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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

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

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

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 maj 2022.
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 
Vasa-Nytt nr 1 2020, sid. 32. Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!

ORDENSSYSKON

Jag önskar er alla en god fortsättning på det 
nya året, kanske lite sent men detta är för-
sta tillfället att göra det.

Så började pandemin att klinga av och vi 
började hoppas på att vi skulle kunna kom-
ma i gång med vårt logearbete och våra 
gamla vanor och allt skulle bli som vanligt. 
Men vad händer då? Jo, ryssarna invaderar 
Ukraina och oron sprider sig till oss alla och 
vi undrar vad som ska hända. Vi oroar oss 
för höjda bränslepriser och högre levnads-
kostnader överhuvudtaget och vad händer 
sen? Vi får hoppas att allt detta snart tar 
slut så att vi äntligen kan få lite lugn och ro 
från pandemier och krig.

Restriktionerna är som alla känner till nu 
avslutade och vi kan åter komma i gång 
med våra logemöten.

Från och med 1:e mars skall våra ceremo-
nier hållas enligt Arbetsordning för lokal-
loger och Receptionsritualen och alla un-
dantag är borta. Tänk trots allt på att det 
kan vara lämpligt att fortsätta med att 
hålla avstånd, tvätta händerna och hosta i 
armvecket. Det är nog en hel del saker som 
vi vant oss vid under pandemin som vi bör 
fortsätta med.

Foto: LTU

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och 

bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, lokalloger: 150:-, livstidsmedlem: 700 kr.

Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 0707 333497

berit.hans@bogren.com

Lördagen den 26 februari hade jag och det 
nya ER vårt första möte och började att pla-
nera för de kommande två åren. Det första 
som står på schemat är Tjänstemannakon-
ferensen 27–28 augusti och jag uppmanar 
logerna att skicka dit de tjänstemän som är 
valda eller står på tur för att bli det.

Vi konstaterade att det finns pengar att spa-
ra för logerna om tjänstemännen kan sina 
uppdrag och det blir betydligt roligare att 
vara  tjänsteman om man känner sig säker 
på det man gör. Med pålästa tjänstemän 
ökar också intresset från medlemmarna då 
mötena flyter smidigt och ceremonierna 
blir vackra att se. Även de valda tjänste-
männen kan behöva en uppfräschning av 
minnet så de är givetvis också välkomna.

Samtidigt som Tjänstemannakonferensen 
kommer vi också att ha en endagars DD-
träff där de som vill gärna får stanna till 
söndagen och vara med i grupperna. Förra 
gången var det en hel del som gjorde så. 
Det som är lite tråkigt är att man får stå 
för kostnaden själv fast jag tror att man får 
mycket nöje för pengarna. Det är ju alltid 
trevligt att träffa Vasavänner.

Pandemin har drabbat Vasaorden hårt med 
nedlagda loger och tappade medlemmar, så 
nu hoppas jag att vi alla tar nya tag och verk-
ligen kämpar för vår orden, och det som är 
allra viktigast är medlemmar som trivs ihop 
och nya medlemmar som kan komma med 
i vår fina krets och få vara med och dela allt 
det fina vi har i vår orden.

I Sanning och Enighet.

Mats Holmberg / Distriktsmästare 

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!

I helgen 29-30 januari var DH, MDER 
och FDM i Ljungby och sorterade förrådet 
med distriktets saker. Under söndagen kom 
revisorerna samt kassören för att genom-
föra inventering och undersöka lådornas 
innehåll för att lättare kunna göra värde-
uppskattning av våra inventarier. 

Bifogar några bilder. Förebilder i konfe-
rensrummet då alla lådor var uppackade 
och efterbilder från konferensrummet samt 
hur det nu ser ut i förrådet.

I sanning och enighet
 Sandra Eriksson / DH

ORDENSSYSKON

Jag vill önska Er alla en god fortsättning på 
det nya året 2022.

Med stor stolthet som MDER har jag se-
dan vårt Distriktsmöte i mitten av oktober 
2021 uppdaterat våra Distriktslogestadgar
och våra Lokallogestadgar. Stadgarna finns 
på hemsidans medlemsflik.

Nu har även julen 2021 passerat och med 
stor lycka kunde vi fira med vår familj i 
Tyskland vilket inte gick 2020 på grund av 
pandemin. Nu är det nya covidmutanten 
Omikron som härjar och även om man er-
hållit 3 doser vaccin går man inte säker.

