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REDAKTÖREN HAR ORDET.
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VASA-VÄNNER!
PPORT
SU
Vi har i brev till Logerna i början av april månad tackat för hjälp och stöd
under år 2006. Information har också lämnats om vilka medlemmar i Logerna som också är medlemmar i Vasa Support Club.
Aktivitetsklubb
Tyvärr har vår vädjan om en kontaktperson i varje Loge inte bönhörts. VASA ORDEN AV AMERIKA
Sex Loger har inte meddelat någon kontaktman, men till dessa går vår post till PS.
Sedan Vasa Support Clubs start har tolv Lokalloger beviljats bidrag (några mer än en gång)
för olika ändamål enligt våra stadgar. En Distriktstjänsteman och sex ungdomar (med anknytning till Vasa Orden av Amerika) har beviljats bidrag av varierande storlek för studier i USA.
Som Ni förstår så är Vasa Support Club ett viktigt led för vår Ordens utveckling och överlevnad.
Därför vädjar vi än en gång till alla Er som inte är medlemmar i Vasa Support Club: Anslut Er till
oss, Era syskon, så får vi ännu större möjligheter att hjälpa och stötta där det behövs!
Din av oss saknade medlemsavgift för år 2007 på kronor 30:- kan insändas på vårt plusgirokonto 105 68 42 - 6. Tack på förhand! Med varma hälsningar VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed, Ordförande
ORDENSSYSKON!
Det blev 32 sidor den här gången också! Detta tack vare fylliga rapporter från nästan samtliga Distriktstjänstemän, reportage från jubileum och utflykter, reserapport från USA, information om ÅSA, svensk-amerikanska arrangemang och naturligtvis reportage från Lokallogerna.
Många av de sistnämnda har bland annat handlat om installationerna av tjänstemän. Eftersom
ord som ”värdigt”, ”stilfullt”, ”förtjänstfullt”, ”utmärkt”, ”stil och elegans” använts för att beskriva
dessa, får jag intrycket att den ”nya” installationsceremonin nu har accepterats och används på
det sätt som det är tänkt.
Men jag saknar fortfarande reportage från många Loger. Och i detta nummer finns det bara
två bilder på nya medlemmar. Jag vet att det tagits in ytterligare några, snälla rapportörer, glöm
inte fotografera och skicka till redaktionen.
Det som många pratar om och som det finns ett antal motioner om, är det vikande medlemsantalet och svårigheten att få nya medlemmar. I årets första två nummer av VASA NYTT
finns foton på 15 nya medlemmar. I de första två numren förra året fanns foton på 42 nya
medlemmar. Denna trend oroar mig och säkert många andra. Låt oss alla försöka vända denna
utveckling som hotar vår existens.
Nu önskar redaktionen Er alla en skön och avkopplande sommar, då kan vi med nya krafter
påbörja höstens Vasa-arbete. Besök något eller några av alla de svensk-amerikanska arrangemangen och lämna gärna rapporter från dessa.
Bertil Ericsson

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 1 augusti 2007.
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

ORDENSSYSKON!
Tiden rinner fort iväg och efter fyra fantastiska, lärorika och
givande år som Distriktsmästare
lämnar jag befattningen och önskar den tillträdande Distriktsmästaren LYCKA TILL. Arbetet som
Distriktsmästare har inneburit
många stunder av glädje men också
mycket arbete. Jag tänker på alla
de Ordenssyskon jag har haft kontakt med i olika sammanhang, både
i och utanför vår Ordens verksamhet. Kontakter som man inte skulle haft möjligheter till
annars. Alla de besök och resor som jag och
Carina har gjort till olika Lokalloger inom
och utanför vårt Distrikt. Besök på DL 19:s
Distriktsmöten och olika Sverige-Amerika arrangemang. En av många upplevelser, var Storlogemötet i San Diego 2006. Konventet gjorde
ett stort intryck på mig. Det var en stor förmån
att få representera vårt Distrikt som delegat
vid mötet. Jag vill här tacka för Ert förtroende
för att jag fick åka dit.

Jag har även under dessa fyra år
haft förmånen att få jobba ihop med
många tjänstemän inom Distriktslogen. Jag har haft mina Distriktsdeputerade ute i Lokallogerna,
samarbetat med Distriktslogens
Hedersmedlemmar och alla ni
andra Logesyskon jag har haft
kontakt med under mina år som
Distriktsmästare. Till alla Er vill
jag säga: ETT STORT TACK.
Jag vill också passa på att önska den nya besättningen till Exekutiva Rådet LYCKA TILL
med det arbete som Ni har framför Er.
Jag och Carina hoppas att vi ska fortsätta få
träffa många glada Ordenssyskon framöver i
Lokallogerna när vi kommer på besök, för vi
kommer att fortsätta besöka Loger.
Med dessa rader vill jag och Carina tacka för
oss och önskar alla en skön sommar.
Med varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert

VICE DISTRIKTSMÄSTAREN

Ordenssyskon!
Logen Småland nr 618 vinnare av Medlemskampanjen 2006.
Den ståtliga pokalen, se bild, som följer med
utmärkelsen, överlämnades högtidligen av Distriktsmästare Åke Mellnert till Ordförande
Per-Olof Brinck vid Logen
Smålands högtidsmöte den
31 mars 2007. Gratulerar!
Carl von Linné - jubileum
Våren har kommit med
ljus och värme, grönska
och blommor. Blomsterkungen själv, Carl von
Linné, firas i år med anledning av 300-årsminnet
av hans födelse i Råshult i
Småland.
Carl von Linné är en av

vårt lands största vetenskapsmän genom
tiderna med internationell ryktbarhet.
Han var elev vid Katedralskolan i Växjö
1716-1727.
Utdrag ur Linnés
studentbetyg ställt
till rektorn för Lunds universitet
“Herr Rector Magnificus!
Liksom naturen inom växtriket erbjuder behagliga skådespel, då den genom växters flyttning från ett ställe till ett annat mera påskyndar
deras lyckliga och tidiga tillväxt; så utöva Muserna på ett särdeles behagfullt sätt sitt välde, i
det de bjuda ynglingar med utmärkt begåvning
byta om lärosäte, på det att de desto hastigare
må kunna omsätta studiernas ljuva nektar i
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blod och saft. I denna avsikt kalla högskolans
Muser till sig från vårt Gymnasium Carl Linnaeus, en synnerligen utmärkt yngling av aktad
familj; och på det att han hos dem må vara
mera välkommen och redan vid första inträdet
må kunna ställa sig under deras ynnestfulla
hägn, söker han förete intyg över sina studier
och sitt levene…….”
Nils Krok
Wexiö Kongl. Gymnasii n.v. Rektor
Wexiö den 6 Maj i frälsningens år 1727
Jubiléet invigdes av Kung Carl XVI Gustaf
den sista helgen i januari med bland annat
1700-talsfyrverkeri och nyskriven musik av
Ola Salo, musikverket Linnaeus Rex. Carl
von Linné har fått ge namn åt vår Loge i

Växjö, så vi solar oss också i glansen av denne
märklige man, som är föremål för jubileumsyra i år. I september kommer vårt Logemöte
att ägnas åt Linné inramad av 1700-talsmusik. Vasamedlemmar i Amerika har kommit
med förfrågningar om hur vi uppmärksammar Linnéjubiléet, med tanke på att Carl von
Linné är vår Loges namne.
Det är inte bara våryra och jubileumsyra på
gång. Även Distriktsmötesyra kan sägas råda,
det har planerats och förberetts under lång
tid av en arbetsgrupp inom ER och medlemmar från Logen Klockan Nr 747. Vi ser fram
emot ett fint möte i god och sann Vasaanda.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

DISTRIKTSSEKRETERARENS HÖRNA

Ordenssyskon
2 år har nu förflutit sedan föregående Distriktsmöte i Borgholm och när Du läser detta har troligen även Distriktsmötet i Ljungby avslutats.
Under de 2 åren jag har haft förmånen att
vara Distriktssekreterare har det varit mycket
trevligt med alla kontakter med Logernas
tjänstemän främst då PS resp Ordförande. Ny
uppdaterad utgåva av de digitala blanketterna
har skett men tyvärr har inte alla Loger använt
sig av dessa vilket gör att kompletteringsarbete
har blivit nödvändigt från Logerna.
I år har det stora arbetet förutom den årliga
terminsrapporten till Storlogen varit allt arbete inför Distriktsmötet. Det har blivit många
kopierade högar liggande i vår källare som har
sorterats ihop till Distriktsmötesmapparna
för utskick till delegater, Lokalloger Distriktstjänstemän m fl. Till detta Distriktsmöte skulle
enligt överenskommelse med Lokallogerna motionerna vara inne senast vid årsskiftet. Tanken

med detta var att få ut
alla motioner och så
mycket övrigt material som möjligt inför
Distriktsmötet till
lokallogerna i så
god tid att de kunde behandlas på
aprilmötet. Vad
jag har förstått har detta fungerat överallt vilket är glädjande.
Jag avslutar nu en 2 års period som Distriktssekreterare och vill tacka alla som jag
har haft förmånen att samarbeta med på ett
eller annat sätt för en mycket trevlig period.
Nu ser vi alla fram mot sommaren med
många lata sköna dagar för att stärkta ta oss
an VASA-arbetet till hösten igen.
I Sanning och Enighet
Olle Wickström

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN

VASA-VÄNNER!
Nu har vi skruvat fram våra klockor och det
har blivit sommartid. Våren har kommit med
sol och värme och kvällarna har blivit lite
längre och ljusare.

