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Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

Vasa-Vänner!
Vid Vasa Support Club:s årsmöte den 5 april 2014 behandlades
ansökningar från några Lokalloger som har haft aktiviteter avseende medlemsrekrytering. Vi ser fram mot resultatet av dess aktiviteter.
Vid mötet avgick Br Lennart Nilsson från styrelsen och Sy Ingrid Cannerhagen valdes
som efterträdare till honom. Jag vill tacka Br Lennart för den tiden han har verkat i
styrelsen och samtidigt hälsa Sy Ingrid välkommen. Sy Ingrid tillhör Logen Höganäs Nr
634.
Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert		
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare: Br Kjell Åhlander		
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Sy Gull-Maj Högstedt
Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club.
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgironummer
105 68 42 – 6.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

Blommor i rabattkanten. Foto: GN ©

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 24 aug 2014.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson,
adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bilderna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplösning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan Göran Nilsson ©
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon!
Detta skrivs en tidig morgon i maj månad
då solen skiner men termometern inte visar mer än på knappt över fryspunkten. Var
blev våren av som vi hade i april månad?
Förhoppningsvis så är det bara ett kort
bakslag med kyligare väder.
Nu har logernas verksamhet för denna termin avslutats vad gäller logemöten, kvar
finns i en del loger diverse sommararrangemang att se framemot och ta del av. Har
inte din egen loge något eget arrangemang
så besök någon annan loges. Längre fram i
tidningen finns en sammanställning av de
olika sommaraktiviteter som vår DKL Sy
Maureen samlat in från logerna inom vårt
distrikt.

Helgen efter 23-24 augusti avhålls DL-terminens tjänstemannakonferens i Ljungby
där nästan alla loger skickar dit nya tjänstemän eller bitr. tjänstemän för utbildning,
så det blir enhetligt inom alla loger hur
saker och ting skall ske. Detta tillfälle ger
också många tillfällen att diskutera tjänstemannakolleger emellan rörande olika frågor och möjlighet samt att ge och ta emot
tips.

Logen Tomelilla passar på att fira sitt 60-års
jubileum mitt i sommaren under lite andra
former, det skall bli trevligt att se deras variant på jubileum under årets kanske bästa
månad. Ett annat stort tillfälle att möta
Vasavänner är storlogemötet i juli månad i
Rye Brook, New York där det som vanligt
finns många från vårt land med och representerar det gamla landet.

Som tidigare meddelats ut till logerna har
MDER Br Lennart Nilsson på egen begäran med omedelbar verkan lämnat sin
tjänst inom Distriktslogen.
Jag har med Exekutiva Rådets godkännande utsett Br Hans-Åke Rytterdahl från
Logen Ronneby Nr 630 till ny MDER för
tiden fram till nästa Distriktsmöte. Jag och
övriga ER hälsar Br Hans-Åke varmt välkommen till Distriktslogens exekutiva råd.
Med önskan om en skön och stärkande
sommar med möjlighet att samla krafter
inför det kommande Vasa-året önskar jag
alla en riktigt skön sommar.

Helgen 16-17 augusti hyllas årets ÅSA med
arrangemang i Växjö. Har Du inte varit
på något ÅSA-arrangemang så varför inte
passa på.

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
DM
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

DISTRIKTSKULTURLEDARENS SPALT

Apropå New York,

Vasasyskon!

New York är aktuellt nu för oss Vasamedlemmar genom att Storlogekonventet
hålls i Rye Brook, Westchester County
norr om New York City. En annan del
av New York är The Bronx, en stadsdel i
den nordöstra delen av staden New York.
Det som är speciellt med Bronx är, att
stadsdelen har fått sitt namn från en svensk
man från Komstad i Småland. I korthet ser
hans märkliga livsöde ut så här: Komstad
är en by utanför Sävsjö med anor tillbaka
till 1300-talet. I denna by föddes Jonas
Jonson Brunk ca år 1600. Jonas Bronck
tjänstgjorde i danska och nederländska
handelsflottan, blev sjökapten och gifte in
sig i en rik holländsk köpmansfamilj 1638.
Han avseglade tillsammans med sin hustru
till Nya Amsterdam – New York – 1639.
Den mark som Jonas Bronck bosatte sig
på kom att kallas Bronck’s Land. Bronck
har skrivit in sig i New Yorks historia
på många sätt. Han undertecknade ett
fredsfördrag med indianerna, alla delar i
hans familjevapen finns fortfarande kvar i
Bronx flagga, som dessutom i hög grad har
bestämt utformningen av staten New Yorks
vapen och sigill. En skola i New York har
uppkallats efter honom — Jonas Bronck

Många logemöten med fin Vasa-gemenskap har genomförts i vårt distrikt. Ett stort
tack för alla inbjudningar som jag fått.
I detta nummer av Vasa Nytt och i The
Vasa Star har jag sammanställt de olika
Sverige-Amerikaarrangemang som genomförs under sommaren.
I min egen loge, Logen Småland nr 618,
har vi idag (20 maj) haft sommarens
utflykt och ”lunch för daglediga”. Vi
startade med en guidad visning av Habo
kyrka, som kallas för ”Träkatedralen vid
Vättern”, färdigbyggd 1723. Kyrkan är
den tredje största träkyrkan i Sverige. Det
mest intressanta är alla de pedagogiska
målningarna från 1740-talet som täcker
alla väggar och taket. Habo kyrka nämns
redan på 1200-talet och till kyrkans äldsta
inventarier hör dopfunten från samma
århundrade samt altaret från 1300-talet.
Bägge är gjorda i sandsten. Denna unika
kyrka är verkligen värd ett besök.
Jag önskar alla Vasasyskon en skön och
avkopplande sommar och hoppas vi ses på
något av sommarens arrangemang.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL

fortsättning på sidan 30
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2014
Distriktslogen Södra Sverige nr 20

Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott
Söndagen den 8 juni
Kl 14.00
Gudtjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan
Kl 15.00
Underhållning i Gröna Salen på Kalmar Slott
		
Fanparad, högtidstal och folkdans
Kl ca 16.30
Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården
Kontakt: Britt-Marie Lindeblad 0480-47 19 44, 070-390 49 29
Logen Calmare Nyckel Nr 628, Kalmar
Sverige-Amerika Logemöte
Lördagen den 28 juni i Vikens Hemgård, Viken.
Kontakt: Karl-Axel Bengtsson tel 042-28 03 26
Logen Höganäs nr 634, Höganäs
Barkerydsdagen – ”Vi går till marknad”
Söndagen den 3 augusti kl 14.00 – 18.00
Hembygdsgården i Barkeryd
Kortege med Tranås musikkår, Almesåkra teatersällskap, Texas Lucia 2013 och
musik
Kontakt: Bo Ahlsgård 0381-30227
Logen Småland nr 618, Jönköping
Minnesotadagsfirandet
Söndagen den 17 augusti i Ljuder
Årets Svensk-Amerikan hyllas
Kontakt: FDM Catherine Bringselius Nilsson tel 0470-285 88
Maureen Bengtsson
Distriktskulturledare
dkl@vasaorden.se
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LOGEN SKÅNE nr 570

Efter Logemötet tillslöt en gäst, en
presumtiv medlem, som faktiskt varit
medlem i en Vasa-loge i Amerika. Hon
ämnar söka medlemskap i Logen Skåne.

