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VASA-VÄNNER!
Aktivitetsklubb
Vasa Support Club avhöll sitt årsmöte den 26 februari i år. Support- VASA ORDEN AV AMERIKA
klubben fyller ju fem år i år och för första gången sedan starten blev det lite ändringar i
styrelsen. Knut Sernbo hade bett att få avgå på grund av hälsoskäl och han har avtackats för
det arbete han nedlagt för Vasa Support Club.
Lars Helgeson överlämnade kassörssysslan till nu ordinarie ledamoten Gull-Maj Högstedt,
men Lars sitter kvar i styrelsen. Undertecknad omvaldes som ordförande, Kjell Åhlander
som sekreterare och Åke Mellnert som ledamot.
Eftersom inte alla medlemsavgifter ännu har inbetalats (tror vi) så kan inte det definitiva
medlemsantalet för år 2005 redovisas ännu, men siffran 800 har passerats.
Vi har hittills i år efter ansökningar lämnat ekonomiska bidrag till en Lokalloge för information om vår Orden och till en ung man (son till medlemmar) för studier i USA.
Vasa Support Club framför sitt varma TACK för de extra penninggåvor (stora som små)
som har sänts in under senaste året. TACK! Ni som inte har hunnit sända in medlemsavgiften för år 2005 – det blir aldrig försent!
Hjälp oss stödja genom medlemsavgifter - gåvor - kondoleansmedel. Postgiro 105 68 42 - 6
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen
Rolf Arnshed, Ordförande

Gökotta, LL570

I arla morgonstund på Kristi Himmelsfärdsdag innan solen hade så mycket som
funderat på att stiga upp över horisonten
samlades enligt traditionen som det nu blivit
(6:e gången) ett mer eller mindre morgonpiggt gäng för att avnjuta årets Gökotta.
Vi var c:a 20 stycken som träffades kl 5 på morgonen ute hos sy Sus Johnsson´s sommarställe. Efter en stunds promenad genom kohagar kom vi fram till den vanliga platsen där
en mycket lätt 1:a eller 2:a frukost intogs. Efter ett tag behagade solen stiga upp och vi fick
uppleva en fin morgonrodnad med alla de ljud som tillhör detta. Därefter gick vi en ny väg
tillbaka till samlingsplatsen där vi alla avnjöt en sillafrukost med tillbehör. Ingen behövde
gå hungrig eller törstig från detta bord som innehöll så mycket gott.
Göken? Jo då den hörde vi också från öster kom det klara ljudet i år. /OW

REDAKTIONELLT

MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT
är den 1 augusti 2005.

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.



Distriktsmästarens spalt

ORDENSSYSKON!
Två år har nu gått sedan Distriktsmötet i Ronneby och jag har avverkat min första termin som Distriktsmästare. Tiden har inneburit
en hel del arbete, men det som har gjort arbetet lätt är de många
positiva möten med alla Er Ordenssyskon ute i Lokallogerna.
Jag vill framföra mitt STORA TACK till alla mina Distriktsdeputerade som på ett så förtjänstfullt sätt verkat ute i de olika Lokallogerna.
Jag vill också framföra mitt tack till alla i Exekutiva Rådet för allt
arbete som har lagts ner under dessa två år som har gått.
Distriktsmötet i Borgholm den 21-22 maj 2005 hoppas jag blir välbesökt. Det arbete som
Logen Calmare Nyckel Nr 628 och dess medlemmar har lagt ner på att ordna inför och
under mötet hoppas jag alla vi Logesyskon skall uppskatta.
Sommarens alla Sverige-Amerika arrangemang kan Ni läsa om i detta VASA NYTT. Jag
hoppas att det finns någon plats där firande sker som kan passa just för Er att besöka.
Med dessa rader vill jag och Sy Carina tacka för dessa två år och önska det nya Exekutiva
Rådet lycka till. Samtidigt vill vi också önska alla Ordenssyskon en riktigt skön sommar.
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert, Distriktsmästare

Redaktören har ordet

Ordenssyskon!
När flertalet av Er läser detta har Distriktsmötet 2005 genomförts. Information om viktiga
beslut kommer i nästa nummer. Likaså har
press-release om Årets Svensk-Amerikan
2005, Jeanne Eriksson Widman, publicerats och
sänts till Lokallogerna. Mer om ÅSA finns att läsa i tidningen.
På mittuppslaget finns en sammanställning över sommarens svensk-amerikanska arrangemang. Ni som ännu inte besökt något sådant – ta chansen i år. Det finns
många att välja bland och alla har trevliga och intressanta program. Du som besöker något
sådant arrangemang, ta gärna en bild eller flera och skicka med några rader till redaktionen.
Avslutningsvis – TACK till alla medarbetare för insända bilder och texter. Jag ser fram emot
många bidrag, både via mail och i kuvert, från vårens och sommarens aktiviteter.
Bertil Ericsson



vdm har ordet

Kära Vasavänner
Så kom den till slut, trevande visserligen men ändå… våren.
Efterlängtad och samma mirakel inträffar som tidigare år — naturen
pånyttföds. Man blir liksom lite piggare i sinnet och allt blir lite enklare — märkligt men sant.
Vi behöver vara pigga och raska när vi nu skall dela med oss av
känslan med Vasagemenskap till våra vänner i hopp om att de vill
deltaga som Vasamedlemmar en gång. Vi behöver många nya medlemmar och lika viktigt är att skapa förutsättningar så vi alla trivs med vår Vasagemenskap. Vi vill ju också behålla våra medlemmar.
Stort Grattis till Logen Trelleborg Nr 734 som vann Medlemstävlingen 2004. Ett imponerande arbete med hela 16 nya medlemmar. Logen Blå Ljungfrun Nr 749 kom på en
hedrande 2:a plats och Logen Kärnan nr 747 knep tredjeplatsen — bra jobbat.
I år redovisas närvarofrekvensen enbart som statistik utan tävlingsmoment. Detta på begäran från Logerna, då de geografiska förutsättningarna skiljer en hel del mellan Logerna vilket
påverkar besöken i andra Loger.
Sy Berit Ström i Logen Westervik nr 679 vann Medlemsvärvartävlingen 2004 med 4 st
nya medlemmar. Ett bra tillskott till Logen och till vår Orden.
Alla medlemsvärvare är mycket viktiga med sina insatser oavsett antal medlemmar man
rekryterar. Ett ansvar finns också med att man som fadder stimulerar sina medlemmar att
vara flitiga besökare i Logerna.
Tack alla Protokollsekreterare för gott samarbete med pålitliga och noggranna närvarorapporter.
Låt oss alla göra vårt yttersta för att 2005 skall bli ett bra och glädjerikt Vasaår.
Två ordspråk på vägen: ”En av de största energikällorna är stoltheten över vad man gör” och
” Vill man skörda måste man vara med och så”.
Må väl Vasavänner och sköt om er
I sanning och Enighet
Kjell Isberg, Vice 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 och från Lokallogerna, information om alla utnämnda
Årets Svensk-Amerikaner, länkar till andra intressanta ställen med mera.

