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Så har vi åter gått in i ett nytt årtionde. År 2011 har startat med
verkligt vinterväder, så vi har fått god nytta av julklappar i
form av ylletröjor och lovikavantar.
Nu avlöser årsmöten varandra i logerna och vi avvaktar med
spänning resultatet av dessa.
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VASA-VÄNNER!

Aktivitetsklubb
VASA ORDEN AV AMERIKA

I förra numret av Vasa Nytt redovisade vi att vi sänt penninggåvor till alla loger i
DL 20. Naturligtvis hoppas vi att pengarna kommit fram till rätt adress, även om
inte alla loger har bekräftat detta.
Som vanligt ser vi i Vasa Support Clubs styrelse med tillförsikt fram emot ett nytt år.
Många loger och enskilda medlemmar har sänt in sina medlemsavgifter för år 2011
(100:- för loge, 30:- för enskild medlem) och vi väntar med spänning på flera!
Ni vet att alla våra medel ger nytta och glädje till loger och enskilda! TACK!
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser – gåvor. Vårt postgironummer
är 105 68 42 - 6.
Med hälsningar i Sanning och Enighet
VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed, ordf.

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är
den 15 april 2011.
Material till kommande nummer sänds till Catherine
Bringselius Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan
sända material via e-post, så är det bästa sättet.

Omslagsfoto: Catherine Bringselius Nilsson
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon!
Tjänstemännen för den nya terminen är
installerade. Jag önskar er varmt lycka till
i ert uppdrag!
Till avgångna tjänstemän framför jag ett
stort tack. Utan tjänstemän inga loger! Det
har det senaste året blivit tydligt genom att
två loger har lagts ned på grund av problem
att få fram en fulltalig styrelse. När en loge
läggs ned försvinner en möteplats som bygger på gemenskap, trygghet och kulturell
verksamhet.
Logerna i USA, Kanada och Sverige bildar
ett unikt personligt nätverk mellan svenskar
och svenskättlingar. Nätverket Vasa Orden av Amerika utgör även en del av det
rikhaltiga utbyte som förekommer mellan
Sverige och USA. Mellan våra länder har
vi mycket utbyte när det gäller utbildning,
näringsliv etc.

särskilt betydelsefullt med tanke på regionens emigranthistoria. Samtidigt har man
ett stort utbyte med USA idag. Särskilt
utvecklas samarbeten inom miljö-, klimatoch integrationsfrågor. Även utbildningsutbytet är viktigt.
Värdefullt arrangemang
Den amerikanske ambassadören berömde
Vasa Orden av Amerika för att vi utser
Årets Svenskamerikan. Utanför våra egna
kretsar och på det officiella planet är det
utan tvekan den utmärkelsen som sätter
vår Orden på kartan. Det är hedervärt att
vi inte glömmer våra utvandrade svenskar,
i dåtid såväl som i nutid.

Amerikanska ambassaden på Sverigeturné
Jag hade förmånen att få ta del av amerikanska ambassadens s k ”road show” när
ambassadör Matthew Barzun med tjänstemän besökte Växjö i februari. Ambassadören förklarar att besöket i Växjö kändes

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktsmästare DL 20

DISTRIKTSMÖTESINFORMATION
All anmälan även hotellet skall beställas på blanketten (Ingen
kan beställa rum själv på Terraza). All betalning sker till angivet
konto. Glöm inte skriva avsändare så DK slipper jaga avsändare!
När inbetalning kommit så sänds bekräftelse.
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DISTRIKTSSEKRETERAREN
VASAVÄNNER!
Ett nytt år har börjat med många nya
trevliga Vasa-möten att se framemot.
För egen del väntar ett stort arbete under
februari månad med att sammanställa
Logernas terminsrapporter och sända
materialet till Storlogesekreteraren i USA
innan den 1 mars.

medlemsrapporter snarast vid förändring
bland era medlemmar.

Tiden för nästa Distriktsmöte närmar sig
och där ligger mycket arbete för många av
oss innan alla pusselbitar är på plats.

Jag ser framemot att träffa många av Er
under vårt Distriktsmöte!

I skrivande stund har jag skickat ut
inbjudan till våra Amerikanska Vasavänner
och vi hoppas få se några av dem på vårt
Distriktsmöte.

Slutligen önskar jag Er alla Vasasyskon en
fin vår med många trevliga stunder ute i
Logerna.
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

Vår matrikel uppdateras fortlöpande så
det är därför viktigt att ni skickar in era

DISTRIKTSHISTORIKERN
Vasasyskon
God fortsättning på nya, nästan, färska
2011 året.
Jag hoppas att ni fick ett gott slut på ”det
gamla” .
I år stundar många tillfällen till trevliga och
givande syskonmöten i vår orden.
Det är nu spikat att vår historikerträff skall
bli av. Det blir lördagen den 9:e april klockan 10.00. Platsen är Landsarkivet i Lund.
Vi kommer där att bli guidade i såväl massor av kunskap i ämnet historik och arkiv,
såväl som att vi får se delar av denna så

intressanta plats, där så mycket historik är
samlat.
Vår föreläsare för denna dag heter George
Larsson, han är till vardags arkivansvarig
vid Polismyndigheten i Skåne.
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Denna träff är naturligtvis reserverad åt alla
logehistoriker i vårt Distrikt Södra Sverige
nr 20, men det går mycket bra att ta med
flera intresserade vasasyskon.
Dessa syskon får betala ett självkostnadspris, (här ingår lunch och fika) medan LH
blir bjudna på detsamma.
En skrivelse med info kommer att gå ut till

era loger i god tid.
Så tack för nu och far väl fram i vår halkiga
nord fast vi till trots bor i syd, vad det gäller Sverige.
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
DH

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
Vasasyskon
God fortsättning på det nya året 2011, som
jag hoppas börjat fint för er alla.
Efter en kall vinter med mycket snö har vi
haft några plusgrader här i Jönköping och
det märks genom att snön sjunker ihop och
det blir mindre isigt på trottoarer och gator. Det blir nog vår i år också efter denna
snörika och inte minst vackra vinter!
Inför julen har det kommit hälsningar från
Logen Smålands vänloger. Från Solidaritet Lodge i Mount Vernon, Washington
har det kommit bilder från deras mycket
välbesökta ”Pancake breakfast” som de har
varje månad under våren och hösten samt
bilder från deras 90-årsjubileum. Brev med
den vanliga posten, e-mail eller en titt på
logernas hemsidor ger mycket information
som kan vidarebefordras till våra loger här
under ”Kontakt Amerika”.
Nedan bifogas en länk till en artikel om
Andrew Peterson skriven av Br Jan Hermelin, medlem i Logen Småland. Andrew
Petersons dagboksanteckningar inspirerade
Vilhelm Moberg och gav faktaunderlag till

hans berättelser om en svensk farmares liv i
Minnesota på 1800-talet.
http://sacc-usa.org/currents/business/
Ha en fin Vasa-vår med många trevliga logemöten.
Jönköping den 19 januari 2011
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
PS Återkommer med information om datum när jag behöver få in uppgifter om
sommarens Sverige-Amerika-arrangemang.
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STORLOGEKULTURLEDAREN
För kännedom meddelas att GM, William
(Bill) Lundquist, i augusti 2010 utsett Stig
Sälgeback, LL Karlstad nr 632, till SLKL
för Sverige fram till nästa storlogemöte
2014. Stig har tidigare varit KL i LL Malmöhus nr 643 under tre år på 1990-talet
samt DKL i DL 20 under åren 1999 –
2003. Samarbete pågår med de båda DKL
i Sverige samt med SLKL för USA/Canada,
Inger Hanright, LL Frithiof nr 63 inom
DL New Jersey nr 6.
Under rubriken ”Källor till kunskap” har
SLKL utarbetat en förteckning över och
kort information om ett flertal hemsidor av
speciellt intresse för vår orden. Materialet
är utsänt via DKL till samtliga lokalloger
och skall förhoppningsvis komma till god
användning i kulturarbetet. Ytterligare material kommer efterhand och uppdateringar

kommer också att bli angelägna.
Som producent av detta är jag angelägen
att få reaktioner på just användbarheten.
I Sanning och Enighet
Stig Sälgeback
SLKL för Sverige
E-post: stig.salgeback@telia.com

VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt!
Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara
svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12,
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com
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LOGER I DL SÖDRA SVERIGE nr 20 JUBILERAR