Påsken har vi klarat av
och nu stundar snart
Distriktsmötet i Ljungby den 12-13 maj.
Jag ska nu försöka
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informera lite om vad vi behandlade på ERmötet i Ljungby den 2-3 mars.
Det stora diskussionsämnet var den kraftiga
höjningen av per capita avgiften till Storlogen
och hur beslutet vid Storlogen skulle tolkas.
Det beslöts att en skrivelse ska skickas ut till
lokallogerna med en förklaring samt där det
framgår vad vi i Sverige får för Storloge per
capitan i aktuella belopp.
Alla loger har fått inbjudningar till Distriktsmötet 2007 och i skrivande stund har det inkommit ca 200 stycken anmälningar.
FDM/SLD Knut Rosenkvist berättade lite
om nomineringskommitténs arbete inför DM,
allt är inte klart men det går framåt.
VDM Catherine Bringselius Nilsson presenterade 2006 års närvarofrekvens. På första
plats kom Logen Trelleborg Nr 734 tätt följd
av Logen Malmöhus Nr 643 och Logen Höganäs Nr 634.
Vad gäller besök i andra Loger var Logen
Skåne Nr 570 bäst därefter Logen Höganäs
Nr 634 och Logen Kärnan Nr 608.
Vi fick också veta att inget program är fastställt för firandet av årets ÅSA i Värmland
som äger rum i månadsskiftet juli-augusti.
Kandidaten är klar men inte vidtalad.
DS Olle Wickström talade om att de båda
svenska Distriktslogerna gemensamt översänt
en hyllning på Vasas brevtelegram till Christer Fuglesang.
Det beslutades om godkännande att utdela
DFT vid Distriktsmötet till väl värda medlemmar i våra lokalloger.
VDS (jag själv) talade om att det är framtaget nya manschettknappar som ska introduceras på Distriktmötet. MDER Ulf Alderlöf omtalade att ändringar i handboken för
tjänstemän hade uppdaterats. Br Ulf föredrog
ändringsförslag och motioner för ER. Ulf
omtalade också att arbetet med ändringar i
stadgar pågår.
HM Gunnar Mossberg omtalade att Vasaarkivets föreståndarpar Lillemor och Richard
Horngren gått i pension och som tf föreståndare är fd SM Lennart Pettersson. Arbetet på-

går som vanligt i arkivet och datoriseringen
pågår. Br Gunnar överlämnade Storlogens
100-årsbok till DL 20. Boken mottogs av DH
Börje Gunnarson.
Från Supportklubben omtalade HM Rolf
Arnshed att de sponsrat ett resebidrag för
USA resa.
DKL/SLKL Gun Lith berättade att alla KLrapporter inkommit. Lokallogerna har problem med sina vänloger som inte svarar på
brev. HM Br Gunnar framförde ett tack till
Gun för den fina artikeln i VASA STAR om
Christer Fuglesang.
VDKL Margareta Berg omtalade att hon
håller på att samla in uppgifter om sommarens aktiviteter till Vasa Nytt, samt berättade
om en bok som kommer om 1 års tid om utvandrarna till Canada.
DU/SLU Morgan Pålsson omtalade att aktivitetsklubb Nr 29 åter kommit igång och
hade haft sitt första möte och bildat styrelse.
DH Br Börje framförde ett tack till Br Gunnar och Bishop Hill för den fina boken om
Storlogen 100 år. Br Börje meddelade att 11 st
Logehistoriker hade inkommit med rapporter
av mycket skiftande kvalitet och innehåll.
MSLER at Large Bertil Ericsson berättade
att uppdatering av hemsidan pågår.
Beslöts att nya ER skall utse ansvarig utgivare för hemsidan.
MDER i DL 19 Lage Jenneflod tackade
för att han fått möjlighet att bevista vårt
ER-möte, samt omtalade att nu är installationsritualen lika i de båda Distriktslogerna i
Sverige samt att informationsfoldern skall ha
samma utseende på framsidan för såväl DL
19 som DL 20.
Till sist – Hoppas jag få se många av ER på
Distriktsmötet.
Varma och vårliga Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen
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DISTRIKTSKASSÖREN TACKAR

Ordenssyskon
Dessa fyra år som
Distriktskassör har
gått otroligt fort. Jag
har sett alla dessa
pengar som kommit
in till kontona från
medlemmar och Lokalloger. Nästan lika
mycket har gått ut. I årsredovisningen som
sänts ut till Lokallogerna kan vi konstatera
att vi fått ett överskott bland annat tack vare
mycket sparande, lägre kostnader för Exekutiva rådet, valutavinster samt något större
överskott på försäljning av Ordensartiklar.
Som medlem kan du kräva av Distriktslogen att få veta vad din inbetalda per capita
avgift använts till och vad du får för denna
avgift. Till den del som berör per capita avgiften till Distriktslogen kan jag redogöra för

vad du fått för varje krona.
Under dessa två Distriktslogeterminer som
jag har haft förmånen att arbeta i Distriktets
Exekutiva råd har jag lärt mig mycket om Vasa
Orden av Amerika och då speciellt om hur Distriktslogen arbetar. Vidare har jag fått bättre
insikt i hur kontakten mellan Distriktsloge och
Lokalloge fungerar samt hur kontakten mellan
Distriktsloge och Storloge sker. Denna kunskap vill jag gärna föra vidare.
Ett stort tack till alla ER-tjänstemän och
övriga som jag har haft nöjet att få arbeta tillsammans med och som verkar för vår Orden.
Jag vill nu också passa på att tacka för det
förtroende jag känt från alla medlemmar som
jag arbetat tillsammans med. Det är trots allt
vi medlemmar som bär upp vår Orden, VASA
ORDEN AV AMERIKA.
Ett varmt tack till er alla.
Arne Jönhill

MDER HAR ORDET

Vasasyskon.
I förra numret av tidningen nämnde jag att
det inkommit ett antal motioner/ändringsförslag. Nu när tiden gått ut för det samma,
kan jag konstatera att det kanske är ett rekord
i antal motioner, men inte av ändringsförslag.
Totalt har Distriktsmötet att behandla 50
motioner och fyra (4) ändringsförslag. Det är
roligt att Logerna och medlemmarna engagerar sig i vår Orden.
Ja nu har vi att se fram emot Distriktsmötet i Ljungby, det skall bli roligt att träffa så
många medlemmar. Jag hoppas och tror att
Logernas delegater gör bra ifrån sig med bra
och kloka beslut, som för vår Orden vidare.
Under Distriktsmötet kommer de nya upp-

rättade stadgarna, samt reviderad Arbetsordning för
Lokalloger att distribueras
Samtidigt är min andra
ämbetsperiod slut i och med
detta möte och jag vill passa
på att tacka för det förtroende, stöttning och
hjälp jag har fått under dessa två perioderna
från medlemmar ute i Logerna, samt för den
fina anda som rått i Exekutiva Rådet.
Jag och syster Ingegerd vill önska alla Vasamedlemmar en fin och trevlig sommar med
mycket skön avkoppling, så att ni kommer
stärkta till höstens Vasa-arbete.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

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

Ordenssyskon!
Så är då min ämbetsperiod snart ”tilländalupen” och jag vill tacka alla för ett par intressanta och lärorika år med mängder av både positiva och negativa erfarenheter. Skall jag försöka
sätta en rubrik på min syn på Logehistorikernas och Distriktshistorikerns arbetsuppgifter
skulle den ha kunnat lyda DOKUMENTERA,
ARKIVERA OCH RAPPORTERA. Det var
också budskapet jag ville föra fram på tjänstemannakonferensen i Ljungby. Synd bara att
så få hade slutit upp! Att det faktiska behovet
var mycket större än så visar alla de brev och
telefon-samtal jag fått från oroliga Logehistoriker. Med detta som bakgrund äskade jag i
kommande budget medel för att kunna samla
– om möjligt – ALLA Logehistorikerna under
den kommande terminen till en dags diskussion/utbildning. Vi får hoppas på ett tillmötes-

gående Distriktsmöte!
Ytterligare en sak som
är glädjande är att vi under den här terminen fått
förtydligande regler för
hur mikrofilmningen skall ordnas. Dessa har
tryckts och införts i Tjänstemannapärmen,
blad 12.9-2. Åter igen står förhoppningen till
Distriktsmötet, då jag även äskat pengar till
fortsatt mikrofilmning.
Till slut vill jag också tacka Logehistorikerna
för insända LH-rapporter. Det är mycket intressant att läsa om alla aktiviteter ute i våra
Loger. Tyvärr saknar jag fortfarande rapporter
från fyra Loger. Ni som vet med Er att Ni
ännu inte skickat in dem: Gör det nu! Bättre
sent än aldrig!
I Sanning och Enighet
Börje Gunnarsson

