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DISTRIKTSMÄSTAREN

om man i programhäftet kan utläsa vad
som är planerat i de olika lokalogerna så
det inspirerar till kommande besök. Står
det bara exempel ”Kulturafton” så är det
inget som kan planeras in i förväg.
I slutet av augusti månad kommer den sedvanliga tjänstemannakonferensen att äga
rum i Ljungby. Det är av oerhört stor betydelse att nytillträdda tjänstemän samt de
som planeras tillträda nästa år bereds möjlighet att gå denna utbildning. Det är inte
bara utbildningen för respektive tjänstemannagrupp som är viktig utan även kontakten tjänstekollegor emellan så att man
kan få ge och ta emot tips på diverse olika
frågor. Detta är väl investerade pengar för
logens framtid. De fel som kanske sker på
hemmaplan för att man inte skickat någon
på kurs kanske kan ändras på. Vem vet?

Ordenssyskon!
Äntligen har det börjat ljusna ordentligt på
dagarna vilket är angenämt. Hittills denna
vintersäsong har jag inte behövt utföra någon snöröjning alls här i Malmö.
När detta läses så har alla våra loger haft
installation av årets tjänstemän.
Jag vill på det varmaste lyckönska alla nyoch omvalda tjänstemän till deras oegennyttiga arbete för att föra vår Orden framåt.

Med önskan om en skön kommande vår
till Er alla

De nya Installations- och Receptionsritualerna är nu godkända för användande.
Således skall inte de gamla Ritualerna som
tidigare använts göra detta mer. Av den
information jag erhållit av mina Distriktsdeputerade så har Installationsritualen tagits mycket väl emot ute i logerna vilket
är glädjande. Givetvis ställer det nya krav
speciellt på Distriktsceremonimästaren
hur denne skall agera på golvet, men allt
har sin inlärningstid. Av de loger som haft
Reception enligt den nya ritualen har det
också enbart varit positivt vad jag fått mig
till dels.

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se

Logernas styrelse eller dess programkommittéer håller på att ta fram intressanta och
fina programförslag till den kommande
höst och vårterminen. Det är väldigt bra
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DISTRIKTSSEKRETERAREN

DISTRIKTSKULTUR-LEDAREN

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!
Jag sitter här och tittar ut genom fönstret
på grannens rabatt där Snödropparna och
Vintergäck blommar, ett härligt vårtecken
som för mig innebär att vi är på väg mot
ljusare och varmare tider.

Terminsrapporterna kom i stort in i tid
denna gången och det tackar jag för. Det är
mycket som ska kontrolleras och justeras i
samråd med PS, samt ett samspel med Br
DK. En faktor som tillkom denna gången
var en sjunkande dollarkurs.

Jag har nu fått in samtliga KL-rapporter
och skall snarast sammanställa dem. Av
dessa framgår det att aktiviteterna har varit många ute i lokallogerna under Kontakt
Amerika och efterkapitlen.

Den nya Dataskyddsförordningen börjar
gälla den 25 maj och “frågetecknen” har
varit många. Jag har skrivit ett dokument
som kan fungera som information i logerna
och som vi ska diskutera i ER i mars. Det
ska räcka med information och det är
viktigt att den når alla medlemmar.

Tack KL för era rapporter och för det arbete ni lägger ner i era loger.
Vårt nya verksamhetsår har ju precis börjat, jag hoppas att detta blir framgångsrikt
i logerna. För egen del, förutom att delta i
logemöten, står närmast ER -mötet 10-11
mars, Tjänstemannakonferensen den 2526 augusti samt ER -mötet 27-28 oktober
på programmet.

Fick tillfälle att åka till logen Nybyggarna
i Ängelholm och ingå i Installationsstaben
med Br DM och logesyskon från logen
Skåne. Helt klart en ny erfarenhet rikare
att få vara del i något.
Det har visat sig att det var problem
med de runda klistermärken, som vi
delade ut till logerna i samband med
tjänstemannakonferensen i augusti 2016.
Nya märken är på gång.

I sommar är det även Storlogemöte 29 juni6 juli i Sacramento USA. Dit åker jag inte.
Som flera av er känner till har ju Sy Heléne och jag blivit ”Skåningar” därför har
vi nu lämnat LL Carl von Linné och flyttat
över till LL Tomelilla. Vi säger tack till våra
”gamla” logesyskon i Carl von Linné för
alla fina år med er och nu ser vi verkligen

En trevlig vår önskar Agneta och jag till alla
Vasavänner.
I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

fortsättning på sidan 19 (DKL)
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DISTRIKTSHISTORIKERN

STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!

Sitter på hotellrum i Stockholm och skriver
till er på kvällen för deadline. Året har börjat som en raket med för mig mycket jobb
och resor. När jag varit hemma har jag konstaterat att alla logehistoriker har skickat in
sina rapporter, vilka jag har ögnat igenom.
Intressant att se vad som tas upp i logehistorikerrapporterna och att genom dessa få
en inblick i andra loger.

Att bevara ett kulturarv.
Bakgrunden till bildandet av Bishop Hill,
”the utopia on the prairie”, har vi hört talas om, hur predikanten Erik Jansson från
Hälsingland grundade en religiös sekt i
strid mot svensk lag. Sektens anhängare
kallades Erik-Jansarna och uppgick till flera
hundra. För att undgå straffpåföljd blev utvandring till USA 1846 det givna valet för
Erik Jansson och ca 400 av hans anhängare. De slog sig ner på prärien i Illinois.
Avståndet till Chicago är 26 mil. Platsen
gavs namnet Biskopskulla efter Erik Janssons födelseort i Uppland. De bildade ett
slags kooperativt samhälle där man bidrog
med sin arbetskraft och ägde tillgångarna
gemensamt. Kolonin växte och blomstrade
fram till 1861, när den upphörde.
Vad hände sedan? Vad händer med ett kulturarv? Det som hände med Bishop Hill är
en framgångssaga. Historia och moderna
tider går hand i hand. Byns pietetsfullt
bevarade charm är allestädes närvarande.
Gallerier, museer, caféer, hotell jämte flera
organisationer (Vasa Orden bl.a.) har sitt
säte här. Det ger goda framtidsutsikter. Ett
svenskt kulturminne är bevarat och registrerat som nationellt landmärke i USA.

Många har i dessa tider högtidsmöten med
installation, min egen loge i Ronneby laddar just nu inför vår. För några veckor sedan var vi en stab från Ronneby som installerade tjänstemän i Jönköping. Detta
var min första gång i annan loge, vilket var
en trevlig kombination med det högtidliga
som en installation innebär. Vi blev väldigt
väl mottagna av syskonen i Jönköping och
jag ser fram emot framtida tillfällen att besöka dem.
Inom kort är det dags för mitt andra ERmöte, och förberedelser inför detta pågår
för fullt. Jag ser även fram emot att träffa
några av er på Tjänstemannakonferensen i
höst!
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson
DH

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Storlogedeputerad
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LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö
Logemöte fredagen den 10 november
2017.
Ordförande Sy Marie Wickström hälsade
egna och gästande syskon varmt välkomna.
DD Gull-May Åstradsson utdelade Distriktets Förtjänsttecken till Britt-Marie
Fihnn som tackade.
Matsalen stod fint uppdukad och bordsplaceringen ordnades med vita och svarta
stenar. Kvällens meny var Bergtunga med
hummersås och duschesspotatis samt kräftstjärtar.

Bergtunga med
kräftstjärtar.

hummersås

och

duchesspotatis

Samling i matsalen.

Leif Schang från Missing People visade ett
bildspel och berättade om organisationens
verksamhet. Missing People har funnits i
fem år och är en svensk organisation. De
finns även i mindre omfattning i Danmark.
Medlemslotteriet hade dubbla dragningar
denna gång och därefter hade gruppen ett
varulotteri med många vinster.
Besök Logen Skånes hemsida https://sites.
google.com/site/vasaordenll570.
KL Bo Västerstjärna

Kreativ bordsplacering med svarta och vita stenar.