Logen Skåne nr 570

80 år

den 3 september 2011

Logen Carlskrona nr 601

75 år

den 29 oktober 2011
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EN DD FÅR ORDET
En DD:s funderingar!
Jag har nu snart avverkat min första period
som DD i LL Höganäs nr 634. En lärorik och givande period i en mycket trevlig
och väl fungerande lokalloge, detta har gett
mig möjlighet att bredda min insyn och
kunskap om Vasa Orden av Amerikas verksamhet. Det har också givits förmånen att
träffa intressanta syskon från Amerikaloger
vid logens Sverige Amerikadagar.
Jag skulle vilja uppmana de logesyskon
med verkligt intresse av Vasa Orden visa
vilja att åta sig uppdrag både på lokal- och
distriktsloge nivå, det är mycket intressant
och givande att få fördjupa sig i Vasa Orden av Amerikas verksamhet!
Något som också gett mig mycket inspiration i mitt logearbete är den värme - vänlighet och gemenskap varhelst man kommer
som gäst till andra loger eller distriktsarrangemang.
Men solen har alltid en skugga och med
det menar jag en viss oro för att lokalloger
måste läggas ner eller slå sig samman med
annan loge beroende på att man ej kan få
kandidater till tjänstemannaposter, det blir
ofta så att tidigare tjänstemän återkommer
igen i ny eller tidigare position för att man
skall kunna fylla tjänsterna. Det är kanske
dags att sätta sig ner och fundera på varför det är så svårt att rekrytera nya tjänstemän och med tanke på vad jag själv skrivit
i inledningen och upplevt som tjänsteman
borde många nya syskon stå i kö för att åta
sig tjänstemannauppdrag !
En tanke är att det kanske är dags att inom
logerna starta studiecirklar för nyintagna
medlemmar, detta för att entusiasmera des-

sa med det positiva med logearbetet.
Nu hör vi ofta på logemötena hur svårt det
är att rekrytera nya tjänstemän och för mig
ger det negativa tankar, jag vill höra mer av
det positiva av att vara tjänsteman i logen
och att alla aktivt arbetar för att skapa en
trygg framtid för Vasa Orden av Amerika
och detta kan vi enbart skapa tillsammans.
Jag tänker ofta på en av de stora Vasaprofilerna Einar Heidensjös ord till mig som
nyrecipierad i logen Kärnan nr 608 ”Man
måste bjuda på sig själv”, detta är en kort
mening som kanske är något att tänka på!
Slutligen vill jag förmedla en liten dikt! Saker och ting kan alltid illa gå
Du får aldrig ensam stå
Bland Vasasyskon du alltid kan känna dig
trygg Du har alltid någon bakom din rygg
En skara av syskon är alltid bra att ha
Tänk vilken glädje att broder och syster till
alla Vasasyskon få va!
I SANNING OCH ENIGHET
Alf Nilsson
LL Kärnan nr 608
DD LL Höganäs nr 634

SCALAPAVILJONGEN
Från ”Skyttepaviljong till logelokal”.
Varje lokalloge har sin historia, men medge
att LL Klockan Nr 747:s möteslokal i Örkelljunga är unik.
Örkelljunga förknippas ofta med Skyttepaviljongen och vem har inte i vår generation
sjungit med i den gamla beväringsvisan ”Vi
dansade i Örkelljunga Skyttepaviljong, Vi
var dom breda pojkarna men salen den var
trång”.
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Ingen tycks veta något exakt årtal för när
Örkelljunga skyttepaviljong byggdes, endast att det var i början på 1900-talet. Skyttegillet hade redan 1905 ca 130 medlemmar, och troligen anlades paviljongen med
skjutbana under denna tid. Några foton
av Örkelljunga skyttepaviljong finns inte,
enär det betraktades som syndigt att dansa,
och en anständig fotograf kunde då inte
tänka sig att taga foto av något så simpelt
som en dansbana, Tänk om vi hade haft en
oanständig fotograf vid denna tid.
Men varje söndag dansade man. Protesterna
mot paviljongen i förening med ansträngd
ekonomi gjordes att paviljongen såldes till
Godtemplareföreningen. De flyttade bygganden, men funktionen som dansbana
kvarstod.
Godtemplarföreningens ordförande Harald
Andersson köpte 1930-talet byggnaden
och ändrade om den till biograf. Namnet
blev Scala. Projektorn, som fortfarande
står uppe på vinden, köptes ny i Danmark
1932.

Biografen lades ned 1990 och lokalen stod
tom tills Örkelljungabygdens folkdanslag
köpte den år 2000. Lokalen renoverades,
men en del av den gamla biografen sparades t.ex. en rad stolar och en del av takbelysningen. 2000 arbetstimmar lades ned
och det innebar bl.a. ett plant dansgolv i
stället för det lutande golvet som fanns i
biografen.
År 2008 blev Scalapaviljongen LL Klockans nya logesal. När ni besöker vår loge får
ni förutom en K- märkt byggnad uppleva
att dansa på gammal klassisk mark. Något
av den gamla Godtemplarandan har undertecknande författare ej lagt märke till.
Till slut. Beredskapsmannen Anders Pärsson var under andra världskriget förlagd till
trakten och skrev då den berömda schlagertexten om Örkelljunga.
Leif Svensson, LL Klockan Nr 747,
Örkelljunga
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LOGEN SKÅNE nr 570

Lördagen den 11 december 2010.
Julfest med lucia och tomte.
Ritualenligt öppnade ordf. Carl-Olov
Rindstål mötet när han upplysts om att alla
närvarande var i besittning av vår ordens
lösen. Efter protokoll och skrivelser var det
2:a nominering av tjänstemän för år 2011.
Års- och receptionsavgifter fastställdes,
budget för 2011 godkändes liksom att
logens två motioner till Distriktsmötet
2011 upplästes och godkändes. KL Br.
Olle Olsson berättade, eftersom julen
nalkades, den absoluta ”sanningen om”
jultomten men ingen trodde när han
berättade var jultomten kom ifrån.
Legenden om jultomten börjar redan på
300-talet och sen har diskussioner om var
han härstammar från fortsatt och många
ställen har framförts och Kanada, Finland,
Grönland, Norge och Sverige ”slåss” om
rätten att ha jultomten boende i sitt land.
I vår loge går det rykte om jultomten att
han till och med skulle vara bosatt i Skåne,
närmare bestämt i Ystad, för att de som tror
detta skall hålla sig lugna så säger vi att han
bor i Ystad. Jultomten kom i år med en stor
välfylld julklappssäck och paketen räckte
precis så all fick ett paket. I år fortsatte det
som nog blir en tradition, Kvällspostens
lucia med tärnor kom och sjöng ljuvligt för
oss, de har lovat komma tillbaka även 2011.
Det var också dragning i vårt månadslotteri
och högvinsten gick till vår PS Eva som blev
den lyckliga vinnaren. Kvällen avslutades
med dragning av vinnare i det gigantiska
lotteribord som grupp 5 samlat ihop.
God Jul!
KL Olle Olsson

Fredagen den 12 november 2010.
Novemberfest.
Som vanlig ett väl genomfört logemöte helt
efter ritualerna. Nomineringskommittén
efterlyste ett par medlemmar till poster som
biträdande tjänstemän. Vi fick också veta
nu att vår systerloge, Malmöhus nr 643
beslutat sig för att föreslå ett sammangående
med oss och efter omröstning blev det
naturligtvis ett enhälligt ja till detta och
det gladde vid detta möte närvarande Sy.
Kerstin Helgesson från Malmöhus.
KL Br. Olle Olsson berättade om en
välkänd och ökänd amerikansk gangster
och hans brottsliga bana, ja så klart det var
Al Capone som härjade relativ kort tid men
med många offer. Capone blev bara 47 år
gammal och dog den 25 januari 1947 i
Palm Island, Florida.
November då är det dags att jaga Älg och
det hade vår krögare lyckats med så bra
att vi fick en delikat Älgstek med tillbehör
som smälte i munnen. Till kaffet blev det
tårta, ja det är bara för Per Dahlman ingick
i kvällens värdgrupp, det är ända gången
tårta står på menyn. Sen var det dags för
efterkapitlet som hade annonserats” Hemlig
gäst” och personen ifråga var så hemlig att
denna inte synts till ännu (Legitimt sent
återbud). En rolig frågesport var också
utlovad och den höll Sy. Gertrud i och det
blev mycket uppskattat. Nu återstod bara
dragning i våra lotterier och många kunde
glädja sig över att ha vunnit. Gonatt!
KL Olle Olsson
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lokaler) ligger, under 1400-1500-talet
hade gatan ett namn med -sträde på slutet.
År 1864 fick den tredelade gatan namnet
Engelbrektsgatan.
En smörstekt spätta med räkor och sparris
smakade mycket bra. Efter kaffet spelade
och sjöng Gun Bäckman helt vidunderlig
bra, vi ville bara höra mer och hon ville inte
sluta spela så det var nära på nattiné. Som
vanligt slutade mötet även denna gång med
lotteridragning.
Jag vill denna gång sluta med en
uppmaning: Logen SKÅNE firar i år sitt
80-årsjubileum den 3 september, vi vill ha
logesyskon från ALLA LOGER som gäster.
Boka in den 3 september.
KL. Olle Olsson

Fredagen den 14 januari 2010.
Musikafton.
Före mötets öppnade gjordes en ceremoni
där 12 logesyskon som kommer från
f.d. logen Malmöhus, fördes in och
välkomnades av Ordföranden och att
vi bildade en syskonring och unisont sa
VÄLKOMMEN! På rätt tid öppnade Br.
Carl-Olov ritualenligt mötet och efter
föregående mötes protokoll lästs upp
övertog Logens DD Gunilla Broddesson
klubban för att leda årsmötet som
dock inte kunde avslutas då ekonomisk
rapport inte kunde framläggas p.g.a. vissa
omständigheter. Så var det tid för val av
tjänstemän för år 2011, valet leddes av Br.
Lennart Nilsson och det var visst endast en
biträdande tjänsteman som fattades, även
nomineringskommitté valdes. KL Br. Olle
Olsson berättade i kväll om en närliggande
plats i Malmö, nämligen en historia om
gatan där våra logelokaler (Odd Fellows

