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striktsmöte har det inkommit betydligt fler
motioner än till Distriktsmötet 2019.
Några beslut som är gemensamma för våra
två Distriktsloger i Sverige är hur vi kan
ballotera och ta in nya medlemmar i våra
loger under dessa pandemitider. Denna information har gått ut till logerna.
Ett annat gemensamt beslut mellan våra
Distriktsloger är hur installation av årets
tjänstemän skall ske detta år, även detta är
utskickat till logerna och våra Distriktsdeputerade.

ORDENSSYSKON

Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club.
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt
Plusgironummer 105 68 42 – 6.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

Pandemin håller oss alla fortfarande i sitt
grepp. Vad vi alla nu går och längtar efter
är att kunna bli vaccinerade inom snar tid
så att livet så smått kan börja återvända till
det som kan kallas normalt.

Båda Distriktslogerna har tagit fram dessa
beslut gemensamt efter en rekommendation från vår SM.

Några logemöten är inte möjligt att ha som
det ser ut för närvarande men vi får verkligen hoppas att det lättar framåt sommaren.

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och
bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97
berit.hans@bogren.com

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 22 maj 2021.

Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via
e-post. OBS! Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid 27.
Och sid 15 i detta nummer. Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!
Foto på framsidan: © NASA
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Var rädda om varandra
Håll ut för tiden närmar sig så att vi snart
kan träffas igen i våra trevliga loger med
riktigt goda och fina Vasavänner.

Som Ni såg tidigare i tidningen så måste
vi ställa in Distriktsmötet i maj och det är
som framgår framflyttat till oktober månad
preliminärt. Utskickad inbjudan gäller naturligtvis även vid detta tillfälle. Detsamma
gäller logernas valda delegater och suppleanter till Distriktsmötet.

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare

Vårt senaste ER-mötet hölls digitalt. Tyvärr
uppstod problem med tekniken i början
och efter byte till ett nytt mötesprogram
fungerade det.
Det behandlades bland annat följande. Distriktslogens budget för den kommande
terminen, ansökningar om utdelning av
DFT av olika grad, motioner och rekommendationer som skall behandlas när vi
skall ha vårt Distriktsmöte. Till detta Di-

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DISTRIKTSLOGEN NORRA SVERIGE NR 19
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

						

Åby/Malmö 2021-02-28

Till Vasa Ordens av Amerikas lokalloger och medlemmar i Sverige.
De båda Exekutiva Råden har gemensamt beslutat att årets
Distriktsmöten ställs in i maj månad och flyttas till följande datum:
9–10 oktober 2021 DL 19 Norra Sverige
16–17 oktober 2021 DL 20 Södra Sverige
Tidigare utsänd inbjudan gäller.
						
Sista anmälnings- och betalningsdag för
						

DL 19 2021-08-08
DL 20 2021-08-15

Detta gäller givetvis beroende på myndigheternas ställningstagande.

Distriktslogen Norra Sverige Nr 19

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

I Sanning och Enighet		

I Sanning och Enighet

Maggie Ahlin Thelin		

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DISTRIKTSLOGEN NORRA SVERIGE NR 19
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Åby/Malmö 2021-02-28
			
Till lokallogerna i DL19 och DL20.

						

De båda Distriktsmästarna har i kraft av sina ämbeten beslutat följande:
Har logen haft årsmöten (digitala eller utskick via e-post) som är klara
och val av tjänstemän som godkänts av logen kan följande genomföras.
Undertecknad Distriktsmästare förklarar då logens tjänstemän lagligen
installerade i sina respektive ämbeten för innevarande termin.
Vi önskar er varmt lycka till i era ämbeten, till vilka ni blivit valda.

