VASA

NYTT

NR 3 ÅRGÅNG 37

AUGUSTI 2003

FEST I FILIPSTAD

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia överräckte ”den gyllene plaketten till Årets
Svensk-Amerikan 2003, Marilyn Carlson Nelson. Jane Sörman DL19, DH DL20,
Catherine Bringselius Nilsson och DM DL19, Ewa Pilhammar Andersson assisterade.

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20
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DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT
ORDENSSYSKON!

DL-tjm 2003-2005, R/FÖM Sonja Sönne, R/FÖM Åke Thysell, R/FÖM suppl Olof Breitfeld, R/FÖM Gull-Maj Högstedt, FDM Knut Rosenkvist, DM Åke Mellnert, VDS Olle
Wickström, DKL Gun Lith, MDER Ulf Alderlöf, VDM Kjell Isberg, DU Morgan Pålsson,
DK Arne Jönhill, DS Per Dahlman.(DH Catherine Bringselius Nilsson saknas)

DL 20 tackar
Stormästaren
för besöket

Oj vad tiden rasar iväg. Det är redan över tre månader sen vi var
med om vårt 26:e Distrikts-möte i DL 20. Ett välplanerat och väl
genomfört arrangemang allt igenom.
ETT STORT TACK TILL ALLA I LOGEN RONNEBY NR 630
samt till dem inom Distriktet som hjälpte till med detta arrangemang.
Jag vill tacka för det förtroende Ni Vasasyskon givit mig, att vara Distriktsmästare de
kommande två åren. Det är ingen lätt uppgift, men jag skall göra mitt bästa för att leva
upp till detta.
Jag vill även tacka min företrädare Knut Rosenkvist för det arbete han har lagt ner
under dessa år som DM, men vi får heller inte glömma hans stöd, Gertrud.
Samtidigt vill jag tacka de ER-tjänstemän som nu har lämnat ER. Det arbete Ni har
lagt ner har fört vår Orden framåt. Jag kommer att sakna Er gemenskap.
De nya Distriktslogetjänstemännen hälsar jag hjärtligt välkomna till arbetet inom
Distriktslogen.
Tyvärr har jag inte kunnat deltaga i så många Sverige-Amerika arrangemang i sommar
på grund av mitt arbete. Jag hoppas att Ni, ute i Distriktet, har kunnat besöka några av
de fina aktiviteterna som Logerna har anordnat under sommaren.
När Ni läser detta har vi just genomfört DD-konferensen i Ljungby.
Planeringen för ER-sammanträdet i oktober är i full gång.
Min förhoppning är, att vi kommer att träffas under hösten vid något logemöte.
Jag önskar Er alla en fin höst i sann Vasaanda.
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Distriktsmästare

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den
15 oktober 2003.
Bilder skall vara skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg.
Material till kommande nummer sändes till Bertil Ericsson,
Älgvägen 15, 372 50 KALLINGE
E-postadress: bertram.ericsson@telia.com
RAPPORTERA I VASA NYTT OM DIN LOGES AKTIVITETER!

FOTOGRAFER OCH SKRIBENTER
Varmt Tack för allt material Ni skickar in till vår medlemstidning VASA NYTT! Utan
Er medverkan blev det ingen tidning. Vi tar gärna emot synpunkter på innehåll och
utformning för att kunna fortsätta förbättra vår tidning. Några önskemål från red.:
Text skrivs om möjligt på dator (sänd helst inte Word-filer, utan .txt - oformaterad text)
eller skrivmaskin och sänds med post eller e-post.
Bilder skall antingen vara skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg och sändas med
post eller sändas som JPG med e-post. (Sänd inte bilder inne i Word-filer, kvalitén blir för
dålig!) /Redaktionen

4

SLD HAR ORDET

Ett stort TACK och en lika stor eloge till Logen Ronneby Nr 630
för deras arrangemang av Distriktsmötet 2003. Även om man har
idealiska lokaliteter till sitt förfogande, så är det mycket annat som
skall fungera. Sekretariat, ljudanläggningar, utflykter, transporter
m.m. och framför allt ett tidsschema som gör det möjligt att få det
flytande. GRATTIS!
Jag vill också gratulera alla nyvalda distriktstjänstemän till deras
befattningar och önska dem varmt lycka till. Må dom genom sitt
kunnande, sin entusiasm och med ett gott samarbete föra Vasa Orden av Amerika framåt
i vårt distrikt.
I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed
Storlogedeputerad

DS INFORMERAR

ORDENSSYSKON!
Hösten är här efter en skön sommar och det är åter dags att
samlas i Logerna.
Vid vårens distriktsmöte i Ronneby valdes undertecknad att
såsom Distriktssekreterare efterträda Lars-Åke Larsson och färden
hem till Ystad företogs i en fullastad bil.
Det är många lådor och pärmar mm som tillhör befattningen.
Jag hoppas på ett gott samarbete med alla Loger och medlemmar
av Vasa Orden av Amerika och ser fram emot arbetet i Distriktslogen med tillförsikt.
Snart är det åter dags att sända in ansökan om utmärkelser.
Blankett kommer som vanligt ut till Logerna.
Glöm inte att fylla i om ni skall beställa märken. Detta för att vi säkert skall kunna
leverera till er alla. Är det många som skall levereras måste vi eventuellt beställa nya från
tillverkaren och det tar några veckor.
Slutligen vill jag önska alla Vasasyskon en fin höst med många trevliga stunder i Logerna. Var en flitig besökare och ta gärna kontakt med syskon som inte besökt Logen de
senaste mötena och påverka att delta i vår fina gemenskap.
Varma Vasahälsningar
Per Dahlman
Distriktssekreterare