Julkul i Logen Skåne Nr 570.
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fruktsallad och därefter kaffe och kaka var
det dags för en svängom på dansgolvet till
Rickards orkester och det dansades både
länge och väl.
KL. Olle Olsson

Lördagen den 5 februari 2011.
Installationsmöte.
Vi hade många gäster denna kväll, 20
stycken, från logerna Carl Von Linné,
Höganäs och Mayflower i Los Angeles USA.
Nästan hela ER var närvarande, förutom
DM sy Catherine var det VDM br. Olle
Wickström, DS sy. Ingrid Cannerhagen,
DH sy. Anita Nilsson, VDS sy. Agneta
Västerstjärna och MDER Bengt Åberg.
Vi kallar det installationsmöte i stället för
högtidsmöte med anledning av vårt 80 års
jubileum den 3 september nu i höst, så gör
vi detta möte lite enklare. Dagens möte
öppnades ritualenligt av ordföranden CarlOlov Rindstål. För första gången utfördes
e ceremoni med anledning av att Logen
Malmöhus Nr 643 sammanslåss med
logen Skåne nr 570, DM sy. Catherine
Bringselius Nilsson höll ett litet tal till de
medlemmar från logen Malmöhus som var
närvarande i kväll och förklarade att nu
var logerna formellt sammanslagna och vi
hälsade dem välkomna nu i sin loge.
Installationen av logen nya tjänstemän
utfördes av logens DD sy. Gunilla
Broddesson med stab, en korrekt,
högtidlig och stilfull installation som
installationsstaben skall ha stort beröm
för. Logen fick bl.a. en ny ordförande, Per
Dahlman och en ny kassör Lena Ovelius
Bergman.
Under kontakt Amerika berättade KL bro
Olle Olsson om Hjalmar Pettersson från
Holsby i Värmland som emigrerade till
Amerika år 1905. Han arbetade till en
början som bonddräng men han började
snart som underhållare och turnerade runt
i Svenskbygderna under 1920-talet och
blev känd som Olle i Skratthult.
Efter god mat, helstekt oxfilé, frasig

LOGEN TRE HJÄRTAN nr 665
Onsdagen den 17 november 2010.
Br. Elve Lensvall öppnade ritualenligt mötet
och hälsade gästerna från LL 570 Skåne
och LL 747 Klockan och egna logesyskon
välkomna. KL. Br. Stig Asterling berättade
om Amerikas olika helgdagar och hur de
firar dessa. Vid detta möte skulle beslut tas
om logens framtid och omröstningen utföll
så att 2/3 delar av närvarande medlemmar
förordade att logen skulle sammanslås
med Logen Klockan 747 i Örkelljunga
och 1/3 ville att logen skulle läggas ner, ett
behövligt men tråkigt beslut men närvaron
av medlemmar vid logemöte har varit
sjunkande och de tjänstemän som nu har
suttit i flera år, bl.a. Ordf. Elve Lensvall
har varit ordförande i 9 år, har ingen
velat ersätta. Ordf. Sy. Inger Eriksson och
Br. Sven-Olof och Sy. Christina Stigsson
från LL Klockan 747 hälsade de blivande
medlemmarna välkomna till Örkelljunga.
Ett trevligt slut på kvällen blev det dock
då f.d. Kriminalkommissarie Br. Lennart
Nilsson medlem i LL Skåne 570 berättade
om brottsligheten och dess följder på ett
underhållande och trevligt sätt.
DD Olle Olsson
Logemöte med Lucia den 15 december.
Ritualenligt hölls logens julmöte i logesalen
i Svarta Örn huset i Halmstad, det blev
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logens sista julmöte eftersom logen efter
årsmötet i kommande januari kommer
att upphöra och gå samman med logen
Klockan nr 747 i Skåne. Efter mötet
samlades vi en våning ner där vi serverades
Glögg och pepparkakor efter en stunds
väntan kom Lucia med tärnor och en liten
tomte och sjöng för oss. Efter denna start
på efterkapitlet bjöds det till bords där ett
litet lagom julbord serverades och avnjöts
tillfullo av logens medlemmar och gäster
från LL Skåne nr 570 och Klockan nr 747.
Till kaffet serverades det struvor, som är
en speciell kaka vid juletid. Varje deltagare
hade en julklapp med sig och dessa lottades
ut, så att var och en fick en julklapp med
sig hem igen.
Efter en trevlig kväll var det så dags att ge
sig ut i den kalla och snöiga natten hem till
den ljuva värmen. Vi alla önskade varandra
en God Jul o Gott Nytt År.
DD Olle Olsson

framförde jag till Ordf. och logesyskon.
En kort logehistorik om starten kommer
här: Logen Tre Hjärtan 665 instiftades
den 6 okt. 1962, initiativtagare var
sparbankskonsulent Stig Löfberg och
logens första ordförande blev Bern
Hedberg dåvarande VD för Amerikanska
rakbladsfabriken
Eversharp.
30
medlemmar recipierades vid starten. Stig
har varit en stor drivande kraft i logen och
hållit i många arrangemang och startade
bl.a. Sverige-Amerika dagen, den 4 juli, i
Halmstad 1963 och har firats sedan dess.
Stig Löfberg hade goda kontakter med den
Amerikanska ambassaden, där han tidigare
hade varit anställd, han lyckades med att
förmå US Navy (Amerikanska flottan) att
med en jagare att angöra Halmstads hamn,
det hade fram till åtminstone -90 talet bara
hänt en gång. 15-årsjubileet firades med att
stå som värd för distriktsmötet 1977 men
även 1999 stod logen för Distriktsmötet.
Den förste KL i en lokalloge var Br. Axel
Malmquist, borgmästare i Laholm och
södra distriktets första KL. kom också
från logen Tre Hjärtan nämligen Gunhard
Gudmundsson. Under flera år har KL.
Stig Asterling rapporterat mycket av sina
kontakter med flera vänloger i Amerika
och från sina och hustruns, Margits, otaliga
resor världen runt. Från logen kom även
FD DM Br. Per-Ivan Skog. Efter ca: en
timmes samtal med STIG LÖFBERG har
jag fått många upplysningar om vad som
hänt sen han startade logen Tre Hjärtan,
tidningen VN räcker inte till för dessa. En
pigg och trevlig Stig Löfgren 85 år följer
med det mesta om VASA ORDEN ännu.
DD Olle Olsson

Årsmöte Onsdagen den 19 januari 2011
(Sista mötet i logen)
Så var det dags för Ordförande Br. Elve
Lensvall för sista gången enligt ritualerna
öppna och leda ett logemöte i Logen TRE
HJÄRTAN. Br. Elve hälsade logen sista
gäster DD Olle Olsson med hustru IngaBritt, LL Skåne nr 570, Br. D. R/FÖM Br.
Sven-Olof Stigsson med hustru Christina
och DD i LL 608 Br. Boris Nilsson med
hustru Marianne LL nr 747 Klockan
sam egna medlemmar varmt välkomna.
Årsmötet var snabbt avklarat då rapporter
o handlingar var välskrivna och i perfekt
ordning. Något överraskad och oerhört
glad och stolt blev undertecknad när jag
förärades logens förtjänsttecken, ett stort
tack för denna fina utmärkelse, logens sista,
13

LOGEN KÄRNAN nr 608
Lördagen den 13 november hade logen
Kärnan sitt Högtidsmöte med Reception.
Vi hade 6 gästande logesyskon från LL
Skåne 570 och 6 från LL 747 Örkelljunga.
Inte mindre än 7 nya medlemmar kunde
hälsas välkomna efter en högtidlig
receptionsceremoni.
Efter mötet serverades drink och det blev
en stunds mingel innan vi gick till vackert
dukade bord och bjöds på gås med tillbehör.
Som alltid är denna måltid uppskattad och
det råder feststämning som påminner om
nobelmiddag. Uppskattad blev också den
hemlagade äppelkakan med vaniljsås. De
traditionella skålarna utbringades. FDO
sy Gunilla Broddesson talade till de nya
medlemmarna och sy Brita Wahlgren-Lind
höll recipiendernas tal. Mats Nilsson fick
en eloge för den dansvänliga musiken.
Logemöte lördagen den 4 december med
efterföljande Julfest.
Vår FDO sy Gunilla Broddesson förrättade
valen till 2011 års tjänstemän. Vi kunde
glädja oss åt att alla befattningarna var
tillsatta.
I år hade vi förlagt julfesten till lördagskvällen.
Först serverades glögg och julstämningen
började infinna sig, när Lucian med
efterföljande tärnor och stjärngossar
gjorde entré. Det var skolungdom från
Högastensskolans
musikklasser
som
tillsammans med sin lärare skapade fin
stämning när de sjöng så vackert både nya
och gamla luciasånger. Därefter fick vi njuta
av julbordet alla läckerheter. Sy Gudrun
Fritzon läste ”Tomten” den fina dikten av
Viktor Rydberg. Lite Jullekar runt granen

VASAORDENS
AMERIKARESA 2011
RESRUTT
24/8.
25/8.
26/8.
27/8.
28/8.
29/8.
30/8.
31/8.
1/9.
2/9.
3/9.
4/9.
5/9.

