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VASA-VÄNNER!
Vid Vasa Support Clubs årsmöte den 13 mars 2004 konstaterar vi med glädje att stödet för vår verksamhet fortfarande
Aktivitetsklubb
ökar. Vi räknar med att medlemsantalet för år 2004 kommer
VASA ORDEN AV AMERIKA
att uppgå till omkring 800. Detta föranleder naturligtvis oss
i styrelsen att skänka Er alla medlemmar en varm tanke och ett stort TACK. Alla medlemmar i Vasa Support Club skall känna glädje över att kunna medverka till den hjälp och det
stöd vi kan förmedla inom vårt distrikt. Vid årsmötet utökade vi styrelsen tillfälligt med en
ledamot genom att välja in Gull-Maj Högstedt, LL 634. Anledningen är att vi behöver en
datakunnig och engagerad medlem, som är beredd att liksom vi andra helt ideellt utföra en
del administrativt arbete. Vi är också mycket tacksamma för all hjälp vi får av enskilda ute i
Logerna med medlemsrekrytering, materiel och mycket annat.
Där inte DL 20 har möjlighet att bistå - kanske kan vi cirka 800 i Vasa Support Club göra
det. Vår ekonomiska bas är beroende av medlemskap - gåvor - kondoleansmedel.
Styrelsen för Vasa Support Club önskar Er alla ett fortsatt fint Vasa-år!
Rolf Arnshed
Ordförande

REDAKTIONELLT

MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT
är den 1 augusti 2004.

Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det att föredra.
Texter skall skickas som rena textdokument (i Word – Spara Som•välj oformaterad text *.txt som
format), eller skriv texten direkt i e-brevet.
Naturligtvis kan du skicka in material skrivet på papper. Helst ser vi då att du använder skrivmaskin, och inte använder skrivstilstyper.
Bilder

Med e-post

På papper

Skicka INTE bilderna infogade i ett Word-doku- Självklart tar vi lika gärna
ment, Powerpoint-fil eller liknande.
emot skarpa papperskopior i
Sänd varje bild som en separat fil - helst i JPG- svart/vitt eller färg.
format. Har du tagit bilden med digitalkamera, var
noga med att INTE ändra storlek eller upplösning
innan du sänder iväg bilden. Använd så hög upplösning (dpi) du kan, helst 300dpi.
Vill du skicka digitala bilder, men inte använda
Internet, så går det lika bra på diskett, CD-skiva
eller ZIP-disk.

ORDENSSYSKON!
Tänk att äntligen har våren börjat att spira här nere i söder i varje
fall, med 17° varmt i Kristianstad har vi haft ett par helt underbara
dagar med sol och värme.
Installationerna av de nyvalda tjänstemännen är genomförda och
jag vill framföra mitt tack till alla Distriktsdeputerade för ett väl
gjort arbete, men även att inte förglömma de Logesyskon som varit
sin DD behjälplig. Det är tack vare Er som installationerna är genomförda. Jag vill från mitt hjärta framföra

“ETT STORT TACK TILL ALLA ER SOM
STÄLLT UPP OCH HJÄLPT TILL”

ER-sammanträdet i Ljungby helgen den 3-4 april kommer att behandla den kommande
tjänstemannakonferensen i augusti. Jag hoppas att så många Logesyskon som möjligt kommer att deltaga. Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om arbetet i Lokallogen,
samtidigt är det givande att få lära känna andra Logesyskon.
Årets Svensk-Amerikan har nu blivit utsedd. Mer om detta kan man läsa i reportaget på
annan plats i tidningen.
Årets arrangemang i Växjö helgen den 6-8 augusti kommer att bli lite annorlunda med
många gästande Logesyskon från USA. Det kommer att finnas många tillfallen att få träffa
årets ÅSA.
Jag hoppas att alla Logesyskon har möjlighet att närvara vid något av de Sverige-Amerika
arrangemang som kommer att avhållas i sommar.
Sist men inte minst vill jag och Carina önska alla Er Logesyskon en riktigt skön sommar
och väl mött på någon av arrangemangen i sommar.
Med varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Distriktsmästare

DU SURFAR VÄL IN PÅ VÅR HEMSIDA IBLAND?

Här kan du läsa om hela vårt Distrikts kommande program med de senaste uppdateringarna. Du hittar information om Årets
Svensk-Amerikan, länkar till andra intressanta ställen med mera.

http://www.vasaorden.se/
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VDM HAR ORDET

Närvarofrekvens
Logen Malmöhus Nr 643
Logen Höganäs Nr 634
Logen Trelleborg Nr 734

Medlemskampanj
Logen Nybyggarna Nr 698
Logen Calmare Nyckel Nr 628
Logen Christian Nr 617

Bästa medlemsvärvare blev på delad 1:a plats Bertil Ericsson, LL Ronneby nr 630 och KarlEric Allgren, LL Calmare Nyckel Nr 628. Båda har värvat 4 medlemmar.
Stort Grattis till vinnande Loger. Ni har gjort ett bra arbete 2003 som kan bli ännu bättre
innevarande år.
Jag är övertygad om att innehållsrika efterkapitel och andra aktiviteter i Lokallogerna skapar det intresse som behövs för att Du som enskild medlem skall besöka din egen Loge och
även besöka andra Loger.
Jag är också övertygad om att innehållsrika och välgjorda kallelser bidrager starkt till att
skapa vilja att besöka Logen.
Grattis även till medlemsvärvare, både de som vann tävlingen men även de som i övrigt
värvat medlemmar till vår Orden.
Medlemsvärvare är viktiga personer. Ni trivs i vår Orden och i er Loge och därmed kan ni
också tipsa era nära vänner om vår gemenskap.
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Kjell Isberg
Vice Distriktsmästare.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktshistoriker

ER

Må väl och sköt om er alla vasavänner
Varma och vårliga Vasahälsningar
I Sanning och Enighet

Jag har tagit del av av Logehistorikernas rapporter för 2003. De gör ett ambitiöst och värdefullt arbete för framtiden till gagn för den egna logen och för Vasa Orden av Amerika. Om
inte vår historia nedtecknades skulle vi tappa vår identitet, bli rotlösa och få svårt
att formulera mål för framtiden. För att veta vart man är på väg
em,
bakom d
g
lå
m
so
måste man veta varifrån man kommer.
på vägen

M

Vasavänner, det är min förhoppning att vi under 2004 arbetar på att ytterligare förstärka
och vårda vår fina gemenskap och att vi kan skapa sådant intresse att vi kan rekommendera
våra vänner att bli medlemmar i Vasa Orden av Amerika. Låt oss hjälpas åt att se fram mot
ett spännande, glädjefyllt och därmed framgångsrikt år med många nya medlemmar till vår
Orden.

Vi har också som Vasamedlemmar en stor gemensam minnesbank. Tänker man efter, så
inser man ganska snart, att det måste vara en bank rik på minnen och historia. I vetenskaplig
mening blir minnena historia när de struktureras och granskas och kläs i skriftlig form. Logehistorikerna är betydelsefulla personer för historieskrivningen inom Vasa Orden av Amerika. Logen är den organisatoriskt minsta enheten i vår orden, men det är där som verksamheten ”utspelas” och medlemmarna samlas till möten. På Distrikts- och Storlogenivå finns
den överblick och de funktioner som erfordras för att hålla samman verksamheten.

O

Plats
1
2
3

DISTRIKTSHISTORIKERN
Minnen och historia
I vår omgivning finns mängder av företeelser som refererar till vårt
gemensamma arv av minnen. TV-program vill fånga vårt intresse
genom att appellera till vårt kollektiva arv, såsom Retroaktivt, Minnenas television, Minns du den sången? med flera. Otaliga är även de
minnesskrifter, minnesalbum, memoarer med mera som givits ut
liksom olika aktiviteter med minnet som gemensam nämnare, nostalgiaftnar, jubiléer, minneskonserter och dylikt. Allt detta betyder mycket
för oss. Minnen hjälper oss att känna sammanhang och kontinuitet och är livsviktiga för oss,
antingen de är kollektiva eller personliga.

