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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

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

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 30 augusti 2022.
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 och 
Vasa-Nytt nr 1 2020, sid. 32. Det är viktigt att du separerar text och bilder!

Foto:  Catherine Bringselius Nilsson

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och 

bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, lokalloger: 150:-, livstidsmedlem: 700 kr.

Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 0707 333497

berit.hans@bogren.com
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ORDENSSYSKON

Vasavänner tänk vad tiden går fort, det 
känns som om det förra numret av Va-
sanytt kom för några veckor sedan och nu 
har redan maj nästan passerat.
Alla loger hann med minst ett möte innan 
sommaruppehållet efter den sista omgång-
en av Covid 19 och jag hoppas att ni kände 
riktig glädje att kunna träffas igen.
Det verkar som att inte alla har riktigt kom-
mit i gång efter den sista rundan av pan-
demin. Vi i Nybyggarna 698 har haft det 
lite glest med medlemmar som kommit till 
våra möten. Jag måste erkänna att även jag 
varit lite trögstartad och blivit lite lat och 
hemmakär och tyckt att det var lite små-
jobbigt att åka hemifrån. Som väl är så har 
det försvunnit och jag har sett fram mot de 
aktiviteter som jag fått vara med inom vår 
orden under hösten och våren.
Tänk att jag varit distriktsmästare i nästan 
sju månader redan, och jag har verkligen 
njutit av det. Det har varit så roligt och 
trevligt med alla samtal och möten med 
mycket trevliga människor.
Mitt första officiella besök som distrikts-
mästare var logen 628 Calmare Nyckels 
70-års-jubileum som var ett mycket trevligt 
och fint arrangerat jubileum med en fan-
tastisk fanparad och ett mycket intressant 
föredrag om logens historia. Det blev inte 
sämre av att jag och min fru blev väldigt väl 

omhändertagna av logens medlemmar och 
ordförande broder VDM Ole Torffvit med 
fru Yvonne.
Jag har också varit på Logen Småland 618:s 
75-års-jubileum som också var ett mycket 
fint arrangemang. På grund av logesalens 
låga takhöjd genomfördes fanparaden på 
ett sätt jag inte sett tidigare men det blev 
väldigt lyckat. Syskonen i Jönköping tog 
emot på ett mycket trevligt sätt och ordfö-
randen broder Göte och hans fru Maureen 
såg till att vi alla trivdes.
Logen Klockan 747 hade kallat till med-
lemsmöte för att ta ett beslut om logens 
framtid och ett trettiotal medlemmar slöt 
upp. Det diskuterade fram och tillbaka och 
när mötet var slut så var alla tjänsteman-
naposterna tillsatta och det togs beslut om 
vilka som skulle åka på tjänstemanna-kon-
ferensen. Första mötets datum efter uppe-
hållet blev till sist den sjätte maj.  Tänk om 
det varit en sådan beslutsamhet i de loger 
som lagt ner då kunde vi varit så många 
fler.
Mötet i Klockan 747 blev ett möte där det 
verkligen märktes hur saknat det hade varit 
att inte träffas sedan i december och alla 
deltog i frågesporter och en fysisk tävling 
där det skulle kastas ner burkar, skjutas 
med gummiband, kastas bollar och mycket 
annat. En riktigt trevlig Vasakväll som vi 
sent kommer att glömma.
Till sist vill jag önska er alla en riktigt fin 
och trevlig sommar och hoppas att många 
av oss ses på Tjänstemannakonferensen i 
augusti

I Sanning och Enighet.

Mats Holmberg 
/Distriktsmästare 

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!

Och nu så vill jag sjunga
att sommaren är skön,
och träden är så fina

och marken är så grön,
och blommorna är vackra

och höet luktar gott
och solen är så solig

och vattnet är så vått.

Denna härliga sommarsång tränar jag för 
fullt tillsammans med mina förskoleklas-
selever till skolavslutningen. Vi tecknar till 
Pippis verser, sedan har vi gjort en egen vers 
som vi då spelar ukulele till … mina elever 
är så duktiga. Nu hoppas vi bara på fint 
väder på skolavslutningsdagen eftersom vi 
har planerat att ha den utomhus.
Jag ska inte bli så långrandig för det har jag 
inte tid till, jag måste fortsätta att öva … 
. Plus att jag klurar på frågor till Logens 
tipspromenad till Gökottan på torsdag(26 
maj).
Det jag vill delge er alla är att ni som 
kommer till tjänstemanna- konferensen 
i Ljungby i slutet av augusti, kommer att 
ha möjlighet att titta på och handla ordens 
artiklar på plats. Det kommer kanske också 
lite “gamla nyheter”, eftersom några av di-
striktets Loger tyvärr har lagts ner på se-
nare tid och då skickat tillbaka sina lager 
på ordens-artiklar till mig. Jag håller alltså 

Ordenssyskon!

Tiden går fort och jag tackar alla loger för 
gott samarbete under dessa åtta månader.
Planeringen av årets tjänstemannakonfe-
rens pågår för fullt. I dagsläget har vi 22 
anmälda deltagare.

I samband med tjänstemanna-konferensen 
planeras en DD-träff lördagen 27/8. 

Alla distriktsdeputerade är inbjudna och de 
som har möjligheten att, på egen bekostnad 
stanna kvar på lördagskvällens middag och 
övernattning, är välkomna att på söndagen 
ingå i de tjänstemannagrupper de önskar.

Tjänstemannapärmen kommer att uppda-
teras och de logetjänstemän som närvarar 
kommer att erhålla dessa uppdateringar för 
att vidarebefordra till respektive loger.

Programhäftet för höstterminen 2022 och 
vårterminen 2023 kommer också att delas 
ut.

Jag och Sy Karin önskar er alla en trevlig 
sommar.