fortsättning på sidan 27
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SKANDINAVIEN -NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK
UTFLYKT TILL NEW JERSEY
NEW YORK-CHICAGO
CHICAGO
CHICAGO - BISHOP HILL - 		
MOLINE
MOLINE -MINNEAPOLlS
SVENSKBYGDERNA
MINNEAPOLIS
MINNEAPOLIS
AVRESA MINNEAPOLlS
ANKOMST SKANDINAVIEN

Vasa Orden av Amerika presenterar i
samarbete med Swanson’s en resa till
Amerika hösten 2011. Vi anländer till
den pulserande storstaden New York för
några dagars besök som också innefattar
en endagstur ut till de vackra delarna av
New Jersey och besök hos Vasa-vänner i
Budd Lake. Därefter bär det av till nästa
storstad, nämligen Chicago med alla
svenskminnen. Med buss transporteras
vi sedan till Bishop Hill och Vasa-arkivet
innan vi via olika intressanta besök tar
oss upp mot Minneapolis och de verkliga
svenskbygderna, väl dokumenterade i
Mobergs böcker om Karl-Oskar och
Kristina.
Vi hoppas att med denna resa stärka banden
mellan Vasa Ordens medlemmar på båda
sidor Atlanten och även bland de deltagare
som åker med på resan. Vi kommer att,
förutom i New Jersey, få tillfälle att träffa
välkända Vasa-medlemmar och intressanta
personer med anknytning till det ”svenskamerikanska”.
Förutom Swanson’s erkänt duktiga
reseledare kommer ordföranden i Logen
Uddevalla 638 Torsten Torstensson att
hjälpa till så att ni får en trivsam och
behaglig vistelse ”over there”.
OBS! Resan är endast för medlemmar i
Vasa Orden av Amerika.
Boka i god tid för att bli garanterad plats!
Frågor besvaras av Torsten Torstensson
Logen 638 Uddevalla tel. 0522-240 32
eller 0703-22 1288 eller Kristina Dahlberg
Andersson DKL DL19 tel. 033-244205.

I priset ingår:
l. Flygresa Skandinavien - New York Chicago, Minneapolis - Skandinavien.
2. Inkvartering i del i dubbelrum 11
nätter på mellanklass hotell.
3. Bussresa enligt program.
4. Sightseeing i New York, till Budd Lake,
Chicago, Bishop Hill, två turer i
Svenskbygderna, halvdagstur i
Minneapolis.
5. Transfers flygplats - hotell och v .v.
6. Daglig frukost.
7. Service- och bagageavgifter på hotellen.
8. Svensk färdledning från Swanson’s i
Amerika.
9. Nu gällande bränsletillägg och
flygskatter.

Läs mera i broschyren för resan.
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LOGEN MALMÖHUS nr 643

Sy DM genomförde en särskild överflyttningsceremoni för medlemmarna från LL Malmöhus Nr 643.
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LOGEN SKÅNE nr 570

Ordf Per Dahlman med nya styrelsen.

DM Catherine Bringselius Nilsson flankerad av nye O Per Dahlman och avgånende O Carl-Olov Rindstål.
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LOGEN SMÅLAND nr 618

Jenny Lind Chapel

LOGEN CALMARE NYCKEL nr 628

Ljusstake, julbock och en ren i trä som
logen LL 618 fått från sin vänloge
Pioneer Lodge i Rhode Island, USA.

Bengt Nordlöw överlämnar standaret Calmare Nyckel till logens
ordförande Lena Karlsson.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634, högtidsmöte november 2010

Jytte Lidenmark, Bo Högstedt, Ingela Persson och Gull-Maj Högstedt.

Gunnar Lindstrand blir serverad den
goda kalkonen. I bakgrunden Sy Ingrid
Cannerhagen och Br Ove Thornblad.

LOGEN HÖGANÄS nr 634, installationsmöte januari 2011

Ingrid Nilsson, LL Kärnan nr 608, Gunnar Lindstrand, O Evy Lindstrand, LL Höganäs 634 och
DD Alf Nilsson LL Kärnan nr 608.

Ordf Evy Lindstrand med nya styrelsen
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LL nr 634 jan 2011

KURIOSA OM EN ÖLBURK
Tvenne fartyg, Kalmare Nyckel och
Fogel Grip utrustades och afseglade från
Göteborg år 1638.
De kommo lyckligt och väl fram till det
som skulle komma att heta Nya Sverige.
Den svenska kolonin i Amerika, New
Sweden,
existerade
under åren 1638-1655.
Den var belägen på sidor
av det som idag kallas
Delaware Bay. Ölet New
Sweden är inspirerat av
amerikanskt öl från före
förbudstiden.

Christina Magneklint tilldelas LFT.

FRÅN ”FÅNGARNAS KÖR” TILL ”LIBERTY BELL”
MED SYSTAR I LL UTVANDRARANA NR 680.

Ulla Ödman, Marianne Walldén, Lena Clementson, Ingun Johansson, Ulla Bergqvist.
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U.S. EMBASSY ”ROAD SHOW” I VÄXJÖ

DM Catherine Bringselius Nilsson och USA:s ambassadör
Matthew Barzun.

Mycket information utbyttes.när Residenset i Växjö blev US
Embassy för en dag. Februari 2011.
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LOGEN KÄRNAN nr 608
November 2010

O Lilian Anzelius-Collin omgiven av nya medlemmarna Laila och Claes Hägg,
Katarina och Jan-Olof Ljungkvist, Brita Wahlgren-Lind, Jeantte och Ulf Croona.

Februari 2011.

CM Jan Bürzell, ny medlem Monika Fahlström, ny O Krister Fritzon, CMA Birgitta Linåker-Bürzell.
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LOGEN TRE HJÄRTAN nr 665

Logen Tre Hjärtans sista logemöte.
Vemod
blandades
med
goda
minnen., när Br O Eleve Lensvall
höll i klubban för sista gången i
LL Tre Hjärtan Nr 665. Br DD
Olle Olsson bjöd på tårta. Boris Nilsson
och Sven-Olov Stigsson, LL 747, gästade
logen liksom en trogen medlemsskara,
fotot nedan.
t.v Elev och Olle.
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LOGEN CARL VON LINNÉ nr 678 februari 2011

DD Per-Olov Brinck med stab från LL SMÅLAND nr 618

25-årsmärke Kurt Hugosson och Anja Hytönen Hugosson med faddrar
Marianne och Gunnar Ulfbratt.

O Ulla Wennerstrand Nilsson med nya styrelsen
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Logens nye medlem Jan-Erik
Eriksson och KL Maria Lagerwall

LOGEN UTVANDRARNA nr 680 februari 2011

DD Göran Nilsson med stab från LL CARL VON LINNÉ nr 678

Durspelare Synnöve Brorsson

Från tre loger: Mona, Jan, Bengt-Arne

O Lennart Mattsson med nya styrelsen
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LOGEN WESTERVIK nr 679

LOGEN TRE HJÄRTAN nr 665

Julfest i Västervik

Lucia Celica omgiven av tärnorna Elin och Lolo och tomten
Lucas

LOGEN TOMELILLA nr 631

Ny ordförande är Gunilla Öst. Hon efterträder
Walle Johansson.

Hans Ferm i sin DD-loge.

Julfest i Västervik

Kenneth Andersson var kung för en kväll med sin fina
kungakrona och Sy Lena Andersson bar en fin struthatt som
var egenhändigt tillverkade.
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forts. från sidan 14

roade vi oss med och sy Lena Törnros
höll i trevlig frågesport innan de ”riktiga
tomtarna” delade ut våra julklappar. Till
sist var det dags att tacka varandra för året
som gått och önska varandra God Jul och
Gott Nytt År!
Logemöte lördagen den 15 januari.
Årets första möte innehöll bl.a. ballotering
och fastställande av mötesdagar för HT
-11 och VT -12. Årsmötesförhandlingarna
leddes av vår DD br. Boris Nilsson.
Efter mötet höll Trädgårdsmästare Annika
Anderberg ett inspirerat föredrag om
”Trädgårdsstaden Helsingborg” och visade
arrangemang med otroligt vackra bilder
från olika parker i Helsingborg. När vi såg
denna blomsterprakt började vi längta till
våren och sommaren.
Arbetsgruppen hade lagat en god
Grönpepparkyckling som uppskattades av
alla.
Lördagen den 12 februari Högtidsmöte
med Reception och Installation. Vi hade
gästande logesyskon från LL Skåne 570,
LL 634 Höganäs, LL Nybyggarna 698 och
LL 747 Örkelljunga. Vi kunde hälsa ännu
en ny medlem välkommen.
DD br. Boris Nilsson med stab från LL 747
Örkelljunga genomfördes en mycket vacker
och värdig installation av logens tjänstemän.
Sy Lilian Anzelius –Collin lämnade över
ordförandeskapet till br. Krister Fritzon.
Många utmärkelser utdelades. Avgående
tjänstemän avtackades med blommor. DD
br. Boris Nilsson lämnade utmärkelser till
dem som tagit in nya medlemmar. Därefter
följde utdelning av 10-årsmärke, FDOvärdighet och Logens förtjänsttecken,
LFT.