VA S A

Kära Vasavänner!
En alldeles fantastiskt skön tid står nu framför oss med den växtkraft
som nu vaknar till liv i naturen. Våren kom faktiskt i år också! Låt oss
njuta av och leva med den.
Växtkraft skall vi också ha i vår gemenskap. Den kan vi alla bidraga
till. Finns viljan finns det alltid möjligheter.
Resultaten av Närvarofrekvenstävlingen och Medlemskampanjen
2003 är klara som meddelats i Cirkulkärbrev nr 2/04.
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AKTIVITETSKLUBB NR 22
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING
bildad 21 september 1992

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!
Årsavgift kr 50:-

Livstidsmedlem kr 700:-

Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90
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DISTRIKTSKULTURLEDAREN
ORDENSSYSKON!
När jag skriver det här, i mitten av mars, regnar det och i går snöade
det. Det vill säga, det är redan aprilväder. Tiden går alldeles för fort.
Snart är sommaren här och med den möjlighet att deltaga i något
av de svensk-amerikanska arrangemang, som annonseras i det här
numret. Tag vara på den möjligheten!
De senaste veckorna har jag ägnat mig åt Kulturledarnas årsrapporter för år 2003, vilka skickats till mig. Det har varit både intressant
och rolig läsning, tack alla KL! Jag håller nu på att göra en förteckning över de ämnen som
tagits upp under programpunkten Kontakt Amerika eller vid efterkapitlen för att sedan
skicka ut till Logernas Kulturledare att hämta idéer och inspiration från. Detta framställdes
som ett förslag vid KL-träffen i Växjö i november.
Vet ni förresten vem som var USA:s förste president eller vilken som är den allra äldsta
staden i USA? Och Iskarlarna i New York, vad vet ni om dem eller jazzens historia? Detta är
något av allt det man kan få veta bara genom att deltaga i Logemöten! Båt- och bussutflykter, kyrkobesök och teaterresor är andra aktiviteter, som bidrar till att öka gemenskapen och
kunskapen om vårt eget land, dess historia och kultur.
En Loge har under det gångna året haft besök av Doktor Glader, som förmedlade budskapet: “Ett gott skratt förlänger livet”. Tänk vad gamla vi Logesyskon kommer att bli, som får
så mycket stimulans och glädje genom Vasa Orden av Amerika. En skön sommar önskar
jag Er alla.
I Sanning och Enighet
Gun Lith
Distriktskulturledare

ÅRETS HANS MATTSON-MOTTAGARE

När Hans Mattson-dagen den 15 augusti arrangeras i Önnestads Hembygdspark, delas
Hans Mattsonplaketen ut för sjuttonde gången. Mottagare i år blir en välkänd profil i Vasakretsar på båda sidor av Atlanten, Storlogens kulturledare i USA, Ann-Charlotte Hanes
Harvey, Lemon Grove, Kalifornien.
Bakom arrangemanget står logen 617 Christian av Vasa Orden av Amerika samt Önnestads Hembygdsförening. Högtidstalet hålles i år av professor Ulf Beijbom, Växjö, tidigare mångårig chef för Emigrantinstitutet i Växjö.
Ann-Charlotte Harvey är född och uppvuxen i Gamla Sta´n i Stockholm och är utbildad
i såväl Sverige som Amerika. Sedan 1984 är hon verksam som professor i Teatervetenskap
vid San Diego State University i Kalifornien. Hennes huvudnntresse inom teatern är Ibsen
och Strindberg. - Ända sedan min tid i Minnesota har jag studerat den svenskamerikanska kulturen och
dess historia, särskilt då sång, musik och teater. Jag har forskat i, samlat, dokumenterat och
återupplivat det gamla kulturarvet i form av föredrag och artiklar, inspelningar och uppträdanden samt sångturnéer i USA, Sverige och Kanada, säger Ann-Charlotte, som en gång

DISTRIKTSUNGDOMSLEDAREN
Kära Vasavänner.
Nu är våren här och snart kommer sommaren. Logearbetet tar
ett uppehåll, men det kommer ändå att bli en del Vasa-aktiviteter.
Tillsammans med Distriktsungdomsledaren i DL19, Kjell Hansson, har jag planerat en sommaraktivitet för ungdomar. Den 2 till
8 juli kommer vi att var i Skövdetrakten och hitta på en massa
roligt. Är Du eller har Du barn/barnbarn som är mellan 14 och
25 är ni välkomna att anmäla er till denna händelse. Det kommer att bli
en härlig blandning av aktiviteter och kultur. Vi kommer bland annat att åka med ångbåt till
Visingsö, besöka Gustaf Daléns museum, paddla kanot, spela volleyboll, grilla med mera.
En kallelse kommer att skickas ut med lite mer utförlig beskrivning, men det går bra att
höra av sig till mig om ni tycker att det låter intressant.
Mitt telefonnummer är 042-29 49 82 och min e-postadress är dl20.du@vasaorden.se.
Nu till sommaren kommer två flickor från USA över för att bo i en Vasafamilj. Flickorna är
15 och 17 år gamla och kommer ifrån Distrikt 13 i nordvästra USA. De kommer att stanna
här i tre veckor. Annika, som är 15, kommer den 20 juni och Torey, som är 17, kommer
efter den 11 juli.
Jag har skickat ut en intresseanmälan till Logerna angående värdfamilj, som förhoppningsviss kommer att skickas ut till alla medlemmar. Kan ni och har ni lust att ställa upp som
värdfamilj får ni gärna höra av er. Tack på förhand.
I Sanning och Enighet
Morgan Pålsson
Distriktsungdomsledare DL20
tidigare framträtt på Hans Mattson-dagen, då som högtidstalare.
I sitt arbete har hon särskilt ägnat uppmärksamhet åt Munkforsbon Hjalmar Peterson, mera
känd som bondkomikern ”Olle i Skratthult”, samt Uddevallabon, sedermera framgångsrike
affärsmannen och musikern i Worcester, Charles Hanson.
Att Ann-Charlotte varit mycket flitig i sitt värv visar det faktum att den ”meritlista” med
framträdanden, artiklar med mera, som jag fått ta del av, omfattar 14 tättskrivna A4-sidor.
För sitt arbete i Minneapolis, med att återuppliva den gamla Skandinaviska kulturen, har
hon tilldelats staten Minnesotas bronsplakett. År 1988 fick hon Kung Carl XIV Gustafs
guldmedalj med serafimerordens band för sin gärning för svensk kultur i
utlandet.
Den första Hans Mattson-plaketten, 1989, fick professor Wesley Matson,
Minneapolis, som för övrigt ingår i Mattson-släkten. Av de övriga 14 som
fått plaketten kan nämnas bildkonstnärinnan Lisa Fajersson, professor Lars
Ljungmark, författarinnan Lilly Setterdahl, samt hovsångerskan Birgit Nilsson. /WiNil
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Lördagen den 14 februari hölls högtidsmöte med reception. Vi fick sex nya
medlemmar som under värdiga former upptogs i vår Loge. Installation av tjänstemän gjordes av vår DD Börje Gunnarsson med stab från Logen Trelleborg Nr 734. Märke
för 50 års medlemskap överlämnades till Alvy Jeppsson
och märke för 40 års medlemskap fick Inga-Lisa Danliden
och Lars-Erik Nilsson. Dessa
jubilarer samt våra nya kvinnliga medlemmar uppvaktades
vid banketten med en ros och
en sång. Kvällens dans inled-

Nya medlemmar: Yvonne och Åke Wallin, Carl-Olov
Rindeståhl och Anita Ståhle samt Maj och Lars Holmström.
des traditionsenligt med att Lilian Alexandersson anförde
Polonäsen. Ett fint och vackert högtidsmöte.
Fredagen den 12 mars var det ”trivselafton” i Logen Skåne
Nr 570. Efter Logemötet serverades Wallenbergare med tillbehör. Våra nya medlemmar fick information om vad det
innebär att tillhöra Vasa Orden av Amerika samt tillfälle att
lära känna övriga. Tyvärr stördes kvällen av att ”byfånen Sixten från Kvisslösa” (Bertil Övall) oväntat dök upp. Men då
han försvann fortsatte den gemytliga samvaron. Dragning i
Barbro och Nils Henrikssons trevliga lotteri, varefter IngaBritt Ferborn förrättade den spännande dragningen i medlemslotteriet. Kvällen avslutades med ost och kex. Tack till
Er alla för en fin kväll. /BÖ

LOGEN CARLSKRONA NR 601

Sixten från Kvisslösa

Högtidsmöte med installation lördagen den 14 februari. Ett åttiotal egna och gästande
Logesyskon hade hörsammat inbjudan. Installationsstaben, från Calmare Nyckel nr 628,
med DD Gun Sellerberg i spetsen genomförde en mycket värdig installation.
Utmärkelser tilldelades följande syskon:
För 25-årigt medlemsskap till Gudrun von Dahn och Anne-Marie Kjellqvist.
För 10-årigt medlemsskap till Jan Svensson och Yvonne Svensson.

