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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Kassör: Sy Anna-Brita Martinsson
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen

Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club. 

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt  
Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 12  maj 2016.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson 
eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan: Privat foto ©

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: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com
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Ordenssyskon!

Våren är här och vi ser fram emot utom-
husaktiviteter och sköna dagar.
I slutet av augusti möts många av oss till 
Tjänstemannakonferens i Ljungby.
Det är ett ypperligt tillfälle att få lära sig om 
sin befattning i logen och samtidigt träffa 
andra Vasamedlemmar under trivsamma 
former. Även den som inte är ny som tjäns-
teman kan ha glädje och nytta av kursen.
Sorgliga händelser som präglat vårt distrikt 
har resulterat i uppkomna vakanser, dels för 
Vice Distriktsmästare Gunilla Broddesson, 
dels för Vasa-Arkivets representant Gunnar 
Mossberg.
Det är min uppgift, att göra fyllnadsval på 
dessa tjänster. Jag meddelar härmed att jag, 
med Exekutiva Rådets godkännande, har 
gjort följande val: 
Vice Distriktsmästare: Morgan Pålsson, 
LL Kärnan Nr 608,
Representant för Vasa-Arkivets Stödfören-
ing: Berit Bogren, LL Höganäs Nr 634.
Som matrikelansvarig har jag utsett Ola 
Sandberg, LL Höganäs Nr 634.
Jag välkomnar dessa nya medarbetare och 
tackar dem för att de är beredda att ställa 
upp för vår Orden.
Jag hoppas att era återstående möten i vår 
skall bli trevliga och välbesökta!
I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson / Distriktsmästare

Ordenssyskon!

”Vilken trivsel hade vi inte känt i det robust 
gammaldags köket med konserverad doft från 
stek och bak i väggarna, den lilla matsalen 
med dess bruna ekmöbel, de lagom nedsuttna 
fåtöljerna framför tv-möbeln…..den tryggt 
knarrande trappan upp till barnens lekrum 
och sovrummen, där man vilade så gott när 
det blåste från slätten och trädens grenverk 
rispade mot fönstren!” Citat ur Ulf Beijboms 
bok Oförglömligt. Ett liv i emigrationsforsk-
ningens tjänst, utgiven 2014. 
Denna målande beskrivning ger Beijbom 
över familjens bostad i Willmar, Minneso-
ta, 1969, när han arbetade med bevarandet 
av svenskamerikanska kyrkoarkiv, ett stort 
projekt för att bevara ett unikt material. 
Jag kom i kontakt med det och imponera-
des av det under min tid som datasysteman-
svarig på Emigrantinstitutet på 1980-talet. 
Ulf Beijboms gärning och kunnande inom 
emigration och emigrationsforskning har 
fördjupat och vidgat synen på utvandring-
en på flera plan. Utställningar, symposier 
med mera på Utvandrarnas Hus under Ulf 
Beijboms ledning på Emigrantinstitutet 
(1965-2002) och de populärvetenskap-
liga böcker, som Beijbom utgivit på olika 
teman har levandegjort den stora utvand-
ringen från Sverige till Nordamerika. 

fortsättning på nästa sida

DISTRIKTS-
MÄSTARENS 
SPALT

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20
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Ordenssyskon!

När jag skriver 
detta, så går vi in 
i påskveckan och 

fortsättning i nästa spalti

fåglarna har byggt ett nytt bo i trädet ut-
anför fönstret.
Det var ER-möte i Ljungby den 5 - 6 mars 
2016 och som vanligt fattades det många 
kloka beslut. En del av er känner säkert till 
facebooksidan “Vasa Orden av Amerika 
- DL 19/20”. Den fick Storlogens erkän-
nande i början på januari 2016 och vi i 
Exekutiva Rådet har startat en dialog för 
att styra upp användandet av sidan. Br Bo 
Västerstjärna LL 570, utsågs som ansvarig 
mot ER för facebooksidan. Som en första 
åtgärd beslutade ER att spärra sidan för ex-
terna inlägg. De som vill ha något infört på 
facebooksidan, skickar det till Br Bo. 
Det blir som vanligt uppdatering av 
”Handbok för Tjänstemän” vid tjänste-
mannakonferensen i Ljungby i augusti. 
Vi vill att samtliga pärmar skickas med till 
Ljungby. Pärmar finns hos Ordförande, 
Protokollsekreterare, Distriktets Heders-
medlemmar, DD, Distriktstjänstemän och 
vissa SL-tjänstemän. Meddela mig gärna i 
förväg via ds@vasaorden.se om det saknas 
sidor i pärmen. Innehållsförteckning date-
rad 2014-07-15 finns under flik 20.
Önskar alla en skön vår och sommar. 
Sedan ska det bli trevligt att träffas på 
tjänstemannakonferensen i slutet av 
augusti.

Avslutande ord över den halvårslånga vis-
telsen i Willmar: ”…Allt detta gjorde upp-
brottet vemodsfullt, närmare vardagen i en 
liten stad i Mellanvästern skulle vi aldrig 
komma.”

Genom sin uttrycksfulla beskrivning över 
vardagligt liv i Minnesota förmedlar Ulf 
Beijbom en känsla och en närvaro i hur li-
vet kunde gestalta sig i Mellanvästern. För 
att ta del av Ulf Beijboms livsgärning och 
Emigrantinstitutets framväxt och etable-
ring i Växjö, rekommenderas varmt läsning 
av Oförglömligt - Ett liv i emigrationsforsk-
ningens tjänst.

Stormästare Tore Kellgrens fokus ligger 
på medlemskap under hans mandatperiod. 
Med det avses bland annat rekrytering av 
nya medlemmar, att värna om de medlem-
mar vi har och att skapa engagerande lo-
gemöten. Stormästaren uppmaning är: Var 
inte tråkiga! Hur det skall tolkas överlåter 
han åt oss att ta ställning till.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Storlogedeputerad

fortsättning från föregående sida

En tidig krokus i gräsmattan.

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
RENS SPALT
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Ordenssyskon.

Tiden rusar vidare och det blir ljusare och 
varmare. På Vasafronten har de flesta logerna 
haft sina installationer med högtidligt 
möte och efterkapitel. På Distriktsnivå är 
det när detta skrivs en vecka kvar till ER-
möte i Ljungby, första helgen i mars, på ett 
nyrenoverat Hotell Terazza. 
De motioner som godkändes på Distrikts-
mötet och som därefter skulle godkännas av 
Storlogens Exekutiva Råd, blev godkända 
även där och just nu sitter jag och skriver in 
dem i våra Distrikts-och Lokallogestadgar 
så att dessa kan tryckas och distribueras 
efter hand. Tyvärr finns det även gamla 
ändringar som inte har kommit in i 
stadgarna ännu och det tar lite tid att jaga 
rätt på dem. Konstitutionen är översatt till 
svenska och MSLER Br Ulf Alderlöf har 
lämnat in den för tryckning.
På höstens agenda står bl. a. Tjänstemanna-
konferensen som genomförs 27/8-28/8 i 
Ljungby. Jag hoppas att logerna passar på att 
skicka många intresserade medlemmar som 
står på tur att axla någon tjänstemannaplats. 
Det är ett bra tillfälle för nya syskon att få 
träffa syskon från andra loger och dessutom 
få insikt i hur logearbetet fungerar.
Nu hoppas Sy Ingrid och jag att alla 
Ordenssyskon får en varm och skön VÅR!
I Sanning och Enighet   
Hans-Åke Rytterdahl /MDER

Vårhälsning från VDS!

Kära Vasasyskon nu skönjer vi tecken på 
att våren närmar sig och genast känns det 
mycket lättare att andas.
En trevlig höst med fina Vasamöten har 
passerat och det är min förhoppning att det 
känns så också ute i lokallogerna.
Nu behöver vi alla ta ett tag för att öka 
syskonskaran i Vasaorden och jag är 
övertygad om att du känner någon som 
skulle vara intresserad av att bli delaktig i 
vår fina gemenskap, bjud med dem på ett 
möte!
PS! Bandet till 10-års-märket skall ha gult 
fält till vänster enligt bild!
Om du inte har detta kontakta din FS för 
att få det utbytt.

Kära Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna /DS

Slutligen önskar jag 
alla Vasasyskon en 
skön vår och riktigt 
härlig sommar.

