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DISTRIKTSMÄSTAREN

sända några delegater till Distriktsmötet.
Det är beklagansvärt att man inte tar tillvara att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Det innebär också att man inte heller
kan protestera mot tagna beslut. Kan det
bero på att man är helt nöjd med allt eller inte bryr sig? Vi måste alla hjälpas åt att
sprida positiv information till presumtiva
medlemmar om vår Orden och det skall vi
göra med ENTUSIASM.

ORDENSSYSKON
Så börjar äntligen denna vinter ge med sig.
Årets första kaffe avnjöts i vårt uterum i solen den 12 februari. Hoppas det fortsätter
på detta viset under lång tid framöver.
De flesta logerna har nu haft sina installationsmöten för året och jag tackar alla
tjänstemän för allt det fina arbete de nedlagt under fjolåret, samt lyckönskar alla
nya och omvalda tjänstemän till deras nya
tjänstemannauppdrag i år.
Distriktsmötet kommer allt närmare och
ER har vid sin senaste sammankomst gjort
klart med vad som just nu behöver förberedas inför mötet. Det gäller så triviala
saker som hur skall vi få ut mesta möjliga
utrymme för alla delegater och åhörare. En
annan sak är att DS behöver tid för att kopiera allt material som skall skickas ut till
alla delegater, loger och ER-tjänstemän
m.fl. Det underlättar mycket om allt som
skall sändas till DS är inne i tid så att vår
DS inte behöver lägga ner tid på att jaga
handlingar.
Vår Distriktsmöteskoordinator väntar ivrigt att det skall börja strömma in massor
av anmälningsblanketter så att hon kan få
all beställning klar och inte behöva vänta
till sista dagen. Det skall göras kuvert med
information och matbiljetter till alla som
kommer på Distriktsmötet och det tar sin
lilla tid.
Tyvärr så är där loger som beslutat att inte

Alla Ordenssällskap har sina egna stadgar
och bestämmelser. Det innebär att när vi
är på Vasaordens möten skall dessa ritualer
och ceremonier användas som vi har. Ceremonier tillämpliga inom andra ordenssällskap får inte användas. Inte heller är
det tillåtet att göra reklam för något annat
ordenssällskap när vi träffas, varken före,
under eller efter våra möten. Inte heller är
det tillåtet att andra Ordenssällskaps emblem synas på våra papper etc. Vill man
göra ändringar i våra olika konstitutioner
och statuter måste detta ske genom motion
till ett Distriktsmöte.
Det är inte tillåtet att avvika från vår arbetsordning för så gör vi i XY-orden. Önskar
någon eller några loger mer information
och utbildning så är det bara att ta kontakt mer Exekutiva Rådet som alltid ställer
upp.
Med förhoppning om rättelse i leden önskar jag alla en skön vår och så ses vi förhoppningsvis på det kommande Distriktsmötet.
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare
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DISTRIKTSSEKRETERAREN

lingar inför vårens distriktsmöte, för mig
är detta första gången och mycket som är
nytt.
Idag kändes det som att det började bli vår
i luften och himlen var blå, detta gör att jag
får mer kraft och vaknar lite efter vinterns
mörker och snö/slask/is.
Jag önskar er alla en trevlig vår och hoppas
att vi ses på distriktsmötet.
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

Ordenssyskon!
Terminsrapporterna kom in som de skulle
i januari och jag har gjort en sammanställning. En rapport kommer i Cirkulärbrev
1/19. Handlingarna till Distriktsmötet
kommer att skickas ut till delegaterna under mars månad. Min förhoppning är att
min rekommendation om digital distribution går igenom. Det skulle spara mycket
arbete för Distriktssekreteraren.
Jag och Sy Agneta önskar alla Vasasyskon
en trevlig vår, en Glad Påsk och att vi träffas
i Ljungby på Distriktsmötet.
I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

MDER

används, så jag hoppas att det känns
lättare nu när den har satt sig. De flesta
upplever, tycker jag, att det går fortare nu
att genomföra installationen
Vinter och vår verkar turas om att visa sina
bästa eller sämsta sidor hittills i år, beroende
på hur man ser det. Just nu regnar det här
i Blekinge med c:a 6° C och i morgon kan
termometern rusa upp till 10-12° C.
Jag slutar nu med att hälsa alla vasasyskon
välkomna till Ljungby och Distriktsmötet
25-26 maj. Anmälningsformulär bifogades
i Vasanytt nr 4 2018.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl MDER

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se

VDS

Vasasyskon!
Först vill jag önska alla Vasavänner God
Fortsättning på det nya året, som innebär
att vi går mot ett Distriktsmöte i maj.
Distriktsmötet kommer i sin helhet all
hållas på Hotell Terazza i Ljungby. Detta
betyder att det fordras egenkraft att ta
en promenad efter alla goda måltider,
eftersom de tidigare promenaderna mellan
möteslokal och hotellet ju uteblir.
När detta skrivs är det i samma vecka som
ER har sitt första möte för året och det sista
innan Distriktsmötet. Alltså är planeringen
och sammanställningarna i full gång för ett
lyckat möte.
Jag hoppas att detta blir välbesökt och att
många viktiga beslut kommer att fattas.
De flesta logerna har nog haft
installationsmöte för den nya terminen.
Det är ju andra året som den nya ritualen

DISTRIKTSHISTORIKERN

Vasasyskon!
När jag skriver detta till er är vi i mitten
av februari. De flesta har haft sina installationsmöten, själv har jag varit med på tre
installationsmöten, varav två som del i den
installerande staben. Det har varit väldigt
trevligt att besöka logerna i Jönköping och
Kalmar, att få se lokalerna och träffa andra
ordenssyskon. I ER förbereder vi hand4

Vasasyskon!
Nu finns det nya märken att stryka på samt
nyproducerade klistermärken. De har tagits fram eftersom färgerna på de gamla var
felaktiga.
I Sanning och Enighet
Claes Johansson / VDS
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LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö

kom ut från logesalen. Kvällens gäster som
var 10 stycken och några logesyskon fanns
också på plats. Alla lät sig väl smaka av den
goda glöggen och pepparkakorna, medan
vi minglade i väntan på julbordet.
I matsalen var det fint dukat och
Romelebygdens stora julbord var placerat
i mitten av lokalen. Logebandet spelade
julmusik i bakgrunden tills allsången med
gruppens julsånger började.

Logemöte lördagen den 8 december
2018.
Till jullogen kunde Ordförande Sy Marie
Wickström hälsa 24 egna och 4 gästande
syskon varmt välkomna. De gästande
syskonen var vår DD Sy Gull-May och
Br Bengt-Arne Åstradsson, Sy Ann och Br
Jan-Anders Ingvarsson, alla från Tomelilla
Nr 631.
Kulturledarens rapport handlade om ett
nyhetsbrev som kommit från Linde Lodge
Nr 492. Till vår stora glädje kom det en jul
och nyårshälsning från logen i brevlådan
också, men det visste vi inte på logemötet.
Undertecknad Kulturledare hade firat sitt
eget 65-årsjubileum sedan förra logemötet
och blev uppkallad till altaret av Sy
Ordförande. Br Bo fick mottaga logens
gratulationer och en vacker blombukett.
Stort Tack!

Mingel med glögg och pepparkakor.

för vår framtids skull. Vi ska ta väl hand
om dem och tillsammans går vi framåt i
sanning och enighet.
Sammanlagt var vi 38 egna logemedlemmar
och 4 gäster från Logen Tomelilla Nr 631.
Vår logebroder Sivert Alexandersson hade
firat ett jubileum i början på januari, blev
framförd till altaret och uppvaktades med
en blombukett av Ordförande Sy Marie
Wickström.

Logens pigga 100-åring Sy Birgit Ekelund uppvaktades med
en julblomma.

Marianne, Ewa, Lena och Maj-Britt i samspråk inför
logemötet.

Kulturledaren gjorde det lätt för sig och
återanvände, men inte ordagrant, en
rapport från Logen Calmare Nyckel Nr
628. Den handlade om skeppet Calmare
Nyckel. Här vill jag starkt rekommendera
den dokumentärfilm om Calmare Nyckel
“the forgotten journey” som finns att se på
SVT Play.