Logemöte den 7 mars 2014
Vårmånades Logemöte inleddes ritualenligt
av O Br Per Åke Sjöstrand och han kunde
hälsa 45 egna Logesyskon och ständiga
varmt välkomnande gästerna vår DD Sy
Gunilla Broddesson med make Sven från
Logen Kärnan nr 608, denna kväll.
Under Ordens väl bad O Br Åke CM-paret
att föra Sy Monica Rosenqvist och Br Sivert
Alexandersson till altaret där de fick motta
var sin blombukett med anledning av sina
högtidsdagar.

En härlig middag med fängslande polisiär
anknytning avnjöts och sen kom åklagare
Ulrika Rogland och berättade under rubriken
”Från Brott till Rättegång”. Ulrika valde två
fall där hon varit med som åklagare. Ett av
dem var ”Alexandramannen” som vi fick en
grundlig genomgång av varför det blir som
det blir ibland vid rättegångar och varför
de drar ut på tiden. Vår egen LH Br Georg
Larsson som ordnat kvällens föredragare
tackade Ulrika och hon berättade då att
hon skulle lämna jobbet som åklagare och
ägna sig åt juridik på annat vis.

KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman påtalade
att i morgon är det internationella
kvinnodagen men ville idag även slå ett
slag för männen, d.v.s. berömda män i
Amerika. Vi svenskar kan vara mycket
glada för alla dessa män som satt vårt
land på kartan, t.ex. som Jonas Bronck
som gett stadsdelen Bronx sitt namn,
Gideon Sundbäck med blixtlåsen, Justus
Sjöberg med den första jukeboxen men
också den första parkeringsautomaten som
kanske inte alla uppskattar lika mycket,
Carl Fridén med den första automatiska
räknemaskinen, bröderna Ericsson med
fingerskivan till telefoner, Chester Carlsson
med Xerox-kopiering, William P Hamilton
med supermarket och plastkassar, CarlEric Wickman som startade Greyhoundbussarna, Ernst Alexandersson som är
delaktig i det vi kallar TV och så många
andra svenska män som gjort genombrott
under sin tid i Amerika. Sy Gunnel
avslutade med att vi systrar skulle skänka
en tanke till våra medsystrar i de länder där
kvinnorna inte har det så gott och bra som
vi har.

Kaffe med ”köbekaga” och Lotterier med
fantastiska vinster förgyllde den fortsatta
kvällen tills Vasavännerna skildes åt efter
ännu en härlig Vasa-kväll.
Gunnel Hallberg Dahlman/KL i LL570
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böcker vid Ekonomihögskolor och
Institutet för Internationell Ekonomi i
Washington DC-s hemsida.
BLH Sy Mari Åberg berättade lite om vad
historia är och vad en historiker gör.
Efter mötet tillslöt sju gäster som kan vara
presumtiva medlemmar i Logen Skåne,
Sveriges bästa Loge.
Till kvällens efterkapitel äntrade Slottsdansarna från Råbelöv scenen och dessa
damer i vackra färgrika krinoliner med
stålställningar som med herrarna i vackra

Logemöte den 4 april 2014
På aprilmötet i Logen Skåne Nr 570 hade
O Br Åke Sjöstrand nöjet att få hälsa
51 egna medlemmar och sex gästande
Ordenssyskon. Vår trogna DD Sy Gunilla
Broddesson med make Sven från Logen
Kärnan Nr 608. De hade med sig Sy Stina
och Br Agne Lindén. Från Logen Klockan
Nr 747 kom Sy Helle och Br Jan Hansen.
DD Sy Gunilla förrättade den kvarvarande
efterinstallationen.

rokokokläder med rysch på skjortbröstet,
peruk och smink, dansade menuett, gavott,
fransäs och polonäs. Inga tryckare precis i
dansen virvlar.
Efter ett sådant framträdande med smak
från och lite tankar till 1700-talets baler,
så intogs det gott Svenskt 2000-tals-kaffe
med god modern kaka till. Därefter tog
lotteridragningarna fart och vi trodde aldrig
det skulle ta slut. Många glada vinnare och
även de som drog niten försvann sen hem
i den varma Malmönatten efter ännu en
fantastisk Vasakväll, för att återigen ses på
Sommarutfärd och åter igen i Logelokalen
i september med Räk- och Kräftafton som
väntar.

O Br Åke Sjöstrand kunde denna kväll
utdela Vasa Ordens 50-årsmärke till Sy
Inga-Lisa Danliden. Vilken ära! Sy IngaLisa har varit lite krasslig och har inte
kunnat vara så flitig på Logen de senaste
åren, men i kväll hade hon samlat alla sina
krafter för att kunna vara med oss. Sy IngaLisa tackade för det fina märket och för alla
de åren hon haft med Vasa-Orden.
Under Kontakt Amerika berättade KL
Sy Gunnel Hallberg Dahlman om årets
Svensk-Amerikan, Fred Bergsten. Lite
hämtat från Vasa Ordens hemsida, men
även material som hittats i Amerikanska
tidningar, ekonomiska tidskrifter, läro-

KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman
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LOGEN CARLSKRONA
nr 601
Så samlades vi logesyskon för sista gången i
Frimurarlogens vackra salar. Tf Ordförande
Sy Maj Svensson hälsade alla välkomna;
speciellt DD Sy Agneta Klämfeldt samt
logesyskon från Logen Ronneby Nr 630.
Hälsningar från många logesyskon
framfördes - speciellt Sy Brita Carlsson;
som varit medlem i Logen sedan år 1953.
Sy Maj Svensson berättade om sina 25 år
i Logen och det var med vemod hon stod
här för sista gången.
Föregående mötes protokoll upplästes; en
reservation bifogades beträffande röstningsförfarandet inför nedläggningen av logen.
Formalia inför nedläggningen gicks
igenom; LH, O, CM, och RF ansvarar
för inventarielistor och transporten till
Distrikslogens lager i Ljungby.

Sy Birgitta Schött erhöll 10-årsmärket.
Varmt Tack till Br CM Leif Jeste för all
fin musik under våra logemöten och
sammankomster. (Flottans defileringsmarsch är min favorit-utgångsmusik!)
Vi intog de vackert dukade borden; åt
en delikat 3-rätters middag med sherry
till desserten, skänkt av Sy Agnetha och
Sigvard Karlsson (Sigvard nyop).