I SANNING och 
ENIGHET
VDS Alf Nilsson

MDERS 
SPALT

VICE 
DISTRIKTS-
SEKRETERA-
RENS SPALT
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Vasasyskon!

År 2016 är ett nytt Vasa-år med nya och 
omvalda tjänstemän i våra loger. Jag vill 
önska er lycka till i ert arbete.

Vi måste nu arbeta för att göra Vasa Orden 
av Amerika känd så vi får gäster och nya 
medlem-mar. Trots att vår Orden har 
funnits i Sverige i över 90 år, så är den 
okänd för de flesta. Vi måste både synas och 
höras. I år firar Sveriges Hembygdsförbund 
100 år. Runt om i landet finns det 
hembygdsföreningar av vilka många är äldre 
än så. Varje år kommer besökare från USA 
och Kanada. De söker sig gärna till hem-
bygdsgårdar där de får höra om bygdens 
historia och var deras släkt kom ifrån.

Genom att söka upp en hembygdsförening 
kan vi knyta kontakt och tala om att vi finns 
och gärna deltar vid olika arrangemang.
Sommaren är snart här och det kommer 
Vasa-medlemmar från USA och Kanada. 
Skriv till era vänloger och berätta om 
vad som sker i er loge och vårt distrikt i 
sommar.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige

Nytt om Vasa-Arkivet

Den 1:e december 2015 fick Vasa Arkivet 
i Bishop Hill en ny arkivarie, Kathy Cuff 
från Tennessee. Kathy har högskoleutbild-
ning i historia och arkivering. Med sju års 
erfarenhet av organisering och arkivering 
från museum och skolor samt kommuni-
kations- och informationsteknik kommer 
hennes kunskaper väl till pass i Vasa-Arki-
vet. 

Kathy kommer att kommunicera regelbun-
det i Vasa Star och dela hennes framsteg på 
Vasa Arkivet. På Facebook läggs in bilder 
och annat som finns arkiverat på från Vasa 
Arkivet, sök upp detta i gruppen - VASA 
Archivist, Bishop Hill
Vill du ta kontakt med Kathy och Vasa Ar-
kivet i Bishop Hill kan du använda e-post-
adressen - vasaarchivist@gmail.com

I Sanning och Enighet
Charlotte Börjesson
DKL, Norra Sverige DL 19
Styrelseledamot för Sverige i styrelsen för 
Vasa Arkivet

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

STORLOGE-
KULTUR-
LEDARE
Sverige

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDARE

DL 19
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fortsättning på nästa sida

Ordenssyskon!

När jag läste min senaste spalt konstaterade 
jag att jag missat att önska alla God Jul och 
Gott Nytt År.
Därför önskar jag er alla nu en god fortsätt-
ning på 2016 i stället.
Jag har deltagit i ytterligare ett ER-möte. 
Det är nog extra intressant för mig, som 
ny i ER, med alla frågor som tas upp och 
diskuteras. 
Inför ER-mötet hade jag sammanställt en 
gemensam rapport av KL-rapporterna för 
2015. Jag fick in ett imponerande material 
där 146 Kontakt Amerika och efterkapitel 
har redovisats. Utöver detta har 29 övriga 
aktiviteter skilda från logemöten redovi-
sats.  Jag kan bara ”lyfta på hatten” för ar-
betet som läggs ner ute i logerna och jag 
känner mig mycket trygg i mina kontakter 
med er. 
Jag har för övrigt noterat att DM DL 19 
Connie Grön i senaste numret av Vasa Kär-
ven är imponerad av alla aktiviteter som 
görs i DL 19. Detta är ju utvecklande och 
glädjande för hela vår organisation.
Slutligen vill jag bara understryka att jag 
helt köper vår Stormästare Tore Kellgrens 
uppmaning i senaste Vasa Star: Var inte 
tråkiga, för att på så sätt kunna öka vårt 
medlemsantal i framtiden. 
Hoppas alla får en härlig sommar.
I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint /DKL

Septembermötet i Logen Skåne nr 570

Fredagen den 12 september startade Lo-
gen Skåne nr 570 upp höstträffarna. Som 
KL var jag inte närvarande. Jag och maken 
var på en långresa, som jag inte återger här, 
trots att den hade viss tid av Amerika-an-
knytning. Vi ser alldeles för många privata 
reseskildringar i Vasa-nytt istället för att vi 
fyller tidningen med Vasareportage och 
Vasaangelägenheter. 

Logen valde att lämna KL-stolen tom den-
na fina septemberfredag pga. det magra an-
talet deltagare på mötet. Endast 29 st del-
tog och det kan nog skyllas på den vackra 
sensommaren. Ingen vill sitta inne en skön 
sommarfredag. Jag som KL Sy Gunnel 
Hallberg Dahlman refererar med hjälp av 
protokoll och intervju av O ändå septem-
bermötet.

O Br Åke Sjöstrand kunde hälsa sex gäster 
välkomna, nämligen DD Br. Sven Brod-
desson och VDM Sy Gunilla Broddesson, 
HM LL 608 Sy Sina och Br. Agne Lindén, 
samtliga från Logen Kärnan Nr 608. Våra 
egna gamla medlemmar, numera Logen 
Klockan Sy Inga-Britt och Br. Olle Olsson 

DISTRIKTS-
KULTURLE-
DARENS
SPALT

LOGEN SKÅNE nr 570
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Litet Högtidsmöte i Logen Skåne nr 570 
lördagen den 10 oktober 2015.

37 festklädda Vasa-syskon samlades för 
att i all enkelhet ha ett som vi kallar i 
Logen Skåne nr 570 ”Litet högtidsmöte”.  
Denna lördag hade O Br Åke Sjöstrand 
nöjet att återigen få välkomna vår DD Br 
Sven Broddesson och VDM Sy Gunilla 
Broddesson, som bilat ner från Hjälmshult 
och Logen Kärnan Nr 608. 

Mötet hölls ritualenligt och under 
Ordens väl kunde O Br Åke dela ut 
födelsedagsblomma till 
Sy Birgit Persson och Br Tommy Paremo.

Vår DD Br Sven Broddesson lånade 
CM-paret och bad dem föra fram Br 
Åke Sjöstrand, Br Per Dahlman,  Br Olle 
Wickström,  Sy Marie Wickström, Sy 
Gunnel Hallberg Dahlman och Br Lennart 
Nilsson till altaret,  där de fick mottaga det 
nyinstiftade förtjänsttecknet för före detta 
Distriktsdebuterade (FDD).

Under Kontakt Amerika berättade KL 
Sy Gunnel Hallberg Dahlman lite om 
varför vi har en Kulturledare och om KL-s 

gästade också vår Loge denna kväll.
Mötet avlöpte enligt ritualerna och O Br 
Åke kunde, om än försenat, lämna över en 
blomsterbukett till Sy Marie Åberg för det 
arbete hon lagt ner i Logen som BLH un-
der ett par år.

Efter måltiden intog den från TV kända 
Antikrundan, Joachim Bengtsson över och 
berättade livfullt och engagerat om Anti-
krundans färder genom landet och allt vad 
de kan stöta på under sin färd. Vi fick höra 
om allt hur inspelningar gick till och att 

det som sändes bara var en bråkdel av det 
som filmades. Det är viktigare att få med 
personer som har något att berätta om sina 
föremål än att bara få visa upp de värde-
fullaste. Vi fick oss också en bra lektion 
hur försäkringsbolagen arbetar samt vad vi 
bör tänka på i våra egna hem. Tiden bara 
försvann och efter två timmar tackade Joa-
chim Bengtsson för sig. Joachim besvarade 
ett antal frågor från oss. En mycket varm 
applåd tackade Joachim. 

Därefter följde dragningar i loge- och med-
lemslotterierna. En trevlig Vasa-kväll att 
lägga till handlingarna.
Nedtecknat av KL GHD
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uppgifter i Logen. Vidare berättade KL 
Sy Gunnel om hur det gick till när Vasa 
Orden av Amerika föddes ur de svenska 
sjukhjälpsföreningarna i Connecticut för 
125 år sedan.

Efter en mycket god 2-rätters middag 
så dansades kalorierna ner efter ”Åkes 
Datorband”. Stämningen var hög och 
parketten slets ner. Lotterivinnarna var 
många denna kväll från det dignande 
vinstbordet.
KL GHD

Möte den 6 november 2015 i Logen 
Skåne nr 570.

