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Vasa-Vänner!
Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

698.
Logen Christian Nr 617 har nu DD från
Logen Klockan Nr 747 och det är Leif
Svensson.
Thomas Håkansson från Logen Skåne Nr
570 är DD i Logen Tomelilla Nr 631.
Vid Distriktsmötet beslöts med enighet att
följande skulle hedras med hedersmedlemskap i Distriktslogen och det är Distriktsmästare Olle Wickström och Distriktskassör Bengt Åberg.
Undertecknad framförde de bådas varma
och innerliga tack för den hedrande och
överraskande utmärkelsen.
Med förhoppning om en skön och kraftsamlande sommar inför höstens logeaktiviteter.
Olle Wickström
Distriktsmästare

Ordenssyskon

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

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: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97
berit.hans@bogren.com

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 augusti 2019.

Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via
e-post. OBS! Sänd text endast som Word-filer och bilder endast som jpg-filer i
bifogade filer till din e-post, inte som mejl-text. Bilder måste sändas med så hög
upplösning som möjligt. Dålig upplösning ger suddiga bilder. Läs mer om detta på
Foto på framsidan: © privat
sidan 35 i VasaNytt nr 1 2018!
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Distriktsmötet 2019 har precis avlutats.
Denna gången var hela arrangemanget
förlagt till Hotel Terraza i Ljungby. Av de
kommentarer som jag hört är det ingen
som inte tyckte det var utmärkt.
Det var mycket som behandlades i motions- och rekommendationsväg. Som det
skall vara blev det såväl avslag som godkännande av dessa.
Det enskilda resultaten kan Du höra av din
loges delegater som var närvarande.
Det blev även utbyte av några tjänstemän
inom Distriktslogen.
Ny Distriktskulturledare blev Ewa Newin
från LL Christian Nr 617.
Revisorer blev tidigare Rev.suppl. Bo Wigren från LL Tomelilla Nr 631 samt Yvonne Sölvinger från LL Calmare Nyckel Nr
628.
Revisorssuppleant blev Karl-Erik Asp från
LL Nybyggarna Nr 698.
Övriga Distriktslogetjänstemän blev omvalda för ytterligare en termin.
Jag vill även passa på att tacka för förtroendet som jag fick att få fortsätta som Distriktsmästare ännu en termin.
Stort TACK.
Glädjande nog så har de flesta av tidigare
utnämnda Distriktsdeputerade accepterat
att fortsätta som DD.
Nya som DD är i logen Kärnan Nr 608
Bertil Påhlsson från Logen Nybyggarna Nr

VICE
DISTRIKTSMÄSTAREN

Ordenssyskon,
mina vänner.
Tack för förtroendet att ni valt mig för
ännu en period som vice distriktsmästare.
Många vet vem jag är men jag presenterar
mig lite kort.
Jag heter Mats Holmberg invigd 2002 i
Nybyggarna 698 Ängelholm. Jag är inne
på mitt nionde år som ordförande och har
varit VDM i två år. Givetvis med några år
som vice ordförande. Jag är också en del av
Framtidskommittén sedan starten.
Jag är gift med Heidi och har två vuxna söner, som jag är väldigt stolt över. Jag äger
3

en butik som säljer industriförnödenheter,
det man förr kallade järnhandel. På fritiden
grejar jag med maskiner och huset.
Jag är nu hemma från distriktsmötet och
sitter och tänker på den gångna helgen.
Tänk vad synd det är om många människor, som inte får uppleva den glädje, som
vi har i vår orden. Visst lite tjafs är det ju då
och då när så många ska samsas, men var är
det inte det.
Syster Marie och broder Olle har gjort ett
fantastiskt fint arbete med att få allt att
fungera under distriktsmötet, vilket jobb
dom måste ha lagt ner på matbiljetter, tider, hotellbokningar och se till att alla får
den information de ska ha.
Något jag upplevt, sen jag kom med i ER,
är den kontakt vi fått med norra distriktet,
mycket glädjande, så har det tydligen inte
alltid varit.
Denna helgen var MSLER Connie Grön
och hennes man SLD broder Einar Savolainen Grön och Distriktsmästaren i DL 19
Maggie Ahlin-Thelin från norra distriktet
närvarande och det kändes som man varit
vänner i många år.
Jag och DM broder Olle är bjudna till norras distriktsmöte på Kristihimmelfärdshelgen och det ska bli roligt och intressant att se
vad skillnaden är uppe i norr, det finns kanske något som vi kan ha nytta av här hos oss.
Varm välkomna nya ER-medlemmar, det
ska bli trevligt att lära känna er.
Till sist vill jag säga ett stort tack till Broder Olle och syster Marie för det fina mötet
och så vill jag gratulera våra nya Hedersmedlemmar i DL20 Broder Olle Wickström och DK Bengt Åberg till denna fina
utmärkelse.
Med önskan om en fin sommar för er alla.
Mats Holmberg / Vice Distriktsmästare

DISTRIKTSSEKRETERAREN

VICE
DISTRIKTSSEKRETERAREN

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!

Min första termin som distriktssekreterare är
tilländalupen och jag tackar för förtroendet
att fortsätta till nästa Distriktsmöte 2021.
Det har varit två trevliga år och passat mig
som då nybliven pensionär. Ett stort tack
till alla protokollsekreterare, för ett mycket
gott samarbete under denna terminen.
Underlag för den kommande matrikeln
har skickats ut till alla PS för kontroll och
den kommer att tryckas i början på augusti.
Samma sak gäller för programhäftet.
Distributionen kommer att ske vid DDkonferensen den 24-25 augusti i Ljungby.
På Distriktsmötet väcktes frågan om en
övergång till digital prenumeration av Vasa
Nytt för dem som så önskar. Vi kommer att
skicka ut en enkät som sedan behandlas i
Exekutiva Rådet. En digital prenumeration
förutsätter givetvis att mottagaren har en
fungerande e-postadress.

Jag vill tacka er alla för att jag fått fortsatt
förtroende, då jag på distriktsmötet blivit
omvald som VDS för en ny termin.
Dessa två år har gått fort och jag har ställts
inför många nya situationer, men dessa är
till för att lösas.
Jag har ännu mycket att lära, men en viss
rutin börjar komma.
Och jag vill tacka DS Bo Västerstjärna och
övriga som ställt upp.
Jag önskar er alla Vasasyskon en riktigt
skön sommar.
I Sanning och Enighet
Claes Johansson
VDS

Jag och Sy Agneta önskar alla Vasasyskon
en mycket trevlig sommar.

Vasavänner

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna
Distriktssekreterare

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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Nu startar arbetet med att genomföra besluten från distriktsmötet och inte minst finanskommitténs intentioner med en ökad
digitalisering. Kartläggning av våra möjligheter att skicka digitala skrivelser och
tidningar ska ställas mot önskemålen om
att behålla det tryckta materialet. Vi vet att
många kan ta emot digitala utskick men vi
måste tillse att all information även kommer de mindre datoriserade medlemmarna
tillhanda.
För min del som kassör blir ju budgeten
en stor utmaning med sänkningen av capitan och därmed inkomsterna till distriktet, men vi får kavla upp ärmarna i ER och
lösa det hela gemensamt. Modellen vid
distriktsmötet enligt tradition där nya siffror presenteras muntligt mot den tryckta
budgeten från ER kan man undra om den
är optimal och alla hinner tänka efter om
resultatet blir bra.
Synpunkter tas gärna emot för det är i dialogen vi utvecklas tillsammans har jag sagt
tidigare och det tål att upprepas.
Glöm inte alla trevliga möten ni kan göra
på de arrangemang som görs runt om i vårt
distrikt.
I Sanning och Enighet
Bengt Åberg / DK

DISTRIKTSKASSÖREN

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Först vill jag tacka för
förtroendet som jag
fick genom omvalet av mig som distriktskassör, vilket ju känns mycket stimulerande och även ett betyg på mitt arbete den
gångna terminen.
Att dessutom utnämnas till Distriktets Hedersmedlem var mycket överraskande och
en stor ära som jag vill tacka hjärtligt för.

Ordenssyskon!
Just hemkommen
från distriktsmötet i
DL20 som nyvald distriktskulturledare. Jag
vill passa på att tacka för förtroendet.
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Jag tycker det skall bli en spännande resa
att få jobba tillsammans med kulturledarna
i distrikt 20.
Hoppas att så många som möjligt kan besöka de olika sommararrangemang som
anordnas.
Jag önskar alla en trevlig sommar.
I Sanning och Enighet
Eva Newin / Distriktskulturledare

DISTRIKTSHISTORIKERN

terierna för en händelserik höst. Jag önskar
er detsamma och hoppas att jag får tillfälle
att träffa så många av er som möjligt under
kommande termin.
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / Distriktshistoriker

DR/FÖM

MSLER-sv

MDER

Ordenssyskon!

Kära Vasavänner!