Över 450 bilder från olika evenemang, läs Vasa
Nytt på nätet, se vad som är på gång i Logerna...

http://www.vasaorden.se/



distriktskulturledaren

ORDENSSYSKON !
Efter diverse påminnelser har jag slutligen fått in alla kulturledares årsberättelser.
Återigen blir jag glad och imponerad av att se hur mycket intressant som bjuds våra Ordenssyskon vid våra Logemöten.
Tänk att sammanställa det gångna årets alla anföranden under
Kontakt Amerika och Efterkapitlens föredrag till en bok. Vilken
tegelsten det skulle bli! Tiden går fort, och snart är Logemötena
slut för våren. Men det finns många möjligheter att deltaga i Vasaaktiviteter även under sommaren. I det här numret finns en förteckning över sommararrangemang från de Loger, som sänt in uppgifter. Nu gäller det att fundera, planera och
prioritera.
Den 27 augusti blir det en kurs för KL/BKL i Utvandrarnas Hus i Växjö. Det blir bara en
dag, men eftersom vi får hela dagen för oss själva, bör vi hinna beta av en hel del. En inspirations- och idédag för kulturen i Vår Orden.
Inkomsterna från brevmärkesförsäljningen ska gå till ungdomsarbetet och kulturen, som
Ni vet. Tack vare detta blir kursdagen i Växjö kostnadsfri för både deltagarna och Lokallogerna. Då det dessutom torde vara isfria vägar, hoppas jag på många deltagare. Jag uppmanar Kulturledarna att redan nu boka in dagen i sina kalendrar.
Kanske ses vi på Distriktsmötet, något sommararrangemang eller KL-träffen i Växjö. ”Hur
eller hur”, som de säger i Vimmerby, önskar jag Er alla en skön och vederkvickande sommar.
I Sanning och Enighet
Gun Lith

DISTRIKTSLOGENS ARKIVKOMMITTÉ

Vid Exekutiva Rådets sammanträde i mars valdes en arkivkommitté bestående av DH
Catherine Bringselius Nilsson, MSLER Bertil Ericsson samt LH
LL630 Ann-Margreth Ericsson. Arbetet med att sortera,
gallra och arkivera materialet har påbörjats men kommer att ta lång tid. Det finns ca 600 välfyllda
A4-pärmar och därutöver arkivkartonger,
mappar och en mängd annat material. Eftersom vi vet att en del Loger saknar protokoll och andra handlingar, kommer sådant
inte att kastas om det dyker upp, det skall
överlämnas till Lokallogernas arkivkommittéer för fortsatt bearbetning. /BE



SLD HAR ORDET

I skrivande stund förväntar vi oss ett Distriktsmöte i maj månad som
skall genomföras i sann Vasa-anda. Vi ser alla fram emot att få träffa
Ordenssyskon från såväl vårt eget Distrikt som DL 19 och inte minst
ifrån andra sidan Atlanten.
Det är Ni som är valda i Exekutiva Rådet som har nöjet, men
också ansvaret för ett lyckat Distriktsmöte.
Jag önskar er varmt lycka till med genomförandet av mötet och
arrangemangen kring detta.
I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed, Storlogedeputerad

Lämpliga presenter vid bemärkelsedagar

Manschettknapp
Brosch - Black Onyx

Brosch - Filigree

Livrem med Vasa-emblem på spännet

Kontakta din finanssekreterare för besked om pris och beställning.



distriktshistorikern funderar

Blommor och träd med nationalstatus
Så här inför sommaren tänkte jag presentera några växter med speciell
status i USA, delstaternas egna lagligen utnämnda träd och blommor.
Alla USA:s femtio delstater har utsett en officiell blomma och ett
officiellt träd för sin stat. Alla träd finns ursprungligen i sina respektive stater utom trädet som representerar Hawaii.
Många blommor däremot är inte inhemska växter i sin delstats
naturliga flora, utan de är valda på grund av sin skönhet eller betydelse
på annat sätt. Här nedan följer några exempel. Jag specificerar inte de olika varianter som
förekommer av en art.
Delstat
Blomma
Träd
Alabama
camelia
tall
Alaska
förgätmigej
gran
Arkansas
äppelblomma
tall
Florida
apelsinblomma
palm
Iowa
vild prärieros
ek
Kansas
solros
bomullsträd
Kentucky
gullris
poppel
Lousiana
magnolia
cypress
Minnesota
rosa och vit akleja
tall
New Hampshire
lila syren
björk
New York
ros
sockerlönn
Jag avslutar på blommande tema med en vårdikt av svenskamerikanen Arthur Landfors,
Syrener blomma.
Jag tänkte inte på vart vägen ledde.
Jag gick förutan mål, men här jag står
och ser in genom grinden. Det är vår.
Ja, det är vår, som då, syrener blomma.
Det är som väntade jag någon komma
på gångens grus med lätta steg mot grinden.
Och du har samma vita klänning på,
ditt hår är lika burrigt ljust som då,
och du har samma friska färg på kinden.

De vita blommen falla ner så sakta
på gräsets gröna matta, gångens grus.
Så svagt går vinden genom lönnars hus
och kvällens stjärnor genom valven blinka.
Men aldrig mera öppnas grindens klinka
utav din hand. Och aldrig skall du komma
med steg som dansa över gången mer.
I drömmen står jag här förstrött och ser
hur stjärnor blinka och syrener blomma.

Var det ej underligt – jag skulle komma
just här förbi? Det är så länge nu
sen sist jag stod vid grinden här och du,
du öppnade med varsam hand dess klinka.
Vi gingo båda över gångens grus,
och där på bänken under lönnars sus
vi sågo kvällens första stjärnor blinka.
Skön sommar önskar jag er alla,
Catherine Bringselius Nilsson, DH



logeglimtar
logen skåne nr 570

Fredagen den 14 januari, Logemöte med årsmötesförhandlingar vilka leddes
av vår DD Börje Gunnarsson, LL 734. Efterkapitlet var en presentation av
den planerade USA-resan år 2006 som SWANSONs resebyrå gjorde. Intresset var stort och det verkar bli
många deltagare. Vi hade intresserade medlemmar från LL
631, LL643 och LL 734. Det bör bli en fin resa. Som vanligt avslutade kvällen med lotterier och många glada vinnare.
Detta var det sista Logemötet i Sirius-Ordens lokaler. Logen
flyttar till Odd-Fellow Ordens lokaler. /BÖ
Lördagen den 12 februari HÖGTIDSMÖTE. I nya lokaler hölls årets andra möte. Installationen genomfördes av DD
Börje Gunnarsson med stab från LL 734. Vid banketten hölls
sedvanliga tal och skålar utbringades. Sedan blev det dans.
Alla verkade att trivas i de nya lokalerna och allting fungerade
bra. Åter en fin kväll i god Vasa-anda. /BÖ
Fredagen den 11 mars Logemöte. Ett bra möte, nu är vi hemma-stadda i vår nya lokal. Efter maten skulle vi lyssnat till ett
föredrag om ”Titanic” som tyvärr utgick pga sjukdom. Vår VO
Sven-Åke Sjöstrand hade ordnat en fin ersättare. Som under- Kristina Backe sjöng för oss.
hållning blev det underbar sång av Kristina Backe. Hon fängslade oss med sin fina röst och
trevliga visor. Lotterier som vanligt av Barbro och Nils Henriksson. Inga-Britt Ferborn gjorde
några glada med medlemslotteriet. Tack. Som alltid en fin kväll på LL SKÅNE. /BÖ

logen kärnan nr 608

Lördagen den 12 februari avhöll Logen Kärnan Högtidsmöte med installation av nya
tjänstemän samt intagning av tre st. nya medlemmar.
DD Anita Bengtsson med stab från Logen Höganäs Nr 634 utförde installationen av Logen
Kärnans nyvalda tjänstemän på ett berömvärt sätt. Reception av
tre st. nya medlemmar gjorde kvällen extra minnesrik. Efterkapitel
med god mat, tal till nya medlemmar samt skål för Konungen.
Dansmusiken svarade Gert Reinhold för. /AL

Avgående O
Morgan Pålsson.