Denna novemberfredag samlades 28 syskon 
som vanligt i ODD Fellow-lokalerna 
på Engelbrektsgatan 20 i Malmö. Ingen 
dimma syntes så långt ögat nådde vid 
transporten mot Malmö. En klar och fin 
fredagskväll.

O Br Åke Sjöstrand öppnade mötet 
och hälsade alla välkomna och mötet 
inleddes ritualenligt, med efterföljande 
diskussioner om protokolluppläsande och 
utrymningssamlingar. Ett härligt möte där 
medlemmarna var engagerade. fortsättning på nästa sida

Kulturledaren berättade denna kväll om 
mannen för dagen nämligen Gustav II 
Adolf barnbarn till Gustav Vasa kungen 
som är ursprunget till vår Ordens 
namn. Gustav Adolfs-dagen firar vi med 
flaggning och så äter vi kanske också hans 
bakelse. Vidare berättade KL Sy Gunnel 
om Vasaemblemets symbolik, V O för 
Vasaorden, Malteserkorset som från första 
början var sjukhjälpsorganisation, Kransen 
ett minnesmärke för många modiga och 

ädla män och kvinnor som har gett Sverige 
ett hedersamt namn över hela världen, 
Kärven som ett tecken för sammanhållning, 
Färgerna rött-vitt-blått de Amerikanska 
färgerna. Formgivningen av emblemet är 
gjort av en svensk man, C W Malmquist, 
född i Värmland 1861 som emigrerade till 
Amerika vid 21 års ålder.

O Br Åke bad CM-paret att föra Br 
Åke Netterheim till altaret där han fick 
mottaga en födelsedagsblomma. En av våra 
traditioner i Logen är att uppvakta våra 
medlemmar när de uppnått en aktvärd 
åldersgräns och det är en nolla efter. 
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fortsättning från föregående sida

KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman berättade 
om Julens och det svenska Julfirandets 
historia, om dess rötter, om Jultomten och 
Klapparna, om Julgranen och Julmaten 
m.m. Sy Gunnel påminde oss om att 2016 
också är ett 85-års jubileum för vår Loge. 
Sy Gunnel avslutade med att tillsammans 
med Br Per önskar oss alla en riktigt God 
jul och Gott nytt Vasa år 2016. 
O Br Åke avslutade mötet med att önska 
alla en God Jul och ett Gott Nytt år och 
önskan om att vi alla ses igen på det nya 
Vasa-året.

Julmöte i Logen Skåne nr 570 lördagen 
den 12 december 2015.

Nu var det jul igen, även i Logen Skåne 
nr 570. O Br Åke Sjöstrand hälsade 34 
egna syskon och tre gästande, DD Br Sven 
Broddesson och Sy Stina och Br Agne 
Lindén från Logen Kärnan Nr 608 varmt 
välkomna. 
Budget och årsmedlemsavgift behandlades. 
Första nomineringen av 2016 års tjänstemän 
föredrogs och man hade ännu inte hittat 
någon som ville bli Ordförande.
Sy Birgitta Netterheim hade jubilerat och 
O Br Åke kunde lämna över en vacker 
födelsedagsbukett så här lite i efterhand. 

Efter mötet och maten kom ”En vikingafa-
milj och berättade om hur det var att leva 
på vikingatiden”.  Vi fick höra om allt från 
maten till bosättningsproblemen.  Infra-
struktur var inte uppfunnet. Vikingarna 
skapade sina egna vägar. Våra gästande Vi-
kingar, (får ej förväxlas med kasebandet Vi-
kingarna) både berättade och sjöng mycket 
trevlig för oss. Småvikingarna som var med 
blev trötta och somnade, helt vikingaen-
ligt, vid mammas fötter tills någon modern 
Vasabroder lyfte upp barnet och såg till att 
det fick ligga skönt i en stol. Ett mycket 

intressant och trevlig föredrag av en Vi-
kingafamilj som lägger mycket ideell kraft i 
Vikingabyn vid Foteviken.

Lotterier och många glada vinnare avslutade 
kvällen, återigen i den trevliga Malmö-
logen. 

KL GHD
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Efter mingel och god glögg och pepparkakor 
som DD-paret Broddesson traditionsenligt 
bjöd på så vidtog det dignande julbordet.  
Så mycket mat. Alla lät sig väl smaka. 
Tomten har lämnat WO och ämnar 
inte komma mer. O Br Åke fick iklä sig 
tomteluvan och delade ut julblommor till 
DD BR Sven Broddesson, HM Sy Birgit 
Ekelund och vår kökshjälp från Romeleåsen. 
HM Sy Birgit tackade hjärtligt för den 
vackra blomman och tackade för ett bra år 
och för att vi tagit så väl hand om henne, 
vår kära gamla HM.
Efter ett härligt julmöte skildes alla 
Vasasyskon och önskade varandra goda 
helger. 
KL GHD

Sista mötet som KL i Logen Skåne nr 
570
Fredag, 15 januari, 2016. Mitt sista möte 
där jag som Kulturledare skulle berätta 
något under Kontakt Amerika. Med 
blandade känslor. Men när jag gick med i 
Vasa Orden av Amerika då satt man på sin 
post i tre år, Thats It! Och som kulturivrare 
så kan man ju alltid hänvisa till den 
regeln.
Logemötet ledde sedvanligt av vår O Br 
Åke Sjöstrand inledde mötet med att 
hälsa vår DD BR Sven Broddesson varmt 

fortsättning på nästa ida

välkommen och även de 34 egna syskonen. 
Mötet avhölls och ”hela” protokollet lästes 
upp och godkändes i sin helhet, övriga 
ärende diskuterades såsom ER-protokoll, 
medlemsutträde, ostädat i matsalen 
från ODD-s sida mm. Det glädjande 
beskedet från Vasa Support om bidrag till 
medlemsrekrytering togs varmt emot av 
Logen och Tackkort skickades till Vasa 
Support. BR VO Per Dahlman läste upp 
Sy Marie Wikströms nomineringslista 
av tjänstemän inför 2016. Br Per ledde 
även valen från sin pulpet av dessa nya 
tjänstemän som ska leda Logen Skåne nr 
570 under 2016.
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Jag har under mina år försökt att blanda 
historia med nutid för att vi ska ha ut så 
mycket och så olika perspektiv under 
punkten Kontakt Amerika. Har även 
försökt blanda humor med fakta och allvar. 
Men nu är det slut och andra får ta vid. Nu 
kommer det ju att finnas både ordinarie 
och biträdande KL.
Jag ska inte bli långrandig idag när det är 
årsmötesdag och vi vill gärna ut och lyssna 
på Ann-Margreth som sjunger och spelar. 
Det är en tjej som man säger ”himmafrån”, 
född på Österlen, men det berättar hon 
nog själv om.
Lite kort om vad vi mer har framför 
oss i år. Vår egen Loge fyller ju 85 i år 
som jag tidigare belyst. Vi är den äldsta 
Logen i Distriktet så vi hoppas på mycket 
uppmärksamhet framåt i höst.

HM Sy Birgit mottar en julblomma.

fortsättning från föregående sida

O Br Åke tackar Ann-Margreth Nyberg för ...

loger. Hon bara är Så Bra!
Eftersom det var undertecknads sista 
Kontakt Amerika så bidrar jag med visst 
utdrag ur mitt anförande under punkten.
Citat:
Systrar och Bröder, Ordförande och 
Distriktsdeputerad.
Detta är mitt sista inlägg under Kontakt 
Amerika. Det har varit en intressant 
period på tre år. Mycket har hänt både i 
Vasa Orden av Amerika, i Sverige samt i 
Amerika och Kanada.