Den fina supén med ” Laxpuck med
tillbehör” och som varmrätt ”fläskytterfilé
med pommes Anna, med tillbehör och
örtsås” och till efterrätt ”Glass med
fruktsallad” uppskattades verkligen och
därtill gott vin.
FDO sy Lilian Anzelius-Collin talade till
vår nya medlem, Monika Fahlström, som
svarade med ett trevligt tacktal. Mats
Nilsson spelade upp till dans och det
dansades flitigt till långt efter midnatt och
en fin stämning rådde.
LH/EH

LOGEN SMÅLAND nr 618
En återblick på höstens efterkapitel
På septemberlogens efterkapitel var temat
En resa till ”svenskbygderna” i Illinois
och Minnesota. Sy Maureen och br Göte
Bengtsson visade bilder och berättade om
olika platser de besökt. På bilden syns
Jenny Lind-kapellet i Andover, Illinois.
Kapellet byggdes 1854 av prästen av
Lars Paul Esbjörn som utvandrade från
Gästrikland 1849. Han reste runt och
samlade in pengar bland annat till detta
bygge. På högtidsmötet i oktober fick vi
återigen höra Zara Brinck framföra några
vackra sånger. Zara är barnbarn till sy IngMarie och br Per Olof Brinck.
Vårt novembermötes efterkapitel gick i
indianernas fotspår. Br Rune Fornander
visade bilder och berättade livfullt om
några indianstammar i Nordamerika, från
norr till söder och från öster till väster, hur
de levt och hur de har det idag. Några av
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de stammar vi fick bekanta oss med var
Mohikan, Hopi, Navajo och Sioux.

vänort i USA och kontakterna mellan
Kalmar och Wilmington är förhållandevis
intensiva. Redan 1655 förlorade Sverige
kolonin till holländarna. Det ekonomiska
utbytet av Nya Sverige för Sverige blev
obetydligt. Däremot har de kulturella
kontakterna utvecklats genom åren.
1938 högtidlighölls 300-årsminnet av
Nya Sveriges grundande i Wilmington
varvid ”Delawaremonumentet” av Milles
avtäcktes.
Bengt Nordlöw har en intressant berättelse
om hur standaret kan ha kommit till Sverige
och var nära att hamna som putsduk på en
lackeringsfirma i Stockholm. Donationen
uppskattas mycket av Logen Calmare
Nyckel eftersom standaret på flera sätt
vittnar om Kalmars historiska knytningar
med Amerika.
Lasse B

Årets traditionella julloge med utsökt god
julmat som några vasasyskon stod för
uppskattades av alla. På julbordet i år fanns
uppställt ljusstake, julbock och en ren
i trä som vi fått från vår vänloge Pioneer
Lodge i Rhode Island, USA. Med julmusik
i bakgrunden kunde vi njuta av julmaten,
prata med varandra och även avbryta för att
sjunga några julsånger. Br Rune berättade
om jultraditioner i Europa och USA. Kvällen
avslutades med att sy Maj Fornander läste
”Tomten” av Viktor Rydberg samtidigt
som bilder sammanställda av sy Maureen
visades. Broder Stig-Gösta Svensson läste
denna kväll som så mänga gånger förr ett
par dikter med mycket tänkvärt innehåll
inför helgen. Ordföranden br Per Olof
Brinck önskade alla en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Maureen Bengtsson KL

LOGEN RONNEBY nr 630
VASAS TEATERUTFLYKT
Lördagen den 13 november anordnade
Ronnebylogen en teaterresa till vår
grannkommun Karlshamn. Ett 20tal Vasasyskon såg fram mot en härlig
eftermiddag som skulle fyllas med många
glada skratt.
Thomas Pettersson spelade i ”Vilken
högoddsare” den godhjärtade fotbollsentusiasten Leif, som ställer till det, mer än
han hjälper till, vilket hans kompis Jesper
bittert får erfara. Jesper är lyckligt gift med
Matilda, som spelades av Eva Rydbergs
dotter Birgitta. Hon går verkligen - och
även dansar - i sin mammas fotspår.
Tyvärr fick Jesper också en svärmor på halsen
och sen var farsen och förvecklingarna i full

LOGEN CALMARE NYCKEL nr 628
HISTORISKA VINGSLAG PÅ
CAMALRE NYCKELS LOGEMÖTE.
På novembermötet 2010 presenterade
Bengt Nordlöw standaret ”1638-1938
Kalmar Nyckel Tercentenary of Delaware”
och donerade detsamma till logen.
Bakgrunden är att under Axel Oxenstiernas
ledning etablerade Sverige sin första
och enda koloni Nya Sverige 1638 vid
Delawareflodens mynning i Nordamerika.
De första kolonisatörerna anlände med
fartyget Calmare Nyckel samma år och
anlade fortet Christina numera staden
Wilmington. Wilmington är nu Kalmars
28

gång. Visst fick vi skratta!
Väl tillbaka i Ronneby bänkade vi oss på
restaurang Blekan och njöt av god mat
och umgänge med goda och glada vänner i
sann Vasaanda.
EA

Efter mötet en mycket trevlig tipsrunda av
vår Br Hans-Ingvar Hansson som tyvärr av
vädrets makter måste förläggas inomhus.
Här skulle man bl.a. veta hur många kor
det finns i Sverige, svåra frågor där t.o.m.
vår Br Hans-Ingvar som hade satt ihop
frågorna hade svårt med de rätta svaren,
men en segrare måste utses och det blev
vår Br Bo Gustavsson som drog det längsta
”strået”.
Sedan dukades det upp av den medhavda
maten och sörplandet varvades med sång
och skratt. Vår Br Kenneth Andersson var
kung för en kväll med sin fina kungakrona
och Sy Lena Andersson bar en fin struthatt
som var egenhändigt tillverkade.
Vid dragning av närvarolotteriet vann
följande en trisslott: Br Henrik Johansson,
Sy Birgit Löfvall, Sy Ingrid Matsson och Br
Bengt-Arne Åstradsson.
Som vanligt slutade kvällen i god Vasaanda.

Julloge 5 december
Söndagen den 5 december avslutade
vi Vasaåret 2010 med den traditionella
jullogen med julbord.
Ett 40-tal Vasasyskon samlade först till
logemöte och sedan väntade såväl glögg
som pepparkakor. Vi lät oss väl smaka av
det goda julbordet med alla de traditionella
julrätterna. Vår KL br Per Eriksson berättade
om julseder och vi sjöng tillsammans alla de
gamla välkända julsångerna. Det blir ingen
riktig julloge om inte sy Elsie Kambratt
läser Viktor Rydbergs ”Tomten” och det
gjorde hon med bravur även i år.
Vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt
År innan vi begav oss hemåt i vintervita
Ronneby.
EA

Oktobermöte som blev ”oktoberfest”
Lördagen den 9 oktober började mötet
med att en ny medlem balloterades in.
Vår KL Br Enar Hallström berättade hur
ett 1000-tal svenskar som hade bosatt
sig på ön Dagö utanför Estlands kust. År
1781 blev de tvingade att utvandra till
Ukraina som de kom till efter 9 månaders
fotvandring genom Ryssland och bildade
då Gammelsvenskby.
Efter mötet började ”Oktoberfesten”
med god mat och DURSPELARNA från
Kristianstad,
( Robin Lundin, Jojje Svensson och
Bengt Petersson), de spelade en glad
och medryckande musik på durspel
och dragspel. Traditionell nordisk
dragspelsmusik varvades med en del sånger

LOGEN TOMELILLA nr 631
Lördagen den 11 september hade
logen sitt första höstmöte i Kverrestads
Bygdegård och på programmet stod Räkoch Kräftafton.
Ett möte som drog ut på tiden av alla
telegram och skrivelser som skulle läsas upp
där nästan alla handlade om ett tack från
andra Loger för den lyckade Sommarträffen
som vår Loge hade den 11 juli på Bollerups
Borg och men den nyskrivna golf-farsen ”
Doktor Kålrot gör en provsving och träffar
Rut”.
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och eget material. Allt levererades med
gemyt och humor. Trion blev så uppskattad
av våra Logemedlemmar så de bokades på
”stående fot” till vårt högtidsmöte våren
2011.
Vinnare i närvarolotteriet denna gång blev
syskonen Ing-Britt Gunnarsson, Hans
Lundgren, Gullan Gustavsson och Helge
Hansson. Åter en mycket trevlig kväll
i god Vasaanda och för oss som köpte
”DURSPELARNAS” CD, blev det även
en hemresa i bilen som gick i DUR.

Gammelsvenskbyn, fortsättning följer på
nästa möte.
Efter denna sorgliga historia var det skönt
att avsluta mötet och få smaka på den goda
maten som Parken Tomelilla tillagat och ett
trevligt tacktal som framfördes av DD Br
Hans Ferm. Denna mycket trevliga kväll
fortsatte med dans till skivor och kaffe med
tårta. Under kaffet drogs vårt närvarolotteri
och vinnare av denna kvälls trisslotter blev
Br Nils Nilsson, Sy Maja Wigren, Br Hans
Ferm och Sy Gull-May Åstradsson.