Det är en stor förmån i livet att få vara
Vasasyster inom Vasa Orden av America.
Har nyss landat efter ytterligare ett
Distriktsmöte, Södra Sverige nr 20,
Ljungby. ”Det hjärtat är fullt av talar
munnen”.
Vill rikta ett stort och innerligt varmt tack
till DM Olle Wickström, mina kollegor
inom revisionen Br Karl- Erik Lindeblad
och Bo Vigren för mycket gott samarbete
och alla övriga Vasasyskon.
Sist men inte minst. Tack Sy Marie
Wickström för allt ditt arbete före och
under Distriktsmötet. Du är ”kvinnan
bakom allt”.
Vårt samhälle är under ständig förändring
och Vasa Orden Av America måste följa
med i den processen.
Jag vill i detta sammanhang betona
Framtidskommittén.
Än en gång. Tack för fyra berikande år
inom ER. Det är en stor ära att ha fått vara
både Förtroendeman och Revisor.
Önskar alla kära Vasasyskon en underbar
sommar.
Kanske ses vi på Sverige-Amerikadagen i
Kalmar?

Tiden går fort och våren har börjat ge sig
till känna.
Juli 2018 var det storlogemöte i Sacramento.
Delegater från Sverige var Catherine
Bringselius Nilsson DL 20 och från DL 19
Maggie Ahlin Thelin och Connie Grön.
Connie hade äran att utnämnas till Storlogeceremonimästare. Catherine blev utnämnd till en av Storlogekaplanerna. Alla
blev vi placerade i olika arbetsgrupper som
behandlade och redovisade alla motioner
och rekommendationer. Den största skillnaden vid beslut är att en föreslagen motion/rekommendation som presenterats,
kan omarbetas och sedan kan motionen
eller rekommendationen gås igenom.
En sådan var Sveriges motion om att få
Vasa Star digitalt och där med få en minskad avgift till Storlogen. Den gick inte igenom, men omarbetades till en nästan ny
motion där vi nu får Vasa Star i färg hem i
brevlådan.
Många motioner och rekommendationer
handlar om förändringar i Arbetsordningen för de amerikanska och kanadensiska
logerna. Sverige har en egen arbetsordning
som inte påverkas. Många handlar om ändringar i konstitutionen angående de många
fonder som finns tillgänglig för medlemmar i USA och Kanada.

Ordenssyskon!
Söndagen den 26
maj är en dag att
minnas. Det var val
till Europaparlamentet, det var MORS
DAG och det var den dag då Distriktsmötet i Ljungby avslutades. Efter två dagar av
intensivt arbete, givande samtal och glada
stunder tillsammans kunde vi åka hem för
att ladda upp inför höstens logearbete.
Jag vill tacka för förtroendet att få fortsätta
som MDER en period till. Jag tycker att
det är intressant att få arbeta med konstitutioner, stadgar och statuter.
Det var trevligt att få träffa vasamedlemmar
från Amerika bl.a. vår nya Stormästare Art
Bjorkner, nya Vice Stormästare Jack Hanright och naturligtvis gäster från DL 19
samt medlemmar från vårt eget distrikt.
Nu påbörjas det arbete som krävs för att ta
hand om de beslut som togs på mötet och
skall inarbetas i stadgar och statuter.
Jag och sy Ingrid hoppas, att alla Vasasyskon nu får en skön och härlig sommar, inte
för varm eller för kall, utan som vi säger i
Sverige ”En Lagom Varm Sommar.”
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER

Ordenssyskon!
När jag skriver detta
har ni nyligen omvalt
mig för ytterligare en termin som Distriktshistoriker, jag tackar för äran och ska göra
mitt bästa för att leva upp till förtroendet!
Mitt andra Distriktsmöte är nu avklarat,
den första som ER-tjänsteman med allt vad
det innebär. Jag minns inte mycket från förra gången när jag recipierade till Distriktet,
var delegat och valdes in som DH. Minnet
är selektivt och så här i efterhand var allting
mest nytt, mycket nya människor och nya
ritualer och val att följa. Denna gång hoppas jag att jag har mer behållning efteråt
och minns mer av det som inträffat. I år
fick jag uppleva det från ”insidan”, med all
planering som varit sedan förra året och sen
vara mitt i genomförandet, det är en upplevelse i sig värd att minnas. Som vanligt blev
det spännande med val och röstningar. Vi
fick in en ny DKL i ER och några nya revisorer, vilka jag tror kommer bidra positivt
till vår verksamhet och våra möten.
Nu ska jag snart ta lite ledigt och ladda bat6

I SANNING OCH ENIGHET
Gudrun Gustavsson / DR/FÖM
7

Storlogeprotokollet har nu kommit. Jag ska
här ge er en liten sammanfattning av de beslut som togs som påverkar oss i Sverige.
Per capita-avgiften till storlogen är oförändrad fram till nästa storlogemöte 2022.
Om det då sker en ökning/sänkning kommer den inte att gälla förrän 2023 (också
det ett beslut som togs).
Våra tidningar i Sverige kommer att få
fortsatt stöd från SL med 1000$ per år. För
närvarande finns DL 19s medlemstidning
Kärven endast tillgänglig på deras hemsida.
Årets Svensk-Amerikan får fortsatt stöd
med 2000$ per år.
SL står fortsättningsvis för kostnaderna för
”memberkit”.
Beslut som tas på de svenska distriktsmötena som ej påverkar konstitutionen blir
omedelbart gällande. Rapport lämnas till
SL-sekreteraren.
Dokument och protokoll från SL sänds ut
digitalt fr.o.m. 2018. Så sker med protokollet från SL-mötet och likaså konstitutionen. Konstitutionen finns nu att läsa på
SL:s hemsida.
DK och DS gör en gemensam årsrapport,
per capita till SLS före 1 mars.
Medlemsvårdskommittén i LL tas bort. Ny
tjänst som Ordförande för medlemskap
väljs eller utses. Denna väljer sedan ytterligare 2 medlemmar från logen.
Antal LL-revisorer ändras från 3 till 2.
Ny text för sammanslagning av LL.
Ny sektion i allmänna överenskommelser
för DL och LL gällande avstängning eller
uteslutning.
Förändring av ballotering, 2/3 vita kulor krävs för godkännande 1/3 svarta för
avslag.
DL 19s motion om att ta bort DU avslogs.

Ansågs att den kan läggas vilande.
Detta var några av de förändringar som
gjordes. Förändringar i Konstitutionen
kommer att föras in i den svenska då protokollet nu är justerat och den engelska finns
tillgänglig på SL:s hemsida.
Önskar er alla en fin vår. I maj är det dags
att genomföra Distriktsmöten i både DL
19 och DL 20.
Jag önskar våra båda ER och delegater lycka
till i ert ansvarsfulla arbete för vår Ordens
bästa.
I Sanning och Enighet
Connie Grön / MSLER Sverige
Fortsatt rapportering från Storlogekonventet i Sacramento, Kalifornien, 2018.
I VN 3/2018 rapporterade jag från SLmötet i Sacramento om de delar som inte
var sekretessbelagda tills dess att protokollet var justerat, liksom hos oss.
Först vill jag framföra ett varmt tack för
att jag valdes att representera Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 på Storlogemötet
i juli 2018. Jag var hedrad av att få detta
förtroende. Tack! Att det skulle vara ett
krävande uppdrag berättade vår dåvarande
Stormästare Tore Kellgren och vikten av att
vara påläst. Jag gjorde rigorösa förberedelser för att vara en värdig representant för
vårt distrikt.
Förutom mina egna förberedelser under
våren hade jag träffar med delegaterna för
DL 19, Connie Grön och Maggie Ahlin
Thelin. Vid dessa träffar var dåvarande MSLER Ulf Alderlöf adjungerad för att bistå
med råd inför SL-mötet.
Då jag i VN 3/2018 har skrivit om organisationen kring SL-mötet, antal motioner
och rekommendationer, kommittéarbete,
redovisningar, öppningsceremonin, pa8

rentationen m.m., väljer jag att här nedan
kommentera några SL-beslut, som vi har
att förhålla oss till. Vår nya MSLER i Sverige, Connie Grön, har räknat upp besluten
i sin spalt på sid. 7.
• Medlemsvårdskommittén i Lokalloger
ersätts av en Medlemskommitté bestående
av en ordförande och två av logen utsedda
medlemmar. Medlemskommittén får ett
utvidgat uppdrag för medlemsfrågor, såsom medlemsrekrytering och att verka för
att behålla de medlemmar som logen har.
• Vid ballotering tillåts 1/3 svarta kulor
för godkännande.
• Avgiften till Storlogen, per capita-avgiften, behålls oförändrad.
• Vasa Star är nu helt i färg, liksom Vasa
Nytt har varit i flera år.
• Storlogens hemsida förbereds för omdaning. Titta gärna på den nya sidan, www.
vasaorder.com, och dess layout. Den gamla, www.vasaorder.org, fungerar i ett övergångsskede.
Jag önskar er alla en skön sommar!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
PDM/DHM DL 20

Märkesutdelning till Ann-Mari Nilsson, Evert och Christa
Bengtsson.

verades Dansk fläskstek med rödkål, äpplemos, sås och potatis. Maten smakade
utmärkt och Marie presenterade kvällens
föreläsare Jeanette Rosengren. Föreläsningen hette “Ruskigt och räligt från Malmös
historia” och tog oss tillbaka till 1700-talets
Malmö, med pest och annat. Det var inte
bättre förr, men det var intressant att höra
historien och se bildspelet.

LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö

DH Sandra och O Per Ericsson LL Ronneby Nr 630.

Logemöte fredagen den 8 mars 2019
Denna fina marsdag hade vi besök av vår
DD Gull-May och Bengt-Arne Åstradsson
i LL 631 samt DH Sandra och Ordförande
Per Ericsson i LL 630.
Under Ordens Väl utdelade Ordförande
Marie 10-årsmärket och FDO-värdigheten
till Ann-Mari Nilsson samt 40-årsmärket
till Evert och Christa Bengtsson.
Efter logemötet intog vi matsalen och ser-

Kvällens föreläsare Jeanette Rosengren ”Ruskigt och Räligt från
Malmös historia”.
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Efter sedvanliga dragningar i både gruppens lotteri och medlemslotteriet tackade
vi varandra för en trevlig kväll.
KL Bo Västerstjärna

Conny sålde värdekuponger som vi löste
in mot dryck av Romelebygdens personal.
Det kommer säkert att fungera, men jag
kan inte låta bli att tänka på när jag och
familjen var på semester i Bulgarien i
början på 90-talet. Där skulle man peka

vi kontrade med ytterligare frågor som
besvarades.
Efter dragningar i både gruppens lotteri
och medlemslotteriet tackade vi varandra
för en trevlig kväll och önskade en trevlig
sommar. Nästa logemöte är fredagen den
13 september.
KL Bo Västerstjärna

Lotterivinster.

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg

Förre fängelsedirektören Leif Carselid berättade fängslande.

på det man ville ha och fick en lapp som
man gick till en kassa och betalade. Sedan
tillbaka till den första disken, lämna kvittot
och få ut varan. Rätt omständligt.

Liemannen i S:t Petri kyrka i Malmö.

Logemöte fredagen den 12 april 2019
Denna sköna aprildag var vi 27 Vasasyskon
på logemötet och hade besök av vår DD
Gull-May och Bengt-Arne Åstradsson i LL
631.

Marie Wickström,
Johansson.

Leif

Carselid

och

Ann-Christine

När alla fått sina drycker blev vi serverade
panerad fisk med potatismos, vitvinsås, ärter
och citron. Ordförande Marie presenterade
föredragshållaren Leif Carselid. Han höll
ett intressant föredrag om sin tid som
fängelsedirektör under temat “fångar jag
minns”. Många ökända namn som till
exempel Olle Möller, Stig Bergling, Stig
Wennerström och Svartenbrandt kom upp
under kvällen. Leif hade förberett med
vanligt förekommande frågor-svar och

Olle Wickström och Lena Friberg uppvaktades med blommor
av Ordförande Marie.

Under Ordens Väl utdelade Ordförande
Marie blombuketter till de båda jubilarerna
Olle Wickström och Lena Friberg.
Nu var så tiden inne, att prova på
nyordningen med värdekuponger för
dryckerna. Romelebygdens catering står
numera för serveringstillståndet och vår
egen bar finns inte längre. Klubbmästare
10

Emblem i Vasa Orden som finns på våra
regalier, altardukar och dokument.
10-årsmärket utdelades till sy Eva och UlfPeder Eklund och sy Pia och br Urban
Stenqvist. Logens förtjänsttecken LFT,
utdelades till Eva Eklund och sy Monica
Fahlström. Avgående PS sy Gunilla Nilsson och revisor Ingrid Nilsson avtackades
med blommor för sina insatser i logen.

Högtidsmöte med Installation lördagen
den 16 februari.
Vi möttes av glada och festklädda logesyskon. Stämningen var fin redan från början
och vår DD Ola Sandberg med stab från
logen Höganäs nr 634 var på plats.
Vid intåget i logesalen spelade MM br Sven
Broddesson sprittande musik med Delta
Rhythm Boys ”Flickorna i Småland”. Under ledning av CM-paret br Per och Gunnel
Dahlman infördes gästerna. O br Ulf-Peder
Eklund kunde hälsa särskilt välkommen till
bl.a. DD br Ola Sandberg med stab från
logen Höganäs nr 634, FDM br Karl-Axel
Bengtsson och DHM br Knut Rosenkvist
också från Logen Höganäs. Vidare hälsades
övriga gäster och egna logesyskon varmt
välkomna.
DD br Ola Sandberg med stab genomförde en stilfull ceremoni vid installation av
logens tjänstemän.
KL sy Helen Johansson berättade om August Gustav Eisen född 1847 i Stockhjolm,
död 1940 i New York, var en svenskamerikansk zoolog och arkeolog. Han var känd
för att ha olika intressen inom konst och
konsthistoria, arkeologi och antropologi,
agronomi mm.
LH sy Eivor Höörgren berättade om våra

10-årsmärket utdelades till Sy Eva och Br Ulf-Peder Eklund,,
Sy Pia och Br Urban Stenqvist.

LFT utdelades till Sy Eva Eklund och Sy Monica Fahlström.
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dansades flitigt till midnatt med avbrott för
lotteridragning och avtackning av gruppen,
som ordnat detta fina högtidmöte. Innan
vi skildes åt fick vi åter lyssna till br Leif
Larsson som sjöng ”Vi möts igen”, vilket
vi alla hoppades. Vi skildes åt och kom ut i
februarinatten med en svag aning om tidig
vår.
LH Eivor Höörgren
”Brödernas afton” lördagen den 16
mars.
Vi möttes av välkomnande bröder. Vi var
alla nyfikna på kvällen. Vid intåget spelade
MM br Sven Broddesson musik av Neil Sedaka. Idag var det VO Monika Fahlström
som intog Ordförandeposten
O sy Monica kunde hälsa välkommen till
ett 60-tal logesyskon och inte mindre än
nio logesyskon från logen Höganäs nr 634
och två logesyskon från Logen Nybyggarna
nr 698 Ängelholm, däribland DD br Ola
Sandberg, FDM br Karl-Axel Bengtsson,
DD i logen Höganäs br Rolf Hansson och
O i logen Höganäs sy Inger Bengtsson.
Mötet inleddes ritualenligt.
PS sy Gunilla Nilsson påminde om att anmälan till distriktsmötet DL 20 i Ljungby
25-26 maj, skall vara inne senast 1 april.
Två nya ansökningar har kommit in om
medlemskap.

Sy Gunilla Nilsson och Sy Ingrid Nilsson avtackades som PS
respektive revisor/FÖM.

Vid uttåget spelade br Sven musik av Connie Francis, Stupid Cupid.
Efter logemötet bjöds på drink och det blev
en stunds mingel. Vi bjöds in till vackert
dukade bord. En utsökt måltid serverades
och passande vin härtill. Förrätt: Skagenröra med handskalade räkor på kavring.
Varmrätt: Lågtempererad kalvrygg, späcksky med ärtor, semitorkade Vikentomater
och säsongens gröna. Till sist, Pannacotta
som dessert. Traditionella skålar utbringades. Under middagen spelade Mats Nilsson
soft musik.

Far och son, Br Christer och Br Morgan Pålsson har
överläggning i baren.

Sy Monica Fahlström har nöjet att avtacka bröderna. På
bilden: Br Tom Malmberg, Br Christer Pålsson, Br Bengt
Starå och Br Agne Lindén.

BKL sy Barbro Nilsson berättade den intressanta historien om Åman Anna Andersdotter kallad Nickan. Hon föddes i Rättvik
1890 och utvandrade till Amerika 1920.
Nickan återvände till Rättvik 1991 efter
ett innehållsrikt liv i Amerika och dog nästan 102 år gammal. Det gör förmodligen
Åman Anna Andersson till vår tids äldsta
återvändare.

och det blev en stunds mingel. Ytterligare
gäster mötte upp. Bröderna hade placerat
oss vid bord benämnda med olika komiker.
Borden var vackert dukade i rött, vitt och
blått – Amerikas färger. Maten, som var
utsökt, var hemlagad. Br Mats hade gjort
läckra parmesansnäckor med räkor, lax och
skaldjursröra. Br Ingemar hade lagat backonlindad kycklingfilé med vitlökssås och
rostade grönskaer. Innan underhållningen
serverades kaffe och kaka också den hembakad.
Alla väntade på Helsingborgs egen stand
up-komiker Martin Svensson. Många har
sett honom i ”Kul i Juli”. För en del var det
en ny bekantskap. Martin framförde sin
underhållning med igenkännande humor
och vår tids egenheter. Det skrattades vilt
emellanåt. Vi fick också lyssna till Martins
egna visor ackompanjerade till ukulele.
Lotteriet innehöll eftertraktade vinster som
presentkort på vin, choklad, miljövänliga
hemsydda kassar mm.
Sy Monica hade nöjet att tacka alla bröderna för en härlig kväll. Vi tog adjö och kom
ut i den ruggiga marskvällen, men med
minnet av en härlig kväll i fin Vasa-anda.
LH Eivor Höörgren

Helsingborgs egen stand up komiker Martil Svensson
underhöll.
Vi bjöds tillvackert dukade bord. På bilden bl.a. Sy Lotte
Holm, Br Lars Nilsson Br Agne Lindén och Sy Ulla Pålsson.