Sy Maj Svensson föreslog att logen
subventionerar kvällens middag, vilket
godkändes. Logen gav styrelsen fullmakt
att fullfölja logens nedläggning.
KL Sy Siv Gustavsson gav kort tillbakablick
över det gångna årets anföranden samt om
det framgångsrika amerikanska företaget
Xylen (Stenberg & Flygt) i Lindås.
LH Sy Ulla Thurbin refererade från Logens
verksamhet för 30-40 år sedan.

Sedan blev det underhållning av Br
Lennart Jändel och Br Rodney Svensson
suveränt som alltid – Amerika-visor. Varmt
tack för härlig underhållning genom åren;
speciellt till Br Lennart Jändel för sång och
dragspelsmusik.
Logen Carlskrona Nr 601 sista möte var så
till ända - ett avslut trots allt kanske litet
med ’flaggan i topp’
Ulla Thurbin /LH
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Logen Kärnan ”Brödernas afton”
lördagen den 8 mars 2014.
Vid intåget i logesalen spelande vår MM
Br Bo Collin ”It´s raining man” som
framfördes av Weather girls.
O Br Alf Nilsson kunde hälsa välkommen
till ett 55-tal logesyskon och särskilt
välkommen till vår DD Br Leif Larsson
från logen Höganäs nr 634.
DD Br Leif genomförde efterinstallation
av vår LH Br Stig Svedunger.
Som ljussläckningsmusik spelades ”Ouvertyr till Don Juan” av W.A. Mozart.
Efter mötet möttes vi av ”våra charmörer”
som kvällen till ära klätt sig i Alan Laddmustascher. De var mycket stiliga och bjöd
på drink. Alla systrarna var riktigt nyfikna
på vad som skulle komma.

Logen Kärnan Kulturmöte den 12 april.
Sy Ulla Pålsson var Tf. O för kvällen och
kunde hälsa nästan 60-tal logesyskon
välkomna.
Däribland gästande logesyskon från logen
Höganäs nr 634. Mötet genomfördes enligt
ritual.
Kvällens tema välkomnade oss till ”De
ruttna Totempålarnas dal”.
Middagen bestod av sillamacka, falsk
bisongryta och avslutades med kaffe och
kaka.
Temat lät ju spännande - att komma till
Totempålarnas dal. Ingen kunde gissa att
det blev deltagarna som fick spela upp detta
tema med hjälp av instruktörerna. Som alla
förstår blev det härliga skratt. Lite svängom
till fina danstoner blev det också.
Kvällen avslutades med lotteridragning och
avtackning av gruppen, som bidragit till en
kväll i fin Vasa-anda.
BLH Eivor Höörgren

Bröderna bjöd på ”Flygande Jakob”, som
smakade jättegott. Kaffe och kaka avslutade
middagen.
Därefter blev det lite kluriga tävlingsfrågor
bordsvis. Resultatet blev spännande, men
ett bord fick flest rätt och belönades. Sedan
bjöds det upp till dans och damerna var
inte sena att bjuda upp ”charmörerna”.
Efter lotteridragning avtackade Sy Ulla och
Sy Ingrid bröderna, som verkligen bjudit
sina systrar på en härlig Vasa-kväll.
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

som var född i Glimåkra och utvandrade
till Amerika. LH Sy Karin Holmqvist
berättade om Vasa Ordens arkiv i Bishop
Hill. Avgående BCMA Sy Birgit Persson
avtackades med en blomsterbukett. Före
mötets avslutning framfördes hälsningar
och tack. MM Br Ronny R spelade vid samlingen Broadway marsch / Jugendkapelle
Karlsfeld, vid gästernas införande Flottans
defileringsmarsch med Marinens musikkår.
Vid ljuständningen Unforgettable / The
Romantic String orcestra, vid receptionen
Under Blågul fana / Widqvist samt
Sverige av Stenhammar /Heidenstam och
till stjärnhimlen Misty / Henri Mancini

Vid Logen Christian nr 617s högtidsmöte
lördagen den 22 februari 2014 kunde
O Br Åke Mellnert hälsa 10 logesyskon
från LL Tomelilla nr 631 välkomna.
Gäster var logens DD Br Jan-Anders och
Sy Ann Ingvarsson, Br Kenneth och Sy
Lena Andersson, Br Hans-Ingvar och Sy
Kerstin Hansson, Br Hans W Lundgren,
Br Hans och Sy Kerstin Ferm samt Sy
Carola Örnhed. I vår loge återintogs vid
detta möte Sy Lena Persson i Vasa Orden
av Amerika. Två nya medlemmar intogs
i logen nämligen Joachim Nilsson och
Per Hansson. K Sy Kerstin Salmonsson
redogjorde för ekonomin som är god. DD Br
Jan-Anders Ingvarsson med stab förrättade
på ett förtjänstfullt sätt installation av
logens valda tjänste- män för 2014.
Under Nya Ärenden beslutades om logens
teckningsrätt. Br Anders Björklund, Br

Br Erik o Sy Kristina Karlsson får 10-årsmärke.

orcestra. Vid installationen spelades Marsch
till Kungliga Wendes artilleriregemente
av C A Lundvall General Cardell / Einar
Olsson samt Hemvärnets marsch framförd
av Hemvärnets musikkår, Kristianstad.
Därefter intogs en god måltid där skål, leve
och sång utbringades för konung Carl XVI
Gustav. Talet till recipienderna hölls av VO
Br Jan-Erik Larsson och svarstalet hölls av
Br Joachim Nilsson och slutligen tacktal av
logens DD Br Jan-Anders Ingvarsson. För
dansmusiken svarade Hans Skoglund. Vi
hade åter varit med om en mycket glad och
trevlig Vasakväll. /KH

Br Ronny Ragnarsson erhåller 25-årsmärke.

Jan-Erik Larsson samt Br Sven Hermansson
valdes till nomineringskommitté. 25-årsmärke utdelades till MM Br Ronny
Ragnarsson och 10-årsmärke till Br Erik
och Sy Kristina Karlsson. FDO tilldelades
Sy Kerstin Salmonsson och Sy Gertrud
Rietz. Under Kontakt Amerika berättade
KL Sy Eva Newin om Pehr A Cederstam,
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Filmstaden Kristianstad och dess historia.
Under Ordens Väl hälsade DD Br JanAnders från DM Br Olle Wickström och
LL Tomelillas O Sy Gull-May Åstradsson.
Br Åke framförde hälsningar från SM Br Bill
Lundqvist, SLD i DL 19 Br Tore Tellberg,
MSLER/SLER Br Ulf Alderlöf, DM DL
19 Sy Connie Grön samt från Vasa Support
Club. Till logemötet hade MM Br Ronny
spelat Våren av Vivaldi vid samlingen
och till ljussläckning och Stjärnhimlen
Emigrantvisa av Jan Johansson och Georg
Riedel. Till efterkapitlet serverades Dansk
Fleskestek tillagad av Br Erik Karlsson.