Logen Kärnans nya styrelse.



logen christian nr 617

Bröderna i LL 617 Christian har sedan början av året legat i hårdträning inför Brödernas
Afton, som gick å den s k stapeln vid Logens januarimöte. Man bjöd då på ett program i
Norrlandsstil — en rejäl rallarafton. Där saknades varken rallartoast, renskav, tunnbröd
med Västerbottenost eller en smaskig, varm hjortrondessert. Och till det kunde den, som så
ville, inmundiga ”vargtass” med tilltugg. Som komplement
till det hela hade man även anskaffat en ren, även om den
var uppstoppad och inte gick att förtära.
Florence Ericsson och Olle Hjelm stod i köket och svarade
för den lekamliga spisen vid LL 617s “Norrlandsafton”.
Bröderna, skrudade i de rysligaste rallarhattar, lösmustascher och annan nödvändig rekvisita, svarade för serveringen av den rejäla och livgivande rallarmaten, som bestämts
och till stor del tillagats av Florence Ericsson. Överste rallare
var bröderna Gösta Löfstedt och Olle Hjelm, båda med om-

Bo Abrahamsson, Gösta Löfstedt och Knut
Hannebo hade stoppat upp en ren och visade
upp den vid logens Norrlandsafton - även
om det stackars djuret var uppstoppat.

Glada rallare roade oss.

fattande norrländska erfarenheter. Eftersom
det inte fanns tillräckligt med musikaliska
bröder tillgängliga, fick även BMM MaryAnn Nilsson ikläda sig rallarutstyrsel och dito mustasch och agera i diverse rallarsånger och
allsånger, med benäget bistånd av en rad andra bröder, vilka bland annat på den i rallarsammanhang lämpliga stubinen rev av ”Bergsprängartango”.
Överste rallaren Gösta Löfstedt hade även raggat upp den skicklige pianisten Lars Axelsson som också svarade för pausmusiken. När de musikaliska (?) bröderna väl släpptes fram
i full frihet bjöd bland annat trion Gösta Löfstedt, samt Mary-Ann och Willy Nilsson på
en världspremiär på ”Fjälkingevisan” - en sorglig historia om hur en smart Fjälkingeflicka
lurat tre unga män att betala ”barnbidrag” till samma lilla barn. Och de lurade bröderna
understöddes av en röststark, manlig doakör. /WiNil
Vid högtidsmötet lördagen den 19 februari kunde O Gösta Löfstedt hälsa välkommen DD
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Jan-Åke Ferborn med stab från LL Skåne Nr
570 att installera de valda tjänstemännen. Två
nya medlemmar, Olle Oredsson och Krister
Olsson recepierade. LFT utdelades till Gösta
Löfstedt och Nadja Häll. FDO-värdigheten
erhöll Gunnel Larsson, Pernilla Frick och
Conny Häll och 10-årsmärket utdelades till
Eskil Rundcrantz och Gösta Larsson. Efter
högtidsmötet välkomnades vi till ett vackert
dukat bord och en god måltid. Talet till recepienderna höll Bo Abrahamsson och Krister
Olsson tackade och utbringade en skål och
ett leve för Logen Christian Nr 617. SamtiDD Jan-Åke Ferborn utdelar LFT
digt överlämnade Bo en symbolblomma till
till Gösta Löfstedt och Nadja Häll.
de nya medlemmarna. Efter måltiden vidtog
dans till Freddie Weiders Musik. Återigen hade vi fått uppleva en underbar kväll i Logen
Christian nr 617. /KH
”Mingelafton med amerikansk prägel” var titeln på LL Christian Nr 617 marsmöte. Det
verkligt nysvenska ordet mingel - som säkerligen har sitt ursprung i engelskan - kan väl ha
flera betydelser. I ett datalexikon översätts det med ”Aktuellt kändisskvaller” Om det blev så
mycket skvaller vet vi inte — men roligt var det. Ett lite mera vårdat ord är väl konversation,
vilket också var det ordet som
”minglarna” skulle få fram när
de under efterkapitlet ”minglade runt”. Som förtäring
bjöds bl a på amerikanska
pajer, kaffe och ”cookies”.
En mingelregel är att man då
och då byter bordssällskap
och att man denna afton på
amerikanskt vis bara hade
gaffel som ätverktyg. Ett populärt inslag under kvällen var
Tre “minglare” vid 617 Christians “mingelafton”, Esvissång av trubaduren Gunkil Rundcrantz, Mary-Ann Nilsson och Sven Lang.
nar Olofsson, vilken även
ledde allsångens ”Hälsa dem
där hemma” och ”Barndomshemmet”. Och intet öga var torrt!
Logemötet leddes av O Gösta Löfstedt, som förrättade parentation över Sven-Ove Ohlsson
som gick in i VOA 1957 och blev utsedd till Hedersmedlem 1998. DD Jan-Åke Ferborn
installerade sex ej installerade tjänstemän. /WiNil
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logen småland nr 618
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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
N AT I O N A L
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.
ARCHIVES
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
IKA
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En epok avslutas och tre damer tackar för sig. Det är lätt att tycka att de varit Logens
ryggrad. Tjänstemannabefattningar har växlat genom åren och kulturprogram har varierat,
men gourmetkommittén har bestått. Under nästan tiotalet år har de tre damerna sett till att
kulturlogernas supéer har stått färdiga på festligt dukade bord.
Ansvariga logetjänstemän iordningställer vanligtvis Logesalen några timmar före öppnandet, men damernas arbete har börjat flera dagar tidigare. De har lusläst livsmedelskedjornas
annonsblad, ringt sins-emellan och diskuterat förmånserbjudanden, satt samman menyer
och fördelat inköpsuppgifter. De har kånkat
hem fulla matkassar och lagat mat till fyra,
fem dussin logebesökare hemma i respektive
kök.
De har transporterat ner alltsammans till
Logelokalen, dukat borden, skaffat och arrangerat festliga bordsdekorationer och förberett servering. Slutligen har de, framåt natten, ställt sig vid diskbaljan och diskat upp.
Alla inom vår Loge vet så väl att allt detta
har damerna gjort med ett glittrande glatt Avgående gourmetkommittén Ingrid Svensson,
humör och med Logens bästa ständigt för
Maj Fornander och Annette Atterling.
ögonen. Visst har de haft hjälp. Andra logemedlemmar har bistått med hembakade kakor till kaffet, med dukning, disk och städning.
Även ställt upp och övertagit det egentliga supéansvaret vid några tillfällen.
Men damerna Ingrid, Maj och Annette har varit ryggraden.
Det är väl värt att märka att beteckningen ’gourmetkommittén’ inte är fastställd vid något
formellt styrelsemöte. Det är en hederstitel, som vuxit fram bland oss medlemmar. Det
fanns helt enkelt inget bättre ord för det de gjorde.
De fått blommor och förtjänstmedaljer. Vad bättre är - de har fått hela Logens helhjärtade
uppskattning. För oss i Logen Småland står dessa tre damer som symboler för verklig, genuin Vasaanda. De har blivit de främsta genom att vara allas tjänare.
Tack skall ni ha från oss alla, och njut nu av er välförtjänta ledighet. Om ni bara kan hålla
er lugna. /RF
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LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628

Logens nyår startade i januari med fart och fläkt.
Ostkantens Linedancers visade dans i gammal amerikansk tradition. Först fick vi en uppvisning under
inspirerad ledning av Britt-Marie Dahlberg. Vasasyskonen fick sedan en grundläggande instruktion
i steg och positioner och alla fick prova på några av
line-dansens olika turer. Flera systrar grep tillfället att
träna vidare med gruppen varje vecka.

