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Åter är vi inne i den för oss alla härliga årstiden vår och
försommar. Numera är det glädjande att ”Vasa-året” inte
gör uppehåll under några sommarmånader. Då ordnar
Logerna i regel trevliga resor och sammankomster, vilket
gör att vi utan uppehåll kan få trivas tillsammans. Vi i
Aktivitetsklubb
Vasa Support Clubs styrelse hoppades att vi 2007 skulle
VASA ORDEN AV AMERIKA
komma upp i cirka 70% medlemmar av det totala medlemsantalet i DL 20. Tyvärr blev det inte så utan stannade
vid lite över 50%.
Trots detta kunde vi vara med och ekonomiskt hjälpa och stödja på många håll, men ju
fler medlemmar á 30:- kronor, kondoleansmedel m.m. som kommer in, ju mer glädje och
nytta kan vi bistå med.
Varma hälsningar till Er alla från oss VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed, Ordförande. Postgiro nr 105 68 42 - 6

Sverige-Amerikadagen i Önnestad

Söndagen den 17 augusti 2008 firar Stiftelsen Sverige-Amerikadagen
i Önnestad 20-årsjubileum. Den 20:e Hans Mattson plaketten tilldelas
Göran Eriksson president och grundare av Esi Techtrans i Culver City
i Kalifornien. Invigningstalet hålls av en representant från Amerikanska
Ambassaden i Stockholm och högtidstalet av före detta näringslivschefen i
Kristianstads kommun, tillika frilansjournalisten Karl Erik Joansson.
Dagen börjar traditionsenligt med gudtjänst i Önnestads kyrka kl 11 och
fortsätter med fanparad och marsch ledd av Åhus Blåsorkester till Hembygdsparken. En enklare lunch och kaffe med spettkaka serveras efter välkomsttal, nationalsånger och flagghissning.
Kl 13 hålls invigningstalet och efter talen följer underhållning. Vi hoppas
även att få se de flesta tidigare plakettmottagarna denna dag.

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 10 augusti 2008.
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

Ett år som Distriktsmästare
Ett år har gått sedan jag högtidligen installerades som Distriktsmästare vid Distriktsmötet i Ljungby i maj 2007. Jag kan se tillbaka på ett inspirerande år med många och
varierade arbetsuppgifter samt stimulerande
kontakter med Vasamedlemmar.
Jag har besökt merparten av Logerna i mitt
distrikt och de som återstår ser jag fram emot
att komma till. Den första Loge, som jag gästade i egenskap av Distriktsmästare, var Logen Höganäs Nr 634 och deras Högtidsmöte/
Sverige-Amerikamöte i juni 2007. I september besökte jag Logerna Carl von Linné Nr
678, Utvandrarna Nr 680 och Logen Blå
Jungfrun Nr 749, där jag också utförde efterinstallation av min DD i Logen Blå Jungfrun, Lars Carlson. I oktober var det dags för
jubileum i såväl Logen Christian Nr 617 som
Logen Småland Nr 618, där jag närvor på ett
mycket fint jubileumsfirande. Logen Nybyggarna Nr 698:s Logemöte med julfest blev en
stämningsfull inledning på julmånaden. På
det nya året har jag besökt Logerna Ronneby
Nr 630, Trelleborg Nr 734 och distriktets
äldsta Loge, Logen Skåne Nr 570. I skrivande
stund har jag några Logemöten till inplanerade denna vår. Jag uppskattar mycket mina
besök i olika Loger och att möta medlemmar i deras hemmaloger. Det är spännande
att känna stämningen och varje Loges unika
karaktär. Logerna präglas naturligtvis av sina
medlemmar, och de ambitioner de har med
sin Loge, men även geografisk belägenhet och

traditioner sätter sina
spår.
Förutom nämnda Logebesök har jag som
Distriktsmästare deltagit i Distriktslogen
Norra Sverige Nr
19:s Distriktsmöte i
Karlstad. Jag har utvecklat ett givande samarbete med min
kollega i DL 19, Distriktsmästare Gunnar
Gustafsson.
För mina Distriktsdeputerade har jag anordnat en utbildningskonferens och jag har
förberett och hållit i två ER-möten, dvs. styrelsemöten i Distriktet.
Jag är ordförande i Årets Svenskamerikankommitté och jag arbetar aktivt för att Årets
Svenskamerikan 2008, diplomat Barbro Osher,
skall få ett värdigt mottagande. Se artikel om
Barbro Osher i detta nummer av VASA NYTT.
Välkommen till firandet i Växjö i sommar!
Efter sommarens Sverige-Amerika arrangemang, som anordnas på olika håll (se mittuppslaget), så är det tid för tjänstemannakonferens i Ljungby. Det är ett stort Vasaevenemang, där medlemmar från alla våra Loger
strålar samman, för att lära sig mycket om
vår Orden och sina tjänstemannabefattningar
och leva ”Vasaliv” i två dagar.
Jag vill som avslutning instämma i skalden
Johan Ludvig Runebergs strof:
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen! och
önska er alla en riktigt fin och skön sommar.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

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.
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VICE DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
i vilken vi alla skall ta
Trevlig sommar!

Med morgnar som ljusnar allt tidigare och
dagar förlängs alltmer känns att sommaren
nalkas trots att termometern visar minusgrader och rimfrosten gnistrar på garagetaket
vissa dagar. Ute i våra Loger förbereder man
sig för terminens sista Logemöten. Samtidigt
ger våra Sverige-Amerika dagar alla medlemmar möjlighet till spännande sommarmöten.
Andra helgen i augusti avhålles Minnesotadagarna i Växjö, där årets Svenskamerikan, generalkonsul Barbro Osher, får mottaga utmärkelsen. Samtliga Sverige-Amerikadagar inom
såväl Södra som Norra Distriktet presenteras
på mittuppslaget i såväl Kärven som VASA
NYTT i nästa utgåva i slutet av maj eller början av juni. Gör gärna ett besök på en eller
flera av dessa arrangemang, det stärker sammanhållningen och vi får träffa tillresta vänner från andra sidan ”det stora havet”. Vi får
inte glömma vår uppgift som Vasamedlem.
mar. Den mer än hundraåriga - att stödja våra
Vasavänner däröver och stimulera dem att
vårda det svenska kulturarvet och de svenska
sederna som generationer däröver slår vakt
om. Detta som våra kulturledare har som
uppgift i kontakten med våra vänloger men

som vår Vasauppgift.
Nyss hemma från
ER-möte i Ljungby
där många praktiska
och ekonomiska frågor behandlades under en veckända. En
fråga som gladde mej var att man nu på hög
nivå diskuterar att förlägga tryckning av Vasa
Star till någon plats i Europa, var beroende
på kostnader, för att sedan till alla Vasamedlemmar i Sverige distribuera den med post
till alla Vasahem. Problemet idag är att den
trycks i USA, går med paketförsändelse till
Sverige, fördelas mellan Distrikten, packas i
lådor och sänds ut till Logerna. Logerna skall
sedan distribuera ut den. Tidningens storlek
gör att postutskick av de ex. som inte avhämtas vid Logemöte inte når våra medlemmar.
Det nya förslaget om direktförsändelse till
varje hem fyller två uppgifter: lägre kostnad
och alla får Vasa Star. Hoppas detta går att
slutföra. Här slutligen där jag började - Trevlig Vasa-sommar till alla våra medlemmar.
I Sanning och Enighet
Per-0lof Brinck