Lottdragning.
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samt

KL Bo Västerstjärna redogjorde för Nomineringskommitténs förslag på tjänstemän
för den kommande terminen. Det finns
vakanser på en del biträdande tjänster, men
alla ordinarie är klara.

Kvällens lotterivinster väntar på sina vinnare.

Glögg och pepparkakor.

Utanför logesalen fanns julgranen på plats
och kristallkronorna var julpyntade. Vi
blev serverade varm glögg och pepparkakor.
Glöggen fanns både med och utan procent.
Vi kunde också välkomna flera gäster som
kommit lagom till julfesten. Bland gästerna
fanns de båda kandidaterna som vi precis
balloterade in. Vår logesyster Elisabeth
hade med sig två av sina fyra barn, Nathalie
9 månader och Alexander 11 år.

Leif Schang informerade om Missing Peoples verksamhet och
tackades av Marie.

Vegetariskt alternativ som smakade utmärkt.

Logemöte lördagen den 9 december
2017.
Ordförande Sy Marie Wickström hälsade
oss varmt välkomna till årets sista logemöte.
PS Olle läste upp namnen på två damer
som ansökte om medlemskap i vår loge.
Efter utförd ballotering kunde vi glädjas åt
att kandidaterna var godkända.

Medlemslotteriet hade årsavslutning. Det
var både vanlig dragning samt högvinsten,
som denna gång utföll med 1600 kronor
till Christa. Därefter hade gruppen ett stort
varulotteri som gladde många vinnare.
Besök Logen Skånes hemsida https://sites.
google.com/site/vasaordenll570
KL Bo Västerstjärna
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Siri och våra två nyballoterade gäster.

Kö till julbordet.

Alexander 11 år håller Nathalie 9 månader, bredvid står
Elisabeth.

Gröt finns det alltid plats för.

Stort julbord.

och mandelmusslor.

Vegetariskt julbord och där fanns ostbrickan som sedan
efterlystes.

Vår Hedersmedlem Birgit Ekelund tackades med blommor av
Marie för att hon är en så flitig besökare i logen.
forts. sid. 29
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
Logen Kärnan nr 608, Högtidsmöte med
Gåsmiddag, lördagen den 11 november
2017.
Vi möttes av uppklädda systrar och bröder.
Det var en härlig stämning redan från början.
Våra gäster från LL 570 Malmö och LL
634 Höganäs jämte DL tjänstemän och
hedersmedlemmar fördes in och presenterades för logen. O br Ulf Peder Eklund hälsade varmt välkommen till gäster och egna
logesyskon.
FDO br Alf Nilsson presenterade nomineringen av tjänstemän för 2018. Glädjande
nog var de flesta posterna besatta.
DD br Ola Sandberg delade ut förtjänstetecken till sy Lena Johansson som fick ett
förtjänsttecken för sitt uppdrag i Storlogen
och sy Helen Johansson fick Distriktets
förtjänststecken, DFT.
KL sy Monica Fahlström fortsatte att berätta om Maria Zoégas liv och gärning. Avslutade med historien om Melittafiltret.
LH sy Eivor Höörgren berättade om logens
tradition med gåsmiddag i november. Traditionen med gås kan härledas till helgonet
Martin av Tours, som gömde sig bland gässen för att han inte ville bli biskop. Gässen
avslöjade honom med att kackla. Gässen
äts därför som straff för att de avslöjade
Martin. Händelsen där lär ha utspelats den
11 nov. 371.
Efter ljussläckning och utträde ur logelokalen väntade drink och en stunds mingel.
Vi bjöds in till vackert dukade bord med
vita dukar, dekorerade med murgröna, som
gjorde sig fint mot de vita dukarna och tända kandelabrar.

Sy Sonja Sönne, Br Jan Höörgren och Sy Eva Tullberg minglar
innan middagen.

Vi bjöds in till vackert dukade bord, Br Bengt Starå, Sy
Jeanette Croona, Br Lars Nilsson och Br Bengt Svensson.

Sy Christel Lindqvist, Br Morgan Pålsson och Sy Helen
Johansson.

Gåsmiddagen började med svartsoppa alt.
svampsoppa. Gåsen med tillbehör avnjöts
med gott rött vin. Till sist serverades skånsk
äppelkaka med vaniljsås. Hela måltiden
var underbart god. Traditionella skålar utbringades.
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Borden bröts och dansen tog vid. Det var
Gert Reinhold som spelade upp till dans.
Det dansades flitigt till efter midnatt.

en notis från vår vänloge Winnipeg, som
gästats av ett ishockeylag från Tullinge i
södra Stockholm. Laget Tullinge Triangelpojkar och deras ledare stannade i två veckor och bodde hemma hos lokala svenska
hockeyintressenter. Vidare berättade sy KL
om gängbråk och gangsterkungen Al Capone och hans livs historia.
LH sy Eivor Höörgren berättade om
gamla seder och folktro kring firande av nyår. Till sist läste sy LH en nyårsdikt, skriven 1946, av dåvarande

Hela gruppen som arrangerade gåsmiddagen. Br Ulf Peder
Eklund, Sy Ingrid och Br Alf Nilsson, Sy Eva Eklund, Sy
Ulla och Br Christer Pålsson, Sy Britt och Br Bengt Åberg, Sy
Lotte och Br Bertil Holm, Sy Ingegerd Persson och Br Lennart
Ekberg.

Gruppen avtackades. Därefter blev det
lottdragning med många fina vinster, som
tavlor målade av vår egen konstnär Lotte
Holm och många flaskor gott vin skänkta
av O br Ulf-Peder.
Vi skildes åt och gick ut i den mörka novemberkvällen, men med en skön känsla av
en härlig Vasa-kväll. /LH Eivor Höörgren
Logen Kärnan hade årsmöte och kulturafton den 20 januari. O br Ulf-Peder
Eklund kunde hälsa välkommen till ett 50tal logesyskon till årets första möte, däribland gäster från logerna Höganäs nr 634
och Nybyggarna nr 698 Ängelholm. Bland
dessa vår DD br Ola Sandberg och FDM
br Karl-Axel Bengtsson från Höganäs nr
634 samt DD i LL nr 634 br Rolf Hansson
från LL Nybyggarna nr 698 Ängelholm.
Ballotering genomfördes för 3 nya medlemmar och alla röstades in.
DD br Ola Sandberg ledde årsmötesförhandlingarna. Alla handlingar var utskickade tidigare och årsmötet gick smidigt och
snabbt. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. KL sy Monica Fahlström berättade om

Sy Britt Åberg, Br Rune Andersson och Sy Jeanette Croona lät
sig väl smaka av den goda maten.

O i logen Kärnan, Thure Lindblom.
Efter logemötet bjöds på drink och det blev
en stunds mingel. Logemedlemmar och
gäster bjöds in till vackert dukade bord. Sy
Ingrid Pettersson presenterade den hemlagade maten, som bestod av Bruchetta till
förrätt och Orientalisk kycklinggryta med
ris och sallad till varmrätt. Smakade verkligen gott. Till kaffet hade också sy Ingrid
bakat kladdkaka i muffinformar.

VASA ORDEN AV AMERIKA
LOGEN KÄRNAN NR 608
HELSINGBORG
FIRAR 80 - ÅRS JUBILEUM
LÖRDAGEN DEN 21 APRIL 2018
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LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad

Vid kvällens föredrag framförde Ronnie
Mjöman ”Jazzens rötter och tidiga historia”
med fina bilder och mycket musik. Mycket
uppskattat.