Hoppas det snart är vår och jag hoppas på 
bättre tider när det gäller covidpandemin.

I Sanning och Enighet

Marie Wickström / MDER

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

DISTRIKTS-
HISTORIKER

MDER
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Festsalen flödade i ett fantastiskt blått sken.

Väl hemma i Texas kan Jessika Meir visa upp den gyllene 
placketten.

Från vänster: Göran Nilsson, Catherine Bringselius Nilsson 
Jessica Meir och Duke.

Jessica Meir och ordföranden i ÅSA-kommittén Catherine 
Bringselius Nilsson.

Årets Svensk-Amerikan Jessica Meir med sin fästman Duke.

ligen överlämna utmärkelsen från Vasa Or-
den. En resa till södra Sverige bedömdes av 
NASA inte vara möjlig.
Så i mitten av november 2021 i samband 
med universitetets Akademiska Högtid och 
50-årsjubileum fick Jessica Meir mottaga 
insignierna för både doktorsgraden och ut-
märkelsen Årets Svensk-Amerikan. Det var 
med glädje som jag överlämnade utmärkel-
sen assisterad av Göran. Han läste bland 
annat upp telegrammet från vår konung. 
Växjö kommun skulle ha hållit i huvudar-
rangemanget. Även Karlstad hade hoppats 
på ett besök. Att det inte var möjligt får vi 
väga mot att Jessica Meir fått Vasa Ordens 
utmärkelse och visat stor tacksamhet och 
glädje över den. Vi fick också mycket god 
respons från publiken; många visade in-
tresse för vår Orden och utmärkelsen Årets 
Svensk-Amerikan. 
Både Jessica och jag delade upplevelsen av 
att vara första gången i Luleå! Naturligtvis 
välkomnade jag Jessica och alla andra att 
besöka södra Sverige. Tidigt morgonen 
därpå gick den långa färden hem.
Catherine Bringselius Nilsson
 / ÅSA-kommittén

Utmärkelsen delades ut under universitetets jubelbankett. 

Äntligen yppades ett tillfälle att överläm-
na utmärkelsen till Jessica Meir. 
Efter en långdragen byråkratisk process 
med NASA-styrelsen ihop med en galop-
perande pandemi över världen öppnades 
äntligen en möjlighet att överlämna utmär-
kelsen till Jessica Meir.
Jessica skulle tilldelas ett hedersdoktorat vid 
Luleå Tekniska Universitet (LTU). Även 
denna utmärkelse var daterad 2020! Med 
hänsyn till olika säkerhetsbedömningar 
planerades för ett Sverigebesök omfat-
tande några dagar i Luleå. Jag kontaktade 
ledningen för LTU och ett gott samarbete 
inleddes. Jag skulle ges tillfälle att person-

Fr v Catherine, Jessica och Sofia Jannnok (också utnämnd till 
hedersdoktor) utanför LTU.

Jessica håller föreläsning som Hedersdoktor.

Se även sidan 13.

Strålglans kring NASA-astronaut Jessica Meir - 
Årets Svensk-Amerikan 2020
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hals och i öron. Det var en fröjd att skåda 
våra systrar och bröder under mötet i vår 
fina smyckade logesal.

Många hälsningar och lyckönskningar in-
kom från både egna och andra logesyskon 
vilka vår ordförande Br Sivert Alexanders-
son med glädje mottog och återgäldade. 
Vår DD kom till mötet i spetsen för en 
stab om sammanlagt nio personer. Gäs-
terna var: Sy Gull-May Åstradsson, DD 
för LL Skåne Nr 570, från LL631 – Sy 
Britt Lantz, VDS i DL20, från LL 631 - Br 
Bengt-Arne Åstradsson, FÖM i DL20, från 
LL 631 - Br Kenneth Andersson, DD för 

Det planerade högtidsmötet den 19 febru-
ari med installation av tjänstemännen kun-
de genomföras helt enligt planerna. Med 
det vill vi säga ett sista farväl till Coronan 
och dess restriktioner.
Högtidsmötet var precis som namnet an-
tyder högtidligt i allra högsta grad. Her-
rarna bar eleganta frackar med svepande 
rockskört och alla föreskrivna regalier och 
utsmyckningar. Damerna matchade med 
sina vackraste långklänningar dessutom 
fullständigade med gnistrande stenar runt 

En bukett från Österlen: Br Kenneth, Sy Lisa, Sy Lena, Br Ro-
ger, Sy Britt, Br Gert, Sy Carola, Sy Gull-May och Br Bengt-
Arne.