Borden dukades om och kaffe med chokladmums serverades. Vår musiker Mats
spelade åter upp till dansvänlig musik. Det

Br Ingemar Nilsson presenterar maten.
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LH sy Eivor berättade historien kring Vasa
Arkivet i Bishop Hill i Illinois USA.
Vid ljussläckningen spelade MM br Sven,
Våren av Grieg.
Efter logemötet blev vi bjudna på drink
13

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad

Våra långväga gäster Sy Ingegerd och SLD Br Ulf Alderlöf
tillsammans med 50 andra syskon förgyllde kvällen för oss.

Br Tommy och Sy Inger Göthe,
Sy Kerstin Andersson, Sy Brita
och Br Arne Åkesson, Br Dennis Olsson omgivna av CM
Sy Siv Olsson o CM Br Sven
Hermansson och med Ordf Br
Jan-Erik Larsson i mitten.

Logemöte lördag den 23 mars 2019
Denna kväll var det Hödtidsmöte med reception av sex nya medlemmar samt installation av nya tjänstemän.
Vi möttes av ett vackert dukat bord, uppklädda systrar och bröder samt en glad och
härlig stämning redan från början.
Efter det att vår ordförande Jan-Erik Larsson hälsat alla välkomna och rapporter lästs
upp var det dags för en stämningsfull reception av sex nya medlemmar.
Efter denna reception var det dags för en
bensträckare, innan installationen av Logens tjänstemän. tog vid.
Med applåder till installationsstaben för en
mycket stilfull och vackert genomförd installation hade Logen fått sina tjänstemän
installerade.
Därefter följde KL Gunilla Kärrdahl och
LH Gunnel Olsson med sina rapporter
samt som avslutning spelades det stämningsfull musik till uttåget ur logesalen.
Nu var det dags att få njuta av kvällens välkomponerade meny:
o Köttpaté med cumberlandssås och rosenbröd på salladsbädd
o Varmrökt lax med senapssås, potatis och
grönsaker
o Vaniljglass med körsbärssylt och flarn
o Kaffe och kaka
/ Logehistoriker Gunnel Olsson

Br SLD Ulf Alderlöf framförde sitt och gästernas tack
för en fantastisk måltid och
för den goda stämningen samt
önskade de nya medlemmarna
och logen all lycka framöver.
Här sitter Sy Lena Andersson Br VO Anders Björklund höll
och Sy Siv Olsson och myser.
tal till recipienderna.

Två DD, Sy Gull-Maj Dags för kvällens dessert.
Åstradsson och Br Jan-Anders
Ingvarsson, båda från logen
Tomelilla nr 631 var några
av våra populära gäster.

Br Dennis Olsson framförde
sitt och övriga recipienders tack
för att de blivit så väl bemötta
av logesyskonen i Logen ChrisSy Karin Holmqvist, vår He- tian nr 617 och såg fram emot
dersmedlem och Br SLD Ulf att få bli del i syskonlänken.
Alderlöf hade många glada
minnen gemensamt.
Det hanns med många trevliga
samtal vid såväl matbordet…

Sy Gertrud Rietz, Br Anders
Björklund och vår gäst Asta
Franzén njöt av den goda maten.

som då vi satt oss till bords…..

Till vänster:
Installationsstaben utgjordes av logemedlemmar från vår DD
Jan-Anders Ingvarssons loge, Logen Tomelilla nr 631. CM
Kenneth Andersson, LH Bengt-Arne Åstradsson, VPS Britt Sy Eva Borg och Sy Gunilla
Lantz, DD Jan-Anders Ingvarsson, PS Ann Ingvarsson, FS Kärrdahl hade mycket att
Per-Willy Hansson, Kassör Carola Örnhed.
prata om.
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Logemöte lördag den 27 april 2019
Så var det dags för terminens sista logemöte.
Vi samlades som vanligt i vår vackra logeoch festsal i Siriuslokalen i Kristianstad.
Det var 36 förväntansfulla gäster som först
tog plats i logesalen, där vår ordförande
Jan-Erik Larsson hälsade alla välkomna till
denna kväll.
Till stämningsfull musik tågade gästerna in
ledda av Ceremonimästarparet Sy Siv Olsson och Br Sven Hermansson.
Därpå följde sedvanligt program med rapporter och intressanta berättelser av såväl
Kulturledare som Logehistoriker.
Vår musiker Ronny Ragnarsson spelade
vacker musik.
Efter en stämningsfull stund i logesalen var
det så dags att sätta sig till bords.

Kvällens festkommitté blev avtackad för ett gott arbete med
kvällens underbara Högtidsmöte.
Br Nils-Olof Olsson, Sy Gunilla Kärrdahl, Sy Eva Newin,
Sy Gunni Nilsson, Sy Eva Borg, Sy Inga-Britt Andersson, Sy
Kate Björk, Sy Gunnel Olsson, Sy Gudrun Modin, Br Christer
Nilsson.

Alla bord hade fått namn efter
Bolivias städer.
Vid detta bord satt Sy Karin
H, Sy Kristina K, Br Lars O,
Sy Siv O, Br Erik K, Sy Kerstin E.

Sy Gudrun Modin-N, Sy Eva
Borg, Br Börje o Sy Ursula
Karlstedt, Br Paul Holmqvist Alla njöt vi av den fantastiskt
goda maten.
hamnade vid samma bord.

15

Så var denna härliga Vasa kväll i god Vasa
anda slut och Ordföranden Jan-Erik Lars-

Vid detta bordet hamnade
endast bröder….så det kan
bli….
Br Tommy G, Br Lars-Bertil
O, Br Nils-Olof O samt Br
Jan-Erik L.

Ceremonimästaren Sven Hermansson bjöd oss alla på en
extra överraskning, en jättegod
glasspinne till kaffet. Mums.
Den satt som en smäck! Tack
Br Sven!

Festkommittén bestod av Sy Kerstin Ewing, Br Sven Hermansson, Sy Gun Hermansson, Sy Ann Björklund, Sy Bitte Kjellberg, Br Paul Holmqvist med Br O Jan-Erik L i mitten som
tackade.

Eftersom kvällens Efterkapitel hade titeln:
”Sy Kerstin Ewing berättar i ord och bild
om Bolivia och sina fadderbarn där”, gick
dukningen i Bolivias färger, en hyllning till
landet Bolivia.
Kvällens härliga meny bestod av:
o Fiskgratäng med kokta grönsaker
o Bärpaj , vaniljsås och kaffe
o Kaffe och kaka
Efter avslutad måltid var det dags att samlas
för att lyssna på Sy Kerstin Ewing och hennes upplevelser i Bolivia och träffen med
sina fadderbarn där.
Det var en spännande och intressant resa,
som hon tog oss med på.
Tack Kerstin för att du delade med dig av
detta äventyr.

Sy Kerstin Ewing berättar om sina upplevelser i Bolivia.

son tackade festkommittén för allt arbete
som de lagt ner, för att vi alla skulle få det
så trivsamt och mysigt tillsammans samt
önskade oss GLAD SOMMAR och väl
mött den 24 augusti igen.
/ Logehistoriker Gunnel Olsson
Bild från Distriktsmötet i Ljungby.

SM Art Bjorkner med hustru mottages vid Distriktsmötet.