Sy Kerstin Salmonsson och Sy Gertrud Rietz får FDOvärdighet.

fortsättning på sidan 21

Logens tjänstemän för 2014.

Br Sven Hermansson avtackas för intressant föredrag om
släktforskning.

DD Br Jan-Anders Ingvarsson med installationsstab från LL
Tomelilla nr 631.

Vid Logemötet lördagen 22 mars
gästades logen av DD Br Jan-Anders
och Sy Ann Ingvarsson samt Br Hans
W Lundgren, logen Tomelilla nr 631.
FS Sy Ann Björklund och K Sy Kerstin
Salmonsson redogjorde för logens finanser.
KL Sy Eva Newin berättade under Kontakt
Amerika om ett besök från Östra Göinge
som besökte släkten i Amerika. Under
LH rapporten berättade Sy Karin om

Br Sven och DD Br Jan-Anders.
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GLIMTAR FRÅN STORLOGEMÖTET I WASHINGTON 2010

Ovan: Den svenska representationen vid SL Convention 2010
var stor.
T.v.: Det avgående SLEB och flera FD SM.
Nedan t.v.: DL 20:s grupp.
Nedan t.h.: Åhörare till Storlogens förhandlingar.
Längst ner t.v.: Delegater för DL 20 var Catherine Bringselius
Nilsson och Ulf Alderlöf.
Längst ner t.h.: Delegater för DL 19 var Einar Grön och Erik
Gustafson.
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Catherine Bringselius Nilsson utnämndes
till SLCM. Till ny SM valdes Bill Lundquist.
Avgående SM Rolf Bergman fick mottaga
DL:s hederstecken.
Tore Tellberg DL 19 och Bertil Ericsson
DL 20 avtackades för sina två perioder i
SL.
Till höger uppifrån: Ambassadör Jonas Hafström,
SL-tjänstemän i talarstolen,
Sheila och Bill Lundquist, den nye SM.
Längst ner: Det nya SLEB.
Nedan: FDSM Rolf Bergman med hustrun Marty.
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Årets Svensk-Amerikan-firande 2014
Program i Växjö/Ljuder
Lördagen den 16 augusti 2014.
Årets Svensk-Amerikan hälsas välkommen till Sverige/Växjö.
Middag med Emigrantinstitutets Vänner.
19.00 Restaurang 4 krogar vid Växjösjön.
Tvårätters middag. Pris 375 kr.
Anmäla och betalning sker till Emigrantinstitutets Vänner, Box 201, 351 04 Växjö,
E-post: vanfo@swemi.se, Pg 483 81 61-0, Bg 459-6375.

Söndagen den 17 augusti 2014. Minnesotadagen firas i Ljuder.
Årets Svensk-Amerikan medverkar.
11.00
14.00

Svenskamerikansk gudstjänst i Ljuders kyrka.
Minnesotadagen firas i Ljuder.
Hyllning och tal av Årets Svensk-Amerikan.
Högtidstal. Folkdanslag. Sång.
Fika serveras i pausen efter gudstjänsten till självkostnadspris.
Gratis buss avgår till Ljuder kl. 09.30 från Utvandrarnas hus.

Söndagen den 17 augusti 2014. Bankett.
Vasa Orden av Amerika inbjuder till bankett med underhållning för att hylla
Årets Svensk-Amerikan.
19.00 Restaurang PM & Vänner, Växjö
Inbjudan med anmälningstalong kommer att finnas på
www.vasaorden.se och www.vasaorden.com
samt hos DS i respektive distrikt.
För frågor kontakta ÅSA-kommitténs ordförande
Catherine Bringselius Nilsson, tel. 0470-28588
E-post: cbringselius@telia.com, alt. fdm@vasaorden.se
Specialpris på Best Western Royal Corner Hotel, Växjö
Vasamedlemmar erbjuds dubbelrum för 800 kr/natt, enkelrum för 600 kr/natt.
Bokning och betalning direkt till hotellet.
Tel.: 0470-70 10 00. Epost: info@royalcorner.se Ange kod: vasaorden.
EXTRA: F Bergsten föreläser på Handelshögskolan i Stockholm, info på vasaorden.se!
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Vasa Orden av Amerika har äran att inbjuda till bankett för

Årets Svensk-Amerikan
C. Fred Bergsten
söndagen den 17 augusti 2014 kl. 19
Restaurang PM & Vänner, Västergatan 12, Växjö
- prisad som en av Sveriges bästa restauranger -

Meny
Välkomstdrink
PM’s
Trerätters middag

skapad av den vida uppsjö råvaror som regionens djupa skogar,
rena sjöar och ängar erbjuder
anpassade till säsongen
Tre olika dryckespaket utvalda av PM’s sommelier:

vinpaket med alkohol, vinpaket utan alkohol,
paket med vatten/must
kaffe/te
Pris:

550 kr per kuvert, exklusive dryckespaket
Hyllning i form av underhållning, tal och gåvor

Klädsel: smoking eller mörk kostym
Anmälan på bifogad talong och
inbetalning senast den 1 augusti 2014.
16
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Avsändare:
................................................................
................................................................
................................................................
.................................................................

Brevporto

Årets Svensk-Amerikan-kommitté 2014
c/o
Göran Nilsson
Elleholmsvägen 21
352 43 Växjö
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NEW YORK, NEW YORK

Stämningsfullt på High Line.
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Ovan: Charmig restaurang i Chelsea.
Ovan till höger: Kvällstrafik på södra Manhattan.
Nedan till höger: Centrala Manhattan på kvällen.
Nedan till vänster: Battary Park.

20

och träffas i Tivoliparken i Kristianstad.
Före nästa logemöte den 16 augusti skall
vi samlas i Önnestad kyrka kl 14 för
festmässa med musikunderhållning. Efter
sedvanliga hälsningar under Ordens Väl
avslutade Br Åke logemötet och önskade
en Glad Sommar och detta kontrade VO
Br Jan-Erik till Br Åke och Sy Carina. MM
Br Ronny avslutade med vacker vårlig
musik. Efter att kommitterade Br Sven
och Sy Gunn Hermansson, Sy Kristina och
Br Erik Karlsson samt Br Gösta Löfstedt
bjudit på en härlig måltid, kaffe med god
hembakt tårta visade Roskungen Br Erik
Karlsson ett kollage av rosor och berättade
om sin fantastiska trädgård med över 200
arter rosor. /KH

forts. från sida 12

Br Sven Hermansson informerade om
Släktforskning och intresset att finna sina
anor. Efter intagandet av kaffe och en god
kaka företogs dragning av försålda lotter av
Br Anders Björklund. Åter kunde vi skiljas
efter en mysig Vasakväll. /KH

Kommittén Sy Ester Ekström, Sy Kerstin Salmonsson och Br
Erik och Sy Kristina Karlsson.