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Ordenssyskon!
Vi har nu ställt om klockan,
våren har börjat och vi förbereder oss på sommaren.
Jag vill tacka er för alla
Kulturledar-rapporter jag
fått. Jag förstår att ni haft
många intressanta logemöten under året.
I detta VasaNytt hittar
du också en sammanställning över alla Sverige-Amerika-arrangemang under sommaren.
Hoppas vi ses på något av dem.
Ni har säkert sett att Årets Svensk-Amerikan heter Barbro Osher. Hon grundade
Swea San Francisco. På hemsidan Swea In-

ternational (http://www.swea.org/) har vår
DM Catherine fått med info om henne och
vår Orden. Här kan du också läsa om VOA:s
utmärkelse Årets Svensk-amerikan och festligheterna i Växjö i augusti.
Ellis Island är den ö utanför New York som
nästan alla europeiska invandrare passerade
på vägen till sitt nya liv i det förlovade landet
Amerika. Bara mellan 1892 och 1924 slussades 16 miljoner människor via ön in i USA.
George Perec gjorde 1978-79 en film om Ellis Island, tillsammans med filmaren Robert
Bober. Boken Ellis Island består av den poetiska text som George Perec läste i filmen,
och hans fascination inför denna ö är enkel
att förstå. Den finns nu översatt till svenska.

(nov 2007). Ellis Island är idag ett immigrationsmuseum. Du hittar info på http://www.
ellisisland.com/
Med önskan om en riktigt skön sommar.
I Sanning och enighet
Margareta Berg

PS: Ni har fått inbjudan till era loger att delta i DL 20:s Tjänstemannakonferensen den
30-31 augusti. Jag ser fram emot att träffa så
många kulturledare/biträdande kulturledare
som möjligt. Idéer till kulturarbete, Kontakt
Amerika och utbyte av erfarenhet står på
dagordningen. Välkomna!

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN

VASAVÄNNER!
När jag skriver det här, i mitten på april så
är det regn och sol om vartannat. Blommorna
är i full blom sedan länge, nu väntar vi bara
på värmen.
Jag har varit på ER-möte i Ljungby helgen
den 29 – 30 mars 2008, nu ska jag försöka ge
Er en liten sammanfattning av de viktigaste
punkterna som vi diskuterade.
Vår DM Catherine Bringselius-Nilsson öppnade mötet och hälsade oss alla varmt välkomna.
DM meddelade att sedan förra ER-mötet
hade en av våra Distriktlogemedlemmar lämnat vår syskonring, Urban Lindström LL 630.
DM talade till hans minne samt påbjöd en
tyst minut.
Tjänstemannakonferens skall hållas den
30-31 augusti varpå DM hoppades att Logerna skickar många deltagare.
En enkät har skickats ut till alla Loger där
de fick tycka till om vår nya Konstitution.
På frågan om hur man som medlem vill ta
del av den nya Konstitutionen var låneexemplar det mest intressanta även om många ville
ha ett eget exemplar.
Årets Svensk Amerikan, Barbro Osher, kommer att hyllas offentligt vid firandet av Minnesotadagen i Växjö i Museiparken utanför
Emigrantinstitutet den 10 augusti.
Vasa Orden anordnar sin bankett för Årets
Svenskamerikan fredagen den 8 augusti.
Inbjudan kommer att sändas ut till Logernas
PS. Se vidare presentation av Årets Svenskamerikan i detta nummer av Vasa Nytt.
Nästa år är det Distriktsmöte den 16-17
maj.

Logen Carl von Linné Nr 678 har som
enda Loge inkommit
med en intresseanmälan att i samarbete
med Distriktet anordna Distriktsmötet
i Växjö.
HM Gunnar Mossberg berättade lite om Bishop
Hill. Medel som kommer att sändas över till
Arkivet i Bishop Hill är ca 18.000 kr som
kommer från medlemsavgifter, kondoleanser
och insamlingar.
Det nya föreståndar paret är Lars och Anne
Jenner.
Renovering av Arkivet och bostadsdelen är
nu i det närmaste klart.
Ordförande i Vasa Support Club HM Rolf
Arnshed berättade om verksamheten, vi är
737 medlemmar men vi kan bli fler. Utan
medlemmar kan vi inget göra.
Det var Vasa Support Club som hjälpte oss
med det generösa bidraget vid höjningen av
per capita avgiften.
Stöd Vasa Support med att bli medlem för
30 kr/år.
VDM Per-Olof Brinck tyckte att vi måste se
till att vårda våra medlemmar lite bättre.
Se till att behålla de vi har, medlemsantalet
är sjunkande i Logerna.
Förslag framkom att skapa en idébank för
att öka medlemsantalet.
FDM Br Åke Mellnert rapporterade att nomineringskommittén har kommit i gång och
väntar på förslag.
MDER Ulf Alderlöf informerade om rikt-
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linjer för DFT/LFT ang musikmästare.
Vett och etikett vid Högtidsmöte sättes in i
handboken för tjänstemän.
Installationsritualen vid efterinstallation är
nu reviderad och skall gälla.
VDKL har ej rösträtt enl. stadgar. Fullmakt
vid DM godtages ej.
Ändringsförslag till nästa DM.
DH Br Börje Gunnarsson tog upp frågan hur
vi bäst ska bevara alla våra bilder som finns
i Logerna som tillhör Distriktet. Hur vi på
enklast och billigaste sätt ska bevara dessa.
Förslag kom upp på att en Arkivkommitté
skulle tillsättas.
Motion ska lämnas in till nästa Distriktsmöte.
MSLER Sweden Tore Tellberg tackade för
att han fått vara med och talade om att det är
ett bra samarbete mellan de båda Distriktsmästarna i DL 19 och DL 20.
Sist men inte minst: vi måste vara medvetna

om en höjning av per capita avgiften vid nästa SL-möte 2010.
Br Tore talade om att SL jobbar med att
ta fram rätt antal och pris av Vasa Star till
Logerna så att de som vill ska kunna få det
hemskickat.
VASA NYTT kommer att distribueras tillsammans med kallelserna till Logemöten.
R/FÖM rapport för året 2007 redovisades
av Br Olof Breitfeld och en eloge framfördes
till DK Br Bengt Hammargren för välskötta
papper.
Mötet avslutades med att DM Catherine
önskade oss alla en skön sommar.
Jag hoppas få se många av ER på Tjänstemannakonferensen den 30-31 augusti.
Det här var lite information från ER-mötet.
Slutar med en önskan till ER alla om en fin
sommar med sol, bad och skön avkoppling.
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

Vasa Orden av Amerika
har äran att inbjuda till bankett för
Årets Svensk-Amerikan 2008

