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Glädjande nog så har ett antal medlemmar
valt att flytta över till andra loger.
Logen Calmare Nyckel har låtit meddela att
man inställer årets Sverige-Amerika firande
och jag hoppas att denna information har
vidarebefordrats till alla medlemshem av
logens PS.
Med önskan om en riktigt skön
SOMMAR
med möjlighet att besöka eller få besök av
nära och kära samt kunna träffa logesyskon
igen.

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 22 augusti 2021.

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! Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid 27.
Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!
Foto på framsidan: © Bo Västerstjärna
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Vi går mot ljusare tider, både vad det gäller
dagsljus och den omtalade pandemin som
vi har dragits med länge nu. De flesta av oss
bör ha blivit vaccinerade med åtminstone
en spruta och de allra flesta av oss bör vara
fullvaccinerade vid detta laget.

Med bästa Vasahälsningar
I Sanning och Enighet

Detta har den positiva effekten att vi i våra
loger kan träffas utomhus kanske med en
picknick i någon park eller hemma hos
någon logemedlem. Jag vet att några loger
redan haft utomhusträffar med avstånd
såväl mellan sina stolar och grupper. Där
finns även loger som planerar träff med
grillning längre fram i sommar (med förhoppning om lite varmare väder). Nu finns
förhoppningen om att vi kan återstarta logeverksamheterna under hösten om inget
oförutsett inträffar med detta eländiga coronavirus och dess smittspridning.

Olle Wickström
Distriktsmästare

Det är med en stor ledsamhet att två av våra
loger upplöst sin verksamhet detta år.
Det gäller Logen Ronneby Nr 630 som
upplöstes den 31 mars samt Logen Westervik Nr 679 som upplöstes den 15 april.
Den stora anledningen till detta var i båda
fallen att logernas medlemmar inte ställde
upp och tog på sig någon tjänstemannapost.

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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FDM

I förra numret av VasaNytt (2021/1) skrev
jag om Årets Svensk-Amerikan 2020 Jessica Meir. På grund av pandemin har hon
ännu inte kunnat få sin utmärkelse. Min
förhoppning är dock att Jessica skall kunna
komma till Sverige i år och mottaga utmärkelsen.
I skrivande stund har det också meddelats att Jessica Meir kommer att medverka
som sommarvärd i P1 den 8 augusti. Ännu
oklart om sändningen sker från USA.

Vasasyskon!
Helt plötsligt slog
sommaren ut i full
blom, som ville den
glädja oss efter all tid
med fokus på pandemin.
Jag kom att tänka på en härlig sång som vi
sjöng i den kör som jag är med i, men som
nu har måst göra ett lååångt uppehåll. Texten är rolig och melodin en skön calypso av
Birgitta Hylin. Jag önskar er alla en sommar med hälsa och gemenskap!

projektet. Såväl ÅSA-evenemanget som utställningen är beroende av sponsorbidrag.
Professionalitet
Utställningen har producerats av Yellon –
en välrenommerad firma - i Jönköping, som
arbetar brett med arkitektur och formgivning. Genom Emigrantinstitutets expertis
har utställningsskärmarna och vår Ordens
traditionella fyrklöver av fanor placerats i
Utvandrarnas Hus.

Årets Svensk-Amerikaner representerar inte
bara sig själva, de är också symboler för de
starka banden mellan Sverige och Nordamerika – som byggts upp genom såväl
historisk som nutida utvandring till USA
och Kanada.
Förutom Vasa Ordens utställning öppnar
i sommar också den nya emigrationshistoriska utställningen Det nya landet – drömmen om Amerika på Emigrantinstitutet/
Utvandrarnas Hus i Växjö.