FDO-värdighet till Bengt Olsson och
Kärstin Holmberg-Jönsson.
LFT till Bengt Olsson.
Stämningen stod högt i tak under den välsmakande måltiden och när kvällen led mot
sitt slut inbjöds samtliga till Lennart och
Kerstin Persson för traditionell eftersits. Tyvärr blev timmen alltför sen för många, men
ett tjugofemtal kom i alla fall. Tusen tack till
Er båda för den stora generositeten. /UR

LOGEN CHRISTIAN NR 617

Logens installerade tjänstemän
för kommande termin

Vid årets första möte var det Logens systrar som hade gjort mycket gott, när man stod för
mat och underhållning. Några ärtiga systrar svarade för serveringen av ärtsoppa med varm
punsch och pannkakor. Mary-Ann Nilsson ledde allsången. Men ärligt skrivet var det dock
fråga om en avsevärd överdrift, när dessa systrar i en växelsång om mannen konstaterade, att
“han vet hur man fångar den svåraste fisk, men bleknar så fort han skall torka en disk”. Påståendet orsakade dock inte några mera påtagliga hinder för trivseln under kvällen.
Mary-Ann höll i versform ett spetGunnel Larsson förgyller kvällen
sigt tal till mannen. Och mera per vers
med att läsa på bygdemål
blev det när Gunnel Larsson på bygdemål från Göinge föredrog “Lönsboavisan”. Och Hertha Erlandsson läste
“Tretton små gummor”, med temat hämtat från det kyrkliga syföreningslivet. Men det blev kunskapstävlingar också, ledda av Britt Hannebo, där systrar och bröder i ädel
tävlan fick visa sina kunskaper i vitt skilda ämnen. Finalen
gick mellan Birgit Thern Bertéus och Kjell-Erik Olsson där Birgit tog hem
förstapriset.Så det blev verkligen Systrarnaas Afton
Hertha Erlandsson läser
även i det avseendet.
om tretton små gummor.
Februarimötet blev en verklig “långkörare”. Samlingen ägde rum vid 15-tiden och det var först efter 9-10 timmars samvaro, en bra stund
efter midnatt, som man var klara att bryta upp. Orsaken till det var att man hade ett mycket
digert program för detta högtidsmöte.
Dels hade O Gösta Löfstedt nöjet att klubba invalet av fem nya medlemmar, Tommy och
Ylva Swanson, Nils och gertrud Rietz, samt
Inga-Britt Andersson.
Fem nya medlemmar. Från vänster: IngaBritt Andersson, Ylva och Tommy Swanson,
samt Gertrud och Nils Reitz. De flankeras
av O Gösta Löfstedt och DM Åke Mellnert.
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På dagordningen stod också installation av logens tjänstemän, utförd av DD Jan-Åke Ferborn med stab från Logen Skåne nr 570.
Efter installationen tackade O Gösta Löfstedt för att man visat honom förtroendet att
omvälja honom på denna post. Anna DahlJönsson fick ta emot Storlogens 50-årsbrosch
samt märket för 50-årigt medlemsskap. Men
det blev mer märkesutdelning. 10-årsmärke
överlämnades till Axel och Ingegärd Jönsson,
Paul och Eva Holmquist, samt Hans och
Kerstin Ferm.
VO Britt Hannebo höll vid middagen talet
till kvällens recipiender. Recipienden Tommy Swanson, som driver Swansons Resebyrå, Sex medlemmar i LL Christian Nr 617 fick
höll tacktalet på sina och recipiendernas väg- vid februarimötet 10-årsmärke. Fr v Axel
nar. Han anknöt i sitt tal till sin uppväxt i Jönsson, Paul Holmquist, Hans Ferm, Kerstin
USA, där hans fader hade varit ordförande Ferm, Eva Holmquist och Ingegärd Jönsson.
i en Vasaloge. Helt naturligt anknöt han till det svensk-amerikanska i sin verksamhet och
utbringade till sist en skål för Logen. Kvällen avslöts med dans till Magnus Perssons enmansband.
Söndagen den 14 mars hölls informationsmöte i Logelokalen för medlemmarna, och
främst då för nya medlemmar. O Gösta Löfstedt konstaterade inledningsvis att det är några
år sedan man senast hade en dylik information, men att man skall försöka bättra sig ha det
lite oftare i framtiden.
För informationen svarade FDO Karin Holmqvist och DM Åke Mellnert. Utöver genomgång av vår Ordens historia gick man igenom olika saker i verksamheten, talade om olika
märken och utmärkelser och vad de betyder och visade upp de olika tjänstemännaregalierna.
Årets naturdag, sedan många år tillbaka ett samarbetsprojekt mellan Logerna 617 Christian och 680 Utvandrarna, kommer i år att ha bland annat Hembygdsgården Möllehem vid
Breanäs som mål. Naturdagen går av stapeln Kristi Himmelsfärdsdag den 20 maj, konstaterades det när LL 617 Christian hade sitt marsmöte. O Gösta Löfstedt informerade om den
framtidsgrupp som tillsatts i Logen och som bland annat skall ta fram utställningsskärmar
o d som skall användas på Hans Mattson-dagen i Önnestad och sedan flyttas runt till bibliotek och muséer m m inom logens verksamhetsområde. I framtidsgruppen ingår Gösta
Löfstedt, Bo Abrahamsson, Walter Herbst och Willy Nilsson.
Vid marsmötets efterkapitel svarade trubaduren Gunnar
Olofsson för ett mycket uppskattat visprogram, med bl a
Evert Taube och Björn Afzelius på repertoaren. Han sjöng
även visor på bygdemål och då även “Lönsboavisan”. /WiNil
KL Gunnel Larsson tackade trubaduren för framträdandet.
Foto: Ingemar Holmqvist

CALMARE NYCKEL NR 628

På årets första Logemöte den 20 januari
hade vi nöjet att välkomna tre nya medlemmar.
Årsförhandlingar genomfördes och KL berättade om en fascinerande man, Harry Macfie, som 1897 drog iväg till Canada och Alaska. Han förde vildmarksliv, blev författare
och introducerade den canadensiska kanoten
i Sverige. Den som är intresserad kan läsa mer
om svenskarnas öden i Canada på Internet:
http://www.swedesincanada.ca/
Sittande från vänster: Urban och ChrisHögtidsloge med installation 24 februari
tina von Krusenstierna samt Bengt DaVåra Ämbetsmän är nu installerade. DD leén. Stående från vänster: Olle Horndahl,
Carin Svensson med stab utförde ritualen
Carin Svensson, Lars Carlsson, Gun
med stor bravur och till musik med anknytSellerberg och Kerstin Horndahl.
ning till den nu nerlagda flygflottiljen F12 i
Kalmar. Under Ordens Väl presenterade CM Hans-Åke Rytterdahl den musik som framfördes samt höll ett uppskattat kåseri över F12. Han kunde också berätta att några av
de närvarande bröderna från
Ronneby hade tjänstgjort där.
Än en gång tack till DD med
stab från Ronneby. Kvällen
avslutades med dans.
Den 1 augusti anordnar Logen Sverige-Amerikadagen på
Slottet och sedan följer Ostkakegille i Krusenstiernska
trädgården. Välkomna – vi
hoppas att få se Vasasyskon
Logens Ordförande, Lars Carlson, samt DD Carin
från många Loger! /MB
Svensson med stab från LL Ronneby Nr 630.