Barbro Osher

den 8 augusti 2008 kl 19.00
på Restaurang Växjö Konserthus

Inbjudan och anmälningstalong finns hos PS i din Lokalloge

Barbro Osher
Årets Svensk-Amerikan 2008
Barbro Osher, född 1940 i Stockholm.
Studentexamen i Motala, dit familjen
flyttade när fadern blev chef för Göta Kanal. Efter filosofie kandidatexamen blev
Barbro redaktör på Bonnier Forum, därefter copywriter under 70-talet. I början
av 80-talet flyttade Barbro till USA, där
hon utifrån sin nya plattform kommit att
göra värdefulla insatser för Sverige.
Barbro Osher har innehaft uppdrag för Svenska Turistrådet, Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien och Positive Sweden/North America, en organisation som sprider upplysning om Sverige
i USA. Sedan 1998 håller Barbro Osher
ställningarna för Sverige i San Francisco
som generalkonsul. Barbro verkar för
svenska intressen på många olika plan,
bland annat som grundare av SWEA i
San Francisco och från 1990 som utgivare av den svensk-amerikanska tidningen
Vestkusten, som fungerat som en viktig
länk mellan USA och Sverige genom
att bevaka svenska nyheter inom politik,
ekonomi, sport med mera och informerat om svensk-amerikanska aktiviteter på
det lokala planet. Vestkusten har nyligen
gått ihop med tidningen Nordstjernan.
Tillsammans med sin make Bernard Osher är Barbro en stor donator. Barbro Osher Pro Suecia Foundation ger stora bidrag till institutioner och organisationer
i både Sverige och USA. Förutom åtskilliga miljoner till Karolinska Institutet har
stora summor donerats till svenska institutioner så som Nationalmuseum, Moderna museet, Confidencen, Vadstenaakademien, Judiska museet och Opera på
Skäret, och till amerikanska institutioner

och universitet, som verkar för förståelse
av svensk kultur och svenska traditioner.
Bland utmärkelser, som Barbro Osher
erhållit, är hedersdoktorat vid Göteborgs
universitet, Eliason Award från Svenskamerikanska Handelskammaren i Los
Angeles, utnämning till Årets Kvinna
2006 av SWEA International och mottagare av Hans Majestät Konungens medalj
2002.
Vasa Orden av Amerika har sedan 1960
utnämnt en Årets Svensk-Amerikan för
att hedra våra emigranter för deras insatser i Amerika. Årets Svensk-Amerikan
har antingen varit engagerad i svenskamerikanska kulturutbyten eller gjort en
enastående karriär i det amerikanska
samhället. Bland tidigare mottagare av
denna hederstitel märks nobelpristagaren i kemi 1951, Dr Glenn T. Seaborg,
astronauten Edwin Aldrin, skådespelerskan Signe Hasso, ordföranden i USA:s
högsta domstol William H. Rehnquist,
Marilyn Carlson Nelson, VD för Carlson
Companies Inc., Agneta Nilsson, grundare av organisationen SWEA.
Catherine Bringselins Nilsson
DM DL 20
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logeglimtar
logen skåne nr 570 - malmö
JANUARIMYS I MALMÖ

Den 25 januari 2008 hade
Logen sitt första möte med
årsmötesförhandlingar. Flera gäster var hos
oss vilket gladde. Mötet gick snabbt, då det
var bra förarbetat. Tjänstemännen för nästa
period valdes efter utmärkt arbete från vår
nomineringskommitte. KL och BKL tackade
för denna tjänstemannaperiod med anförande
om Fort Christina. Vi njöt sedan Öresundsspätta i trevligt sällskap. FDO Kennie Sjöström gladde oss med en fantastisk historisk
tillbakablick på vår stad Malmö. Detta uppslag kom till i samråd med broder Åke Wallin
som dessvärre avlidit under 2007. Men Kennie gjorde ett så uppskattat inslag att han får
allt fortsätta med del två och varför inte del
tre kommande år. Broder Kennie hade också
hittat ”Några allmännyttiga råd för utvandrare till Amerika” här i något kortad version;
N:o 1 Den som har god inkomst i Sverige, bör
stanna der, heldre än att söka det obekanta.
N:o 2 Hvar och en som frukta kroppsarbete
bör ej utvandra.
N:o 3 Hys inga öfverdrifna förhoppningar,
och ni skall lyckas.
N:o 4 Var nykter, redbar och flitig, och ni
skall lyckas bättre än annorstädes.
N:o 9 Haf medförda kistor och säckar väl
och tydligt märkta, nedlägg ej penningar uti
dem.
N:o 12 Tag väl vara på de lösa tillhörigheter och lemna dem aldrig utan tillsyn ty någon
medpassagerare torde då undansticka dem,
särdeles då de Irländska kommit ombord.
Om detta kan väl sägas att råden gäller än i
dag även om vi kanske inte speciellt är rädda
för just Irländare? Kvällen avslutades på ett
fantastiskt sätt. 2 x Inga-Britt, d v s K (Ferborn) och BKP (Olsson) jubilerade och bjöd
på utsökta ostar med härligt vin till. Behöver
jag skriva att stämningen var på topp? /MÅ

HÖGTIDLIG INSTALLATION AV
2008 ÅRS TJÄNSTEMÄN
Den 16 februari 2008 samlades Logen
Skåne nr 570 för att hålla Högtidsmöte
med installation. Det frasade av blanka tyger och stärkta skjortbröst när vi samlades i
våra vackra lokaler. Installationen var självklart höjdpunkten och den utfördes mycket
elegant av en installations-stab inlånad från
Tomelilla och Trelleborg under ledning av
vår DD Gunnel Hallberg- Dahlman. Någon
tjänsteman hade dessvärre blivit akut sjuk,
men alla närvarande tjänstemän ställde efter
mötet upp för fotografering. Det är roligt att
se att i gruppen dominerar kvinnorna detta
år. Den nye KL Olle Ohlsson höll ett fint
anförande som lovade många trevliga stunder under ”Kontakt Amerika” framöver. Förtjänsttecken utdelades till glada och stolta
mottagare. Till banketten hölls många tal och
vi både sjöng och hurrade så det stod härliga
till. Maten var utsökt och det samtalades glatt
vid bordet. Efter kaffet anträddes dansen och
det behövdes efter gubbaröran, fläskfilén och
Peach Melban! / MÅ
MUSIKAFTON
Fredagen den 14 mars hälsades vår DM,
Catherine Bringselius Nilsson med make Göran från Logen Carl von Linné Nr 678 samt
vår DD, Gunnel Hallberg Dahlman från Logen Tomelilla Nr 631, varmt välkomna. Logen hälsade också med stor glädje 9 nya medlemmar välkomna, dessa nio, Agneta Jönsson
och John Andersson, Ingela och Kjell-Ove
Andersson, Per Dahlman, Ulla och Krister
Hansson samt Anita och Lennart Nilsson
hade begärt överflyttning från Logen Tomelilla nr 631. DD Gunnel Hallberg Dahlman
installerade LH Nils Henriksson därmed var
alla tjänstemannaplatser besatta. KL Olle
Olsson berättade om emigranten Pål Eliasson från Bjärnum i Skåne som emigrerade år

Överflyttade medlemmar från Logen Tomelilla.
De nyinstallerade tjänstemännen.
1870 till Amerika för att göra sig rik, det lyckades han inte med utan återvände 7 år senare
i sällskap med 3 indianer som han turnerade
med i Sverige där indianerna uppträde i full
fjäderskrud och tomahawkkastning m. m. På
turnerandet tjänade han så mycket pengar
att han startade en möbelfabrik på hemorten.

Värdarna för kvällen, Grupp 4 , hade till de
nya medlemmarnas ära dukat fram en trerätters middag. Vid kaffet underhöll Ann-Magreth Nyberg med underbart pianospel och
sång som lockade till en allmän allsång. En
mycket trevlig kväll avslutades med Logens
sedvanliga lotteri med vinster från ett digert
vinstbord. /OBO

logen kärnan nr 608 - helsingborg

Lördagen den 9 februari hade Logen Kärnan Nr 608 sitt årliga Högtidsmöte med Installation av omvalda samt nyvalda tjänstemän .
Vår DD Boris Nilsson med stab från Logen
Klockan Nr 747 utförde denna ceremoni

med den äran.
Biden föreställer delar av den avgående styrelsen som här får mottaga Före Detta Ordförandevärdigheten av nyinstallerade Ordföranden Lilian Anzelius Collin. /AL

Gudrun Fritzon, Stig Swedunger, Bo Collin och Krister Fritzon har tilldelats FDO-värdighet.
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logen christian nr 617 - kristianstad

SYSTRARNAS KINAAFTON
Lördagen den 26 januari, 2008 års första
Logemöte med efterkapitel Systrarnas afton,
välkomnades vi av Bitte Kjellberg och IngaBritt Andersson med en ros, stänk av rosvatten och kinesisk musik.

och förklarade också uttryckets innebörd.
Logemötet avslutades med att stjärn- himlen
tändes till MM Ronnys musikval ”ur Symfoni
nr 40” av W A Mozart.