Med tanke på läget i världen i Covid-pandemins spår, så har vi inom ÅSA-kommittén beslutat att inte utse någon kandidat till
utmärkelsen Årets Svensk-Amerikan 2021.
Från dröm till verklighet

Sommarn och jag

Jag har under några år haft planer på en utställning över alla som utsetts till Årets SvenskAmerikan från starten 1960 och framåt. Nu
har min dröm blivit verklighet! När Emigrantinstitutet i Växjö öppnar för publik i
sommar så finns utställningen på plats.

Något hände i mitt kök där jag stod och stekte
lök,
Dörren som nyss varit stängd blev av någon
öppen slängd.
Inte hann jag fråga förrn – där stod sommarn
mitt i dörrn!
-Har du kommit allare´n?
-Det var redan längesen!
Minst en kvart har jag var´t här, skynda dig
vad gör du där?

Utställningen monteras upp i utställningshallen.

För att genomföra ett så omfattande projekt som denna utställning måste flera
komponenter falla på plats. Jag lyfter här
tre grundpelare i mitt arbete.

Jag knöt upp mitt förklädsband och tog sommaren i hand.
Genom vinterns gamla grind gick vi ut i
ljummen vind.
Först så gick vi ner till strand, värmde fötterna i sand,
såg på båten som låg kvar med de gula årors
par.
Sedan sprang vi till vår skog, där gick myrorna och drog.

Materialet.
Jag har plöjt igenom mängder av material
för att plocka fram guldkornen för varje
Årets Svensk-Amerikan med syftet att ge en
rättvisande bild av dessa fantastiska människor anpassat till ett komprimerat utställningsformat.
Finansieringen
Jag har genom åren varit flitig med ansökningar om sponsorbidrag avseende ÅSA4

Välkomna att besöka båda utställningarna!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
/ FDM, DHM

En första blick på utställningen Årets Svensk-Amerikan.

För mig personligen är det här en stor
händelse. Efter alla förberedelser av utställningen är den på plats i Utvandrarnas Hus.
Det är ett fint betyg för Vasa Orden, att
så många berömvärda personer har utsetts
genom åren och att de nu får en rättmätig plats i rampljuset och blir kända av en
större publik.

Vasa Orden av Amerika 1896 - 2021
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DS

som har haft Spanska sjukan. Farbror Harry, som vi sa, fick sjukdomen som barn och
blev skadad på så sätt att han hade svårt att
läsa och skriva.
Han jobbade tillsammans med sina bröder
på minkagården. Alla syskonen var rädda
om honom och var noga med att han hade
det bra. När föräldrarna dog så var det inget snack om utan att han skulle få bo kvar i
föräldrahemmet så länge han levde.

Ordenssyskon!
När jag skriver mitt inlägg är det Pingstafton och så skulle det varit Distriktsmöteshelg i Ljungby. Men coronan är en mäktig
fiende för oss alla, så vi gör ett nytt försök
till hösten. Vi här hemma har fått den första sprutan och snart också den andra.
Programhäftet för kommande terminen
2021/2022 kommer jag att färdigställa digitalt, så långt det är möjligt. Kalendarium
på vasaorden.se kommer att hållas uppdaterad. Tryck på papper kommer först efter
beslut på Distriktsmötet. Medlemsmatrikeln kommer också att uppdateras under
sommaren, men även där måste Distriktsmötet inväntas för att bli komplett och beslut om tryckning.
Ett problem som ibland kommer är utmärkelser till försäljning, nu senast hos Röda
Korset i Helsingborg. LFT och årsmärken
tillhör utgivande lokalloge. DFT och DLG
tillhör utgivande distriktsloge. Detsamma
gäller för regalia som förvaras hemma.
Även om det känns svårt, måste återlämning av utmärkelser begäras av dödsbo och
medlemmar som lämnar vår Orden.
Från Lomma önskar Agneta och jag alla
Vasavänner en skön sommar!