LOGEN RONNEBY NR 630

Onsdagen den 21 januari hölls Logemöte med årsmötesförhandlingar. Årsmötet leddes av
DD Karl-Erik Mellnert. Budget för 2004 fastställdes. Kommittéer valdes. BKL Karin Ericsson berättade under mötespunkten Kontakt Amerika om hur hon under en resa i USA på
80-talet träffat svenskättlingar, ett möte som ledde till kontakt än idag. En härlig köttgryta
serverades efter mötet. Den och den goda samvaron värmde i januarikvällen.
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Lördagen den 7 februari var det dags för högtidsmöte med installation. Till tonerna av
Blekinge flygflottiljs marsch

fördes 13 gäster in, alla från
Logen Christian Nr 617.
Bland dessa var DM Åke Mellnert, DD LL 630 Karl-Erik
Mellnert samt O LL 617 Gösta Löfstedt. Enligt tradition i
vår loge fördes också alla logesyskon med FDO-värdighet,
utom tjänstgörande, in vid
detta årets första högtidsmöte.
Med stil och värdighet installerades Logens valda tjänstemän av DD Karl-Erik Mellnert
med stab. Kurt Hammarlund och Elisabeth Elisabeth Andersmark och Kurt Hammarlund
Andersmark erhöll Logens förtjänsttecken. O erhåller LFT från O Inger Hammarlund.
Inger Hammarlund fick ta emot PC-utmärkelse. Birgitta Wernersson avtackades med blommor för sin insats som
finanssekreterare. KL Karl-Anders
Hjortskull berättade bland annat om
Barbro Klein, Lindsborg, och hennes disputation om svenskt högtidsfirande i Kansas. Tillsammans med
LH Ann-Margreth Ericsson gjorde
vi en intressant resa i tiden och jämförde priser och medlemsavgifter för
40-50 år sedan med dagens. Kvällen fortsatte med en festlig supé och
därefter dans. Många lotter såldes.
Men så var vinstbordet också välfyllt.
O Inger Hammarlund Vandringsbåten, lastad med delikatesser, vanns i år av Anna
tar emot PC-utmärkelse. Lindström. Innan vi glada och nöjda vände hemåt hade vi
undfägnats med
nattamat som vårt ordförandepar bjöd på.
Logemötet den 6 mars hade ett efterkapitel
med rubriken ”Ur logens gömmor”. LH AnnMargreth Ericsson, KL Karl-Anders Hjortskull och BKL Karin Ericsson hade plockat
fram Logens album från 1953 och framåt, en
ansenlig mängd alltså. En del av dessa jämte
böcker ur Logens bibliotek presenterades.
Vandringsbåten, med Anna LindDet gällde att vara uppmärksam och lyssna, för
ström och Ulf Alderlöf i bakgrunden

13
sen blev det frågor att besvara. Böcker och album kunde låBKL Karin
nas hem för mer ingående studier. Det blev tydligt och klart
Ericsson
för oss alla att bakom dörren till vår ”skrubb” förvaras en rikhåller förhör.
tig skatt. En
stunds dans fick avsluta en
trevlig och intressant kväll.
/CS
LH Ann-Margreth Ericsson,
KL Karl-Anders Hjortskull
och BKL Karin Ericsson

LOGEN TOMELILLA NR 631

Lördagen den 17 januari hade Logen årsmöte. Val av tjänstemännen för 2004
förrättades. Gunnel Hallberg Dahlman omvaldes till Logens ordförande.
KL berättade om en pojke som åkte till Amerika för han ville nå sina mål ”att äga gods
och materia” Det gjorde han också och blev mångmiljonär så
småningom, men nöjd blev han aldrig. En gång var han och
hans hustru på besök hos sina släktingar i Sverige. Som tack
fick de en toalettrulle med extra mjukt papper för husrum
och all skjuts de hade fått under tiden.
På efterkapitlet lyssnade vi på vår egen polis, Lennart Nilsson som berättade om Polismyndigheterna i Skåne. Här fick
vi reda på hur polisen är indelad och hur de jobbar. Det blev
ett mycket uppskattat ämne och många frågor från Logemedlemmarna kom, som blev besvarade.
Lördagen 21 februari var ett Logemöte med installation.
DD Marie Wickström med stab från LL Skåne nr 570 ledde
en fin installation av de valda tjänstemännen. Det balloterades in 2 nya medlemmar som skall recipiera vid vårt 50-årsO Gunnel Hallberg Dahlman
jubileum i mars.
och Lennart Nilsson
KL Gull-May Åstradsson berättade om Gloria Ray Karlmark, som var en av 9 svarta elever som skrevs in i skolan i Little Rock i Arkansas sedan rasdiskrimineringen avskaffades för 50 år sedan. Det var många motgångar med bland annat
mobbning som dessa elever blev utsatta för och det är inte förrän nu hon kan prata om det.
LH Bengt Klyft berättade hur mycket mat
samt medlemsavgifter med mera kostade för
50 år sedan då Logen startade.
Efter att 59 medlemmar och 2 gäster hade
ätit en god wienersnitzel med tillbehör kom
Malmös Wienerensemble och spelade underbara stycke i 1 timme för oss. Det är en härlig
Malmö Wienerensemble
musik att koppla av och njuta till.

14

15

Efteråt smakade det bra med kaffe och wienerbröd.
Kokerskan Greta Walfridsson som har lagat god mat till Logen i över 25 år avtackades med
blomma och en bok. Detta var sista gången hon lagade mat till oss. /G-MÅ

LOGEN HÖGANÄS NR 634

Vid vårt högtidsmöte i november avtackades avgående tjänstemän...

...och nya installerades och hälsades välkomna.

50 ÅR I VASA ORDEN AV AMERIKA - PÅ TVÅ SIDOR

Vasa Orden av Amerika finns ju på båda sidor om Atlanten. Anna Dahl-Jönsson, medlem i LL
617 Christian i Kristianstad, har varit med i ordensarbetet i såväl Amerika som i Sverige. För
några veckor sedan fick hon vid Logen Christians högtidsmöte Storlogens och Distriktslogens
förtjänsttecken för 50-årigt medlemsskap i vår Orden
-Om man skall göra en jämförelse, tycker jag att det är ganska stor skillnad på verksamheten i
Amerika och här. I Logen Kronan i Chicago, där jag gick in 1952, var det i regel lite enklare möten,
ofta med kaffe och kakor eller en smörgås. Fast det var ju middag där också och en del danskvällar,
berättar Anna för Vasa Nytt.
Hon föddes i Chicago, men hennes föräldrar, Erik och Olga, var båda födda i Kristianstad-

strakten. Erik kom från Rinkaby och emigrerade år 1912. Innan han emigrerade hade han
exercerat i Karlskrona. I samband med att han reste till Amerika ändrade han efternamnet från
Daun till Dahl. Han tyckte kanske att Daun för mycket anspelade på engelskans down?.
Reste till Nebraska
Erik reste först till Omaha i Nebraska, där han hade en bror, Martin, som rest till Amerika
några år tidigare. Båda bröderna var välutbildade målare och som ärliga och duktiga hantverkare
fick de båda arbete. När det började bli allvarligt med krigshot värvade Erik sig till amerikanska
armén i ”First Cavalry” och hade patrulluppdrag vid gränsen mot Mexico. När första världskriget slutade och han inte behövde åka till Europa, reste han och brodern till Chicago.
Efter en tid reste Erik hem för ett besök hos föräldrar och
syskon och samtidigt träffade han en flicka vid namn Olga
Ohlsson. Tycke uppstod och innan de reste till USA gifte de sig
i Kristianstad. De slog sig ner i Chicago, där Erik blev medlem
i målarefacket, med intresse för att förbättra målarnas arbetsoch löneförhållande. Efter några år blev han finanssekreterare i
ett målarfack med 2.000 medlemmar. Den tjänsten hade han
i 26 år.
Tyckte om svenskan
-Vi talade alltid svenska hemma och jag var mycket intresserad
av det svenska språket. När jag var elva år tyckte pappa, att jag
skulle känna på lite hur det var att leva i Sverige. Mamma och jag
reste hit och var här i nio månader. Under den tiden gick jag tre
Anna Dahl-Jönsson tar
månader i Östra Skolan här i Kristianstad, några hundra meter
emot 50-årsmärket av
från min nuvarande bostad, berättar Anna.
O Gösta Löfstedt.
Hågen stod till lärarejobbet och Anna avlade lärareexamen i
Evanston, Illinois, och fick sedan arbete i Chicagoförorten Oak Park.
-1952 gick jag med i Vasa Orden i logen Kronan i Chicago, så egentligen har jag varit medlem i
Vasa Orden i 52 år. Ellis Hillner var då ordförande i logen. Han blev sedermera stormästare, konstaterar Anna Dahl-Jönsson, som 1958 flyttade med föräldrarna till Kristianstad och arbetade
som lärare i Hässleholms- och Kristianstadstrakten.Hon gifte sig med Walter Jönsson, som var
specialist inom trädgårdsnäringen. Han gick dock bort för ett antal år sedan.
Lägenheten vid Lönbladsgatan i Kristianstad visar, att Anna var duktig på att måla och teckna.
Och det var väl den färdigheten som gjorde att hon under ett av sina besök i Sverige jobbade
en tid på Stadsarkitektkontoret i Kristianstad. Hon var under sin Amerikatid med i föreningen
”Svenska konstnärer i Chicago” och var även med i utställningar ”over there”. Och målandet
fortsätter i Kristianstad. Sång är ett annat stort intresse för Anna. Hon tar ton i SPF-kören i
Kristianstad och så sjunger hon - naturligtvis - med i Logen Christians kör “C4 Singers”.