Bitte välkomnar till Kina.

Karin och Karin undrar om man
kan vinna Kinapuffar.

Efter att Ordförande Gösta Löfstedt öppnat Logemötet och hälsat DD-paret Greta
och Rupert Franzén välkomna, balloterades
fyra blivande medlemmar in. En E-posthälsning hade inkommit från Mike Pearsson,
Vasa Lodge Nr 761 i Amerika som önskar
ökad kontakt med Sverige. DD Sy Greta
ledde därefter årsmötesförhandlingarna och
ansvarsfrihet beviljades kassören och styrelsen. FDO Karin Holmqvist förrättade valet
av 2008 års tjänstemän. Ordf. meddelade att
en stor musikfest skall äga rum i Kristianstad
lördagen den 26 april med anledning av den
store kompositören Leroy Andersons, bördig
från Kristianstadstrakten, 100-årsjubileum.
Det företogs val av program- och nomineringskommitté. Br Gösta Larsson uppmanade
medlemmarna att försöka värva nya syskon
och som blivande FDO utsågs Gösta Löfstedt
att leda medlemsvärvningen. BKL Gunnel
Larsson framförde hälsning från Carol P Martin, Logen Fylgia nr 119 i San Francisco. Med
anledning av kvällens tema Kina läste Gunnel en berättelse om ”Att måla drakens ögon”

Till efterkapitlet, med temat ”Kina-afton
med ros och ris” kom ytterligare gäster. På
menyn för kvällen fanns Kantonesisk soppa,
Wov gryta med kantonesiska tillbehör, Konkubinens fruktpalett med kokosglass och

nar berättade Bitte från en resa i södra Kina
där de flesta av minoritetsfolket lever och så
visade hon filmen ”Miao-Folket i Guizhou
provinsen”, färgstark folklore och natursköna
landskap. Lotteriet för kvällen bestod till stor
del av konsthantverksvinster från Kina. En
mycket trevlig kväll som Systrarna bjöd på
var därmed till ända. /KH
ORDFÖRANDESKIFTE
Lördagen den 23 februari kunde O Br Gösta Löfstedt hälsa välkommen 16 gäster. De
var från LL Utvandrarna Nr 680 DD Greta
Franzén med make Rupert, DLHM Karl-Erik
Forssander med maka Winette, O Bertil Geneback , Lennart o Maj-Britt Eriksson, Ulla o
Bengt Ödman samt Tord Åkesson. Från LL
Ronneby Nr 630 kom Inger o Kurt Hammarlund, från LL Skåne Nr 570 Per Dahlman samt från LL Tomelilla Nr 631 Gunnel
Hallberg Dahlman, Bengt-Arne och GullMay Åstradsson. Efter ritualenligt öppnande
av högtidsmötet hölls en vacker parentation
över medlemmen Kjell Erik Olsson. En stilfull reception hölls för de nya medlemmarna
Mats Cassel, Anita Gimre, Börje och Ursula
Karlstedt. (bild sidan 16) DD Greta Franzén
med installationsstab från LL Utvandrarna

förrättade en fin installation av Logens tjänstemän för 2008. Hans Ferm installerades
som Logens Ordförande. Avgående O Gösta
Löfstedt avtackades med Logens standar och
tenngubben Christian IV. LFT tilldelades
Birgitta Vallgren och Kerstin Ferm och FDO
utmärkelsen erhöll Kristina Karlsson. Pernilla
Frick avtackades med en blomsterbukett för
sina år som Kassör. BKL Gunnel Larsson läste
en dikt från gossar som emigrerade 1865 från
Hanbo socken. Under Ordens väl framfördes många hälsningar från gäster och Logemedlemmar. Högtidsmötet avslutades stämningsfullt med upptändning av stjärnhimlen
till vacker musik. Efter mötet inbjöds vi till
vackert dukade bord och Erik och Kristina
Karlsson bjöd på en utsökt måltid med goda
viner, kaffe och kaka.
Recepiendernas tal hölls av Mats Cassel och
Ursula Karlstedt och tacktalet av DD Greta
Franzén. Efter denna goda måltid kunde vi
välkomna Bröderna Färm som spelade upp
till dans och det dansades flitigt ända till
midnatt. Vi hade återigen fått vara med om
en mycket fin Vasakväll och ett varmt tack
framfördes till kommittén. /KH

Olgica, Bertil och Greta studerar intresserat ”Konkubinens fruktpalett
kaffe med kaka. Vi kunde lyssna till bambuflöjtmusik och antifonal sång. Efter att ha
intagit den utsökta måltiden delvis med pin-

Logen Christians styrelse för år 2008.
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logen calmare nyckel nr 628 - kalmar

HÖGTIDSMÖTE MED RECEPTION
Lördagen den 15 mars var det dags för Högtidsmöte med reception.
Vår Ordförande Hans-Erik Lindeblad hälsade vår DD Hans-Åke Rytterdahl med fru
Ingrid, Logen Ronneby Nr 630, samt 64 egna
medlemmar hjärtligt välkomna.
Efter sedvanliga mötespunkter var det dags

för reception. Vi hade denna gång glädjen
att hälsa 15 nya medlemmar välkomna i vår
Loge. (se bild sidan 16)
Efter Logemötet avnjöts en utsökt måltid
med förrätt samt varmrökt lax med örtagårdssås.
Därefter avslutades kvällen med dans. /RR

logen ronneby nr 630 - ronneby

FARTYGSVINST
Lördagen den 9 februari var det dags för
installation av tjänstemän i Logen Ronneby
Nr 630. Ordförande Marianne Gullbrand
hälsade följande gäster varmt välkomna: DD
Karl-Erik Mellnert med maka Karin, FDM
Åke Mellnert och Carina Norin, DD LL631
Hans Ferm med maka Kerstin, Kristina och
Erik Karlsson, samtliga Logen Christian Nr
617, Bengt Olsson Logen Carlskrona Nr 601
samt Ordförande Hans-Erik Lindeblad med
maka Britt-Marie från Logen Calmare Nyckel
Nr 628. Därefter infördes medlemmar med
FDO-värdighet, vilka traditionsenligt erhållit
särskild inbjudan till detta Logemöte. 19 st
hade hörsammat denna.
DD Karl-Erik Mellnert, med stab från Logen Christian Nr 617, installerade vid en värdig ceremoni Logens omvalda och nyvalda
tjänstemän.
Märke för 10 års medlemskap tilldelades Marianne och Lars-Erik Gullbrand samt Birgitta
och Karl-Anders Hjortskull. Ingrid och HansÅke Rytterdahl samt Alf Svensson erhöll Logens Förtjänsttecken. Kurt Hammarlund erhöll FDO-värdighet efter tre år som kassör.
Efter Logemötet intog vi matsalen för att
njuta av gratinerad hummertoast, samt helstekt biff med baconstekt lök, rödvinssky och
hasselbackspotatis. Karl-Erik Mellnert framförde allas tack för denna goda måltid.
Vid lotteridragningarna skulle bland annat
”vandringsbåten” hitta ny ägare. Den har sedan förra installationsmötet legat förtöjd hos
Åke Mellnert i Vä, nu seglade den vidare till