O Lars Carlson överlämnar en tackblomma till Britt-Marie Dahlberg.
Aftonen blev en stor succé!
Nu är våra nya tjänstemän
på plats. Välkomna!
Vi tackar varmt för en fin
installation under vår DD
Carin Svenssons ledning
tillsammans med logesystrar
från Logen Ronneby Nr 630.
/MB
O LL628 omgiven av installationsstaben från LL630.

Logen Ronneby Nr 630

Årets första Logemöte ägde rum onsdagen den 26 januari med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Förutom val av kommittéer, fastställande av budget och mötesdagar, behandlades
också motioner till Distriktsmötet. BKL Karin Ericsson
berättade om Vilhelm Mobergs kusin Walter C. Lindquist, som avled i oktober
2004. En god måltid och god
gemenskap avslutade kvällen. Vid högtidsmötet lördagen den 5 februari hade
vår Loge gäster från Logerna
Christian Nr 617, Calmare
Nyckel Nr 628 och Tomelilla
LL 630:s nya styrelse.
Nr 631. Bland dem kan näm-
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nas DM Åke Mellnert, vår
DD Karl-Erik Mellnert, DD
LL680 Karin Holmkvist, O
LL617 Gösta Löfstedt och O
LL628 Lars Carlson. Installationen av Logens tjänstemän genomfördes högtidligt
och värdigt av DD Karl-Erik
Mellnert med stab. Barbro
Sandin erhöll denna kväll 10årsmärket. Märket för 25 års
medlemskap tilldelades Siw
och Gunnar Mossberg. Per
Ericsson fick ta emot märÅtervalda O Inger Hammarlund med med DD Karlket för FDO-värdighet. Som
Erik Mellnert och installationsstab från LL 617.
tack för arbetet som PS respektive K mottog Elisabeth Andersmark och Kurt Sandén ett isberg i glas och Logens bordstandar samt blommor. KL berättade denna kväll om sina erfarenheter av släktforskning via
internet. En god och festlig installationssupé intogs. Vår DD tackade för den och för den
goda gemenskapen. Vid kaffet lottades vandringsbåten ut,
traditionsenligt. I år seglade
den iväg med Gunnel Olofs- Gunnar & Siw Mossberg i
väntan på 25-årsmärke.
son LL Christian Nr 617.
Efter en stunds dans kunde
den som så önskade styra stegen hem till O Inger Hammarlund dit vi var inbjudna till nattamat och fortsatt trevlig
samvaro.
Ordenssyskon från Logen Christian Nr 617, Logen Westervik Nr 679 och Logen Klockan
Nr 747 gästade vår loge vid Logemötet lördagen den 5 mars.
Logens hedersledamot, Agnes
Wirén hade avlidit och mötet
inleddes med en tyst minut. Agnes Wirén blev fil dr 1975 på
en avhandling om emigrationen från Blekinge, Uppbrott från
Örtagård. Detta berördes under punkten Kontakt Amerika av
KL Karl-Anders Hjortskull. LH Ann-Margreth Ericsson läste
upp ett emigrantbrev, daterat 1891. Om nutida emigration fick
vi veta vid efterkapitlet. Efter en välsmakande amerikansk buffé
berättade Siw och Gunnar Mossberg samt Ingrid och Hans-Åke
Rytterdahl om hur det är
Barbro Sandin mottog 10-årsmärket.
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Kurt Sandén, avgående K,
och Elisabeth Andersmark,
avgående PS, avtackades
med standar och blommor.

PS Per Ericsson tilldelas
FDO-värdighet av O
Inger Hammarlund.

att ha barn och barnbarn
i USA. Med ord och bild
och genom att svara på
frågor gav de oss en god
och intressant inblick
i ämnet. Lämpligt nog
hade till detta efterkapitel
kommit åtta gäster som
inte är medlemmar, men
intresserade av vår Orden.
Ett välbesökt informationsmöte hölls söndagen den 13
mars. MSLER Bertil Ericsson gav en bakgrund till vår Ordens tillblivelse. Vår Ordens uppbyggnad, emblem, regalier, utmärkelser m.m. avhandlades. Det blev en intressant
eftermiddag för såväl nya som gamla medlemmar. Att ha
kunskap om vår Orden är viktigt och gör medlemskapet
än rikare. En information speciellt avpassad för presumtiva
medlemmar ägde rum redan den 17 februari. /CS

Gunnel Olofsson, LL 617,
seglade hem med båten.

Ingegerd Alderlöf vann ett påskägg med en “hög pengar.”
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Logen Kärnans nya Ordförande
Gunilla Broddesson flankerad av nya CM-paret, Krister & Gudrun Fritzon, samt våra nya medlemmar Eva & Sune Svensson och Peter Johansson.

643
608
CM Jonn Walles, O Bodil Walles, de
nya medlemmarna Jan-Åke Åkerlund, Karin Åkerlund-Nord, Dorrit
Walette, Ingvar Walette och Mary Mandelin samt CMA Margareta Sellberg.
O LL 631 Gunnel Hallberg Dahlman med
nya medlemmarna Lennart o Ann Landström samt Siv Lundgren flankerade av
CM-paret John Andersson o Agneta Jönsson.

747

Nya
Medlemmar

631

DD Eivor Höörgren och O Helena Jönhill
med Åke Sjörin, ny medlem i LL 747.

LL 617 CM Conny Häll, nya medlemmarna Olle Oredsson och Krister Olsson,
CMA Iréne Aldén samt O Gösta Löfstedt.

617

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2005
Distriktslogen Södra Sverige Nr 20
Juli 2
Höganäs
50-årsjubileum och Svenskt-Amerikanskt Logemöte
Kl 16.00 på Bäckafarm, Höganäs. Anmälan senast i juni.
Kontakt:
Logen Höganäs Nr 634, Berit Bogren
042-33 34 97
Halmstad
Sverige-Amerikadagen
Juli 4
Kl 19.00 i Svarta Örnshuset, Erik Dahlbergsgatan 2
Kontakt:
Logen Tre Hjärtan Nr 665,
Elve Lensvall

035-15 70 58

Runsten
Öland-Amerikadagen
Juli 17
Tornlunden, Runsten
Kl 13.00: Anförande av Hembygdsföreningens ordf. Åke Persson, av Vänföreningens ordf.
Ulf Beijbom. Älghults kyrko- och hembygdskör. Högtidstal av flygkapten Carl-Werner
Pettersson. Emigrantinstitutet hjälper till med släktforskning. Servering.
Kontakt:
Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson
0485-56 10 62
		
Emigrantinstitutets vänner			
0470-201 20
Barkerydsdagen
Augusti 7 Barkeryd
Kl. 14.00: Inmarsch. Musikkår. Amerikanska gäster med Lucia från Texas.
Underhållning: Susanne Alfvengren. Vimmerby dragspelsklubb. Teatergrupp från Vessigebro framför ”Den kloke gubben”.
Kontakt:
Barkeryds Hembygdsförening, Alf Karlsson
0380-220 14
		
Logen Småland NR 618,		
Per Olof Brinck 036-16 04 81
Sverige -Amerikadagen på Kalmar Slott
Augusti 7 Kalmar
Kl. 14.00: Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan.
Kl. 15.00: Underhållning i Gröna Salen på Kalmar Slott.
Kl. 16.30: Underhållning och ostkakegille i Krusenstjernska Gården.
Kontakt:
Logen Calmare Nyckel Nr 628
		
Britt-Marie Lindeblad 0480-47 19 44

Augusti 14 Växjö
Minnesotadagen
Kl 10.00: Svensk-Amerikansk gudstjänst i Växjö Domkyrka.
Kl 14.00: Minnesotadagen firas i museiparken
Arrangör: Svenska Emigrantinstitutet
Kontakt:
Catherine Bringselius Nilsson
0470-285 88
Augusti 20 Kristianstad Svensk-Amerikanskt Logemöte
Kontakt:
Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist

044-24 13 78

Sverige -Amerikadagen (Hans Mattsondagen)
Augusti 21 Önnestad
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

Distriktslogen Norra Sverige Nr 19
Juni 11
Kontakt:

Kungälv
Vikingafest
Logen Kongahälla,
FDO Gunnar Gustafsson

Juli 2-3
Kontakt:
		

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

Juli 4
Kontakt:

Göteborg
4:e julifirande
Logen Göteborg,
FDO Ulla-Britt Essgren 031-91 78 53

Juli 4
Kontakt:

Eskilstuna
Sverige -Amerikadagen, 4:e juli
Logen Eskilstuna,
Berith & Hans-Olof Söderström 016-35 38 13

0303-541 13

Filipstad
John Eriksson-dagen
Juli 30
Parkprogram samt rekonstruktion av ”Slaget vid Hampton Road”
Kontakt:
Emigrantregistret/Kinship center 054-61 77 20
Korpagillet
Augusti 13 Uddevalla
Kontakt:
Logen Uddevalla,
O Stig Strandberg

0522-862 00
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680

DM Åke Mellnert, O Jan Persson och
DD Karin Holmqvist med Lilian Lindborg och Tommy Karlsson, överflyttade från LL 601 till LL 680.

Nya
Medlemmar

747

DD Eivor Höörgren och O Boris Nilsson
med nya medlemmarna i LL 747, Mona
och Arne André, Christine och Bonde Martinsson samt Ebba och Arne Elofsson.

630

LL 630 O Inger Hammarlund och nya medlemmarna
Gerdt-Eric och Annetje
Gerdtsson samt Lena Kallberg-Larsson och Staffan
Larsson. CM-paret Hans-Åke
och Ingrid Rytterdahl flankerar.

734

Bakre raden faddrar, BengtArne Pettersson, Herta och
Harry Nilsson, Anita och
Leif Persson. Främre raden
nya medlemmar i LL 734:
Ingrid Jönsson, Hans och
Christina Persson, Bertil
och Ingrid Andersson, Sven
och Monica Heinemyr
samt Willy Gustavsson.
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JEANNE ERIKSSON WIDMAN
Årets Svensk-Amerikan 2005

De båda svenska distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika har utsett musikern Jeanne
Eriksson Widman, New York, till Årets Svensk-Amerikan 2005, den 46:e i ordningen.
Jeanne Eriksson Widman är född i Bay Ridge, Brooklyn, New York, men har sina rötter
djupt förankrade i Sverige. Hennes far var den legendariske musikern och underhållaren
Walter Eriksson. Jeanne Eriksson Widman har haft en outsinlig energi när det gäller att
förmedla sin glädje och kunskap i svensk dans, musik och kultur. Hon har
varit dansledare och chef för Vasa Folkdancers of New York i över 25 år,
med en resa till Sverige 1983 som höjdpunkt. 1986 samordnade Jeanne
Eriksson Widman inspelningen av “A Swedish Christmas”, som återutgavs på CD i höstas. Hon har också grundat The Scandinavian Accordion
Club of New York. Jeanne Eriksson Widman har varit värd för otaliga
folkdansgrupper, musiker och sångare från både Sverige och Åland. Hon
har rest vida omkring för att sprida svensk musik, dans och kultur över
Höstfest 2004
hela USA. Tack vare svensk musik har Jeanne Eriksson Widmans resor
lett henne till sådana minnesvärda tillfällen som att uppträda i folkdräkt vid öppnandet av
World Trade Center i New York (1974) och Luciafirandet vid Rockefeller Center.
När Jeanne Eriksson Widman inte är helt uppslukad av svenska
aktiviteter och dragspelsmusik, arbetar hon som förskollärare och
musikdirektör med undervisning i piano och dragspel. Jeanne Eriksson Widmans far dog 1993 och hon miste sin mor i februari
i år. ”Mina föräldrar gav mig en
ovärderlig livslång gåva när de
förmedlade den påtagliga känslan
Jeanne på the Merv
av att så starkt känna till mina
Griffin Show
svenska rötter.”
Jeanne Eriksson Widman kommer att resa med vår sponsor
SAS Scandinavian AB Sverige till Sverige för att närvara vid
de svensk-amerikanska firandena i Värmland och i Stockholm med början den 28 juli. Besöket kommer att uppmärksammas av den amerikanske
ambassadören, uppmärksammas med en ceremoni på Skansen – bland annat.
Höstfest 2004
Om du vill läsa mer i detalj om Årets
Svensk-Amerikan 2005, leta upp en dator
och surfa in till
http://www.vasaorden.se/sv/asa/2005.asp
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logen tomelilla nr 631

Lördagen den 22 januari var det årsmöte med val av tjänstemän för år 2005. Under Kontakt
Amerika berättade KL hur Lisa Ekstrand från
Linde Loge Nr 492, Milwaukee, Wisconsin,
USA hade firat jul med Logen och hemma
tillsammans med familj och andra svenskamerikaner. Vid efterkapitlet informerade
Gunnel Skölwe hur kvinnojouren fungerar
och vad innebörden blir om den får läggas
ner p.g.a pengabrist orsakad av indragna
bidrag. Hon visade även sina konstnärliga
smycken tillverkade av gamla cykelslangar.
Under kaffet drogs det sedvanliga lotteriet
och många blev
lyckliga vinnare
Lennart Nilsson och Ebet Noelle
till mer än en
undrar var vinsterna är.
trisslott.
Lena Alebo avtackas av Gunnel Hallberg Dahlman
Fredagen den 18 februari kom temakommittén med årets
förslag och programkommittén med nästa års förslag. KL GullMay Åstradsson berättade om en svensk från Ingelstorp som
lämnade Sverige för ett liv i Chicago som affärsidkare. LH
Bengt Klyft förklarade hur en Logehistoriker arbetar och vad
som bör dokumenteras.
Vid efterkapitlet välkomnades Lena Alebo som redogjorde för
olika slags häxor. Vissa åkte till Blåkulla och en del brändes
på bål bl.a. Det blev ett hastigt slut på kvällen
för snön yrde runt knutarna, men kaffe och lotteridragning är ett måste. Även denna kväll med
många lyckliga vinnare.
Lördagen den 19 mars hade Logen Tomelilla
Nr 631 högtidsmöte. Logen intog tre nya medlemmar, Ann och Lennart Landström samt Siv
Lundgren som hälsades välkomna.
Tjänstemännen blev installerade på ett mycket
värdigt sätt av DD Marie Wickström med stab
från Logen Skåne nr 570. Det blev en del byte
av tjänstemän som hälsades välkomna till Logearbetet och en del blev avtackade med blomsterGull-May Åstradsson och Hugo
Ohlsson tilldelas LFT
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buketter efter fullgjort värv. Gull-May Åstradsson och Hugo Ohlsson mottog Logens högsta
utmärkelse, Logens Förtjänsttecken.
KL Gull-May Åstradsson berättade om en pensionerad folkhögskolelärarinna som har dokumenterat på dator över 900 brev som kom från fem syskon och deras barn. Dessa har
hon överlämnat till Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Vår nye LH Anita Nilsson tackade
för förtroendet och skulle efter bästa förmåga ta hand om vår 50-åriga historia och fylla på
efter hand.
Därefter blev det bankett med god mat och
dans till sena kvällen. G-M Å

logen höganäs nr 634

Lördagen den 29 januari hölls årsmötesförhandlingar samt genomfördes installation
av tjänstemän för 2005. Nomineringskommitté valdes liksom delegater till Distriktsmötet. Avgående tjänstemän avtackades med
blommor, Bodil och Leif Larsson erhöll 10årsmärke och Berit och Hans Bogren samt
Britt-Marie Rönn erhöll 25-årsmärke. KarlAxel Bengtsson och Ulf Blomgren tilldelades
LFT. Styrelsen överräckte nya regalier för
Standarbärare som gåva till Logen.
Leif och Bodil Larsson erhöll 10-årsmärke.
Vid söndagsträffen i februari fick de närvarande inte bara gott kaffe med bröd utan
också fin underhållning av Leif Larsson.
Lördagen den 12 mars stod ”Systrarnas
Afton” på efterkapitlets program. Under Logemötet informerades bland annat om plaLeif Larsson underhåller
nerna på en gemensam träff med Logerna
i Halmstad, Ängelholm. Helsingborg och
Höganäs 2006. Efter en mycket god måltid
kom påskkäringar från Blåkulla indansande
till tonerna av Easter Parade. Fågeldansen
och ”äggapickning” ingick också i programmet. /MKJ
Blåkullaresenärerna Marie-Louise
Breitfeld och Gun-Britt Hassleryd
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logen malmöhus nr 643