vi tappade många medlemmar i och med
årsskiftet. Logen hade då funnits i nästan
68 år. Det var inget lätt beslut att ta, det
kändes i hjärtat att den skulle upphöra!
Jag och Ingegerd är numera medlemmar i
Logen Skåne Nr 570 och ser fram emot att
få fortsätta vårt medlemskap i Vasa Orden,
fast som Skåningar, själv var jag Skåning då
jag gick på flygskolan i Ljungbyhed januari
1965 till april 1968, så lite erfarenhet har
jag!
Förhoppningsvis kan vi nu se fram emot ett
Distriktsmöte i oktober, samt att Logerna
kan starta upp sin verksamhet i normal
omfattning, lycka till med detta!
Jag och Ingegerd vill önska alla Vasasyskon
en riktigt fin Corona-fri sommar och att vi
kan ses i någon form framöver.

Så nu längtar jag till hösten, då vi kan träffas och ha våra trevliga och härliga logemöten med efterkapitel.
Så nu önskar jag alla vasasyskon en skön
sommar.
Utmärkelser på drift.

DISTRIKTSKULTURLEDARE

I Sanning och Enighet
DKL Eva Newin

I Sanning och Enighet
Ulf o Ingegerd Alderlöf
Storlogedeputerad DL 20

STORLOGEDEPUTERAD

MSLER
Sverige

Vasasyskon!
Nu kommer sommaren med sol, bad och
kunna träffa vasasyskon ute i naturen covid-säkert.
Alla har väl fått 1:a vaccinsprutan, många
av er har väl fått nr 2 också.
Läste en artikel om likheterna mellan Spanska sjukan och covid19.

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna
/ DS

Då kom jag på att jag har träffat en person
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VASASYSKON.

Kära Vasavänner

Nu går vi mot ljusare tider, både vad gäller
årstid och förhoppningsvis vad gäller
coronan.
Det har inte varit mycket aktivitet det här
året i logerna beroende på pandemin..
Vad det gäller vår egen Loge så har vi
varit tvungna att lägga ned densamma
den 31 mars 2021, detta beroende på att
vi inte kunde få ihop en styrelse, samt att

I skrivande stund är det tidig morgon och
fåglarna har vårkonsert utanför. Tänk att vi
nu har levt med denna pandemi i över ett
år. Många är vi som förlorat nära och kära.
Fåglarna tar ingen hänsyn till rådande pandemi utan låter oss njuta av deras sång.
Själv gläds jag av att även ljuset har kommit tillbaka. Våren är som en symfoni av
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DM DL19

ljud. Porlande bäckar där blåsippor tidigt
slår ut och i snabb takt följer alla andra växter med. Åkrarna börjar grönska och bönderna har fullt upp. Det är så vackert med
nysådda åkrar.
Min tid som MSLER har inte blivit som
tänkt. Det började väldigt bra med många
kontakter med loger både i norr och söder.
Vi fick glädjas över många nya medlemmar
och jag skickade många medlemskuvert.
Helt plötsligt så tystnade allt, så konstigt
allt blev.
Jag blir så glad när jag nu ser att flera loger
har aktiviteter som anpassas efter de direktiv som vi får från folkhälsomyndigheten.
Flera loger har möten över Zoom, ett ord
jag inte tidigare kunde men som nu har blivit ett ord i vardagen. Både Storlogen och
våra Distrikts exekutiva råd har givit oss
verktyg för att fortsätta Vasaarbetet under
rådande omständigheter. Vi kan glädjas åt
att vi också tagit in nya medlemmar. Förhoppningsvis kan vi starta upp våra loger
under hösten och låta våra nya syskon recipiera och uppleva våra fina ceremonier.
I oktober planerar exekutiva råden för distriktsmöten. Vi har då förhoppningsvis
blivit vaccinerade och lärt oss mera om
hur covid-19-viruset ska hanteras. Så sakteliga kommer livet att kunna återgå till
det normala. Jag hoppas att vi är många
som kommer att delta vid norra och södras
distriktsmöten. Ett fantastiskt tillfälle att
träffas i sann vasaanda. Jag önskar så att det
kan bli en fin uppladdning och inspiration
inför uppstarten av arbetet ute i våra logelokaler.
Jag önskar er alla en fin sommar
I Sanning och Enighet
Connie Grön
MSLER för Sverige