Logen Christian nr 617s sista logemöte
för 2017. Ordf. Br Jan-Erik Larsson
hälsade egna och nio gästande medlemmar
välkomna till logemötet. Från logen
Tomelilla nr 631 kom åtta gäster och
Sy Carol från logen Fylgia nr 119, San
Francisco. Logemötet öppnades ritualenligt
och efter protokolljustering balloterades
tre nya medlemmar in och en tidigare
medlem, som nu återkommer till logen.
Val av tjänstemän för 2018 förrättades.
FS Sy Ann och K Sy Kerstin rapporterade
om ekonomin. Under Nya ärenden förelåg
förslag angående nya Installations- och
receptionsförslag. Under Kontakt Amerika
berättade tjänstgörande KL Sy Gunnel
Olsson om apelsinodlingar i Florida
på 1800-talet. Det var många svenska
utvandrare som fick arbete i apelsinlundarna.
Sy Gunnel framförde en hälsning från
logens vänförening LL Golden Valley nr
616, Van Nuys, Kalifornien. LH Sy Karin
blickade tillbaka 25 år till år 1992 i Vasa
Nytt den 4 november, som då hade ett foto
på omslaget av Hans Mattsons minnessten i
Önnestad omgiven av sex folkdräktsklädda
systrar från logen Christian nr 617. Under
Ordens Väl tackade DD Br Jan-Anders
Ingvarsson för välkomnandet och önskade
alla En God Jul från medlemmarna i LL
Tomelilla nr 631. Sy Carol framförde
hälsning från logen Fylgia nr 119 i San
Francisco. Logemötet avslutades och O Br
Jan-Erik Larsson framförde tack till MM Br
Ronny för aftonens stämningsfulla musik,
’Låt mig få tända ett ljus’, ’Ser du stjärnan
i det blå’ och ’Stilla Natt’. Vid samlingen
före logemötet fick vi njuta av Lucia med

Kvällens föredragshållare Ronnie Mjöman visade och berättade
om ”jazzens rötter och tidiga historia”.

Ronnie Mjöman visade också fina bilder och spelade mycket
musik.

Arbetsgruppen för kvällen avtackades och
till sist blev det lottdragning med användbara vinster. Vi skildes åt och kom ut i vinternatten. Fortfarande stod träden i stadsparken i belysning och det ”droppande”
trädet såg sagolikt vackert ut. Ännu hade vi
fått uppleva en fin kväll i härlig Vasa anda.
/EH
forts. sid. 32
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sex tärnor och en tomte, som framförde ett
luciaspel med vacker sång. Efter logemötet
serverades glögg och pepparkakor, sedan
bjöd kommittén på Dansk fleskestek med
goda tillbehör, Ris a la Malta med saftsås
och Kaffe med julkaka. Sy Gunnel Olsson
hade tagit fram sånghäfte med juliga
sånger som Br Anders Björklund ledde.
Sy Gunnel Larsson läste Viktor Rydbergs
Tomten för oss och bjöd sedan med Br
Ronny vid pianot på vackra julsånger. Ett
digert julklapps-lotteri hade inkommit
och många glada vinnare fick en eller flera
julklappar med sig till tomten. Denna
mycket trevliga afton avslutades med att vi
alla önskade varandra En God Jul och Ett
Gott Nytt Vasa År./ KH

från förra logemötet godkändes, vilket
följdes av skrivelser och rapporter. DD Br
Jan-Anders ledde årsmötesförhandlingarna
och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Arkivkommitté, nomineringskommitté och
pressansvarig valdes för innevarande år.
KL Sy Eva Newin berättade under Kontakt Amerika om en faster som under sin
uppväxt skrev en dikt ”Avskedet” från en
16-åring till en 16-åring. LH Sy Karin
blickade tillbaka på olika teman som funnits under årens lopp för Systrarnas och
Brödernas afton. Under Ordens väl framfördes tack och hälsningar och en speciell
från vår vänklubb LL nr 616 Golden Valley
i Kalifornien. MM Br Ronny Ragnarsson
spelade vacker och stämningsfull musik
och under ljussläckning och stjärnhimlen:
’Guds kärlek är som stranden’ och ’Ama-

DD Br Jan-Erik Ingvarsson, gästföreläsare Astrid Heinsen och
Sy Lena Andersson.

Lördagen den 20 januari 2018 startade
Logen Christian nr 617 sitt arbetsår. O Br
Jan-Erik Larsson hälsade alla välkomna till
ett varmt och fint år för vår loge. Gäster
som också hälsades välkomna var logens
DD Br Jan-Anders Ingvarsson, DD i LL
Skåne nr 570 Sy Gull-Maj och Br BengtArne Åstradsson samt Br Kenneth och Sy
Lena Andersson Logen Tomelilla nr 631.
Sedan logemötet öppnats enligt Ordens
ritual hölls parentation över vår avlidne
medlem Br Richard Wahlgren. Protokoll

En skolavslutning anno 1876 i Ruskaby skola.
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LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping

zing Grace’ samt vid uttåget ’I left my
heart in San Francisco’. Vi samlades sedan
till Systrarnas afton och ytterligare gäster
fanns då med. Det bjöds på god fläskpannkaka med lingonsylt och andra tillbehör.
Efter det bjöds vi på Änglamat med smulade skorpor, lingon och vispad grädde. Till
kaffet serverades Sachertårta med grädde.
Gästföreläsaren Astrid Heinsen berättade i
ord och bild om den glömda emigrationen,
som gick till Danmark och Tyskland för
dem som inte hade råd att resa till Amerika.
Denna emigration var betydligt större än
den som gick till Amerika. Sedan fortsatte
programmet med en skolavslutning anno
1876, där några systrar och bröder agerade
skådespelare till publikens stora jubel. Under kaffet sjöng Sy Gunnel Larsson några
gamla välkända skillingtryck. Som vanligt
avslutades Systrarnas afton med lottdragning till många vinnares glädje. Sedan skildes vi åt och tack till Systrarna framfördes
för en mycket trevlig afton. /KH

Julloge den 16 december 2017.
Vårt logemöte blev extra högtidligt då br
Bo Börjesson recipierade och blev medlem
av vår loge.
Jullogen följde de senaste årens traditioner.
Det hemlagade julbordet smakade underbart; rikligt med mat och godsaker. Efter
all god mat och en kort paus bjöds på kaffe
och ”tomtetårtor”.
KL sy Maureen berättade om den mest
kända och spelade julsången, White Christmas, som skrevs av Irving Berlin. Bing
Crosby gjorde sången känd i hela världen
och en inspelning från 1947 spelades upp.
Den svenska texten, Jag drömmer om en
jul hemma, skrevs av Lennart Reutersköld
och sjöngs in av Bertil Boo.
Santa Claus is coming to town med Bing
Crosby och Andrew Sisters spelades också.
Traditionsenligt läste sy Kerstin Nilsson
Tomten till Harald Wibergs fina illustrationer.
Årsmöte och installation av tjänstemän
den 27 januari.
Åtta gästande Ordenssyskon från Logen
Ronne-by nr 630 infördes i logesalen och
hälsades välkomna.
Under årsmötesförhandlingarna godkändes
tjänstemännens rapporter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Installationen av tjänstemännen genomfördes mycket värdigt av vår DD br Åke Mellnert med stab från Logen Ronneby enligt
den nya installationsritualen.
Ordföranden br Göte Bengtsson utdelade
tioårs-märket till sy Birgitta och br CarlGustaf Ek.

Sy Gunnel Larsson sjöng gamla skillingtryck under kaffet.
forts. sid. 32
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LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628, Kalmar
Under våren 2017 gjorde logemedlemmarna, efter en uppmaning från styrelsen,
en kraftansträngning för sin medlemsutveckling. Till logemötet den 22 april 2017
bjöds vänner och bekanta in till information om Vasaorden av Amerika och då
främst logen Calmare Nyckel nr 628. Efter
informationen bjöds de 20-talet inbjudna
till efterkapitlets middag. Detta blev upptakten till fler besök och att intresse hade
väckts för logens arbete.

Sy Birgitta och Br Carl-Gustaf Ek har mottagit 10-årsmärket
av Ordföranden Br Göte Bengtsson.