Den 5 februari 2005 bjöd Logen Malmöhus nr 643 till högtidsmöte. Vid en värdig intagningsceremoni utökades
Logen med fem medlemmar.
Våra nya logesyskon är Karin Åkerlund-Nord, Jan-Åke
Åkerlund, Dorrit och Ingvar
Walette samt Mary Mandelin. Logens valda tjänstemän
installerades av DD Leif
Jönsson med stab från Logen
Trelleborg Nr 734. Vid den
trevliga banketten lät sig Vasamedlemmarna väl smaka av
Nyinstallerade glada tjänstemän ser fram
gratinerad rödtungsfilé med
emot den kommande terminen
hummersås och som dessert
hallonparfait och dansade till
den uppskattade musiken framförd av vår egen Logemedlem Tord Sölvessons orkester.
Lördagen den 4 mars stod ”Systrarnas Afton” på efterkapitlet. Trots vinterkylan hade 78
medlemmar i Vasa Orden av Amerika infunnit sig, bland dem DKL Gun Lith med make
Gunnar från Logen Westervik Nr 679.
Vid Logemötet fredagen den 1 april, dock utan aprilskämt, bjöds på thailändsk afton arrangerad av grupp 5. Under kvällen hyllades Bror Bengtsson på sin födelsedag. Missionär
Eva Olofsson höll ett intressant föredrag och visade bilder på många av sina barnhemsbarn.
En livlig försäljning av barnens alster i form av konstgjorda orkidéer och liljor och vackra
korrespondenskort av egentillverkat papper avslutade en mycket trevlig kväll. /GS

logen carl von linné nr 678

Logen fick sina tjänstemän installerade vid högtidsmöte lördagen den 19 februari 2005
vid en högtidlig ceremoni under ledning av DD 678 Göran Svensson från LL Carlskrona Nr
601. Ingalill Rydén avgick som Ordförande
och efterträddes av Mona Harrysson. Avgick
gjorde också Åke Karlson efter 3 år som PS.
Noteras bör att antalet gästande syskon från
Karlskronalogen var 25 till antalet. Vilken
glädje det var och vilken stämning som rådde under hela kvällen!
Staben från Karlskrona, som utförde
installationen med stor värdighet, ses
här tillsammans med DD 678 Göran
Svensson och O 601 Jan Svensson.
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Nyinstallerade tjänstemän för år 2005.
Från vänster: YV Ragnar Munter, BPS Stig Sigers,
BCM Lars Falegård, BCMA Mona Strand,
KP Anja Hytönen Hugosson, K Evert Andersson,
O Mona Harrysson, LH Göran Lundeberg,
KL Catherine Bringselius Nilsson, IV Rune Rydén,
PS Göran Nilsson, VO Ulla Wennerstrand Nilsson,
FDO Ingalill Rydén samt FS Inger Bohman Gummesson.

Vid högtidsbanketten talade
bl a logens nyvalda Ordförande Mona Harrysson.
Lyssnade spänt gjorde vår
DD Göran Svensson.

Lördagen den 19 mars 2005 ersattes efterkapitlet av ett förkapitel. Det var reseledaren Ulf
Nilsson som tog oss med på en resa till Kina och delade med sig av sina gedigna kunskaper
om detta land.
Ulf Nilsson är nog mer bekant för många Ordenssyskon genom sina resor till Mobergs
utvandrarbygder. Efter Logemötet intogs en delikat måltid bestående av Laxfjäril med tillbehör. Kvällen avslutades med dans innan det var dax att önska varandra Glad Påsk och vandra
hemåt i den ljumma vårnatten. /GL
Bland de många åhörarna sågs på förkapitlet
bl a Ingegerd Almström och Lennart Merborn.

Att maten smakade bra kunde Ulla Andersson och Göran Lundeberg intyga.
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logen utvandrarna nr 680

Årets första Logemöte hölls lördagen den 15 januari. Årsmötesförhandlingarna leddes av
DD Karin Holmqvist. Efter att vi avnjutit en härlig middag, tog Inga Ryberg, kvällens gästföreläsare, oss med bland seder och bruk under våren i Blekinge. Många egendomligheter
beskrevs, och dessa lockade
fram förtjusta och förfärade
skratt bland åhörarna. Bl.a.
fick vi tipset om att bästa sättet att undvika otrevligheter
är att intaga en dryck där
brännvin blandats med torkad, mald fladdermus! /KL
Logemöte lördagen den 12
februari 2005. Denna kväll
var det högtidsmöte med
installation av tjänstemän
för kommande period, fint
genomförd av en syster och
O jan Persson med installationsstab och övbröder från LL Christian nr
riga gäster från LL 617.
617. En läcker måltid väntade vid det festligt dukade bordet. Kvällens första skål utbringades för Hans Majestät Konungen, följt av ett fyrfaldigt leve och Kungssången. /KL
Lördagen den 12 mars, Logemöte med efterkapitel ”Brödernas afton”. Medelst en ”gottepåse” tilldelades varje dam sin bordskavaljer. Rupert Franzén, Bertil Geneback, Birger Carlsson och Bengt Ödman serverade snabbt och elegant kvällens förrätt ”Gubbaröra”. Trevliga
sånger sjöngs och så serverade våra bröder varmrätten, kyckling-filé med många goda tillbehör. Efter måltiden försvann alla herrar för att efter en stund återkomma, anförda av
en tidigare mottagare av Hedersstandaret, Hans Thulemark,
Skönsjungande bröder.
som visade sig vara en ypperlig dragspelare. Iförda olika hu-
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vudbonader sjöng bröderna till systrarnas ära. Talet till kvinnan hölls av Lars Saxbo. Kvällen
avslutades med lotteri och dans, och alla enades om att det varit en mycket trevlig afton.
/KL

Logen NYBYGGARNA nr 698

Lördagen den 8 januari hölls vårt Årsmöte i Odd Fellows lokaler. O Rolf kunde hälsa
2 st gäster, DD Roy med hustru Krystyna, och 36 egna vasasyskon välkomna, trots det
dåliga väder som just råde denna dag och
afton. Knutsfesten började med god måltid,
därefter juldans kring granen, innan långdansen tog vid, granen plundrades och bars
ut. Därefter vidtog ‑ hålla om varandra dans
‑ till Gert Karlssons musik, lotter såldes och
stämningen steg, tiden gick fort i god och
glad Vasaanda. Kvällen slutade med att O
Rolf tackade festkommittén.
Lördagen den 12 februari hölls Logens
Högtidsmöte med Reception och Installation i Odd Fellows lokaler. O Rolf kunde
Installationsstaben.
hälsa många gäster välkomna, där vår DD
Roy inför installationen av årets tjänstemän, samlat ihop en prominent installationsstab
bestående av, MSLER Bertil Ericsson, DM Åke Mellnert, FDM Knut Rosenkvist, R/FÖM
Gull-Maj Högstedt, Ingrid Cannerhagen samt Bertil Cannerhagen. Installationen sköttes på
ett elegant och värdigt sätt.
Två nya medlemmar recipierade, Berit och Bo Wahlgren,
vilka vi hälsade välkomna. Gunn Persson, Arne Henningsson samt Leif Larsson avtackades med var sin vårlig tulpanbukett. Gunni och Leif Larsson erhöll 10-årsmärket.
Efterkapitlet förflöt sedan med god mat, hurrarop och tal,
mycket dans, allt i god och underbar stämning. /GH

Nyinstallerade tjänstemän.