Br Georg Nilsson och Sy Lena Andersson förgyllde festen med 
sin närvaro.

Förtjusande Sy Carola har fått en charmerande bordskavaljer 
Br Olle.Roligaste historierna berättade O Br Sivert Alexandersson för 

systrarna DD Gull-May Åstradsson och KL Marianne Anders-
son.

Br Gert Lantz och Sy Sigrid Häggström hade en trevlig kväll.

Välkommet besök från LL631, från vänster Br Gert Lantz, 
Br Kenneth Andersson, Sy Britt Lantz, Sy Gull-May Åstrads-
son, Sy Carola Örnhed, Br Roger Larsson och Br Bengt-Arne 
Åstradsson.

medaljörer kommer i alla fall länge att 
leva i våra hjärtan och lämpligt nog inföll 
Alla hjärtans dag just under veckan. Fåg-
larna anses bilda par just på Valentindagen. 
Kulturledaren erinrade om upprinnelsen 
till Valentin och rekommenderade sällska-
pet att besöka Valentins kyrka i Rom och 
samtidigt där pröva sina illgärningar i San-
ningens mun. Mer om Valentin finns på 
hemsidan.

Musiken var noga utvald och någon liten 
tår kan ha gömt sig i ögonvrån vid lju-
ständningen, då vi fick lyssna till ”Jag trivs 
bäst i öppna landskap”. Varje rad i Ulf 
Lundells visa går rakt in i hjärtat på en äkta 
skåning. 

LL 617, BCM i LL 631 - Sy Carola Örn-
hed, VO i LL631 - Br Roger Larsson, CM 
i LL631 - Sy Lisa Larsson, CMA i LL631 
- Sy Lena Andersson, BCMA i LL631 - Br 
Gert Lantz, MM i LL631. O Br Sivert häl-
sade alla gäster varmt välkomna och dagens 
CM Olle Wickström ledsagade dem ele-
gant med van hand till reserverade platser. 
Även de egna logesyskonen hälsades varmt 
välkomna. Förtjänsttecken, utmärkelser 
och uppvaktningar av olika slag utdelades 
under traditionsenliga former vid högtids-
mötet. 

Kulturledaren rapporterade från Ameri-
ka och refererade också till pågående OS 
i Kina med frågan: Är sport kultur? Våra 

Sy Marie Wickström, vackert klädd i kärlekens färg komplet-
terade veckans födelsedagsbarn Br Kenneth Andersson.

Sy Christa Bengtsson & Br Roger Larsson låter sig väl smaka 
av desserten.

LOGEN  SKÅNE nr 570  
Malmö
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Banketten samlade oss vid ett vackert du-
kat långbord. Måltiden bestod av en 3-rät-
ters middag: Kanapé med Skagenröra och 
därefter Baconlindad fläskfilé med tillbe-
hör. Som dessert en Mousse med smak 
av vit choklad dekorerad med färska bär. 
Vinpaketet bestod av noga utvalda viner. 
Traditionsenligt tillägnades kvällens första 
skål hans Majestät Konungen som är vår 
ordens högste beskyddare. Måltiden av-
njöts i trevligt samspråk varefter vår DD 
tackade för maten och, med hjälp av Cere-
monimästaren, utbringade en skål och ett 
trefaldigt leve för Logen Skåne och Vasa-
orden av Amerika. Efter maten serverades 
kaffe och kaka. För den som var danslysten 

Skål på dig också, Sy Britt Lantz & Br Bengt-Arne Åstrads-
son.

Sy Lena bar kvällen till ära silverlamé och Sy Kerstin kontrade 
med spetsbroderier av finaste slag.

En stilla flirt bakom tulpanen av Sy Ann-Christine och Br 
Nils. 

Kvällens eminente CM Br Thomas dinerar med eleganta Sy 
Lisa Larsson.

Våra vackra blomsterflickor, Sy Maj-Britt och Sy Ann-Mari 
Nilsson bar tillbörliga blomsterklänningar.

fanns möjlighet att ta en svängom på dans-
golvet till ljuvlig dansmusik.  
I sanning och enighet
Marianne Andersson/KL

Logen Kärnan nr 608 Helsingborg hade 
högtidmöte den 13 november.