VDM HAR ORDET
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Ordenssyskon!
Jag känner mig hedrad att få förtroende som VDM inom Vasa
Orden av Amerika, Distriktslogen Södra Sverige Nr 20.
Det är en spännande utmaning att få vara med och forma Vasa
Orden av Amerikas framtid in i ett modernt 2000 tal och samtidigt slå vakt om vårt historiska arv och dess tradition.
Jag blev själv medlem i vår Orden 1994 och har tjänstgjort som
VO och O i Logen Westervik Nr 679. Genom att vara tjänsteman
får man en intressant inblick i Logens och Vår Ordens verksamhet.
Vasa Orden av Amerika ligger mig varmt om hjärtat då vänskapen ger så mycket åt så
många om man själv vill och är öppen för en ömsesidig vänskap.
Vasa Ordens ena hörnsten är som bekant vår kulturella del och historia som är nog så
viktigt att upprätthålla och utveckla.
Jag ser den andra hörnstenen som vänskapen. Med vänskap och omtanke följer en
stark gemenskap som alla medlemmar kan bidraga till. Man är med i Vasa Orden av
Amerika som individ.
Glöm aldrig bort att DU är alltid viktig som individ för någon eller några någonstans!
Dina insatser som logemedlem betyder mycket såväl för Logen och dess logearbete
som för gemenskapen inom vår Orden.
Mår Logen gott så mår som bekant vår Orden också gott.
Jag övertar, som er nye VDM, konkret nu arbetet med att sammanställa närvarofrekvenser efter Åke Mellnert, som nu är vår Distriktsmästare. Jag önskar Åke Varmt Lycka
Till i hans nya uppgift. Jag ser fram mot samarbetet och kontakterna med Logernas Protokollsekreterare i arbetet med närvarorapporteringen . Ring mig gärna om det är några
frågetecken. Jag hoppas få möjlighet att besöka många Loger framledes. Som avslutning
några ord på vägen:
”Vänskapen är ett universellt språk som alla kan tala - som både den döve kan höra
och den blinde se.... om bara viljan finns !”
Väl mött alla Ordenssyskon och var rädda om er, önskar ... Eder VDM
Varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Kjell Isberg
Vice Distriktsmästare

6

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN
Undertecknad, sedan sept. 1971 medlem av Logen Skåne
Nr 570, blev vid Distriktsmötet i Ronneby i maj månad
vald till ny Vice Distriktssekreterare.
Jag började min tjänstemannabana som PS 1973 och har
sedan haft förmånen att tjänstgöra på de flesta posterna
inom Logen. Under de senaste 2 åren hade jag den stora
glädjen att var DD för Österlens absolut trevligaste Loge
nämligen Logen Tomelilla Nr 631.
Jag vill först och främst tacka för det förtroendet som gavs mig, och jag skall försöka
leva upp till de förväntningar som finns efter bästa förmåga.
Således har jag bland annat att svara för försäljningen av alla våra fina Ordensartiklar
av alla de slag.
Vi har nyligen erhållit en del av de sedan länge önskade smyckena till våra systrar och
jag har så långt det varit möjligt börjat sända ut dem till respektive Lokalloge. Till de
Lokalloger som ännu inte erhållit sin beställning kan jag bara säga hav tröst, de kommer
så fort jag erhåller fler smycken från England. Till de bröder som redan nu börjar tänka
på julklappar till sina kära systrar så har Ni här 2 verkligt fina erbjudanden att fundera
över. Det är bara att kontakta din FS för att få se hur de ser ut.
Till Logernas FS vill jag vädja om att försöka beställa era artiklar i så god tid som möjligt, risken finns kanske annars att något saknas i mina gömmor och jag kan kanske ej få
nya artiklar i tid för leverans till er.
Med önskan om gott VASA-samarbete
I Sanning och Enighet
Olle Wickström Vice Distriktssekreterare

DISTRIKTSUNGDOMSLEDAREN

Ordenssyskon!
Vid distriktsmötet i Ronneby blev jag vald till Distriktsungdomsledare i DL20. Jag vill nu ta chansen att presentera mig. Jag
heter Morgan Pålsson och är för närvarande Ordförande i Logen
Kärnan nr 608, där jag varit medlem sedan 1990. Jag har också
tjänstgjort som BIV, IV, BCM, CM, VO.
Jag var med och startade Aktivitetsklubb nr 29, Ungdomsklubben Nya Sverige, 1995.
I Ungdomsklubben har jag också tjänstgjort som ordförande.
Jag ser med glädje fram emot att få jobba med ungdomsfrågorna inom distrikt 20. Det
ska bli roligt att få samarbeta med SLU och DU i DL19 samt alla ungdomsansvariga i
lokallogerna. Jag tänker också fortsätta samarbetet med DL13 i USA, och självklart kommer jag att fortsätta att hjälpa och stödja Aktivitetsklubb nr 29, Ungdomsklubben Nya
Sverige.
I SANNING OCH ENIGHET
Morgan Pålsson
						Distriktsungdomsledare DL 20