Efter Logemötet och en väldigt god middag 
kom den Österlenfödda Ann-Margreth 
Nyberg och underhöll oss. Ann-Margreth 
är Musikdirektör i Eslöv. Kallas kantor i 
folkmun. Hon sjöng för oss allt från både 
folkmusikskatterna och operavärlden. 
Hon fick oss t o m att sjunga med i vissa 
bekanta sånger. Det som uppskattades var 
också att hon vågade säga ifrån, för det var 
någon som satt och hade sitt eget samtal 
under uppträdandet. Vilket ju inte var 
direkt artigt mot en gäst. Som vi dessutom 
betalar en god summa för att få dit. Ann-
Margreths underhållning var fantastisk och 
kan rekommenderas till fler närliggande 

Vår DD BR Sven Broddesson ledde 
årsmötesförhandlingarna och svingade 
klubban i besluten. Avgående styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
året. O Br Åke tackade Br Sven för hans 
engagemang i att hålla årsmötet för vår 
Loge.
Vår Br Olof Rosenkvist hade jubilerat. 
Han och Sy Monica hade firat med en liten 
SPA-tripp och berättade att högtidsdagen 
varit så fin. O Br Åke uppvaktade från 
Logen med en vacker blomsterbukett. Br 
Olof tackade för all uppvaktning.
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Lördagen 30/1, på Gunilladagen, åkte två 
av de Ordförande FDO Br Per Dahlman 
och O Br Åke Sjöstrand, som Sy Gunilla  
”tjänat” och besökte henne i hemmet 
och överlämnade en blomstergrupp samt 
framförde ett jättestort Tack från Logen 
Skåne nr 570 för alla de åren hon stöttat 
Logens arbete. (den tredje O Carl-Olov 
Rindstålh är inte medlem i Vasa längre).
O-fruarna Gunnel och Eva hade fixat en 
liten smörgåstårta och gofikabröd, samt 
härliga frukter. Br Sven, vår nuvarande 
DD, bistod med gott kaffe och gott därtill. 
Vi hade en härlig stund i goda Vasa-vänners 
lag.

O Br Åke tackar FDO Br Per och fd DD Sy Gun.

Jag tackar för att ni orkat lyssna under 
dessa tre år som jag orerat från min pulpet. 
Alla tips och hejarop som jag fått är jag 
jättetacksam för. Allt har man inte kunnat 
ta med för det är bara åtta möten per 
verksamhetsår. Jag ska inte göra någon lång 
reseberättelse om de här tre åren. Men min 
resa som KL i LL 570 har varit bra och jag 
har njutit samtidigt som både jag och ni 
fått nya kunskaper om vårt samarbetsland 
i väst.
Jag önskade mina efterträdare ”Lycka till” 
och KL-pärmen som tillhör LL 570, vilken 
jag fick först i somras, överlämnar jag 
härmed med varm hand. Min KL-rapport 
för 2015 hade jag redan skickat över till 
DKL, så jag kände mig färdig med mitt 
arbete.
Slut Citat!
Jag hälsar till alla goda Vasa-vänner i DL20, 
i alla Loger. Hoppas vi ses någon gång ute 
på olika Logemöten. Önskar alla Vasa-
vänner en Glad vår och en Glad Påsk!
Happy Easter!
Gunnel Hallberg Dahlman KL LL 570
Avtackning av DD.
Pga resor, semestrar, födelsedagar och ett 
långt sommaruppehåll så blev
avtackningen av vår fd DD Sy Gunilla 
Broddesson helt bortglömd i Agendan 
under hösten. Men bättre sent än aldrig. fortsättning på nästa sida

Gunnel Hallberg Dahlman
KL i Logen Skåne nr 570
Vasa Orden av Amerika.
Högtidsmöte fredagen den 12 februari 
2016
Ordförande Br Åke Sjöstrand hälsade egna 
och gästande syskon varmt välkomna till 
högtidsmötet och snart var vi framme vid 
punkten installation. DM Br Karl-Axel 
Bengtsson med stab från Logen Kärnan nr 
608 och Höganäs nr 634 utförde med glans 
installationen av logens nya tjänstemän. 
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Matsalen stod fint dukad för efterkapitel och 
maten smakade förträffligt. Buktalerskan 
hade drabbats av halsont, så vi ägnade oss 
åt frågesport istället. Svensk geografi på 
engelska kan vara klurigt. Gruppen hade 
ett extra stort lotteri som gladde många 
vinnare. 

KL Bo Västerstjärna

Vikingabesök

Logemöte fredagen den 11 mars 2016

Ordförande Sy Marie Wickström hälsade 
44 syskon varmt välkomna till marsmötet. 
På Ordens Väl fördes Sy Gertrud Sjöstrand 
fram till altaret och blev gratulerad med 
blommor för sin högtidsdag av Sy Ordfö-
rande. Br Kjell Åhlander fick mottaga en 
F.D.D bom av SLD Br Olle Wickström.

Vår nya Ordförande Sy Marie Wickström 
tackade Br DM med stab för väl genomfört 
arbete. 
Vår nya tjänstgörande FDO Br Åke Sjö-
strand kallade till altaret de nyss avgångna 
tjänstemännen Sy Gunnel Hallberg Dahl-
man, Br Per Dahlman, Sy Eva Sjöstrand 
och Sy May-Lis Nilsson och avtackade dem 
med blommor.
FDO Br Åke fortsatte därefter med att dela 
ut FDO-värdighet till CM-paret Sy Anne-
Christine Johansson och Br Thomas Hå-
kansson.
Märken för 25-års medlemskap överlämna-
des till Sy Gunnel Hallberg Dahlman och 
Br Per Dahlman.
Till sist överlämnade FDO Br Åke Sjö-
strand Ordförandeskålen i silver till logens 
nya O Sy Marie Wickström, som tackade 
för förtroendet. 

Matsalen var fint du-
kat för banketten och 
vi bjöds in till en god 
middag. Skoglunds en-
mansorkester spelade 
upp till dans och stäm-
ningen var på topp hela 
kvällen.  
KL Bo Västerstjärna

Tommy Paremo och Birgit Persson

fortsättning från föregående sida

Sy Gertrud Sjöstrand

fortsättning på nästa sida



15

vår fina intagningsceremoni välkomnades 
fyra nya medlemmar, nämligen Barbro och 
Ingemar Nilsson, Eva Tullberg och Roland 
Magnusson.
O br. Alf utdelade logens förtjänsttecken till 
vår förra DD br. Leif Larsson, LL 634 Hö-
ganäs. DD br. Ola Sandberg utdelade den 
nya utmärkelsen FDD till br. Agne Lindén, 
br. Alf Nilsson, sy Eivor Höörgren, sy Gu-
nilla Broddesson och sy Ulla Pålsson.
KL sy Eva Eklund berättade intressant hur 

utvandringen till Amerika slog mot be-
folkningen och arbetsmarkanden i Sverige 
1851-1910. Då en miljon människor ut-
vandrade.
Som ljussläckningsmusik spelade MM br. 
Bo ”Sailing ”framförd av Celtic woman. 

Ovan: Hela vikingafamiljen presenterar sig. 
T.h.: Br Kjell Åhlander mottar FDD-bommen.

O br. Alf Nilsson kunde hälsa ett 60-tal lo-
gesyskon välkomna. Gästerna infördes hög-
tidligt. Där kan nämnas VDM sy Gunilla 
Broddesson LL 608 Kärnan, DD br. Ola 
Sandberg LL 634 Höganäs samt DHM sy 
Lena Johansson, HM sy Stina och br. Agne 
Lindén, LL 608. Vidare gäster från LL 
570 Skåne och LL 634 Höganäs. Genom 

Högtidsmöte med reception och Gåsmid-
dag, lördagen den 14 november 2015.
Det var feststämning i luften då vi kom in. 
Uppklädda logesyskon hälsade på varandra. 
Vid inträdet i logesalen spelade vår MM 
br. Bo ”Höstens sista blomma” framförd av 
Hasse Andersson & Kvinnoböske Band.

fortsättning på nästa sida

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Reportage från Logen Kärnans julfest 
lördagen den 5 december 2015 
Vi välkomnades av uppklädda bröder med 
”juliga” slipsar och blinkande ”flugor”.
Det var julfest i logen Kärnan!
Vår MM br Bo Collin spelade ”Marche 
Militaire”, skriven av Frans Schubert. 
Det kändes som vi tågade in i tomtens 
leksakssäck.
VO br Ulf-Peder Eklund hälsade 
välkommen till SLD br Olle Wikström 
med hustru Marie från Logen Malmö nr 
570 jämte ett 45- tal egna medlemmar.

maten. Vi bröt borden och det dukades om 
till kaffe och dans. Till kaffet serverades en 
liten läcker petit- chou i form av en gås. 
Det var vår konditor br. Lasse som skapat 
detta läckra bakverk. Det dansades flitigt 
till efter midnatt. Vår FDD br. Leif bjöd 
på skönsång ”We will meet again”. Det var 
dags för dragning av lotteriet, gruppen av-
tackades och det var dags att bryta upp och 
tacka för en härlig kväll. Vi gick ut i mörk-
ret med en varm Vasa-känsla inom oss. 
/LH Eivor Höörgren

K br Tom föredrog ett väl genomarbetat 
budgetförslag som alla rösta ”ja” till. 
Nomineringskommittén gn repr. Sy Eivor 
genomförde valen till 2016 års tjänstemän. 
Glädjande nog var endast en bitr. post 
vakant.