Vi intåget i logesalen spelade MM br Sven 
”Singing The Blues”. O Sy Monica kunde 
hälsa strax under 30 logesyskon välkomna. 
Speciellt hälsades vår DD Br Bertil Påhls-
son med hustru sy Lena från logen Nybyg-
garna varmt välkomna. VO Sy Ulla före-
drog nomineringskommitténs förslag till 
tjänstemän för 2022. Alla ordinarie tjäns-
temän har förslag. 

DD Br Bertil lät CM föra till altaret O 
Sy Monica Fahlström och KP Sy Gunilla 
Nilsson som tilldelades 10-årsmärket. O Sy 
Monica fick också PC-märket för en period 
som O. 

BKL Sy Eva hade i somras besökt Emigran-
ternas Hus i Göteborg. Hon hade handlat 
in tryck som föreställde olika bilder från 
emigranternas ankomst till Göteborg in-
för resan till Amerika. Här gjordes plane-
ring och inköp. De behövde inhandla bl.a. 
sängkläder och massor av mat som skulle 
räcka under överfarten.

LH Sy Eivor började med att läsa dikten 
”Vildgässen flyttar” av Dan Andersson och 
fortsatte med att informera från Distrikts-
mötet i Ljungby 16-17 okt. bl.a. ang. bud-
geten, motionerna och valen av distrikts-
styrelsen.

MM Br Sven spelade ur filmen ”Döden i 
Venedig”, Mahlers 5 symfoni. Logemötet 

avslutades enligt vår Ordens ritual och vi 
samlades för mingel innan middagen.

I år bjöds vi in till vackert dukade bord med 
vita dukar, tända kandelabrar och dekore-
rade med rosor. Vi bjöds på Gåsmiddag 
”light”. Den bestod av hemlagad svamp-
krustad i smördegsform. Därefter ficks vi 
hemgrillad kyckling med alla tillbehör som 
till gåsmiddag d.v.s. sås och potatis, rödkål, 
gelé och äppelmos. Borden dukades om 
och till kaffet serverades br Lasses fyllda 
gäss. Fantastiskt fina. Vi kunde fortsätta 
utbyta tankar till bandad musik i bakgrun-
den. Som vanligt var lotteriet lockande och 
många gick hem med fina vinster. O Sy 
Monica avtackade gruppen. Vi skildes åt 

O Sy Monica hälsar välkommen till bords.

Gåsmiddag ”light” står uppdukad. På bilden Sy Stina och Br 
Sven.

LOGEN  KÄRNAN nr 608  
Helsingborg
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och kom ut i den mörka novembernatten. 
Till glädje stod några träd i parken vack-
ert upplysta. Vi var tacksamma att vi fått 
vara med om ett fint högtidsmöte modell 
”light”.
 /LH Eivor Höörgren 

Br Lasses fina ”gäss” serverades till kaffet. I bakgrnden vår DD 
Br Bertil med hustru Sy Lena.

Vid vackert dukade bord Sy Helén, Br Morgan och Sy 
Gunilla.

Logen Kärnan hade logemöte med jul-
fest lördagen den 11 dec. 
Vi möttes av logesyskon uppklädda för jul-
fest. Det var rött och svart för damerna och 
många bröder hade sina färgglada julslipsar. 
Vid intåget spelade MM Br Sven ”Julen är 
här”. O Sy Monica kunde hälsa strax över 
30 logemedlemmar välkomna.

var glada att alla ordinarie och de flesta bitr. 
tjänstemän var besatta.

Budgeten och årsavgiften för 2022 fast-
ställdes.

LH Sy Eivor berättade om nya och gamla 
jultraditioner. Som utgångsmusik spelade 
MM Br Sven ett ”Julpotpurri”.

Vi kom ut till en doft av glögg och det blev 
en kort stunds mingel, innan det var dags 
för julkonsert i den nerplockade logesalen. 
Sy Pia Stenqvist hade samlat fyra vänner 
med blåsinstrument och vi fick lyssna till 
stämningsfull julmusik. En verkligt fin jul-
konsert.