DISTRIKTSKASSÖREN
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-Jag är 58 år och gift med Helena. Vi har tre barn 30, 27 resp 23
år. Alla tre har varit Rotarys ungdomsutbytes-studenter.
- Jag är revisor och företagskonsult och vi äger en egen revisionsbyrå.
- Som lundensare specialiserade jag mig på företagsekonomi och
beskattningsrätt med associationsrätt.
- Jag har varit föreningsledare i politiskt och religiöst neutrala
föreningar sedan jag var 14 år.
- Jag fick glädjen att som en av tre få stipendium och åka till USA som
ungdomsambassadör under sju månader 1969. Totalt har jag varit i USA mer än
20 ggr och besökt 33 stater.
- Jag arbetar med Rotarys ungdomsutbyte och GSE-utbyte där jag är
distriktsordförande. Jag sitter också med i Rotarys distriktsråd.
- Jag kom med i Vasaorden av Amerika 1998 och har varit Finanssekreterare i tre år.
- Jag är medlem i Logen Klockan nr 747.
Många Hälsningar
Arne Jönhill
Distriktskassör

MDER
VASAVÄNNER!
Jag heter Ulf Alderlöf, är 59 år och gick in i Vasa Orden av Amerika, Logen Ronneby nr 630 år 1985 tillsammans med min hustru
Ingegerd.
Mina uppdrag hittills har varit: IV 5 år, VO 1 år, O 3 år, f.n sitter
jag som FDO.
Jag är med i ett antal kommittéer inom Logen och har funnit allt omnämnt väldigt
stimulerande och utvecklande.
I mitt yrkesliv har jag arbetet inom Flygvapnet, är utbildad pilot, men har även jobbat
med andra uppgifter, och hela tiden haft flygtjänsten kvar ända fram till avtalspensionen
2002 efter 37 års tjänst.
Jag har fått förtroendet att ersätta Bertil Ericsson som distriktets nya MDER vilket inte
blir lätt, men jag tar det som en prövning och utveckling av mig själv inom vår Orden.
Min förhoppning är att kunna ge er ”Vasasyskon” samma service som min företrädare.
Väl mött framöver.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
MDER
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DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Det som förde mig till Vasa Orden av Amerika var faktiskt
kulturen och mitt intresse för Vilhelm Moberg, vars emigrantepos
jag specialstuderat. Hans-Olov Söderström, då DKL i DL 19, bad
mig komma till LL Eskilstuna Nr 633 och berätta om Mobergs
arbete med utvandrarromanen. Det var mitt första besök i en
Vasaloge, och sedan var jag ”fast”.
Som Vasamedlem i över 20 år har jag fått många syskon och
vänner, olika, men alla med ett gemensamt intresse, Vasa Orden
av Amerika och vad den står för.
När min man Gunnar och jag flyttade till Småland, gick vi först in i LL Filbyter Nr
714 i Linköping, men flyttade sedan över till DL 20 och LL Westervik Nr 679, som
ligger 5 mil närmare Vimmerby.
Vi bor alltså i Vimmerby, på vägen mellan Peter Cassels Kisa och Utvandrarnas Hus
i Växjö. Genom logesyskon från LL Filbyter har vi därför haft förmånen att ta emot
många för oss okända amerikasyskon och guida dem här i trakten. Vimmerby, som är en
av Sveriges äldsta städer, har faktiskt mer än Astrid Lindgrens Värld att visa. Det har varit
roligt och känts viktigt, då vi som Vasamedlemmar enligt stadgarna bör ”på bästa sätt
mottaga och bistå Ordenssyskon från USA eller Kanada som besöker Sverige.”
I Logen Westervik Nr 679 har jag varit BKL och KL. De senaste 4 åren har jag tjänstgjort som VDKL i DL 20 och haft förmånen att samarbeta med Stig Sälgeback, som
under sin tid som DKL uträttat enormt mycket. Vid Distriktsmötet i Ronneby valdes
jag till DKL för innevarande termin. Jag tackar för det förtroende som visades mig och
vill naturligtvis göra mitt bästa, men bävar när jag ser alla lådor med material Stig lämpat
över till mig.
Samtidigt ser jag fram emot kontakt med alla intresserade och engagerade kulturarbetare i våra Lokalloger och hoppas på gott och givande samarbete.
I Sanning och Enighet
Gun Lith
Distriktskulturledare
AKTIVITETSKLUBB NR 22
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING
bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa Arkivets Stödförening och stöd
Arkivets verksamhet och bevara en svenskamerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser- tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!
		

Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09 - 1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 Kallinge, Tel. 0457-203 90