Distriktslogen Norra Sverige Nr 19

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

I Sanning och Enighet		

I Sanning och Enighet

Maggie Ahlin Thelin		

Olle Wickström

Maggie Ahlin Thelin		
DM				

Olle Wickström
DM

Olle Wickström

Maggie Ahlin Thelin		
DM				

Olle Wickström
DM
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FDM

des en av alla de 60 svenskamerikaner, som
jämte Jessica Meir hedrats med utmärkelsen Årets Svensk-Amerikan. Alla har sin
speciella bakgrund och tillsammans bildar
de ett mycket vitt spektrum av olika livsöden, alltifrån astronaut till frälsningsofficer,
offentlig tjänsteman till artist.
Alla kommer att uppmärksammas i en
utställning på Utvandrarnas Hus i Växjö i
sommar.
Vasa Orden har genom projektet Årets
Svensk-Amerikan lyft fram en representant
för Svensk-Amerika årligen från 1960 till
2020. De utgör en värdefull pusselbit i den
svenska emigranthistorien. Det kan vi som
Vasamedlemmar vara stolta över!
Mitt långa engagemang och arbete med
projektet Årets Svensk-Amerikan har inspirerat mig till att göra denna utställning.
Den ger ett axplock av enskilda utvandrare
från Sverige till Nordamerika i dåtid respektive nutid, som fått mottaga Vasa Ordens
utmärkelse. Gemensamt för dem är att de
har utmärkt sig på något sätt i sin profession, oftast utan hög kändisfaktor. Deras
värderingar präglas i mångt och mycket av
en ”svenskhet” som vi kan känna igen oss
i.
Arbetet med utställningen har varit omfattande i såväl tid som omfång. Jag gläder
mig åt att Vasa Orden av Amerikas projekt
Årets Svensk-Amerikan nu får en plats i den
svenska emigranthistorien genom en egen
utställning på Utvandrarnas Hus i Växjö.

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DISTRIKTSLOGEN NORRA SVERIGE NR 19
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

						

Åby/Malmö 2021-02-28

TILL SAMTLIGA VASAORDENS LOKALLOGER I SVERIGE

Under dessa tider då vi inte kan ha några logemöten och vi har blivande medlemmar
som väntar på att kunna recipiera kan följande tillämpas.
Ballotering tillgår på så sätt att alla medlemmar får besked om sedvanliga uppgifter
om kandidaten. Inkommer inga ”svarta kulor” inom en (1) vecka så kan kandidaten
förklaras intagen i logen. Då alla avgifter är erlagda är vederbörande medlem och
erhåller all information som logen sänder ut (protokoll, logeinfo etc.)
Reception skall ske vid första möjliga tillfälle då vi åter kan ha ett normalt logemöte.

Distriktslogen Norra Sverige Nr 19

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

I Sanning och Enighet		

I Sanning och Enighet

Maggie Ahlin Thelin		

Olle Wickström

Maggie Ahlin Thelin		
DM				

Olle Wickström
DM
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Ordenssyskon!
Äntligen har jag äran att för er presentera
Årets Svensk-Amerikan 2020 Jessica Ulrika Meir, svenskamerikansk astronaut
vid NASA. Ja, årtalet är rätt! Jessica Meir
valdes 2020, att hedras med utmärkelsen
Årets Svensk-Amerikan. Publiceringen har
fördröjts på grund av pandemin.
Det visade sig vara ett uppdrag med förhinder, att få kontakt med en så högaktuell
person, som landat på jorden efter ett drygt
halvår i rymden. Återkomsten skedde våren
2020. På det följde en lång tid i karantän
med återhämtning och provtagningar. På
jorden hade samtidigt pandemin Covid19
etablerat sig och skyddet för astronauterna
utökades!
Jag har under 2020 haft kontakt med
NASA via hennes kontaktperson. Slutligen
fick jag direktkontakt med Jessica Meir och
underlag för en presentation om henne. Se
sid 11-13 i detta nummer av VasaNytt.
Jessica kommer gärna till Sverige. Det går
inte att i nuläget ge besked om när detta
är möjligt. Jessica Meir har en stående inbjudan att komma hit och mottaga sin utmärkelse! För 50 år sedan fick en tidigare
astronaut vid NASA mottaga utmärkelsen
Årets Svensk-Amerikan. Det var Edwin
”Buzz” Aldrin, den andre mannen på månen, som 1970 fick denna svenskamerikanska utmärkelse.
Astronauten Edwin ”Buzz” Aldrin är såle-