Högtidsmöte
Lördagen den 20 november samlades
Logen Tomelilla nr 631 för högtidsmöte
och förutom våra egna 24 ordenssyskon
fanns här DD Br Hans Ferm med Sy
Kerstin Ferm från Logen Christian nr
617 Kristianstad samt Ordf. Br Lennart
Mattsson från Logen Utvandrarna nr 680 i
Carlshamn och Sy Ulla Virdalm från Logen
Skåne nr 570
Vår Ordf. Br Bengt-Arne Åstradsson ledde
som vanligt mötet på effektivt och trevligt
sätt.
Under kontakt Amerika fortsatte vår KL Br
Enar Hallström berättelsen om ett 1000tals svenskar som började tvångsutvandra
från ön Dragö utanför Estlands kust den 20
aug 1781. Efter 9 månader hade de kommit
till södra Ukraina som skulle bli deras nya
hem som blev kallat för Gammelsvenskby.
Av de 1000 svenskar som hade startat
fotvandringen från Dragö, hade hälften
omkommit i sjukdomar, svält eller frusit
ihjäl. Ingenting av vad de hade blivit lovade
fanns. Landet de kom till genomströvades
av vilda rövare, jorden var ouppodlad, hus
och redskap saknades. Så det var en mycket
besvärlig tid som väntade svenskarna i

Söndagen den 28 november trotsade 11
Ordenssyskon vädrets makter för att samlas
till kyrksöndag som brukar vara en tradition
varje år. Detta år besöktes St:Olofs kyrka.
Efter mässan fick vi en närmare visning
och berättelse av den mycket fina kyrkan.
I deras församlingshem intogs kaffe och
smörgåsar innan det blev dags för hemfärd
i det snöiga vädret.
Lördagen den 11 december julfest i
Kverrestads Bygdegård. Under mötet
lästes förslagen upp till tjänstemännen för
år 2011, där man kunde glädjas åt att de
flesta posterna tillsattes och av många nya
medlemmar.
LH Br Arne Karlsson berättade om vår
Loges 25-års jubileum 17 mars 1979 denna
långa och snörika vinter som var otroligt
besvärlig. Platsen där jubileet skulle äga rum
var Sjöbo Gästgivargård. Redan på fredagen
den 16 mars var det dåligt väder med snö
och blåst. Ännu värre blev det på lördagen
då jubileet skulle äga rum. Så det var bara
att packa högtidskläderna i resväskan och
klä sig i skiddräkt. På Gästgivargårdens
trappa stod bl.a Einar Jagemar med sin
kära pipa i hand och hälsade oss välkomna.
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På plats var redan Exekutiva Rådet som
hade förlagt sitt möte i samband med vårt
jubileum.
KL Br Enar Hallström avslutade sin
berättelse om svenskarna i Gammelsvensk
byn i Ukraina.
Efter Logemötet började festligheterna med
Tomelillas lucia med tärnor, som spred ljus
och värme med sin skönsjungande sång.
Därefter dukade Logemedlemmar upp
julbord, där inget av julens läckerheter
saknades. Som pausmusik tog Br Gert
Hagander fram sitt nyinköpta dragspel
och spelade och sjöng. Efter det kom
den person som både barn och vuxna
hade väntat på, denna fantastiska tomte
som kom med paket och godispåsar. En
tomte som avslutade besöket med en
härlig långdans med sång och spel av Sy
Gertrud Hägg innan han skulle köpa sin
”kvällstidning”. Kvällen avslutades med
auktion på mestadels hemgjorda saker. Vid
kaffet överräcktes en julblomma till DD
Hans Ferm för årets trogna hjälp till Logen.
Vinnare av närvarolotteriet blev Br Jerker
Andersson, Br Nils Nilsson, Sy Ingrid
Mattsson och vår gäst Lanny Åstradsson.
Så var en fin och gemytlig julfest till ända
och alla önskade varandra God Jul och ett
Gott Nytt År.

och välkomponerade bilder på stora
stenar. Dessa stora stenar som till antal
var 13 stycken placerades ut i den vackra
trädgården. Stentavlorna har på senare tid
uppmärksammas i både press och TV och
har blivit en stor turistattraktion här på
Österlen.
Efter en välsmakande gulaschsoppa med
tillbehör fick vi höra Reid Persson berättade
om sina Amerikaresor i svenskbygderna vid
Minnesota, staden Lindström m.fl.
Vinnare i närvarolotteriet blev denna
gång Sy Gull-May Åstradsson, Br Manne
Andersson,
Sy Pia Anvåg och gästen Agneta Persson.
En härlig kväll blev en fin inledning på det
nya året.
Texter G-MÅ o Enar

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Högtidsmöte 13 november 2010
på Vikens Hemgård, Viken
47 vasasyskon hade samlats till Högtidsmöte.
Vår ordförande Sy Evy Lindstrand hälsade
oss alla välkomna till mötet, speciellt då
Sy Ingrid Cannerhagen och Sy Gull-Maj
Högstedt som infördes.
Efter Vasasången förklarade O Sy
Evy
Lindstrand
mötet
öppnat.
Ceremonimästarparet, Br Ulf och Sy
Barbro Carlson iordningställde salen för
intagning av kandidaterna och sedan skulle
CM presentera dem för logen. Våra nya
medlemmar heter Sy Inger och Br Magnus
Ekehed och Sy Britt-Marie och Br Niels
Henriksen.
KL Sy Ingrid Berg berättade att hon hade
skickat julkort till våra vänloger och även

Lördagen den 15 januari hade vi årets
första Logemöte som även var ett årsmöte.
Under mötet blev årets tjänstemän valde
för år 2011. Med glädje var alla tjänsterna
tillsatta. Vid kontakt Amerika berättade
vår KL Br Enar Hallström om Hallbergs
stenar, som ligger 2 km norr om Lövestad.
Där Nils Nilsson i slutet av 1880 och
ett 10 tal år framåt med stor skicklighet
högg ut med mjölstenshacka textfält
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skickat VasaNytt till dem.
LH Br Gunnar Lindstrand berättade om
”roliga” händelser som styrelsemedlemmar
hade råkat ut för t.ex. vid ljussläckning då
det upptäcktes att ljusen aldrig hade blivit
tända.
FDO Br Leif Larsson läste upp
förnomineringen av tjänstemän för 2011.
Efter en vacker ljussläckningsceremoni
avslutades mötet och efter en stund intog vi
våra platser vid det stiligt dukade borden.
Denna kväll serverades Kalkon med
tillbehör, äppelkaka med vaniljsås, vin och
dessertvin och kaffe med kaka.
Dansade gjorde vi till ”husbandet”.
Naturligtvis hade vi lotteri med många fina
vinster och många gick hem glada och lite
trötta efter en mycket trevlig kväll.
KL Ingrid Berg

glada för besöken.
KL Ingrid Berg läste upp e-mail från några
av vänlogerna som önskade God Jul och
Gott Nytt År och LH, för denna kväll Sy
Birgit Olsson, blickade tillbaka på julmötet
den 10 december 1983.
En
vacker
ljussläckningsceremoni
genomfördes och därefter avslutade O
Karl-Axel Bengtsson mötet.
Borden dukades upp med julmat, och
innan vi fick inta våra platser, serverades
glögg och pepparkakor.
När vi hade intagit våra platser vid borden,
hälsade vår O Br Karl-Axel Bengtsson
tre gäster välkomna till denna kväll. Vi
åt naturligtvis ägg och olika sorters sill,
Janssons frestelse, vörtbröd, skinka och
brunkål, revben och förstås risgrynsgröt
med saftsås. Efter maten fick vi besök av
LUCIA med tärnor och de sjöng så vackert
för oss. Till kaffet, som sedan serverades,
fick vi varsin mandelmussla med grädde
och sylt. Oj, vad mätta vi alla var.
Sy Birgit Olsson läste tre vackra juldikter
för oss som var skrivna av Karl-Axel
Karlfeldt, Alf Henriksson och Gabriel
Jönsson. Därefter knackade det på dörren
och där stod tomten utanför. Alla fick
varsin julklapp. Vi hade alltså varit snälla
alla.
Fem av våra medlemmar har deltagit vid
samtliga möten under 2010 och fick var
sin ros med en trisslott hängande i. De fem
medlemmarna är från vänster Sy Christina
Magneklint, Sy Ewy och Br Ulf Blomgren,
Sy Lena Nilsson och Br Stig Nilsson.
Kvällen avslutades med lottdragning och
innan vi skildes åt tände vi traditionsenligt
varsitt ljus och sjöng ”Nu tändas tusen
juleljus”.
KL Ingrid Berg

Julmöte den 11 december 2010.
På årets sista möte, vårt julmöte, samlades
68 Vasasyskon på Hemgården i Viken.
VO Br Karl-Axel Bengtsson tjänstgjorde
som Ordförande denna kväll och han
hälsade vår DD Br Alf Nilsson och MDER
Br Bengt Åberg varmt välkomna. Vi hade
också gästande ordenssyskon från LL
Carlskrona nr 601 och från Logen Kärnan
nr 608 som också hälsades välkomna.
Efter det att vakterna intagit sina platser
och lösen upptagits öppnade Br Karl-Axel
Bengtsson mötet. Protokoll och skrivelser
lästes upp och därefter förrättade Sy
Berit Bogren slutnomineringen och val
av tjänstemän för 2011. Alla poster blev
tillsatta denna kväll.
En rapport från medlemsvårdskommittén,
genom Br Hans Bogren, berättade att de
hade varit ute med julblommor till dem
som inte kan närvara på mötena. Alla blev
32