Efter logemötet hann vi med att mingla
innan det var dags att tåga in till middagen.
Br Ordföranden hälsade välkommen till
bords. Konungens skål utbringades följd av
Kungs-sången.
Efter middagen berättade KL sy Maureen
kort om ransoneringstiden under 1940-talet, och om kaffet som skickades till svenska
ålderdomshem från Vasa Orden i Amerika.
”Kaffebrev” med tack från ålderdomshem
och fattigvårdsstyrelser finns samlade i Vasaarkivet i Bishop Hill. Exempel på brev
från Järstorp och Hult i Småland samt
från Rödeby och Ronneby i Blekinge lästes
upp.
/Bo Ahlsgård, Maureen och Göte Bengtsson

De nyinvigda syskonen.

forts. nästa sida

Installerade tjänstemän:
KL Maureen Bengtsson, CM Leif Nilsson, KP Kerstin Nilsson,
K Evert Staaf, LH Bo Ahlsgård, Ordf. Göte Bengtsson, PS
Joakim Svahn, VO Raine Borg, V Lennart Emanuelsson.
forts. sid. 16

DD Åke Mellnert med stab:
Br Christer Hermansson, Sy Sandra Eriksson, Br Åke Mellnert,
Br Hans-Åke Rytterdahl, Br Per Ericsson.
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Efterkapitlet med kaffe i Loungen avnjöts i trevlig anda bland
nya och tidigare medlemmar.

Klubbmästaren Rolf Wallergård med fru Annika kunde intyga
att glöggen var stark och god.

Paret Siv och Mats Hurtig försåg glatt hugade gäster i baren.

Vid logemötet uppvaktades vår ordförande, syster Lena
Brissman, med en blomgrupp som tack för det gångna årets
logearbete. Broder Karl-Erik Allgren stod för överlämnandet.

Mötet startade som sedvanligt vid jullogen med glöggbränning.
Broder Hans-Erik Lindeblad, ansvarig brännare, tände på det
socker som sedan fick smälta ned i den goda glöggen.

CM syster Kerstin Edvinsson med stab skötte receptionen med
bravur.

Vi efterkapitlet gjorde Kalmarbygdens lucia med tärnor intåg
och underhöll med mycket skönsång.
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LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla

Detta har visat sig vara en lyckad satsning
och till Högtidsmötet den 21 oktober 2017
kunde nitton nya medlemmar invigas.
Till logens decembermöte den 16 december 2017 hade så många som 85 logemedlemmar, mycket glädjande, anmält sig.
Samlingssalen, som både fungerar som logelokal och matsal, möblerades efter logemötet snabbt om för att rymma det stora
antalet deltagande.
Det blev en lyckad logekväll med alla ingående parametrar som glöggbränning, logemöte, luciatåg och jultallrik.
Tomtar och lotterier avslutade den julinspirerade kvällen./Marianne

Novembermötet:
Så var det tid för vårt höstmöte och det började som vanligt med musik med vår MM
Br Gert. I vår O Br Jan-Anders frånvaro,
så var det FDO Sy Gull-May, som vant
fick hantera klubban och hon kunde hälsa
många gäster från andra loger välkomna,
förutom egna medlemmar.
Ballotering gjordes över två medlemmar,
som ville överflyttas till vår loge, nämligen
Sy Helene och Br Bo Ljungklint från Logen Carl von Linné, och båda godkändes.
En högtidlig reception med två recipiender, Anne-Maj Råberg och Ingemar Strutzenblad, genomfördes, och dessa hälsades
varmt välkomna till vår Loge med en syskonring.

Kall jultallrik och småvarmt avnjöts innan tomtarna rusade
in. En trevlig kväll som avslut på höstens loger i juletid.
forts. från sidan 14 (LL618)

O Sy Gull-May Åstradsson med två nya medlemmar Sy AnneMaj Råberg och Br Ingemar Strutzenblad flankerade av CM
paret Kenneth och Lena Andersson.

Vid Kontakt Amerika berättade KL Sy
Gertrud om Amishfolket i USA och LH
Br Bengt-Arne om det speciella logemöte,
som hölls 1990, då Exekutiva Rådet höll
installationen av tjänstemännen.
Efter musik och nationalsång, var det dags

Vasasyskon från Logen Ronneby nr 630:
Ingrid och Christer Hermansson, Sandra Eriksson, Åke
Mellnert, Carina Norin, Hans-Åke och Ingrid Rytterdahl,
Per Ericsson.
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för bankett med fantastisk god mat, kungssång och tal av VO Br Leif till recipienderna. En av recipienden, Sy Anne-Maj, höll
svarstalet och CM Br Kenneth utbringade
skålar för vår konung och för vår orden.
En trivsam afton följde med dans efter
Br Gerts musik, kaffe med tårta bakad av
Sy Anita och Sy Britt, lottdragning med
skänkta vinster och till slut vårt eget närvarolotteri. - Åter en fin kväll med vår Loge!
KL Gertrud Hägg

i den ingick alla julens aktörer som Lucia,
luciatärnor, pepparkaksgubbar, Tomtemor
och Tomtefar, Staffan Stalledräng med en
olydig häst, sockerbagare och til slut även
Rudolf med den röda mulen och alla åldrar deltog i sagan och sjöng med av hjärtats
lust.

Årets julspel med egna medlemmar och deras barnbarn.

Gäster och egna medlemmar vid banketten.
Bankettårta tillverkad av systrarna Anitha Hansson och Britt
Lantz.

Decembermötet:
Nu var det tid för årets sista möte i Tomelilla-Logen. Efter glad julmusik av vår MM Br
Gert, kunde vår O Br Jan-Anders hälsa alla
välkomna till mötet. Budgeten för år 2018
fastställdes, liksom års- och receptionsavgifterna, som blev oförändrade. FDO Sy
Gull-May förrättade val av tjänstemän för
nästa år. Förslaget om ändrade regler för reception och installation diskuterades.
KL Sy Gertrud läste ur Vilhelm Mobergs
utvandrarepos om Kristina och Kal-Oskars
första jul i det nya hemmet i USA.
Som brukligt i december så firade vi julfest
efter mötets slut och det blev en glad familjefest med både stora och små och vi började med glögg och pepparkakor. I år hade
vi valt att själv ha en egen Lucia och här
hade Sy Britt komponerat en luciasaga och

Långdans

Vad är en julfest utan julens eget bord och
detta var julfint dekorerad av Sy Lena och
innehållet gjorde säkert alla både mätta och
kanske också ”trätta”. Med dans kring granen dansades sedan ner alla följder av julbordets frestelser. Tillsammans med tomteparet blev det så tid för julklappar och
gottepåsar till de minsta och därefter kunde
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Glad vinnare Br Hans-Ingvar Hansson till årets ”Gissa
namnet på snögubben”.

Luciauppvaktningen.

Br Bengt-Arne hålla auktion på skänkta
varor och alla bjöd friskt på desamma. En
och annan tvist om åtråvärda saker blev det
som vanligt, men ”alla var glada och hade
knorr uppå svansen”(?)
Decembermötet kunde så läggas till handlingarna och snart även det gamla året
2017. Nu ser vi fram emot nästa möte i
januari och ett nytt år, 2018. KL Gertrud
Hägg

Januarimötet:
Nu ser vi framför oss ett nytt blankt spännande år med oskrivna berättelser och
kommande möteshändelser. Vädret hoppas
vi ska bli lite bättre och kanske blir det lite
snö framöver?
Januarimötet är som vanligt årsmöte och så
naturligtvis även i år.
Musiken inramar våra möten, även om vår
MM hade övergett oss denna kväll. FDO
Sy Gull-May tjänstgjorde som ordförande
istället för O Br Jan-Anders, som hade förhinder, och hon hälsade alla välkomna. En
ny medlem balloterades in i Logen, TomInge, och 2 st medlemmar från en annan
Loge intogs i vår Loge, Sy Helene och Br
Bo från Dalby.

DD Br Jan-Anders, Monica, Sy Gull-May och Sy Kerstin
Ewing.

O Sy Gull-May Åstradsson hälsade våra nya överflyttade
medlemmar Sy Helene och Br Bo Ljungklint välkomna till
Logen Tomelilla.

Vår DD, Sy Eva Nervin, ledde årsmötesförhandlingarna och verksamhetsberättelserna

Br Erik och Sy Kristina som lagade maten.
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LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö

från styrelsen, KL och LH föredrogs och
godkändes samt även revisorernas berättelse.
KL berättade under Kontakt Amerika om
den stora tragedin, som inträffade 1912,
nämligen fartyget Titanics förlisning, och
om fakta kring fartyget, där nära 1500 personer omkom.