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
/ FDM, DHM
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Ordenssyskon!
Ett år med pandemin är nu ett faktum. Vad
jag längtar efter att göra saker som jag tidigare tagit för givet! Jobba på min normala
arbetsplats istället för hemmakontoret, resa
på en weekendresa och träffa Vasasyskon är
sådant som jag och många andra tidigare
tog för givet men som nu saknas oerhört.
Vår får hoppas och se fram emot en höst
med samvaro.
För min egen del kommer mitt nästa fysiska logemöte vara i en ny hemmaloge, eftersom logen jag tillhört sedan jag gick med
för tio år sedan, logen Ronneby nr 630
tyvärr ska läggas ner. Mycket trist och det
kommer att kännas konstigt att inte träffas
i denna konstellation mer. Maken och jag
sitter just i detta nu och funderar vart vi ska
söka förflyttning och inom kort kommer vi
att bestämma oss.
I helgen som var hade ER sitt första digitala
möte via Zoom. Efter visst teknikstrul gick
det sen ganska smärtfritt. Det är inte riktigt
samma sak som att sitta i samma rum och
diskutera, det blir lätt att man börjar prata
i munnen på varandra, men det är något vi
kommer att lära oss mer efter hand. De sista handlingarna inför Distriktsmötet gicks
igenom och när denna tidning utkommer
har ni förhoppningsvis nåtts av dessa. Mötet har ju tyvärr på grund av rådande pandemi blivit flyttad till oktober, vi hoppas
verkligen att det ska gå att genomföra då.

Vasasyskon!
Då går vi mot ljusare tider inte bara våren
utan också när det gäller covid-19 när nu
vaccineringen kommer igång och att vi
snart kan hålla våra trevliga logemöten.
När man är historiskt intresserad som jag
är, så börjar man undra om de andra pandemierna som har funnits, till exempel
Spanska sjukan och hur den påverkade folket i USA, det finns mycket likheter med
covid-19. En annan sak som jag har reflekterat över är: kommer det sådana här
pandemier vart hundrade år? Lite boktips
om man är intresserad av pandemier så har
Nina och Magnus Västerbro skrivit en bok
om ”Pest och Kolera”, har inte själv läst den
så det blir mitt nästa projekt. Magnus Västerbro har också skrivit ”Svälten” som beskrev startskottet till att så många emigrerade till USA. Den har jag läst och tycker
den är väldigt bra.
Jag vill bara säga tack till alla Kulturledare
för rapporterna, ser att det har varit aktiviteter i logerna under rådande omständigheter. Nu skall det väl bli lite lättare att hitta
på olika aktiviteter när det nu blir varmare
och man kan träffas ute. Jag vet att ni är bra
på att hålla kontakten med vasasyskonen i
era loger så jag säger bara bra jobbat.
Så nu vill jag bara önska alla vasasyskon en
varm och skön vår.
I Sanning och Enighet.
DKL Eva Newin

DM DL19

Vasasyskon!
Detta med Corona har blivit en långvarig historia. För ett år sedan, visste vi inte
mycket av det, som vi nu har fått vara med
om. Enligt myndigheterna är vi tydligen på
väg in i en tredje våg, vad det nu kommer
att innebära för oss. Många av oss går och
väntar på att bli vaccinerade. Hoppas att
det efter detta kommer att lugna ner sig
med detta virus.
Våra loger har ingen verksamhet, inställda
logemöten som jag tror många hoppas ska
få komma igång igen. Sista helgen i februari hade ER ett möte som fick genomföras
digitalt. Jag måste säga att det fungerade
ganska väl, trots att vi alla var ovana vid
denna typ av möte.
Distriktsmötet i maj har ju fått flytta till
oktober, om det nu ens går att genomföra
då. Vi får hoppas på det bästa. Jag hoppas
att detta möte blir välbesökt, eftersom vi
har mycket att ta igen. Vi har ju inte fått
träffats under denna långa tid.
Jag vill nu uppmana alla Vasa-syskon att ta
väl vara på Er, hålla avstånd och inte utsätta
Er för smittorisk. Håll Er friska så ses vi
förhoppningsvis i höst.
Jag och sy Ingrid önskar alla Vasa-syskon en
så skön sommar som möjligt i dessa tider