Alexander 12 år och Gabriel 6 år. Nästa generation Vasamedlemmar?

Sy Elisabeth Västerstjärna, flankerad av
två av sina barn, läste ”Tomten av Viktor
Rydberg” och tackades med en varm
applåd.
Gruppens lotteri med många fina vinster
hade dragning och därefter var det
avslutningsdragning i medlemslotteriet.
Högvinsten tillföll Sy Ann-Christine
Johansson.
Logens 100-åring Sy Birgit Ekelund
uppvaktades med en blomma av O Sy
Marie Wickström. Sy Birgit tackade hela
logen för gratulationerna på sin högtidsdag.
Stämningen var god och det kändes som
att alla uppskattade kvällen.
KL Bo Västerstjärna

Ordf Sy Marie Wickström överlämnade blommor till Br Bo
Västerstjärna som fyllt 65 år.

Br Conny Fihnn hade förberett med glögg
och pepparkakor, så det doftade gott när vi
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Dragning i lotteriet.

Logemöte fredagen den 11 januari 2019
Det blev en mycket speciell och minnesvärd
dag, detta januarimöte, med reception för
fem nya medlemmar. Vi behövde detta

Sivert Alexandersson fick blommor för högtidsdagen av O
Marie Wickström.
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Vår egen logesyster Marianne Andersson
svarade för efterkapitlet “I huvudet på
en reseledare” och tog oss med på en
världsomspännande resa i ord och bild. Vi
tackade med varma applåder och Sy Marie
överlämnade något gott att dricka som
tack.
Det blev många glada vinnare i gruppens
lotteri som avhölls av Elisabeth och
Agneta.

Marianne tackas av Marie.

Logemöte lördagen den 9 februari 2019
Så var tiden inne för installation av logens
nya tjänstemän.
DD Sy Gull-May Åstradsson med stab från
Logen Tomelilla Nr 631 hade förberett sig
väl och installationen gick elegant. O Sy
Marie tackade DD med stab för ett väl
utfört arbete.
Kulturledarens rapport handlade om
Tutankhamuns grav som blivit renoverad
och nyligen öppnats igen för turister.
Under Ordens väl lät O Sy Marie föra
till altaret KP Sy Lena Ovelius Bergman,
för att där överlämna märket för 25 års
medlemskap. Sy Lena tackade och fick
varma applåder.

Nyintagna medlemmar i Logen Skåne Nr 570 omgivna av
CM-paret och O Marie i mitten.

Klockan blev nästan midnatt innan det var
tid att avrunda kvällen och gå hem med
ännu en fin Vasakväll i minnet.
KL Bo Västerstjärna

Förrätten är serverad.

Br Åke Netterheim och Br Evert Bengtsson fick FDOvärdighet.

Ordförande Sy Marie hälsade alla välkomna
till bords samt utbringade en skål och ett
leve för vår Ordens högste beskyddare i
Sverige HM Konungen Carl XVI Gustav.
Därefter sjöngs kungssången. Tackade för
maten gjorde vår DD Sy Gull-May som
även utbringade en skål och ett leve för
såväl vår loge, Logen Skåne Nr 570 som
för Vasa Orden av Amerika.
Taffeln bröts och herrarna beordrades föra
sin bordsdam för parvis uppställning i
riktning mot logesalen. Där hade Sy Lilian

Sy Therese Bengtsson fick blommor för sin högtidsdag.

Logens pigga 100-åring Sy Birgit Ekelund i samspråk med Sy
Marie och Sy Agneta.

Sy Lena Ovelius Bergman fick 25-årsmärket.

VO Br Evert Bengtsson och LH Br Åke
Netterheim fördes också till altaret för att
mottaga FDO-värdighet. Båda tackade och
fick varma applåder.

Mariannes bildspel.
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Efter avslutat logemöte samlades vi i
förrummet för en stunds mingel, innan
tiden var inne, att inta matsalen, som var
vackert dukad för banketten.
Menyn bestod av förrätt med skinka
och laxrullar. Huvudrätt laxfilé på
rotfruktsbädd med vitvinssås och potatis.
Efterrätt mandeltårta med mandariner och
punchgrädde.

Dansen är igång. Br Leif Norlin och Sy Agneta Västerstjärna.
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och Br Sivert Alexandersson förberett för
en Polonäs, som var kvällens överraskning.
Sy Lilian dirigerade oss och Br Sivert skötte
musiken.
Medan vi taktfast tog oss igenom alla
momenten i Polonäsen, som avslutades med
valsen ”An der schönen blauen Donau”.
Glada och uppspelta efter denna mycket
trevliga upplevelse, återintog vi matsalen

som nu var omgrupperad för kaffe och
dans med Thomboz.
Efter en stund gjordes en paus i dansen för
lottdragningarna i både gruppens lotteri
och medlemslotteriet. Dansen fortsatte
ytterligare ett tag, innan kvällen blev sen
och det var tid att gå hem i natten.
Ännu en fin Vasakväll att lägga till minnet.
KL Bo Västerstjärna

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
Lörd. den 8 dec. logemöte med julfest.
Vi möttes av glada logesyskon. En
del med roliga julmotiv på slipsana och andra med glitter i håret.
Vid intåget i logesalen spelade MM br Sven
Broddesson ”Nu så kommer julen”. O Br
Ulf-Peder Eklund kunde hälsa ett 45-tal
logesyskon välkomna.
En vacker parentation genomfördes för sy
Barbro Hedström. KP sy Stina Lindén läste
en dikt ”Sänd en bukett med rosor”. Stilla
musik spelades och en tyst minut utlystes.
FDO Br Alf Nilsson genomförde val av
tjänstemännen för 2019. Endast ett par
poster har inte besatts.
KL sy Helen Johansson berättade om Gustav Tenggren som var en svensk amerikansk

tecknare, målare, grafiker, illustratör och
animatör. Han var ateljéchef hos Disney
under skapandet av filmerna Snövit och de
sju dvärgarna, Bambi, Fantasia och Pinocchio.
LH sy Eivor Höörgren berättade om våra
jultraditioner med julklappar, julgran och
tomte.
Till julfesten tillkom 5 gäster. Det serverades glögg och pepparkakor. Till br Rolands
dragspelstoner gick vi in till juldekorerade
bord i rött och vitt. Det var dags att avnjuta
julbordet, som kom från Gunnars catering.
Alla lät sig väl smaka och br Roland spelade
och vi sjöng jul- och snapsvisor. Det serverades risgrynsgröt och till sist kaffe med
hembakad pepparkaka.
Till kaffet överraskade gruppen med att
framföra en luciatablå. Lucia med långa levande ljus, var sy Eva Roskvist, som också

Tre systrar i glöggminglet: sy Birgitta, sy Eva och gäst Kristina.

Vid bordet bta. sy Eva Tullberg och hr Ingemar Nilsson.
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läste en tankvärd dikt. Vi fick höra både
”Luciasången”, ”Staffan var en stalledräng”
med stjärngossen br Roland. Även ”Midnatt råder” av logsyskon utklädda i tomtekläder. Sy Sonja Sönne, iklädd sin vackra
folkdräkt, läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. Sy Eva Tullberg ledde dansen kring
granen. Så var det dag för besök av tomten. Gruppen avtackades och till sist blev
många vinnare i ett generöst lotteri, tack
vare skänkta vinster. Det var dags att önska
varandra God Jul. Utanför stod den upplysta stadsparken, som gav en magisk känsla med sina ”droppande träd”. Inombords
kändes det att julen närmar sig. Vårt fina år
i logen Kärnan är slut.
LH Eivor Höörgren

2019-01-19
Vi möttes av glada logesyskon som önskade
varandra ”God fortsättning på 2019”. En
del hade ny solbränna efter resa söderut.
Vid intåget spelade MM br Sven Broddesson ”Calefornia Blue” med Roy Orbison.
O br Ulf-Peder Eklund kunde hälsa välkommen till ett 50- tal logesyskon, däribland FDM br Karl-Axel Bengtsson LL
634 Höganäs.
En vacker parentation genomfördes för
br Bo Collin. Musik ”Russian Folk Song”
med Arne Lambert spelades. KP sy Stina
läste en särskild dikt, som Tore Collin, far
till Bo diktat. En tyst minut till minne av
br Bo utlystes.
Bland rapporterna kan nämnas att br Agne

Arbetsgruppen framförde en liten Luciatablå.