I Sanning och Enighet
Claes Johansson
Distriktssekreterare

VICE 
DISTRIKTS-
SEKRETER-
ARE

DISTRIKTS-
SEKRETER-
ARE
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medlemmar har gjorts kan jag konstatera 
att antalet medlemmar i Distriktsloge 20 
har minskat. Flera utträden och en del av-
lidna medlemmar har medfört att antalet 
har stannat vid 118 st.

I Sanning och Enighet
Calle Nilsson / DK

Vasasyskon!

Vad härligt det är att vi har kommit i gång 
med våra logemöten.

Det har varit en jobbig tid med pandemin. 
Jag hoppas att vi slipper fler restriktioner.
Det som är tråkigt är att loger har lagts ner. 
Så nu får vi vända denna negativa spiral 
och försöka få nya medlemmar. Prata med 
vänner och bekanta om Vasa Orden Av 
Amerika och berätta hur trevligt vi har på 
våra möten. Bjud in till efterkapitel och låt 
dem själva få bilda sig en uppfattning om 
vår loge.

Jag var en eftermiddag hos Sy Karin Holm-
qvist tillika hedersmedlem i logen 617. Jag 
fick Vasa Nytt och Vasa star som Karin 
hade samlat på från 1985 då hon och Inge-
mar blev medlemmar fram till jag själv blev 
medlem 2009. Så mycket som har hänt 
under dessa år så jag har många roliga tim-
mar framför mig att titta igenom dessa. Jag 

på att inventera och iordningställa detta. 
Jag kommer också att lägga ut detta på vår 
hemsida så att alla har möjlighet att se vad 
som finns, inte bara ni som kommer till 
Ljungby.
Med dessa rader med information så vill 
jag passa på att önska er alla en härligt skön 
och avkopplande sommar.

I sanning och enighet
Britt Lantz  / VDS

Vasasyskon!

Vi har gått in i ljusare tider men i skrivande 
stund har marken blivit blöt av regn vilket 
är välkommet efter lång tid av torka.

Under våren har arbetet med att få in redo-
visning av nedlagda loger slutförts.
Återlämnandet av inventarier från de ned-
lagda logerna har dokumenterats och förts 
till förrådet i Ljungby.

Bland mina uppgifter ingår att göra en to-
tal lagerinventering och sätta ett värde på 
varje komponent har påbörjats. Det är ett 
drygt arbete och fortskrider sakta framåt.
Hos VDS, Sy Britt, droppar det in beställ-
ningar på Ordensartiklar. Det är trevligt 
med lite omsättning på märken, namnskyl-
tar mm

När all kontroll av antalet Distriktsloge-

DK
DKL



6

Nu skall vi ha en skön sommar med lugn 
och ro, kanske en del aktiviteter också 
inom logerna. Sen laddar vi inför höstens 
aktiviteter som jag hoppas kan genomföras 
utan restriktioner.
Jag och Ingegerd vill önska alla Ordenssys-
kon en riktigt fin sommar med mycket sol 
och avkoppling!
Lev väl och ta hand om varandra!

”TREVLIG SOMMAR”

I Sanning och Enighet
Ulf o Ingegerd Alderlöf
Storlogedeputerad DL 20

Kära Vasavänner!  
                                                                                                        
Snart är min period som MSLER till ända. 
Jag lämnar den i samband med Storloge-
mötet som kommer att hållas i Philadel-
phia 2–8 juli.
Ett stort tack till er som tagit emot mig 
i era loger, för alla samtal, mail och brev. 
Tack till DL 19 och 20s exekutiva råd för 
gott samarbete och för att ni hållit mig 
uppdaterad och bjudit in mig till möten 
med zoom, men också till fysiska möten.
Det har varit en intressant och utvecklande 
period då jag fått sätt mig in i våra stadgar, 
konstitution och andra frågor rörande vår 
Orden.
Då jag för många år sedan blev utsedd till 
DD av dåvarande DM Ewa Pilhammar var 

ORDENSSYSKON.

Nu har snart halva 2022 gått och vi har 
kunnat umgås med ordenssyskon i logerna 
utan större restriktioner, tack och lov för 
det!
Det har varit trevligt och roligt att ha kun-
nat träffas under nästan normala omstän-
digheter.
Det som är framför oss nu är storlogemö-
tet i Philadelphia i början på juli, då skall 
ett nytt ER väljas, det skall också bli en ny 
MSLER för Sverige för kommande termin 
(4 år).
Vårt distrikts delegat blev ju Olle Wick-
ström, som även är tänkt som MSLER och 
jag önskar honom lycka till på mötet. På 
mötet skall bland annat 36 motioner och 
16 rekommendationer behandlas. Själv 
avslutar jag mitt uppdrag som SLD i och 
med mötet.

ser fram emot tjänstemannakonferensen i 
Ljungby den 27-28 augusti då jag hoppas 
få träffa många Vasasyskon. Jag har nytt 
mobilnummer: 0723725759.
Denna sommar blir den första sommaren 
som jag inte behöver planera någon semes-
ter jag har nu ständig semester. Jag önskar 
alla Vasasyskon en skön sommar.