Vi var totalt 21 personer på mötet den 25
november 2017. Av dessa var 3 syskon
från Logen Calmare Nyckel nr 628 och
2 utomstående förhoppningsvis blivande
medlemmar.
Sy KL hade forskat i Utvandrarnas Hus
historia och lämnade en lång och intressant
redogörelse. Br LH gav oss en moraliserande
berättelse om gossen Albert hämtad ur en
skolbok från 1878.
Sy O tog oss med på en intressant rundtur
i Amerika och visade med egna bilder på
amerikansk konst och design.
BH / PS
Jullogen den 16 december gick av stapeln
på traditionellt sätt. Före mötet besöktes vi
av Lucia med följe från Kronobergs Folkhögskola, som inträdde i logelokalen med
levande ljus och skönklingande luciasång.
Lucia hade med sig endast tre tärnor och

Uppträdande på januaris efterkapitel var ”Hilda, Hulda och
Harry” som fick alla med i körsången.

Vi fick jättegod mat från köket och så var
det tid för efterkapitlet:
Allsångskväll med Hilda, Hulda och Harry.
Deltagarna vid borden stämde in i sångerna med stor energi och röstbegåvning och
sjöng så att hela salen genljöd av från ”Oh,
vad livet är härligt” till ”Amerikabrevet”.
Och joddling,ja, vilka ekvilibrister, man
skulle nästan kunna tro de var hitsända
från Tyrolen. Och att man kan göra mer
med en såg än att såga träd, det visade Harry prov på. Och så seglade vi vidare med ”I
vår lilla båt” och gungade med på ”Gungeligung” m fl.
Så lugnade vi ner oss med kaffe och god
kaka och med vårt ständigt återkommande
lotteri med skänkta vinster och naturligtvis
också med vårt närvarolotteri. - Tänk, även
en kulturledare kan ha tur ibland!!
KL Gertrud Hägg

forts. nästa på sida

forts. från sidan 4 (DKL)

fram emot medlemskapet i LL Tomelilla.
Slutligen konstaterar jag att vi har fått nya
Installations- och Receptionsritualer. Förhoppningsvis kommer dessa att bidra till
att vi bättre lever upp till våra värdegrunder: Ädelmod, Sanning och Enighet.
Må så bra.
I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint/DKL
Ps. För er som följer mitt privata kulturarbete (att bevara vår sommarstuga) kan jag
rapportera att arbetet förra året gick fullständigt i stå. Jag hoppas på att kunna lämna mera positiva rapporter framöver. Ds.
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en stjärngosse, men dessa tillsammans tolkade både gamla och nya julsånger på ett
fantastisK sätt.
Mellan logemötet och måltiden bjöds de
tjugotre logesyskonen och de 2 gästerna på
glögg med mandel, russin och pepparkakor
och den härliga glöggdoften spred sig i lokalerna.
Jultallriken med dess innehåll av sill, leverpastej, ägg, korv, lax och skinka slank ner
ivåra magar. Till detta kom dessutom Jansson, rödkål, prinskorvar, revbensspjäll och
köttbullar.
Dansen kring granen leddes traditionsenligt av Br Bengt Lagesson. Tack för detl
BH / PS

Fem skönsjungande elever från Sankt Sigfrids Folkhögskola
förgyllde vår logekväll.

Br CHrister och Sy Marianne Höök serveras glögg av Sy Anja
Hytönen Hugosson.

Blandad bebyggelse i centrala Austin, Texas. foto GN

Blandad bebyggelse i centrala Chicago, Illinoi. foto GN
Dansen kring granen leddes traditionsenligt av Br LH Bengt
Lagesson.

Foton från Syster Catherines amerikanska reseberättelse.
Se även sista sidan!
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En förväntansfull skara logesyskon hade bänkat sig framför
”vita duken”.

En kväll - ett år i USA - med Mathilda Borslöv.

Logemötet den 19 januari
Vid logemötet hölls även årsmötesförhandlingar, som leddes av vår DD Sy Monica
Jernetrz. När alla rapporter var lästa beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.
Efter logemötet men före måltiden berättade Mathilda Borslöv och visade bilder
från sitt år som au pair i USA. Vi fick följa
henne ända från förberedelserna hemma i
Sverige tills hon kom tillbaka med en visdomstand mindre än när hon for. Hennes berättelse var väldigt vardagsnära och
vi fick en utomordentlig bild av hur det
kunde vara att leva i Amerika som en hårt
arbetande medelklassfamilj.
Mathilda tackades med stora applåder.

Mathilda talade inlevelsefullt om sina upplevelser i USA.

O Catherine Bringselius, Mathilda Borslöv och LH Göran
Nilsson efter föredraget.

Efter hennes berättelse intogs i galleriet
välsmakande wallenbergare med hemlagad
potatismos och till kaffet serverades goda
kakor, som Sy Annika hade bakat. En trevlig kväll var till ända.
Bengt Hammargren / PS
Logemötet den 15 februari var ett högtidsmöte då installationsstaben från Kalmar
installerade våra tjänstemän och vi fick en
ny medlem i Sy Agneta Nordlund G:son.
Se bilder med text på nästa sida.
Göran Nilsson / KL

kvällens föredragshållare Mathilda Borslöv och logens
ordförande Catherine Bringselius Nilsson.
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Installationsstaben från Calmare Nyckel nr 628: Sy Lena
Brissman, Sy Kerstin Edvinsson, Sy Barbro Högström, DD Sy
Monica Jernetz, Sy Sol-Britt och Br Karl-Eric Allgren.

Mona och Bengt Lagesson erhöll 25-års-märket.
Bengt avtackades efter flera års uppskattad tjänst på LHstolen.

Banketten avnjöts under ljudligt sorl.

Från höger: Sy Lena Hammargren, Sy Sol-Britt Allgren LL
628 och Br Göran Nilsson.

Logens valda tj.män. Bakre raden: LH Göran Nilsson, VO
Gunnel Palm, PS Bengt Hammargren, CM Kjell Ljungqvist,
V Bengt Palm. Främre raden: KP Lena Hammargren, K
Anja Hytönen Hugosson, O Catherine Bringselius Nilsson,
BKL Gun Saming, FS Annika Gustafsson och KL Christina
Hjorth.

Kladdkaka á la Lena Hammargren serverades på högtidsmötet
i LL Carl von Linné nr 678.
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LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik

Lasse Enarsson och genomfördes under
Kjell Isbergs ordförande tid. Vi samlas, ofta
ett 20-tal syskon, ute vid minnesstenen.
Vår kaplan läser något, en ljuslykta brinner
och Vasafanan sänkes. I sanning en mycket
fin tradition som vi känner oss stolta över.
Efteråt samlas vi hemma hos någon över
en kopp kaffe för att som vår syster Anna
Smedberg brukade säga ”komma i ordning”. Den här gången var vi hos syster
Karin Bergquist.

Parentation över syster Anna Smedberg.

Anna Smedberg.
I Vasaorden av Amerikalokallogen Westervik 679 har vi sorg. Anna Smedberg vår
”vasamorsa” har lämnat oss.
Hon har betytt mycket för utvecklingen av
vår Loge och var ända tills för ett år sedan
aktiv i arbetet. Hon missade sällan några
möten. Hon blev medlem 1982 och var
således medlem i 35 år. När logen var nedläggningshotad 1986 tog Anna och hennes sambo Lars Ringberg över och räddade
Logen från nedläggning. Så har åren gått
och Syster Anna har alltid engagerat sig i
logearbetet. I yngre år var Anna engagerad
även i arbetet på distriktsnivå. För oss som
kom nya på olika poster fanns hon alltid
till hands och bistod med goda råd. Fredagen den 8 december följde 38 Vasasyskon
Anna till gravens tysta sköte.
Anna du saknas oss.
Lena Folckner Logehistoriker
Alla Helgons dag inföll 2017 4.11. Då
har vår loge som tradition att besöka Nya
Kyrkogården och där ha en liten ceremoni
till avlidna syskons minne. Så var det även
detta år. Traditionen med minnessten har
funnits sedan detta århundrades början.
Idén kom ursprungligen från vår broder

Broder Gunnar Lith, vår DD Birgitta Petterson, O Stig Lilja
samt nya medlemmen Anja Rosdahl.