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2004
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20
Juli 3
Höganäs
Svenskt-Amerikanskt Logemöte
Kl 17.00 (samling 16.30) i Vikens Hembygdsgård, Viken
Kontakt:
Logen Höganäs Nr 634, Berit Bogren
042-33 34 97
					Leif Larsson
042-34 03 11
Sverige-Amerikadagen
Juli 4
Halmstad
Kl 18.00 i Svarta Örnshuset, Erik Dahlbergsgatan 2
Kontakt:
Logen Tre Hjärtan Nr 665,
Elve Lensvall
Juli 4
Höganäs
Skånskt Gille
Kontakt:
Logen Höganäs Nr 634, Berit Bogren
					Leif Larsson

035-15 70 58

042-33 34 97
042-34 03 11

Augusti 8 Växjö
Minnesotadagen
Kl 10.00 i Växjö Domkyrka. Svensk-Amerikansk gudstjänst med biskop Anders Wijryd.
Kl 14.00 i muséeparken, Årets Svensk-Amerikan tilldelas ”den gyllene plaketten” och avtäcker minnestavlan.
Kontakt:
Catherine Bringselius Nilsson
0470-285 88
Augusti 14 Kristianstad Svensk-Amerikanskt Logemöte
Kontakt:
Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist

044-24 13 78

Augusti 15 Önnestad
Sverige-Amerikadagen (Hans Mattsondagen)
Kl. 11.00: Svensk-Amerikansk gudstjänst i kyrkan. Fanparad till Hembygdsparken. Tal,
plakettutdelning. Musik, folklore, utställningar.
Kontakt:
Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist
044-24 13 78
		
Hembygdsföreningen, Bitte Kjellberg		
044- 24 36 25

Juli 18
Runsten
Öland-Amerikadagen
Tornlunden, Runsten
Kl 13.00: Kort betraktelse, Per Rosengren. Högtidstal av press-radio- och TV-journalisten
Ulf Wickbom. Hembygdsföreningens amatörteater framför ett par kortpjäser ur Vilhelm
Mobergs roman Raskens. Trio Erici från Långlöt underhåller. Servering.
Kontakt:
Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson
0485-56 10 62
		Emigrantinstitutets vänner			0470-201 20
Augusti 1 Barkeryd
Barkerydsdagen
Kl. 14.00: Inmarsch. Norrahammars Musikkår. Mässingskvartett. Amerikanska gäster med
Lucia från Texas. Högtidstal av Björn Lippol från Skövde: ”Knekten i helg och socken”.
Göingeflickorna.
Kontakt:
Barkeryds Hembygdsförening, Alf Karlsson
0380-220 14
		
Logen Småland NR 618,		
Per Olof Brinck 036-16 04 81
Augusti 1 Kalmar
Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott
Kl. 14.00: Gudstjänst på engelska i Slottskyrkan.
Kl. 15.00: Underhållning i Gröna Salen.
Kl. 16.30: Underhållning och ostkakegille i Krusenstjernska Trädgården.
Kontakt:
Logen Calmare Nyckel Nr 628
		
Britt-Marie Lindeblad 0480-47 19 44
Augusti 7 Växjö
Gästabud för Årets Svensk-Amerikan
Kl 19.00 i Växjö Konserthus
Kontakt:
Catherine Bringselius Nilsson
0470-285 88

DISTRIKTSLOGEN NORRA SVERIGE NR 19
Juni 12
Kontakt:

Kungälv
Vikingadag
Logen Kongahälla,
O Gunnar Gustafsson

Juli 3-4
Kontakt:
		

Blomskog
Bygdespelet ”Amerikabrevet”
Årjängs Turistbyrå
0573-141 36
Stig Blom
0573-300 56

Juli 4
Kontakt:

Göteborg
4:e julifirande
Logen Göteborg,
O Ulla-Britt Essgren

031-91 78 53

Juli 4
Kontakt:

Eskilstuna
4:e julidagen
Logen Eskilstuna,
Berith Söderström

016-35 38 13

0303-541 13

Juli 24
Filipstad
John Eriksson-dagen
Parkprogram samt rekonstruktion av ”Slaget vid Hampton Road”
Kontakt:
Emigrantregistret/Kinship center 054-61 77 20
Augusti 7 Uddevalla
Korpagillet
Kontakt:
Logen Uddevalla,
O Stig Strandberg

0522-862 00
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ÅRETS SVENSK-AMERIKAN 2004

De båda svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika har, i samförstånd med Utrikesdepartementet, till Årets Svensk-Amerikan 2004 utsett

LARS LERUP

I år har man utsett arkitekturprofessor Lars Lerup till Årets Svensk-Amerikan. Lars Lerup
är född 1940 i Växjö och uppvuxen i Lerhamn norr om Helsingborg, där han blev byggnadsingenjör 1960. Därefter bedrev han arkitektstudier vid University of California, Berkeley
1968 och Harvard University 1970. Lars Lerup har fått många utmärkelser både i USA och
i Europa. Han är sedan 1993 dekanus för Rice School of Architecture vid Rice University
i Houston, Texas, vilken han fört till en ledande position i USA. År 2002 promoverades
han till hedersdoktor vid Lunds Universitet, där han sedan början av 1980-talet varit gästföreläsare, examinator och opponent. Genom Lars Lerups medverkan deltar arkitekt- och
industridesignstudenter vid Lunds Tekniska Högskola i designprojektet S.T.A.R. hos NASA
i Houston.
Lars Lerup har författat ett antal uppmärksammade böcker och artiklar. Hans senaste bok
After the City (2002) handlar om stadens icke-materiella värld och att vi måste tänka om
när det gäller stadsbyggnadskonst.

INFORMATION

ÅRETS SVENSK-AMERIKAN 2004 ”PÅ JOBBET”

Finn mer information om Lars Lerup på vår hemsida: http://www.vasaorden.se/

ÅSA-KOMMITTÉN 2004

Det blir mycket Vasa-verksamhet inom Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 i början av a ugusti.
Det börjar med Sverige-Amerikadagen på Kalmar slott den 1 augusti med sedvanlig ostkakefest efteråt. Samtidigt börjar medlemmarna i Storlogens Exekutiva Råd (SLER) anlända till
Sverige för att genomföra sitt årliga sammanträde på Möckelsnäs Herrgård den 3 -5 augusti.
Den 5 augusti påbörjas programmet för Årets Svensk-Amerikan professor Lars Lerup. På
kvällen bjuder Växjö Kommun på välkomstmiddag för ÅSA och SLER:s medlemmar. Förutom det program för ÅSA som redovisas på annan plats skall bland annat också ”Glasriket”,
Svenska Emigrantinstitutet och Växjö Universitet besökas. Måndagen den 9 och tisdagen den
10 arrangeras seminarium för hitresta medlemmar av Vasa Orden av Amerika från USA och
Canada. Avsikten är att informera om hur Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige är
organiserad och tillämpas samt om vad Sverige av idag är och fungerar. De svenska Storlogetjänstemännen samt personal från Utrikesdepartementet svarar för detta seminarium.
Tisdagen den 10 augusti lämnar ÅSA Växjö för Stockholm. Programmet där innefattar bland
annat Utrikesdepartementets lunch, Stockholms Stads lunch på Stadshuset, mottagning på
USA:s ambassad, besök på Moderna Museet och avslutningsmiddag lördagen den 14 augusti.
Samma dag, lördagen den 14, har Logen Christian Nr 617 Logemöte med Sverige-Amerikaafton. Dagen därpå, söndagen den 15, är det dags för Sverige-Amerikadagen i Önnestad.
Höjdpunkten där är utdelandet av Hans Mattson-plaketten, vilken i år skall mottagas av Storlogekulturledaren för USA/Canada, Ann-Charlotte Harvey.
Du som är intresserad av att träffa medlemmar i Vasa Orden av Amerika från båda sidor av
Atlanten, ta chansen och åk till någon/flera/alla platserna ovan.
Bertil Ericsson
MSLER
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LOGEN MALMÖHUS NR 643

På Logemötet den 9 januari åt vi Jambalya och lyssnade på
jazzmusik. Rickard Havsmark, känd från radioprogrammet
Jazztime, kåserade om jazzens historia och spelade klarinett
tillsammans med Gunilla Ibérer på piano.
Rickard Havsmark och Gunilla Ibérer jazzar till det.

Lördagen den 10 januari var det dags för Barnjulfest. Som
vanligt kom Tomten på besök, vilket var mycket uppskattat.