Sy Britt och br Bengt Åberg försöker öppna träasken.

Sy Sonja Sönne läser “Tomten” av Viktor Rydberg. Br UlfPeder Eklund vänder blad.

Fina vinster i lotteriet.
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Lindén meddelade, att årets Vasa Golf spelas på Ekets golfbana den 16 maj. Logen
Kärnan står som värd, eftersom br Sune
Svensson tog hem spelet 2018. Alla är välkomna.
FDM br Karl-Axel ledde årsmötesförhandlingarna. Alla handlingarna var tidigare utsända, varför årsmötet genomfördes snabbt.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
KL sy Helen Johansson berättade en biografi om Joe Hill, vars texter bl.a. inspirerat
Bob Dylan.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad

med delikatesspotatis, kall sås och sallad och
som efterrätt en liten chokladmousse. Allt
lagat av gruppen. Därefter följde ”Klura och
lura innan våren” Det blev ”hjärngympa”
att hitta de luriga svaren på kryddor, namn
och fiskar. Den svåraste uppgiften var att
öppna en träask. Det var br Morgan som
först kom på lösningen.
Efter klurigheterna blev det lottdragning.
Alla damerna önskade vinna någon av
de vackra sjalarna från Belami. Gruppen
avtackades för en härlig kväll.
Vi bröt upp och tog farväl och kom ut
i den kalla januarinatten. Stadsparken
stod fortfarande i julbelysning och ”det
droppande trädet” gav en magisk känsla.
Året har inletts med ännu en fin kväll i
härlig Vasa-anda./ Eivor Höörgren
Även Lucia och tärnor behövde
förbereda sig med att sjunga
upp sig före sitt framträdande.

Sy Ingrid Pettersson samspråkar med gäst Kristina.

LH sy Eivor Höörgren berättade om gamla
seder kring nyårsfirande. Enligt folktron
skulle ens stämning på årets första dag avspegla det kommande året. Var man glad
blir man glad hela året. Gick man upp tidigt blev man morgonpigg…..
Vid ljussläckningen spelade MM br Sven
”Strangers in the night” med Frank Sinatra
och vid uttåget ”Blue Berry Hill” med Fats
Domino.
Efter logemötet blev det en stunds mingel
och vi bjöds på en röd drink, som såg
spännande ut och stämningen steg. Vi
placerades vid olika bord vars namn vi
måste klura ut. Redan när vi satte oss möttes
vi av en klurig fråga och lite roliga historier
och diskussionen kom igång. Maten var
suverän. Räkkrustad som förrätt, Lax i ugn

Br Agne Lindén och sy Eva Svensson funderar över
klurigheterna.

Gruppen
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Snart dags för gonggongen att
kalla till samling.
Underbart att sätta sig vid de
vackert dukade borden.

Vilket vinstbord …. helt fantastiskt! Tack alla givare.

Logemöte lördag den 24 november
2018.
Så var det dags att fira höstterminens sista
Logemöte i Kristianstad.
För att få en fest att bli riktigt lyckad, så
gäller det att planera väl, så även för oss.
Flitiga systrar fixade med borden, för att
göra det riktigt inbjudande för alla gästerna
till kvällens JULFEST.
Efter Luciaframträdandet samlades vi alla i
logesalen för att där hälsas välkomna av vår
ordförande Jan-Erik Larsson.
Denna kväll var salen fylld av 42 logesyskon.
Därpå följde sedvanliga ritualer och avslutades med att vi fick lyssna på vacker julmusik, medan stjärnhimlen tändes upp.
Efter jättegod måltid blev det ytterligare
underhållning med gemensam sång av de
klassiska julsångerna, läsning av dikten
Tomten i både gammal och lite nyare version, julberättelse och lite historia kring
våra gamla jultraditioner.
Kvällen avslutades med Tack och en önskan om God Jul till vårt DD-par Ann och
Jan-Anders Ingvarsson från Logen Tomelilla, samt till alla logesyskonen.
En fantastiskt härlig Julfest i god Vasaanda.
/ Logehistoriker Gunnel Olsson

Så duktiga de var, vi njöt alla av att få höra
både kända och lite nya julsånger.
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Nu var det dags för Lucia med
följe att komma in och sjunga
för oss.

Tillbaka till festsalen stod Sy
Eva Borg och bjöd oss på rykande varm glögg och ”husets”
pepparkakor.

Väl ute i festsalen stod borden dukade och
maten framsatt.
Kvällens meny:
1. Sillbuffé med ägg och hembakat grovt
bröd och knäckebröd.
2. Ärtsoppa med senap och fläsk alternativt
kräftsoppa med kräftstjärtar och matbullar.
3. Pannkakor med sylt och grädde.
4. Senare kaffe och kakor.
Allt så gott och vällagat. Mums, mums! Vi
njöt!

Sy Ann, Br Jan-Erik, Sy Eva
N, Sy Ursula, Sy Ann-Charlotte, Sy Gunnel, Sy Gudrun
och Sy Eva B.

Några lyckliga vinnare på lotteriet.

Kvällens festkommitté tackar för den goda uppslutningen denna
kväll.

Söndagen den 2 december 2018.
Denna söndag, Första Advent, har vi som
tradition i vår loge, Christian nr 617, sedan många år tillbaka, att vi Vasasyskon
som har möjlighet, firar den tillsammans i
någon av bygdens kyrkor.
Detta år 2018, besökte vi Yngsjö vackra kapell, där vi firade gudstjänst med underbar
musik av kören ”Tre Kvart” från Åhus samt
med trumpetsolo.
Ett härligt och stämningsfullt Adventsfirande.
Efter gudstjänsten åkte så alla Vasa syskonen hem till Sy Gunnel och Br Nils-Olof i
Åhus, för att där få njuta av lite smått och
gott, som stod framdukat på matbordet.
En härlig avslutning på ett fantastiskt Vasaår 2018 i Logen Christian nr 617.
/ Logehistoriker Gunnel Olsson

Trivsam stämning bland borden.

Sedan kom kvällens höjdpunkt, vår bejublade Revyprimadonna Asta Franzén från
Åhus gjorde entré tillsammans med sina
två musiker, Gun-Britt och Ingvar Stihl.
Asta Franzén sjöng kupletter till dragspelsackompanjemang.
En helt fantastisk kvinna. Hon charmade
verkligen oss alla med sin sång och sina
klädbyten.
Allt detta varvades med lite allsång. Så härligt!
Så var denna härliga Vasakväll slut och alla
kunde nöjda åka hem med glada minnen
från kvällen.
/ Logehistoriker Gunnel Olsson

Logemöte lördagen den 26 januari
2019.
Vilken härlig start på en ny Vasatermin,
”Brödernas afton” 2019.
Fulla av hemligheter samlades våra bröder
redan i november för att stämma av med
riktlinjerna för kvällens fest.
Och vilken fest det blev. Helt fantastisk.
Som vanligt samlades vi i logesalen där vår
ordförande hälsade 45 logesyskon Hjärtligt
Välkomna till en spännande ”Brödernas
afton”.
Logemötet flöt på snabbt och väl utfört enligt konstens alla regler.

Logemöte lördagen den 9 februari 2019,
Denna gång blev det tätt mellan våra sammankomster pga. olika anledningar.
Men vi fyllde lätt salen ändå med många
Vasasyskon.
Kvällen startade som vanligt i logesalen,
där vår ordförande Jan-Erik Larsson hälsade alla hjärtligt välkomna.
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Visst är det ljuvligt med allsång
... alla sjöng av hjärtans lust ...

Förväntansfulla och glada gäster.