Kära Vasa vänner,
Jag önskar er allt gott detta nya år 2021.
Ett nytt år med nya möjligheter, ett år där
vi alla hoppas på och längtar efter att åter
få träffas i våra loger och känna av den fina
gemenskap vi har.
Våra loger kämpar på, en del skjuter helt på
sina vårmöten, några har digitala styrelseoch logemöten, vissa loger, bl.a. min hemma loge LL751 Bråviken har regelbundna
träffar utomhus med promenader och egen
fikakorg, vilket är mycket uppskattat. Innan jul bjöd logen på glögg och lussebullar
i skogen.
Nu planeras för kommande distriktsmöten
som vi hoppas kunna ha i maj, går inte det
så återkommer båda Exekutiva råden med
alternativ.
Var rädda om er och varandra.
Varma hälsningar,
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
-> fortsättning från föregående sida

Det kommer att bli annorlunda att inte ha
mötet i maj, men huvudsaken är att vi kan
genomföra mötet och dess förhandlingar.
Håll ut, vi är snart där! På återseende.

I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

fortsätter på nästa sida ->
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg

vika och vaccinationerna kommer igång
och gör nytta.

Vi sänder en hälsning till alla logesyskon!
Vi i Logen Kärnan, liksom andra loger,
har inte kunnat ha fysiska styrelse- eller
logemöten sedan oktober-20. Vårljuset har
kommit tillbaka och vi börjar leta efter vårtecken, men allra mest längtar vi efter att
bli vaccinerade mot Covid 19, så vi kan ses
i våra logemöten och uppleva gemenskap.

Men vår loge försöker att på olika sätt hålla
medlemmarna uppdaterade, via telefonsamtal, sms, mail eller träff utomhus.
Till Advent beslutade Logens styrelse att
dela ut en Adventsblomma till alla Logens
medlemmar.
Den kördes ut till var och en och levererades vid dörren.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2021.

Vår O sy Monica och vår PS sy Jeanette har
försett oss med information genom mejl,
SMS och telefonsamtal. Det har varit ett
tufft jobb att få ut information och underlag till beslut i avsaknad av fysiska möten.
Det gäller alla handlingar som val, underlag budget, verksamhetsberättelse och alla
rapporter och även motioner inför kommande Distriktsmöte. Ett stort tack till alla
som bidragit till detta. Nu måste vi hålla ut
och hålla avstånd tills vi kan ses igen! Vi ser
ljuset i tunneln!
/ LH Eivor Höörgren

Detta blev en mycket uppskattad gest.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad

Nu blickar vi framåt……Träffas, Trivas o
ha Trevligt Tillsammans.
Det är detta vi ser fram emot.
Det kommer att bli bra.

Ja, då är det redan januari 2021.
Vart har dessa månader tagit vägen, sedan
vi senast sågs på Vasa?
Vad vi har längtat till att kunna träffas och
ha trevligt tillsammans.
Kollar ibland bland alla härliga bilder,
som är tagna på våra logemöten….tänk så
mycket roligt vi haft tillsammans.
Såklart hoppas vi, att vi på nytt kommer att
få möjlighet att träffas, bara pandemin ger

Var försiktiga och var rädda om er
Allt det bästa till er alla.
”Livet består av ögonblick, ta vara på
dem.”
/CMA Sy Gunnel Olsson
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Jessica U. Meir - Årets Svensk-Amerikan 2020
NASA Astronaut
Högaktuell med avancerade rymdforskningsuppdrag som astronaut för NASA.
Vem är Jessica?
Bakgrund
Jessica Ulrika Meir är NASA-astronaut och
Fysiolog född den 1 juli 1977 i Caribou,
Maine, USA. Hennes mor kommer från
Sverige, Västerås, och hennes far från Israel.
Två äldre syskon är födda i Sverige. Redan
som femåring fantiserade Jessica om månen. Hon ritade in sig själv som astronaut
stående på månen flankerad av en amerikansk flagga.
foto: NASA .