Nyss har vi haft några sköna vårdagar, men
nu är det vinterkallt med snö igen. Är detta
månne slutet på vintern?.
Säkert är dock att den här ämbetsterminen
går mot sitt slut och vi har Distriktsmötet
framför oss..
Jag ser verkligen fram mot Distriktsmötet.
Det är både imponerande och inspirerande att
få höra något av allt som uträttats under ämbetsterminen likaså om planerna för framtiden.
Det är alltid roligt att träffa andra Logesyskon,
så jag hoppas få möta många i Ljungby.
Jag hoppas också att Ni ger Er tid och möjlighet att vara med på någon av sommarens
Sverige – Amerikadagar. De är ytterligare
ett bra tillfälle för oss Vasa-syskon att mötas
.Dessutom är ´dagarna´ viktiga, då de är ett
sätt att presentera Vasa Orden av Amerika för
besökare som ännu ej är medlemmar. Varför
inte samla ihop några Logesyskon och göra
en gemensam utflykt? !.
Ett annat sätt att göra reklam för VOA är att
lägga ut Vasa Nytt på biblioteken. Gör gärna
det efter att ha inhämtat tillstånd från ansvarig
bibliotekstjänsteman.

För min del innebär Distriktsmötet slutet på min
tid som Distriktskulturledare. Det har varit jobbigt men också mycket
roligt. Inte har jag hunnit besöka alla Logerna i DL 20, vilket var ett av de
mål jag satt upp. Men det blir väl Logemöten
efter Ljungby…..
Även om de stora samlingarna är minnesvärda, har ändå de personliga kontakterna med
olika Logesyskon varit minst lika värdefulla.
Som Logesyskon har vi en viktig uppgift att
hålla kontakterna levande mellan Syskon i
egen Loge, mellan Logerna här hemma, och
med dem i Amerika och Canada. Hur viktig
kontakten mellan människor är uttrycker författaren Hjalmar Gullberg så här: ”…..växla
ett ord eller två, gjorde det lätt att gå..
Alla människors möte borde vara så.”
Till sist vill jag tacka för mig, för de här fyra
åren. Samtidigt önskar jag min efterträdare
lycka till.
I Sanning och Enighet
Gun Lith

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570 - MALMÖ

SNAPPHANAR
Fredagen den 26 januari
hölls årsmötesförhandlingar
vilka leddes av vår DD Gunnel Hallberg-Dahlman.
Därefter blev det tid för mat vid fint dukade bord märkta med ortsnamn från Snapphanebygderna. Till kaffet fick vi se bilder och
höra berättelser från Snapphanarnas framfart
i vår del av Sverige. Det var Per Ragnarsson
som stod för bilder och historia. Lotteribordet var välfyllt med vinster. Tack grupp 5 för
allt arbete ni lagt ner. Glada gick vi hem i den
mörka natten efter en som vanligt fin kväll på
Logen SKÅNE Nr 570. /BÖ
INSTALLATION
Högtidsmöte med tjänstemannainstallation
hölls den 17 februari i Logen Skåne Nr 570.
Denna dag mötte många festklädda medlemmar upp för att bidra till Högtidsmötets
trevliga feststämning. Det företogs högtidlig
installation av Logens tjänstemän för perioden i den vackra Logesalen. Vår DD, Gunnel Hallberg Dahlman med stab från Logen
Tomelilla Nr 631 genomförde installationen
med den äran. O Solveig Johnsson utdelade

många förtjänsttecken och Marie Wickström
uppmärksammades som medlem i 25 år. KL
kåserade samt visade prov från den aktuella
utställningen på Arken i Köpenhamn av Duane Hanson, och berättade om svenskättlingen
från Minnesota. Under kvällen fick vi sedan
en underbar tre-rätters middag med vin, för
att sedan motionera bort densamma med
dans till Richards orkester. Han spelade så bra
att dansgolvet var så gott som fullt hela långa
kvällen! /KL MH
LINEDANCE
Fredagen den 16 mars stod SYSTRARNAS
AFTON på programmet. Efter Logemötet
var det dags att besöka matsalen för att äta
Amerikansk mat. Borden var märkta med
Amerikas Stater. Det blev alltså resa i Staterna för att hitta plats vid matbordet. Gott och
trevligt. Sedan visade systrarna sig på styva
linan i LINEDANCE, fullt ös som lockade
även andra syskon att delta. Kvällen avslutades med ett fint lotteri och medlemslotteri.
En del blev glada medan andra hoppades på
tur nästa möte. Tack alla som gjorde kvällen
så lyckad. /BÖ
Installerade tjänstemän i Logen Skåne.
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LOGEN KÄRNAN NR 608 - HELSINGBORG

SKÅNSKA SLOTT
Lördagen den 21 april hade Logen Kärnan
sitt sista möte för våren med rubrik Skånska Slott och Herresäten. Arbetsgruppen
hade inbjudit Ragnar Lundäng som höll ett
fängslande föredrag om Slott och Grevar och
Baroner, krig och annat elände som präglade
vårt landskap.
Bertil Holm såg till att våra smaklökar blev
tillfredställda.
Ordförande Gunilla Broddesson avtackade
vår avgående DD, Anita Bengtsson, för fyra
års förtjänstfullt arbete. Blommor och dånande applåder fick Anita ta del av. LH /AL

Välförtjänta blommor skall utdelas.

LOGEN CHRISTIAN NR 617 - KRISTIANSTAD

MEXIKANSK AFTON
Till årets första Logemöte lördagen den
27 januari kunde O Gösta Löfstedt hälsa 5
gäster och 47 egna medlemmar välkomna.
Gästerna var Lennart och Anita Nilsson samt
Gunnel Hallberg-Dahlman och Per Dahlman,
LL Tomelilla Nr 631 samt Egart Lindholm,
LL Trelleborg Nr 734. Vid Logemötet förrättades val av nomineringskommitté och programkommitté.
Logemöten för hösten 2007 beslöts hållas
den 18 augusti, 22 september, 27 oktober och
1 december. Under Kontakt Amerika berättade vik. KL Ingegärd Jönsson om House of
Sweden i Washington där vårt kungapar in-

vigt Sverigehuset. Utställningshallen har fått
namn efter Anna Lind. LH Birgitta Vallgren
pratade om översvämningarna som återigen
drabbat Kristianstad, trots att invallningar
gjorts sedan översvämningarna för några år
sedan, då hela Tivoliparken låg under vatten.
Innan Logemötet avslutades framfördes tack
och hälsningar från gäster och medlemmar.
MM Ronny spelade under ljussläckningen
Amazing Grace och som avslutning under
stjärnhimlen Mozarts Andante ur Pianokonsert nr 21 med tema Elvira Madigan.
Till efterkapitlet som var Brödernas afton
hade valts ett tema ”Mexico”. Det serverades
tequila och mexikansk mat och Bröderna var
häftiga mexikanare. Bengt Lindner som tillsammans med Anne-Charlotte under fjolåret

Får en mexikan se ut hur som helst?

Kerstin Paulsson underhöll.
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gjorde en resa till Mexiko lät oss i ord och
bild följa med på denna mycket intressanta
resa. Trubaduren Kerstin Paulsson underhöll
med vacker sång och anknytning till kvällens
tema. Tack Bröderna för en härlig Vasakväll.
INSTALLATION
Högtidsmötet den 24 februari snöade in
och Logen fick flytta detta till lördagen den
3 mars, tyvärr med lite mindre deltagare, då
många redan var uppbokade på annat håll. O
Gösta hälsade DD Jan-Åke Ferborn med stab
från LL Skåne Nr 570 samt Egart Lindholm,
LL Trelleborg Nr 734 välkomna. Fyllnadsval
företogs för KP, BKP samt LU. Br Jan-Åke
ledde årsmötesförhandlingarna och styrelse