En vacker parentation genomfördes för vår 
f.d. kassör Br Tom Malmberg. Musik ur 
”En vintersaga” av Lars-Erik Larsson spe-
lades. KP Sy Gunilla läste dikten ”Vårt liv 
är en vindfläkt en saga en dröm” av Nils 
Ferlin. O Sy Monica utlyste en tyst minut.
LH Sy Eivor från nomineringskommittén 
genomförde valen för tjänstemännen. Vi 

I matsalen stod ett vackert uppdukat jul-
bord. Det var kvällens arbetsgrupp som 
själva handlat och dukat upp julbordets 
alla läckerheter. Alla lät sig väl smaka. Som 
traditionen bjuder spelade br Agne upp till 

dans kring granen och de mest kända jul-
lekarna dansades. Det är också traditon att 
höra. ”Tomten” av Viktor Rydberg. I år var 
det Sy Gudrun som läste den kända julsa-
gan.   Efter kaffe och god kaka och små-
prat, var det lottdragning från ett mycket 
generöst lotteri, som gjorde många till vin-
nare. Efter avtackning av gruppen önskade 
vi varandra GOD JUL och kom ut i den 
mörka vinternatten, men njöt av den vack-
ert upplysta parken med det droppande 
trädet. En fin avslutning på ett annorlunda 
år med Covid-restriktioner. Inte anade vi 
då, att även det nya året skulle innebära nya 
restriktioner utan möjlighet att anordna lo-
gemöte både under januari och februari.
 /LH Eivor Höörgren.

Sy Gudrunläser ”Tomten” av Viktor Rydberg.

Fortsättning från sidan 7.

MOTIVERING för utnämningen av 
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN

2020

Jessica Ulrika Meir har, genom 
hängivenhet och framgångs-
rik forskning inom natur- och 
rymdvetenskap, stärkt forsk-
ningen i mänsklighetens tjänst 
och blivit en inspirationskälla 
för den unga generationen.
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Festsalen med vackert dukade bord hälsade 
alla välkomna ut till kvällens måltid.
Varmrökt lax, sås, potatis och goda tillbe-
hör, rosenbröd och smör, öl/vatten samt 
vin från baren till dem som önskade.
Romrussinglass med bär och druvor samt 
härliga flarn, cider samt dessertvin från ba-
ren.
Senare kaffe med Sverige-kaka, hallongrot-
tor och kokostoppar, allt hembakat.

Wilhelm Hoving, som 1924 tog Vasa till 
Sverige och Göteborg”.

PS och BMM Br Nils Olof Olsson skötte 
musiken under kvällen
*Samling: Norra Skånska regementets 
marsch
*Gäster införes: Marsch till Kungliga Wen-
des Artilleri-regemente
*Ljussläckning och stjärnhimmel: Störst av 
allt är kärleken med Arne Lamberht
*Uttåg: Det goda livet i Kristianstad med 
Olle Jönsson, Helene Wish Persson, Jessica 
Sjöholm, Nino Tiritiello, Magnus Persson.

Sy Kerstin Andersson, Br Gert Lantz, Sy Carola Örnhed, DD 
Br Kenneth Andersson, Sy Bibbi Lantz och Br Bengt-Arne 
Åstradsson.

Vår Ceremonimästare Sven Hermansson 
tilldelades Distriktets Förtjänsttecken.
KL Sy Gunilla Kärrdahl berättade om 
”Monasco, det olycksalia skeppet”, och LH 
Sy Ursula Karlstedt om ”Johannes Walter 

Lördagen den 26 februari 2022 firade 
Logen Christian nr 617 Högtidsmöte på 
logen i Kristianstad.
Så var det äntligen dags att på nytt våga 
träffas i vår vackra lokal i Kristianstad.
Salen fylldes snabbt med många festglada 
Vasa-gäster.

Som vanligt startade vi i logesalen, där vår 
Ordf. Br Jan-Erik Larsson hälsade egna 
Vasa-syskon, gäster och staben från logen 
Tomelilla hjärtligt välkomna.
Därefter protokoll, skrivelser och ekonomi 
innan det var dags för en liten paus. Då ser-
verades kaffe, hallondricka och russinkaka.

Efter återsamling i logesalen var det dags 
för installation av tjänstemän, vilken ge-
nomfördes till allas beundran av vår DD 
Kenneth Andersson med stab.

Sy Carolyn från USA, Sy Kerstin Andersson och Br Gert Lantz 
har precis njutit av den goda laxen.