Hennes kommande utbildningsval är präglade av drömmen om rymden som barn
och hennes höga ambition har lett henne
till målet. 2013 valdes Jessica in i den 21:
a NASA-astronautklassen som en av åtta
medlemmar bland 6000 sökanden! 2015
var hon färdigutbildad astronaut.

Meir en tjänst som biträdande professor
vid Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital, där hon fortsatte
sin forskning om djurens fysiologi i extrema miljöer.
Direkt NASA-relaterad erfarenhet fick
Meir redan från 2000 till 2003 då hon
arbetade för Lockheed Martin’s Human
Research Facility (NASA Johnson Space
Center), som stöder forskning om mänsklig fysiologi på rymdfärjan och den internationella rymdstationen. Under denna tid
deltog hon också i forskningsflygningar på
NASA:s flygplan med reducerad gravitation.

Utbildning
Efter examen från Caribou High School
hemma i Maine följde studier i biologi och
rymdforskning. Det resulterade i en masterexamen i rymdstudier från International
Space University i Frankrike år 2000 och
en doktorsexamen i marinbiologi 2009
från Scripps Institution of Oceanography,
University of California, San Diego. Hennes doktorand- forskning var dykfysiologi
avseende syreutarmning hos marina däggdjur och fåglar. År 2012 accepterade Dr.

Hennes astronautkandidatutbildning 2013
-2015 inkluderade vetenskapliga och tek11

niska genomgångar, intensiv undervisning i internationella rymdstationssystem,
rymdpromenader, robotik, fysiologisk träning, T38-flygutbildning och vatten- och
vildmarksöverlevnadsträning.

mig Pippi Långstrump – och ringer hem till
vänner. Vi musicerade mycket ihop, vi hade
med oss gitarr och keyboard. Men min favoritsyssla var att bara titta ut genom fönstret
och ta bilder.” /citat ur SvD 20201118

År 2016 tjänstgjorde Meir som besättningsmedlem vid Europeiska rymdorganisationens (ESA) CAVES rymdanalogiska
grottuppdrag på Sardinien, Italien.

Vår förhoppning från ÅSA-Kommittén är
att vi skall få tillfälle att hylla henne i Sverige som Årets Svensk-Amerikan så snart
det är möjligt.

Rymdresa
Jessica deltog i Expedition 61 och 62 på
den internationella rymdstationen ISS.
Hon befann sig i rymden från 25 september
2019 till 17 april 2020. Besättningen sköts
upp från Kosmodromen Baikonur, Kazakstan, ombord på Sojuz MS-15. Meir, som
tjänstgjorde som flygingenjör, fick sällskap
av Sojuzbefälhavaren Oleg Skripochka från
den ryska rymdmyndigheten Roscosmos.

Jessica Meir ombord på rymdstationen. (Bild fr NASA.)

erar rymden. Hon tillbringade 205 dagar i
rymden, 3 280 banor på jorden och en resa
på 86,9 miljoner miles (140 miljoner km).
Sverigerelaterat
Genom sin svenska mamma, sjuksköterskan Ulla-Britt, är Jessicas band till Sverige
starka. Hon kan tala svenska och har under
en termin studerat på Stockholms universitet. Jessica har både svenskt och amerikanskt medborgarskap. Jessica Meir är således den första svenska kvinnan i rymden
och den andra svenska medborgaren efter
astronauten Christer Fuglesang.

Under denna, sin första rymdfärd, genomförde Meir också sina första rymdpromenader, tre till antalet, med besättningskamraten Christina Koch från NASA, om totalt
21 timmar och 44 minuter.

Jessica Meir har landat i Kazakhstan. (Bild från SVT.)