DD Jan-Åke Ferborn med stab från LL 570.
och kassör beviljades ansvarsfrihet för 2006.
Därefter installerades närvarande omvalda
och nyvalda tjänstemän på ett mycket förtjänstfullt sätt. O Gösta Löfstedt utnämnde
Karin Holmqvist till FDO för 2007. Delegater till Distriktsmötet valdes. Gösta Larsson
påpekade det fallande medlemsantalet inom
Logen och Orden. Han menade att det är viktigt med PR för vår Orden och Logen beslöt
att även detta år bjuda in eventuellt blivande
medlemmar till ett efterkapitel. BKL Gunnel
Larsson berättade under Kontakt Amerika
om Fort Clinton som byggdes om till en rekreationsplats och senare till en Amfieteater,
där sångerskan Jenny Lind höll sin första konsert. Britt Hannebo erhöll märket för 10 års
medlemskap och hon avtackades också med

blomster. Conny och Nadja Häll avtackades
med choklad då de lämnade sina tjänstebefattningar. O Gösta överräckte även en bukett rosor till Logens DD Jan-Åke Ferborn
med anledning av hans 70-årsdag. MM Ronny Ragnarsson bjöd på stämningsfull musik.
Efter högtidsmötet avåts en god måltid och
det skålades för vår Ordens högste beskyddare, vår konung, och för Logen och vår Orden.
Kvällen förflöt under gemytlighet med såväl
dans, prat och lotteridragning. /KH
BESÖK I VATIKANEN
Till Logemötet lördagen den 24 mars hälsades DD-paret Jan-Åke och Inga-Britt Ferborn, LL Skåne Nr 570, och Egart Lindholm,
LL Trelleborg Nr 734, välkomna. Installation
företogs av de tjänstemän som inte hade
tillfälle att komma till det ändrade mötet i
februari. Programkommittén presenterade
programmet för hösten 2007 och våren 2008.
KL Elsie Ohlsson berättade under Kontakt
Amerika om hur hon genom en mångårig
forskning kring Olof Malmgrens släkthistoria fått nya ständiga vänner i Amerika. Som
vanligt avslutades Logemötet med stämningsfylld musik. Till efterkapitlet hade f.d.
högskolerektorn och vinkännaren Kaj Björk
bjudits in och i ord och bild tog han oss med
till Vatikanen och dess historia. Vi fick även
en inblick i hur påvevalen går till. Återigen
hade vi upplevt en fin Vasakväll. /KH

Gemytlig samvaro vid matborden.
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LOGEN CHRISTIAN JUBILERAR.
Logen bildades den 15 mars 1947 och firar
sina första 60 år den 27 oktober i år. Jubileumsfirandet sker i Frimurarlogens lokaler
vid Stora Torg i Kristianstad. Jubileumskommittén arbetar för att det skall bliva en fin

högtidsloge med efterföljande god måltid,
underhållning och dans. Alla Ordenssyskon
är hjärtligt välkomna för att hjälpa till med
firandet. /KH

LOGEN RONNEBY NR 630 - RONNEBY

BLEKINGEBILDER
Lördagen den 10 mars kunde tjänstgörande Ordförande, Björn Persson, hälsa vår

barn tvungna att emigrera till Amerika. Berättelsen finns beskriven av textilkonstnärinnan Solveig Kristiansson på Emigrantmuséet
i Växjö.
Efter att ha njutit av varmrökt lax från Mörrum så bänkade vi oss förväntansfulla vid
kaffeborden för att njuta av Seth Nilssons
underbara bilder från Blekinges natur. Vi såg
vackra bilder från alla årstider, fotograferade
i skärgården, i odlingslandskapet och från
skogsbygden, dvs de tre stegen, kända från
Nils Holgerssons resa. /EA

Tjänstgörande O med DD-paret
DD Karl-Erik Mellnert och Karin välkomna
till Logemötet. Därpå följde de ritualenliga
mötesförhandlingarna. Kulturledaren, Karin
Ericsson, berättade under punkten ”Kontakt
Amerika”, historien om Kristina från Väckelsång och hennes öde. Kristina var dotter till
en storbonde som fick ekonomiska bekymmer. Till följd av detta var flera av hennes

KL Karin Ericsson tackar Seth Nilsson

LOGEN TOMELILLA NR 631 - TOMELILLA

DRAGONMUSIK
Lördagen den 20 januari hölls Logemöte
i Folkets park, Tomelilla. Samtidigt invigde
vi de nya lokalerna, som kändes hemtrevliga
och alla var nöjda. Bra var det också att det
finns hörselslinga, som tidigare saknats.
Mötet för dagen innehöll årsmötesförhandlingar. KL Gull-May Åstradsson berättade ur
boken Utvandrarkvinnor av Ulf Beijbom.
Efter en mycket god fläskschnitzel var det
dags för efterkapitlet, som dagen till ära var
Dragonkapellet från Ystad, som underhöll i

drygt en timme. Musikerna berättade mellan
låtarna om deras gamla blåsinstrument och
hur de hade fått tag på dem, en del hade hittats på vindar och genom annonser.
Som avslutning på kvällen var det kaffe med
lottdragning. En del gick hem som lyckliga
vinnare av trisslotter./G-MÅ
KYRKOR OCH SLOTT
Lördagen den 24 februari hölls Logemöte
i Folkets Park Tomelilla. O Lennart Nilsson
öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
KL Gull-May Åstradsson berättade om ett
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nytt kapitel ur boken Utvandrarkvinnor av
Ulf Beijbom och LH Sy Anita Nilsson berättade om Tomelilla-Logens 5-årsjubileum den
24 jan l959, där högtidsmötet hade firats på
Stora Hotellet i Tomelilla med 41 st egna
medlemmar och gäster från andra Loger.
Efter mötet åt vi en välsmakande lax och
så var det dags för efterkapitlet: Skånska
Slott med Ragnar Lönnäng, som visade bilder och berättade om kyrkor och slott med
början från 1000-talet, då Skåne fortfarande
var danskt, och fram till våra dagar. Man kunde se på byggstilarna på slotten och godsen
när dessa hade byggts och föredragshållaren
berättade många intressanta berättelser om
dem./G-MÅ
HÖGTIDLIGT
Lördagen den 17 mars var det dags för
Högtidsmöte med installation. Vid mötet installerades Logens tjänstemän av DD Marie

Wickström med stab från Logen Skåne Nr
570. 7 medlemmar tilldelades 10-årsmärket
och Anita Nilsson, Lennart Nilsson, Agneta
Jönsson och John Andersson tilldelades Logens Förtjänsttecken. LH Anita Nilsson berättade om hur hon, tillsammans med 10 andra, hade recipierat 1996 och hur högtidligt
det hade varit och att hon hade varit nervös.
LH mindes också sitt första anförande som
Logehistoriker.
Nye KL berättade om en intressant folkskara i USA, Amishfolket, och om hur de lever
ett liv utan elektricitet, maskiner, TV, datorer
och bilar. De klär sig som för ca 100 år sedan,
tar sig fram med häst och vagn och alla män
har skägg och hatt.
Efter mötet blev det bankett med dans och
alla svängde sina lurviga efter Gert Karlssons
orkester./ GH

LOGEN HÖGANÄS NR 634 - HÖGANÄS

HÖGANÄSHÖGTIDLIGT
Lördagen den 27 januari var det dags för
årets första möte. Ett högtidsmöte med års-

och Hans Bogren. (se bild sidan...) Logens
Förtjänsttecken tilldelades Sigbritt Hägg.
Efter Logemötet satte vi oss vid de vackert

mötesförhandlingar, installation av om- och
nyvalda tjänstemän för 2007, reception samt
utdelning av utmärkelser. DD Leif Larsson
med stab från Logen Nybyggarna Nr 698
genomförde den stilfulla installationen. Vid
receptionen fick Logen två nya medlemmar,
Anita och Carl Gripenstam, faddrar är Berit

dukade borden och intog en välsmakande
meny. /EE
DR FRÄCK
Årets andra möte ägde rum den 10 mars.
Temat efter mötet var Systrarnas Afton. Att
vi har många dolda talanger inom vår Orden
det vet vi alla, MEN att så många så ofta och
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som kan allt om alla, frun vars man inte duger mycket till mm. Ja, ni förstår att efter en
behandling av Dr Fräck så blev alla, så även vi
åskådare, inte bara bra utan mycket bättre på
grund av en viss maskin! /EE

Sigbritt Hägg erhåller LFT vid januarimötet.
gärna vill roa oss andra – tänk vad Nöjesbranschen har förlorat många! Som sagt kolla bilderna tagna av BKL Hans Bogren hur väl de
tar sig ut i lustspelet ”Kärlek på Lasarett”. Vi
skrattade mycket som ni förstår! För vad sägs
om att bli behandlad av Dr Fräck alias Birgitta Bohlin! Eller att få det senaste byskvallret
av tre damer! Hänt i Veckan kan slänga sig i
väggen! En kommer varje dag, hypokondriker
och hemligt kär i Dr Fräck, de två systrarna

Dr Fräck gör entré.
Hela ”sjukstugan”.

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.