Denna kväll balloterade vi in sex nya medlemmar, vilka kommer att recipiera under
mars månads Högtidsmöte.
Underbart!
Efter väl genomfört logemöte tågade vi ut
till vintrig musik, nämligen ”Se mitt vinterland”, eftersom kvällens tema gick i vinterns tecken.
Borden i festsalen var dekorerade i vitt och
grått och med glas- och tennljusstakar, snödrivor och snöflingor samt björkris sprejat
med vit färg. Så tjusigt!
Bordsnamnen var uppkallade efter skidorter i Sverige, markerade på en karta var vart
och ett ligger .
Kvällens meny var Sy Gudrun Modin –
Nordmark, Sy Eva Borg och Sy Monica
Damerau mästare för.
Allt så väl tillagat. Tusen tack!
1. Kreolskans gryta med klyftpotatis och
grönsaker.
2. Ostassiett med kex och marmelad.
3. Kaffe och Dovrekaka samt smördegsdrömmar.
Kvällens underhållning stod TV-producenten Bengt Roslund för.
Han berättade om personer och möten,
som han aldrig glömmer, bl.a. möten med
Nils Poppe, Ingrid Bergman, TV personligheten Sten Broman osv.
Bengt Roslund kunde verkligen fängsla oss
med sin berättarkonst.
Så intressant.
En förtjusande och ödmjuk person.
Vi uppskattade verkligen hans besök och
hälsade honom hjärtligt välkommen tillbaka.
/ Logehistoriker Gunnel Olsson

LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping

Som avslutning på en mycket trevlig kväll
läste sy Kerstin Nilsson Viktor Rydbergs
Tomten till Harald Wibergs illustrationer,
ett klassiskt inslag som vi inte kan vara
utan.

Julloge den 8 december 2018.

Bengt Roslund underhöll oss.

Årsmöte och installation av tjänstemän
den 26 januari.
Efter årsmötesförhandlingarna installerades
2019 års tjänstemän av DD br Åke Mellnert med stab. Installationen genomfördes
värdigt och högtidligt. Stort tack till br Åke
med stab från Logen Ronneby.
Under efterkapitlet presenterade br Jan
Hermelin ett smakprov ur ett kommande
musikaliskt bildspel om Andrew och Elsa
Peterson med fina bilder, sång och musik.
Den första delen som vi fick se hette Utvandrarna. Bildspelet kommer att visas på
både svenska och engelska.
/Maureen Bengtsson

Ska vi ta lite till?
Br Harald sjöng och ledde oss i sången med kända julsånger.

Tack till kvällens festkommitté
för en härlig kväll i god Vasaanda.

Mingel med glögg och lottförsäljning.
Sy Gunnel, Sy Ann-Charlotte,
Sy Eva B, Sy Monica och Sy
Gudrun.
Det hemlagade julbordet smakade underbart. Borden var dekorerade med julstjärnor, ljus och julprydnader.
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LOGEN RONNEBY nr 630
Ronneby
Januari 2019
Januari inleddes som vanligt med ett
årsmöte med efterkapitel där sångerskan
Yvonne Olsson gästade oss och sjöng gamla
klassiker. Mötet hölls i våra nygamla lokaler
på Borgmästargården i Ronneby.
Logens installerade tjänstemän.

Båten seglade i år till Karlskrona med Agneta Karlsson.
Vik. CM Lars-Åke Larsson, V Lennart Emanuelsson, K Evert
Staaf, PS Joakim Svahn, FDO Aino Bergling, KP Kerstin
Nilsson, Ordf. Göte Bengtsson, KL och MM Maureen Bengtsson, LH Bo Ahlsgård.

Februari 2019
Under
installationsmötet
förärades
tre ämbetsmän, Christer Hermansson
CM, Sandra Eriksson LH och Ingrid
Hermansson CMA med utmärkelsen för
FDO.
Tillbaka i nygamla lokaler på Borgmästargården, här dukat
med långbord.

Hermanssons och
Sandra Eriksson
mottar FDO.

Sy Gunvor Wahlstedt mottog 40-årsmärke från ordf. br Göte.

Installationsstaben från Kalmar.

Installationsstab från Logen Ronneby
CM br Christer Hermansson, SLD br Ulf Alderlöf, DD br
Åke Mellnert, DH sy Sandra Ericsson, DD (LL 628) sy Nadja
Häll.

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se

Kvällens underhållnin, Yvonne Olsson.
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Även i år förärades vi närvaron av en
installationsstab från Kalmar. Många av
våra nygamla ämbetsmän var närvarande
vid installationsmötet.
Efter mötet väntade mat och dessert samt
den sedvanliga lottdragningen som inleddes
med ”vandringspriset” båten som varje år
på installationsmötet seglar in Ronneby
med full last och sedan seglar vidare efter
mötet.

Dagens dessert, semmelpaj.

I Sanning och enighet
Sandra Eriksson
LH nr 630 Ronneby
19

LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla

för att kunna uppvakta alla närvarande damer. Vid en välbehövlig paus, blev det kaffe
med fantastiska tårtor skapade av Sy Anita
och Sy Britt. Lottdragning på skänkta vinster och närvarolotteriet avslutade en fin
kväll i fin Vasa-anda.
KL G Hägg

MÅNADSMÖTE I NOVEMBER MED
LL TOMELILLA NR 631
Vi samlades alla i Tomelilla Folkets Park till
vårt möte och detta novembermöte brukar alltid vara lite högtidligare. Tidigare
har vi alltid dragit på oss festkläderna vid
detta möte, tagit in nya medlemmar och
haft bankett, men numera har vi visserligen fortfarande bankett och har det festligt,
men vi har skippat festkläderna för att lufta
dem på nytt vid högtidsmötet i mars.
Till fin musik tågade vi in i salen och vår
O, Br Jan-Anders, hälsade oss välkomna.
FDO, Sy Gull-May, föredrog nominering
av tjänstemän för nästa år och det blev förslag till omval på samtliga tjänster. O Br
Jan-Anders avtackade Br Bengt-Arne och
Sy Gull-May med blommor som tack för
att de under de gångna åren bjudit på fikastund i sin fina trädgård efter det att vi
deltagit i sjätte-juni-paraden på torget.
KL Sy Gertrud berättade om den 50:e
stjärnan eller staten i USAs flagga: Hawaii,
denna vackra ögrupp utanför fastlandet och
som är helt uppbyggd av vulkaniskt material och med speciellt djurliv och flora.
LH Br Bengt-Arne berättade om en svensk
person, Fredrik Mejster, som har utsetts till
s.k. Hederskorp hos Vasa Orden av Amerika i Uddevalla. Denna utnämning fick
han för sina insatser som släktforskare i
TV-programmet ”Allt för Sverige”.
Efter mötet blev det bankett med dans och
vi åt kalkon och äppelkaka. Dansmusiken
svarade vår eminente musikmästare, Br
Gert, för. Alla roade sig tappert och speciellt kanske herrarna hade det extra jobbigt

Efter att PS Sy Ann, BPS Sy Britt, tf K Br
Per-Willy och tf FS Sy Anita haft ordet, var
det tid för FDO Sy Gull-May att föredra
den slutliga nomineringen av tjänstemännen för nästa år och förrätta val av dessa.
Receptionsavgiften och årsavgiften beslöts
vara oförändrade.
Långdans efter maten.

Vår sångfågel Br. Manne Andersson tar en ” trudelutt” för oss
på november mötet.

Kö till julbordet.
Tomten på besök.

Årets julspel då Rudolf rymde, men tur var blev han hittad
innan tomtefar skulle fara ut med klapparna.
Till härlig musik dansar Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson och
Sy Lena Andersson.

DECEMBERMÖTE HOS
TOMELILLA NR 631

LOGEN

Så har vi åter kommit in i december månad och skall fira årets sista Vasa-möte. Det
känns speciellt när vi har kommit så långt
in på året och är så nära jul och vår musikmästare Br Gerts glada musik passade
därför bra in. O Br Jan-Anders var också
på bästa humör när han hälsade oss alla
välkomna.
20

Auktionsutroparen Br. Bengt-Arne Åstradsson vill ha bra
bud.