Jessica Meirs kommentarer från rymden
med anledning av den pågående pandemin:

Hon har genom åren mottagit många utmärkelser.
Catherine Bringselius Nilsson
Ordf. Årets Svensk-Amerikankommitté

Vi pratar med familj och vänner och tittar
på nyheterna.
Det har varit surrealistiskt att se händelseutvecklingen nere på jorden.
Vi var de enda tre människorna som inte
utsattes för det.
Miljarder människor var påverkade av det
här på ett eller annat sätt men inte vi tre, så
det kändes märkligt.

Motivering till
Årets Svensk-Amerikan 2020:
Kvinna med extraordinärt yrkesval och karriär. Både amerikanskt och svenskt medborgarskap. Hög kändisfaktor.
Dessutom 50 år sedan astronauten Buzz
Aldrin utsågs till Årets Svensk-Amerikan
och besökte Sverige.

En återblick på en konferens år 2003
Referat från DKL Gun Lith

Vad gillar Jessica?
Som ung spelade Jessica olika instrument:
flöjt, piccola och saxofon. Klassisk litteratur
hör till hennes favoritläsning. Fritidsintressen inkluderar många fysiska sporter som
skidåkning, vandring, löpning, cykling,
fotboll och inte minst DYKNING. Meir
har även privat pilotlicens. Fotografering är
en annan hobby för Jessica.

Jessica har beskrivit den starka känslan av
att ta steget ut i atmosfären: ”Jag såg ner på
mina fötter och det fanns ingenting mellan mig och jorden. Det var ett svindlande
ögonblick!”
Besättningen bidrog till hundratals experiment inom biologi, jordvetenskap, mänsklig forskning, fysikaliska vetenskaper och
teknikutveckling. Bland de undersökningar
som Meir bidragit till finns en studie ledd
av en tidigare kollega till henne, som undersöker hur mänsklig hjärtvävnad fung-

Vad gör man under sin lediga tid i rymden?
”Tittar på film, läser böcker – jag hade med
12

Lördagen den 22 november 2003 stod
Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 som
värd för en konferens för Lokallogernas
Kulturledare och Logehistoriker på
Utvandrarnas hus i Växjö. Dessutom var
det öppet hus för alla medlemmar som ville
släktforska.
Ett 70-tal medlemmar från olika Lokalloger
i DL 20 av Vasa Orden av Amerika samlades
i Utvandrarnas Hus i Växjö.
Jessica Meir ombord på rymdstationen. (Bild fr NASA.)
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DH Catherine Bringselius Nilsson
hälsade alla välkomna, och efter kaffe
och en smålandskringla gick vi till olika
avdelningar i museet, där kunniga och
intresserade guider tog hand om oss.
En grupp gick till forskaravdelningen, där
man kan hitta nästan allt man behöver
som emigrant- och släktforskare, t.ex.
mikrofilmade kyrkböcker, passagerarlistor
och otaliga brevsamlingar. De som inte
tidigare besökt Utvandrarnas Hus guidades
av Gunnar Thyrén genom den permanenta
utställningen Drömmen om Amerika, som
ger en god bild av livet och levnadsvillkoren
för människorna i Sverige och Amerika vid
tiden för emigrationen.
Vilhelm Moberg, som genom sin
Utvandrarroman väckte svenskarnas stora
intresse för emigrationen, har en egen
avdelning. I Mobergrummet finns hans
skrivarstuga och även det skrivbord, där han
1959 avslutade sitt utvandrarepos, som för
övrigt i omröstning valdes till 1900-talets
bästa roman.
VOA:s egen ”hörna” fick också tid och
kommentarer. Flera kulturledare menade
att ett besök på Utvandrarnas Hus borde
vara ett ”måste” för alla Lokalloger. Kanske
lämplig vårutflykt?

Catherine Bringselius Nilsson vid datorholken.