Inger Hammarlund. Kvällen avslutades med
att Marianne och Lars-Erik Gullbrand inviterade samtliga till vickning i Odd Fellowhuset. /BE (bilder till höger)
VINPROVNING
Lördagen den 8 mars kunde Logens ordförande, Marianne Gullbrand, hälsa vår DM,

Catherine Bringselius Nilsson samt vår DD
Karl-Erik Mellnert med hustru Karin välkomna till Logemötet. Därpå följde de ritualenliga mötesförhandlingarna. DD Karl-Erik
Mellnert installerade de tjänstemän som inte
varit närvarande vid installationen i februari.
LH Ann-Margreth Ericsson berättade om
den moderlösa 15-åriga Eva Nydahl från
Vrigstadstrakten. Hon emigrerade 1907 och
blev piga hos en förmögen familj i Chicago.
Hon gifte sig med Alex Wallström som dog
1973 och då flyttade Eva hem till Sverige.
Hon bildade ”Alex och Eva Wallströms stiftelse för forskning och utbildning”. Stiftelsen
omfattar idag 37 milj kr och forskningen rör i
första hand cancer och reumatism. Den godhjärtade Eva dog 1991 i en ålder av 99 år.
VO Björn Persson informerade om höstens
3-logemöte som i år blir lördagen den 20 september. Han hälsade alla Vasasyskon välkomna

Ordförande med installationsstab

LFT-mottagare
Logens nyinstallerade styrelse.

Glad vinnare
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2006
Distriktslogen Södra Sverige Nr 20
Juni 14
Kl 15.00

Karlskrona

Försommarfest

på

Hässlegården

Traditionsenlig försommarfest på Hässlegården i Karlskrona.
Grillfest och dans på lövad loge.

Kontakt:
Juni 15

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: Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården.
Kontakt: Logen Calmare Nyckel Nr 628 Hans-Erik Lindeblad
0480-47 19 44
Juni 28
Kl 17.00
Kontakt:
Juli 4

Höganäs

Rydsnäs

Leif Larsson

042-34 03 11

Sverige-Amerikadag

Rydsnäs, Ydre kommun
Andrew Petersonsällskapet i samarbete med Logen Småland nr 618.
Kl. 18.30 Sångspel om Andrew Peterson, Vilhelm Mobergs förebild till Karl-Oskar
Kontakt:					
Jan Hermelin
0381-501 57
					
Per-Olof 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 20

Runsten

Barkeryd

Barkerydsdagen

Kl. 14.00: Dagen firas som en hyllning till S M Swenson från Barkeryd, som byggde ett
ranchimperium i Texas. Dessutom firas 20-årsjubileet av Texas Luciornas besök i Barkeryd.
Kontakt: Barkeryds Hembygdsförening, Alf Karlsson
0380-220 14
Logen Småland Nr 618,
Per Olof Brinck 036-16 04 81
Augusti 10

Växjö

Minnesotadagen

035-15 70 58

Öland-Amerikadagen

Tornlunden, Runsten
Kl 13.00: Ordf. i Runstens Hembygdsförening, Carl-Erik Jakobsson hälsar välkommen.
Ordf. i Emigrantinstitutets Vänner, Ulf Beijbom
Högtidstal av Kyrkoherde Rickard Grügiel
Sång och musikgruppen ANNACONDA
Hälsningar från när och fjärran
Servering, lotterier mm.
Arrangör: Runstens Hembygdsförening och Emigrantinstitutets vänner
.Kontakt: Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson
0485-56 10 62

med

Årets Svensk-Amerikan

Kl. 10.00 Svensk-Amerikansk gudstjänst i Domkyrkan
Kl. 14.00 Minnesotadagen firas i Museiparken i Växjö
Arrangör: Svenska Emigrantinstitutet
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson			
Augusti 16

Kristianstad

Augusti 17

Önnestad

0470-285 88

Svensk-Amerikanskt Logemöte

Kl. 18.00
Kontakt: Logen Christian Nr 617,

Svenskt-Amerikanskt Logemöte

Logen Höganäs Nr 634,

Augusti 2

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
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till ett Vasa-rally på Blekinges vackra småvägar,
där vi gör korta stop för olika aktiviteter. Vid
målet – Hasselstads bygdegård – avslutar vi
med en höstfest i sedvanlig god Vasaanda.
Efter att ha njutit av kalvschnitzel Gordon
Bleu med tillbehör förflyttade vi oss en trappa upp för kvällens efterkapitel.

NYA
MEDLEMMAR
Logen Christian Nr 617

Logen Utvandrarna Nr 680
Logen Höganäs Nr 634

Många glas var det!
Kaffeborden var denna kväll dukade med
vinglas och i glasen gnistrade det röda vinet.
Kvällens gäst, vinkännaren Tim Chase, 16:e
generationen amerikanare och vinälskare, berättade entusiastiskt och underhållande om
vinodling i Amerika. Vikingarna döpte ju
Amerika till Vinland eftersom de såg de vildväxande druvorna i skogarna.
Vinet från dessa druvor får dock en besk
bismak, foxy kallas den idag. Thomas Jefferson importerade druvor från Europa, men tyvärr dog dessa ganska snart beroende på den
glupska vinlusen Phylloxera Vastatrix som åt
upp rötterna på stockarna.
Till slut lyckades man ympa europeiska
sticklingar på amerikanska rötter och detta
fungerade bra. Idag finns det mer än 100 000
vinodlare i USA, från små s.k. boutique winerries till gigantiska vinfabriker, t.ex. Gallo
i Central Valley i Kalifornien som producerar
250 000 lådor per dag!
Därefter var det dags att smaka på de amerikanska viner som Tom valt ut. Först ut på
plan var ett fruktigt rödvin, Fetzer Barrel Select Pinot Noir 2004, från Oak Valley (ca 2
tim resa från San Fransisco). Vingården har
som mål att samtliga hektar inom en snar
framtid skall vara ekologiskt odlade.

Vi fortsatte med ett rött vin från Kalifornien – Concannon Syrah – som 2006 vann
första pris som mest prisvärda vin i sin prisklass. Rask över till ett ekologiskt rött vin –
Bonterra Cabarnet Sauvignon. Inga kemiska
medel är tillåtna i odlings- eller tillverkningsprocessen.
Det sista vinet kom från ett ny vingård, belägen i Carneros i Sonomadalen i Kalifornien.
Där växer inte bara vinstockar utan även
5.000 rosenbuskar. Vingården har blivit ett
populärt utflyktsmål och massor av besökare
njuter av sin picnic, nedsköljd med vingårdens mest välkända vin, Zinfandel.