KL Sy Gertrud läste ur Vilhelm Mobergs
utvandrarepos om Kristina och Kal-Oskars
första jul i det nya landet.
I efterkapitlet blev det stort julbord, dans
kring granen, underhållning av medlemmarna och utdelning av julklappar och godispåsar till de minsta. Och vår auktion av
skänkta vinster lyckades bra pga. vår glade
LH Br Bengt-Arne. Ja, alla var glada och
nöjda och efter kaffe med goda julkakor
lämnade vi alla logesalen med en önskan
till varandra om en god jul och ett gott nytt
år. - Så var 2018 års julmöte till ända.
KL G Hägg

JANUARIMÖTE OCH 65-ÅRSFEST
Nu står vi på tröskeln till ett nytt år och tittar man ut genom fönstret så ser man hur
marken färgats vit av snö och vi har ju fått
ett vitt Skåne, vilket inte händer så ofta. Ett
nytt Vasa-år har också stundat och allt är
nytt och fräscht.
Januarimötet inleddes alltså i snö när
Tomelilla-Logen kallade till högtidsmöte
med 65-årsfest i Folkets Park i Tomelilla.
Och vår MM, Br Gert, inledde därför mö21

tet med en nygammal melodi, Gamle Svarten, när vi inträdde i logesalen. Vår O Br
Jan-Anders kunde hälsa många medlemmar välkomna, både egna och från våra
grannar i nordost, Kristianstad, och från
väst, Malmö.
En högtidlig parentation över en av våra
avlidna medlemmar, Pia Lindström, gjordes och där vår kaplan Sy Eva läste ”Det är
vackrast när det skymmer”. Parentationen
avslutades med en tyst minut.
Br O föreslog mötesdagarna för hösten
2019 och våren 2020, vilka fastställdes.
Årsmötesförhandlingar genomfördes av vår
DD Sy Eva Nevin:
revisorernas berättelse upplästes; styrelsens,
logehistorikerns och kulturledarens verksamhetsberättelser godkändes och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.
VO Br Leif och K Sy Carola skall deltaga i
distriktsmötet 24-26 maj.

Br Bo Viberg tilldelades LFT. Vår DM Br
Olle Wickström framförde hälsningar och
gratulationer från vårt eget distrikt och från
Norra distriktet i Sverige.
Hans-Ingvar Hansson undrade, om det
fanns intresse för att starta en teatergrupp
på nytt och i så fall skall det anmälas till
honom.

Och så var det tid för den andra ”efterrätten”: Några styrelsemedlemmar drömde sig
tillbaka 65 år och visade en scen med möbler, tjock-tv och grammofon iklädda dåtidens kläder. Man framförde lite jitterbugg i
frihet,(bra) bejublad imitation av Elvis och
Zarah Leander, ett framträdande som stjärnan själv inte hade kunnat göra bättre.

KL Sy Gertrud berättade om jordbävningar och om förutsättningen för sådana och
speciellt om San Andreas förkastningen i
Kalifornien och om förkastningslinjen från
Alaska i norr ner till Sydamerikas nedre del
längs med västra kusten. KL berättade också om den stora jordbävningen i San Francisco 1906 och om risken för kommande
större jordbävning i Kalifornien.
LH Br Bengt-Arne berättade om bildandet
av logen Tomelilla 1954 med anledning av
vårt 65-årsjubileum.
Efter mötet samlades vi alla till en fin
måltid med rätter som förde tankarna till
1950-talet: plommonspäckad grishals med
potatis, sås, ärter, gelé, morötter och gurka
och med chokladpudding med grädde till
efterrätt.

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs

Ordf. Br.Jan-Anders Ingvarsson delar ut LFT till Br .Bo
Wigren.

”65-års spelet” som skildra året 1954 års händelser. Br Gert
Lantz som Elvis Presley.

Sy Lena Andersson som Sarah Leander.
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Kvällen blev sen, som alltid efter en lyckad
fest, och vi anträdde hemfärden, somliga
med bil och somliga med en promenad
genom samhället till väntande tåg, som
förde oss västerut eller österut. En värdig
65-åprsfest var tillända.
KL Gertrud Hägg

Julmöte 8 december
Traditionellt vid julmötet, samlas alla innan mötet för att tillsammans dricka glögg
och äta pepparkakor.

Ett härligt julbord..

Glöggmingel.

Efter mötet och medan maten dukades
fram var det allmänt mingel och försäljning
av lotter.
Alla inbjöds till ett traditionellt svenskt
julbord. Här fanns alla de läckerheter man
kan önska sig. Sillbord med ett antal olika
inläggningar, rökt och gravad lax, rökt ål,
ägghalvor med räkor och Janssons frestelse.
Öl, snaps och snapsvisor gjorde stämningen hög.
Efter sillbordet serveras julskinka, revbensspjäll, olika sorters korv, ost och köttbullar.
Julbordet avslutas med ris á la Malta med
körsbärs sås.g

Här sjungs snapsvisor

När julbordet var avdukat var det dags för
kaffe och underhållning. Under kaffet underhöll Logens egen Á capella-grupp Kjell
Yngvez med kända julsånger.
Efter underhållningen var det dags att dela
ut julklappar.
Julmötet avslutas med att alla tänder var
och en ett ljus och sjunger ”Nu tändas tu23

sen juleljus” och önskar varandra God Jul
och Gott Nytt År.

Högtidsmöte 26 januari 2019
Av tradition så har Logen Höganäs nr 634
både årsmötesförhandlingar och installation
vid årets första Högtidsmöte. I och med
den nya installationsritualen behöver inte
logemötena bli så långa, även om man
samtidigt har årsmötesförhandlingar.
Årets logemöte blev extra långt då det även
var parentation över logens hedersmedlem
Ove Thornblad.
Efter att logens DD hållit årsmötesförhandlingarna var det dags för en bensträckare
innan installationen av Logens tjänstemän.
Installationsstaben utgjordes av logemedlemmar från vår DD Rolf Hanssons loge,
Nybyggarna nr 698.
Med applåder till installationsstaben för en
fint genomförd installation hade Logen fått
sina tjänstemän installerade.

KjellYngvez sjunger julsånger.
Fr.v. Agneta, Gertrud, Kjell och Yngve

Ordföranden Sy Inger fick även PC-märke efter sitt första år
som Ordförande.

Efterkapitel
Efter logemötet var det tid för lite mingel
innan alla satte sig vid borden för banketten.
Här ser vi Distriktets hedersmedlem Br
Knut Rosenkvist och DD Br Rolf Hansson
i samspråk.
När alla satt sig vid borden var det dags
för vår Vice Ordförande Calle Nilsson att
enligt traditionen utbringa en skål och ett
fyrfaldigt leve för vår högste beskyddare
Kung Carl XVI Gustaf.
Efter en mycket god måltid var det dags för
kaffe och kaka. Sedan tog dansen vid och så
småningom var det dags för lottdragning:

Några vann, andra inte, men alla gick
nöjda hem glada i hågen efter en lyckad
Vasa-kväll
Ola Sandberg
Kulturledare i Logen Höganäs nr 634.

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö

Kenneth Carlsson och Ola Sandberg agerade jultomtar.

Logens tjänstemän för 2019.
Stående fr. v.: CM Yngve Hult, KL Ola Sandberg, FS Mai
Sandberg, KP Kerstin Nilsson, V Sixten Bengtsson, och CMA
Agneta Hult.
Sittande fr. v.: PS Ingrid Berg, VO Calle Nilsson, O Inger
Bengtsson, FDO Karl-Axel Bengtsson och K Anna-Brit
Martinsson.