I Sanning och Enighet.
DKL Eva Newin

MSLER - 
SVERIGE

SLD
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sina fina ceremonier och det som utmärker 
oss som ett Ordenssällskap. Kontakta oss 
gärna om ni har tankar och frågor som ni 
vill att vi ska ta med.
Under min 4-års period har tyvärr med-
lemsantalet varit konstant minskande både 
i Sverige, USA och Kanada. Tyvärr har 
också pandemin bidragit till detta. Gläd-
jande har varit att jag fått lämna ut över 
250 medlemskit. Jag hoppas för framtiden 
att vi ska finna flera systrar och bröder som 
vill dela vår gemenskap och intresse för vår 
historia. 
Kära medlemmar jag önskar er en fin som-
mar och hoppas att vi även i fortsättningen 
får många tillfällen att mötas.
Jag önskar den som kommer att efterträda 
mig, stort lycka till.
Lidköping 2022 04 25

I Sanning och Enighet 
Connie Grön 
MSLER för Sverige

jag väldigt liten och ödmjuk inför uppgif-
ten. Jag frågade då en erfaren Vasabroder. 
Vad tycker du att jag ska tänka på? Fick då 
svaret: ATT KONSTITUTIONEN SKA 
DU KUNNA!!! Tyvärr, så måste jag nu 
många erfarenheter och år senare göra er 
och honom besvikna. Jag kan den fortfa-
rande inte, men jag kan läsa innantill och 
hittar och tolkar den betydligt snabbare 
idag. Jag har också haft många goda rådgi-
vare ingen nämnd och ingen glömd
Min ämbetsperiod har inte blivit som jag 
hoppats på. Pandemin har medfört att jag 
inte kunnat besöka er ute i logerna, eller 
deltagit i aktiviteter som Årets Svensk-
Amerikan, firande av John Ericsson och 
andra aktiviteter som våra Loger anordnar. 
Jag känner stor sorg över att vi inte längre 
kan utse Årets-Svensk Amerikan som vi 
gjort i över 60 år. 
Vi njuter av att vi åter kan träffas i våra 
loger och njuta av gemytlig samvaro, god 
mat och spännande program vid våra ef-
terkapitel.
 Samtidigt förmörkas tillvaron av det an-
grepp som Ryssland/Putin gjort på Ukrai-
na. Det är väldigt underligt att mänsklighe-
ten aldrig lär sig av tidigare krig. Vi känner 
alla med människorna som bor och lever i 
Ukraina. Vi kan på nyheterna se den totala 
förstörelse av infrastruktur och historiska 
byggnader som sker. Svårast är dock att se 
hur människor och framförallt barn lider. 
Min största önskan just nu att detta förfär-
liga krig ska ta ett snabbt slut.
Till kommande storlogemöte kommer 
FDM DL 20 Olle Wickström, DM DL 19 
Maggie Ahlin Thelin och jag att bevaka de 
frågor som Sverige jobbar för genom att vi 
skrivit motioner till Storlogemötet. Vi vill 
också jobba för att Vasa Orden ska behålla 

Kära Vasavänner,.

Tänk att sommaren nalkas, man njuter av 
den skira grönskan, lika vackert varje år. 
Det är en sådan glädje att vi åter kunnat 
börja träffas under våren i våra loger, efter 
dessa tuffa pandemiår, vi får också innerligt 
hoppas att det vidriga kriget snart får ett 
slut. 

DM DL 19



8

To the Local Lodges in Sweden

The 40th Quadrennial Grand Lodge 
Convention will be held in Philadelphia 
on July 1 – 8, 2022. The Motions 
and Recommendations which will be 
presented and acted upon at the Grand 
Lodge meeting can be handed over by 
your local lodge secretary. If you have 
any questions, please discuss them with 
your Grand Lodge Delegates:  DL #19 
Maggie Ahlin-Thelin or DL #20 Olle 
Wickström.
I Sanning och Enighet, 
Joan Graham 

Vårt sista vårmöte i Vasa har ägt rum. Ord-
förande Br Sivert Alexandersson inviterade 
det nya biträdande ceremonimästarparet, 
Br Kent och Sy Eva Fransson.
Vår DD Sy Gull-May Åstradsson med make 
Br Bengt-Arne Åstradsson LL631 förgyllde 
kvällen, liksom Br Bertil Pålsson, DD för 
LL608, med hustru Sy Lena Pålsson från 
LL698. Sy Jeanette Olsson-Wiggins från 
Logen Norden nr 233 och Logen Frihet nr 
401 USA, ärade oss med besök. Eftersom 
vår föredragshållare från Audika drabbats 
av Covid, trädde Sy Jeanette in och berät-
tade om sitt liv och sin verksamhet på båda 
kontinenterna.
Covid är uppenbarligen kvar. Men vi ser 
fram emot semestrar och sommarsol. Pass-
tiderna hos Polisen har tagit slut, så många 
får bereda sig på ytterligare en semester 
inom landet. Vad gör väl det, när vi bor i 

Jag har hunnit besöka några loger ute i lan-
det och det har varit så givande. Vi reste 
till Jönköping i april och var med på logen 
Smålands jubileum, vi var 14 från DL19 
som reste dit för att fira logens 75-års-dag. 
En mycket trivsam kväll. 
Det som jag närmast ser fram emot i Vasa 
är det kommande Storlogemötet där jag 
valdes till vår delegat, det ska bli spännande 
och roligt att träffa Vasa Vännerna i USA 
och Canada. Detta blir andra gången för 
min del. 
Min egen loge, LL751 Bråviken firar sitt 
30-årsjubileum den 12 november, välkom-
na. 
Tiden går fort och vi i Exekutiva rådet job-
bar och planerar för kommande Distrikts-
möte, i DL19 blir det åter på Elite Grand 
Hotell i Norrköping, 18-20 maj 2023. Ni 
är varmt välkomna att besöka oss då. 
I Sverige närmar sig den äldsta logen 100 
år. LL452 Göteborg kommer att fira sitt 
jubileum 7 september 2024. Hoppas vi se 
även även där. 
Jag vill önska er alla en riktigt skön och be-
haglig sommar. Var rädda om er och var-
andra. 