Efter mötet serverades bubbel i glasen och 
stämningen höjdes. Vi bjöds in till vackert 
dukade bord med vita dukar, ljus i kandela-
brar och små rosor på borden. Vår musiker 
Mats Nilsson framförde mjuk bakgrunds-
musik. Alla var förväntansfulla på årets 
gåsmiddag. Det hördes bara positiva ord, 
oh så gott, vilken god gås. Äppelkaka med 
vaniljsås hör till och det var perfekt avslut-
ning på gåsmiddagen. Efter traditionella 
skålar, tal till recipienderna, Talet från reci-
pienderna framfördes av sy Barbro Nilsson. 
Vår DD Ola Sandberg framförde tacket för 

Sy Gudrun  som läste ”Tomten” av Viktor Rydberg.

fortsättning från föregående sida
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KL sy Eva berättade om gamla julseder.  
LH sy Eivor berättade om Lucialegenden.
Till ljussläckningen spelade MM br Bo 
”O Holy Night”, framförd av Céline 
Dion, mycket stämningsfullt. Efter mötet 
bjöds vi på glögg och pepparkakor. Vi 
återsamlades i logesalen och fick uppleva 
ett fint luciaframförande. Det var elever 
från Procivitas gymnasieskola som lät oss 
lyssna till både gamla och nya luciasånger. 
Vi bjöds in till ett dignande julbord. 
Placeringen var en del av en julvisa som 
blev en hel julsång. Det blev många trevliga 
jul- och snapsvisor. Br Agne plockade fram 
dragspelet och många ville dansa med i alla 
gamla jullekarna. Trötta i benen ficks lyssna 
till sy Gudrun  som läste ”Tomten” av Viktor 
Rydberg. Det blev dragning på ett rikligt 
jullotteri och till sist avtackades gruppen. 
Det var dags att önska varandra GOD JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR och vandra ut i 
det så vackert upplysta Helsingborg. Ett år 
av fina logemöten i logen Kärnan var över. 
/LH Eivor Höörgren

Logen Kärna nr 608. Högtidsmöte med 
installation lördagen den 13 februari 
2016.
Vi möttes av uppklädda logesyskon. Det 
var högtidsmöte i Logen Kärnan. 
Vid intåget i logesalen spelade vår MM br 
Bo Collin ”Guld och gröna skogar ”med 
Hasse Andersson och Kvinnoböske Band.

O br Alf kunde hälsa över 60 logesyskon 
välkomna. Bland införda gäster kan nämnas 
DM Karl-Axel Bengtsson, DK Bengt Åberg, 
DHM Lena Johansson, DD Ola Sandberg 
med stab från LL 634 Höganäs och våra 
egna HM Stina och Agne Lindén. 
DD Ola Sandberg med stab genomförde 
en mycket stilfull installation av logens 
tjänstemän. Speciellt kan nämnas den fina 
återsamlingen av staben.
KL sy Eva Eklund berättade en intressant 
utvandrarhistoria. ”Jag skall fara till Amerika 
och skaffa mig ett rikt fruntimmer”.
Vid logemötet fick många motta 
utmärkelser. 40-Årsmärket utdelades till 
sy Lena och br Lars-Erik Johansson och sy 
Sonja Sönne. 
25 årsmärket utdelades till sy Eivor 
Höörgren, br Birger Persson, br Morgan 
Pålsson och sy Ingrid Levin. 

10 årsmärket utdelades till sy Barbro 
Hedberg, sy Lotte och br Bertil Holm, sy 
Eva och br Sune Svensson.
Sy Ulla Pålsson och sy Eva Svensson fick 
en vacker blombukett för allt arbete de lagt 
ner som tjänstmän. 
DD br Ola Sandberg framförde till altaret 
sy Sonja Sönne, som fick motta utmärkelsen 
FDD.

fortsättning från föregående sida

fortsättning på nästa sida
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Br Ove Thornblad som tidigare varit 
DD i logen Kärnan hade skänkt fina 
keramikföremål, som auktionerades ut. 
Detta blev ett fint tillskott till kassan. Vi 
tackar br Ove för sin generositet.

Efter mötet serverades drink i baren. 
Stämningen var hög. Vi bjöds in till 
vackert dukade bord. Menyn bestod av 
Laxterrine, fläskfilé med ugnsstekt potatis, 
rostade grönsaker och gorgonzolasås, vin. 
Till dessert  Pannacotta med marinerade 
bär. Till kaffet serverades hembakad kaka. 
Vår välkände musiker Mats Nilsson spelade 
upp till dans. 

Avgående O br Alf Nilsson tackade för 4 år 
som O och önskade vår nye O br Ulf-Peder 
Eklund varmt lycka till.
Som ljussläckningsmusik spelade vår MM 
br Bo ”Pastoralsvit op. 19” av Lars-Erik 
Larsson.

fortsättning från föregående sida

Många fick del av det rikliga vinstbordet. 
Det var dags att avtacka gruppen och dansa 
sista dansen och bryta upp efter ännu ett 
minnesvärt högtidsmötet. 
/LH Eivor Höörgren

Vikingakost från Skåne
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Lördagen den 28 november 2015 hölls 
det sista logemötet för året med efterföljan-
de julfest.  Till logemötet kom logens DD 
Br Jan-Anders Ingvarsson med Sy Ann, 
Br Hans W Lundgren, Br Kenneth och 
Sy Lena Andersson, HM y Inga Persson 
och Sy Carola Örnhed från LL Tomelilla 
nr 631. Efter sedvanlig öppningsceremoni 
protokolljustering, skrivelser och rappor-
ter förrättades val av tjänstemän för 2016. 

Medlemsavgiften fastställdes och Heders-
medlemmar nominerades. Under Kon-
takt Amerika berättade KL Sy Eva Nevin 
om Moderskärlek och Mormoner. LH Sy 
Karin berättade om Vasaordens utveckling 
och det kulturella utbytet mellan Sverige 
och Amerika. Efter Ordens Väl och  God 
Jul önskningar avslutades mötet. MM Br 
Ronny Ragnarsson bjöd på mycket stäm-
ningsfull musik med Hosianna av Lunds 

fortsättning på nästa sida

Lördagen den 23 januari 2016 hölls årets 
första logemöte med logens DD par Br Jan-
Anders och Sy Ann Ingvarsson och ytterli-
gare sex gäster från LL Tomelilla nr 631. 
En ny medlem balloterades in för intag-
ning på februarimötet. Efter protokolljus-
tering, skrivelser och rapporter ledde DD 

Student-sångare, Adams Julsång av Carola 
och Gläns över sjö och strand. 
Till efterkapitlets julfest kom ytterligare 
gäster och alla bjöds till glöggbordet. Se-
dan följde ett dignande julbord med alla 
delikatesser och till sist Ris a La Malta. Sy 
Gunnel Olsson hade tagit fram ett trevligt 
knippe julsånger som vi gladde oss med un-
der måltiden. Fyra ungdomar framträdde 
som Lucia, Tärna, Stjärngosse och Tomte 
och bjöd oss på alla de härliga julsångerna. 
Efter en mycket trevlig Vasakväll och en 
Julklappslotteridragning skildes vi åt och 
önskade varann en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 

Sy Gunnel Larsson läser ”Tomten”

Julspelet

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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fortsättning från föregående sida