Efter installationen var det dags för utmärkelser. Sy Anita Bengtsson avtackades för
sin tid som Kaplan. Logens förtjänsttecken
delades ut till Sy Inger Bengtsson och Br
Calle Nilsson.
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ner vi är vana vid.
Efter denna berättelse kom så vår Lucia.
Det var dubbla Lucior, tre tärnor och en
stjärngosse i åldern åtta till 14 år under ledning av Linda Färdig. Barn, som sjunger
luciasången och alla de andra julsångerna,
är något alldeles speciellt.
Till efterkapitlet hade sju stycken inbjudna
gäster kommit. Hoppas att någon kan tänka sig bli medlem. Ett rikligare julbord har
väl sällan skådats i vår loge. Vår leverantör
från Aneboda hade verkligen lyckats med
detta smakfulla bord. /PS B Hammargren

Mötet den 15 december 2018.
Totalt 24 medlemmar och sju gäster hade
tagit tillfället i akt att tillsammans fira den
annalkande julen. Efter mötet bänkade
sig logesyskonen i stora logelokalen för att
lyssna till Astrid Heinsen från Sölvesborg,
som med stor inlevelse berättade och visade
bilder om julfirandet genom tiderna - både
i Sverige och i Tyskland. Vi fick många svar
på varför vi firar julen med just de traditio25

LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik
Januarimötet 2019
En snöig Januarilördag var det dags för
årets första möte. Ett alldeles speciellt
möte eftersom det var både årsmöte och
installation förutom logemöte. 29 egna
syskon och 6 gästande syskon från Logen
749 Blå Jungfrun samt en syster från Logen
Calmare Nyckel samlades.På mötet fick vi
det glädjande beskedet att en medlemsansökan kommit in. Då blir det reception
i mars. Vår DD Birgitta Petersson höll i
årsmötet och begärda rapporter lästes upp
av respektive tjänsteman. Samtliga godkändes. Efter årsmötet hade vi paus i 10 min
då det serverades förfriskningar. Installationsstaben från Logen 749 Blå Jungfrun
skötte installationen av tjänstemän på ett
utmärkt sätt. DCM var Birgith Fogelström
från Logen Calmare Nyckel. Efter installationen delades en del utmärkelser ut. Kerstin och Gunnar Allgulander fick mottaga
10 årsmärket, 25 årsmärket delades ut till
Lena och Ingvar Folckner samt Marianne
och Olle Klavebäck. LFT tilldelades Gunnar Allgulander och Karin Bergquist. Två
trogna syskon, Marianne och Olle tackades för sina insatser i Logen med en varsin
fin tulpanbukett. De har haft olika befattningar i Logen. Efter det långa mötet gick
vi ned i klubblokalen där så småningom
en läcker måltid serverades. Laxpaté med
romsås, ciderkokt fläskytterfilé samt hemgjord glass med olika frukter. Allt förfärdigat av klubbmästaren och en syster. Efter
kaffe och glass satt vi länge kvar vid borden
och pratade. Vid midnatt var allt klart för
hemfärd i den snöiga natten. En härlig Vasakväll var till ända.

Vårseglats på Växjösjön.

Årsmötet den 19 januari 2019
Så många som 19 egna logesyskon och 3
gäster hade kommit till detta möte. Det
var oväntat många, eftersom det var enbart
årsmöte på programmet, men mycket
glädjande.
Efterkapitel
Logesyskonen tillsammans med anslutande
gäster välkomnades till vackert dukade
bord i galleriet. Blåa dukar, rosa rosor
och vita servetter med rosmotiv gav ett
festligt intryck. Sy O berättade lite om
Skogsstyrelsen, som vi skulle besökt före
logemötet men som tyvärr blev inställt på
grund av för få anmälningar. Hon hade
själv lyssnat till detta föredrag, som var
mycket intressant.
Inspirerad av SVT:s program ”Så skall det
låta” ledde Br Bengt Lagesson en liten men
mycket uppskattad musiktävling. Genom
att ange en siffra gav Br Bengt oss ett ord,
utifrån vilket vi skulle sjunga en känd låt.
Mycket trevligt!
/PS Bengt Hammargren
Bonfire.
Majbrasa
på gården
på baksidan av Bishop Hill.
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Våra avgående tjänstemän
Marianne och Olle Klavebäck har avtackats.

Installationsstaben från
logen 749 Blå Jungfrun.

Den goda maten avnjuts.

Styrelsen tillsammans med
syskon som fått utmärkelser.

Vår nya VO Jan Forsberg.

LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga
Då var det dags igen. Året går fort.
Traditionellt julfirande i god tid den 1 december hos Klockan i Örkelljunga.
Vår trogna DD, Sy Anna- Brita Martinsson, fanns på plats, men i övrigt inga gäster.
Dock ställer egna syskon upp och vi blev
nästan 40 stycken.
Mötet gick galant, de flesta namnen vid

Vad menar han här? Rynkade pannor.
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slutnomineringen av tjänstemän inför
2019 kändes igen och syskonen Lensvall
uppvaktades med blomma för bl.a. arbetet
med logens lotterier.
Ortens Lucia har fått till tradition att göra
sin premiär hos LL Klockan, vilket vi är
mycket tacksamma för.
Lite glögg och därefter färd till Ekets Bygdegård, där bordet stod uppdukat med allehanda läckerheter. Sedan blev det juldanser,
tomte och sedvanligt julkryss sammanställt
av logens dragspelare. Inte alltid så lätt.
Blommor till ordföranden och till ställets
krögare.
Vi önskade varandra God Jul och Gott
Nytt År innan vi lämnade gården i ett stilla
duggregn.
LS

Högtidsmöte i Örkelljunga.
Tänk så det kan bli. 23 gäster kom till
Scalapaviljongen i Örkelljunga denna
regniga februariafton.
Den gamla biografen fylldes av festklädda
Vasasyskon. Många sågs i vimlet bl.a. en
trogen besökare hos LL Klockan DHM
Knut Roskvist.
Installationen gick galant med en stab
från LL Höganäs ledd av DD Anna-Brita
Martinsson. Hälsningar från när och fjärran
och sedan var det dags för starka syskon att
bära in de dukade borden.
Hemmagjorda snittar av Jan och Helle
inledde måltiden och sedan serverade
krögaren lammstek på rotfruktsbädd. Han
fick mycket beröm.
Konungens
skål
utbringades
och
Kungssången ljöd i lokalen. Till desserten
bjöds det på portvin av DD och en skål för
Vasaorden och LL Klockan.
Det dansades flitigt i olika dansstilar och
till kaffet hade Sy Maj-Britt bakat en god
kaka.
Vid midnatt kom bussen och hämtade
gästerna och vi bar bord och stolar. En

Tomten var som vanligt givmild.

Välmående syskon i den gamla biografen.
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trevlig vasakväll var till ända. Nästa gång
är det mars och systrarna har hand om det.
De ni grabbar.... Feb. 2019/LS

LOGEN BLÅ JUNGFRUN
nr 749 Oskarshamn

den goda samvaron. Kvällen avslutades
med en stunds dans.
I januari och februari 2018 gjordes en
medlemsvävningskampanj. Så till logesammankomsten i februari hade 12 presumtiva
medlemmar inbjudits. De mottogs med
välkomstdrink och mingel och fick information om Vasa Orden av Amerika och
vår loge av Sy Birgitta Petersson. Sy Gudrun Gustafsson berättade varför hon blivit
medlem i Vasa Orden och Br Torsten Ivarsson berättade om Logehuset under tiden
som logemötet pågick. Efter informationen
fick gästerna se Logesalen. Därpå samlades
gästerna och logesyskonen i matsalen för
gemensam måltid. Vi underhölls av Trubaduren Tony Strandberg med musik och
sång. Slutligen spelade han upp till dans.
Alla var mycket nöjda med den kvällen.
Marsmötet blev en minnesrik kväll. Vi
hade åter besök av vår DD Sy Gunilla Öst
och ytterligare 15 Ordensyskon från LL
Westervik Nr 749. Dessutom hade vi fyra