Lördagen den 26 april hade logen
Christian nr 617 sitt sista logemöte
före sommaruppehållet. När O Br Åke
Mellnert hälsade logesyskonen välkomna
kunde han konstatera att sju loger i DL
20 hade logemöte samma dag. Efter
sedvanliga ärenden med protokolljustering,
skrivelser och rapporter beslöt logen
fastställa logemötesdagarna för 2015 och
program för hösten 2014 och våren 2015.
Till ny programkommitté valdes Sy Eva
Newin och Sy Gunnel Olsson. Till årets
tjänstemannakonferens beslöt logen sända
VO Br Jan-Erik Larsson, BPS Br Nils-Olof
Olsson och FS Sy Ann Björklund. Under
Kontakt Amerika berättade KL Sy Eva
Newin om ”Nils Oscar Story på riktigt”.
LH Sy Karin Holmqvist läste ur VASA
Nytt från november 1992 ett referat av Br
Willy Nilsson om logemötet och SverigeAmerika dagen i Önnestad i augusti samma
år. KL Sy Eva berättade om stundande 4
juli Independence Day som logen avser fira

Söndagen den 18 augusti 2013 högtidlighöll Sverige-Amerikadagen i Önnestad
sitt 25-årsjubileum. Det var den sista
dagen som vi samlades kl 11 i Önnestads
kyrka och sedan i Hembygdsparken för att
21

hedra främst minnet av bygdens stora son
Hans Mattson som var född i Önnestad.
Första året var 1988 och 1989 avtäcktes
minnesstenen som står i Hembygdsparken
i Önnestad. Samma år hedrades en avlägsen
släkting till Hans Mattson med den första
Hans Mattson-plaketten som sedan
utdelades varje år till personer som på ett
eller annat sätt varit brobyggare mellan
Sverige och Amerika. Logen Christian och
Önnestads Hembygdsförening kommer
även i fortsättningen den tredje helgen i
augusti att på något sätt minnas denna
dag men på ett enklare sätt. I år kommer
logen att före logemötet lördagen den
16 augusti arrangera en festmässa med
musikunderhållning av Br Joachim Nilsson
och Sy Carina Norin i Önnestads kyrka.
Detta avslutas med att vi samlas vid Hans
Mattsons minnessten i Hembygdsparken
och lägga ned en blomma. På två tavlor i
Önnestads kyrka finns alla mottagare av
Hans Mattson-plaketten förtecknade och
de är följande: Wesley Matson, Minnesota,
Lars Ljungmark, Göteborg, Lisa Fajersson,
Åhus, Nils William Olsson, Florida,
Wilhelm Wachtmeister, Stockholm, Lilly
Setterdahl, Illinois, Georg Bengtsson,
Önnestad, Lynne Blomstrand Moratzka,
Minnesota, Peder och Clarissa Bonde,
Washington DC, Marika Wachtmeister,
Knislinge, Bengt Berglund, Lund, Tommy
Swanson, Osby, Brian Magnusson,
Washington, Carl-Werner Pettersson,
Åseda, Birgit Nilsson, Västra Karup, AnneCharlotte Harvey, San Diego, Ulf Beijbom,
Växjö, Barbro S Osher, San Fransisco, Erik
Gustavson, Munkfors, Göran Eriksson,
Kalifornien, Agneta Nilsson Kalifornien,
Olle Wästberg, Stockholm, Elise Peters,
Minneapolis, Rolf Anderson, Woodbery,

Katja Geiger (Katja of Sweden), Tollarp.
/ KH

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
Vasa ordern av Amerika LL617

Välkomna att fira independence day
den 4 juli i Tivoliparken.
Vi träffas på gräsmattan vid scenen.
Start kl. 14.00.
Ta med mat och dryck.
Ta också med ett glatt humör.
Där kommer att finnas engångsgrillar.
Kulturledare
Eva Newin

Sidotrappan upp till Museum of Morden Art.
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Foto: GN ©

LOGEN SMÅLAND nr 618

tredje måndagen i februari skulle kunna bli
en gemensam dag och dessutom ge en tre
dagars ledighet.

De fyra logemötena under årets första
månader har varit trevliga och lyckade, i
bästa Vasaanda.

Vid efterkapitlet talade vår egen Br Joakim
Svahn om ”Vad gamla ben berättar”.
Med modern teknik kan man få fram en
mängd information från ben som hittas
vid arkeologiska utgrävningar: ålder på
personen, sjukdomar denne haft, vilket
slags föda som varit den dominerande, med
mera. Ett mycket intressant föredrag av en
verklig expert på ämnet.

Årsmöte med installation den 25 januari
Det välbesökta årsmötet genomfördes i år
som högtidsmöte. Rapporterna till distriktet
för det gångna året godkändes. Ekonomin
är i balans med ett överskott under år 2013
och Logen har glädjande nog fått fem nya
medlemmar under året. Installationen av
de valda tjänstemännen utfördes för tredje
gången av DD Bo Ljungklint med stab från
LL Carl von Linné nr 678, med värdighet
och elegans. Ny PS är Br Joakim Svahn, ny
FS Sy Ann-Marie Karlsson och Sy Maureen
Bengtsson gör come-back som KL.

Logemöte den 29 mars
Ännu ett välbesökt möte. Logens DD Br Bo
Ljungklint med hustru Sy Heléne hedrade
oss med sin närvaro. Inger och Ingemar
Grund recipierade under sedvanliga
högtidliga former.
Under Kontakt Amerika berättade KL Sy
Maureen om St Patriksdagen, dess historia
och hur den firas. Hon informerade också
om att Årets Svensk-Amerikan utsetts, C.
Fred Bergsten.

Sy Maureen framförde hälsningar från flera
av våra vänloger och LH Br Bo Ahlsgård
berättade om motsvarande logemöten
med installation av tjänstemän med
femårsintervaller flera decennier bakåt i
tiden. Det visade sig att installationsstaberna
kommit från flera olika lokalloger under
årens lopp.

Vid supén avnjöts Kastrullhäxans goda
helstekta ryggbiff med tillbehör och Sy
Birgitta Eks utsökta kakor. Borden var
prydda med härliga buketter av vitsippor
- mycket ovanligt i mars - och andra
vårblommor. ”Bosse i Pinnahemmet” (Bo
Carlsson) underhöll med egna dikter och
dråpliga historier på västgötamål. Sällan
har så många glada skratt hörts i vår Loge.

Vid efterkapitlet berättade Br Bo och
Sy Maureen om ”Mors lilla Olle” som
emigrerade till Amerika. FDM Sy Catherine
Bringselius Nilsson höll tacktalet. Alla
stortrivdes.
Logemöte den 22 februari
Ballotering genomfördes för Inger och
Ingvar Grund. Under Kontakt Amerika
berättade KL Sy Maureen om firandet av
Washington/ Lincoln/ President´s Day och
dess historia. År 1968 bestämdes att den

Brödernas afton den 26 april
Logemötet genomfördes ritualenligt. KL
Sy Maureen framförde hälsningar från
USA och berättade om den legendariske
sjörövaren Kapten Svartskägg som härjade
23

LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628

i Karibiska havet och längs USA:s ostkust
i början av 1700-talet. Tre kanoner som
bärgats från det kapade och förlista
skeppet Queen Anne´s Revenge visade
sig vara tillverkade vid Ehrendals bruk i
Södermanland.