Br Jan-Anders årsmötesförhandlingarna. 
Rapporterna godkändes och Ansvarsfrihet 
beviljades styrelsen.  2017 firar logen 70-
år och en kommitté föreslås tillsättas inför 
förberedelser för detsamma. Under Kon-
takt Amerika berättade KL Sy Eva Newin 
om Carlson Bros i Willmar i Minnesota, 
torparsöner med rötter i Fjälkinge. LH Sy 
Karin bad såväl egna som gästande loge-

syskon att skriva i gästboken. Under Or-
dens Väl tackade DD Br Jan-Anders och 
framförde hälsning från DM Br Karl-Axel 
Bengtsson. Ordf. i LL Tomelilla nr 631 Sy 
Gull-Mai Åstradsson tackade och fram-
förde hälsning från egna logen. MM Br 
Ronny spelade före mötets början Cirkus 
Finemang av Benny Andersson. Till Ljus-
släckning och Stjärnhimmeln spelades I´ll 
be your side av The Wavemakers och vid 
uttåget Schottis i Tyrolen av Benny An-
dersson. Till efterkapitlet som var Systrar-
nas afton med julgransplundring som tema 
kom ytterligare gäster. Systrarna bjöd på en 

god måltid som tillagats med värme. Till 
kaffet serverades sju sorters kakor ett rik-
tigt julagille. Under julgransplundringen 
som gjordes med Brödernas hjälp delades 
ut Nobelmedaljer och goda Plopp för deras 
charmanta sätt att utföra ålagda uppdrag, 
allt ifrån hur man utförde tigertämjning på 
Zoo i Köpenhamn, hur man tomtade för 
de kungliga till uppställning av Systrarna 
i bokstavsordning utifrån deras förnamn 
och många fler trevliga uppdrag. Efter lott-
dragning var Systrarnas afton till ända och 
nu ser vi fram emot nästa års Brödernas af-
ton. /KH

 Sy Kerstin och Sy Eva gjorde den goda julmaten
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Vasa orden av Amerika, lokalloge Calmare 
Nyckel LL 628, hade lördagen den 12 
dec 2015 avslutning för hösten logemöte 
i Stensbergs samlingslokaler. 

Ett 60-tal medlemmar  samlades kring 
glöggbålet. 
Glöggmästare H-E Lindeblad med hjälp 
av Mats Hurtig och Jan Eriksson utförde 
glöggbränningen enligt den gamla seden 
att bränna glöggen vid öppen låga,

Sy Barbro Ellinge, sy Ella-Britt Oskarsson. 
och br Hans-Erik Lindeblad fick ett 
förtjänsttecken för deras DD-uppdrag i 
Distriktslogen Södra Sverige nr 20. 
Denna utmärkelse är nyinrättad av 
nuvarande DM br Karl-Axel Bengtsson. 

Kulturledare Bengt Nordlöv informerade 
om vikten att upprätta ett ”Testamente” 
över logens ägodelar. 
Därmed säkerhetsställa den framtida 
förvaltningen.
Däri bör stå vad av det efterlämnade som 
skall räddas till historien och vem som skall 
ges uppdraget att för framtiden förvalta vår 
historia. Vår historia är värd att förvaltas. 
Att räddas undan glömskan.
Logehistoriker Birgitta Nordlöw berättade 
om Gustaf Unonius första jul i Amerika. 
En fantastisk berättelse.
Unonius blev superkänd när han år 1861-
1862 gav ut sin två böcker ”Minnen från en 
sjuttonårig vistelse i nordvästra Amerika” 
där han t. ex berättar om den första julen.”  
Birgitta Nordlöw gav målande citat från 
böckerna.
Vår nya DD Birgitta Schött tilldelade 
Distrikts förtjänstmedalj till 
Sy Siv Gustafsson.

fortsättning på nästa sida

Logens ordförande Lena Brissman, ledde 
mötet med säker hand.
Val av tjänstemän och förtroendemän inför 
år 2016 utfördes av vår nya DD Birgitta 
Schött.

Glöggmästare H-E Lindeblad och Mats Hurtig, Jan Eriksson

T.v. spelar Roland Vigersved.

Utdelning av förtjänsttecken av Birgitta Schött till  Hans-
Erik Lindeblad, Barbro Ellinge, Siv Gustavsson och Ella-
Britt Oskarsson.

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628
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Gerdt-Eric & Annetje Gerdtsson erhåller 10-årsmärket.

Traditionsenligt kom Kalmars Lucia med 
tärnor och förgyllde mörkret med julsånger 
i vackra stämmor.
Kvällen avslutades med ett mycket rikligt 
och gott julbord under ljuvlig stämning 
och med härlig dragspelsmusik av Roland 
Vigersved och med allsång./Roland Runne

Kalmars Lucia

fortsättning från föregående sida

Nyinstallerade tjänstemän för år 2016.

Maj Svensson utdelar PC-märket till O Per Ericsson.

Installationsstaben från Logen Carl von Linné nr 678 Växjö.

Inger Nilsson erhåller 50-årsmärket.

Vinstbordet i Skåne nr 570.

LOGEN RONNEBY nr 630
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Vår ordf. Sy Gull-May Åstradsson häl-
sade egna medlemmar och en stor skara 
gäster från Logen i Kristianstad välkom-
na till höstens möte den 14 november. 
Denna kväll hade vi den stora glädjen 
att få inta nya medlemmar. Sy Anna-
Karin Lembke, Sy Inga-Lill Norlin och 
Br. Leif Norlin fördes in i salen av ce-
remonimästarparet och standarbärarna, 
medan Jussi Björling sjöng ”Sverige”. 
Efter en högtidlig ceremoni hälsades 
de välkomna i gemenskapen genom att 
alla de närvarande bildade syskonring.

Därefter lämnade vår kassör Sy Carola 
Örnhed, sin kassarapport, logehistori-
kern Br. Hans-Ingvar Hansson, berät-
tade om ett tidigare möte i logens histo-
ria och hälsningar från icke närvarande 
eller sjuka medlemmar framfördes. Ut-
märkelsetecken överlämnades till Br. 
Bengt-Arne Åstradsson och Br. Hans 
Ferm. Br. Jan-Anders Ingvarsson och Sy 
Ann Ingvarsson fick medlemsvävnings 
märke. Vacker och pampig musik hade 
framförts under mötet och hade valts av 
Sy Carola Örnhed.

Höstmöte - högtidsmöte hos Vasa Or-
den av Amerika, Tomelilla Logen. Ja, så 
har hösten på allvar kommit smygande, 
ja, man kan nästan säga den har kommit 
plaskande, för regnet har verkligen fallit 
i stora mängder och de senaste dagarna 
även i form av snö på sina ställen. Om 
det var vått och ruggigt utomhus, så var 
det så mycket varmare och hjärtligare 
inomhus när Logen i Tomelilla hade sitt 
novembermöte i Parken i Tomelilla.

Efter mötet satte vi oss till en mycket 
vackert dukat bord och efter att ha skå-
lat för vår kung, njöt vi av en härlig 
måltid. V ordf Br. Jan-Anders Ingvars-
son talade till recipienderna och svars-
talet hölls av Br. Leif Norlin

fortsättning på nästa sida

Nya medlemmarna Sy Inga-Lill Norlin, Br Leif Norlin, 
Sy Ann-Karin Lembke med O Sy Gull-May Åstradsson 
i mitten och flankerade av CM paret Br Kenneth 
Andersson och Sy Lena Andersson

Vid nya medlemmarnas bord och en skål

Tomelillas Lucia

LOGEN TOMELILLA nr 631
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1:a Advent samlades 10 logemedlem-
mar i St. Nicolai kyrka i Simrishamn 
på advent gudstjänst. Efteråt hade Sy 
Gertrud Hägg dukat fram goda saker 
såsom glögg, smörgåsar, drycker och 
kakor som vi alla avsmakade glatt.

Vi började med en glad melodi, ”Rudolf 
med röda mulen” och sedan på sedvan-
ligt sätt med att KP, Sy Birgit Löfvall, 
uppmanade oss till enighet och styrka, 
Vasasången sjöngs och O Sy Gull-May 
Åstradsson hälsade oss välkomna. K 
Sy Carola Örnhed lämnade sin kassa-
rapport och PS Br Hans W Lundgren 
läste upp valda delar av protokollet. O 
Sy Gull-May meddelade, att en av våra 
medlemmar hade avlidit, Sy Gullan 
Gustafsson, och hedrade minnet med 
en tyst minut. Hon meddelade vidare, 
att familjen önskade Vasa-begravning.
LH, Br. Hans-Ingvar Hansson fortsatte 
sin historieberättelse och KL, Sy Ger-
trud Hägg, berättade om en man från 
England, John Newton, med ett spän-
nande och händelserikt liv, som i unga 
år kom ut till sjöss med sin fader, som 
var officer i flottan. Den unge man-

Julfest - decembermöte hos Logen 
Tomelilla.