Tim Chase avtackas med en blomma
Nöjda och glada med nya kunskaper om
amerikansk vinodling vandrade vi hemåt efter en trevlig kväll i god Vasa-anda. /EA
LOGENS 55-ÅRSJUBILEUM
Ronnebylogen avhöll sitt sista Logemöte
före sommaruppehållet lördagen den 12
april. Ordföranden, Marianne Gullbrand
kunde hälsa ett femtiotal medlemmar samt
Logens DD, Karl-Erik Mellnert med hustru
Karin välkomna. Vidare hade hon glädjen att
få välkomna Birgit Jonsson, som flyttat till
våra trakter från Östergötland och från Logen
Bråviken Nr 751 till vår Loge.
DL Södra Sverige Nr 20, MSLER Sverige
Tore Tellberg samt ett antal Loger hade uppmärksammat vår 55-åriga tillvaro och gratulerat med brevtelegram.
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pipa”. Vem kommer inte att tänka på Nils
Holgersson?
Efter en kort fortsatt resa kom vi till
Wittskövle Slott, som också är en privatbostad. Samtidigt som vi kunde konstatera att
det var en hygglig boendemiljö kunde vi ock-

Ordföranden med Birgit Jonsson, överflyttad från Logen Bråviken Nr 751.
Efter Logemötet firades jubiléet med en verklig festmåltid med vårprimören Nässelsoppa
med pocherat ägg som förrätt och ”Helstekt
oxfilé Provencale” som huvudrätt. Mums.
Kvällen avslutades till dans med levande
musik av musikanterna i Ronneby Playboys.
De sex spelglada herrarna fick snabbt dansgolvet fullt och så förblev det hela kvällen.
Och undra på det, vem kan sitta still när
”Aint she sweet”, ”Darktown Strutters Ball”
och ”Ålefiskarns vals” spelas?
I en välbehövlig paus intogs kaffe och dragning i högvinstlotteriet genomfördes. Vem
kunde denna gång gå hem med drygt 300
blanka guldtior? Jo, vår PS Agneta Lind.
Grattis. /KH
RONNEBYLOGENS VÅRRESA
Lördagen den 26 april genomförde Ronnebylogen sin nu traditionella vårresa. Slutmålet var denna gång Ystad och dess bryggeri med anor från 1700-talet. Under resans
gång genom Österlen berättades trevligt och
initierat om de olika platser vi besökte på
vår väg mot slutmålet. Vid resans start lyste
solen och med lätt molnighet växlande med
klar sol var vädret det allra bästa för en resa
av det här slaget.
Det första stoppet gjordes vid Trolle Ljungby och dess slott med anor från 1600-talet.
Detta är idag en privatbostad, som inrymmer
det berömda och mytiska ”Ljungby horn och

så se hur många fantastiska sevärdheter det
finns i Skåne med sina slott och herresäten. I
slottsträdgården intog vi den medhavda frukosten innan färden gick vidare mot Ravlunda och Moped- och leksaksbilmuseet där.
Detta låg i källaren på Ravlunda bränneri,
vilket inbjöd till diverse kommentarer. Fortskaffningsmedel från resedeltagarnas ungdom
och olika tekniska produkter från samma

tidsera gav en riktig nostalgikänsla.
En kort resa västerut förde oss till Brösarp,
där vi intog en utsökt lunch varefter vår resa
fortsatte mot Kristinehofs slott. Där fick vi
en guidad tur genom slottet som byggdes av
Christina Piper på 1730-talet och för att hedra minnet av sin make, Carl Piper som dog i
rysk fångenskap år 1716, fick slottet karolinska drag med brutet sadeltak. Man restaurerar
nu en del rum efter olika tidsepoker och med

de möbler och utrustningar som bevarats i
slottet under årens gång.
Resan fortsatte söderut mot Skånes Tranås
och företaget Österlenschoklad, där vi fick en
insikt i hur choklad tillverkas. De goda produkterna inhandlades och avnjöts under den
fortsatta färden mot Ystad.

Väl framme i denna förnämliga stad intog
vi våra platser i ölbryggeriet, där vi fick information om hur öl skall tillverkas. Mältat korn,
humle, vatten och jäst skall det vara, allt enligt tyska lagar från 1516. Vi lät oss väl smaka
av specialiteten färsköl innan det var dags att
inta kvällens middag. Vi kunde konstatera att
det inte var enbart öl man kunde tillreda utan
en utsökt oxfile fick avsluta dagens kulinariska övningar.
Mätta av såväl andlig som lekamlig spis vände vi åter hemåt och mot kvällningen anlände alla glada och lyckliga till Ronneby efter
det att vi tackat arrangörerna för en mycket
trevlig resa med en varm och välförtjänt applåd. /KH

Logen tomelilla nr 631 - tomelilla

LOGEN TOMELILLA NR 631
”LEVER VIDARE”
Första Logemötet hölls efter vinterns ”turbuläns” där hela styrelsen för Logen Tomelilla Nr 631 avgick med omedelbar verkan

när en Logemedlem sade vad den tyckte och
tänkte. Delar av denna styrelse har nu lämnat
Logen Tomelilla för att söka tröst i andra Loger och i praktiken fanns inte längre Logen
Tomelilla Nr 631,

Logens nyinstallerade tjänstemän.
I detta svåra läge träder Bengt-Arne Åstradsson och Gull-May Åstradsson in på arenan
tillsammans med DD Hans Ferm från Logen
Christian Nr 617 och lägger ner ett oerhört
jobb och lyckas på kort tid få ihop en interimstyrelse och ”nya” Logen Tomelilla nr 631 kunGull-May och Bengt-Arne Åstradsson tackas
av DD Hans Ferm för väl utfört arbete.
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Logemöte slutade med skratt och sång. /EH

Aktivitetsklubb nr 22
Vasa-arkivets stödförening
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bildad 21 september 1992
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de få de de nya tjänstemännen installerade av
DD Hans Ferm med stab från Logen Christian
nr 617 på värdigt sätt.
Detta skedde fredagen den 18 april i Parken Tomelilla och Logen var ”räddad” och
den gamla goda stämningen i Logen infann
sig åter. Kvällen till ära hade Logen subventionerat maten och vilken mat sen, Schweizerschnitzel med ananas, kaffe och tårta.
Något program till efterkapitel var inte planerat på grund av tidsbrist, men Manne Andersson och Enar Hallström spelade upp delar av sin bejublade show ”MÅNDAGSKÖREN- röster man aldrig glömmer”. Så detta

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!

Kvällens artister Manne Andersson
och Enar Hallström

logen höganäs nr 634 - höganäs

HEDERSMEDLEMMAR
Vi var 67 vasamedlemmar som hade samlats till Högtidsmöte med reception och installation, den 19 januari 2008.
Installation av Logens tjänsteman för 2008
utfördes av vår DD Bodil Walles med stab
från Logen Malmöhus Nr 643 – Malmö.
Detta utfördes på ett mycket fint och värdigt
sätt.
Vi hälsade också Krystina och Roy Aronsson välkomna till Logen Höganäs Nr 634
som överflyttade medlemmar från Logen Tre
Hjärtan Nr 665 – Halmstad.
Vår Ordförande, Leif Larsson, installerade

också två Hedersmedlemmar. Berit Bogren och
Ove Thornblad. Detta var mycket uppskattat
av oss alla, eftersom vi vet hur mycket de båda
har betytt för Logen Höganäs Nr 634.
Två nya Vasassyskon avgav ordenslöftet även
denna kväll. Det var Maj och Bo Fredriksson
och de hälsades välkomna till Logen Höganäs
Nr 634. (Se bild sidan 16)
Vid efterkapitlet serverades kalvstek, hallonparfait, kaffe och kaka. Som vanligt, vid
högtidsmöten, efter allas önskan, underhöll
Niklas Larsson under middagen och sedan
till den stundande dansen.
SYSTRARNAS AFTON
Den 8 mars var det ”Systrarnas afton”. Här
är alla systrarna som framförde sång och dialog om temat ”Det är kvinnan bakom allt”.
Många glada skratt hördes, liksom välförtjänta applåder. /IB

Stolta och glada Hedersmedlemmar.

De som låg bakom allt.