Senare under månaden hade vi ett högtidsmöte med reception. Vi upptog Anja
Rosdahl i syskonkretsen. Det var en fin
och högtidlig ceremoni. Efter receptionen talade vår KL om kontakten med vår
vänloge i Phoenix som är mycket god. Vår
LH berättade om ett stort antal frimärken
som vår PS fått av syster Iris. Som bekant
blir frimärken inte för gamla så det tog vi
tacksamt emot. Vår LH berättade kort om
Logens historia med tanke på vår nya medlem.
Under mötet hölls en tyst minut till minne
av Anna Smedberg som avlidit några dagar
innan mötet.
Vid efterkapitlet njöt vi av god mat som vår
duktiga KM stod för. Efter ett trevligt möte
gick vi nöjda hem i novemberkvällen.
Lena Folckner Logehistoriker
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Dagens datum var 18.12 och det var dags
för årets sista möte tillika julloge.
Till mötet var 26 egna syskon och två
gästande syskon anmälda. De gästande
syskonen var Ulf Nyberg O i Logen 749
Blå Jungfrun och hans hustru sy Ingalill
Nyberg. Efter de inledande orden hölls en
högtidlig parentation över vår HM Anna
Smedberg som avlidit 21.11. Vid begravningsgudstjänsten som hölls den 8.12 slöts
syskonringen av 18 logesyskon och 10 hitresta syskon från Logen 749 Blå Jungfrun.
Den här gången var det en del administrativa ärenden som skulle behandlas bl.a.
om rekryteringsgruppens arbete. Man har
gjort en skrivelse och framställt önskemål
om ekonomiskt bistånd för att kunna genomföra ett öppet möte. Detta för att få
fler medlemmar.

det. Br Gunnar Allgulander hade gitarren
med och det blev en mycket trevlig afton
med sång och musik. Vår O Stig Lilja ledde
sången. /Lena Folckner Logehistoriker
Så var det dags för årets första möte som
var både årsmöte och installation. Det
kändes trevligt att åter få träffa sina Vasavänner. Vår CM hade blivit sjuk och vår
O fick ett problem att lösa. Det ordnade
sig snabbt. Han gick själv in som CM och
Vår syster Gunilla Öst var ordförande. För
båda är det gamla roller. Vi var 25 egna
syskon och 6 syskon från Logen Blå Jungfrun och en syster från Calmare Nyckel.
Efter sedvanliga förhandlingar och årsmötesförhandlingar var det en kort paus
med förfriskningar. Sedan var det dags för
installationen som sköttes på ett utmärkt
sätt av gästande syskon. Vi använde oss av
den nya förenklade ritualen som visade sig
fungera utmärkt. Eftersom alla tjänstemän
ställde upp för omval gick det hela mycket
smidigt. Endast en nyvald tjänsteman installerades. Det var vår BKL . Efter mötet
i logesalen gick vi ner till klubblokalen där
vi bjöds på en god entrésmörgås, en utsökt
fiskrätt och en god kaka. Vad mer kan man
begära? Kvällen förflöt under angenäma
former. Kvällen blev sen och vi tycker nog
alla att den gamla fina Vasaandan har kommit tillbaka till vår loge. När vi gick hem
föll ett fint regn i vinternatten.
Lena Folckner Logehistoriker

Ordförande Ulf Nyberg från logen 749 Blå Jungfrun och vår
egen ordförande Stig Lilja.

På mötet fastställdes också vilka som skall
vara tjänstemän nästa år. Glädjande nog
ställer alla upp för omval.
På efterkapitlet bjöds vi ett ”litet julbord”
som åstadkommits av vår KM och några
systrar. Det var utomordentligt välsmakande och fullt tillräckligt. Vår tilltänkte trubadur hade fått förhinder men vad gjorde

Klubbmästerigruppen avtackas.
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fler bilder finns på sidan31

LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga
Hösten 2017’ s största begivenhet ägde
nog rum lördagen den 14 oktober
genom brödernas afton. Bröderna bjöd
på ”lockande” körsång. Vi systrar tyckte
att bröderna borde ställa upp i körslaget
eller någon liknande körtävling. Under
frågeleken ”känn din partner” utbröt många
glada skratt bland logesyskonen. Fyra äkta
par fick svara på några samvetsfrågor ur

parens vardagsliv. Exempel: när gav du din
hustru en blomma senast? Någon broder i
förra veckan, en annan någon gång i maj.
Kommer ni ihåg er bröllopsdag. Vissa
bröder gjorde det tydligen medan någon
fick en ”lite klurig påminnelse” av sin
hustru. Bröderna bjöd på utsökt mat med
”gubbaröra” och en härlig porterstek med
tillbehör. Kvällen avslutades med dans och
ett stort lotteri med många fina vinster. I
höstmörkret begav vi oss sedan hemåt efter
ånyo en trevlig Vasakväll. /KL

Dags för julmöte med efterföljande kapitel hos LL Klockan i Örkelljunga.
Många hade samlats, närmare bestämt 43
st, vilket är mycket glädjande.
Det bjöds inte på någon julstämning utomhus, men när man väl kom in i den gamla
biografsalongen smög sig julstämning sig
sakta på.
Ortens lucia gjorde sin premiär hos Klock-

an med som vanligt vacker och traditionsenlig sång.
Därefter avmarsch mot Ekets Bygdegård,
där krögaren tog emot med säsongens första julbyffé. Man åt, sjöng och dansade jullekar. Ett sedvaligt musikaliskt kryss, där
alla(?) hade det mesta rätt. Troligtvis beroende på att dragspelaren spelade så tydligt.
Visst sjöngs det ”Sjömansjul på Hawaii”
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LOGEN BLÅ JUNGFRUN
nr 749, Oskarshamn
Året som gått 2017!
Högtidsmöte inledde årets första månad
med Reception, Årsmötesförhandlingar
och Installation av logens ämbetsmän. O
br Lars-Erik Karlsson hälsade alla gästande
och egna logesyskon hjärtlig välkomna.
Denna kväll fick vi två nya medlemmar
genom en högtidlig reception. Årsmötesförhandlingarna leddes av DD sy Gunilla
Öst LL Westervik nr 679. Installationen av
Logens tjänstemän för år 2017 utfördes av
DD sy Gunilla Öst med stab från LL 679
Westervik. Det skedde med stor värdighet.

Att tillverka logens lotter till alla efterkapitel. Visst är hon duktig och värd en blomma, Syster Margareta Lensvall.

och ”Nu tändas tusen juleljus”. Tror t.o.m.
att Yngve Stor hade blivit imponerad.
Nu satsar vi på 2018!
LS / PS

Som traditionen bjuder blir det ett melodikryss varje julmöte
tillverkat av logens dragspelande PS. Av minerna att döma var
det lättare i år.

Vid efterkapitlet, som seden är, så avnjöt
vi en tre-rätters middag. Där fick recipienderna ett särskilt välkomnande av O br Ulf
Nyberg och FDO sy Birgitta Petersson höll
talet till recipienderna. DD sy Gunilla Öst
tackade för maten. Den trevliga kvällen