Larsson spelade som vanligt under
middagen. Kvällens första skål utbringades
som vanligt för vår Konung, Karl XVI
Gustav. Stämningen var hög och vi intog
en mycket god middag.
Avgående PS Sy Magdalini Kalivas
framförde ett tack för sin tid som PS. Hon
gjorde detta på vers och hon fick stående
ovationer.
Vår DD Br Alf Nilsson tackade för den
goda maten. Borden bröts och dansen tog
vid.
Lotteridragning och reselotteridragning
genomfördes och kvällens värdar tackades
och ännu en mycket trevlig Vasakväll var
till ända.
KL Ingrid Berg

Högtidsmöte lördagen den 29 januari
2011.
Vi var 82 Vasasyskon som samlades på
Hemgården i Viken på Högtidsmöte varav
22 var gästande Vasasyskon. 19 vasasyskon
kom från Logen Kärnan nr 608. 2 kom
från Logen Skåne nr 570 och 1 från Logen
Nybyggarna nr 698.
Efter att gästerna hade blivit införda
öppnades möter av vår Ordförande, Sy
Evy Lindstrand, som hälsade oss alla
välkomna.
En vacker parentation hölls för Sy Barbro
Andréasson som avled den 16 december
2010.
Vår DD, Br Alf Nilsson från Logen Kärnan
nr 608, övertog ordförandeklubban för
årsmötesförhandlingar.
Rapporterna
godkändes och lades till handlingarna.
Därefter installerade vår DD logens
tjänstemän för 2011, med hjälp av sin
stab. Som DCM tjänstgjorde Br Morgan
Pålsson.
Installationen genomfördes med högsta
beröm.
Avgående tjänstemän avtackades med var
sin vacker blomsterbukett av vår O Sy Evy
Lindstrand.
10 medlemmar fick mottaga 10-årsmärket,
Sy Jytte Lidenmark erhöll märket FDOvärdighet och Sy Christina Magneklint
tilldelades LFT.
Under Kontakt Amerika läste KL Sy
Ingrid Berg upp hälsningar från bl.a. våra
vänloger.
Under rapport från Logehistorier läste LH
Br Gunnar Lindstrand upp lite från logens
resa till Växjö den 16 maj 1998.
Som vanligt avslutades mötet med en
stämningsfull ljussläckningsceremoni.
Salen dukades om för bankett. Niklas

LOGEN CARL von LINNÉ nr 678
Julfest utan Lucia
Broder KM Hanz tog med sig alla systrar in
i logelokalen, stängde nogsamt dörren med
förmaning till oss Bröder att lydigt vänta.
Med tindrande ögon och julstänk i blick
fick vi så, en och en träda in och ta hand
om vår bordssyster. Vi slog oss ner vid de
juldukade borden där jultallrik väntade
tillsammans med för tillfället lämpliga
drycker. Broder VO Bo ledde sången med
eget gitarrspel som omfattade både glada
snapsvisor och självklart Rudolf med röda
mulen.
Br KM:s pedagogiskt lättfattade instruktion
hur, och i vilken ordning vi skulle förse oss
med den varma julematen blev till att: Jag
går åt mitt håll och du går åt ditt håll. Men
belåtna och glada kunde vi sedan senare på
aftonen dansa runt granen med hjälp av
Tomteorkesterns dragspel, gitarrer, kornett
33

och basfiol klara av både Viljen I veta och
Små grodorna.
Energin från julmaten räckte med råge till
långdans och raket. – En, av gemenskap
och glädje präglad, julfest gick mot sitt
slut.
Ute väntade snödrivor och kyla och med
God Jul och Gott Nytt År skiljdes vi åt
och jag kom att tänka på några rader av Py
Bäckman från hennes sång Julen är på väg:
Stilla, stilla snön som faller ner. Stilla, stilla
julen kommer snart.
Bengt Lagesson

Br Bengt Palm hade ordnat studiebesöket.
Något särskilt program för efterkapitlet
förelåg inte utöver intagandet av lasagne med
tillbehör. KM Inger Bohman Gummeson
överraskade med en utsökt pannacotta till
dessert som hon hade tillagat.
BP
Lördagen den 19 februari
Högtidsmöte med reception och
installation.
Denna kväll fick logen en ny medlem, JanErik Eriksson, under högtidliga former.
Under ledning av vår DD PO Brinck
installerades logens tjänstemän, i år fick
vi äntligen en BPS i Sy Gun Saming och
Br Bengt Palm gick upp som LH efter
framlidne Göran Lundeberg.
Br DD delade ut 25-årsmärket till Br
Kurt Hugosson och Sy Anja Hytönen
Hugosson och 10-årsmärket till Sy
Christina Hermanrud. LFT tilldelades Br
Bo Ljungklint och Sy Ulla WennerstrandNilsson. Sy Ulla fick även motta både FDO
och PC-märket.
GN

Årets första möte i LL678
Kvällen inleddes med ett studiebesök på
Palladium.
Vi var ett 20-tal bröder och systrar som
blev guidade av Josefin som sköter de
administrativa uppgifterna. ”Föreningen”
Palladiums vänner hyr lokalen av husets
ägare. ”Palladium” hyr sedan ut delar
av lokalen till bl. a. filmvisning och
caféverksamhet samt olika arrangemang.
Växjö kommun bidrar med en del pengar.
Den ekonomiska situationen är besvärlig.
Vi bidrog med att samla in 20 kronor från
var och en av oss som var där.
Eftersom lokalen från början endast var
anpassad för filmvisning har en del praktiska
förändringar genomförts. Men fortfarande
finns det arrangemang eller situationer där
t.ex. salongsstolarna på det nedre planet
måste ”bäras” iväg ”någonstans.” Dessutom
finns det ”alltid” behov av förbättringar.
Men dessa kostar (nästan alltid) pengar.
Tyvärr har stora delar av de ursprungliga
vägg- och takmålningarna förändrats/målats
över. Efter en intressant rundvandring
tackade vi Josefin med en blombukett.

LOGEN WESTERVIK nr 679
Thanksgivingmöte där alla vice tar över!
Vasaorden av Amerika, logen Westervik nr
679 hade sitt novembermöte 20/11-10
med Thanksgiving-tema. Hela Västervik
var täckt av snö och kvällen var kall. I
möteslokalen tog som traditionen bjuder
alla våra vice tjänstemän över mötet. Ett
bra sätt för alla vice tjänstemän att känna
på allvaret i möten och en bra chans för alla
ordinarie tjänstemän att reflektera över vad
som görs och vad som sägs.
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Eftersom kvällens tema var Thanksgiving
så intogs naturligtvis kalkon med alla goda
tillbehör därtill. Alla dansade till fin musik
och hade en underbart trevlig kväll i och
den nu avlidne.
Anette Hultberg logehistoriker

till leende, musik och honung. Nu tar som
sagt sy Gunilla Öst över och hela Logen
är övertygade om att Logen Westervik
fortsätter att växa och alltid kommer sätta
gemenskapen i det första rummet. Sy
Gunilla Öst är Logen Westerviks tionde
ordförande. Logen Westervik fyllde samma
dag 45 år och det uppmärksammade vi
med skålar i bubbel. Efterkapitlet var som
vanligt en varm och underbar upplevelse,
vi åt en mycket god trerättersmiddag som
inleddes med en helt ljuvlig räkbakelse.
Dansen pågick in på småtimmarna. En
kväll i sann vasaanda!
Anette Hultberg LH

Julmöte med tradition
Lördagen 11 december 2010. Snön vräkte
ner och lämnade ett vitt täcke på de mängder
av snö som redan fanns men det var endast
ett par minusgrader för ovanligheten skull
denna afton. Logen hade ett långt och
upplyftande möte. Logen krönte dessutom
sin egen Lucia som mottog ett mycket
vackert smycke som skänkts av logens
hedersmedlemmar Sy Anna Smedberg och
den nu avlidne br Lars Ringberg. Därefter
intogs ett underbart julbord som dignade
av alla delikatesser som tänkas kan av de
dryga 60 medlemmar som var närvarande
och deras gäster. Naturligtvis blev det dans
runt gran och långdans blev det också till br
Walles dragspelsmusik, alla tog sig därefter
lyckliga hem i midvinternatten. Ytterligare
en underbart trevlig kväll lägger vi till våra
minnen i sann vasaanda.
Anette Hultberg logehistoriker

Besök Distriktslogens nya
hemsida på
www.voadl20.se
LOGEN UTVANDRARNA nr 680
Logemöte den 11 december 2010
Så var det dags för årets sista logemöte
med efterföljande julfest. Efter sedvanliga
förhandlingar, som avslutades med att Br
Börje berättade om Viktor Rydberg och
läste dikten ”Tomten”, samlades vi för pratoch glögg-mingel. Som vanligt frestade
julbordet med mängder av läckerheter.
Som en helt oväntad överraskning gästades
vi sedan av ett synnerligen välsjungande
Luciafölje. Stort tack Br Åke! Efter ännu
mera mat kom julklappsutdelningen. Alla
hade varit snälla och ingen behövde gå
tomhänt hem. Till sist önskade vi varandra
GOD JUL och alla tog det försiktigt hem
på isiga gator och vägar.
KL