16

ÅRETS SVENSKAMERIKAN 2019
ERIC NELSON
Eric Nelson är chef för the National Nordic Museum i Seattle,
tidigare känt som the Nordic
Heritage Museum, sedan januari 2008. Sedan dess har han
varit huvudansvarig för arbetet
med att omforma museet från
ett uppskattat lokalt smultronställe till ett internationellt center för nordiskt kulturutbyte. Hans främsta
arbetsprojekt har varit expansionen av organisationen och utvecklingen av det nybyggda museet vid Seattles kust, som invigdes 5 maj 2018 och kostade 52,5 miljoner
dollar. Tidigare i år utsågs museet till nationellt nordiskt museum av Förenta staternas
kongress. The National Nordic Museum
är det enda museet i USA – faktiskt det
enda i hela världen – som dokumenterar
de nordiska värderingarnas genomslag och
inverkan på det nutida samhället och samtidigt förmår återge 12 000 års historia i ett
nordiskt helhetsperspektiv. Utöver att erbjuda stort antal lika unika som praktfulla
samlingar och utställningar, utgör the National Nordic Museum även sammankallande organ i en rad viktiga samhällsfrågor,
såsom innovation, ekonomisk utveckling,
miljöfrågor och kulturell identitet. Museet
har brett utbud av engagerande program,
med samtida konstutställningar, storslagna
konserter, föreläsningar, filmer samt diverse
specialprogram under året.
Eric Nelson var tidigare verkställande direktör för Napa Valley Museum 19992007. Dessförinnan var han kurator för
utställningar och samlingar och sedan
verkställande direktör för Sonoma County

Museum i Santa Rosa i elva år.
Han har examen från det prestigefyllda Getty Museum Leadership Institute och även en
magisterexamen i historia och
en Bachelor of Arts i historia
från California State University.
Han har tjänstgjort som gästföreläsare vid flera universitet.
Erics fars familj utvandrade från Sverige
i slutet av 1800-talet. Hans farfars farföräldrar Olof Nilsson och Maria Gustafsdotter lämnade sitt hem i Kulleberga, en by i
Bosjökloster, Skåne, strax söder om Västra
Ringsjön och emigrerade till Förenta staterna (1873 och 1881) och bosatte sig i Kansas
där han bytte efternamn till Nelson. Erics
farmors morföräldrar immigrerade till Durango, Colorado på 1880-talet. Hans farfar
Lars Magnus Larson (som bytte namn till
Louis Magnus Naslund) utvandrade från
Gräsmark Värmland 1882. Hans mormor
Christina (Kristina) Marie Nilsson kom
från byn Hässjö, nära Härnösand vid Höga
Kusten slog sig ner i Colorado 1886. Efter
att Eric Nelsons förfäder lämnade Sverige
för att finna nya möjligheter i Förenta staterna var deras svenska arv och värderingar
en viktig del av deras liv, som vidareförts
till kommande generationer.
Utmärkelsen delas ut i Värmland i samband med Sverige-Amerikadagen som firas
där. Dagen kallas John Ericsson Dagen efter uppfinnaren John Ericsson och infaller
den 3 augusti. Han kommer även till Minnesotadagen, som firas i Ljuder.
Årets Svenskamerikankommitté
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LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping

Br Göte tackade sy Eva för en mycket intressant föreläsning.
/KL Maureen Bengtsson

Logemöte 23 februari
Sedvanliga ärenden avhandlades. Sy Lena
Ostermark installerades som omvald biträdande protokollsekreterare. KL sy Maureen berättade att nyhetsbrev kommit från
Skandia Lodge nr 247, Pasadena, Kalifornien som fått ny ordförande. Från sy Liza
Ekstrand i Linde Lodge nr 492 i Milwaukee, Wisconsin har mejl och nyhetsbrev
kommit.
LH br Bo Ahlsgård berättade om den lilla
staden Carver utanför Minneapolis, utifrån ett protokoll från dess 50-årsjubileum
år 1908. Carver grundades av en norrman
vid mitten av 1850-talet och kallades i början ”Oskars-settlementet”. Många svenskar
och tyskar slog sig ner där, till en början
under mycket fattiga förhållanden. Br Bo
läste upp ett avsnitt som beskrev kontakter
mellan de vita nybyggarna och indianer i
trakten, till synes fredliga kontakter.
Som avslutningsmusik spelades My Kind
of Town med Frank Sinatra.
Gäster anslöt till efterkapitlet då vi fick höra
br Lennart Emanuelsson berätta och visa
bilder från sin resa till Illinois, Indiana och
Ohio i höstas. Br Lennarts stora intresse
för bilar och motorcyklar fick vi verkligen
ta del av. Han visade bilder på Husqvarna
motorcyklar och Volvobilar som finns hos
en samlare där borta. På resan besöktes Bishop Hill och Vasaarkivet. Även om Bishop
Hill är en liten ort på landsbygden i Illinois
finns det mycket historia att berätta om
grundaren Eric Jansson från Biskopskulla
och hans efterföljare.

Logemötet den 6 april
Br Leif Nilsson installerades som omvald
Ceremonimästare. Ordf br Göte informerade om Distriktsmötet i maj i Ljungby.
KL sy Maureen läste upp ett brev från
Pioneer Lodge nr 506 i Cranston, Rhode
Island. Till syster Marge Jothen i Linde
Lodge nr 247, Wisconsin skickade vår loge
en gratulation på 100-årsdagen. Sy Liza
Ekstrand förmedlade ett tack från sy Marge
till vår loge.
LH br Bo läste upp en berättelse från
1800-talet där en yngling från Stockholmstrakten skrev om sin resa via Glasgow och
Irland till New York, för att fortsätta med
tåg till Chicago. Han hamnade snart hos
en moster i S:t Paul. En mycket målande
skildring.
Som avslutningsmusik spelades Moon River med Frank Sinatra.
Efter en god supé var det dags för syster
Eva Dahlberg att berätta om DNA – ett
nytt verktyg i släktforskningen. Hon framhöll både möjligheter och begränsningar i
denna metod och gav råd om vilka leverantörer man kan välja för att testa sig själv,
beroende på vilken information man vill få
fram. Det aktuella ämnet ledde till många
frågor och kommentarer från logesyskonen.
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LOGEN RONNEBY nr 630
Ronneby
Möte lördagen den 23 mars.
Kvällens underhållning stod piloten JanOtto Kleremark för, där han med ord och
bild berättade om sitt händelserika liv som
stridspilot på F17 och senare pilot på SAS.
Kvällens dessert bestod av Äppeltrifle.
Sandra Eriksson
Skönevik, Ronneby

LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628, Kalmar
Förberedelserna inför årets Sverige-Amerika-Dag, den 69:e i ordningen är i full
gång. Mycket som skall ordnas, allt ifrån
det praktiska arbetet till sponsorer.
Arbetsgruppen på bilden består av Rolf
Wallergård, Monica Jernetz, Kerstin Edvinsson, Lena Brissman, Nils-Göran Johansson, Sven-Erik Karlsson, Ole Torffvit,
Göran Börjesson samt ”fotografen” PerOlov Olson. Vi i arbetsgruppen samt alla
medlemmarna i logen hälsar Er alla välkomna till Kalmar Slott och Krusenstiernska Gården söndagen den 9:e juni. / P-O
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LOGEN TOMELILLA nr 631 Tomelilla

Bilderna visar, medsols: insidan på ett äldre
plan, Kleremark framför stridsflyg, Jan-Otto
Kleremark och Kleremark med sin avgångsklass
från flygskolan.

Bilder från Distriktsmötet 2019 i Ljungby.

Ovan: DK Bengt Åberg och DM Olle Wickström mottager regalian för Hedersmedlem vid Distriktsmötet.
Till höger: VSM och SM mottager var sitt glasäpple.

Bröderna i arbete.

FEBRUARIMÖTE
Så var det tid för vårt logemöte igen och
nu hade våren nästan gjort sitt intåg på
Österlen när vi träffades i Folkets Park i
Tomelilla. Och det var med särskild känsla
vi kom samman för mötet hade rubriken
Högtidsmöte - 65-årsfest. Ja, tänka sig, det
var 65 år sedan några ”gubbar” bestämde
sig för att bilda en Vasa-Loge i Tomelilla.
Naturligtvis var det inte bara gubbar som
var med då, men det brukar ju vara de som
bestämmer, eller hur?
Festen började med festlig musik och vi var
många som hade kommit tillstädes, som
det heter. Vår O Br Jan-Anders hälsade
oss alla välkomna och erinrade om mötets

festivitas - 65 år. Mötet gick snabbt undan
med sedvanligt protokoll och med kassör
och finanssekreterare som berättade om det
ekonomiska läget.
Br O Jan-Anders lade fram förslag till program för hösten 2019 - våren 2020 och
mötet godkände förslagen.
Under punkten ”Kontakt Amerika” berättade KL Sy Gertrud om den 49:e delstaten
i USA, nämligen Alaska och om dess natur,
klimat och guldfyndigheter. Logens LH
Br Bengt-Arne berättade om Vasa Support
Club.
Denna klubb bildades år 2000 och den
verkar för att stödja kulturaktiviteter och
ungdomsverksamheten inom Vasa och ge
möjlighet till stipendier, företrädesvis för

Bröderna i arbete.
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Marsmötet som var ett högtidsmöte med
installation av tjänstemännen.
Vår DD Sy. Eva Newin med stab från LL
Christian nr 617 installerade våra tjänstemän.

Det vinnande laget ”Älsklingarna”.

vår eminente MM Br. Gert Lantz’ egen
ihopsatta musiklista. Det dansades flitigt
tills det var dags för kaffe och goda tårtor som var bakade av våra systrar Anitha
Hansson och Britt Lantz. Det blev också
tid för lotteri av skänkta vinster och närvarolotteri innan det var dags att tacka för en
trevlig kväll i god Vasa-anda.