God fortsättning 2019!!
Vi började året med Högtidsloge. O Br Ulf
Nyberg hälsade alla hjärtligt välkomna och
särskilt DD Sy Gunilla Öst och gästerna
från LL Westervik nr 679, Västervik, som
utgjorde installationsstaben. Högtidslogen
inleddes med årsmötesförhandlingar ledda
av DD Sy Gunilla Öst. Efter paus följde
installationen av tjänstemännen. Installationen blev mycket värdig. Den nya installationsritualen uppskattades. O Br Ulf
delade ut 25-årsmärket till RFÖM Sy Gudrun Gustafsson och Lokallogens förtjänsttecken till LH Sy Anna-Maj Ivarsson. DD
Sy Gunilla Öst tilldelade O Br Ulf Nyberg
PC-värdighet. Efter avslutningen i Ordenssalen med vacker musik och stjärnhimmel
inbjöds vi till efterkapitlet med tre-rätters
måltid. Den avnjöts under god stämning.
DD Sy Gunilla Öst tackade för maten och
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Den 22 september får vi gäster från LL
Skåne Nr 570 då DM Br Olle och O Sy
Marie Wickström, DS Br Bo och Sy Agneta Västerstjärna, DD Sy Gunilla Öst
och LH Sy Lena Folckner Westervik Nr
679, O Br Bengt Björkander och 15 Ordensyskon från LL Gotland Nr 624, som
alla hälsades varmt välkomna av O Br Ulf
Nyberg. På efterkapitlet berättade RoseMarie Edinius om träsnidaren ”Döderhultarn” Axel Robert Pettersson . År 2018 har
”Döderhultarn” firats på olika sätt, då han
skulle fyllt 150 år. Här i Oskarshamn. Rose-Marie kan berätta med stor inlevelse om
”Döderhultarns” liv och leverne. Hon fick
varma applåder och tackades av O Br Ulf.
Vi underhölls också av trubaduren Tony
Strandberg från Öland som också avslutade
kvällen med dansmusik.
På söndagen blev det en guidad tur för
gästerna i Oskarshamn med Rose-Marie
Edinius. Hon berättade om gamla kvarter
och byggnader. Hon guidade också på Döderhultsmuséet. Detta var ett uppskattat
inslag för speciellt gotlänningarna, som oftast bara passerar Oskarshamn till och från
färjan.
I oktober hade vi besök av Eila Wictorsson,
som berättade om hur det var att komma till
Sverige från Finland som krigsbarn. Hon
berättade om hur det var som föräldralös
och med en namnlapp om halsen anlända
till en främmande familj. Somliga barn behandlades väl, medan andra behandlades
illa och utnyttjades på olika sätt, exempelvis arbetskraft. Många barn stannade i
Sverige för gott medan andra återvände så
småningom till Finland igen.
I november var det Högtidsmöte med reception. Vi fick två nya Ordenssyskon Lullie och Ingvar Ivarsson de mottogs hjärt-

gäster. Bröder från LL Westervik framförde
på efterkapitlet Ensemblen ”Emigranterna”.
De var klädda i tidsenliga kläder. Innan föreställningen började gick de runt och bjöd
alla på kokta kringlor och lingonvatten
som ingick bl.a. i emigranternas färdkost.
Kokta kringlor är vetekringlor som man
kokar i vatten innan de gräddas i ugnen.
De är fortfarande vanligt att de bakas till
jul. Hållbarheten på kringlorna blir längre
om de kokas. Lingon har en konserverande egenskap, så därför hade man lingon i
vattnet. Det var en mycket bra och uppskattad föreställning som skildrades i text,
sång och musik.
I april hade vi åter besök av vår DD Sy
Gunilla Öst LL Westervik Ne 679 Västervik. Under våren har vi som tradition
systrarnas eller brödernas afton. I år var det
systrarna som stod för programinslaget.
De inledde med vårsånger. Sedan ledde
Sy Britt Redborn en frågelek där systrarnas män fick sitta framför respektive dam
och de skulle komma ihåg hur hustrun var
klädd med flera frågor. Som priser delades
Vasa knäckebröd ut. DD Sy Gunilla Öst
framförde tack för maten och den trevliga
underhållningen.
I maj träffades ca 12 Ordenssyskon i Hycklinge hage för gökotta. Det var enstrålande
morgon. Tyvärr fick vi inte höra göken
men annan vacker fågelsång och se på vårblommor. Inte nog med det Sy Britt-Inger
och Br Jan Bredhammar hade ordnat en
mycket trevlig tipspromenad med olika frågor. Alla hade med sig en kaffekorg som vi
njöt av i gröngräset. Hycklinge hage ligger
5 km från Oskarshamn och är ett mycket
omtyckt utflyktsmål under våren. Det är
en beteshage med olika blomarter, hamlade
träd och rikt fågelliv.
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ligt. Vår DD Sy Gunilla Öst och CM Sy
Solbritt Steinholtz från LL Westervik Nr
679, Västervik, gjorde mötet extra högtidligt med sin närvaro. Receptionen genomfördes enligt den nya ceremonin, som upplevdes värdig och fin.
Vi fick höra nomineringskommitténs förslag till tjänstemän för 2019. Eftersom vi
är många med hörselnedsättningar så beslöt logen att inköpa en högtalaranläggning
som är transportabel så att den kan användas både i Ordenssalen och i matsalen.
Jullogen ger julstämning så snart vi kommer in i Logehuset. Då blir vi välkomnade
med glögg och pepparkaka. Traditionsenligt kom lucia med tärnor som i år kom
från Kristdala. De inträdde i Ordensalen
under stjärnhimlen efter avslutat logemöte.
De sjöng de traditionella julsångerna, som
uppskattas lika mycket varje år. Därefter
fick vi äta hemlagad julmat i matsalen lika
god som alltid. Bröder fick ställa upp sig
och oövat läsa varsin vers av Viktor Ryd-

bergs dikt Tomten. Naturligtvis fick vi
sjunga julsånger till Irma Ågren-Perssons
ledning och dragspelsackompanjemang .
Vi dansade långdansen som vi alltid har
gjort. Tänk i år fick vi besök av två tomtar
och alla syskonen har varit snälla och fick
en julgodispåse. Det var Sy Birgitta och Br
Milton Petersson, som dolde sig bakom
maskerna. Lotterivinsterna delades också
traditionsenligt av Sy Ann-Gret och Br
Carl-Erik Streiffert.
År 2018 har varit ett innehållsrikt år för LL
Blå Jungfrun Nr 749 med både sorg och
glädje. Tyvärr började året med att en av
våra systrar avled och några medlemmar
har lämnat logen av olika anledningar, men
vi fick två nya medlemmar till vår glädje.
Logekvällarna har bjudit på varierande
program och det har varit bra medlemsanslutning på våra möten i sann Vasaanda.
Anna-Maj Ivarsson/LH

Helgdagar i Amerika

Självständighetsdagen 4 juli firas traditionellt med parader och festtåg, patriotiska
tal, organiserad skjutning med kanon och
gevär samt fyrverkerier. Ett av de allra vanligaste sätten att fira dagen är att göra familjeutflykter.

Här kommer del II av Ola Sandbergs
exempel på ett KL-inlägg:
USA:s självständighetsdag 4 juli.
Dagen firas till minne av då 13 brittiska
kolonier i Nordamerika den 4 juli 1776
förklarade sig självständiga från Storbritannien i och med att USA:s självständighetsförklaring ratificerades av den kontinentala
kongressen.
När vi firar vår nationaldag nästan lite parentetiskt så är man i USA stolt på gränsen
till nationalistisk över fjärde juli. Nationaldagsfirandet i USA inskränks inte till enbart en ynka dag. Nej, där passar man på
att fira ordentligt i en hel vecka.

Labor Day, första måndagen i september.
Labor Day grundades i USA av Knights of
Labor år 1882 efter förebild från Kanada,
där den har firats sedan år 1872. År 1887,
var Oregon den första delstaten i USA att
göra den till en officiell helgdag. När den
blev en federal helgdag 1894, hade 30 amerikanska delstater infört Labor Day.
Knights of Labor var ett arbetarförbund
som stiftades i Philadelphia den 24 novem31

ber 1869 Förbundets syfte var att i ett brödraskap samla alla slag av arbetarföreningar
och att förbundet var öppet även för icke
kroppsarbetare. Tanken var att på så sätt
”bygga en bro mellan dem, som arbetar
med tanken och dem som arbetar med
handen”.
I USA firar man Labor Day den första
måndagen i september, i stället för den internationella arbetardagen Första maj.
Idag är Labor Day en allmän helgdag i alla
delstater.
Traditionellt är Labor Day en dag för picknicks, sommarens sista utflykt, eller den
sista festen innan skolterminerna startar.