I sanning och enighet 

Varma hälsningar 
Maggie Ahlin Thelin 
DM DL19 

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

LOGEN  SKÅNE nr 570  
Malmö
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ett land med både fred och frihet och med 
många enastående sevärdheter. I flera län-

der kvällen ut ytterligare ord.
Mötet diskuterade kommande sommar-
grillparty 19 juni i Kungsparken i Malmö. 
Vi hoppas på stor uppslutning inte bara av 
syskon utan också av presumtiva medlem-
mar.

der börjar man först nu i skolan att ta av 
sig munskydden, och lärarna visar för för-
sta gången sina ansikten inför klassen. Det 
kan bli överraskande.
Kulturledaren Sy Marianne upplyste med 
adress till kvällens föredrag, att De Dövas 
riksförbund firar 100 år i år och visade någ-
ra ord på teckenspråk. Att teckenspråket är 
ålderstiget syns bland annat på tecken som 
”mjölk” (då gör man en rörelse som att 
mjölka en ko) eller ”kaffe” (då gör man en 
rörelse som att mala kaffe). Det visade sig 
att vår Kaplan Sy Lena Ovelius-Bergman 
var väl insatt i teckenspråket och lärde un-

Br Ulf Alderlöf med maka Sy Ingegerd förgyllde vår kväll i 
Malmö.

Kaplan Sy Lena introducerar Kulturledaren Sy Marianne i 
teckenspråk ”Skål”.

Ordförande Br Sivert Alexandersson avtackar ”svensk-ameri-
kanen” Sy Jeanette Olsson-Wiggins.

Sy Marie Wickström flankerad av Sy May-Lis Nilsson och Br 
Bertil Påhlsson lyssnar intresserat på föredraget.
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Br Evert Bengtsson & Kassör Sy Ann-Mari Nilsson.

Nye BCM Br Kent Fransson till bords med Maj-Britt Nilsson 
och PS Br Olle Wickström.

Vår nya BCMA Sy Eva Fransson i mitten med Sy Gull-May 
Åstradsson & Sy Lena Påhlsson.

Sy Lilian med make Br Ordförande Sivert Alexandersson.

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.

Sy Christa Bengtsson omgiven av Br Bengt-Arne Åstradsson & 
Br Georg Nilsson.

musik, bl.a. Örats sång från Radioapans 
kroppssånger med text: ”Örat gör att alla 
ljud kan höras, till exempel fågelsången”. 
Vi lyssnar och njuter. 

I programmet 19 november står utflykt till 
Bjärsjölagård, ett 1700-tals skånskt rokoko-
slott. Delikat 3-rättersmiddag med lösande 
av mordgåta ”Dåd i dimman” inklusive 
ledsagning i slottssalarna av de misstänkta 
mördarna.  Vid övernattning lär man sova 
som en Drottning/Kung, där Stjärnorna på 
Slottet slumrade 2014. Vårt Vasabord rym-
mer fler!
Under logemötet underhölls vi av vacker 

-->
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Logen Kärnan nr 608 hade logemöte 12 
mars med ”Brödernas afton”.
Vi möttes av bröder som tog emot. Alla var 
glada att åter ses för logemöte nu när res-
triktionerna släppts. 
Vi tågade in till musik i logesalen. O sy 
Monica Fahlström öppnade mötet och 
kunde speciellt hälsa välkomna till 4 loge-
syskon från logen Nybyggarna Ängelholm, 
nämligen vår DD br Bertil Påhlsson med 
hustru sy Lena, DD för logen Höganäs br 
Rolf Hansson och sy Britt-Marie Elvers-
son. Vår DD br Bertil delade ut förtjäns-
tetecken, nämligen FDO till sy Jeanette 
Crona och sy Lena Malmberg, 10-årsmär-
ke till sy Anita Jönsson och 25 årsmärke till 
br Sven Broddesson, sy Britt och br Bengt 

Åberg. Tyvärr kunde inte br Agne och sy 
Stina Lindén närvara p.g.a. sjukdom. De 
har uppnått den hedersvärda tiden av 50 
års medlemskap i logen Kärnan.
KL sy Barbro Nilsson berättade om den 
svensk-amerikanske byggmästaren och mil-
jonären Mr Benson, som kom med chart-
rat privatplan till Bulltofta 15 april 1957. 
Besöket väckte stor uppståndelse i pressen.
LH sy Eivor Höörgren gjorde nerslag i lo-
gens historia med anledning av att vi skulle 
fira 2 logesyskon som inträdde i logen Kär-
nan 1972. 1 juli 1972 hade Helsingborg 
besök av en amerikansk dansgrupp med 
ungdomar ”Vasa Dance grupp”. Logen 
Kärnan höll Amerikansk Afton i Sten-
bockssalen på Grand Hotell.12 nya med-

Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

I Sanning och Enighet
Marianne Andersson/KL 

O sy Monica Fahlström tackar Stig Elversson och Roland 
Magnusson för film och berättelse från Israel. 

Bengt och Britt Åberg och Sven Broddesson har mottagit 
25-årsmärket. 

Vid bordet bl.a. Eva Eklund, Sven Broddesson, Bo Malmberg 
och Lena Påhlsson.

-->

LOGEN  KÄRNAN nr 608  
Helsingborg
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Logen Kärnan nr 608 hade kulturmöte 
den 9 april.
Det var en fin vårkväll när vi samlades 
för vårens andra logemöte. Pandemin har 
gett andra förutsättningar. BMM br Ur-
ban Stenqvist spelade ingångsmusiken. O 
sy Monica Fahlström hälsade välkommen 
och mötet genomfördes enligt vår Ordens 
ritual. Beslut togs om nya menykostnader 
p.g.a. inflationen. LH Eivor Höörgren be-
rättade om Påsktraditoner i Sverige, bl.a. 
om påskkärringarna, påskriset, påskbrasan, 
påskmaten och påskgodis. Vid ljussläckni-
gen spelade BMM ”Våren” av Grieg.
Efter utgångsmusiken samlades vi för lite 
mingel och ett glas vin. Vi bjöds in till 
matsalen, där borden stod vackert dukade 
i vårtoner med vita dukar, dekoration i 
grönt och lila. Gruppen hade lagat en god 
kasslergratäng med ananas, ris och sallad. 
Efterrätten var ”Sylabab”, som är inlagda 
päron med citrongrädde. 
Efter maten höll vår VO sy Gugge Lind-
man ett intressant föredrag om sina vand-
ringar på leden ”Santiago de Compostella. 
En vandring på 90 mil under 40 dagar 
kräver mycket förberedelser, som att vara 
vältränad, linda sina fötter, packa rätt saker 
och inte för tungt.  Gugge berättade om in-
tressanta möten med olika människor och 
små incidenter som hände. Det var både 
informativt och intressant. Tack sy Gugge!
Efter kaffet blev det dragning på det om-
fattande vinstbordet. Många hade turen att 
vinna blommor, vin, choklad mm. Efter en 
stunds småprat och avtackning av grup-
pen önskade vi varandra en Skön Sommar! 
Kanske ses vi på planerad Gökotta den 25 
maj. Då samlas vi för frukost och visning 
av Fleninge Mölla och museum. 