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg

staket. I konsthallen visades en utställning
med färggranna både små och stora tavlor
av Mari Rantanen. Hon har bl.a. inspirerats av Hilma af Klint.
Efter den guidade turen åt vi lunch i den
fina matsalen. Dagen bjöd på omväxlande väder med sol, regn och t.o.m. åska.
Vi tackar sy KL Barbro Nilsson för en trevligt arangerad dag.
Lite längre fram i sommar nämligen den
22 juli planerar logen en Picknic med
tipspromenad i parken runt Kärnan. Senare i sommar blir det troligen ännu en
uteaktivitet.

Kära Vasa vänner,
Nu närmar sig sommaren, men var är värmen kan man undra.
Trots den pandemitid vi lever i går tiden
fort, och nu hoppas jag många av er blivit
vaccinerade och att vi med tillförsikt kan se
fram emot en tid då vi kan träffas igen, det
vi väl alla längtar efter. Just denna dag 22/5
skulle många av oss träffats i Ljungby på
DL20:s Distriktsmöte, låt oss hoppas det
blir verklighet i oktober.
Några loger i DL19 har träffats utomhus
under vintern/våren, bl.a. promenader
med egen medhavd fikakorg. En del har
haft möten via Zoom. Det viktigaste
är och har varit att vi på ett eller annat sätt
håller kontakt med våra logesyskon.
Jag vill med dessa rader säga att jag tänker
på er och Kurt och jag vill
önska er alla en riktigt skön sommar, ser
fram emot att vi framöver ska kunna
träffa varandra igen, saknaden är stor.
Var rädda om er och varandra.
Varma hälsningar
I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
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Mellan hägg och syrén.

Vad vi längtat efter att kunna träffas i våra
loger. Våren är här med all sin vackra blomprakt. Nu har många fått sitt vaccin mot
Covid 19. Det känns härligt. Logen Kärnan kunde äntligen hålla styrelsemöte
den 27 april. Mötet hölls med säkert Corona-avstånd i logens lokaler. Det kändes
som vi kan planera för logemöte i höst.

Höstens första logemöte blir lördagen
den 11 september. Då är förhoppningsvis
alla vaccinerade och vi kan träffas inomhus.
Vår CM br Per Dahlman har lovat hålla i
en musikquiz vid efterkapitlet. Till dess
HA EN SKÖN SOMMAR!

KL sy Barbro berättade att det åter skulle bli
Gökotta den 18 maj till Hishults Konsthall med Gästgiveri. Färden dit gick med
egna bilar. PS sy Jeanette skriver efter besöket. ”Ägaren Kjell-Åke Gunnarsson berättade om Gästgiveriets och sin egen historia.
Det var hans farfars far som startade Hishults Gästgiveri 1884. Kjell-Åke övertog så
småningom Gästgiveriet och det är alltså
fjärde genarationen. 1992-1994 byggde
han till konsthallen. Detta mitt under finanskrisen då räntan var 18 %. Han blev
i Sydsvenska Dagbladet kallad för ”Idioten
från Hishult”.
I trädgården som kan liknas vid ett mini
Wanås finns flera konstverk och installationer. Bl.a. ett konstverk av Ulla Viotti
– ”Bibliotek i betong” och en installation
med keramikrör från Höganäs i form av ett