Efter gemensam lunch fortsattes arbetet
i de olika grupperna. Positivt var att flera
Loger än tidigare var representerade och
att flera av dem som nu går (gått) in
som nya KL eller BKL var med. Negativt
var att gruppen fick alldeles för kort tid,
varför punkterna på dagordningen inte alls
hanns med. Men deltagarna var positiva,
intresserade och vetgiriga, och önskade oss
en alldeles egen dag för fortsatta samtal,
snart, kanske redan i vår.
På kvällen hade LL Carl von Linné Nr 678
ordinarie möte med många av deltagarna
från dagen som gäster. Efterkapitlet
hade rubriken ”Transatlantiska döttrar”.
Doktoranden Malin Glimäng berättade
om kvinnliga emigranters villkor som
hembiträden i Amerika. Hon fängslade oss
alla med sitt kunnande, sin humor och sin
charm. Detta var verkligen en kulturafton!
Detta blev verkligen ett fint slut på en perfekt
Vasa-dag, väl organiserad av DH Catherine
Bringselius Nilsson.
/Gun Lith DKL
t.v. Rickard och Lilllemor Horngren var före-ståndare
för Vasaarkivet i Bishop Hill under många år.

Paren Horngrens och Bringselius Nilsson.
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vänskaps- och kulturorganisation!
I Sanning och Enighet Gun Lith Distriktskulturledare

Citat från några deltagare i Kulturdagen
på Utvandrarnas Hus i Växjö
Dåvarande DM Åke Mellnert (DM 20032007) uttryckte sin uppskattning för en alltigenom lyckad dag på Utvandrarnas Hus
med dessa ord.
Lördagen den 22 november 2003 samlades
ett stort antal Vasasyskon i Utvandrarnas Hus
i Växjö. Kulturledare, Logehistoriker och de
som ville släktforska uppskattade dagen med
dess innehåll. Jag vet att Utvandrarnas Hus i
Växjö uppskattade vårt besök och vill att vårt
samarbete mellan Vasa Orden av Amerika
och Utvandrarnas Hus ska bli större än vad
det är idag. En uppföljning av dagen i Växjö
kan jag med största säkerhet utlova redan
nu, men först tidigast nästa år. Samtidigt vill
jag och alla som deltog denna dag framföra
ett stort hjärtligt TACK till DH Catherine
Bringselius Nilsson, DKL Gun Lith och DU
Morgan Pålsson.
FDM Knut Rosenkvist framhöll i sitt tacktal för dagen ”vilken förmån det är att få
vara medlem i Vasa Orden av Amerika”.
Och vår DKL höll med:
Jag instämmer helt med vår FDM Knut Rosenkvist, som ofta framhållit vilken förmån
det är att få vara med i Vasa Orden av Amerika ... Tänk vilka resurser vi tillsammans
har, så många goda idéer, vilken kunskapsbank! Kan vi dessutom utöka samarbetet mellan våra olika Lokalloger, kan vi nu förvänta
oss ett jättefint resultat. En punkt vi enades
om i Växjö; låter kanske lite ´storvulet´ men
jag skickar ändå med det som en speciell nyårshälsning från kulturdagen, och inte bara
till kulturledarna: ”Kontakt Amerika är
grunden för vår verksamhet. Programpunkten måste innehålla något som handlar om
Amerika och den måste få tid. Vi får aldrig
glömma att Vasa Orden av Amerika är en

Om Vasagolfen
Tyvärr har vi på grund av pandemin än en
gång tvingats flytta Vasagolfen som i maj
skulle arrangeras av Logen Blå Jungfrun nr
749 i Oskarshamn.
Vi hoppas kunna genomföra Vasagolfen i
augusti - september.
Vi återkommer med inbjudan när vi vet
mer.
I Sanning och Enighet
O Ulf Nyberg
Logen Blå Jungfrun nr 749.

Utsikt över Golfbanan i Oskarshamn.

Råd från redaktören:
Separera text och bild!
Texten skall vara .docx eller .odt
dvs. Word-fil eller Open Document-fil.
Ingenting annat!
Bilderna skall vara i .jpg-format och
levereras separat från texten i egna filer.
Men gärna i samma mejl om det går.
Bilderna i en spalt är 6,4 cm breda och
trycks med 300 dpi (punkter per tum).
Det betyder att om din bild är 72 dpi måste
den vara minst 26,7 cm bred för att bevara
skärpan!
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VÄLKOMMEN

OMBORD!

Jessica Meir ombord på rymdstationen. (Bild fr NASA.)
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