Glada gäster, Sy Brita Åkesson, Sy Elna Giertz och Br Arne 
Åkesson. 

Sy Kerstin Ewing och Br Torsten Truedsson har trevligt tillsam-
mans vid bordet.

Nöjda gäster, Br Bengt-Arne Åstradsson, Sy Carin Nordqvist 
och Br Tommy Göthe.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

LOGEN  CHRISTIAN nr 617  
Kristianstad
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Sy Gun Hermansson, Br Kenneth Larsson och Sy Inga-Britt 
Andersson har det trevligt.

Ordf Br Jan-Erik Larsson tackade för den 
härliga kvällen och allt arbete, som var 
nedlagt, så att alla skulle ha det så bra som 
möjligt.

Nu ser vi alla fram emot våra kommande 
möten under våren.
Lördag den 19 mars, då det på Efterka-
pitlet kommer att handla om trädgård … 
goda tips för växter både utomhus och in-
omhus.
Lördag den 9 april, då blir det Påsktema.
Hjärtligt Välkomna!

CMA Gunnel Olsson
Logen Christian nr 617

Stort TACK till kvällens festkommitté, 
Sy Monica Damerau, Sy Gunnel Olsson, Br Nils Olof Olsson 
och Sy Carin Nordqvist.

Sy Bertha Andersson, Sy Inger Göthe och Sy Ursula Karlstedt 
framför de vackert uppdukade dessertfaten.

Ser inbjudande ut tycker Sy Siv Ohlsson, Br Sven Hermansson 
och Sy Monica Damerau.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Lördagen den 30 oktober samlades vi 
åter för en trevlig kväll med början i den 
fina logesalen. Parentation hölls för Br Alf 
Carlsson, Br Kjell Söderberg, Br Raine 
Borg och Sy Olga Svensson. På logemötet 
avhandlades bl.a. logens ekonomi, plane-
ringen av kommande logemöten och för-
slag till nästa års tjänstemän. Sy Maureen 
bad logesyskonen skriva på julkorten som 
skulle skickas till våra vänloger i USA och 
Kanada. Br Bo Ahlsgård gav en återblick på 
logens verksamhet med fem års intervall. 
Under Ordens Väl utdelades 40-årsmärke 
till Br Lars-Åke Larsson, 10-årsmärke till 
Br Lennart Emanuelsson och Logens För-
tjänsttecken till Sy Ann Christine Ahlsgård 
och Br Joakim Svahn. 

Under efterkapitlet berättade KL Sy Mau-
reen om Halloween-firandets ursprung 
från Irland och hur det via USA kommit 
till Sverige. PS Br Joakim Svahn visade ett 
mycket intressant bildspel och berättade 
om kolonin Nya Sverige, som var svensk 

Lördagen den 18 september samlades 
femton logesyskon och vår DD Br Åke 
Mellnert till logemöte för första gången 
sedan den 29 februari 2020. Återseendets 
glädje var stor. 

Det blev ett förenklat corona-anpassat 
möte i matsalen. Agendan för kvällen inne-
höll information om logen och om det 
kommande Distriktsmötet.

KL Sy Maureen läste upp en berättelse ur 
Nyhetsbrevet Valthornet (District Lodge 
Lake Michigan) skriven av Sy Inez Törn-
blom om Eskilstuna, hennes barndomsstad, 
och hur hon upplevt att staden förändrats 
genom åren. En innehållsrik berättelse om 
”då och nu”.

Br Göte berättade om några invandrade 
växter från Nordamerika (blomsterlupin, 
kanadensiskt gullris, kanadabinka och 
gul skunkkalla), som idag sprider sig i det 
svenska landskapet.

Br Lars-ÅkeLarsson erhåller 40-årsmärket.

CMA, Lennart Emanuelsson, Joakim Svahn, Ann Christine 
Ahlsgård och CM.

LOGEN  SMÅLAND nr 618  
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under sjutton år. Det var med fartygen Kal-
mar Nyckel och Fågel Grip som de första 
svenskarna reste hösten 1637 och anlände 
till Amerika i mars 1638.  