Nu är det jul igen och det kändes också, 
när Vasa-Logen i Tomelilla hade sin jul-
fest den 5 december, fast det varma och 
stormiga vädret påminde inte direkt 
om jul!

En varm och glad stämning rådde un-
der måltiden och alla lät sig väl smaka. 
Därefter kunde alla sätta dansskorna i 
rörelse efter vår fina orkester, Larz-Gö-
ranz. I pausen drack vi kaffe och åt tårta 
och sedan var det dragning i vinlotte-
riet och i närvarolotteriet. En fin kväll i 
Vasa-anda var till ända.
KL G Hägg

fortsättning från föregående sida

Långdans med tomtarna

Tomtemor (Sy Britt Lantz) och Tomtefar (Br Enar 
Hallström) i julklappsutdelningen till barnen.

Julfest hos Logen Tomelilla
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ken skinkan, sillen och ris á la Maltan 
och ett stort gottebord samt kaffe med 
pepparkaka. För att vi skulle komma i 
bättre kondition efter maten, så kom 
tomtefar, Br Enar Hallström, och tom-
temor, Sy Britt Lantz, och lyckades få 
med nästan alla på en livlig dans kring 
granen, som avslutades med julklappar 
och gottepåsar till barnen. Två flickor, 
systrarna Lantz, överraskade oss alla 
med vacker sång och spel ”Hosianna” 
av Leonard Cohen.

Han komponerade den kända melo-
din ”Amazing Grace” vid 1750-talet 
och denna blev snart mycket populär, 
först i Amerika och sedan i hela den 
engelsktalade världen. Den är fortfa-
rande mycket populär och har spelat 
sin många gånger. Vi sjöng gemensamt 
”Du gamla du fria” varefter glad julmu-
sik avslutade mötet.

Efter mötet gästades Logen av Tomelilla 
Lucior, som sjöng olika julsånger, och 
därefter var det dags för ett förstklassigt 
julbord, där ingenting saknades, var-

nen fortsatte sin karriär inom HMS 
The Royal Navy, men trivdes inte utan 
deserterade, men återvände igen men 
blev då degraderad. Som följd av detta 
så sökte han sig till slavskeppen, som 
fraktade fångar från Afrika till Ameri-
ka, så småningom som egen skeppare. 
Efter en fruktansvärd storm 1748 blev 
han frälst efter en händelse under stor-
men. Han började läsa latin och senare 
även grekiska och hebreiska och fick en 
tjänst som präst på den engelska lands-
bygden.

Så var det dags att försälja skänkta vin-
ster, där som vanligt alla bjöd friskt och 
lyckades få med sig hem någon sak tack 
vare Br. Hans-Ingvar som utropare. 
Närvarolotteriet gynnade också de som 
hade tumme med fru Fortuna.

Även en trevlig fest har ett slut och det 
hade även 2015 års julfest och vi öns-
kade varandra en god jul och ett gott 
nytt år och vandrade glada och mätta 
hem i den stormiga natten.
KL G Hägg

Auktionshållare Br Hans-Ingvar Hansson med 
medhjälpare av Sy Gull-May Åstradsson och Sy Kerstin 
Hansson

O Sy Gull-May överräcker blomgrupp till 
hedersmedlemmen Sy Ingrid Mattsson under översyn av 
VO Br Jan-Anders Ingvarsson.
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Avgående tjänstemän och klubbmästare avtackas med 
blommor, Sy Barbro Carlson,Sy Bodil Larsson.Br Lars 
Magneklint. 

Högtidsmöte lördagen den 30 jan. 2016

Ett 60-tal Vasasyskon samlades till högtids-
möte med installation av nya tjänstemän.
O Sy Birgit hälsade vår DD Br Rolf Hans-
son med stab från LL Nybyggarna nr 698 
varmt välkomna till kvällens möte.
FDO och nomineringskommitténs ordfö-
rande Br Karl-Axel Bengtsson förrättade 
fyllnadsval för BCM och BCMA och där-
med är alla tjänstemannaposter tillsatta.
DD Br Rolf Hansson genomförde års-
mötesförhandlingarna, samtliga rapporter 
godkändes av logen och styrelsen beviljades 
full ansvarsfrihet.
De nyvalda tjänstemännen installerades 
förtjänstfullt av staben från LL 698 under 
ledning av DD Br Rolf.

Efter Ordens Väl utförde CM-paret en 
vacker ljussläckning och mötet avslutades.
Efter att salen dukats om till bankett, in-
tog alla sina platser, O Sy Birgit hälsade alla 
välkomna till bords. Som sig bör utbring-
ade VO Sy Inger kvällens första skål och 
ett fyrfaldigt leve för HM Konungen och 
Kungssången sjöngs.

Rolf kallade fram O Sy Birgit för att över-
lämna ett PC-märke.
Under Kontakt Amerika talade KL Br 
Hans Bogren om Jenny Lind, den svenska 
näktergalen som gjorde succé i USA. LH 
Br Lars-Olof Strufve berättade om det for-
na Stadshotellet där såväl Logen Höganäs 
nr 634 som Kommunstyrelsen intagit sina 
festmåltider.

Avgående tjänstemännen Sy Barbro Carl-
son och Sy Bodil Larsson, samt avgående 
klubbmästare Br Lars Magneklint tackades 
med en vacker tulpanbukett.
Sy Ingrid Berg, Sy Mai Sandberg och Br 
Ola Sandberg fick mottaga Logens För-
tjänsttecken av O Sy Birgit, varefter DD Br 

Nyinstallerade tjänstemän. 

Kvällens värdar. fortsättning på nästa sida

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Festmiddag. Värd-
gruppen bjöd in till 
vackert dukade bord 
med vita dukar och 
påskliljor, som gav 
oss en försmak av den 
stundande våren. Sy 
O hälsade välkom-
men till bords med en 
dikt från 1700-talet av 
Franz-Michael Fran-
zén. Därefter utbring-

Br Göran Nilsson är den medlem i vår loge 
som har flest tjänstemannapoäng bakom 
sig. För det uppmärksammades Br Göran 
med ett presentkort på blommor. Br Gö-
ran tackades också för sin långa period som 
utmärkt PS i logen, elva år i en följd. Sy 
Mona Harrysson fick mottaga 25-årsmär-
ket och tackades av Sy O för sitt stora enga-
gemang för vår loge. Br DM överlämnade 
FDD-märket till Sy Mona som tack för 
hennes DD-uppdrag. 

Middagen avnjöts under hög stämning och 
sedan DM Br Karl-Axel tackat för maten 
bröts borden och kaffe med god hembakad 
kaka dukades fram. Vårt husband spelade 
upp och som vanligt fylldes golvet snabbt 
av dansglada Vasasyskon. Efter sedvanlig 
lotteridragning med många lyckliga vin-
nare avslutades ännu en trevlig Vasakväll.
/Hans Bogren

fortsättning från föregående sida

Högtidsmöte med installation den 27 
februari 2016.
DM, Br Karl-Axel Bengtsson, med stab ge-
nomförde med stil installationen av logens 
tjänstemän för år 2016. Som nyvald ord-
förande installerades Sy Catherine Bringse-
lius Nilsson. Catherine har en tidigare peri-
od bakom sig som ordförande, 1989-1991, 
som logens första kvinnliga ordförande.
Sy O framförde ett varmt tack till logens 
nyinstallerade FDO Br Bo Ljungklint för 
hans tid som O i LL 678 genom att över-
lämna, enligt traditionen i vår loge, en 
tennpokal graverad med hans namn. Sy fd 
FS Heléne Ljungklint tackades för sitt fina 
arbete i logen och fick mottaga blommor 
av Sy O i form av ett presentkort som lo-
gens uppskattning till dem båda. 

Br Göran NIlsson, Sy Heléne Ljungklint, Br Bo Ljung-
klint och Sy Mona Harrysson

ades Konungens skål följt av ett 4-faldigt 
leve. Kungssången sjöngs. Br FDO skålade 
för systrarna och Sy O var inte sen med att 
utbringa en skål för bröderna. 
Br DM tackade för den goda maten och 
den trevliga samvaron och utbringade ett 
leve för Logen Carl von Linné nr 678.
/BH

Installationsstaben från 
LL Höganäs nr 634

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
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Walles märken och förtjänsttecken.