Celebert besök i Kalmar
Lördagen den 22 mars genomförde Vasa
orden av Amerikas lokalloge Calmare
Nyckel logemöte på Stensberg. C:a 40
medlemmar och hela 17 gäster från
lokallogen Carl von Linné i Växjö deltog.
Alltid lika roligt att få besök från andra
loger, dessutom från Kronoberg endast ett
stenkast inåt landet.
Fem tjänstemän för år 2014 efterinstallerades
av Carl von Linnés distriktsdeputerade
Hans-Erik Lindeblad, i frånvaro av vår egen
DD Gudrun Gustavsson. Kulturledare
Bengt Nordlöw berättade om det spanska
arvet i USA, igår, idag och i morgon. Arvet
sträcker sig omkring femhundra år tillbaka
i tiden, då stora delar av den amerikanska
kontinenten ingick i det spanska
kolonialväldet, enda till det sista fästet
Cuba föll 1892. Även stora delar av dagens
USA införlivades och i nära trehundra
år fram till 1821 ingick stora delar av
sydvästra USA i vicekonungadömet Nya
Spanien, styrt från nuvarande Mexico City.
Den spansktalande befolkningen i USA
växer snabbt. Så kanske det inom några
årtionden talas spanska på de amerikanska
logemötena.

Vårdukade bord

Enligt närvarande systrar blev det sedan en
mycket trevlig afton som bröderna bjöd
på. Systrarna förärades var sin ros. Vid
minglet före efterkapitlet bjöds på ett glas
champagne. Borden var dukade i vårens
tecken och supén med stekt rödingfilé
smakade utmärkt gott. Vinet till systrarna
serverades av logens egna eleganta och
proffsiga ”servitörer”, som också bar fram
maten. Kronan på verket var Br Joakims
efterrätt. Vi sjöng några välkända vårsånger
och revymakaren Anders Rudberg
underhöll med både skämtsamma och
allvarliga inslag. Vi tyckte alla att detta var
en lyckad avslutning av vårterminen och vi
tillönskade varandra en skön sommar.

Kommittén för Brödernas afton.

Logehistoriker Anja Arvidsson uttryckte
många tankar, känslor och frågor som
säkert ställdes av de ca 1,3 miljoner svenskar
som emigrerade i slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet till Amerika. Färden
över Atlanten kunde ta allt mellan ca två
veckor upp till ca två månader beroende på
vädrets makter. Vad skulle framtiden bjuda

forts på sidan 30
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på? Många hade väldigt blandade känslor
för att lämna hembygden. Under den här
tidsperioden fanns inga stabilisatorer på
skeppen och ibland saknades både flytvästar
och livbåtar. Om det var besvärligt väder
led många av sjösjuka. Om någon har varit
sjösjuk, tänk då på hur det skulle vara att
vara sjösjuk varje dag i kanske två månaders
tid!

Kvällen avslutades med gemensam middag
och under temat ”Amerika-kvarten”
berättade Barbro Ellinge om John W
Johnson från N. Möckleby på Öland,
kallad ”John John”. John var född 1905 och
emigrerade som sjuttonåring till Amerika.
Det kostade 100 dollar (kursen 3,75 Skr)
att emigrera och John lånade pengar av sin
morbror. Han hade drömmar om ett bättre
liv. Hemma var det fattigt och kargt. Den
drömmen delades av 36 andra ölandspojkar,
som emigrerade samtidigt.

Birgitta Nordlöw orienterade om ett arbete
som pågår för att diskutera hur man skall
kunna utveckla ungdomsverksamheten
i logen på olika sätt. En utgångspunkt
kan vara att utöka den befintliga
kontaktverksamhet, som Kalmar kommun
har med sin vänort Wilmington. Här
kan man tänka sig att flera olika punkter
såsom, stipendieutlysning, ungdomspaket
med prylar och infomaterial, infoträff
med diplom och kontaktnät med lärare i
engelska, historia och samhällskunskap
skapas.

Han kom till New York, gick runt till olika
byggarbetsplatser, där han köpte begagnade
kakelugnar. Han renoverade dem sedan
och började sälja dem till penningstarka
amerikanare. Affärerna började efter en trög
start gå med vinst och bland hans kunder
fanns sådana personligheter som John
Rockefeller, Rita Hayworth, Bing Crosby
och John F Kennedy. Efter en tid gav sig
John in i antikvitetsbranschen. Han köpte
antikviteter i södra Europa och i Sverige,
forslade över dem till USA och sålde dem.
Även dessa affärer gick bra. Det berättas att
John köpte Ludvig XIV säng, som stått i
Versailles, men den gjorde han sig aldrig av
med.

Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad
tackade Roland Runne, Leif Jönsson och
Hans-Erik Lindeblad med blombuketter för
flera års uppskattat arbete som tjänstemän i
logen. Hon tilldelade även Monica och Alf
Medelius 10-årsmärket för långt och troget
medlemskap.

John korsade Atlanten ca 200 gånger under
sin livstid och kom alltid till Kalmar och
Öland sommartid. Som antikvitetshandlare
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lärde han känna kalmarbon Sven Jansson,
som också var i samma bransch. De blev
mycket goda vänner. En av Svens bekanta
var källarmästare Torsten Karlsson på
Teaterkällaren i Kalmar. Han blev också
en av Johns goda vänner. 1948 avhölls den
första Sverige-Amerika dagen i Kalmar.
John tog då upp ämnet om att bilda en
loge i Kalmar tillhörande Vasaorden av
Amerika. Han var själv medlem i två loger
i USA. John förstod att det var viktigt att
ha de rätta kontakterna, och de fanns med
dessa goda vänner. Ingenting hände dock
detta år och inte heller 1949. 1950 hade
John med sig en ordförandeklubba, men
först 1951 på hösten bildades lokallogen
Calmare Nyckel. John hade då förhinder att
närvara. Han fortsatte att besöka SverigeAmerika dagarna år efter år alltid klädd
i sin bygdedräkt från Norra Möckleby.
John var alltid generös mot logen i olika
sammanhang och missade aldrig ett
Vasaarrangemang, när han var i Sverige.