DISTRIKTSHISTORIKERN
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Ordenssyskon!
Distriktsmötet i Ronneby innebar för mig personligen några
höjdpunkter - jag avtackades för mina fyra år som Storlogekulturledare för Sverige och jag blev vald till Hedersmedlem i DL
20, som erkännande för mitt mångåriga arbete inom och för Vasa
Orden av Amerika. Vår Ordens grand old man, Vasaveteran och
Hedersmedlem Einar Heidensjö, som innehar 50-årigt medlemskap i Vasa Orden av Amerika, hälsade mig välkommen i ”klubben”. Visst var detta en ära för mig, liksom för mina Distriktslogekollegor, SLD Rolf
Arnshed, MSLER Bertil Ericsson och fd SLU Lena Johansson, som också hedrades med
denna utmärkelse vid Distriktsmötet 2003 i Ronneby.
Den uppmärksamme läsaren har naturligtvis redan gissat sig till att jag är den nyutnämnde Distriktshistorikern i DL 20 efter Br Knut Sernbo, annars skulle jag ju inte
skriva denna spalt. Det är en hedrande uppgift att efterträda Br Knut på denna post.
Br Knut, alltid med glimten i ögat, mycket kunnig och passionerat intresserad av sin
uppgift som Distriktets historiker under många år, har gjort ett enastående förtjänstfullt
arbete för Vasa Orden av Amerika. Tack, Br Knut!
Br Knut har lyft fram Logehistorikerna i ljuset och givit deras arbete i logerna den
dignitet det förtjänar.
Logehistorikern Göran Lundeberg i min Loge Carl von Linné Nr 678, har vid flera
tillfällen öppnat fönstret mot vår Loges historia genom att ge Logeglimtar från såväl
möten som efterkapitel. De som var med på den tiden minns mötena och människorna
och de som inte var med blir delaktiga i Logens historia.
Protokollen är en ovärderlig källa i detta sammanhang jämte jubileumshistoriker och
bildmaterial mm. Den sedan många år pågående mikrofilmningen av Logernas handlingar är viktig att fortsätta med. Alla kanske inte känner till att filmerna också är en
del av arkivmaterialet hos Svenska Emigrantinstitutet, eftersom ett exemplar av varje
mikrofilm tillställs Institutet. Önskemålet från Br Knut om en kurs i arkivkunskap skall
jag försöka infria.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktshistoriker

LOGEHISTORIKER OCH KULTURLEDARE
RESERVERA LÖRDAGEN DEN 22 NOVEMBER!
Denna dag blir det utbildning för Logehistoriker (eller annan medlem i Logens arkivkommitté) i arkivering mm i Utvandrarnas Hus i Växjö. Årets Kulturledarträff äger
rum samma dag och på samma plats. Möjlighet att släktforska planeras också. Skriftlig
inbjudan till dessa arrangemang kommer att sändas ut.
De som så önskar kan besöka Logen Carl von Linné Nr 678:s Logemöte samma kväll.
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Fredagen den 11 april var det dags för ”Systrarnas Afton” på ”Café
Hålligång.” Efter en god måltid stormade systrarna in med fullt ös. Det var
verkligen hålligång. Att ni orkar. Sedan kom ”Afrodite”, ett bevis på hur fina förmågor vi
har i vår Loge. Tack alla systrar för en fartfylld och rolig kväll. /B.Ö. (se bild på sidan 18)
Torsdagen den 29 maj firade Logen Skåne Nr 570 Kristi himmelfärdsdag med
Gökotta kl 0400 på Kölnans fritidsområde. Vi väntade på göken och såg solen gå upp,
därefter blev det sillfrukost under mycket trevliga former (då hade vi ju vaknat riktigt).
Ett stort Tack till Solveig Johnsson som återigen arrangerade det hela. /B.Ö.
Den 6 juni deltog ett tjugotal Logesyskon från Logen Skåne Nr 570 och Logen Malmöhus Nr 643 i firandet av Nationaldagen på Malmö Idrottsplats. Efteråt åkte vi hem
till Marie och Olle Wickström som bjöd på kaffe och smörgåsar. Tack skall Ni ha för en
fin avslutning på denna högtidliga dag. /B.Ö.

LOGEN CARLSKRONA NR 601

Högtidsmöte med reception har ägt
rum i Logen Carlskrona nr 601 den 12
april. Logen hade förmånen att få fyra
nya medlemmar. En alltigenom trivsam
tillvaro präglade hela högtidsmötet. På
högtidsmötet gästade oss sex medlemmar
från Logen Ronneby nr 630.
Recipienderna fr v Gia Medemyr, Karl-Erik Karlsson, Gunvor Karlsson, Ingeborg
Åhfeldt, flankerade av CM-paret Jan
Svensson och Kärstin Holmberg-Jönsson

LOGEN CHRISTIAN NR
617
Indien och USA var ett par teman i
Logen 617 Christians aprilmöte. Men det
förekom också en annan notabel händelse.
Mandattiden för logens DD Inger Hammarlund, LL 630 Ronneby, gick ut och
Inger gjorde sitt sista ”framträdande” i
Logen i detta avseende. O Gösta Löfstedt
tackade Inger för hennes arbete och överInger och Kurt Hammarlund avtackas.

11
lämnade Logens Förtjänsttecken. Och vidare fick Inger och maken Kurt Hammarlund ta
emot Logens standar.
USA var välrepresenterat vid Logemötet, med fem gäster från ”over there”. Bakom
kontakterna stod KL Gunnel Larsson och maken Gösta Larsson. De som gästade Logen
var Carol P Martin, San Francisco, samt Elizabeth (Liz) och Peter Herreid med barnen
Alexander och Madelaine från Seattle. Peter är son
På bilden ses fr v Gösta Larsson,
till Carol. Med i gästgruppen var även en svensk,
Torsten Truedsson, Peter Herreid,
Carol P Martin, Gunnel Larsson
och Elizabeth Herreid, samt barnen
Alexander och Madelaine.
Torsten Truedsson, Bromölla,
vilken liksom Carol nästan har
klippkort mellan Bromölla och
San Francisco. Orsaken kan säkert
läsarna av Vasa Nytt räkna ut.
Carol P Martin var f ö en av de
tre amerikaner som stod för ”flyglevererade” kalkoner, bordsdekorationer m m vid Christians Thanksgivingarrangemang i november i fjol.