Vid bordet bl.a. Lisbeth Johnsson, Anita Jönsson, Krister 
Fritzon, Kristina Albinsson.

Vid bordet bl.a. Ingegerd Persson, Bertil Påhlsson, Eva Svärd, 
Barbro Nilsson. 

lemmar togs in och vid efterkapitlet hade 
de unga dansarna uppvisning.
Vid ljussläckningen fick vi lyssna till Ukrai-
nas nationalsång.
Innan maten minglade vi och fick ett glas 
vin. Bröderna hade lagat en jättegod rätt 
enligt Tareq Taylors recept ”Lachme Sabni” 
och till efterrätt osttallrik. Efter maten be-
rättade Stig Elversson och vår egen br Ro-
land Magnusson från en resa de gjort 1974 
till Israel. Det var en fantastisk reseupple-
velse med intressanta bilder. Som vanligt 
fortsatte kvällen med fin samvaro och lotte-
ridragning. O sy Monica tackade bröderna 
för en trevlig kväll. Vi skildes åt efter ännu 
en upplevelserik kväll med logen Kärnan.
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”Gökotta” på Kristi Himmelsfärdsdag 
26 maj.
Det är tradition att på Kristi Himmels-
färdsdag samlas för att göra utflykt till nå-

Alla lyssnar till Gugges föredrag. På bilden bl.a. Kjell 
Andersson, Lena Johansson och Gunilla Nilsson. 

O sy Monica Fahlström tackar sy Gugge Lindman för intressant 
föredrag.

Vid bordet bl.a. Lena Johansson, Kjell Andersson, Kristina 
Albinsson, Lena Malm-berg. 

Vid bordet bl.a. Jeanette Croona, Ingegerd Persson, Helén 
Johansson.

Vid bordet bl.a. Ingegerd Persson, Bertil 
Påhlsson, Eva Svärd, Barbro Nilsson. 

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Möllan har en fantastisk konstruktion. På bilden bl.a. Sy 
Gudrun. Br Bengt, Sy Britt och Sy Eva.

Den vackra Fleninge Mölla.
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Efter hälsningar och sedvanliga program-
punkter och härlig musik kunde vi alla, 44 
st, tåga ut till den vårlikt smyckade festsa-
len.
Där blev vi bjudna på underbart gott upp-
skuret kött, delikat potatisgratäng och 
många goda tillbehör.

Lördagen den 19 mars 2022 firade Lo-
gen Christian nr 617 sin träff med temat: 
Goda råd för växter i såväl trädgård, bal-
kong som inomhus.
Logesalen fylldes snabbt av glada och för-
väntansfulla gäster, såväl egna som gästande 
Logesyskon.

in av bygdens folk. Alla hittade vi något fö-
remål vi kände igen från barndomen, men 
många kunde vi inte veta vad de använts 
till. Allt var välordnat och vi kände stor be-
undran för allt frivilligt arbete som eldsjä-
larna lagt ner. 
Här intog vi en frukost, som sy Barbro och 
hennes medarbetare sy Anita, sy Gunilla 
och br Ingemar dukat upp. P.g.a. blåsten 
fick vi avnjuta den inomhus. Sy Barbro 
berättade en intressant historia om Starke 
Tuve och hans hustru Sissi som också har 
ett litet museum utanför Ödåkra. Vi åkte 
dit och fick ”träffa” figurerna Starke Tuve 
och Sissi.
Avslutningsvis vandrade vi ut i Duvestub-
be-skogen och njöt av grönskan och den 
lilla konstgjorda sjön. En upplevelserik dag 
med både samvaro och möte med en aktiv 
hembygdsförening som håller historien vid 
liv. Tack sy Barbro och dina medarbetare 
för en händelserik dag! 
/LH Eivor Höörgren

gon intressant kulturplats. I år var det KL 
sy Barbro Nilsson som bjöd in oss till Fle-
ninge Mölla och Museum. Vi möttes av sy 
Barbro utanför Möllan. Dagen till ära snur-
rade vingarna. Det blåste rejält (fast nume-
ra drivs vingarna med el). Vi fick höra his-
torien av entusiaster i hembygdsföreningen 
som visade oss alla detaljer och berättade 
historien. Den ursprungliga Möllan brann 
ner. En Mölla från Hjälmhult flyttades till 
denna plats. Det var ett stort äventyr att 
flytta en sådan byggnad över åkrarna, då 
det inte gick att flytta den på vägen. Till 
slut skaffades hjälp av P2. De senaste åren 
har Möllan fått nya vingar och målats om. 
Nu står Möllan så fint med fin utsikt över 
bygden. 
Sedan for vi vidare till Fleninge Museum. 
Här fanns tusentals föremål, som samlats 

Sy Barbro berättar om museet. På bilden bl.a. Br Roland, Br 
Krister, Sy Lena bland alla föremålen.

Här är Starke Tuve i sitt museum.