Stilstudie.
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logen trelleborg nr 734

Logen Trelleborg nr 734 växer stadigt och närmare 100 medlemmar deltog i logemötet
den 12 januari 2005. Sedvanliga förhandlingar inledde liksom årsmötesförhandlingar med
val av tjänstemän för 2005.
KL Monica Rosenqvists inslag under Kontakt Amerika handlade denna gång om Vita Husets historia.
Denna symbol för den amerikanska nationens politiska liv stod färdig 1792, efter att staden Washington
utsetts till ny huvudstad för den unga federationen.
Platsen 1600 Pennsylvania Avenue valdes av den man
som gav huvudstaden dess namn, George Washington.
Arkitekt var amerikanen James Hoban och namnet
fick den neoklassiska byggnaden efter den vita stenen,
bruten i Virginia. Engelska trupper satte huset i brand
1814 men det återuppbyggdes och utvidgades genast.
Tillbyggnader och förbättringar har skett under årens
lopp och Vita Huset är idag en stor attraktion som
varje år beses av mer än en miljon människor.
Dags för tekning.
Grupp 6, team Vasa of America and team Canada,
välkomnade genom pucknedsläpp syskonen till amerikansk afton. Tuffa ishockeyspelare
sörjde väl för laget och serverade bl.a stora
texasbiffar och en obeveklig domare kallade
till ordning på plan med hjälp av sin visselpipa. F.d. generalkonsuln Henry R. Leo,
ursprungligen och numera åter trelleborgare, var inbjuden till efterkapitlet och han
berättade om de sammanlagt 15 år han var
i UD:s tjänst i USA; i San Francisco, Texas
och New York. Till stor del uppehöll han sig
vid firandet av landets stora födelsedag, tvåhundraårsdagen den 4 juli 1976, som han
fick
i uppdrag att samordna för svenskt vidBKL Kerstin Meyer tackar Henry Leo.
kommande. Under våren hade den nyblivne
kungen Carl XIV Gustaf gästat USA. Huvudfirandet skedde i New York med en segelparad,
i vilken den svenska Gladan deltog och med Älvsnabben som ankarliggare. Som födelsedagspresent hade Henry R. Leo lyckats övertala Göteborgs Sjöfartsmuseum att lämna ifrån sig en
skeppsklocka, som egentligen tillhörde Wavertree, New Yorks sjöfartsmuseums flaggskepp.
Att återbörda den klockan torde ha slagit alla andra presenter. Anekdoter inramade Henry R.
Leos anförande och åhörarna uttryckte sin belåtenhet med denne stadens son. /KM
Inte mindre än åtta nya medlemmar välkomnades när Logen Trelleborg nr 734 hade högtidsmöte lördagen den 12 februari 2005. Ett 80-tal medlemmar hade kommit till högtidsmötet trots att en snöstorm härjade denna kväll i Skåne.
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De nya tjänstemännen installerades också denna kväll och den nya kulturledaren Kerstin
Meyer berättade om ett märkligt öde under punkten Kontakt Amerika. Betty Olofsson utvandrade 1911 och lämnade sju barn åt sitt öde i Sverige. Ett av dessa barn skulle bli en av
Sveriges mest lästa och mest älskade författare, och som dessutom skulle ha fyllt 100 år 2004,
nämligen Harry Martinsson. Betty Olofsson hade säkert tänkt att låta barnen komma efter,
och två av döttrarna fick amerikabiljetter av sin mor men sedan kom kriget emellan och de
andra barnen kunde inte resa. Efter 1920 kom inga brev mer. Harry Martinsson gick till
sjöss och kom till Amerika 1922. Han telegraferade genast till sin mamma men fick aldrig
något svar, okänt varför. Martinsson gjorde aldrig något nytt försök att nå henne.
Logehistoriker Inga-Lisa Arnshed berättade om ett högtidsmöte med Trelleborg nr 734 tio
år tidigare, februari 1995. Lite lustigt var det att matsedeln vid logemötet 1995 var nära nog
identisk med den som serverades 2005, dvs krustad och hälleflundra! Men Ordföranden 2005,
Bertil Nilsson, försäkrade att några rester från 1995 inte skulle serveras vid efterkapitlet...
Vid kvällens efterkapitel hälsades de nya medlemmarna särskilt välkomna. Vid den efterföljande dansen fylldes dansgolvet snabbt till tonerna av Niklas Larssonz orkester. /JK
Trots influensatider deltog drygt 60 syskon i Logemötet den 9 mars 2005. Ordförande
Bertil Nilsson ledde kvällens möte. Under punkten Kontakt Amerika återkom KL Kerstin
Meyer till amerikansk matkultur och dess betydelse för oss. När Christofer Columbus och
hans manskap for ut för att hämta hem kryddor från Asien, seglade de rakt in i ett välförsett
skafferi på en helt annan kontinent, den amerikanska. Där fann de läckerheter som ingen
europé dessförinnan känt till, t.ex. choklad, potatis, tomater och tobak samt de olika chilisorterna. Jakten på smakupplevelser ledde till att den amerikanska landmassan upptäcktes
just då.
Monica Rosenqvist tackar Babbo Italiano med röda rosor.
Under efterkapitlet tog gruppen
Babbo Italiano med Logesyskonen
på en musikalisk resa. Far och son
Bettini samt för kvällen hedersitalienaren Johan Olsson startade färden
i Italien med idel örhängen som Volare och O sole mio. Den musikaliska
och italienskspråkiga publiken sjöng
glatt med. Snart gick resan vidare till
Frankrike och Latinamerika för att
avslutas i Ryssland. Att gruppen kallas för Babbo Italiano, dvs. Den italienska pappan, var
lätt att förstå. Med bärig och bred röst framförde pappa Alberto Bettini förtjänstfullt alla
sångerna på italienska, franska, spanska och ryska medan ungdomarna stod för presentation
och ackompanjemang. Gruppen avtackades för grupp 8:s och Logens räkning av Monica
Rosenqvist (bild). Grazie mille och Arrivederci. /KM
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LOGEN KLOCKAN nr 747

Vid Högtidsmötet den 23 oktober recipierade 6 nya medlemmar under högtidliga former.
(bild sidan 18)
Den 20 november var Logemötets efterkapitel enligt tradition Brödernas afton. Logesalen
hade då förvandlats till en Saloon. Spänningen var stor när maten skulle serveras eftersom
bröderna hade lagat maten. Enligt systrarna var den alldeles utmärkt och underbart god.
Logemötet den 26 februari var högtidsmöte med installation och reception. Installationen
av tjänstemän för 2005 utfördes av vår DD Eivor Hörgren med stab från Logen Kärnan
Nr 608 på ett värdigt och fint sätt. Helena Jönhill tog över rodret och därmed har vi fått
vår första kvinnliga Ordförande. Åke Sjörin recipierade och med honom har vi fått 7 nya
medlemmar under det senaste året. (bild sidan 18)
Vid Logemötet den 19 mars var det dags för systrarnas afton. Stämningen var hög hela
kvällen. Systrarna hade ett digert program och skratten höll på att lyfta taket. Logen Klockan Nr 747 har under det senaste året haft ett stort närvaroantal , c:a 76%, vilket gör att vi
har en fantastisk anda i vår Loge. /SOS

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM!