Jultomten delar ut klappar
Lördagen den 7 februari
firades Högtidsmöte i Logen
Malmöhus. Installation av
tjänstemän gjordes med hjälp
av DD Leif Jönsson och hans
stab. Många tjänstemän bytte
ansikten, bland annat vår

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665

Lördagen den 24 januari avhölls vårens första möte med årsmötesförhandlingar ledda av
vår DD Rolf Nilsson. Övriga gäster var Märta Thornblad och Ove Thornblad som även svarade för kvällens efterkapitel där Ove underhöll med att berätta och visa en film om resan de
gjorde i samband med Storlogemötet i Canada. Under punkten “Kontakt Amerika” berättade KL Marianne Bodetoft om vår vänloge i Canada och om landets utveckling.
Lördagen den 21 februari var ett högtidsmöte där vår DD Rolf Nilsson med stab från Logen Klockan Nr 747 installerade årets tjänstemän. Under detta möte hade vår O Elve
Lensvall den mycket ovanliga äran att få dela
ut märket för 50-års medlemskap till två av
våra hedersmedlemmar, Ingrid och Werner
Sjöström tillika delaktiga i Logen Tre Hjärtans tillkomst. Hyllningarna fortsatte under
kvällens bankett. Under punkten “Kontakt
Amerika” inledde KL Marianne Bodetoft
årets tema som är “Amerikanskt vardagsliv” O Elve Lensvall överlämnar 50-årsmärket
med att berätta om jordbruk och industri.
till Ingrid och Werner Sjöström.
/JÖ

LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678

Nyinstallerade tjänstemän i Logen Malmöhus Nr 643
ordförande som nu är Bodil Walles.
Efter en utsökt måltid och dans till Richards
orkester tackades grupp 9 av Vasasyskonen
för ett fint ordnat högtidsmöte.
Grupp 9 - festarrangörerna

Fredagen den 5 mars var det dags för bröderna i grupperna 1 och 2 att ordna för
kvällen. Det
serverades Rödspätta Öresund och underhållningen bjöd
TRE HERDAR på, vilka visade sig vara tre kyrkoherdar
som framförde musikaliska och skämtsamma visor som var
mycket trevligt att lyssna på.
Vasasyskonen Barbe och Lars Andersson
ser nöjda ut med kvällen.

Om man bara anstränger sig kommer man att upptäcka att det är ganska skojigt att hälsa
på andra Loger. Att anstränga sig betyder t ex att skaffa en liten personbuss och några bilar och bara åk’. Härförleden for vi några från Växjö till
kompisarna i Karlskrona för att tillbringa ett par timmar tillsammans.
Trevliga prickar, de där Karlskroniterna. Inte minst genom ett praktefterkapitel, kan veta. Rubriken på detta efterkapitel var ”Information om
Logelokalen”. Lät icke spännande. Men Johan Chreil visste lite om denna
underbara, historiska och vördnadsbjudande
lokal, där historiens berömda
Johan Chreil, kunskapare,
vingslag flaxade, så att århundrai Logelokalens nästan
dena fladdrade i vinden. Tro om
otänkbara historia.
inte DD Gun Sellerberg (Kalmar)
såg sig i himlen efter någon ej porträtterad kung.
Välvilligt nog ställer alltid en Vasamedlem upp som chaufför,
och föraren denna gång var Ingvar Nilsson, tack för det! PeGeminibuss stod för fordonet, men det finns flera uthyrningsfirmor
på alla orter. En hundring drygt kan det väl vara värt att bidra
till närvarostatistiken. Karlskroniterna är ett trevligt folk. Åk dit,
vetja.
Ingvar Nilsson betvivlar starkt att Gun Sellerberg, under
övervakan av Oscar II kan hitta något himmelskt.
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Så här glada ser ut, de fem Växjöborna
på väg till Karlskrona.
Från vänster: Ingvar Nilsson, chaufför, Mona
Lagesson, Bengt Lagesson, Ulla Nilsson och
Louise Siegers.
Inte bara Logemöten.
Om man promenerar på Strandvägen i
Stockholm kan man vara nästan säker på att
man inte möter någon medlem i Vasa Orden
av Amerika. Om man däremot flanerar på Storgatan i Växjö, eller Ronnebygatan i Karlskrona, eller var som helst i våra “Logestäder”, så nog ses man. Att vara Logemedlem i en
småstad, det är att vara nära varandra, att mötas, att umgås.
Tag t ex Bengt och Mona Lagesson, Stig och Louise Siegers,
Barbro och Leif Gustavsson i Växjö. De träffas fyra gånger
om året och lagar resp äter en måltid som är karakteristisk
för ett land (som i all hemlighet lottas fram). Mycket arbete
ligger bakom en finländsk, eller indisk måltid t ex. Men lita
på att det är roligt att både planera och laga - och äta den.
Men det är inte alltid lätt att laga mat, så därför manades tre matglada Vasabröder att aktivt jobba för att bli ännu
bättre kockar. Varannan tisdag, under ledning av domkyrkokomministern(!) Leif Adolfsson, lagas mat som når kulinariska höjder, vilket hemmavarande systrar Ju fler kockar, desto sämre soppa, det stämmer
gärna intygar. Gack och gör sammanledes,
inte när (från vänster) Stig Siegers, Leif
bröder! Vi har mycket roligt, försäkrar Stig Gustavsson och Willy Läth skakar och rör.
Siegers, text och bild.

LOGEN WESTERVIK NR 679

Årets första Logemöte startades upp med årsmötesförhandlingar, lördagen den 24 januari 2004.
DD Kenneth Gustafsson med stab från Logen Blå Jungfrun
649 var oss behjälpliga under förhandlingarna och installationen av tjänstemännen. Valkommitten hade gjort ett väl underbyggt underlag på förslag på kandidater till de olika posterna.
Förutom majoriteten omval, kunde Logen glädjas åt att två
tunga poster kunde tillsättas. Det var VO Nils Bellnert och som
ny PS Britta Johansson.
Vid installationen fick Britta mottaga PS-regalian av Gudrun
Gustafsson från Logen Blå Jungfrun. Detta var lite speciellt eftersom de även är biologiska syskon.
Gudrun Gustafsson överlämnar PS-regalien till Britta Johansson.

Vid efterkapitlet avnjöts en välsmakande högtidsmeny, som sedan motionerades ned med
dans och lotteriverksamhet.
Lördagen den 28 februari var det dags för nästa Logemöte. Nu fick de nyvalda tjänstemännen känna på sina funktioner. Vid ballotering godkändes sju stycken som sökt om
medlemskap i vår loge.
Vid efterkapitlet var det brödernas afton
som utspelade sig i Vasaloppsanda.
Ett 80-tal medlemmar och gäster kom för
att avnjuta en meny bestående av Vasakaloppset, after ski och nattamat.
Bröderna var klädda i 60-tals stil. Vit skjorta, hängslen, mörka byxor, vita strumpor
och myggjagare. En kabaréföreställning som
väckte många tankar från 50- 60 talet geKabarégänget vid brödernas afton.
nomfördes på ett bejublat sätt. Kvällens Disc
Jockey, ”Mr Nostalgic” spelade härliga Glenn Miller, Presley m.m.
Nattakorven avslutade kvällen och alla närvarande kände säkert av historiens vingslag när
de vandrade hemåt gnolande Delta Rytm Boys ”flickorne i Smaland”. /SL