14

RONNEBYLOGENS VÅRRESA

Lördagen den 17 mars på morgonen startade vi vår resa från Ronneby Resecentrum
med siktet inställt på Malmö.
Vår chaufför Lars-Erik fick visa prov på sin
armstyrka, när han parerade de hårda stormvindarna som mötte oss på vägen dit. Under
resan berättade Carin Svensson om Linnés
resa genom Skåne och Herbert Lindblom om
de låglänta trakter som omger Kristianstad
och de ständiga problem med översvämningar som detta medför. Ni vet väl att Sveriges
lägsta punkt ligger här och att den ligger under havets yta?
Väl framme i Malmö genomförde vi en kortare sightseeingtur genom staden till sådana
begivenheter som Turning Torso, Ön i Öresund och andra fashionabla områden i Limhamn och längs Öresundskusten.
Efter inkvartering på hotellet fanns utrymme för shopping, promenader och restaurangbesök i centrala Malmö innan det var dags för
en gemensam drink på hotellet.
En kortare promenad förde oss till huvudmålet för dagen, nämligen Slagthuset, där en

teaterbuffe väntade oss, följd av en fartfylld,
musikalisk och rolig uppsättning av musicalen ”Guys and Dolls”. Efter att ha lyssnat
till huvudrollsinnehavarna Tommy Körberg,
Claes Malmberg och Jenny Silver i toppform
var vi alla upprymda och nöjda, när vi vände
tillbaka till hotellet för en god natts sömn.
På hemvägen gjorde vi en avstickare till
Åhus och Bitte Kjellbergs konstgalleri där.
Våra Vasasyskon Bitte och Lisa Fajersson
välkomnade oss dit, varefter Lisa på sitt oefterhärmliga sätt berättade om sina alster. För
den oinvigde kan vi berätta att Lisas alster är
skapade med hjälp av små tygbitar, som sys
samman till fantastiska konstverk. Lisa visade
också exempel på hur hon visar sitt engagemang i sociala och medmänskliga frågor med
hjälp av sin konst.
Djupt imponerade lämnade vi galleriet för
en promenad till restaurang Manhattan, där
vi intog en utsökt lunch innan vi anträdde
återfärden till Ronneby. Väl hemkomna på
sen eftermiddag skiljdes vi åt, mycket nöjda
efter en innehållsrik resa. /KH

AKTIVITETSKLUBB NR 22
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING
DE

N AV A
ER

IKA
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O

bildad 21 september 1992

N AT I O N A L
ARCHIVES

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

15

Lisa Fajersson och Bitte Kjellberg hälsar välkommen

Lisa Fajersson med ett av sina alster.
Intresserade åhörare.

Lisa Fajersson med hela ressällskapet.

VÅRA MINIATYRMÄRKEN

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2006
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20
Juni 10
Kl 17.00
Kontakt:

Höganäs

SVENSKT-AMERIKANSKT LOGEMÖTE

Logen Höganäs Nr 634,

Juli 4

Rydsnäs

Leif Larsson

042-34 03 11

SVERIGE-AMERIKADAG

Rydsnäs, Ydre kommun, Andrew Petersonsällskapet i samarbete med Vasa Orden av Amerika, Logen Småland Nr 618.
Kl 18:30 Musikal som bygger på Andrew Petersons dagboksanteckningar. Utställning om
Andrews emigrantliv. Presentation av Vasa Orden av Amerika.
Kontakt:
Jan Hermelin
0381-501 57
P-O Brinck
036-16 04 81
Juli 4

Halmstad

SVERIGE-AMERIKADAGEN

Kl 19.00 i Svarta Örnshuset, Erik Dahlbergsgatan 2
Kontakt: Logen Tre Hjärtan Nr 665,
Elve Lensvall
Juli 15

Runsten

035-15 70 58

ÖLAND-AMERIKADAGEN

Tornlunden, Runsten
Kl 13.00: Hälsning av ordföranden i Runstens Hembygdsförening. Kören medverkar. Högtidstal av Landshövding Sven Lindgren. Ulf Beijbom medverkar. Hälsningar från när och
fjärran. Servering m.m.
Kontakt: Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson
0485-56 10 62
Augusti 5

Barkeryd

BARKERYDSDAGEN

Kl. 14.00: Inmarsch till Norrahammars musikkår som spelar under eftermiddagen. Svenskamerikanska gäster från Texas med Lucia. Logen Småland nr 618 delar ut diplom till lucian. Kajsa Bertling sjunger Linné- och blomstersånger. Tal av Landshövding Lars Engqvist.
Showgäng från Aneby underhåller. Lars Mörlid och Peter Sandvall underhåller avslutningsvis med såväl profan som andlig sång.
Kontakt: Barkeryds Hembygdsförening, Alf Karlsson
0380-220 14
Logen Småland Nr 618,
Per Olof Brinck 036-16 04 81
Augusti 5

Kalmar

SVERIGE-AMERIKADAGEN

PÅ

KALMAR SLOTT

Kl. 14.00: Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan.
Kl. 15.00: Underhållning i Gröna Salen, Kalmar Slott.
Kl. 16.30: Underhållning och ostkakegille i Krusenstiernska Trädgården.
Kontakt: Logen Calmare Nyckel Nr 628 Britt-Marie Lindeblad
0480-47 19 44
070-32 77 343

Augusti 12

Växjö

MINNESOTADAGEN

Kl. 10.00 Svensk-Amerikansk gudstjänst i Domkyrkan
Kl. 14.00 i Museiparken i Växjö
Arrangör: Svenska Emigrantinstitutet
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson
Augusti 18

Kristianstad

SVENSK-AMERIKANSKT LOGEMÖTE

Kl. 18.00
Kontakt: Logen Christian Nr 617,
Augusti 19

Önnestad

0470-285 88

Karin Holmqvist 044-24 13 78

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

DISTRIKTSLOGEN NORRA SVERIGE NR 19
Juli 4
Kontakt:

Göteborg
Logen Göteborg,

Juli 4
Kontakt:

Eskilstuna
Logen Eskilstuna,

Juli 7-8
Kontakt:

Blomskog

JULIFIRANDE

O Ingvar Winmalm

Uddevalla

Logen Uddevalla,

Augusti 5

Filipstad

031-40 51 81

SVERIGE-AMERIKADAGEN
Berith & Hans-Olof Söderström

016-35 32 55

BYGDESPELET ”AMERIKABREVET”

Årjängs Turistbyrå

Augusti 3
Kontakt:

4:E

0573-141 36
KORPAGILLET
Rolf Axelsson

0522-711 25

JOHN ERIKSSON-DAGEN

Parkprogram samt rekonstruktion av ”Slaget vid Hampton Road”
Kontakt: Emigrantregistret/Kinship center
054-61 77 20
Augusti 10
Kontakt:

Kungälv

Logen Kongahälla,

VIKINGAFEST
Sune Börjesson

031-52 77 40
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JUBILEUM HOS UTVANDRARNA

40-ARSJUBILEUM i Logen UTVANDRARNA Nr 680 av VASA ORDEN AV AMERIKA firades den 14 april 2007 på Scandic i
Karlshamn i närvaro av 79 Vasamedlemmar
från 9 Lokalloger i Södra Sverige, varav 49
gäster. Bland gästerna märktes bland andra
SLD Knut Rosenkvist, DM Åke Mellnert,
MSLER at Large Bertil Ericsson, VDM Catherine Bringselius Nilsson samt DS Olle
Wickström.
Efter att alla gäster förts in, presenterats,
hälsats välkomna och slutligen placerats i Logesalen vidtog sedvanliga mötesförhandlingar.
Det var trångt och trivsamt i Logelokalen
och eftersom det troligtvis skulle bli varmt så
beslöts att lägga in en 15 min paus i mötet.
Detta var ett nytt grepp som anammades
och som alla samtyckte till.
Logens ende Chartermedlem sedan starten
1967 var Karl-Eric Forssander som under alla
40 åren arbetat växelvis i egna Logen, i DL
20 ER och i Storlogens ER. Mona Nordahl

recipierade redan på hösten samma år och
de fick båda ta emot 40-årsmärket överlämnade av DD Göran Nilsson. Mona har också
förtjänstfullt i många år arbetat i Logen och
som DD i Logen Carlskrona Nr 601. En liten
blomma till var och en var också på sin plats
och överräcktes av Ordföranden.
Därefter vidtog uppvaktningar för hela slanten i form av Brevtelegram, penning-gåvor,
ljusstakar och penninglotter från Storlogen,
DL Södra Sverige nr 20, ER, fadderlogen
Ronneby Nr 630, Vasa Support Club, Vasa
Arkivet i Bishop Hill, MSLER Bertil Ericsson,
SLD Knut Rosenkvist o Maj-Lis Friedman,
Lars o Kerstin Helgesson, Karin o Ingemar
Holmqvist. Brevtelegram hade också kommit
per post från många Loger.
En god tre-rätters middag med vin därtill
gjorde att även resten av kvällen blev till en
oförglömlig högtidsdag i mycket god Vasaanda med stämningen på topp. Vårens hittills
varmaste dag inte att förglömma. /UÖ