LOGEN  CHRISTIAN nr 617  
Kristianstad
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Det fanns även tillfälle att köpa dahliaknö-
lar och små vårblommor med sig hem.

Nu kändes det verkligen som att våren är 
på gång.
Härlig ostbricka stod också på menyn.
Efter maten var det så dags för vår inbjudna 
gäst ”Inka”, Ing-Marie Johansson att berät-
ta och ge oss tips på, hur vi skall sköta våra 
blommor.
Hon visade även ett bildspel från olika 
trädgårdsresor, som hon och hennes man 
varit på.
Mycket intressant.

Kanske var det vi Systrar som mest träng-
des framme vid blomsterbordet…..

Nöjda gäster vid borden….här vår DD 
Kenneth Andersson från Logen Tomelilla 
omgiven av vår Hedersmedlem Sy Karin 
Holmqvist och Sy Elna Giertz
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Lördagen den 9 april var det åter dags för 
en ny träff på vår loge Christian nr 617.
Denna gång var det inbjudet till Påsktema.

Visst njuter man av att se alla dessa förvän-
tansfulla och glada gäster, då man kommer 
till logen.
Strålande solsken ute och likaså inne bland 
alla de goa 45 gästerna.
 

Ett stort och varmt TACK till Festgruppen 
som ordnat det så trevligt för oss alla denna 
kväll.

 Sy Gunilla Kärrdahl, Br Tommy Göthe, 
Br Sven Hermansson, Sy Inger Göthe, Sy 
Inga-Britt Andersson och Sy Gun Her-
mansson.
Vår ordförande Jan-Erik Larsson framförde 
Logens tack till gruppen.

Som alltid hade vi ett dignande vinstbord. 
Tusen tack till alla som skänker vinster och 
köper våra lotter.
Nöjda och belåtna lämnade vi festen och 
såg redan fram emot nästa tillfälle, då vi 
kan träffas.
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Desserten, rulltårta med grädde och persi-
kohalva på vindruvsbädd. Perfekt till påsk. 
Mums!

Före maten var det dags för lite Logear-
bete.
Våra härliga gäster från Tomelilla blev ståt-
ligt införda till Södra Skånska regementets 
marsch.
Vår ordförande Br Jan-Erik Larsson hälsade 
alla hjärtligt välkomna.
Fyra nya medlemmar balloterades in, samt-
liga överflyttade från andra loger.
Kandidaterna inröstades.
Protokoll, skrivelser och rapporter följde 
därpå, innan det var dags för KL Sy Gunil-
la Kärrdahl att berätta om Vilhelm Moberg 
och verklighetens Karl Oskar.
LH Sy Ursula Karlstedt berättade om pås-
ken och dess traditioner men även om 
påskdagen i USA, den största religiösa hög-
tiden.

Kycklinggryta, ris och goda tillbehör.

FS Sy Ann Björklund avtackades med 
blommor och present. Sy Ann har varit 
medlem i vår loge sedan 2008 och varit FS 
sedan 2014
Hon kommer att flytta till Stockholm i 
april, där båda hennes döttrar bor.

O Br Jan-Erik tackade för visat intresse och 
avslutade logemötet enligt Ordens ritual.
Kvällens BMM Nils-Olof Olsson lät gäs-
terna gå ut till ”Vita sommarmoln” med 
Ann-Louise Hansson.
Nu väntade en läcker buffé som våra duk-
tiga tjejer i köket dukat fram.
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Det var verkligen en härlig kväll i god Va-
saanda.

Kvällens festgrupp som dukat borden så 
påskfint och tillagat den goda maten be-
stod av:

Sy Ursula Karlstedt, Sy Gudrun Modin, Br 
Arne Åkesson, Sy Eva Borg, Sy Brita Åkes-
son och Sy Gunilla Kärrdahl.
O Br Jan-Erik tackade samtliga med en 
stor applåd.

Efter sommaruppehållet träffas vi åter. Ser 
fram emot en härlig höst med flera trevliga 
Vasa- fester, inte minst vårt 75-års-jubileum 
den 22 oktober.
Hjärtligt Välkomna!

CMA Gunnel Olsson

Kvällens gästföreläsare Lena Alebo från 
Simrishamn, chef på Österlens Museum, 
fängslade oss verkligen med sina roliga och 
intressanta berättelser om kloka gummor 
och gamla påsk- traditioner.

Våra lotteriförsäljare var aktiva som vanligt 
och lotterna fick strykande åtgång.
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Kulturafton 5 mars
Efter att årsmötet i januari inställdes kändes 
det bra att kunna träffas igen den 5 mars. 
Vi välkomnade då vår nye medlem Br Sven 
Ryner, som tidigare varit medlem i Logen 
Bråviken nr 751. Kulturledaren framförde 
några sent anlända julhälsningar och andra 
hälsningar från loger i USA och Kanada.
Under efterkapitlet berättade KL om 
”Sankt Patriks Dagen” och firandet i USA.  
Br Lennart Emanuelsson berättade om en 
tre månaders studieresa under rubriken 
”USA 1975 – en teknologs äventyr”. Det 
blev mycket nostalgi och handlade om mu-
sik och om bilar, vilket ledde till en livlig 
diskussion efteråt.

Lennart Emanuelsson

Pontiac Firebird 1968 convertible 400 cu.in. 4-speed.

Logen Småland firade 75 år den 9 april
Vårt jubileumsmöte blev mycket lyckat. 
Många gästande Vasasyskon och egna 
Vasasyskon hälsades välkomna. Från sju 
lokalloger i de båda Vasadistrikten, från 
Norrköping i norr till Malmö i söder kom 
gästerna.
Br Harald fick ta mot tioårsmärket av ord-
föranden Br Göte Bengtsson och Storlo-
gedeputerad Br Ulf Alderlöf överlämnade 
femtioårsmärket till Sy Aino Bergling. Ett 
stort antal hyllningstelegram, hälsningar 
och penninggåvor till Logen och till Vasa-
arkivets vänner hade inkommit. Logehis-
toriker Br Bo Ahlsgård presenterade en 
historik över de gångna decennierna och 
kulturledare Sy Maureen Bengtsson fram-
förde hälsningar från vänloger i USA.
Till Br Harald Petterssons spel på flygeln 
tågade alla ner till matsalen. Under banket-
ten underhöll Peder Losten med visor och 
berättelser. 