Lördagen den 11 december var det dags 
för årets julloge. Julhälsningar framfördes 

från Solidaritet Lodge i Mount Vernon, 
Washington och från Skandia Lodge i Pa-
sadena, Kalifornien. LH Br Bo berättade 
om artiklar införda i svensk-amerikanska 
Omaha News från 1904. En härlig jul-
tallrik stod framdukad i matsalen. Allsång 
med ett antal traditionella julsånger sjöngs. 
Syster Kerstin Nilsson läste ”Tomten” av 
Viktor Rydberg till ett bildspel med Harald 
Wibergs tomtebilder. Ordföranden avslu-
tade kvällen med att önska alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År. 

/ Maureen Bengtsson       

i fattiga massajbyar i Kenya samt stödja 
skolorna i deras arbete för en bra utbild-
ning och skolmat. De har målat 6 skolor 
sedan starten 2011. Jan-Eskil Göransson 
berättade med inlevelse då han var en av 
dessa som var med i Kenya och målade.                                                                               
Mycket intressant att få höra dels hur 
folket hade det där och vilken skill-
nad dessa pengar som skänktes oavkor-
tat kunde förbättra deras livskvalité.                                                            
Kvällens grupp hade också tagit fasta på 
efterkapitlet och dukat med färgburk 
och pensel. Jättekul när fantasin flödar.                                                                                                                
Efter kaffet med god kaka var sedvanlig 
spänning på vinstchanserna på lotteriet och 

Den 20 november hade Vasa Orden av 
Amerika ett möte i Parken Tomelilla.                             
Under mötet skede ballotering för med-
lem som skall överflyttas från annan Loge.                                                     
Vår musikmästare Br. Gert Lantz hade 
valt speciell musik som kunde genom-
skåda kvällens program med bl.a. ”Jag 
skall måla hela världen lilla mamma”.                                                                                                                                         
För efterkapitlet denna gång var ”Målare 
utan gränser” Det är en ideell partipolitiskt 
och religiöst obunden organisation som 
hjälper till att måla och renovera skolor 

Kanadabinka

Gul skunkkalla

Blomsterupiner

på närvarolotteriet innan det var dags att 
åka hem.
FDO
Gull-May Åstradsson

ADVENTSTRÄFF
Söndagen den 28 november hade logen 
sin sedvanliga adventsträff. Denna söndag 
var det i Trydes vackra kyrka. Vi bjöds på 
en stämningsfull stund, kyrkan upplyst av 
många levande ljus, medverkan av konfir-
mander i mässan och vacker körsång och 
musik. 
Efteråt samlades vi hos kulturledaren där 
vi började med glögg och pepparkakor. Se-
dan tog vi plats vid det vackert dukade kaf-
febordet där det bjöds på lussekatt, mjuk 
pepparkaka, klenätter, mandelmussla med 
sylt och grädde. Till ordförandens stora 
förtjusning fick vi också en liten marsipan-
tomte. Efter några timmars trevlig samvaro 

var det dags att bryta upp och åka hem i 
mörkret. 
Nästa möte blir den 18 december då vi har 
logens julfest i Kverrestads Bygdegård. 
Anne-Maj Råberg / KL

Sy Carina Norin Mellnert mottager 25-års medlemskapsmär-
ket.

VASAORDENS JULMÖTE
Den 18 december hade Tomelilla Logen 
Vasa sin traditionella julfest i Kverrestad 
Bygdegård. Denna gång kontrollerades att 
det fanns covid-bevis på alla.
Under mötet fastställdes nomineringar av 
tjänstemän för 2022. Det togs också beslut 
om årsavgift och budget för 2022. Det hade 
inkommit en önskan från en logemedlem 
om att få avsluta medlemskapet, vilket be-
viljades. Glädjande var att vi kunde hälsa 
välkommen till Sy Carina Norin Mellnert, 
som överflyttats från logen  Ronneby. Sy 
Carina mottog även märket för 25-årigt 
medlemskap.

LOGEN  TOMELILLA nr 631  
TOMELILLA
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Glöggmingel.

till att få bra bud på alla sakerna. Vår O 
Br Jan-Anders Ingvarsson förärades med 
en marsipankalender som skulle ätas en 
bit varje dag fram till julafton av Br Roger 
Larsson. Sedan serverades det kaffe med 
mandel mussla med sylt och grädde som 
Sy Anitha Hansson hade fixat. Naturligtvis 
får vi inte glömma att närvarolotteriet hit-
tade också några glada vinnare.