/ LH Eivor Höörgren

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs
Söndagen den 9 maj, 2021, kommer vi
att minnas ett bra tag framöver!
Då hade vår loge en ”Vårträff” i parken
bakom Scoutstugan i Väsby.
Solen sken, det var 19° varmt och björkarna
skimrade i sin skira ljusgröna färg.
En fantastiskt fin dag!
Var och en av oss hade tagit med en stol
(borden lånades av Scoutstugan).
Vi satt 6 medlemmar per bord och borden
stod på coronasäkert avstånd från varandra.
Där i solgasset, bjöd logen på grillad korv
(från lokal tillverkare) med tillbehör.
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Månlandningen på Utvandrarnas hus, Svenska Emigrantinstitutet
I samband med att Växjö kommunfullmäktige höll möte den 18 maj
överlämnade borgmästare Bo Frank en gåva
till Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet
via Kulturparken Smålands vd Lennart
Johansson. Gåvan bestod av ett inramat
foto av Apollo 11s månlandning 1969
med ett särskilt tack och hälsning till
Växjö från astronaut Edwin ”Buzz” Aldrin.
Han mottog 1970 utmärkelsen Årets
svensk-amerikan och besökte i samband
med det Växjö och hade då fotot med
sig som gåva till värdstaden. När Växjö
kommunorganisation i mitten av maj
flyttade till nytt kommunhus flyttade
tavlan vidare till Utvandrarnas hus, där
den kommer att införlivas på den Buzz
Aldrinvägg som kommer att finnas i den
nya migrationshistoriska utställningen Det
nya landet som öppnar i juni.

Gunnar, Berit och Ingrid servar vid grillbordet.

Efter god grillad korv frestade Sy AnnaBrita oss med en tipsrunda runt idrottsplatsen med 12 kluriga frågor. Man visste
inte om frågorna var ”kalla fakta” eller om
man var tvungen att ”tänka utanför boxen”! Men bäst ”tänk” hade Br Niels med
alla rätt! Grattis!

Bo Frank överlämnar tavlan till Lennart Johansson.

Vår egen trubadur Leif ser till att stämningen är på topp.

När det gällde att gissa antal knappar (169
st) i en glasburk så kom Br Åke närmast
med gissning på 175 st! Bra gissat!
Efter tipsrundan bjöds det på kaffe och
hembakat. Sy Inger hade bakat en formidabel rabarberkaka vars recept blev hårdvaluta och mycket efterfrågat! Tack Sy Inger!
Plötsligt stod han där – logens egen musiker, Br Leif, med gitarren i handen och
sångsugen!
Vi satt och njöt när Br Leif sjöng och spelade att antal låtar. Det var väldigt uppskattat!
Under eftermiddagen hann vi också med
att hälsa vår nye medlem, Br Samuel, välkommen i vår syskonskara samt att gratulera Sy Gunilla och Br Berne på deras
51-åriga bröllopsdag!
-->

Niels belönas för alla rätt i tipsrundan.

Text och foto: Monica Sandberg, samordnare
Växjö kommun.

Tavlan med månlandningen.

-->
Efter drygt 3 timmars samvaro var det tid
att skiljas. Gruppen som fixat denna fina
träff avtackades med varsin blomma och
applåder.
Gruppen bestod av Sy Ingrid, Sy Berit, Br
Gunnar och Br Leif. Tack skall ni ha!
Också Sy Anna-Brita och Sy Inger tackades med applåder för tipsrunda respektive
hembakat!ggyypp
Var och en styrde kosan hemåt med ett belåtet leende på läpparna!
/Calle Nilsson

Berne och Gunilla gratuleras på bröllopsdagen.

Medlemmarna njuter i vårvärmen.
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Enblomkruka vid sjön, Maggie Ahlin Thelin DM 19.

Äppelblom, MSLER Connie Grön.

Utsikt över Golfbanan i Oskarshamn.

Om Vasagolfen
Tyvärr har vi på grund av pandemin än en
gång tvingats flytta Vasagolfen som i maj
skulle arrangeras av Logen Blå Jungfrun nr
749 i Oskarshamn.
Vi hoppas kunna genomföra Vasagolfen i

VASA NYTT

augusti - september.
Vi återkommer med inbjudan när vi vet
mer.
I Sanning och Enighet
O Ulf Nyberg
Logen Blå Jungfrun nr 749.
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