Efterkapitlet denna kväll var lite speciellt.
Vi hade bjudit in ett stort antal personer
som vi hoppades på att vi skulle få välkomna som gäster denna kväll. Efter logemötet kunde vår Ordf. Jan-Anders Ingvarsson välkomna 15 personer in i vår Logesal,
därefter informerade LH Br. Bengt-Arne
Åstradsson om vår Orden och dess syfte.
Det finns ytterligare inbjudna personer
som ej kunde deltaga denna kväll, men har
intresse för vår loge. Kvällen till ära bjöd
Br. Manne Andersson på antal egenskrivna
snapsvisor och det blev även en efterrätt.
Sen tog kvällens gäst trubadur Rickard
Persson över och bjöd på en trevlig timmes
underhållning innan lotteri och närvarolotteri avslutade kvällen. Nu hoppas vi bara
på underskrivna ansökningsblanketter.
Därefter önskade vi varandra en skön och
glad sommar.

Aprilmötet med många nya gäster.
Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson välkomnade till vårens sista möte då bl.a. motioner
och rekommendationer till Distriktsmötet
diskuterades.

ungdomar, mm.
Efter mötet väntade en mycket god måltid
på oss, nämligen stora biffar med potatis,
sås, stekt lök och grönsaker och styrkta av
detta var vi beredda på att fira systrarnas afton. Denna gång hade dessa verkligen tagit
till storsläggen för att denna skulle lyckas.
Och här vände sig systrarna särskilt till herrarna, som bl.a. skulle lära sig virka, vilket
visade sig nog så svårt; göra ett pappersflygplan och tyda fotograferade närbilder. Och
så var systrarna så oförskämda så de ville
låta herrarna sy i knappar!! Kan man tänka
sig! Det hela slutade lite oavgjort och man
försonades med kaffe och god kaka samt
lottdragning med skänkta vinster och närvarolotteriet. Slutet gott - allting gott!
KL G Hägg

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson delar ut FDO utmärkelsen
till Br. Per-Willy Hansson.

Gull-May Åstradsson

10-års-märket delas ut av ordf. till sju
syskon.
Under punkten utmärkelser delade vår
Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson ut FDO
utmärkelse till Br. Per-Willy Hansson. 10års märke delades ut till Sy. Eva och Br.
Paul Danielsson, Sy. Maja och Br. Bo Wigren, Br. Lennart Mattsson, Sy. Lena och
Br. Kenneth Andersson. LH Br. Bengt-Arne Åstradsson berättade om Lyckoslanten.
Idén till denna tidning kom från USA och
gjorde succé i Sverige. När logemötet var
avklarat förvandlades Logesalen till matsal
där vi fick sätta oss vid fint dukade bord
och avnjuta kvällens trerättersmeny som
var helt underbar. Efteråt blev det dans till

Systrarna som stod för kvällens aktiviteter.
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Kvällens äldsta sångfågel Br. Manne Andersson.

Kvällens trubadur Rickard Persson rör sig bland borden.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs

Kulturmöte 13 april
Kulturmötet hade lockat 50 logesyskon
och dagen till ära gästades logen av vår
Distriktsmästare Olle Wikström med fru
Marie. Efter logemötet var det dags för
efterkapitlet. Som vanligt serverades mycket
god mat den här gången var det lättpanerad
spättafilé med brynta champinjoner och
skirat smör.
Till kaffet och kakan var det dags för
kvällens föredragshållare att ta kommandot,
nämligen Skånepolisens informatör EwaGun Westford. Alla hade sett fram emot
att få höra på Ewa-Gun, när hon med
”glimten i ögat” och på bredaste skånska
berättade om både lustfyllda och alvarliga
händelser ur sitt liv som polis. Ewa-Gun
är en fantastisk berättare, hon trollband
åhörarna i nästa en timme, utan manus.

Systrarnas afton 9:e mars
Efter ett kort logemöte var det dags för
systrarnas framträdande. Temat var examen
i Vasaby skolan med förhör vad eleverna
lärt sig under året. Fröken ringde in
eleverna, som kom högljutt instormande.
Så småningom fick fröken lugn i klassen
och förhöret kunde börja. Vissa av frågorna
var så svåra att eleverna fick ta till en livlina
eller ringa en vän eller fråga publiken.
Några av eleverna skämdes för att de inte
kunde svara på frågorna. Med hjälp kunde
eleverna svara på alla frågor och blev
godkända.
Det hela avslutades med alla sjöng
och fröken önskade alla ett riktigt fint
sommarlov.

Efter det mycket uppskattade föredraget
avslutades kvällen med dans och
lottdragning
Ola Sandberg

Vädret visade sig från sin bästa sida: cirka
22 grader, sol och inte alltför mycket vind.
Under dessa förhållanden öppnade Br UlfPeder Eklund (O i logen Kärnan) mästerskapet med ett mästerligt utslag som gjorde
många tvivlande på sin egen sving!
Efter 9 hål bjöds det på korv och bröd med
dryck för att stärka oss spelare inför inrundan.
När sista boll kommit in efter ca 4,5 tim
spel började tävlingsledningen att sammanställa resultatet.

Prisbordet.

Ewa-Gun berättar medryckande om polisarbetet.

Systrarnas afton.

Förhör i Vasaby skola.

DM Olle Wickström och O 570 Marie Wickström.
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Vasagolfen 16 maj 2019
Fjolårets vinnare (2018) blev Br. Sune
Svensson från LL Kärnan nr 608, Helsingborg. Enligt stadgarna så anordnar
vinnande loge påföljande års mästerskap.
Logen Kärnan nr 608 valde Woodlands
GK i Örkelljunga som slagfält för 2019 års
mästerskap.
Under förmiddagen den 16/5 samlades vi
i kafeterian med kaffe och fralla för att ta
del av spellottning, regler och allmän information. Denna gång var vi 14 tävlande.
Från vår loge, LL nr 634, Höganäs, var vi 3
deltagare. Vi var Sy Katarina Ljungkvist, Sy
Kerstin Nilsson och Br Calle Nilsson.

Utdelandet av priset.

Gemensam middag intogs i Woodlands
golfrestaurang. Middagen bestod av:
• tapasbricka som förrätt
• entrecôte med västerbottentoppad
rotfruktsgratäng, bearnaisecrème och friterad grönkål som huvudrätt.
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Så var det dags för prisutdelning! Prisbordet
bestod av varierande vinster; handdukar,
greenfeepresentkort, hemsydda tygväskor,
golfutensilier, tavlor m.m.

Längsta drive slogs av Br Jan Bredhammar,
LL Blå Jungfrun nr749, Oskarshamn.
Närmast hål kom Br Hans Appelgren, LL
Blå Jungfrun nr 749, Oskarshamn.

1:a: Den som drog längsta strået och tog
hem 2019 års mästerskap var Br Hans Appelgren, LL Blå Jungfrun nr 749, Oskarshamn.
2:a Br Calle Nilsson, LL nr 634, Höganäs
3:a Sy Katarina Ljungkvist LL nr 634, Höganäs.

Under trevligt samkväm efter prisutdelningen var alla överens om att vi ser framemot att besöka Oskarshamn inför 2020
års Vasagolf och vi önskar LL Blå Jungfrun
nr 749, Oskarshamn, lycka till med arrangemanget!

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö

Mötet den 23 februari 2019
Efterkapitel
Till efterkapitlet hade en gäst anslutit sig.
Rubriken på efterkapitlet var ”Låtar med
Lasse och Evert”, vilket innebar såväl sång
till Lasse Dahlkvists och Evert Taubes välkända alster som en frågetävling kring
texterna. Allt lett och sammanställt av Sy
Gunnel och Br Toni Sjö. Ett stort tack till
dessa samt till Br Bengt Lagesson, som tog
initiativet att presentera vår matleverantör,
som hade bjudit på en utsökt fiskrätt. Kvalitén har blivit mycket bättre sedan vi bytte
matleverantör.

Calle Nilsson

Mötet den 19 januari 2019
Årsmötet
Så många som 19 egna logesyskon och tre
gäster hade kommit till detta möte. Det var
oväntat många, eftersom det enbart stod
årsmöte på programmet, men mycket glädjande.
Efterkapitel
Logesyskonen tillsammans med anslutande
gäster välkomnades till vackert dukade bord
i galleriet. Blå dukar, rosa rosor och vita servetter med rosmotiv gav ett festligt intryck.
Sy O berättade lite om Skogsstyrelsen, som
vi skulle besökt före logemötet men som tyvärr blev inställt på grund av för få anmälningarna. Hon hade själv lyssnat till detta
föredrag, som var mycket intressant.
Inspirerad av SVT:s program ”Så skall det
låta” ledde Br Bengt Lagesson en liten men
mycket uppskattad musiktävling. Genom
att ange en siffra gav Br Bengt oss ett ord,
utifrån vilket vi skulle sjunga en känd låt.
Mycket trevligt!