Indienkåseri
För programmet vid efterkapitlet svarade Hertha Erlandsson (bilden). Till ett stort antal fina diabilder kåserade hon mycket intressant
och engagerat om en månadslång resa som hon i början av 1998 gjorde
till Indien tillsammans med Solveig Oredsson. Solveig har för sitt engagemang och sin hjälpverksamhet gjort ett flertal resor till Indien och har,
liksom Hertha Erlandsson, fadderbarn där.
Man besökte bland annat en skola i Bhubesvar för att själv kunna konstatera hur
de pengar används som man skänkt genom Allwoma - vilket står för ”Föreningen för
befrielse av förtryckta små grupper”. Man färdades genom detta enormt stora land med
flyg, tåg och bil till bl a New Delhi, Calcutta, Orissa och Bitsar, till avlägsna bergsbyar
och gruvdistrikten. Man gjorde t ex en 27 timmar lång tågresa till staden Barbil, där just
Allowoms verkar.

Stor vänlighet
Vänligheten från ortsbefolkningen var överallt mycket stor liksom tacksamheten var
för den hjälpverksamhet som de båda svenskarna engagerat sig i. De var ofta ”hedersgäster” i skolor man besökte och fick se platser och byar som den ”vanlige” turisten oftast
inte får se. Deltagarna i efterkapitlet kunde bl a konstatera, att de sanitära anläggningarna i Indien inte har så stora likheter med våra. Toaletterna bestod oftast av ”ett hål i
golvet”.
Logens tack till Hertha för resekåseriet tolkades av KL Gunnel Larsson. Det bör också
nämnas, att maten vid efterkapitlet hade indisk prägel. / WiNil.
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grillparty. Slutintryck: Vasa-verksamhet när den är som bäst. /RF

LOGEN SMÅLAND NR 618
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LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628

Svensk folkdans i amerikansk tappning
Dom kom, dom sågs, dom segrade. Så kan man enklast sammanfatta intrycken efter
Vasa Junior Folk Dance Groups turné här i Sverige under juli.
De kom från Los Angeles, Kalifornien, hade dansat i Enköping och Eskilstuna, nu var
dom i Jönköping.
Där stod medlemmar från Vasa Ordens av Amerika beredda. Under projektledare
Kerstin Johanssons ledning hade såväl sängplatser som mat och offentliga framträdanden ordnats. Stora insatser hade krävts. Det var tjugoåtta medlemmar i gruppen och alla
behövde nattlogi samt möjligheter till tvätt och klädvård.

Vasa Junior Folk Dance Group
Los Angeles är, som sagt, deras hemstad. Alla är de svenskättlingar, och för att behålla
sitt svenska ursprung levande har de beslutat lära sig svensk folkdans. De träffas och
tränar var fjortonde dag, sina dräkter har de sytt själva efter svenska mönster och foton.
Syftet med resan till Sverige var en kombination av stimulans, rekreation och PR.

I Jönköping
Logen Småland Nr 618 hade noga tagit
vara på PR-möjligheterna. Framträdanden
genomfördes, inte bara i Jönköping, utan
även i Eksjö och Gränna. Överallt möttes
gruppen av smattrande applåder från en
talrik publik. Radiointervjuer och tidningsrubriker kompletterade intrycket av fin och
Vasa Junior Folk Dance Group framträder
lättsmält information om vår Ordens syften.
Mellan sina dansföreställningar hade gruppen fina tillfällen till avkoppling. De provade på att spinna och kärna smör, klättrade i
medeltida kyrktorn och åkte ”remmalag” på Visingsö. Kvällarna fylldes av knytkalas eller

JULHÄLSNINGAR I VASA NYTT
Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända dina julhälsningar till Vasa-vänner genom
en radannons i Vasa Nytt!
Gör så här: Betala till postgironummer 43 09 29-0, DL Södra Sverige Nr 20. Skriv Ditt/
Ert namn och Logens nr på postgiroblankettens talong. priset är endast 50:- och skall vara
Distriktslogen tillhanda senast den 15 oktober 2003.
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända Julhälsningar, ingen nämnd, ingen glömd!
Varje Loge och varje medlem är välkommen att önska en riktigt God Helg!
Dessa gemensamma julhälsningar publiceras i VASA NYTTs novembernummer 2003.

Gökottan i Nyttorp - en god Vasatradition.
Det var en strålande avslutning på
våren med Vasavännerna. Ett varmt tack till Ebba och Birger för deras fina arrangemang.
Vi gläder oss åt alla nytillkomna medlemmar - hela 14 personer under det gångna
året. Vi hälsar er hjärtligt välkomna till vår Loge och ser fram emot höstens tillfällen till
samvaro. /KL M.B.