LOGEN  SMÅLAND nr 618  
Jönköping
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CM Br Lars-Åke Larsson läste upp hyll-
ningstelegram som kommit. Bildspel med 
foton från Logens senaste 40 år visades. 
Sent på kvällen bjöds det på jubileumstår-
ta. Den trevliga samvaron avslutades med 
att alla sjöng Logen Smålands egen sång 
och ett tack till alla Vasasyskon som kom-
mit för att fira Logens 75 år.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

SLD Ulf Alderlöf och Sy Aino Bergling.

Peder Losten.
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Utflykt till Vandalorum i Värnamo den 
19 maj
Efter en mycket välsmakande lunch och in-
formation från vår ordförande fick vi tillfäl-
le att titta på tre intressanta utställningar.
”Boro – nödens konst” en utställning om 
japansk trastextil. Föremålen berättar om 
konsten att ta tillvara tyger och om män-
niskors kreativitet. Trasor är värdefulla. 
”Behåll tygbiten om den är tillräckligt stor 
för att slå in en böna”. Allt kan användas på 
nytt. En del av föremålen var mycket gam-
la, t ex en ”sovrock” (ca 120 år) som lappats 
och lagats och fyllts med hampafibrer och 
som vägde 14 kg.   

Wanja Djanaieff, textilformgivare, har de-
signat 100-tals mönster som kändes igen på 
utställningen. Det blev stor succé när hon 
designade kläder åt den svenska OS-trup-

Boro.

Sovrock.

Göte och Thor-Leif.

Två fåglar.

Göte, Ann Christine och Bo.
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de artiklar som fanns på museet.
Vi besökte också museets butik. Här fanns 
mycket som påminde om gamla tider.
Medlemmarna från Växjö Catherine 
Bringselius Nilsson och Göran Nilsson 
anslöt på glasmuseet. Efter förmiddagens 
rundvandringar var det gott med lunch i 
restaurangen som smakade utmärkt.
Åter i bussen på väg hem efter en innehålls-
rik dag bjöds vi på eftermiddagskaffe som 
satt fint. Hemvägen ägnades åt att disku-
tera vad vi hade fått vara med om. Alla var 
överens om att dagen varit innehållsrik och 
utvecklande för vårt logearbete.

Utflykt till Utvandrarmuseet/ glasmuseet I 
Växjö.
Kl. 8.00 träffades 37 systrar och bröder på 
Gastens parkering i Kalmar.
Några vasasyskon steg på i Trekanten.
Alla förväntansfulla och upprymda inför 
de upplevelser som väntade.
Första överraskningen en frukostpåse och 
därtill en livgivande kopp kaffe.
Väl framme i Växjö möttes vi på Museet av 
välkomnande personal.
Vår guide i Utvandrarmuseet var väl förtro-
gen med sin historia. Orden flödade med 
jämn ström ur hans rika kunskap. Humor 
och med glimten i ögonen gjorde att in-
formationen uppmuntrade oss till att ställa 
frågor som vi funderade över.
Fruktstund innan vi gick vidare till Glas-
museet och Orrefors glas som förvaltas av 
museet i Växjö. 
Det var spännande att se glasets historia i 

RJ-tavlor.

pen i München 1972. Förutom på tyger 
kan man idag se hennes mönster på bland 
annat brickor, underlägg och servetter.

Mönster.

Den tredje utställningen visade måleri och 
skulpturer av Richard Johansson från Vrig-
stad.  Fotona visar på hans olika sätt att ut-
trycka sig i konsten.
/ Maureen Bengtsson       

LOGEN  CALMARE NYCKEL 
nr 628     Kalmar
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Varmt tack till Nils-Göran Johansson som 
ordnat studieresan.   
/Monica Jernetz

Hej alla golfande och icke golfande Systrar 
och Bröder! 
  
Här kommer inbjudan till årets prestige-
fyllda tävling där vi hoppas på många he-
jande supporters. 
  
Logen Calmare Nyckel nr 628 
I Sanning och Enighet 
Erhold Granberg 
Protokollsekreterare 
070-48 388 76 

Samling i Emigrantinstitutets stora sal.

Glasmuseet..

Vandringspriset.
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INBJUDAN TILL VASA – GOLF 2022

Onsdagen den 31 augusti spelar vi Ordenssällskapets traditionella 
golftävling på 75-årsjubilerande Kalmar Golfklubb.

Tävlingen instiftades 1987 av dåvarande Logen Tre Hjärtan nr 665 i
Halmstad, med ett vandringspris uppsatt för medlemmar i DL Södra Sverige nr 20.

Samling sker kl 9.15 i klubbhuset för information, fika och utdelning av scorekort. 
Därefter spelar vi 18-hål poängbogey på Nya banan. Längsta drive och närmast hål 

ingår i tävlingen.

Kl 19.00 serveras middag med prisutdelning på Restaurang Gröna Stugan. På mid-
dagen kan med fördel även anhöriga till spelare följa med.

Förfrågningar och anmälan kan göras till Erhold Granberg, 
erhold.granberg@telia.com eller mobil 070-4838876. 

Anmälan till tävlingen skall göras senast den 31 juli 2022.

Vasasyskon från DL Norra Sverige nr 19 är också välkomna att deltaga i tävlingen.

 Välkommen att spela Vasa-golfen i Kalmar 2022 !!!
 