LOGEN MALMÖHUS NR 643 - MALMÖ

DIPLOMATI
Årets första Logemöte den 12 januari besöktes av 61 Logemedlemmar samt vår DD
Leif Jönsson med hustru Irene från Logen
Trelleborg Nr 734. Verksamhetsberättelser
för 2006 lästes av Ordförande Bodil Walles,
Kulturledare Gunilla Svartvik samt Logehistoriker Ulf Jönsson. Under Ordens Väl tilldelades Stig och Lisbeth Säljeback märke för 10
års medlemskap.
Till efterkapitlet hade grupp 5 dukat borden
i amerikanska och irakiska färger, enantydan
till kvällens tema, ”Diplomati i öst och väst”.
Eva Thorén kåserade om sina år i Bagdad och
New York. Vi fick höra om hennes otroligt
intressanta upplevelser i en fängslande beskrivning.
INSTALLATION
Lördagen den 3 februari var det Högtidsmöte med reception och installation av Logens tjänstemän för 2007. Vid receptionen

fick Logen två nya medlemmar, Berit och
Bert Jellhede, (se bild på sidan 31). DD Leif
Jönsson med stab från Logen Trelleborg Nr
734 installerade på ett fint och värdigt sätt
de nyvalda och omvalda tjänstemännen. Som
Logens nye Ordförande övertog Arne Andersson klubban efter Bodil Walles. Avgående
tjänstemän avtackades och efter Logemötet
avnjöt vi en välsmakande supé.
SYSTRARNAS AFTON
Logemötet fredagen den 2 mars hade som
efterkapitel ”Systrarnas Afton”. Damerna
i grupp 8 och 9 svarade för arrangemanget
”Systrarnas frestelse”. Linedance och mycket
annat trevligt stod på programmet och till
kaffet och frågesporten serverades hemgjorda
fastlagsbullar. /GS
(Bilder från dessa möten på följande sidor)
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Januari: Maj-Britt Nilsson och Ingegerd Karlsson har trevligt.

Januari: Eva Thorén kåserade.

Februari: Bodil Walles lämnade Ordförandeplatsen.

Februari: 2007 års styrelse i Logen Malmöhus Nr 643.
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Februari: Arne Andersson ny Ordförande

Februari: Avtackningar, Jan Prahl
ovan, Ann-Christin Prahl till vänster.

Mars: Ovan Linedance, nedan arrangörerna.

Mars: Inger Daryd bjöd på fastlagsbullar.
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LOGEN WESTERVIK NR 679 - VÄSTERVIK

HÖGTIDLIGT
Lördagen den 27 januari hade Logen Westervik Nr 679 sitt Årsmöte och tillika Hög-

tidsmöte. DM Åke Mellnert med stab (bild
ovan) hade rest långväga ifrån för att installera Logens valda tjänstemän (bild nedan).
Det gjorde de med den äran.
En del förtjänsttecken delades ut och avgående tjänstemän som flitigt arbetat för Logens bästa erhöll välförtjänta gåvor.
Mötet blev långt och en och annan längtade nog efter något att äta. Belöningen kom
i form av härlig fläskfilé med tillbehör. Vår
nyvalde Vice Ordförande Valle Johansson
axlade Ordförandeuppgiften under efterkapitlet. Två Logemedlemmar underhöll med
goda anekdoter och sagoläsning. Stämningen

steg och höll i sig hela kvällen. En gemytlig
kväll i sann Vasa-anda. /MG
SYSTRARNAS AFTON
Den 24 februari hade ett sextiotal medlemmar samlats till Logemöte. Stort hemlighetsmakeri hade föregått samlingen. Det var
Systrarnas afton. Systrarna bjöd på en resa
genom tre sekler, där man fick möta kvinnor
av de mest skiftande slag. På 1700-talet träffade vi Anna-Maria Lenngren och framfördes
Porträtterna. På 1800-talet gick damerna på
Maxim och roade sig med Herrar i frack. Ett
amerikabesök av Fat Mammy Brown väckte
stor munterhet. 1900-talet illustrerades av
ett vimmel av moderna kvinnor. I finalen
konstaterades dock att Helt utan herrar det
ju inte går. Så sant! Kvällen fortsatte i uppsluppen stil. /MG
MÅNGA GÄSTER
2007-03-31 var det fullsatt och festligt i Logen Westervik nr 679. Tjugofem Logesyskon
från Logen Höganäs nr 634 och femton från
Logen Blå Jungfrun nr 749 gästade oss. (se
bilder till höger)
Mötet leddes av O Nils Bellner. Vi hade
glädjen att inviga tre nya medlemmar, Yvonne Andesson, Sven Larsson och Irene Larsson.
Vi hälsade dem alla varmt välkomna.
PS har, som alla vet, en stor arbetsbörda och

23

vi diskuterade möjligheter att underlätta den
tjänstemannens arbete.
Ett brev från Vasa support Clubs sekreterare lästes upp och Kulturledaren berättade om
sina kontakter med våra vänloger i Amerika.

Efter en delikat lax underhöll br Valle med
dragspelsmusik och historier från Vasaloppsspåret, som han åkte för tionde gången i år. På
dansgolvet var det trångt och kvällen förflöt i
god och glad Vasaanda. /MG

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - KARLSHAMN

BJÖRNJAKT
2007-års första Logemöte hölls lördagen
den 13 januari. Många Logemedlemmar
hade mött upp i vintermörkret. DD Göran
Nilsson från LL Carl von Linné Nr 678 ledde
årsmötesförhandlingarna snabbt och effektivt.
Efter mötet väntade en riklig buffé med laxfylld fiskfilé och vitvinsås.Därefter bänkade vi

oss för att ta del av Jan Rydhs spännande berättelse om björnjakt i Canada. Fina färgbilder illustrerade den strapatsrika resan. Vi fick
till och med KLAPPA en björn - visserligen
bara skinnet, men det var stort. /MW
NY LEDNING
Lördagen den 10 februari hade vi reception, installation av Logens tjänstemän för
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Björnen verkar död!
2007 samt utdelning av utmärkelser. Det
var således en riktig högtidskväll. Vid en
stilfull reception fick vår Loge två nya
medlemmar, Berit och Lennart Andersson.
Staben från LL Carl von Linné Nr 678 från
Växjö, under ledning av vår DD Göran Nilsson, skötte installationen av ny- och omvalda
tjänstemän med stil och elegans. Följande
erhöll utmärkelser: O Bertil Geneback PCvärdighet, KL Marianne Walldén FDO-vär-

dighet, LFT till FS Ronald Karlsson, BK Rupert Franzén, O Bertil Geneback, KP Gunnel Persson samt 10-årsmärke till BK Rupert
Franzén och BLH Greta Franzén (se bild
överst på nästa sida). Efter Logemötet förflyttade vi oss från den tillfälliga Logesalen
i Asarum till Scandic Hotel, där en festmåltid väntade. Helstekt fläskfilé och hjortronparfait smakade härligt. Skålar utbringades,
tal hölls och alla hade en fin kväll. Lotteriet
gav många glada vinnare./MW
RESA I VIETNAM
Logemöte lördagen den 10 mars 2007.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar följde
ett efterkapitel med asiatisk touche. Bitte
Kjellberg från LL Christian Nr 617 i Kristianstad tog oss med på en fantastisk resa i ord
och bild genom Vietnam. Luften var fylld av
märkliga dofter och egendomlig musik. Vi
fick besöka olika delar av landet och stifta
bekantskap med olika slags människor. Tack
Bitte! Även kvällens meny var asiatisk. En utsökt buffé bjöd på bland annat vårrullar, ris
med räkor och strimlad kotlett i kokosgrädde.
Kaffe, kaka och lotteri avslutade en fin Vasakväll. /MW

Bitte Kjellberg visar var hon varit.

Bitte i centrum med intresserade åhörare.
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LOGEN NYBYGGARNA NR 698 - ÄNGELHOLM

BARNKALAS
Lördagen den 13 januari, hölls Årsmöte och
Knutsfest, och denna kväll kunde O Rolf hälsa
välkommen till 36 Logesyskon. Årsmötesförhandlingarna sköttes av vår DD Roy Aronsson
på ett föredömligt sätt och samtliga verksamhetsberättelser godkändes. Efterkapitlet, hade
arrangörerna ordnat som Barnkalas, stekt korv
med potatismos i form som små igelkotter,
kaffe o gräddbullar, dansant musik, barnlekar,
fiskedamm med napp till alla. Traditionellt avtackades arrangörerna av O Rolf.

Där skall knorren sitta!
NY ORDFÖRANDE
Lördagen den 10 februari, hölls Högtidsmöte med installation av tjänstemän för 2007.
Vår DD Roy Aronsson, med stab från Logen Höganäs Nr 634, utförde detta på ett utmärkt sätt. Två tjänstemän nyvaldes, O Mats
Holmberg och VO Anna-Brita Martinsson.
(samtliga installerade tjänstemän på bilden på

nästa sida). Logens Förtjänsttecken tilldelades PS Jan, K Gunilla samt Per Johansson.
Gunilla erhöll dessutom FDO-värdighet. Nya
O Mats avtackade FDO Rolf samt avgående
FDO Enis för mångårigt styrelsearbete. Kvällen avslutades med högtidssupé, tal och dans,
en härlig kväll i sann Vasaanda.
DIPLOMATHISTORIA
Fredagen den 9 mars, Kulturafton med 34
Logemedlemmar och 5 gäster, som åt och
drack av den goda maten innan det var dags
att lyssna på kvällens föredragshållare, Eva
Thorén, diplomathustru från tiden i New
York och Bagdad. Det var många trevliga
”historier” vi fick till livs, tiden gick fort och
det var mycket varma applåder Eva Thorén
fick för sitt föredrag och hon avtackades med
en blomsterbukett. I sann Vasaanda avslutades kvällen med att O Mats tackade arrangerande gruppen. /GH

Enis och Rolf avtackas.
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Eva Thorén i berättartagen.