Årsavgift kr 50:-

Livstidsmedlem kr 700:-

Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE
tel: 0457-203 90

logen westervik nr 679 - västervik

HÖGTIDLIGT I VÄSTERVIK
Lördagen den 26 januari höll Logen Westervik Nr 679 högtidsmöte och tillika årsmöte.
45 logesyskon och en blivande medlem
mötte upp. Gäster var DD Göran Larsson
med stab från logen Blå Ljungfrun Nr 749.
Ordf Nils Bellner ledde dagens möte. Staben installerade de valda tjänstemännen och
DD svingade klubban under årsmötet.
Efter årsmötet övertog vår nye ordförande

Walle Johansson klubban.
Gun och Gunnar Lith, Anna Smedberg och
Lars Ringberg mottog 25-årsmärket och Stig
Lilja, Nils Bellner, Marianne och Olle Klavebäck erhöll LTF samtliga utdelade av DD.
Avgående ordf Nils Bellner avtackades med
gåva och blommor liksom Marianne och Olle
Klavebäck, extra blommor till Solbritt Steinholtz för goda insatser.
Klubbmästerigruppen under ledning av Sol-

Logen Westerviks nyinstallerade tjänstemän.
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Solevi-Karlsson och Per-Olof Karlsson, Kerstin och Lars Svensson samt Tomas Svensson.
(se bild på sidan 16)

Glada 25-åringar!
britt Steinholtz bjöd på silltårta, porterstek
med tillbehör. Allt hemlagat och läckert. Sy

LFT och blommor delas ut.
Birgitta Nilsson spelade lätt musik på piano
och stämningen var på topp. En högtidlig och
glad upptakt på det nya Vasaåret. /MG
BRÖDERNAS AFTON
Lördagen den 23 februari var 81 Logesyskon och gäster samlade i ordenshuset. Förväntningarna var höga inför kvällen. Det var
nämligen ”Brödernas afton”.
O Walle Johansson ledde kvällens förhandlingar. Han delade ut 10-årsmärket till fyra
medlemmar och installerade de tjänstemän,
som inte var närvarande vid årsmötet. Vi hade
också den stora glädjen att ballotera in 16 blivande medlemmar. Vilket lyft! Vi testade en

Per Adlersson, Gertrud Lindberg och Lennart Jennekvistmottager 10-årsmärke.
ny stämningsfull ljuständningsceremoni.
Efterkapitlet gick i bondens tecken. Inspiration hade bröderna hämtat från TV. Det saknades varken ”Bonde söker fru” eller ”Let’s
dance”. När en ”dam” i söt hatt, handväska
och bar mage visade sig, vek sig publiken
av skratt. Hon hade tyvärr alltför höga krav.
Nästa spekulant var en lång blondin. Även
hon nobbade bonden men han fick dock en
dans med henne under publikens jubel. Bönderna lät sig inte nedslås av motgångarna
utan gladde oss med muntra sånger om livet
på landet. (bilder på sidan 27)
Det var en uppsluppen föreställning och den
glada stämningen höll sig hela kvällen. /MG
REKORD
Det var ett ovanligt och stämningsfullt högtidsmöte i Logen Westervik Nr 679 den 29
mars 2008.
Fem gäster, däribland vår DD Göran Larsson,
från Logen Blå Jungfrun Nr 749 infördes.
O Walle Johansson ledde dagens förhandlingar. Vi antog med stor enighet den nya
ljuständningsceremonin och fick av Marianne och Olle Klavebäck mottaga en stilig
trearmad ljusstake, som passar perfekt till
ceremonin.
Kvällens mäktiga upplevelse var när tretton
nya medlemmar invigdes. Det är rekord i Logens historia. Våra nya medlemmar är: Birgit
och Alf Bergström, Marie och Kent Ekelund,
Anette och Christer Hultberg, Ingalill Hansen och Bengt-Arne Nordström, Margareta

Vid efterkapitlet berättade Christer Warfvinge på ett medryckande sätt om ”Båtsman
Humbla”. Han var en fattig pojke , född i
Västervik i mitten av 1800-talet.Han kom
att hamna som båtsman på skeppet Vanadis
och på henne uppleva enjordenruntresa, som
varade i arton månader. Många detaljer i en
sjömans liv fick vi inblick i.
De nya syskonens tack framfördes av Anette
Hultberg.
God mat och dryck höjde stämningen ytterligare och kvällen förflöt i sann Vasaanda. En
smått historisk dag för vår Loge. /MG

Ordförande Walle med fin gåva.

logen malmöhus nr 643 - malmö

Bengt Nylin presenterar kvällens vissångare.

Kvällens fina vinster i jubileumslotteriet.

VISAFTON
Fredagen den 4 april hölls Logemöte med
”Kulturafton” som efterkapitel. Efter sedvanliga mötesförhandlingar var det dags njuta av
en god spätta vid måltiden och sedan lyssna

till vissångaren Bo Anders ”Ankan” Dahlskog.
Han avtackades med varma applåder liksom
grupp 3 som svarat för arrangemangen. /GS
Kvällens arrangörsgrupp.
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logen utvandrarna nr 680 - karlshamn

HEDERSMEDLEM
Lördagen den 12 januari hölls årsmötesförhandlingar, som vanligt skickligt ledda av
Logens DD Göran Nilsson. Logens O Bertil
Geneback framlade förslag till Logen att utnämna Karl-Eric Forssander till Hedersmedlem. Under sina 40 år i Logen Utvandrarna
Nr 680 har Karl-Eric under 25 år haft 7 olika
befattningar i den egna Logen, många arbetskrävande befattningar under 18 år i Distriktslogen Södra Svgerige Nr 20 samt 13 år i Storlogens tjänst. Mycket imponerande!
Efter Logemötet väntade en smakrik köttgryta med mängder av goda tillbehör och stor
salladsbuffé.
Därefter bänkade vi oss för att lyssna på
kvällens föredragshållare Christer Ljungström. Lättsamt och intressant förde han oss
från lek och bus i hemmet i Hästhagen, via
skoltiden med snälla och mindre snälla lärare,
konfirmation med upplevelser som fick honom att sadla om från en tänkt arkitektbana
till prästyrket. Under många år tjänstgjorde
Christer som kyrkoherde i Bräkne-Hoby,
mycket älskad av sina församlingsbor.
NYA MEDLEMMAR
Högtidsmöte med såväl reception som
tjänstemannainstallation hölls lördagen den
9 februari. Många festklädda medlemmar
från den egna Logen och från andra, främst
Logen Carl von Linné Nr 678 i Växjö, hade
mött upp.
Vid receptionen kunde fem nya medlemmar välkomnas, nämligen Ulla och Bengt
Bergqvist, Lena Clementson samt Annika

och Kaj Johansson. (se bild sidan 16) Därefter företogs installation av Logens tjänstemän
för 2008. Vår DD Göran Nilsson med stab
från Logen Carl von Linné, genomförde installationen med den äran. Han delade även
ut märke för 10 års medlemskap till Gunnel
Persson och Logens Förtjänsttecken till KL
Marianne Walldén.
Efter högtidsmötet avnjöts en god måltid,
det skålades för vår Ordens högste beskyddare, vår konung, för Logen och för vår Orden. VO Greta Franzén höll tal till våra nya
medlemmar och Lena Clementson framförde
dessa tack. Dans, samtal och lotteridragning
avslutade en fin Vasakväll.
KORGMAKERI
Lördagen den 8 mars bjöd på kulturafton.
Efter mötesförhandlingar smakade det bra
med spättafilé och dillslungad potatis, som
alltid gott och rikligt. Därefter var det dags
för Mikael Svensson att berätta om och visa

logen trelleborg nr 734 - trelleborg

INSTALLATION
Högtidsmötet den 9 februari var mycket
välbesökt. Efter parentation följde reception
av två nya medlemmar och installation av
tjänstemän. Avgående tjänstemän avtackades
med blommor och därefter följde utdelning
av förtjänsttecken. Marita Linell erhöll märket för 10 års medlemskap och Ordföranden
Olof Rosenqvist PC utmärkelse. FDO värdighet tilldelades Kerstin Meyer, samt Carina
och Staffan Sandberg.Vid den efterföljande
banketten avnjöts en välsmakande vårmeny
vid vackert dukade bord. Feststämningen
fortsatte med dans till Caspers orkester./MR