LOGEN RONNEBY NR 630

Logemöte lördagen den 5 april. I mars hade ett informationsmöte om Vasa Orden hållits. Det resulterade i att
åtta nya kandidater nu balloterades in.
Berit Boqvist, tidigare LL Borlänge Nr 629 hade anhållit om överflyttning till vår Loge. Hon hälsades välkommen av O Inger Hammarlund.
Motionerna inför stundande Distriktsmöte föredrogs.
KL Karl Anders Hjortskull berättade om fil.dr. William
Carlsson Smith, en föregångare vad gäller immigrantforskning. Vidare berörde han
O Inger Hammarlund och
föreningen Svenska Bröderna, bildBerit Boqvist
ad 1888 och senare omvandlad till
Svenska Sällskapet Linnéa.
O tackade vår DD Mona Harrysson för de gångna fyra åren
och hoppades på fortsatt kontakt.
Efter maten förflyttades vi till Karibadammen i solnedgången.
Elisabeth Andersmark och Kurt Sandén bjöd på, förutom en
”sundowner”, spännande, vackra bilder och suggestiv musik. Vi
fick, med andra ord, ta del av upplevelserna från deras innehållsrika resa i Zimbabwe.
Fredagen den 6 juni mötte drygt 20
Zimbabwe-resenärer logesyskon upp för att delta i firandet av
Logeglimtar fortsätter på sidan 20
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MINNESOTADAGEN

Årets Minnesotadag den 10 augusti gynnades som så ofta av strålande sommarväder.
Dagen inleddes traditionsenligt med Svensk-Amerikansk högmässa i domkyrkan under
ledning av biskop Anders Wejryd. På eftermiddagen följde ett fylligt program i Museiparken där ett stort antal åskådare njöt av detta
och av vädret. Många medlemmar i Vasa Orden
av Amerika, från båda de svenska Distriktslogerna, sågs i parken.
I programmet fanns kända inslag som skönsång
av Växjö manskör, utdelning av Charlottamedaljen med mera. Men också sång-, musik- och
dansframträdande från Bolivia och Chile. Högtidstalare var Svenska Emigrantinstitutets chef Per
Nordahl.
Dansare från Bolivia underhöll
Ordföranden i Logen Carl von Linné Nr 678,
Ingalill
Ryden, utdelade Logens hedersstandar till Svenska
Emigrantinstitutet för dess stora insatser inom emigrantforskning och kultur.
Svenska Emigrantinstitutets chef Per Nordahl får
hedersstandar och diplom av O Ingalill Rydén under
överinseende av DH Catherine Bringselius-Nilsson
Men en viktig person saknades denna dag - Årets
Svensk-Amerikan. Detta faktum framhölls vid
olika tillfällen av landshövding Lars-Åke Lagrell,
kommunfullmäktiges ordförande Åke Eriksson och
Svenska Emigrantinstitutets chef Per Nordahl.
Bättring nästa år!
Nämnas bör också att Hedersmedlemmen i Distriktslogen Södra Sverige Nr 20, Gunnar Mossberg, invaldes som ledamot i styrelsen vid
Emigrantinstitutets Vänners årsmöte den 9 augusti. /BE

ÅRETS SVENSK-AMERIKAN 2003

Årets Svensk-Amerikan 2003, Marilyn Carlson Nelson, firades och erhöll utmärkelser
och gåvor i Värmland och i Stockholm. Marilyn, med rötter i Småland och Värmland,
kom i eget jetplan med make Glen och fyra barnbarn. Bilder från de olika arrangemangen i Sunne, Rottneros, Filipstad, Långban och Stockholm finns på sidorna 16 och 17.
Ytterligare information och bilder finns på följande hemsidor:
http://www.logenbraviken.now.nu/ (Logen Bråviken Nr 751)
http://www.vasaorden.com/ (DL19)
http://www.vasaorder.com/ (Storlogen)
Du kan också nå dessa hemsidor via länkar från vår hemsida: http://www.vasaorden.nu/
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SYSKONRINGEN OCH DESS GEMENSKAP UTAN
GRÄNSER.

Logen Westervik Nr 679
avtäckte den 17 juni
2003 denna minnessten
på Nya Kyrkogården i
Västervik. Se text på
sidan 19.

Logen Malmöhus Nr 643
på vårutflykt. Se text till
höger på sidan 19.

”Systrarnas Afton i Logen Skåne
Nr 570. Med ”Café Hålligång” och
”Afrodite”. Se text sidan 10.

En styrka inom Vasa Orden av Amerika är vår vänskap mellan Vasasyskon och därmed
gemenskap. Gemenskapen förtydligar och förstärker vi konkret genom att vi har vår
syskonring som vi dels bildar då vi hälsar nya medlemmar välkomna till Logen och vår
Orden, och dels då vi följer avlidna medlemmar till sista vilan. Känslan av att tillhöra
syskonringen är stark och ger för många medlemmar en speciell trygghet.
Logen Westervik Nr 679 fattade under 2002 ett beslut om att upprätta en minnesplats
med tillhörande minnesten för att befästa syskonringens trygghet inom Logen.
Vid en ceremoni 17 juni i år samlades ett 40-tal Logesyskon en kväll vid Nya Kyrkogården i Västervik, då minnesplatsen med stenen invigdes. Minnesord om gemenskapens
betydelse, psalmsång, kransnedläggelse och en tyst minut för att hedra våra avlidna medlemmar gav de församlade Vasavännerna ett fint minne och en känsla av varm Vasatillhörighet. Samvaron med kaffe och bröd och en pratstund i Logelokalen efter ceremonin
kändes fin.
Minnesplatsen är en hedersbetygelse åt de medlemmar som i sin livstid med sin närvaro bidrog till Logegemenskapen.
Stenen är beställd hos stenhuggeri med tydliga riktlinjer om utseende och kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer skötsel av minnesplatsen mot årsavgift. Finansiering av minnesstenen har skett genom bidrag bl.a från Distriktslogen och Vasa Support Club samt
genom att insamlingen vid två Logemöten tillfallit projektet. Därutöver har via styrelsebeslut och beslut på Logemöte resterande medel betalats ur Logens löpande verksamhet.
På detta sätt kommer de så viktiga närvaroinsatser som medlemmarna gör i sin Loge
under året, åter tillbaka till dem på ett minnesvärt sätt.
Gravsmyckningsdagen i november kommer medlemmar att samlas för en minnesceremoni. Kring Jul/Nyår har Logen årsvis utsett medlemmar som ansvarar för att ljus
tändes. Projektet med minnesplats och minnesten ligger inom ramen för Vasa Orden av
Amerikas motto såväl kulturellt som att stärka en trygghet i vänskapen och gemenskapen.
Kanske Westervikslogens initiativ kan ge andra Loger ett liknande uppslag? Vi delar
gärna med oss av information kring detta projekt.
Kjell Isberg / Projektansvarig
VDM / FDO