LOGEN UTVANDRARNA NR 680

Logemöte söndag 25 januari.
Vi inledde 2004 med årsmöte med 14 gästande ordenssyskon från LL Carlskrona nr
601, LL Ronneby nr 630 och LL Christian
nr 617, bland annat MSLER Bertil Ericsson, MDER Ulf Alderlöf och DD680 Karin
Holmqvist. DD Karin Holmqvist ledde årsmötesförhandlingarna.
Vid efterkapitlet tog Birger Carlsson med
Uppmärksamma åhörare lyssnar till
oss på resa längs med Amerikas västkust från
Birger Carlssons inspirerande berättelser.
Canada i norr till Mexiko i söder med hjälp av vackra diabilder och videofilm. De inspirerande berättelserna fick oss att längta till att göra liknande resa.
Högtidsmöte söndagen 22 februari.
På uppdrag av O Jan Persson installerade
DD Karin Holmqvist med stab från LL
Christian, bestående av enbart systrar, Logens
valda tjänstemän för innevarande år. Det blev
en mycket värdig och högtidlig installation
till vacker musik.
Vid efterkapitlet hälsade O alla välkomna
Avgående FS Lena Karlsson och KL Greta
Franzén avtackas med logens bordsstandar
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till bords och kvällens första skål utbringades för HM Konungen följd av ett fyrfaldigt leve
och Kungssången. Stämningen var god hela kvällen. DD Karin Holmqvist tackade för den
goda maten. Kvällen avslutades med härlig dansmusik till Olssons Orkester. /GF, K-EF
Logemöte lördagen den 13 mars. Efter att Logen plockats ner av vana medlemmar kunde
vi taga plats vid två vackert dukade bord i
en halvrenoverad matsal. O hälsade oss välkomna till bords tillsammans med två sent
anlända medlemmar och två nya gäster, Eleanor Andersson, släkt med Ivar Andersson i
Ulvaboda, om vilken KL berättade under
Kontakt Amerika, samt Tord Åkesson, som
tidigare gästat oss.
God mat framdukades, ostgratinerad toast
som entrerätt samt en kycklingfrestelse med
plommonsås och sallad och vi lät oss väl
smaka.
Systrarna i Kommittén: Greta Franzén,
Från vänster: Greta Franzén, Gunnel
Gunnel Persson och Marianne Walldén satte
Persson och Marianne Walldén.
oss alla i bryderi med en frågelek där vi skulle
gissa vilka kända kvinnor det handlade om. Det var allt från Cleopatra och den heliga
Birgitta till Astrid Lindgren och Carolina Klyft. Bröderna skulle ge svaren skriftligt och
det visade sig att endast en,
vår gäst Tord, hade klarat alla
rätt. Alla fick äpplen som pris
i olika mängder.
Vi bjöds på Cornelias goda
hembakade småkakor till
kaffet och därefter följde
dragningen på lotterier och
många fina vinster gick till
glada vinnare.
Vi tackar alla och särskilt
KL Marianne Walldén visar de rätta
kommittén för ännu en fin Vasakväll. /UÖ
svaren på de kluriga frågorna.

LOGEN NYBYGGARNA NR 698

Logens första möte för året hölls den lördagen den 10 januari i Odd Fellows lokaler, Ängelholm. Efter sedvanliga mötesförhandlingar med årsmötesföredragning, genomförda av vår
DD Roy Aronsson, var det dags för KNUTSFEST. Många ordenssyskon från logerna Tre
Hjärtan nr 665, Höganäs nr 634, Einar Heidensjö, 5 nya tänkbara syskon och 31 egna
samlades under glada och gemytliga former under arrangörgruppens ledning. Per i spetsen
hälsar oss välkomna med egen komponerad text till gammal melodi.
Därefter satte vi oss till bords och åt stekt kycklingfilé med bland annat soltorkade

tomater.
Mätta och belåtna började så kvällens dans med bland annat att granen placerades mitt i
salen och efter några juldanser plundrades den på sin klädsel av “smällkarameller”. Därefter
en långdans ut på gården och in igen, så var den granen tillända.
Kvällens uppträdande – duon Elon-Jan – roade oss med
musik och roliga historier.Efter detta fortsatte dansen med
avbrott av lotteri med fina vinster. Innan vi gick hem t ackade
Logens O Rolf arrangörerna för en trevlig afton.
Lördagen den 14 februari hölls Logens högtidsmöte i Odd
Fellows lokaler, Ängelholm. Efter mötesförhandlingar och
Elon-Jan
installation av Logens tjänstemän, intogs god middag, räkcocktail, oxstek med tillbehör, och som avlutning glass med frukt, allt under trevliga samtal
och som sig bör - skål för konungen.
Dagen till ära - Alla Hjärtans Dag - hade vi hjärtansbakelser till kaffet.

Logens nyvalda tjänstemän.
För kvällens musik, såväl under middagen som dansen, svarade enmansorkestern Gert
Karlsson - härligt.
Innan kvällen avslutades hade vi lotteridragning till verkligen fina vinster, och så fick arrangörsgruppen ett stort tack av Logens O Rolf med bland annat traditionsenliga – var sin
Trisslott. En härlig kväll i Vasa-gemenskap. /GH

GENOM MEDLEMSKAP, GÅVOR OCH
KONDOLEANSER BLIR DU DELAKTIG I
MÅNGA FINA PROJEKT INOM VÅRT DISTRIKT!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)
Välkommen i gemenskapen!
Postgiro 105 68 42-6
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LOGEN TRELLEBORG NR 734

Stor del av årets första Logemöte den 14 januari ägnades åt sedvanliga årsmötesförhandlingar samt slutnominering och val av tjänstemän. Kulturledaren Monica Rosenqvist berättade under punkten Kontakt Amerika om
högtider och traditioner i USA.
Temat för kvällens efterkapitel var amerikansk
afton, och såväl maten som Lars Lennartssons
fantastiskt intressanta bildspel från Manhattan
förgyllde denna amerikainspirerade kväll. /MR
Mat i amerikansk anda - såväl smak som mängd.
Vid Högtidsmöte lördagen den 14 februari 2004 i Logen Trelleborg nr 734 upptogs
tolv nya medlemmar i syskonkretsen; Kersti och Ralf Liljegren, Inger och Leif Litsberger,
May-Lis och Georg Nilsson,
Anne-Christine Johansson,
Thomas Håkansson, Madeleine Olsson, Jan Klein samt
Marianne och Bengt Åke Nimåker. Siri och Kjell Åhlander, tidigare Logen Skåne Nr
570 - Malmö, upptogs också i
trelleborgslogen. Lokallogens
förtjänsttecken utdelades till
Lisbeth och Lars-Erik KarlsLogens nya medlemmar
son, FDO-värdighet förlänades Lisbeth Karlsson och Arne Nimåker erhöll 10-årsmärke.
Under punkten Kontakt Amerika berättade KL Monica Rosenqvist om guldrushen i
Californen i mitten av 1800-talet. Många for illa och många gick under i jakten på guld
men en del fann ändå lyckan. I det förut folktomma Californien uppstod på kort tid en
våldsam högkonjunktur. Det var guldgrävarna som byggde upp den nya staten Californien
och inom ett år efter guldrushens början hade Californien fått nära 100.000 invånare och
rättigheter som egen stat. 20 år senare färdigställdes den första järnvägen som band samman
Atlanten och Stilla Havet.
LH Inga-Lisa Arnshed tog oss slutligen med på en tillbakablickande resa till de svenska
Logernas begynnelse.
Under efterkapitlet bidrog god mat och dans till 3 M B:s orkester till den höga stämning
som alltid präglar Logens sammankomster. /KM
Ett 90-tal personer hade hörsammat inbjudan till Logemöte den 10 mars 2004. Under
punkten Kontakt Amerika inledde KL Monica Rosenqvist med att läsa upp en pressrelease,
vilken tillkännagav att Lars Lerup utsetts till Årets Svensk-Amerikan 2004. Denne 64-årige
arkitekturprofessor är initiativtagare till det svensk-amerikanska samarbetet i designprojektet

S.T. A.R.S. hos NASA i Houston. KL stannade kvar i den akademiska världen och rapporterade sedan om möjligheterna att bedriva studier och forskning om Sverige i USA. Sverige
studeras oftast i ett större skandinaviskt sammanhang och forskarna, skandinavisterna, finns
vid universitet och college över hela landet. De flesta är språk- eller litteraturvetare.
Rapporten från LH Inga- Lisa Arnshed bestod denna kväll av ett utdrag ur protokollet från
logemöte den 9 januari 1991, Brödernas afton. Därav framgick att KL berättat om Buffalo
Bill och att underhållningen under ledning av Br Lennart Westesson och Lars-Erik Larsson
bestod av dragspelsmusik, körsång och allsång.
Efterkapitlet, som bröderna i grupp 2 och 9 stod som värdar för, anknöt till Italien och italiensk-amerikansk musik. Borden var dukade i italienska färger och även blommorna gick i
vitt, rött och grönt. Bröderna,
för dagen förvandlade till italienska kypare och smörsångare, inledde med körsång av
”O sole mio”, med ny text. I
Fratelli ilade mellan borden
och såg till att alla kunde njuta av den italienska måltiden.
Från Logen Malmöhus Nr
643 hade Tord Sölvesson och
Italienska smörsångare tar ton.
Bengt och Birgit Arrvall inbjudits. Tord och Bengt hade dragspelen med och berättade om och spelade musik av Pietro
Frosini (1885-1951), den i Italien födde och till USA utvandrade trollkarlen på dragspel.
Frosini levde för sin musik, som han dock aldrig blev rik på, och att det var dragspelsmusik
utöver det vanliga bevisade Tord och Bengt när de frikostigt bjöd på såväl Tarantella, Vals,
Tango och Mazurka samt en Paso doble, toner som passade väl till kvällens tema och med
arrangemang som stundtals krävde två notställ. Inte helt lättspelat alltså. Genom applåder
och blommor visade åhörarna sin uppskattning för denna Bella Notte. /KM