Varje sommar var de hemma i Sverige
och de gifte sig i slottskyrkan i Kalmar
och bröllopsfesten hölls på slottet. Redan
tidigare hade John köpt en fastighet i
Hossmo, något söder om Kalmar. Den
var unik så tillvida att han anlade en
swimmingpool, som vi svenskar bara sett
på foto från USA.
John dog 1992 och hade inga arvvingar.
Han ligger begravd på Hossmo kyrkogård,
där också hans första hustru ligger begravd.
”John Johns” liv är sagan om den fattige
bondsonen från Norra Möckleby som fick
sina drömmar uppfyllda,
Vid pennan
Karl Westman

John var gift två gånger. Sin första fru,
Elin Viola, var född i New York 1907.
Äktenskapet varade till 1965, då hustrun
dog. Han flyttade från New York till Miami
Garden i Florida i slutet av 1960-talet. Han
hade då haft en filial där i åtskilliga år, som
till och med var större än affären i New
York. Det går väl inte att sälja kakelugnar i
Florida, där det är så varmt? Jo, jo sa John
det skall jag visa att det går, och det gick
bra!

LL Carl von Liné nr 678 på besök i Kalmarlogen.

Lördagen den 12 april genomförde Vasa
orden av Amerikas lokalloge Calmare
Nyckel högtidsmöte på Stensberg. 66
medlemmar och gäster deltog. Kerstin
och Nils-Göran Johansson intogs som nya
medlemmar, liksom Siv Gustavsson som
flyttat över från LL Carlskrona nr 601.
Kulturledare Bengt Nordlöw fortsatte
berättandet om de spanska influenserna i
USA:s historia. Den här gången handlade
det om två drinkar, som har anknytning
till slaget om Cuba 1898. ”Remember the
Maine” påminner om det amerikanska

Sin andra hustru, Britta, träffade John i
Kalmar. Hon hjälpte honom med vissa
papper, när John köpte en fastighet på
Drottning Margaretas väg i Kalmar. Det
sa klick och Britta följde med till Florida.
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SigBritt och Sven Erik Jönsson tilldelas 40-års märke av logens
ordförande Britt-Marie Lindeblad.
Fr vänster: Siv Gustavsson, Hans-Erik Lindeblad, Nils-Göran
och Kerstin Johansson och logens ordförande Britt-Marie
Lindeblad.

krigsfartyget Maine som exploderade
intill Cuba. USA anklagade den spanska
flottan för att ha sänkt henne och tog detta
som skäl för att förklara Spanien krig och
stödja kubanerna. Spanien besegrades och
förlorade sitt sista fäste i Amerika. Den
andra drinken är mera känd och heter
”Cuba Libre”. Enkelt översatt, skål för ett
fritt Cuba. Logehistoriker Anja Arvidsson
önskade oss en Glad Påsk och slog ett slag
för att besöka Påskön, dvs Öland, som har
gott om aktiviteter under påsken.
Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad
tackade Zanna Lakatos med en blombukett
för hennes tid som tjänsteman. Sigbritt och
Sven Erik Jönsson tilldelades 40 års märke
för långt och troget medlemskap i logen.
Berndt Sundberg gjorde reklam för den
64:e Sverige- Amerika dagen den 8 juni på
Kalmar slott och Krusenstiernska gården.
Canadas ambassadör i Sverige Kenneth
Macartney med hustru kommer att delta.
Under kvällens efterkapitel berättade Ingrid
och Hans Rytterdahl från LL Ronneby nr
630 om några händelser före och efter det
amerikanska inbördeskriget 1861-1865.

Hans Rytterdahl från LL Ronneby nr 630 i berättartagen

LOGEN TOMELILLA nr 631
Lördagen den 29 mars hade Vasa Orden
Av Amerika ett Högtidsmöte i Parken i
Tomelilla
DD Sy Nadja Häll från Logen Christian
nr 617 med stab hade kommit på besök

Sy Ulla Virdalm och Br Lennart Mattsson blir överflyttade
till vår Loge.
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för att installera Logens Tjänstemän som
gjordes på ett mycket värdigt sätt.
Som Ordf. omvaldes Sy Gull-May
Åstradsson och som Vice Ordf. blev det ett
nyval av Br Jan-Anders Ingvarsson.
Vi fick även äran att hälsa 2 st Vasamedlemmar från LL Carlshamn välkomna
till vår Loge, Ulla Virdalm och Lennart
Mattsson som hädanefter har LL Tomelilla
som sin hemmaloge. Denna kväll fick
vi också vara med om en stor glädjande
upplevelse med att ballotera in 20 nya
blivande medlemmar, som kommer att få
möjlighet att bli intagna på vårt jubileum i
juni. 5 vasamedlemmar: Maja Wigren, Eva
Danielsson, Evy Fredsberg, Paul Danielsson
och Lars-Göran Andersson mottog FDO
utmärkelsen med regalia och märke av
Ordf. Sy Gull-May Åstradsson. Avgående
styrelsemedlemmarna Evy Fredsberg, LarsGöran Andersson och Bo Wigren mottog
en liten blomsterbukett som tack för ett
gott samarbete i styrelsen.

Efter en bankett med god mat och dans till
Larz-Göranz band blev det tårta och kaffe.
Dessutom blev det några lyckliga vinnare
till våra eftertraktade priser i lotteriet.
I närvarolotteriet vann Sy Lena Persson från
LL Christian nr 617 samt syskonen Ingrid
Mattsson, Gull-May Åstradsson och HansIngvar Hansson. Alla med förhoppning
med god utdelning?
Alla återvände vi hem efter en innehållsrik
och trevlig kväll i god Vasaanda.
Lördagen den 26 april hölls vårens sista
ordinarie möte. Efter ett fint intåg till
musik öppnades mötet.
FDO Br Bengt-Arne Åstradsson hjälpte till
med installation av tjänstemän som ej var
närvarande vid högtidsmötet.
För övrigt togs det upp diskussioner vem
som skulle skickas till tjänstemannautbildningen.
Vid middagen kom det 20 gäster, de flesta
var de som hade balloteras in förra gången.
forts på sidan 30

LOGEN NYBYGGARNA
nr 698
Fredagen den sjunde mars hade logen
Nybyggarna 698 möte. Det var sammanlagt
39 ordenssyskon, 30 egna och 9 gäster som
hörsammat inbjudan, det blev i många
stycken en lite annorlunda kväll.
Kvällens gäst var Ängelholms nya
kyrkoherde, Fredrik Höggren som kvällens
arrangörsgrupp bjudit in.
Han berättade om sitt arbete, han
förklarade lite om kyrkans roll i samhället,
lite historier om sin egen del av detta och
han varvade sitt tal med att han sjöng några
sånger för oss, lite countrystil var det över
hans framträdande. Några låtar av Jonny

Staben från Logen Christian 617 vid högtidsmötet.