Det framfördes många hälsningar från 
medlemmar som ej kunde närvara samt en 
del julhälsningar.
KL Sy Anne-Maj Råberg berättade om jul-
bockens historia fram till vår tids halmjul-
bock vid granen samt om olika slags vättar 
och om tomten från 1300-talet fram till vår 
tids tomte.
Mötet avslutades med Nationalsången.

Efterkapitlet började vi med glöggmingel, 
sedan var dags att sätta sig till bords och 
njuta av god julmat, Catering från ”Lan-
det”, som var portionerade denna gång. 
Visor till maten sjöngs. Innan gröten kom 
lucia på besök. Sy Carina var Lucia och 
framförde en vacker solosång. Resten av 
luciatåget bestod av styrelse medlemmar, 
som var tärnor, stjärngosse, bagare, tomte 
och pepparkaksgummor som framförde de 
vanliga julsångerna. Det var ett uppskattat 
framträdande. Nu efteråt smakade det gott 
med Ris á la Malta.
Under kvällen berättade LH Br Bengt-
Arne Åstradsson myten om Lucias liv och 
levene.
Då alla var mätta och belåtna förrättades 
det en julauktion på saker som medlem-
marna skänkt. Br Bengt-Arne Åstradsson 
var auktionsförrättare och till hands hjälp 
fanns Br Gert Lantz som tillsammans såg 

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Efter ytterligare en stunds trevlig samvaro 
var det dags att bryta upp, önska varandra 
God Jul och Gott Nytt År för att bege sig 
hemåt mätta och belåtna.
Anne-Maj Råberg / KL

Lucia tåget.

Auktion med Br. Bengt-Arne Åstradsson och Br. Gert Lantz.

Sy Kerstin Andersson håller koll på auktionsropen.
--->



22 23

Det kom ett brev till Logen Höganäs nr 
634 från en 13-årig flicka, Saga, som har 
sina rötter i Kullabygden.
Hon ska i juni åka på en Summer Camp 
utanför Seattle i USA, Four Winds 
Westward Ho, och undrade om Logen 
kunde hjälpa henne med ett bidrag till 
resan.
Four Winds Westward Ho är en anrik 
Summer Camp som grundades 1927. 
Campen är mån om att värna sin historia, 
mobiltelefoner är inte tillåtna och tillgången 
till elektricitet är kraftigt begränsat. Att 
bära campuniform är ett självklart inslag 
för att alla ska känna sig likvärdiga. Ca 
170 barn möts under en månads tid för att 
förkovra sig i ridning, teater, segling och 

andra aktiviteter. 20% av barnen kommer 
från mindre bemedlade familjer och får sin 
campvistelse finansierad av den stiftelse 
som idag äger campen.
Normalt har vi ju ingen verksamhet för 
sponsring, men sedan det diskuterats på 
både styrelse- och logemöten erbjöd sig ett 
flertal medlemmar att skänka ett bidrag.
När insamlingen avslutats hade vi kommit 
upp till en summa av 10.400:- vilket 
överlämnades till en överlycklig Saga.
Saga och hennes pappa inbjöds tillsammans 
med en reporter från Helsingborgs Dagblad 
till Hemgården i Viken för att officiellt 
mottaga en check på summan hon erhållit. 
Ordförande Calle Nilsson överlämnade 
checken till en glad Saga. Reportaget var 
infört i tidningen den 12 februari.
Som tack för bidraget har Saga lovat 
komma till vårt logemöte i september för 
att berätta om sitt äventyr i USA.
Eftersom alla restriktioner för pandemin 
slopats, planerar vi nu för vårt nästa 
logemöte, Systrarnas afton, den 19 mars.

Br. Jan-Anders Ingvarsson blir överraskad av Br. Roger Larsson 
med marsipankalendern.

forts. Tomelilla --->

LOGEN  HÖGANÄS nr 634  
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Astronauten Jessica Meir inter-
vjuas ombord på rymdfarkosten
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SJÖSALA VALS

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng.
Solen står på Orrberget.
Sunnanvind brusar.
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng.
Hör min vackra visa kom sjung min refräng!
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik.
Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben
under vita skjortan som viftar kring vadorna.
lycklig som en lärka uti majsolens sken,
sjunger han för ekorr´n, som gungar på gren.
Kurre, kurre, kurre! Nu dansar Rönnerdahl!
Koko’! Och göken ropar uti hans gröna dal
Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen.
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

/KL Maureen Bengtsson