Invigningen av Storlogen 2010 i New York.
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avslöts med en stunds dans i sann Vasaanda.
18 februari. Under förhandlingarna installerades enligt ritualen BK br Sture Ljungblom och BKP sy Gertrud Lindholm i sina
ämbeten av O br Ulf Nyberg som önskade
dem lycka till. Efter avslutade förhandlingar samlades vi i matsalen och intog vår
måltid. Därefter berättade br Torsten Ivarsson om vapensköldarna som är upphängda
i matsalen. ( Vi har våra sammankomster i
Frimurarnas Logehus). Det var mycket intressant att även höra om gamla välkända
Oskarshamnare.
18 mars. Firade vi vårt 25-årsjubileum.
Det är återgett i VASA NYTT nr 2
Den 22 april. Vid de sedvanliga förhandlingarna upplästes ett tack till logen för väl
genomfört jubileum från SLD sy Catherine
Bringselius Nilsson och FD DK br Göran
Nilsson. I april har vi som tradition att
det är bröderna eller systrarna, som ansvarar för efterkapitlet. I år var det brödernas
tur. Vi serverades vin eller cider med tilltugg när vi kom upp i matsalen. Menyn
har varit hemlig men det blev gubbröra och
köttfärsbiffar. Sedan fick vi vara med om
brödernas uppträdande på temat ” De sista
ljuva åren” varvat med tänkvärda dikter. Vi
fick också delta i allsång med välkända melodier. Systrarnas tack framfördes av CMA
sy Anita Andersson.
28 maj. Då samlades ett stort antal Vasasyskon till Gökotta i Bråbo , Kristdala. Detta
är en mycket vacker kultur och landsbygd.
Ordf i samhällsföreningen i Bråbo Jimmy
Svensson hälsade oss välkomna och berättade om Bråbo och dess verksamheter.
Därefter drack vi vårt medhavda kaffe.
Sedan blev det en tipsrunda ordnad av
sy Britt-Inger o br Jan Bredhammar. En

härlig morgon och förmiddag, men tyvärr
hördes inte göken, men trevligt var det i
alla fall.
Så var det dags för höstens första sammankomst den 16 september. Som O
tjänstgjorde VO br Ove Carlsson. Vi hade
besöka av DD sy Gunilla Öst och ytterligare fyra gäster från LL Westervik nr 679
Västervik.
Denna kväll serverades skaldjur, pajbuffé,
sallad och kaffe med kaka. På programpunkten var det O br Stig Lilja från LL
Westervik 679, som berättade om sitt arbete som polis i Stockholm mycket intressant det handlade bl a om bankrånet på
Norrmalmstorg och mordet på statsminister Olof Palme. CMA Anita Andersson
tackade O br Stig Lilja. DD sy Gunilla Öst
tackade för maten och den fina gemenskapen.
Den 14 oktober. Vår DD sy Gunilla Öst
från LL Westervik nr 679 gästade oss igen
. Hon delade ut Distriktets Förtjänsttecken
av den lägre graden till KL sy Kerstin Ek-

O Br Stig Lilja LL Westervik Nr 679.
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blad och sy Britt Inger Bredhammar. Sy
Kerstin har tjänstgjort som LH och KL. Sy
Britt Inger har tjänstgjort som R och KL.
På efterkapitlet ledde sy Irma Ågren Persson och Lars Persson oss i glada allsånger
och Lars Persson läste uppskattade dikter.
Alla var vi glada o nöjda när vi gick hem i
höstmörkret.
Den 18 november. Under dessa förhandlingar får vi höra förslagen till logens
tjänstemän för 2018 . Dessa framfördes av
FDO br Lars-Erik Karlsson. Ordf br Ulf
Nyberg framför tack till nomineringskommittén för deras arbete. Logen godkände
också de nya Ritualerna för Installation
av Lokallogetjänstemän och Ritualer för
Reception , Intagning av ny medlem Under efterkapitlet serverades Kyckling á la
Mårten Gås. Inbjuden gäst var Rose-Marie
Edinius Oskarshamn, som berättade om
”Fallebo gök”. Det handlar om Carl Johan Nilsson senare Fallenius född i Fallebo
Kristdala socken. Han blev världens mest
framgångsrika lurendrejare under namnet
dr Roback i USA. (Läs om honom på nätet sök på Fallebo gök en mycket intressant
historia .)
Den 9 december. Vid samlingen blev vi
bjudna på varm glögg och tilltugg Under

de sedvanliga förhandlingarna valdes logen
ämbetsmännen för 2018. Många julhälsningar hade inkommit som lästes upp.
Efter avslutade förhandlingar iordningsställdes Ordensalen för att ta emot lucia
med tärnor under tänd stjärnhimmel. De
framförde våra välkända och även några nyare lucia och julsånger. Det är som vanligt
mycket uppskattat besök. Vi fortsatte upp
till matsalen och fick avnjuta ett mycket
gott julbord. Vi har alltid lotteri på efterkapitlet, men denna kväll är de många vinsterna inslagna som julklappar och som
vinstutdelare under många år är tomtefar
br Carl-Erik Streiffert och tomtemor sy
Ann-Marie Streiffert. Sy Irma Ågren Persson tar fram sitt dragspel och så är allsången
i gång med julens olika sånger.
Av gammal tradition, så dansar vi långdans
runt borden. Denna kväll liksom alla andra
logesammankomster avslutas med dans till
CD-spelare. Jullogen är mycket välbesökt.
Vi har bra besöksfrekvens på våra sammankomster det är ett snitt på 55% med
mycket god trivsel i sann Vasa-anda och vi
hoppas på ett lika gott Vasa-år 2018.
Anna-Maj Ivarsson /LH

Långdans Sy Majvor Åström Einarsson, Hans Appelgren och
Jan Bredhammar.

Dansuppvisning av barn- och ungdomsklubben vid Storlogeinvigningen i New York 2010.
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fortsatte Gull-May med slutnomineringen
och val av tjänstemän för 2018.
Vid efterkapitlet serverades vi en välsmakande Gulaschgryta med tillbehör. Kvällens föreläsare Ulf R Johansson höll ett
intressant föredrag, i ämnet Fritjof Nilsson
Piraten och Sten Broman. Vi tackade med
en varm applåd och därefter inleddes lotteridragningen i gruppens lotteri. Kladdkakan som serverades till kaffet var också
mycket god.
KL Bo Västerstjärna

fortsättning från sid 8 (LL570)

Alexander 11 år kunde inte motstå att prova flygeln. Hemma
i Lomma går han i kommunala musikskolan och lär sig spela
piano.

Nya medlemmarna Ewa Johnsson och Marianne Andersson
omgivna av CM-paret och Ordförande Marie i mitten.

Olle ledde dragningen av medlemslotteriet. Lycklig vinnare av
årets högvinst 1600 kronor blev Christa.

Kvällens vinstbord i varulotteriet.

Ewa Johnsson, Agne Linden, Maj-Britt Nilsson och Alf Persson
i väntan på maten.

Logemöte fredagen den 12 januari 2018.
Nytt år och vi fick nöjet att inviga två nya
medlemmar i gemenskapen. Det ger oss
hopp om framtiden för vår loge! DD GullMay ledde årsmötesförhandlingarna som
avklarades lätt tack vare att alla handlingarna var utskickade före mötet. Därefter

Högtidsmöte
lördagen den 10 februari 2018
Ordförande Sy Marie Wickström hälsade
egna och gästande syskon varmt välkomna.
DD Gull-May Åstradsson med stab
från Logen Tomelilla, installerade våra
tjänstemän för den nya terminen, i enlighet
29

Ulf R Johansson berättade om Fritjof Nilsson Piraten och Sten
Broman.

DD Gull-May med Installationsstaben från Logen Tomelilla.

oliver till förrätt. Som huvudrätt serverades
Laxfilé och till dessert en Skogsbärsparfait
med vispad grädde och björnbär. Borden
grupperades om inför dansen och Birgitta
och Åke Netterheim bjöd på en god tårta
med anledning av deras femte högtidsmöte.
Logens nya band spelade upp till dans
och dansgolvet förblev välbesökt ända till
Marianne Andersson fick dra en ny lott.

med den nya ritualen. O Sy Marie tackade
staben för ett väl utfört arbete. Alla var
nöjda med den nya ritualen, även om det
finns detaljer att tänka på. Skall det vara
musik under delar av installationen, så kan
inte Musikmästaren lämna sin plats.
Här var det tid för desserten.

Nyinstallerade tjänstemän i Logen Skåne nr 570 med
Ordförande Marie i mitten.

Matsalen stod fint uppdukad och vi
serverades Italiensk Serranoskinka med
gallia och honungsmelon tomater och

Vy över matsalen med bankett.
forts. sidan 32 (LL570)
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fortsättning från sid 24 (LL679)

Vår nya medlem omgiven av CM Solbritt Steinholtz och CMA
Lilian Enarsson.

Lilian Enarsson lycklig tavelvinnare, gratuleras av konstnären
Inger Adolfsson och ordförande Stig Lilja.

Klubbmästeriet avtackas på januarimötet.