Mötet den 16 mars 2019
Reception
Vi hade denna kväll nöjet att hälsa nya
medlemmar välkomna, Under sedvanligt
högtidliga former och till tonerna av logens
intagningsmusik genomfördes intagningen
av fyra nya medlemmar, nämligen Siw och
Yngve Karlsson, Barbro Haraldsson och
Birgitta Magnusson. Efter mottagandet av
regalia och Membership Kit bildades syskonkedja och de nya medlemmarna hälsades välkomna till Logen Carl von Linné nr
678.

PS Br Bengt Hammargren och KM Br Kurt Hugosson i
baren.

O Sy Catherine Bringselius Nilsson med våra nya syskon.

Kalmarsyskonen i spänd förväntan.

O Sy Catherine Bringselius Nilsson med LH Br Göran
Nilsson.
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FDO Sy Mona Harrysson och KP Sy Lena Hammargren.

Installationsstaben från Kalmar.

Carina Norin och Åke Mellnert från
Logen Ronneby nr 630 besökte oss.
Sy Gun Saming och Br Ulf Hedlund.

Gästerna från Logen Calmare Nyckel nr
628.
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Logens nya och omvalda tjänstemän.

LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik
Logemöte 16.2.2019.
Förväntansfulla gick vi, i den ljumma kvällen, till årets andra logemöte. 25 syskon var
anmälda och dessutom hade vi tre gäster.
Logemötet uppe i salen avlöpte smidigt och
efteråt gick vi ned till klubblokalen. Borden
var dukade med tanke på den kommande
våren och Alla Hjärtans dag. Vi bjöds på en
utsökt gulaschsoppa med Crème Fraiche
och bröd och ost, allt lagat av vår eminenta
klubbmästare och hennes medhjälpare.
Sedan var det dags för kvällens stora överraskning nämligen Systrarnas afton. Vad
hade de hittat på denna gång.? Snart gavs
svar. Som tidigare år hade systrarna utgått
från ett populärt TV program som hade
anpassats till kvällen. Den här gången var
det På Spåret. Publiken delades in fyra lag
och frågor ställdes om fyra städer nämligen Amsterdam, Chicago, Helsingfors och
Visby. Lagen arbetade flitigt. Resultatet var
mycket jämnt men ett lag var lite bättre och
det var laget Första Klass. Alla lag fick pris,
en ask med chokladhjärtan. Sedan följde
som vanligt lotteridragning och kaffe. Efter
en kväll i fin Vasaanda vandrade vi hem i
den ljumma natten.
Lena Folckner /LH

DD Sy Monica Jernetz och O Sy Catherine Bringselius.

Installation
Sy DD Monica Jernetz med stab installerade logens tjänstemän under högtidliga
former och stor skicklighet. Sy O tackade
för förtroendet att åter få leda logen som
dess O.
Efterkapitel Gästerna och logesyskonen
intog sina platser i logelokalen. Bord med
vita dukar, blå servetter och gula tulpaner
mötte oss. Sy O hälsade välkommen och
Br CM utbringade på hennes begäran den
påbjudna skålen och ett fyrfaldigt leve för
Hans Majestät Konungen. Kungssången
sjöngs. Sy O höll talet till recipienderna
och Sy Siw Karlsson talade för recipienderna och tackade för de fina ceremonierna.
Skål utbringades för Logen Carl von Linné
nr 678.
Sy DD tackade för den goda maten, som
enligt inbjudan bestod av Laxtoast, svensk
örtmarinerad fläskfié och exotisk fruktsallad. Därtill sherry. Till kaffet serverade lyxiga kakor bakade av Sy Annika. Den duktiga värdgruppen tackades för förtjänstfullt
arbete.
Kvällen avslutades traditionsenligt med
lottdragning.
Bengt Hammargren/PS

Glada systrar sjunger inledningsvisa.
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många möjligheter för den som ville. Vår
LH berättade om bakgrunden till vår Ordens symbol, Malteserkorset. Hon berättade också kort om logens historia med tanke
på vår nya medlem. På mötet delades det
ut ett märke för 25 års medlemskap. Kjell
Isberg som fick märket var förhindrad att
närvara vid januarimötet.
Vackert dukade bord med anknytning till Alla Hjärtans dag.

Högtidsmöte 23.3. 2019.
Det var dags för högtidsmöte i Logen Till
vår glädje hade vi en recipiend. 19 logesyskon samlades. Vi prövade för första gången
den nya receptionsceremonin och det gick
bra på alla sätt. Vår CM och CMA bidrog
i hög grad till detta. Hela mötet omgärdades av fin musik vald av vår MM. Efter
receptionen berättade vår KL om ”Drömmen om Amerika” ur våra utvandrares
synpunkt. Han poängterade att det fanns

Vår O med vår FDO Kjell Isberg som fått 25-årsmärket.

Efter mötet samlades vi i klubblokalen för
fortsatt trevlig samvaro. Vi fick utsökt mat
tillagat av vår KM. Den här gången fick
vi tunnbrödskorg med Skagenröra, marinerad fläskfilé med potatisgratäng samt
pannacotta. Kvällen förflöt under trevliga
former i gammal god Vasaanda.
Lena Folckner /LH
Aprilmötet 2019
Så var det dags för terminens sista möte.
Tänk vad tiden går fort. 23 logesyskon
samlades i logesalen. Två av dem var gäster
från Blå Jungfrun 749 Oskarshamn, nämligen vår DD Birgitta Peterson och CMA

Vår O Stig Lilja med vår nya medlem Birgitta Jonsson flankeras av vår CM Solbritt Steinholtz och vår CMA Lilian Enarsson.
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Anita Andersson. Logemötet förflöt under som vanligt högtidliga former. Vår KL
Bengt Römbo berättade om vår vänloge i
Phoenix Arizona, Där värnar man starkt
om sin svenska identitet och håller styvt på
svenska traditioner. Vår logehistoriker berättade kort om traditionerna bakom vårt
påskfirande.
Efter mötet samlades vi i klubblokalen där
två gäster slutit upp. Vi undfägnades som
vanligt med god mat. Den här gången en
påskinspirerad sillsmörgås och kokt kyckling med basilikasås. Som vanligt mycket
gott. Beröm åt våra systrar som lagar maten. Efter maten följde ett påskquiz med
lagom finurliga frågor. Gästerna bildade
lag med namn som man själv hittade på.
Efter Quizet följde musikfrågor och lagen
gnuggade sina geniknölar. Så småningom
avgjordes vilket lag som vunnit men alla la-

Vackert dukat bord i påskens tecken.

gen fick ett påskägg. Efter quizet blev det
kaffe och påsktårta bakad av syster Karin
och vi alla njöt. Snart var kvällen slut och
vi vandrade hem i den mycket sena kvällen. Vi har ett par aktiviteter under våren
och sommaren. Vi skall på studiebesök på
psykiatriska museet 3.5. Där skall vår VO
Jan Forsberg guida oss . Han har arbetat på
Norra sjukhuset under sin yrkesverksamma
tid. Så samlas vi alltid så många som möjligt på nationaldagen och går med i tåget
till Stadsparken. Nu ser vi fram mot sommaren och ses igen till hösten.
Lena Folckner
Logehistoriker

Glada Vasasyskon efter ett givande studiebesök.

Vår O och vår CM och CMA flankerar dagens gäster från 749
Blå Jungfrun DD Birgitta Petersson och CMA Anita Andersson.

LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga

Studiebesök på psykiatriska museet fredagen 3.5 2019.
En kort tid efter vårt sista logemöte för
terminen samlades ett antal syskon och ett
par gäster ute vid Gertrudsviks sjöstad. Vi
började med en god lunch i Restaurangen
och gick sedan ned till Psykiatriska museet
som var målet för studiebesöket. Där fick vi
mycket bra och initierad information från
vår VO Jan Forsberg som varit anställd på
sjukhuset i många år. Han fick hjälp av
Stanley Ahl som också varit anställd. Vi
fick veta att sjukhuset invigdes 1912 och
hette från början Västerviks Hospital. Det
hade plats för 1500 patienter. Antalet anställda var 900. Sjukhuset byggdes norr om
Västervik. Vackert beläget mellan Gamlebyviken och Maren. Man kan säga att det
utgjorde ”En stad i staden”, Sjukhuset hade
eget snickeri, kök post mm. Patienterna
sysselsattes på olika sätt och olika medicinska metoder användes. Från början fram
till 1931 kallades området Västerviks Hospital, mellan 1931 och 1968 Sankta Gertruds sjukhus. 1968 tog landstinget över
och namnet blev Norra Sjukhuset. Så kom
en ny syn på psykiskt sjuka och man började lägga ned avdelningar från 1990-talet
och i slutet av 90-talet var alla avdelningar
nedlagda. 2002 såldes hela området till en
privatperson och namnet blev Gertrudsviks sjöstad där det nu finns bl.a. restaurang, kriminalvårdsanstalt och kontor för
kommunsköterskor. Allt i gamla, renoverade lokaler från sjukhustiden. Ett mycket
intressant studiebesök. Till vår glädje hade
vi fyra logesyskon från Logen Blå Jungfrun
och två gäster med.
Lena Folckner /LH