Distriktsmästaren och Ordföranden i samspråk.
trollband oss genom sin berättarkonst, då
hon delgav oss minnen från sitt händelserika

Ordföranden hälsar välkommen.

korgmakeri. Olika material och tekniker demonstrerades. Vi fick lära oss de gamla namnen: skäppekorg, tvågrepakorg och ballekorg.
Alla korsordslösare fick äntligen se hur en ”ålla”
ser ut. Många frågor ställdes, innan Mikael avtackades med en stor och varm applåd. /MW

DIPLOMATLIV
Vid Logemötet den 12 mars gästades Logen av DM Catherine Bringselius-Nilsson
med make Göran från Logen Carl von Linné
Nr 678. Efter sedvanliga mötesförhandlingar
bänkade vi oss i matsalen för att avnjuta vällagad kycklingfilé med tillbehör.
Kvällens efterkapitel handlade om diplomatlivet i öst och väst. Eva Thorén kåserade
om sitt liv som diplomathustru under Arne
Thoréns tid i New York och Bagdad. Eva

Eva Thorén berättar.
liv. Dessutom fick vi en god inblick i vad det
innebär att representera och göra reklam för
Sverige i andra länder med helt olika kulturer. Detta var en uppskattad avslutning på ett
trevligt Vasamöte. /MR

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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VASA PARK I DISTRIKT 6 New Jersey

Från SLKL för USA/ Canada Inger Hanright
har jag fått en god beskrivning av Vasa Parken
i NJ, där hon och hennes make bor och även
är med i styrelsen. Hon berättar:
”Vasa Parken” var ursprungligen en gammal bondgård. Den byggdes på 1700-talet
och såldes 1936 till Vasa Orden, Distrikt #
6 New Jersey.Det gamla boningshuset blev
omvandlat till ett ”klubbhus” med fyra gästrum på övervåningen, ett mötesrum på mellanvåningen och en bar på nedervåningen. I
början bodde de flesta medlemmarna nära
New York och pendlade upp hit på helgerna.
De tältade tills det byggts några stugor, som
hyrdes ut, och då kom mammorna upp med
barnen och stannade hela sommaren, medan
männen kom upp på helgerna och byggde
flera stugor. I dag har vi 30 stycken., och de
hyrs varje år ut till medlemmar, bara över
sommaren.
En del av marken delades upp i tomter, som
hyrdes ut permanent och medlemmar kunde
bygga en riktig sommarstuga på tomten. Genom åren isolerades stugorna och byggdes till
och folk kunde bo där året runt. I dag har vi
86 familjer som bor här. Man måste ha varit
medlem i minst två år för att få hyra en tomt
.Man äger huset och hyr tomten, som ofta går
i arv.
En danspaviljong med tillhörande kök uppfördes också, och varje lördag var det middag
och dans. Många medlemmar kommer ihåg
den gamla danspaviljongen, runt vilken de
som barn lekt medan deras föräldrar festade
på insidan. 1982 brann paviljongen ner och
alla undrade vad som nu skulle hända. Det
fanns ingen brandförsäkring, så ”hatten gick
runt” i distriktet och mycket pengar samlades
in för konstruktionen av en ny byggnad. Den
här gången blev det en byggnad som kunde
användas året runt och även hyras ut till
andra för tillställningar, såsom bröllop. Byggnaden blev så småningom färdig och kallas i
dag Viking Hall. Den är flitigt använd både av
medlemmar och andra.

Nedanför klubbhuset fanns från början
en liten damm, som
alla simmade i på
sommaren. Så småningom blev det
betongsidor runt
den och till slut
en betongbotten
också. Så nu är det
en swimmingpool,
50 meter lång och
20 meter bred. Nästa projekt är att reparera
den och minska storleken på den.
Logerna i Distriktet brukade turas om att
ombesörja en picknick varje helg, så det lagades mycket mat och alla var här hela sommaren. Nu för tiden är livet annorlunda. Barnen
är upptagna med sport, scouting och danslektioner etc. Därför vistas inte folk här på samma sätt längre. Men å andra sidan använder vi
området och byggnaderna året runt nu, och
flera stora tillställningar sker på vintern.
Vi har en vald styrelse på 15 personer, som
väljs på 1, 2 eller 3 år. Fem nya personer väljs
varje år in på årsmötet. Styrelsen tar hand
om hela området, både byggnader och marker. Alla arbetar frivilligt och ideellt. Vi har
en person som får betalt, vår ”manager” som
ser efter allt och bokar tillställningar i Viking
Hall. På sommaren har vi ett par större festivaler; en midsommarfest, som Scandinavian-American Heritage Society håller i, och
i slutet på sommaren en ”Scanfest”, som en
oberoende kommitté har hand om.
Det finns andra Vasa Parker runt om i landet, men vi är de enda med en sektion för
husägare.
Vasa Parken har en hemsida www.vasaparknj.com och där finns bilder och information.
/Inger Hanright GLCD / Gun Lith SLKL
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Rapport från Vasa-Arkivet
Vasa-Arkivets styrelse har gått ut med en stor kampanj i år för att värva stödmedlemmar till
Arkivet. Förutom de tidigare typerna av medlemskap: individuellt-, förenings- och livstidsmedlemskap, införs nu även medlemskap i ”The Archives Patron´s Club”, (Arkivets Beskyddarklubb), med en engångskostnad av $ 1.000. Vi i Sverige fortsätter som vanligt med
medlemskap via våra stödföreningar, bl a med tanke på att de stora överföringsavgifterna
vid varje enskilt tillfälle är mycket större än själva medlemsavgiften. Tack vare vårt frivilliga
medlemskap och insamlingar i Sverige har vi i snart 15 år haft en lägre capita-avgift på ca
10 kr/år. När räkenskapsåret är slut den 30 april beräknas vi kunna skicka ca 18.000 kr till
Vasa-Arkivet. Stort tack till alla medlemmar och givare. Mer stöd behövs och vi är mycket
tacksamma för nya medlemmar i Vasa-Arkivets Stödförening. Vid kondoleanser – tänk på
Vasa-Arkivets Minnesfond. Uppgifter med plusgironummer finns i annons i Vasa-Nytt.
Renoveringen av Arkivet och uppdateringen av datautrustningen är nu nästan klar och det
kan nämnas i sammanhanget att Distriktslogen Lake Michigan Nr 8 har skänkt ca 30.000
kr/år under 3 år för hjälp till renoveringen.
Arkivets föreståndare, Lars Jenner, rapporterar ofta i Vasa-Star om nyheter och aktiviteter
på Vasa-Arkivet. Han har lovat att göra en sammanfattning på svenska i sina artiklar så att
vi alla i Sverige kan följa med på vad som händer på vårt Arkiv.
För Vasa-Arkivet
Gunnar Mossberg
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Nästa utgåva av denna medlemstidning kommer i september 2008