LOGEN TRELLEBORG
NR 734 - TRELLEBORG

HÖGTIDSMÖTE
Vasa Orden av Amerika, Logen Trelleborg nr 734, hade sitt februarimöte, tillika
högtidsmöte, i Siriusordens lokaler i Trelleborg. Ett 80-tal medlemmar var närvarande.
De valda tjänstemännen installerades. Olof
Rosenqvist tog över som ny Ordförande. Avgående tjänstemän avtackades. Följande erhöll 25-årsmärken: Anita Larsson, Lars-Erik
Larsson, Gun Thysell och Åke Thysell. Olof

Rosenqvist och Bertil Nilsson fick Logens
Förtjänsttecken, liksom Harry Nilsson och
Egart Lindholm. De två senare hade dock
inte möjlighet att komma på högtidsmötet.
Staffan Nilsson och Bertil Nilsson mottog
FDO-värdighet.
Under punkten Kontakt Amerika berättade Kulturledaren Kerstin Meyer om en av
de två familjer, familjen Roosevelt, som tillsammans med Kennedys dominerade USA:
s politiska 1900-talsscen. Familjen Roosevelt
innehade presidentämbetet genom Theodore
1901 – 1909, och Franklin 1933 – 1945.
Logehistorikern Börje Gunnarsson berättade om högtidsmötet för tio år sedan, 14
februari 1987. Utskicket inför det högtidsmötet var Broder Rolf Arnsheds sista som
avgående PS. Där hade han små påpekande
eller ”puffar”. Bland annat skriver han att han
mött NN med fru på stan. De recipierade i
Logen för ett år sedan, men han hade inte
sett dom på något möte. Nu skriver han: ”Har
Du tänkt på Ditt ansvar som fadder för nyintagna? Har Du rekommenderat in nya medlemmar, så är det också Du som måste hjälpa
de nya att trivas i vår krets.” /JK
ETT SENT BREV
Närmare 70 medlemmar var närvarande
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vid LL Trelleborg Nr 734:s Logemöte den
14 mars 2007. KL Kerstin Meyer återgav en
amerikaberättelse under rubriken Brevet som
kom för sent, vilken ställts till förfogande av
Bertil och Ingrid Andersson. Efterkapitlet
hade som genomgående tema Trelleborg 750
år. De ansvariga i grupp 6 var utklädda till
gamla trelleborgsprofiler, och borddukningen
anknöt till Trelleborg kommuns 750-årsjubileum 2007. Föreläsarna Siv och Bo-Inge
Jönsson från föreningen Gamla Trelleborg
visade fyra kortfilmer från svunna tider under
rubrikerna: Kungen kommer, som handlade
om kung Gustav VI Adolfs besök i Trelleborg
vid 700-årsjubileet 1958 (!), Bildspel om

Den uppskattade ”Moster Hulda från Bösarp”
försvunna miljöer, Aktiv om Kooperativa förbundet Aktivs historia i staden och slutligen
Torgfesten från 1947. /KM

LOGEN KLOCKAN NR 747 - ÖRKELLJUNGA

Några glimtar från Logen Klockan Nr 747
där stämningen alltid är hög, tonen hjärtlig
och humöret på topp!
Svensk mästare i att
skriva snapsvisor är
Rolf Malmström. Vi
hade glädjen att ha honom som vår gäst och
naturligtvis stod han
för snapsvisorna till
sillsmörgåsen. Det var
riktiga visor, allt utom
Helan Går.

re en trevlig rese-kväll att se fram emot.
Vid vårt Högtidsmöte var vi många deltagare och installationen av de nya tjänstemännen skötte vår DD Eivor Höörgren med stab
från Logen Kärnan Nr 608 som vanligt på ett
mycket förtjänstfullt sätt.
Marsmötet var Systrarnas afton. Vilken kväll!
Våra alldeles egna ”busar” stormade vilt sjungande in på scenen, glada i hågen och bjudande
på snus. Kvällen fortsatte med ”Så ska det låta”
övningar, där alla hade bra idéer om olika melodier och texter. Vi hade alla en mycket trevlig kväll med mycket skratt och sång. /AJ/HJ

Snapsvisemästaren Rolf Malmström
Efter maten berättade han för oss om hur man
ska skriva en snapsvisa. Konsten är att först hitta
”slutknorren” och sedan utgå från den och skriva
visan uppåt. På Rolfs beskrivning låter det enkelt men trots den gode läromästaren har ännu
ingen skrivit vår egen snapsvisa.
Leif Svensson har varit i Kina och Mongoliet. Efter den Kina- inspirerade måltiden var
det dags för Leif att dela med sig av sina reseminnen. Med hjälp av fina foton och därtill Leifs fantastiska berättarkonst fick vi alla
en mycket trevlig kväll. Det var så intressant
och så många frågor så vi kom aldrig fram till
Mongoliet, vilket innebär att vi har ytterliga-

Systrar med pris
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VICE DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Kära Vasavänner!
Nu är våren här. Vi ser blåsippor och vitsippor på marken, vårlökarna visar sig i våra täppor och vi gläder oss åt att sommaren snart
kommer. Jag vill tacka för alla trevliga möten
med Kulturledare och övriga Vasasyskon under min tid som Vice Distriktskulturledare.
Jag har precis kommit tillbaka från en fantastisk resa i Florida under mars. Vi har träffat
mina släktingar på Gulfkusten och på Atlantkusten. Deras föräldrar emigrerade i början
på 1900-talet och vi har haft fortsatt kontakt
sedan 50-talet. De bodde i Chicago under
sin uppväxttid men har som många amerikaner ett sommarställe i Florida under vintern
och flyr sedan från värmen upp norrut under sommaren. Vi hade möjlighet att också
träffa deras vänner. Vännerna till och med
ordnade ett fare-well party sista dagen då jag
och min man svarade för svenska köttbullar
och lingon från IKEA. Många hade positiva
kontakter med svenskar eller svenskättlingar
och var mycket intresserade av hur vi har det
i Norden. Trevligt och lättsamt och många
möjligheter till fortsatta kontakter. Vi gjorde
också en resa på egen hand till Key West och
Everglades. En speciell upplevelse!

Mina kontakter med Göta Lejon i staten New
York och Karen Snowberg, utvecklas mycket
positivt. Hon besöker Sverige igen i sommar.
Snart kommer väl den nya boken ut, som
Elinor Barr skriver. Elinor besökte oss förra
sommaren. Boken handlar om Swedish Emigrants to Canada. Det kan ju bli ett intressant
tema inför kommande Logemöten.
Håll ögonen öppna för alla arrangemang
med anledning av 300-års jubileet av Carl
von Linnés födelse. En svensk som verkligen
är känd över hela världen och som påverkat
så mycket inom växtriket. Läs mer på Internet: http://www.linne.net/. Kanske ses vi i
Råshult? Fritt inträde hela jubileumsåret.
Nu, när Logemötena snart är över för våren, önskar jag er en trevlig sommar och på
återseende till hösten. Eller kanske vi ses på
något av alla sommararrangemang i Vasaregi.
Varmt välkomna till min Lokalloge Calmare
Nyckel Nr 628 och vår Sverige-Amerikadag
på Slottet i Kalmar den 5 augusti. Då serveras
ostkaka i Krusenstiernska Gården. Kalmar är
verkligen mycket vackert under sommaren.
Välkomna hit!
I Sanning och Enighet
Margareta Berg