SÅ DET KAN BLI!

När medlemmar från 4 Lokalloger oväntat och överraskande strålar samman, blir det
ett litet Högtidsmöte. Logen Malmöhus Nr 643 åkte, den 17 maj, på Vårutflykt längs
Skånes västkust med avslutning och middag i Ängelholm på Råbockas sommarparadis.
Med på färden var medlemmar från Logen Skåne Nr 570 och vid middagen dök medlemmar från Logerna Höganäs Nr 634 och Nybyggarna Nr 698 upp. Vilken härlig och
rolig överraskning. /I.S.
(på bilden till vänster ses utflyktskommittén och några av överraskningarna)
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Nationaldagen i Brunnsparken./CS

LOGEN MALMÖHUS NR 643
Fredagen den 4 april besökte många Vasamedlemmar
Logen för att äta indisk gryta och tillsammans med lektor
Inge Marie Svensson företa en studieresa till Indien i ord och
bild. ”Fantastiskt engagerande”, sa alla i kör. Frågorna till vår
föreläsare haglade och många ville veta mer.
Motionerna till Distriktsmötet genomgicks och Margareta
Sernbo berättade om sitt och Knuts besök i Texas. KL inforLektor Inge Marie
merade om alla Vasa Orden av Amerikas sommaraktiviteter
Svensson avtackas
så alla skulle kunna planera in något besök. /Bg
Lördagen den 17 maj företogs Vårfestutflykten i buss längs den västra kusten i Skåne.
Stopp gjordes och information gavs längs vägen. Picknick-korgen tömdes vid stranden i
Domsten.
Resan gick vidare till Höganäs där vi dels
besökte keramikbutiker och dels fick en mycket
livfull beskrivning om en keramikers arbete och
försäljningsknep.
Middagen intogs på Råbocka camping där vi
mottogs av Enis Andersson och Distriktsmästare
Knut Rosenkvist.
Efter middagen bänkade vi oss åter i bussen
Utflyktskommittén den 17 maj
och åkte ”raka spåret” till Malmö och alla var
överens om
att dagens kommitté hade ordnat en trevlig vårfestutflykt./Bg
Torsdagen den 29 maj, Kristi himmelfärds dag,
ställdes Vårutfärden till Ängavallens gård utanför
Vellinge där vi åt lunch och fick en visning av gårdens
kryddodlingar. 37 Vasamedlemmar deltog i utflykten.
Färden fortsatte till Bärnstensmuséet där man fick en
visning av ”Havets guld” och kaffet dracks i strålande
solsken vid Öresunds strandkant. /Bg
Kafferast vid Öresund
Fredagen den 6 juni, Nationaldagen, deltog Vasalogerna Malmöhus nr 643 och Skåne nr 570 tillsammans med andra föreningar i fanparaden genom stan. De paraderade även på Idrottsplatsen där talen hölls och alla nya svenskar hälsades välkomna./Bg

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665
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Lördagen den 22 mars avhölls Logemöte med gäster från LL Klockan Nr 747, LL
Trelleborg Nr 734 och LL Höganäs Nr 634. Vår DD Ove Thornblad efterinstallerade
två tjänstemän. Altarmattan som DM Knut och Gertrud Rosenkvist skänkte till logens
40-årsjubileum pryder nu sin plats. KL Marianne Bodetoft har tagit initiativ till en släktforskningscirkel som startade i april månad och hittills haft två sammankomster.
KL fortsatte på den inslagna vägen med att berätta om våra vänlogers delstater. /JÖ
Lördagen den 26 april avhölls Logemöte med bl.a. genomgång av motioner till Distriktsmötet. KL Marianne Bodetoft framförde hälsningar från en av våra vänloger och
fortsatte med att presentera Årets Svensk-Amerikan. Därefter berättade KL om efterkapitlets gäst, Lennart Dahlström, som är författare och fotograf med specialintresset
Hallandskusten. /JÖ
Fredagen den 4 juli firades traditionsenligt Sverige-Amerika dagen. Det var precis 40
år sedan firandet inleddes år 1963 av vår då bara ett år gamla Loge. Initiativtagaren till
såväl Logen som Amerikadagen var vår medlem nr 1, Stig Löfberg, som även i år hedrade
oss med ett besök. Den här dagen,
som är ett offentligt arrangemang,
har under åren firats på olika
platser i de centrala delarna av
Halmstad såsom Norre Katts park
och vid Rådhuset på Stora Torg.
Under senare år har som högtidstalare anlitats bland andra ambassadörerna Arne Thorén och Wilhelm
Wachtmeister.
I år var festligheterna förlagda
Tylökören sjöng på Sverige-Amerikadagen
till Logelokalen där Tylökören
framträdde med sång. Kvällen inleddes med att O Elve Lensvall hälsade välkommen,
nationalsångerna sjöngs och fanorna skyldrades. Därefter åts en sommarbuffé. Kvällens
gäst var Larz Lundgren från Malmö. Han är uppväxt i Halmstad och kåserar regelbundet
i Hallandsposten. Dessutom är han en välkänd Amerikavän som hävdar att han har två
hemstäder, nämligen Halmstad och Austin i Texas. Kvällens ämne var f.ö. ”Anekdoter
från Texas”. Kvällen fortsatte i trevlig samvaro med Amerikansk storbandsjazz som bakgrundsmusik./JÖ