För LL Calmare Nyckel nr 628
Christina och Erhold Granberg
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Efterkapitlet inleddes med lite mingel 
innan det var dags att inta platserna vid de 
vackert dukade borden. Efter kungssången 
och Konungens skål fick vi avnjuta kallrökt 
lax med varm potatissallad, bröd och grön-
sallad och till dessert Passions Panna cotta. 
Mätta och belåtna var det dags för kvällens 

Den 26 mars var det dags för vårens hög-
tidsmöte i Tomelilla Logen nr 631. Detta 
ägde rum i Folkets Park i Tomelilla. Hög-
tidligt med damer i frasande långklänning-
ar och herrar stiliga i frack. Logen gästades 
av Installationsstaben från Logen Skåne nr 
570 samt medlemmar från Logen Chris-
tian nr 617.
Under mötet avhandlades de sedvanliga 
punkterna. Logen tog in två nya medlem-
mar nämligen Anita och Alf Erlandsson, 
som fick avlägga ordenslöften och hälsades 
varmt välkomna. 

Sedan var det dags för den högtidliga in-
stallationen av Logens Tjänstemän, vilken 
leddes av staben från Logen Skåne nr 570.
Därefter berättade Logehistoriker Bengt-
Arne Åstradsson om Svenskbyn i Ukraina, 
vilket kändes mycket aktuellt. Därefter av-
slutades mötet med Nationalsången.
Under utmärkelse fick Sy Anitha Hansson 
mottaga FDO-värdigheten efter att ha varit 
FS i 3 år.

De nya medlemmarna Sy Anita och Br. Alf Erlandsson med 
Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson i mitten flankerad av CM 
paret Sy Lisa och Br. Roger Larsson.

Tjänstemännen installeras av stab från LL Skåne nr 570.

Sy Anitha Hansson tackar för mottagandet av FDO.

Mittenbordet på banketten.

LOGEN  TOMELILLA nr 631  
Tomelilla
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underhållning, som Britt Lantz och vår 
musikmästare Gert Lantz ansvarade för. 
De hade plockat fram och sammanställt 
allsångshäften med kända melodier som le-
gat på Sventoppen genom åren, och de när-
varande sjöng med av hjärtans lust.  Efter 
detta smakade det extra bra med kaffe och 
god kaka innan det förrättades dragning på 
lotteriet. Efter ytterligare en stunds trevlig 
samvaro var det dags att bryta upp och bege 
sig hem efter ännu en lyckad kväll. 
Anne-Maj Råberg 
Kulturledare 

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson tackar Syskonen Britt och 
Gert Lantz för detta trevliga efterkapitel.

Efterkapitlet denna kväll var medryckande allsång.

Vice Ordf. Sy Carola Örnhed talar till våra nya medlemmar.

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson och dagens DD Sy Marie 
Wickström skålar med Ordensyskon.

De nya tjänstemännen i Tomelilla nr 631 (Sy Kerstin 
Andersson saknades denna kväll).
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Vårutflykt med Logen Höganäs nr 634.
Det var en liten, men tapper skara som 
äntrade bussen kl 8.00 lördagen den 7 maj. 
Vädret var fortfarande lite kyligt och him-
len en aning grå, men inne i bussen sken 
deltagarna som varma solar.
Efter att ha hämtat upp fler deltagare ut-
med färdvägen, styrde vi kosan över Hal-
landsåsen. 
Ganska snart stannade vi bussen för för-
middagsfika, kaffe och goda frallor duka-
des fram, och den som så önskade kunde 
till och med få ett glas vin. Efter ännu en 
stund anlände vi till Wapnö Gård utanför 
Halmstad, där man under 20 års tid ut-
vecklat ett eget kretslopp och producerar 
god och miljösmart mat. Guiden Kevin 
berättade om gården och dess historia och 
därefter fick vi gå runt och titta i de olika 
hallarna. Mjölkningskarusellen var i gång, 
korna gick själva in i ett bås och blev mjöl-
kade och gick sedan ut i hagen igen. I ett 
annat hus bodde de kor som skulle kalva, 
och i nästa hus fanns kalvarnas ”förskola”, 

allt stort och rymligt. 
 Inne på slottet bjöds vi på fika innan bussen 
rullade vidare mot Berte Museum i Slöinge. 
Också här fick vi en intressant genomgång 
av verksamheten, innan vi fritt fick ströva 
runt i muséet. Alla föremål som fanns här 
skänktes av traktens bönder i takt med att 
livet på landet förändrades. Det hördes 
många glada tillrop när vi kände igen en 
del föremål från vår egen barndom.
Så styrde vi kosan söderut igen och efter 
bensträckare och vätskekontroll anlände 
vi till Hotell och Restaurang Rosenberg i 
Åstorp. Där väntade en utsökt middag på 
oss, en laxfärserad fylld bergtungafilé med 
vitvinssås. Underbart god! Mätta och nöjda 
återvände vi hem till Höganäs igen.
Nu ser vi fram emot vårt Sverige - Ameri-
kamöte den 11 juni och hälsa alla Ordens-
syskon varmt välkomna till vår vackra Kul-
labygd.
/Berit och Hasse -->

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson tackar Carl-Henrik Henriz 
för ett intressant efter kapitel.

Sy Ylva Persson Hallström mottager FDO värdighet.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

LOGEN  HÖGANÄS nr 634  
Höganäs



VASA NYTT
nr 2 juni 2022, årgång 56.
Ansv. utgiv.: Mats Holmberg, DM. 
Redaktörer: Catherine Bringselius Nilsson och Göran Nilsson.
Skicka material för publicering i septembernumret till:
email: vasanytt@vasaorden.se eller
Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43, Växjö.

Glad Sommar!

Fikapaus i det fria

Sy Inger tackar för god mat och en trevlig utfärd.Gammal skolsal i Berte museet

Resenärerna samlade utanför Wapnö Slott
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