Walle och Britt-Marie johansson

Logen Nybyggarna inledde julefirandet 
med en riktigt fin och god julfest.
Efter det sedvanliga mötet, högtidligt och 
fint med ljus, julsång och juldikter så blev 
det sedan dags för efterkapitel.
Efterkapitlet började med glögg i salongen, 
det blev snabbt mingel över hela lokalen, 
vackra julsånger som framfördes av en 
kvinnlig solist ackompanjerad på piano.

Efter hot om nedläggning så har det hittats 
nya tjänstemän för att rädda logen men vi 
väljer att ta en paus från Vasa Orden och 
ägna oss åt fortsatta resor och i övrigt um-
gås med barn och 9 barnbarn och släkten 
i övrigt.
Nu återstår att lämna in de kära medaljer-
na, samt ställa in Distriktsgolfen i Väster-
vik den 21/5-16.
Vi kanske återvänder till Vasa Orden fram-
över då vi fått resa lite ute i världen?
Tack än en gång, många kramar från Walle 
och Britt-Marie Johansson med goda min-
nen i behåll. 

Tack för 13 underbara år i Westerviks-
logen nr 679 Vasa Orden av Amerika Di-
strikt 20.
Många glada skratt och fint umgänge i god 
Vasa-anda. Härliga golfrundor inom Vasa 
Orden både lokalt och i distriktet.
Jag har haft förmånen att varit Ordförande 
i 3 år etc. och nu som CM.  Britt-Marie 
har varit kassör senaste åren. Nominerings-
komittén har haft svårt att tillsätta nya 
tjänstemän senaste åren Vilket medfört att 
Britt-Marie fått sköta in och utbetalningar-
na från semestern i Spanien under senaste 
höstarna då vi haft vår vistelse där.

fortsättning på nästa sida

LOGEN NYBYGGARNA 
nr 698

LOGEN WESTERVIK nr 679
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Kvällen fortsatte med lotterier och små-
prat, br Jan hade dragning på reselotteriet 
och många vinster delades ut.
Och minsann, tomten kom till nybyggarna 
även detta år,
Broder Jan framförde en dikt, han sa att 
den skrivits av Viktor Rydberg och Agata 
Christie, och det var kanske inte direkt 
julefrid och mys utan en våldsam dikt om 
stackars tomtenissar!
Efter en mycket trivsam kväll i riktigt god 
vasaanda gick sedan var och en hem till sig, 
mätta och med en skön julkänsla inom-
bords.
Och efter en, vad många tyckte, kort jul-
helg kom så nästa vasamöte då julgranen 
skulle kastas ut. Det serverades en riktigt 
fin wallenbergare, kaffe och en mycket god 
kaka.

Kvällen fortsatte i spelandets tecken, vi spe-
lade bingo! Och många vann och jag fick i 
alla fall applådera vinnarna!
Sedan blev det tid för ringdans. Bland 
andra danser såg/hörde man Prästens lilla 
kråka, 
Skära skära havre, Flickan går i ringen och 
naturligtvis Små grodorna! Tänk vilken tur 
att ingen utomstående bevittnade denna 
ringdans
Ringdansen avslutades med ”raketen”! 
Och man hörde att julmaten hade lagt på 
något kilo både här och där!
Och nu var det tid att kasta ut granen! Vi 
började med en långdans, ingen kunde väl 
texten men det hummades och lallades så 
alla hängde med.
När granen var utburen blev det dragning 
på tidigare sålda lotter.
Många vann, och det var verkligen fina 

Under tiden dukades fram ett dignande 
julbord som innehöll allt vad en kräsen 
skåning kan begära! Äkta skånskt julbord 
med möen mad, go mad och den kom i 
rättan tid!
När sångstunden var över så sades det efter-
längtade ordet – varsågoda!
Och, när alla fått mat på sina tallrikar så 
hade deltagarna inte tid att prata!
Det bara åts!

- hade inte frakten varit så dyr...

- och nu ska den ut!

fortsättning från föregående sida

fortsättning på nästa sida
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Därefter lämnades Scalapaviljongen och vi 
tog oss till Ekets Bygdegård där god mat 
och tomte väntade. Före tomtebesöket 
dansades det jullekar till dragspelstoner. 
Samvaron blev god och skönsången ljöd 
över bygden.
”Nu tändas tusen juleljus” avslutade 2015.
LS

Ordföranden Br Sven- Olof och lotterifixa-
ren Sy Margaretha Lensvall avtackades för 
det gångna året med en liten blomma och 
så var mötet avslutat.
Efter sedvanlig glöggpaus kom ortens/ sko-
lans lucia med tärnor och stjärngosse och 
gladde oss med skönsång. En ”god och 
varm” stund.

vinster. Och jag hade som vanligt köpt fel 
lotter, som det kan bli!
Och plötsligt, alldeles för fort, var även den 
kvällen slut. Vasasyskonen drog sig hemåt, 
nöjda med en riktigt trevlig kväll! /Göte S

Tomten i all sin glans.Små grodorna är lustiga att se!

fortsättning från föregående sida

December i Örkelljunga och traditionsen-
ligt logemöte med ett juligt efterkapitel hos 
LL Klockan Nr 747.
Cirka 30 egna logesyskon och gäster från 
LL Skåne Nr 570, Sy Anita och Br Len-
nart Nilsson och från LL Kristian Nr 617 
Sy Eva Newin och O Br Jan-Erik Larsson 
hade kommit till logemötet, som genom-
fördes med sedvanlig elegans. Julmusiken 
hade sammanställts av Br Elve Lensvall. 

fortsättning på nästa sida

LOGEN KLOCKAN nr 747
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Efter pausen kom ortens/skolans lucia med tärnor och stjärngosse och gladde oss med skönsång.

tat flera amerikanska 
logemöten och hälsat 
på släktingar.
Två gånger har vi be-
sökt Vasa Arkivet i 
Bishop Hill och fått 
en liten inblick i det 

och aldrig återfunnits. Det är efter denna 
sägen som logen fått sitt namn. Det var 
också många berättelser om präster, bland 
annat om prästen i Örkelljunga som bar 
sitt kors med tålamod.
Sedan smakade kaffe med hembakad kaka 
av Leif gott. De som vunnit i lotteriet var 
extra lyckliga när vi begav oss hemåt efter 
ännu en trevlig Vasa kväll.
IE

Logen Klockan 747
hade logemöte den 23 januari.  Efter sed-
vanligt årsmöte var det dags att avnjuta en 
god måltid vid de vackert dukade borden.                                                                                                                                          
   Vi gladde oss över att vi hade fem extra 
gäster vid middagen. Sedan överlämnade vi 
ordet till Mickel i Långhult, Per Gustafs-
son. Mickel berättade livfullt olika skrönor 
om bygden runt Örkelljunga. Vi fick höra 
sägnen om kyrkklockan som sjönk i sjön 

fortsättning från föregående sida

fantastiska arbete man lagt ner för att be-
vara den svenska kulturen och också fått se 
en liten del av deras stora släktforsknings-
arkiv.
Sedan många år är vi livstidsmedlemmar i 
Vasa Arkivets Stödförening.
Jag hoppas att många vill fortsätta stödja 
verksamheten i Vasa Arkivet.
I Sanning och Enighet / Berit Bogren

Ordenssyskon!
Jag har fått det stora förtroendet att bli re-
presentant för Vasa Arkivets Stödförening 
inom DL 20, ett uppdrag som jag ser fram 
emot med viss bävan men också med stor 
förväntan.
Jag och min käre make och Broder Hans 
blev medlemmar i LL Höganäs nr 634 år  
1979. Under årens lopp har jag provat på 
många av tjänstemannaposterna i vår loge 
bl.a som ordförande och nu är jag kassör 
i logen. Dessutom har jag tjänstgjort som 
DD i LL Nybyggarna nr 698 i 6 år.
År 2008 blev jag utnämnd till Hedersmed-
lem i vår loge. Vi har besökt USA ett flertal 
gånger, deltagit i fyra Storlogemöten, gäs-

VasaArkivets Stödförenings nya representant
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Rättelse
VasaNytt 4/2015, namn i bildtext 
på sid 22 skall vara Berit Boqvist, 
medlem i LL Ronneby Nr 630 
och LL Knallen Nr 745 (Borås).
Berit Boqvist är DD i Logen 
Uddevalla Nr 638. 