11 hålls en 2 minuter lång tystnad.
Thanksgiving Day,
4:e torsdagen i November.
Thanksgiving Day är en amerikansk högtid med mycket tydliga religiösa förtecken.
Man firar denna högtid den fjärde torsdagen i november och den innebär för alla
hårt arbetande amerikaner att de får en
skön ledighet som sträcker sig över fyra dagar.
Thanksgiving Day har sina rötter i England. Efter den engelska reformationen år
1536 införde kyrkan en rad helgdagar, då
engelsmännen skulle samlas och tacka Gud
för hans välsignelser.
Den traditionen tog de engelska kolonisatörerna med sig till Amerika. Där minskade man de många tacksägelsehögtiderna
till en enda, som firas den fjärde torsdagen
i november.
Enligt amerikansk sed avslutas högtiden
med en stor middag tillagad av råvaror från
Nya världen, d.v.s. från Amerika. Vanligen
består måltiden av kalkon, tranbär och
pumpa.

Columbusdagen,
andra måndagen i oktober.
Columbusdagen firas i USA till minne av
Christopher Columbus landstigning i San
Salvador den 12 oktober 1492.
Columbus-dagen firades till en början av
italienska immigranter redan i slutet av
1700-talet. Den första delstaten som gjorde
dagen till en officiell helgdag var Colorado
år 1907. I mitten på 1930-talet gjorde president Franklin D Roosevelt och kongressen Columbus-dagen (12 oktober) till en
federal helgdag.

Juldagen, 25 december.
Juldagen är en av de verkligt stora högtidsdagarna, för många den allra största, inom
kristenheten då man firar Jesus födelse.

Veterans Day, 11 november.
Kongressen beslöt år 1938 att göra 11 november till helgdag med namnet Armistice
Day. 1954 bytte den namn till Veterans
Day.
Veterans Day är avsett att hedra och tacka
all militär personal som tjänat Förenta staterna i alla krig, särskilt levande veteraner.
Den utmärker sig av parader och gudstjänster, och på många ställen hänger den
amerikanska flaggan på halvstång. Klockan

Inauguration Day
(Presidentens installationsdag),
20 januari vart 4:e år
Installationen av USA:s president är en ceremoni som markerar inledningen av en ny
mandatperiod för USA:s president.
Den amerikanska konstitutionen kräver att
presidenten svär presidenteden innan han
eller hon kan ta sig titeln President, dvs. det
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högsta ämbetet i USA.
Efter att eden har avlagts håller presidenten
ett tal som ofta refereras till som installationstal.

gonaafton”).
Nuvarande firandet i USA är inte enbart
beroende på det irländska bidraget, utan
innehåller influenser från många länder.

Några dagar som jag trodde var federala
helgdag är:

Påskdagen
är ingen federal helgdag i USA, trots att
köpcentra, restauranger, butiker och stormarknader håller stängt.

Halloween
Den kom till USA i mitten av 1800-talet då miljontals irländare emigrerade till
USA, beroende på hungersnöd i Irland. Irländarna tog med sig sina traditioner bland
annat firandet av All Hallow’s Eve (”Allhel-

Långfredagen
är inte heller någon federal helgdag, men i
12 delstater är den en helgdag.
-o-O-o-

FRAMTIDSKOMMITTÉN

Resonemanget kring medlemsituationen
leder oss in på frågeställningar som:

Många frågor har diskuterats i Framtidskommittén. En av de mest angelägna frågorna har varit att öka antalet nya medlemmar. Inför Distriktsmötet 2017 utarbetades
en detaljerad handlingsplan för medlemsrekrytering, som skickades ut till alla loger
i vårt distrikt. Planen bestod av konkreta
råd, väl beprövade av andra loger, som uppvisat goda resultat för medlemsrekrytering.

Vad kan vi göra för att vår Orden ska upplevas attraktiv att tillhöra?
Hur marknadsför vi vår Orden?
Vad är det som gör Vasa Orden till en speciell
organisation?
Det finns många fler relevanta frågor att
ställa och, inte minst, intressanta svar att
ta del av. Fundera gärna kring frågorna i
din loge!

Medlemsstatistik
Vid analys av medlemsstatistik i logerna
framgår att ökningen av nya medlemmar
för perioden 2017-2018 var ca 23 % större
i jämförelse med föregående period (20152016). Det är glädjande! Det totala antalet
medlemmar påverkas dock negativt av det
medlemstapp som drabbat logerna mer eller mindre.

Framtidskommittén har diskuterat många
olika aspekter på medlemskapet i Vasa
Orden av Amerika. Jag tar upp några synpunkter här i Framtidskommitténs krönika
i VasaNytt.
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Ordens fantastiska valspråk!
Vid medlemsintagningen uppmanas nya
medlemmar att leva efter Vasa Ordens
valspråk: Ädelmod, Sanning och Enighet.
Ordföranden ger oss samma uppmaning
vid varje logemöte.

VASA-golfen
2019
Inbjudan

vara bra att ha ett litet visitkort tillhands.
När jag var Distriktsmästare lanserade jag
den idén som elevator speech. Ett litet kort
med information och kontaktuppgift till
din loge, som man kan lämna över till en
intresserad person. Kanske får logen en ny
medlem!

Valspråket speglar på ett utmärkt sätt den
värdegrund som Vasa Orden av Amerika
vilar på.

Nytta av andra organisationer?
Kontakt med andra organisationer är en
möjlighet att bygga nätverk, som vår SLKL
Maureen Bengtsson värnar om. Utan att ge
upp vår egen organisationstillhörighet kan
kontakter med fokus på släktforskning,
arkiv, museer ge oss både uppslag till program och nya medlemmar.

I Framtidskommittén är vi överens om att
dessa höga och ädla mål skall vara vägledande för oss, både personligen och i vårt
Vasaarbete. Vasa Ordens värdegrund ligger
rätt i tiden! Forskning visar att människor
mår bra av att verka i goda sammanhang.

Speldag blir torsdagen den 16 maj med första boll ut kl. 11.00.

För Framtidskommittén
I Sanning och Enighet

Hur blir vår Orden känd?
Marknadsföring har diskuterats utifrån
olika synvinklar. Allmänna medlemskampanjer verkar inte ha samma genomslagskraft som individuella inbjudningar till logemöten. Att få en personlig inbjudan ger
en känsla av utvaldhet, ett erbjudande som
man kan tacka ja eller nej till. För tillfälliga och oväntade möten med människor
som visar intresse för Vasa Orden, kan det

Årets upplaga av VASA-GOLFEN arrangeras av
LOGEN KÄRNAN nr 608 HELSINGBORG.

Vi har i år valt Woodlands GK som spelplats. Woodlands GK ligger preciis utanför
Örkelljunga. Trafikplats Eket Nr 70 på E4-an.

Catherine Bringselius Nilsson
Distriktets Hedersmedlem
/Ordförande FK

Pris: Anmälningsavgift 100: - kr (betalas kontant).
Samling med kaffe/te och ½ fralla kl. 10.00.
Första start 11.00.
Greenfee: 390: - kr. Sydpolen gäller.
Efter 9 hål serveras korv med bröd, pris 30: -.
Logi, greenfee, middag och frukost, pris 1 500: - / person.
Endast middag exklusive dryck, pris 299: -. Betalas i samband med köp av dryck.
Hyra av golfbil med intyg, pris 250: -.
Anmälantill Eva och Sune Svensson med golf id senast den 14 april på
telefon 042 22 75 23 eller suneoeva@telia.com.
Välkomna till vackra Örkelljunga!
Logen Kärnan nr 608

Catherine

Bo

Nadja
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Mats

Lena

PS. alla VASASYSKON är välkomna att både heja och äta.
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POSTTIDNING

B

Tomteparad

Överst:
I bakgrunden i diset skymtar Frihetsgudinnan i
New York.
Ovan:
Karl-Oskar och Kristina tar farväl av Sverige
i Karlshamn.
Till höger:
Varuhuset Nordstroms i Sacramento.

VASA NYTT
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