Lördagen den 22 oktober 2005 firar Logen Mälardrottningen Nr 563
75-års jubileum.
I Odd-Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm.
Högtidslogen börjar kl.16.00
Jubileumsbanketten kl. 18.00 med
Välkomstdrink
Trerätters meny inkl. Viner
Underhållning från Stockholms Musikgymnasium
Dans till Arne Fernlöfs trio
Bankettpris kr. 600:Klädsel: Smoking eller mörk kostym.
Anmälan senast 1 okt. till PS Birgith Siegers
Tel. 08-999 244 eller e-mail birgith37@chello.se
Övernattning till speciellt ”Vasapris” på Comfort Hotel Tapto
Jungfrugatan 57 i Stockholm tel. 08-6645000
e-mail tapto@comfort.choisehotels.se
Enkelrum 600:- kr per natt, dubbelrum 800:- kr per natt
Boka själva och ange “Vasaorden” som referens!
Kontakt: Lage Jenneflod tel. 08-6626376 och Rolf Öhgren tel. 08-59085692.
Välkomna till en trevlig helg i Stockholm hälsar Jubileumskommittén.
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Debattsida

Det försök med en debattsida som gjordes i förra numret blev inte någon större succé. ETT
bidrag kom in. Men skam den som ger sig. Då medlemmar i Vasa Orden av Amerika träffas
på konferenser och Logemöten brukar det inte vara brist på synpunkter på vår verksamhet.
Just verksamheten fanns med som nr 3 på listan i förra numret men var lite diffust utformad. Lite mera specificerat - hur skall en ”bra Vasa-kväll” vara? Vad behövs för att våra
medlemmar skall lämna Logelokalen och tycka : ”Det här var en högtidlig, intressant och
trevlig kväll. Det skall bli kul att gå på nästa Logemöte!”
En annan punkt löd: ”Var borde vi kunna instifta nya Loger?” Det kan ju tyckas att det
inte är långt mellan en del av våra Loger, men inom det område som vårt Distrikt omfattar, har exempelvis ODD FELLOW-Orden dubbelt så många Loger som Vasa Orden av
Amerika.
Som sagt, vi ger inte upp efter ett försök. Kom med synpunkter – tyck till!!
/Redaktionen

Stöd vår ungdoms- och
kulturverksamhet
Köp och använd våra Vasa-brevmärken
på Dina brev och kort.
Inkomsterna från dessa märken går oavkortat
till vår Ungdoms- och Kulturverksamhet.

Information från ÅSA-kommittén.

Tyvärr har planeringen av arrangemangen kring Årets Svensk-Amerikan blivit försenad
detta år. Anledningen var problem med sponsordelen och eftersom vi till mycket stor del är
beroende av ekonomiskt och annat stöd från just sponsorer, kunde vi inte påbörja arbetet
förrän dessa problem var lösta. Detaljplanering kommer att ske sista helgen i maj och målsättningen är att alla medlemmar under sommaren skall få information om de arrangemang
som inleds i Karlstad sista helgen i juli.
Bertil Ericsson
VO ÅSA-kommittén

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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JUBILEUM I LJUNGBY

Hotel Terraza i Ljungby har sedan 1995 varit ”hemmaplan” för Distriktslogen Södra Sverige Nr 20. Tjänstemannakonferenser, DD-konferenser och ett stort antal AU- och ERsammanträden har avhållits där. Många av medlemmarna i våra Lokalloger har tillbringat
en helg i Ljungby och ibland väckts på söndagen av råmande kor. Då har ”Bondens Dag”
invaderat torget framför hotellet. Under dessa 10 år har vi alltid fått god service, god mat
och ett mycket trevligt bemötande.
Vid en enkel ceremoni lördagen den 5 mars, i samband med ER-sammanträdet, uppvaktades ägarna, familjen Hansson, av de tre som tjänstgjort som Distriktsmästare dessa år med
bordsstandar och inramat telegram. Vid förmiddagskaffet på söndagen fick vi tack i form av
två fantastiska tårtor. /BE

Intervju med Logen Westerviks chartermedlem

I januari hade jag glädjen och förmånen att besöka Logen Westerviks enda kvarvarande
chartermedlem, Siv Gustavsson, 85 år ung. Hon tog emot i sitt trivsamma hem, bjöd på
kaffe och hembakat bröd och, inte minst, minnen från Logens historia.
Sivs make Alf och hans syster hade en bror, som i början av 1900-talet emigrerat till Amerika och detta väckte tanken på att bilda en Vasa-loge i Västervik. I januari 1966 kunde
tanken förverkligas och Logen Westervik Nr 679 instiftas. Men innan dess var det mycket
som måste förberedas och iordningställas. Dukar till tjänstemännens bord måste t.ex. förfärdigas. När tyget var inköpt, syddes de och sedan kom det svåraste; broderierna. Särskilt
svårt minns Siv att det var att få guldfransarna med alla knutar snygga. För säkerhets skull
tog Siv med sig strykjärnet till logelokalen och strök dukarna en extra gång, innan de lades
på inför invigningen.
Med hjälp av en stab från Calmare Nyckel Nr 628 med DD Barbro Ellinge och DM i DL
20, Birger Moberg, genomfördes den högtidliga installationen av Logens första tjänstemän.
Det var 17 recipiender, som intogs i den nya Logen, bland dem Siv och Alf Gustavsson. Siv
är en alert dam, mycket aktiv i det samhälle, där hon bor.
Det var t.ex. hon som tog initiativet till bildandet av en sånggrupp bland pensionärerna,
vilken fortfarande underhåller vid olika pensionärssamlingar. I kyrkans damklubb är hon
med och på läsecirkelns veckoträffar förstås. Numera får dock inte Logen besök så ofta, tyvärr, men Siv lever på minnen, säger hon. Minnena är många från ett snart 40-årigt medlemskap. Det har varit mycket roligt, gemenskapen har varit så fin, och man kände alla. Mest
minnesvärt: högtidligheten vid Logemötena i vårt vackra Ordenshus och genomförandet av
ceremonierna! Slutorden ger oss alla något att tänka på: ”Det var roligt att vara med och
bilda Vasa.
Pionjärandan gjorde att alla ville vara med och hjälpa till. Det går inte om det bara är några
som arbetar”.
Gun Lith DKL/Fotograf Gunnar Lith MM
Logen Westervik Nr 679.
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FDM Knut Rosenkvist,
DM Åke Mellnert,
Per Hansson, SLD
Rolf Arnshed samt Pia,
Rolf och Ola Hansson vid avtackning.

Gösta Jönsson kontrollerar att Distriktstjänstemännen arbetar.

En riktig Vasa-tårta.

Siv Gustavsson, Logen Westerviks chartermedlem.

Ny utvandring från
Karlshamn?
se sista sidan.

Hallo, hallo! De va på slutet av 1800-talet.
Dom lämnar sina hemman!
Now i am going to leave Sweden. Igår gick
jag och alla dom andra ombord på skutan
“Edit”, som lade ut från hamnen i Karlshamn för transport till Amerikat. Elisabeth
va lite lessen, men de gaur nock över.
Med Vasa-Amerikahälsningar
Kurt-Oskar och Elisabeth
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