Kommande program för hösten 2014 och
våren 2015 blev fastställda.
LH Br Hans-Ingvar Hansson berättade om
ett möte från år 1961.
KL Br Enar Hallström berättade
om kommande Vasaaktörernas spel,
”Nybyggarna som blev Vasassyskon” som
skall spelas på nästa möte den 26/4.
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LOGEN KLOCKAN nr 747

Ängelholms nye kyrkoherde, Fredrik Höggren spelade Johnny
Cash-låtar för logens medlemmar.
Nils- Erik Svensson och Ekets ordförande Bengt Andersson tar
emot ”checken” av Klockans ordförande Sven-Olof Stigsson.

”KLOCKAN” stärkte EKET Goif:s
ungdomssektions kassa!
Seriepremiär i division 3 Skåne. Eket
mot Lödde. Cirka 200 hade sökt sig till
Ryavallen i Eket, Örkelljunga.
Lördagen den 12 april överlämnade Logen
Klockan Nr 747 i Örkelljunga de 10000
man så tursamt erhöll vid distriktsmötet i
Ljungby .
Man hade valt att stödja ortens nyblivna
division 3 lag och då speciellt öronmärkt
pengarna till dess ungdomssektion.
I matchpausen berättade Klockans nyvalde
ordförande Sven- Olof Stigsson om
Vasaorden av Amerika och lokallogen i
Örkelljunga. Logens protokollsekreterare
skötte fotbollssnacket.
Alla
verkade
nöjda
inte
minst
ungdomsledaren Nils-Erik Svensson,
som fick mottaga summan av logens
ordförande.
Leif Svensson
PS Logen Klockan Nr 747 Örkelljunga

Efter lottdragningen kallade O, Sy Anna-Brita fram deltagarna
i den arrangerande gruppen och tackade dessa för en fin kväll.

Cash lät oss förstå att detta var en sångare
han var inspirerad av.
Han spelade på steelgitarr och han avslutade
sitt framträdande med att framföra en
countrylåt som hörts i Jill Jonssons program
från Nashville. Det var en låt som passade
hans röst och som grep alla närvarande.
Det tog en liten tid innan kvällen kunde
fortsätta på sedvanligt Vasavis. Pratet kom
dock igång, dansmusik spelades upp, lotter
såldes, och kvällen blev, som vanligt, en tid
med god samvaro.
Efter lottdragningen kallade O, Sy AnnaBrita fram deltagarna i den arrangerande
gruppen och tackade dessa för en fin kväll.

Allt går att beskåda på Ekets hemsida.
www.eketsgoif.se

Göte S KL
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fortsättning från sidan 28

Blev placerade av Bröderna Kenneth
Andersson och Jan-Anders Ingvarsson
tillsammans med sina faddrar till de fina
dukade borden av Sy Lena Andersson.
Alla såg förväntansfulla ut inför premiären
av spelet från aktörerna. Detta var det
andra spelet som har kommit fram efter att
de har gått studiecirkeln som Br Hans W
Lundgren har varit ledare för.
Vilken entusiast alla spelarna framhävde.
Det skildrade verkligheten hur det var när
man kom över med bl.a. när man skulle
läkarundersökas samt hur det gick till när
Vasa Orden bildades.
Vid kaffet blev det dragning i både vanligt
lotteri och närvarodragning. Lyckliga
vinnare denna gång i närvarolotteriet

Bordsgemytlighet på aprilmötet.

var Systrarna Eva Danielsson, Birgitta
Gustafsson och Gull-May Åstradsson samt
Br Bengt-Arne Åstradsson. Även tömdes
vår spargris som skall öka vinstbordet värde
vid jubileet.
Alla tackade för en mycket trevlig kväll.
Text G-M Å och EH
forts. från sida 24

Utflykt till Habo
Utflykten till Habo kyrka med ”lunch
för daglediga” i Holmenstugan den 20
maj refereras i DKLs spalt. De tjugotalet
deltagarna var ense om att detta var en
lyckad kombination, en liten extra bonus
inför sommaruppehållet.
Logen Småland önskar alla Vasasyskon en
trevlig sommar!

Vasaaktörerna på scen.

/Göte Bengtsson
fortsättning från sidan 4

Academy — och han har givit namn åt ett
bryggeri, bland mycket annat.
23-24 augusti invigs Jonas Bronck Center
högtidligen i Sävsjö.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson FDM

Sparbössan töms med glada miner av Br Paul Danielsson och
Sy Gull-May Åstradsson.
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Efter att ha arbetat på Arkivet i tre år, undrar jag var tiden har
tagit vägen. Det är och har varit mycket arbete, både inomhus som
utomhus. Vår trädgård börjar bli underbart vacker, vi har planterat
många olika sorters svenska blommor, träd, och vår vackra lilla
picknickplats har fått fyra picknickbord med en grill i mitten, den
uppskattas av våra besökare.
Tyvärr hade vi en pump som gick sönder i källaren, vilket gjorde
att det var 3-4 cm vatten på hela golvet, men detta är nu sanerat
och klart.
Våren medför mycket regn och smältvatten här och tyvärr finner det sin väg ner i olika
källare både andras och vår.
Alla arkivboxarna har sorterats och fått ett helt nytt register. Våra ca 1600 unika kassettband
med intervjuer med olika emigranter av Lennart Setterdahl, skall digitaliseras och detta
tar en enorm tid att göra, vi har också unika mikrofilmer från olika arkiv och även från
Erik Janssons tid i Bishop Hill, som skall digitaliseras och läggas ut på nätet.
Vår utställning om Samerna, under år 2013 löpte utan problem, den blev en mycket
omtyckt utställning, vi hade mellan 300 - 400 besökare. Vi hoppas på att få ihop vår
ekonomi till en utställning om indianer under 2015, och vid senare tillfälle även om
Alaska-eskimåerna. Tre mycket intressanta folkgrupper.
Vi kommer att ha Öppet Hus den 6 september så att Arkivet kan fira sin 40-åriga
födelsedag!
Vi har en ”präriemarknad” i vår trädgård en gång per månad, där vi säljer olika alster,
samt säljer hamburgare och korv med bröd, dricka, chips och kaffe, vi brukar få in ca 70100 dollar, vi har ett konstant ökat antal handlare som ställer upp sina bord, och det säljs
allt från antikviteter till sylt och smycken.
Under de tre år som jag arbetat på arkivet, har vi med våra logers och stödföreningens
givmildhet haft möjlighet att lägga nytt tak på arkivet, måla alla fönster, och satt in nya
dörrar, vi har också målat om och lagt nya golv i bostaden, samt satt in nya fönster.
Mycket av arbetet har utförts av volontärer från byn samt olika loger.
Under sensommaren kommer en efterlängtad CD om arkivet, CD:n kommer att finnas
både på svenska och engelska, denna CD kan beställas från Arkivet och kommer också
att läggas ut på nätet.
Vi på Arkivet tackar samtliga loger och medlemmar för Er givmildhet vid donationer av
så välbehövliga pengar.
Viktoria Almgren
Archivist – Manager
Vasa Order of America National Archives INC
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VASA-ARKIVET I BISHOP HILL

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara
svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12,
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com
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