MINIATYRMÄRKEN

Miniatyrmärkena syns här avbildade i naturlig storlek. Dessa märken får köpas och bäras
av dem som erhållit de ”stora” märkena. Miniatyrmärken kan köpas/beställas hos Lokallogernas Finanssekreterare.
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LOGEN BLÅ JUNGFRUN NR 749

Det inbjöds till gökotta 11 maj 2003 i Hycklinge hage. Ett mycket vackert och välansat naturvårdsområde utanför Oskarshamn.
Denna inbjöd med strålande solsken och vårblommor i massor under musöronstora löv.
Tipspromenaden blev som balsam för sinnet.
Själen fick dessutom påfyllning av kulturen
genom läsning av korta anekdoter och dikter
medan magen njöt av kaffekorgens innehåll.
Årsmötet hölls 17 januari 2004 med sedvanliga förhandlingar. Installation av tjänsI fjol så var... vi i hagen
temännen utfördes med hjälp av stab från
Logen Westervik Nr 679.
Efterkapitlet bjöd på bla tjälknöl och potatisgratäng. Till
dansen hade anlitats levande musik i form av Bruno och
Gunnar från Top-Lines. /KL
”...så tar vi tagelskjortan på...”
Logens nya styrelse

Söndagen den 8 augusti, ”Minnesotadagen”, inleds med svensk-amerikansk gudstjänst med
biskop Anders Wijryd i Växjö Domkyrka kl 1000. Kl 1400 börjar programmet i muséeparken med många trevliga inslag. Då skall också Årets Svensk-Amerikan mottaga ”den gyllene
plaketten” med tillhörande diplom samt avtäcka minnestavlan.
Alla medlemmar i Vasa Orden av Amerika hälsas hjärtligt välkomna till arrangemangen
ovan. Skriftlig inbjudan kommer att sändas ut till Lokallogerna för vidarebefordran till
alla medlemmar. Om Du inte skulle få någon sådan, kan Du anmäla Dig skriftligt eller via
telefon till:
Catherine Bringselius Nilsson
Elleholmsvägen 21
352 43 VÄXJÖ
tel 0470-285 88

Ulla-Britt Essgren
Box 101
438 23 LANDVETTER
tel 031-91 78 53

SENAST DEN 20 JUNI 2004

Du som anmäler Dig på detta sätt och avser deltaga vid ”Gästabudet” skall då betala in
kostnaden för denna (390 kr per person) senast den 10 juli 2004 till:
Årets Svensk-Amerikan-kommittén, postgiro 37 69 69-2

VASA ORDEN AV AMERIKA HAR SORG.

VÄLKOMMEN TILL VÄXJÖ!

Huvuddelen av arrangemangen för Årets Svensk-Amerikan, professor Lars Lerup, är i år
förlagda till Växjö.
Fredagen den 6 augusti, kl 1900, arrangerar Logen Carl von Linné Nr 678 i samverkan
med ÅSA-kommittén ”mingelparty” med ÅSA och inbjudna gäster. Platsen för detta är inte
bestämd, förhandlingar pågår med bland annat Evedals Värdshus. Klädsel kavaj, kostnad ca
150 kr per person som erläggs vid ankomst.
Lördagen den 7 augusti arrangerar de svenska Distriktslogerna ”Gästabud för Årets SvenskAmerikan” i Växjö Konserthus kl 1900. Klädsel smoking eller mörk kostym, kostnad 390 kr
per person. Programmet innefattar bankett, högtidstal, överlämnande av gåvor, musikalisk
underhållning med mera.

Hedersmedlemmen i Distriktslogen Södra Sverige Nr 20, Einar Heidensjö,
avled den 4 april 2004 i en ålder av 89 år. ”Mr Vasa” blev medlem i Logen Carlskrona
Nr 601 år 1949. Einar och hans hustru Lilly blev snabbt tjänstemän i logen, Einar
var bl a Ordförande, och 1957 påbörjade han karriären i Distriktslogen som Ledamot
av Stadgekommittén och avgick som FD Distriktsmästare 1978. Detta år utnämnde
Stormästaren Andrew Wendell honom till Storlogedeputerad för Distriktslogen Södra
Sverige Nr 20, en befattning han innehade till 1983. Vid Distriktsmötet i Helsingborg
1983 utnämndes Einar till Hedersmedlem i Distriktslogen.
Einars brinnande intresse för vår Orden och dess verksamhet är väl omvittnat. Sålunda deltog han, på egen bekostnad, vid i stort sett alla Exekutiva Rådets sammanträden
sedan han själv lämnat detsamma, och våra Distriktsmöten missade han aldrig. Ett och
ibland två Logemöten besökte han varje vecka.
Vi kommer att sakna ”Pillikaunen”, vi kommer att sakna Dina andra skrönor och historier men framför allt kommer vi att sakna Dig. Jag kommer inte mer att bli uppringd
på min födelsedag och få höra Dig sjunga ”ja må han leva”. Det kommer jag att sakna,
liksom alla våra pratstunder och våra turer över Öresund.
Vila i frid.
Bertil Ericsson
MSLER
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LOGEN TOMELILLA NR 631

Lördagen den 27 mars firade Logen Tomelilla 50-årsjubileum i Sirius Ordens lokaler i
Ystad med deltagare från den egna Logen samt från ytterligare 8 Lokalloger.
Tillsammans var vi 110 syskon som fyllde logesalen och senare den vackra bankettsalen
till bredden. Bland gästerna märktes SLD Rolf Arnshed och MSLER Bertil Ericsson samt
nästan hela Exekutiva Rådet.
Logemötet genomfördes med reception, fanparad, utmärkelser och uppvaktning.
Allt fungerade perfekt och vi var både glada och stolta att alla förberedelser med träning
och planering bar sådan frukt.
10-årsmärke delades ut till Ulla-Britt och Bengt Klyft samt till Cilluf och Finn-Björn
Pettersson. Inga och Nils Persson erhöll utmärkelse för 40-årigt medlemskap. Bengt-Arne
Åstradsson och Per Dahlman erhöll Logens förtjänsttecken.
I den vackra men fullsatta och trånga Logesalen genomfördes en välregisserad och stilfull
fanparad för vilken framfördes många berömmande ord.
Denna kväll genomfördes också reception och Logen fick 4 nya medlemmar.
Under punkten Kontakt Amerika berättade Logens KL Gull-May Åstradsson om utvandringen till Amerika och hur Vasa Orden en gång kom till.
Kvällens bankett med dans blev en fullträff med utsökt god mat, dansanta deltagare och en
jubileumstårta dekorerad med våra fyra flaggor.
Två timmar efter midnatt kunde så jubileumskommittén stänga dörren till lokalen och se
tillbaka på ett fantastiskt trevligt och väl genomfört 50-årsjubileum. /PD
Bilderna på följande två sidor är tagna av Bengt-Arne
Åstradsson, Karl-Eric Forssander och Bertil Ericsson.

VASA-TRÄFF I BLEKINGE

Blekingelogernas Vasa-träff sker i år den 21 augusti kl. 13.00-24.00 i Karlshamn.
Ur programmet: Med anledning av Harry Martinssons 100 års jubileum besöker vi Jämshögs Hembygdsförening, Brocenter ett nytt bil-och fordonsmuseum med välexponerad
Volvohistoria, ser filmen ”Kronan på verket” en tidlös kabaré frän brukets 250-årsjubileum
1985. På båda ställen har vi lokal guide. Under eftermiddagen intager vi vår medhavda
matsäck.
Sedan väntar festen på Tostarps Bygdegård i Asarum med middag och dans till levande
musik. Här finns även plats att ställa husvagn/bil om man så önskar.
Beräknat pris cirka 250:- per person. OBS: bindande anmälan.
För mera information samt anmälan senast den 10 augusti 2004 kontakta:
Jan Persson
Inger Hammarlund
Birgitta Schött
LL Utvandrarna Nr 680
LL Ronneby Nr 630
LL Carlskrona Nr 601
0454 - 147 98
0457 - 175 70
0455 - 33 70 84
0455 - 175 14

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL KARLSHAMN OCH BLEKINGE.

Jan Persson
Ordförande, Logen Utvandrarna Nr 680
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