Då var det dags igen. Året går fort.
Traditionellt julfirande i god tid den 1 december hos Klockan i Örkelljunga.
Vår trogna DD Sy Anna- Brita Martinsson fanns på plats, men i övrigt inga gäster.
Dock ställer egna syskon upp och vi blev
nästan 40 stycken.
Mötet gick galant, de flesta namnen vid
slutnomineringen av tjänstemän inför
2019 kändes igen och syskonen Lensvall
uppvaktades med blomma för bl.a. arbetet
med logens lotterier.
Ortens Lucia har fått till tradition att göra
sin premiär hos LL Klockan, vilket vi är
mycket tacksamma för.
Lite glögg och därefter färd till Ekets Bygdegård, där bordet stod uppdukat med allehanda läckerheter. Sedan blev det juldanser,
tomte och sedvanligt julkryss sammanställt
av logens dragspelare. Inte alltid så lätt.
Blommor till ordföranden och till ställets
krögare.
Vi önskade varandra God Jul och Gott
Nytt År innan vi lämnade gården i ett stilla
duggregn.
LS

Tomten var som vanligt givmild.
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oss att palmolja skall vi undvika. Se upp
när ni handlar inte minst det ni brer på
mackan, så kanske vi undviker att regnskogen minskar. Regnskogen lär vara jordens
lungor, och utan den lär vi inte klara oss
länge.
Lite svängom för de som kunde, kaffe, kaka
och lotteri sedan var kvällen över.
Kylig hemfärd, men fortfarande tövalla.
Jan./ LS

Vad menar han här? Rykande pannor.

Januarimötet 2019
Då var det igång igen.
Ett trettiotal syskon hade mött upp i den
kulturklassade gamla biografen i Örkelljunga för att uppleva vårens första logemöte.
DD Sy Anna-Brita Martinsson som vanligt
på plats bredvid ordföranden. När det var
dags för årsmöte tog hon med van hand
över klubban och lotsade oss igenom historien från 2018. Bra berättelser och godkända räkenskaper.
Ny krögare hade levererat kvällens mat och
den tycktes få överbetyg hos alla.
Ingen palmolja i smöret till brödet och det
fick vi lära oss av kvällens föredragshållare,
att den bör vi se upp med.
Naturfotograf Magnus Mårtensson tog oss
med till Borneo och Indonesiens konstskatter medelst fantastiska bilder. Vårt miljötänkande förstärktes och vi fick bl.a. lära

Kvällens föredragshållare naturfotograf Magnus Mårtensson
avtackas av logens ordförande Sven- Olov Stigsson.

Varmrätten bestod av varmrökt lax med
vårprimörer och underbart gott hembakat
bröd. Till kaffet bjöds det på ”sju sorters
kakor” som i vår hektiska vardag nu bara
blivit fyra.

som hade släktingar i USA, som de var
mycket stolta över.
Efter dragning i lotterierna var det dags
vid 12-slaget att bege sig hemåt, nu utan
snöhinder.
Ingva-Britt Allbratt /KL

Vi ”begåvades” med klurig frågesport - Det
visade sig att vi nog inte var så duktiga i
nutida samhällsorientering - men ett
vinnande lag kunde ändå så småningom
”vaskas” fram.

Bilder från Distriktsmötet 2019 i
Ljungby.

Samkväm med Storlogen under distriktsmötet.

Sy Lena Svensson, Br Leif Svensson och Sy Kerstin Långberg är
förväntansfulla inför kvällens dragning.

Systrarnas afton lördagen den 16 mars
Efter mingel i förrummet bjöds vi in till
vårvackert dukade bord. Som fördrink fick
de som så önskade ”bubbel” i sitt glas, både
uppfriskande och uppskattat. Stort tack till
syskonen Jönhill.
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Systrarna hade tillkallat broder Elve Lensvall
och hans ”ljudmaskin” som förstärkning.
Elve bjöd på många godbitar från Jazzens
värld med bl.a. Billie Holiday, Ella
Fitzgerald och inte minst Oscar Peterson.
Syster Inger Ericsson berättade fängslande
från sin ”skolvärld” om elever från Blekinge

Sy Carina Norin och Sy Nadja Häll hälsar oss välkomna.
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Sommarens Amerikadagar
SVERIGE-AMERIKADAGEN I KALMAR
Söndag den 9 juni

14.00 på Kalmar Slott.
ca 16.30 fortsätter programmet på Krusenstiernska gården.

AMERIKAVECKAN 19-26 JULI I KINDA OCH YDRE
Peter Casseldagen den 20 juli i Kisa

Program på Vråken 9.30-11.30.
9.30 - Fanborg med spelmän. Konferencier Torbjörn Gustavsson.
9.45 - Välkomsthälsning av Sven-Ove Davidsson från Vasaorden, Logen Filbyter.
10.00 - Amerikanska Ambassadens chargé d´affaire har ordet.
10.10 - Högtidstal av landshövding Carl-Fredrik Graf.
10.30 - Återinvigning av Kisa Emigrantmuséum.
10.45 - Lyckoland Musik med Sofia Fälth och Erik Zentio.
Program på Kisa-Västra Eneby Hembygdsgård 11.30-17.00.
11.30 - Första traktorskjutsen går från Kisa Värdshus till Hembygdsgården.
12.00–14.00 - Lunchservering i hembygdsgården. Caféet är öppet hela eftermiddagen.
13.00 - Show Varieté Karneval.
14.00 - På caféets scen: Tradidakören.
		
Ett svensk-amerikanskt reseäventyr - Daniel Andersson och Moa Hoffstedt berät		
		

tar tillsammans med två amerikanska ungdomar om sina upplevelser under ungdomsutbytet mellan Kinda, Ydre och Fairfield i Iowa, USA.

14.30 - Invigning av Kullagården.
15.30 - Information om Peter Cassellotteriet med utdelning av vinster.
15.45 - Tacktal av Peter Casselsällskapets ordförande, Britt Stenman.
16.00 - Show Varieté Karneval.

Torsdagen den 25 juli kl. 19.00 på Kulturcentrum i Österbymo

Premiär av den svenskspråkiga Musikaliska Bildspelsfilmen “Utvandrarna till Sista Brevet Hem”.
Jan Hermelin har först 30 minuters talkshow med emigrationstema, därefter 40 minuters film och
sedan blir det mingel med festinslag. Inträde: 50 kr.
För mer information om vad som sker under Amerikaveckan se www.visitostergotland.se.

HEMBYGDSFEST I BARKERYDS HEMBYGDSGÅRD
Söndag den 4 augusti

14.00 kortegen börjar.
En kavalkad av nostalgi från 50-60 talen.
Femtinge teater framför “Happiness”.
Texas Lucia 2018, Anna Meikle, från The Swedish Club of Houston presenteras.

MINNESOTADAGEN I LJUDER
Söndag den 11 augusti

11.00 Svensk-amerikansk gudstjänst i kyrkan.
14.00-16.00 Årets Svensk-Amerikan 2019 hyllas i kyrkan.

Maureen Bengtsson

KL Logen Småland nr 618
SLKL Sverige

Bilder från Distriktsmötet 2019
i Ljungby.

ANDREW PETERSONSÄLLSKAPETS AKTIVITETER UNDER AMERIKAVECKAN 19 -26 JULI
Museet i Asby har öppet alla vardagar mellan kl. 15 – 17 och lördag 11 - 14.

Söndagen den 21 juli är det Garden Party i och omkring Emigrantmuseet i Asby.
Program:

11.00 Jan Hermelin visar sitt eng. musikaliska bildspel:”The Emigrants” (19 min).
12.00 Visning av det sv. musikaliska bildspelet: ”Utvandrarna” (17 min).
13.00 Visning av det eng. musikaliska bildspelet: ”The Settlers” (18 min).
14.00 Olle Karlsson berättar ur sitt perspektiv om: Livet på en lantgård förr.
15.00 Lena Skördeman berättar om: Från Torpa till Buffelstupet.
15.40 Visning av det eng. musikaliska bildspelet: ”Last Letter Home” (8 min).
Dagen avslutas i Asby kyrka med en Gospelgudstjänst kl.16.00 med kören Delight.
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Ovan: Stormästaren Art Bjorkner med
hustru Nancy, och till höger: Vice Stormästaren John Hanright med hustru Inger besökte vårt Distriktsmöte 2019 i Ljungby.
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POSTTIDNING

B
Bilder från Distriktsmötet 2019 i Ljungby.

Det nya ER med SLKL Maureen Bengtsson och SM Art Bjorkner.

Torget utanför Hotel Terazza i sommarsol.

VASA NYTT
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