SLD HAR ORDET

Hur skall man stoppa tiden! Vill vi det? Nu
är vi inne på ett nytt Vasa-år 2007. Detta år
med Distriktsmöten i Sverige DL19-DL 20.
Beslut skall fattas säkerligen viktiga sådana.
Det gäller vår framtid. Ett bekymmer finns
med i bilden, det minskande medlemsantalet, tyvärr en trend som ökat de senast åren.
Vad kan vi göra? Hur kan vi påverka detta
så negativa för vår Orden? Vi måste vända,
öka vårt medlemsantal. Hur kan vi få människor att bli intresserade för ett medlemskap i vår Orden? Kanske genom någon
form av nytänkande, omstrukturering av
organisationen, göra avkall på våra vackra
ritualer och ceremonier. Det senare ställer
inte jag upp på! Nog är det väl så att vi Va-

sasyskon vill värna
om allt det som gör
att man känner
sig Hedrad av sitt
medlemsskap i vår
Orden. Det minskade
medlemsantalet ställer till
bekymmer
för
vår ekonomi både i
Lokallogerna, Distriktslogerna och Storlogen. Skall vi fortsätta med vår verksamhet
som hittills med DD-konferenser- Tjänstemanna- konferenser, kurser för Logehistoriker och Kulturledarna, denna så viktiga inriktning av vår verksamhet. Förhoppnings-
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vis väcker det uppmärksamhet i både USA,
Canada och Sverige. Vi skall värna om de
Historiska och Kulturella värden som vårt
land Sverige kan bidraga med. Men tyvärr,
det kostar. Tillbaka igen till det minskade
medlemsantalet, mindre antal medlemmar, högre medlemsavgift. Jag hoppas att
Ni inte tycker jag är negativ. Nej ! Tvärtom
har mina tankar och handlingar alltid varit
präglade av ett positivt tänkande, jag har
försökt göra mitt bästa för att Vasa Orden
av Amerika skall nå framgång. Man kan
inte vara bra på allt, men är Vi tillräckligt
många då kan Vi nästan vara bra på allt.
Låt oss alla försöka tillsammans vända det
nedåt gående medlemsantalet, visa att Vi
är starka när Vi tar ett beslut och fullföljer
det. ” Vi skall klara av det och Vi kan kara
av det” enligt Martin Ljung.
Jag är mycket tacksam för de kallelser jag
får från Lokallogerna, önskar att alla Loger
kunde sända dessa till mej då jag rapporterar
till vår Stormästare Rolf Bergman, detta underlättar mitt arbete då de flesta Logerna bifogar en bilaga till kallelsen som innehåller
” logeglimtar ” om vad som händer och sker
ute i Logerna. Mycket värdefullt för mej.
Till något helt annat, en kortfattad reseskildring från mitt senaste besök i USA.
Den tredje februari lämnade vi Sverige via
Köpenhamn och London, landade i Miami,
med hyrbil till West Palm Beach Garden
för att besöka en vän till Maj-Lis, stannade
en vecka, fick uppleva många fina stunder
med utflykter till olika sevärdheter. Därefter bar det iväg till Los Angeles via Atlanta
med diverse strul bland annat en bomb
ombord på ett plan. Efter diverse genomsökningar och kontroller kunde vi med försening komma fram till Los Angeles. Vi blev
hämtade av Maj-Lis son som tog oss till sitt
hem i Santa Maria. Genom olika rundturer
fick vi uppleva det omtalade hotellet Madonna Inn, den ”Danska” staden SolWang,
enorma vinodlingar, lunchade på PI Andersen, intog deras berömda ärtsoppa, OJ

OJ vad gott. Vi lämnade Santa Maria med
bil för återresa till Los Angeles och några
dagar hos Vasa- vännerna Laila och Harv
Jensen. Laila var Delegat för logen Golden
Vally Nr 616, ”Maj-Lis hemmaloge”, vid
det 93:e Distriktsmötet med District Lodge Pacific Southwest No 15 som avhölls i
San Diego 23-24-25 februari 2007. Nästan
samma plats som Storloge mötet 2006. Jag
och Maj-Lis bilade mellan Los Angeles och
San Diego för att närvara vid det samma.
Detta blev till 3 innehålls- och upplevelserika dagar. Vi blev alla hälsade välkomna
av DL 15:s Distriktsmästare Steven G Leigard. Fanorna intågade med USA-SverigeCanada-Danmark-Finland-Island-Norge
och Vasa fanan. Vackra Prologer lästes för
varje fana. Distriktsmötet öppnades enligt
våra ritualer. Klädseln lite förenklad med
friare former, enbart de högsta tjänstemännen bar regalia, deltagande systrar handbroderade på dukar eller fixade med sina
stickor. Parentationen för avlidna Vasamedlemmar genomfördes mycket vackert
och stämningsfullt.
Jag talade med vår Stormästare broder
Rolf hur vi har det i Sverige, han kommer
på besök till vårt Distriktsmöte, bad om
en hälsning till oss alla i Sverige från Exekutiva Rådet, det var många Vasa- syskon
som bad om en hälsning till Sverige. Som
ni säkert förstår finns det mycket att skriva
om, jag är glad att vi fick närvara vid dessa
3 dagar på Distriktsmötet. Det var mitt
första besök på ett Distriktsmöte i USA,
däremot har jag haft förmånen besöka ett
antal Storlogemöten. Jag förstår Stormästaren Rolf Bergman när han önskar och har
Visionen om att våra vackra Ritualer och
Ceremonier borde genomföras lika som i
Sverige. Okey även en USA resa tar slut.
Efter många om och men återvände vi
till Sverige, lämnade Los Angeles den 28
februari var tillbaka i Sverige den 2 mars.
Väskorna anlände en vecka senare. Så nu är
det som vanligt igen. Vasa, Vasa, Vasa.
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Till ER alla önskar jag lycka till med allt Ert
nedlagda arbete för Vasa Orden av Amerika.
Vi behövs alla ! Får jag tillsammans med MajLis önska Er alla en underbar kommande
sommar med avkoppling, vila, sol och bad,

så träffas Vi åter när Vasa arbetet kommer i
gång till höstterminen. Men först ses vi vid
Distriktsmötet i Ljungby.
I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist

E. JAN HARTMAN

Årets Svensk-Amerikan 2007
sin svenska bakgrund. Hans arbete för att
De båda svenska Distriktslogerna av Vasa
Orden av Amerika har utsett E. Jan Hartmann, vidmakthålla och utveckla goda svenskameNaples, Florida, till Årets Svensk-Amerikan rikanska relationer och bevara svenskt kultur2007, den 48:e i ordningen.
arv i USA är avsevärt. E. Jan Hartmann har
E. Jan Hartmann är född i Stockholm 1929 och varit Ordförande i Detroit Swedish Countillhör första generationens utvandrare i modern cil, svensk honorärkonsul i staten Michigan
tid, som gjort en enastående karriär i USA.
1984-1997, Ordförande i Swedish Council
E. Jan Hartmann kom första gången till USA of America 2001-2003. Swedish Council är
1951, som utbytesstudent. Efter juridikstu- paraplyorganisation för 300 svenska orgadier i Sverige återvände E. Jan Hartmann till nisationer med syfte att främja och bevara
USA för studier vid universiteten i Indiana
svenskt kulturarv i USA.
och Michigan. 1958 avlade han magisterexa1978 fick E. Jan Hartmann mottaga Nordmen i Business Administration.
stjärneorden av kung Carl XVI Gustaf.
Under de kommande decennierna gjorde E.
E. Jan Hartmann och hans fru Patricia har
Jan Hartmann karriär inom affärsvärlden och tre barn och sex barnbarn. Utmärkelsen Årets
blev 1970 Chairman, President och Chief Svenskamerikan 2007 kommer att tilldelas E.
Executive Officer vid Ziebart International Jan Hartmann i Karlstad i början av augusti.
Corporation. Han lämnade chefsskapet 1994
Årets Svenskamerikan kommer att resa till
efter att ha varit med om en utveckling från Sverige med vår sponsor SAS Scandinavian
150 försäljnings-ställen i USA till över 500 i AB Sverige för att närvara vid de Svenskameri40 länder på 5 kontinenter.
kanska firandena i samband med utmärkelsen.
E. Jan Hartmann blev amerikansk medFör Årets Svenskamerikankommitte
borgare1960. Han har alltid varit stolt över
Catherine Bringselius Nilsson

IN MEMORIAM

Vår Ordens 21:a Stormästare, Alice L. Carlson, avled den 28 januari 2007 i en ålder av
87 år. Hennes make under 62 år, Sven Carlson, avled 2004, han hade då varit medlem i
Vasa Orden av Amerika i 70 år.
Alice blev medlem i Nordic Lodge Nr 611
1940, Distriktsmästare i DL Massachusetts
Nr 2 1965 och var delegat vid Storlogemötet 1966. Då valdes hon till Storlogekassör, en
post hon innehade till 1978 då hon valdes till
Vice Stormästare, för att 1982 kröna karriären som Stormästare till 1986. Alice var och

är fortfarande den enda kvinna som innehaft
dessa tre befattningar i Storlogen.
Alice Carlson arbetade hängivet för svenskamerikanskt kulturellt samarbete. Många är
de organisationer, som sett henne som verksam styrelsemedlem på olika plan. Bland annat med anledning av detta utsågs hon 1987
till Årets Svensk-Amerikan.
Dave Forsberg, en vän sedan många år, sade
vid begravningsceremonin: ”...if anyone could
start a Vasa lodge in Heaven, that person
would be Alice!”
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NYA MEDLEMMAR
LL643

LL634

Nya medlemmarna Anita och Carl Gripenstam.

VÄLKOMNA!
Ordförande Leif Larsson med
faddrar Hans och Berit Bogren samt de
nya medlemmarna Berit och Bert Jellhede.

Stormästaren och SLD DL20.

SLD DL20 Knut Rosenkvist,
VDM DL8 Sheila Lundquist,
VGM William Lundquist,
Maj-Lis Friedman.

GM Rolf Bergman,
PC Marty Bergman,
SLD DL20 Knut Rosenkvist,
Maj-Lis Friedman
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