Vår DD Birgitta Pettersson samt PS Ingvar Folckner.
Gästande broder från logen 749 Blå Jungfrun, Milton Pettersson.

Lotteriförsäljaren Lasse Enarsson tillsammans med Anders Johansson och Maj-Britt Johnson.

Vår nya medlem Anja Rosdahl gratuleras av ordförande Stig
Lilja.

fortsättning på nästa sida (LL679)
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fortsättning från sid 31 (LL679)

fortsättning från sid 30 (LL570)

Dansgolvet var välbesökt hela kvällen och alla trivdes.

efter midnatt, med ett kort uppehåll för
lottdragning.
KL Bo Västerstjärna
fortsättning från sid 11 (LL608)

Logen Kärnan hade Högtidsmöte med
Installation lördagen den 17 febr. 2018.
Vi möttes av glada logesyskon och många
gäster från logen Höganäs och inflyttade
logesyskon från Malmö. Numera kan man
få ett glas vin medan man väntar på att logemötet skall börja.

Kvällens tomte broder Gunnar underhåller syster Iris.
fortsättning från sid 13 (LL617)

Glada systrar i samspråk, Jeanette Croona, Birgitta Nilsson,
Lena Malmberg, Britt Åberg och Pia Stenqvist.

Vid intåget spelade MM br Sven Broddesson ur the Platters ”The great Pretender”.
Våra hedersgäster presenterades för logen
och hälsades varmt välkomna av br Ordf.
Ulf-Peder Eklund. Bland gästerna kan
nämnas, FDM br Karl-Axel Bengtsson,

Ursula och Börje Karlstedt.
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Vasa-golf 2018-05-26
Årets golftävling kommer att spelas på
Lydinge Golf Resort tel. 042-22 55 46
Lördagen den 26/5 träffas vi senast 09.30 för
incheckning och en ½-fralla med kaffe eller
te innan första start kl. 10.30.
Pris: Greenfee + Fralla och kaffe 470:-.
Anmälningsavgift 50:-.
Efter 9 hål finns det en kiosk med korv, mackor & olika drycker.
Logi & frukost del i dubbelrum inkl. 1 greenfee och middag 1409:/person inkl. kaffe och halvfralla vid ankomst, 1 dygns logi frukost,
samt 2-rätters middag exkl. golf 949:-/person.
Endast 2-rätters middag 270:-.
Anmälan göres till Heidi Holmberg 070-234 66 06 eller
matsholmberg1@telia.com med golf-Id senast den 25 mars.
Vi önskar alla VASASYSKON välkomna
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Nybyggarna 698

DD br Ola Sandberg med stab från logen
Höganäs nr 634. DD sy Anna-Brita Martinsson för logen Örkelljunga nr 747. DK
br Bengt Åberg, DHM sy Lena Johansson,
HM br Ove Thornblad LL 634 Höganäs
samt våra egen HM br Agne Lindén. Ett
50- tal av gästande och egna logesyskon
hälsades också välkomna.
CM paret förde inflyttade logesyskon br Per
Dahlman och sy Gunnel Hallberg -Dahlman till altaret och sy Gunnel och br Per
önskades varmt välkomna i logen. Vår DD
br Ola Sandberg med stab från LL nr 634
Höganäs installerade logens tjänstemän på
ett högtidligt och värdigt sätt.

LH Eivor Höörgren uppmärkdammade
vår nya installationsceremoni och att flera
från LL Höganäs tidigare haft uppdraget
som DD i logen Kärnan. CM paret förde
br Krister Fritzon till altaret som avtackades som revisor efter 3 år med blommor.
Vid ljussläckning spelade vår MM br Sven
”La vie en rose”. Efter mötet serverades vi
ett glas mousserande vin och det blev en
stunds mingel. Vi bjöds in till vackert dukade bord med tända kandelabrar och tulpaner på borden. En mycket god mat serverades. Till förrätt Skånsk kallrökt skinka
med sparris och till varmrätt Oxrygg med
schalottenlök och potatisgratäng. Desserten var Crème brulé. Till maten serverade
vin. Traditionella skålar utbringades.

DD Br Ola Sandberg med installationsstab från LL634
Höganäs.

Sy Stina Lindén, Sy Birgitta Nilsson och Br Lars Nilsson.

fortsättning från sid 32 (LL679)

Borden dukades om och Mats Nilsson spelade upp till dans. Alla dansade flitigt till
efter midnatt. Det var dags för lottdragning med fina skänkta vinster, bl.a. keramik från Ove Thornblad och tavlor från
Per Dahlman.
Gruppen avtackades och det var dags att
bryta upp och vi kom ut i den kalla natten.
Det var helt magiskt att se den upplysta
parken i ”Drömljus”. Konsul Perssons villa
var som ett sagohus i olika färger. Ännu en
gång har vi fått uppleva ett fint högtidsmöte med fin stämning att minnas.
/LH Eivor Höörgren

Nyvalda tjänstemän, V Lars Nilsson, BKL Barbro Nilsson, KL
Helén Johansson och VO Monica Fahlström.

Nyvalda KL sy Helén Johansson berättade
hur de första svenskarna invandrade till
Amerika.
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• Använd filformatet JPG med högsta kvalitet - då blir filerna så små som möjligt,
men all kvalitet behålls.
• Har du tagit bilder med digitalkamera,
skicka då in originalfilen - låt inte ditt bildhanteringsprogram skala ner bilden på något som helst sätt!
Bildtexter:
Alla bildtexter som hör till ett reportage
skall skrivas antingen i en egen fil eller efter
reportagetexten.

Råd från redaktören
Halva hösten gick jag och funderade på
hur jag skulle förmedla några råd till dig
som sänder in material till VasaNytt och
vad som skulle tas upp i denna artikel.
Så, när jag testkörde en uppdatering av
hemsidan i januari snubblade jag över en
artikel av Björn Ericsson i VN 2006-1.
Med utgångspunkt från denna artikel vill
jag förmedla följande budskap till dig:

Skicka in
Skicka gärna in ditt e-mejl så snart du kan
efter varje möte till e-mejladressen:
vasanytt@vasaorden.se .

För er som inte skickar via e-mejl:
Bilder:
Bilder skall skickas in på papperskopia.
Tänk på att vi inte kan skicka tillbaka insänt material!
Bildtexter:
Alla bildtexter skall finnas på ett separat
papper eller i slutet av rapporten.
De skall inte stå på baksidan av fotona, endast bildnummer.

Dessa synpunkter har jag förmedlat för att
underlätta arbetet med VasaNytt för både dig
och mig.
Tillägg till bildhanteringen:
För att få en tydlig bild i tryck måste upplösningen vara 300 dpi. Men, om upplösningen är 72 dpi, vilket är den upplösning
som bildskärmen och många kamerabilder
har, måste bilden vara minst 27 cm bred för
att platsa i en spalt. och en bild som ska
täcka en sida, dvs. två spalter, måste då vara
minst 55 cm bred.
Så jag uppmanar dig: skicka in originalfilen
från din kamera så tar jag hand om den!
Göran Nilsson / red

För er som skickar in via e-mejl:
Texter:
Skriv ett reportage för varje möte.
• Använd enbart standardtypsnittet för ditt
program, det brukar vara det allra bästa.
Vanligtvis är det Times New Roman, Garamond eller liknande.
• Använd ett och samma typsnitt i hela artikeln. Byt inte.
• Använd MicroSoft Word, OpenOffice
Writer eller liknande och spar din text som
.docx, .odt eller liknande, aldrig som .pdf!
Bilder:
• Skicka in varje bild som en egen fil!
• Lägg inte in bilderna i Word-dokumentet!
• Använd inte ramar och beskär inte!

PS. En färgbild kan alltså bli 1 till 2 MB
stor beroende på antal färger och detaljrikedom, men en oredigerad jpg-fil kan vara
mindre. DS.
Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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Tavla på Chicago Art Museum Chicago, Illinois. foto GN

Patriciervilla i Austin, Texas. foto GN

Även i New York kan man hitta ett kondis att fika på!

Från utställningen på Swedish Museum, Andersonville, Chic.

Storgatan i Andersonville, Chicago, Illinois.
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