Årsmöte 22 januari 2011. Här installerades
de nya tjänstemännen för innevarande
termin av installationsstaben med DD
br Göran Larsson i spetsen från Logen
Blå Jungfrun nr 749. Logen Westervik
fick en ny ordförande installerad. Det
var br Walle Johansson som efter tre år
på ordförandeposten nu lämnade över
klubban till sy Gunilla Öst. Under br
Walle Johanssons tid som ordföranden har
Logen Westervik utvecklats mycket. Walle
Johansson har under sitt ledarskap haft nära
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DD 680 Göran Nilsson och PS 680 Ulla Ödman.

sig bl.a. under den årliga Östersjöfestivalen.
De släppte loss i ”The sheikh of Araby”.
Kvällen avslutades med en amerikansk
marsch. KL hade valt Sousas ”The Liberty
Bell”, och berättade om den stora – spräckta
- klockan som man kan se i Independence
Park i Philadelphia.
Kaffe med god kaka och lotteri väntade,
innan det var dags att ge sig ut i
vinterkvällen.
KL

Från ”Fångarnas kör” till ”The Liberty
Bell”
Vasaåret 2011 inleddes lördagen den
15 januari med årsmötesförhandlingar.
Med vår DD Br Göran Nilsson LL Carl
von Linne nr 678 vid klubban gick det
som vanligt snabbt och elegant. I matsalen
väntade sedan salladsbuffé och fylld
schnitzel med rödvinssky och ugnsbakad
potatis. Gott och rikligt! Så var det dags
att ta del av kvällens musikaliska afton. Sy
Ingun Johansson inledde med ”Fångarnas
kör” i ett ovanligt utförande. Den italienske
sångaren Zucchero, internationellt känd
för ”Senza Una Donna” tolkade Verdi på
sitt alldeles egna, spännande sätt. Denna
vintriga kväll var det sedan härligt att få
en försmak av en trevligare årstid. Sy Ulla
Bergqvist gav oss lärksång och porlande
bäckar med Vivaldis ”Våren”. Ett intressant
upplägg hade valts av Sy Ulla Ödman.
Först fick vi höra Fritz Kreisler spela sin
egen ”Liebesfreud” på en stenkaka från
1951. Denna kunde vi sedan jämföra med
en modern inspelning på CD. Vilken var
bäst? Ett lokalt band presenterades av Sy
Lena Clementson. ”Bodecool Stompers” är
en välkänd gladjazzgrupp, som låter höra

Högtidsmöte med installation av
tjänstemän den 12 februari.
Vi gästades av DM Sy Catherine Bringselius
Nilsson, vår DD Br Göran Nilsson med
stab från LL Carl von Linné nr 678 samt
från LL Tomelilla nr 631 paren Åstradsson
och Hansson, O, VO och CM-par. Från
LL Skåne kom Sy Ulla Virdalm som hade
begärt överflyttning till vår loge samt Sy
Lena Ovelius Bergman. Gästerna fördes in,
presenterades och välkomnades.
Efter det högtidliga logemötet kunde vi gå
en trappa upp och sätta oss till bords och
där väntade en god räkbakelse.
Skål och leve för HM Konungen
utbringades och Kungssången sjöngs.
Senare utbringades en välkomstskål för vår
nya Syster Ulla Virdalm samt för vår loge.
Sy DM och Br DD tackade för den goda
maten.
Vi förflyttade oss en trappa ner och bjöds
på musikunderhållning av ovanligt slag
då Synnöve Brorsson visade sina talanger
på durspel, mycket uppskattat och icke
förannonserat inslag. Till matsalen igen för
kaffe och lotteri. Även ett närvarolotteri
med trisslotter, tyvärr utan vinster.
Stämningen var hög hela kvällen och vi
gjorde vårt bästa för att överrösta gästerna
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Advent.
Året avslutades sedan med Julfest i gammal
god stil, gott julbord, 4 tomtenissar sjöng
stämningsfullt, tomten kom med stor säck
till snälla ”vasabarn”. Lotteridragningar,
innan O br Mats tackade arrangörerna för
en trevlig vasaafton.
Lördagen den 8 januri började
vi årets första logemöte med att se
Engelholmsrevyn, ”Genombrottet” en
revy med lokala inslag från det gågna
året, för att sedan fortsätta i Ordens lokal
och hålla årsmötesförhandlingar. O br
Mats kunde hälsa 33 egen syskon och 6
från Logen Höganäs nr 634 välkomna.
Verksamhetsberättelse, KL:s rapport samt
LH:s rapport godkändes. Efterkapitlet
inleddes med god mat, gran klädd med
godis i kuvert, sedan lekar och dans kring
granen, lite vanlig ”tryckar” dans, granen
plundrades och i långdans kastades den ut,
och så var ”julen” slut och även kvällen för
vasa-syskon.
Gunnar Hyberts
Kulturledare

Lennart Ingemansson spelade Ulla Ödmans stenkaka.

den andra sida draperiet. Vinterkvällen led
mot sitt slut och det var dags att säga adjö
och kör försiktigt.
UÖ/PS

LOGEN NYBYGGARNA nr 698
Det gågna året, för vår loge, avslutades den
4 december med val av Tjänstemän för år
2011.
Närvarande var 36 egna syskon samt DD
sy Berit med make br Hans.
Nomineringskommitténs förslag till nästa
års styrelse klubbades igenom, alla platser
besatta.
Mötesförhandlingarna avslutades med
att KP, VO och FDO läste var sin
adventsvers.
KL br Gunnar berättade om svenskindianske
Adam som ilsknande till, då USA upphöjde
Columbus dag till nationell helgdag, ett
land som varit upptäckt och kultiverat i
tusentals år av indianer. Adam for till Italien
och där inför italiensk press förkunnade
han – Härmed förklarar jag Italien upptäckt
och från och med nu är detta land indiansk
mark.
LH sy Maj-Britt läste två dikter om

LOGEN KLOCKAN nr 747
Den 11 december inträdde Lucia med
tärnor. Det var ett mycket vackert,
stämningsfullt Luciatåg. Vi fick lyssna till
de välkända julsångerna.
Logen bjöd på glögg och pepparkakor.
Sedan vi försett oss från det dignande
julbordet var det dags för tomten att dela ut
julklappar. Efteråt ledde han långdansen.
Vi sjöng julsånger till Br Leifs
ackompanjemang och han såg också till
att vi fick träna hjärnan, då vi skulle leta
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svenska städer i engelska ord.
Efter en trevlig kväll med som alltid hög
stämning, var det dags att ge sig ut i den
kalla kvällen för hemfärd.
IE

emigrationen. Det har blivit flera besök i
USA, då han har flera släktingar där. Han
berättade bl a om en flicka ,som lämnade
Sverige som 20-åring, träffade en svensk
i USA som hon gifte sig med och fick tio
barn. Två av pojkarna dog 2009 och en
2010. De var 96 respektive 98 år gamla
och ogifta. På en fråga varför de inte gift sig
svarade de att Mor inte hade funnit någon
flicka, som var bra nog! De var mycket
framgångsrika i sitt arbete med avel av
hästar.
Vasaorden för nog en alltför anonym
tillvaro, för Stephan Svärd hade aldrig hört
talas om vår Orden trots allt forskande om
svenskamerikaner.
Sedan smakade kaffe med kaka bra. Leif
såg till att vi köpte lotter och en del hade
tur och vann. Så var vår kväll i glada
Vasasyskons lag över.
/IE

Lördagen den 29 januari hade Logen
Klockan sitt första möte för våren. Det
var första gången vi kunde välkomna
förutvarande medlemmarna i Logen Tre
Hjärtan, som medlemmar i vår loge.
Parentation hölls för Br Bo Nilsson. Sy
Lilian vår medlem i Danmark var här och
hade med sig en gäst.
Efter årsmötet följde som vanligt en
god middag, bestående av välsmakande
fläskkotlett med tillbehör.
Sedan överlämnades ordet till Stephan Svärd
som talade om emigrationen från bygden,
vilken han studerat flitigt, beledsagad med
bilder. Han är medförfattare till en bok om

Hej alla Golfare i Vasaorden!
2011 års Vasagolf kommer att spelas på
Vasatorps GK i Helsingborg.
Reservera dagen 2011-05-28
Kallelse till detta kommer med sep. utskick.
Agne Lindén.
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MERA JULMYS I VÅRA LOGER

LOGEN Kärnan nr 608

LOGEN Höganäs nr 634

LOGEN KLOCKAN nr 747

Hans och Berit Bogren serverar Lena Nilsson glögg.

LOGEN Utvandrarna nr 680
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Möte inför Distriktsmötet!
Söndagen den 20 februari hölls
avstämningsmöte i Ljungby. Sy
DM, Br VDM, Br FDM och
medlemmar från Logen Kärnan
Nr 608 besåg lokalerna och gick
igenom planeringen.

Distriktsmötet
20-22 maj inleds
med en grillkväll på
fredagskvällen.
Vi hoppas på vackert
väder när
gården på bilden
fylls av glada
Vasavänner..
VÄLKOMNA!

VASA NYTT
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