LOGEN WESTERVIK NR
679

Logen Westervik Nr 679, har haft en intensiv
vårtermin med Logemöten varvat med olika
kulturaktiviteter.
Kulturresenärer vid Löfstads slott. Se nästa sida
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Den 29 mars hade vi högtidsmöte där ett
50-tal Logesyskon var samlade. Till efterkapitlet hade inbjudits författarinnan Aina Monahof, som läste ur sina böcker hur det var att
komma som flykting till Sverige från Estland.
Vi fick även njuta av en god middag som motionerades bort med dans till levande musik.
Vårens sista Logemöte avhölls den 10 maj,
där vi balloterade 6 nya medlemmar. Vid efterkapitlet berättade vår inbjudne gäst, DKL Stig
Sälgeback om det amerikanska skolsystemet.
Den 17 maj hade kulturgruppen anordnat
CM Bertil Adolfsson, VDM Kjell Isberg
en bussresa till Östergötland med besök på
och Lasse Einarsson avtäcker minnesstenen
Löfstads slott, Kornettgården, Vadstena kloster,
samt Ellen Keys, Strand. Ett trettiotal Logemedlemmar fick en underbar resa i Östergyllens bygder.
Den 17 maj var det klart att inviga Vasa Orden av Amerikas minnessten vid nya kyrkogården i Västervik. Efter ett års förberedelser med ekonomi och stenens utseende kan
Logen Westervik stoltsera med att vara den första Logen i Sverige som har en minnessten
som medlemmarna kan besöka och smycka. Avtäckningsceremonin avslutades med samling runt kaffebordet i vår logelokal./SL

LOGEN UTVANDRARNA NR 680

Logen Utvandrarnas Utvandrardag

I vackert väder möttes söndagen l juni ett 30-tal Vasa-syskon från LL Christian Nr 617
och LL Utvandrarna Nr 680 för en rundvandring i den medeltida staden Sölvesborg.
Efter en god medhavd frukost i det gröna uppe vid Sölvesborgs Slottsruin berättade
KL Ruth Mattsson den danska 1200-talsborgens historia, byggd för att skydda sig för
svenskarna, men ibland i svenskarnas händer och ibland i danskarnas. Här möttes år
1402 drottning Margareta och kung Erik under Kalmarunionen.
Sy Ruth Mattsson guidade oss sedan genom den medeltida staden. Vi försåg oss med
dryck vid fontänen på torget och avslutade sedan vår rundvandring på museet. Tyvärr var
den vackra kyrkan som vi ville se låst, fast det var söndag. Dagen avslutades med fotogra-
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Nya ”Utvandrare”, Gerd och Göte Jönsson, Eva
Billing, Ulla Bjarnehäll och Bertil Carlström med
Logens Ordförande Jan Persson
fering och med en inbjudan till nästa års träff i
Skåne.Några av oss intog sedan en härlig måltid
på Restaurang Altona i gemytlig samvaro./GF
Den 13 april intogs fem nya medlemmar vid
en högtidlig reception: Eva Billing, Ulla Bjarnehäll, Bertil Carlström och Gerd o Göte Jönsson.
De hälsades varmt välkomna i Logen. En riktig vårmiddag med melon och skinka följd
av varmrökt lax smakade gott. Bertil Geneback talade till
recipienderna, vilket besvarades av Bertil Carlström. Skål och
leve utbringades. Björnbärstårtan till kaffet var utsökt./UÖ

LOGEN NYBYGGARNA NR 698

Fredagen den 14 mars hölls Logemöte med efterkapitel
Systrarnas afton, besök från Logen Kärnan nr 608 och Logen
Höganäs nr 634. Till kvällens efterkapitel ute i Råbocka
familjecamping var vi 46 medlemmar och 5 gäster. Systrarna
Gunilla, Gunni, ”Lani” och ”Leni” hade förträffligt ordnat
”torsdagsrätten” ärter med fläsk, pannkakor, sylt och grädde
samt drycken varm punsch,
Leni hälsar Curt Goedecke
Efter detta kom kvälvälkommen
lens föredragshållare Curt
Goedecke, berättade om
sina erfarenheter av Amerika, om utvandraröden i
Svenskbygden och hur väl sedda svenska arbetare var i
USA. Ett mycket bra föredrag av Curt som gick ”hem”
hos oss alla. O Rolf Hansson tackade systrarna för en
trevlig kväll.
Lördagen den 12
april hölls Logemöte
med VÅRFEST, 29
Elsa Johansson gratuleras
egna logesyskon och
6 gästande från Logen Kärnan nr 608, vid efterkapitlet
gästerna Kerstin och Sven Ahlström.
Att vara klädd eller utrustad i gult inför våren och
påsken var kallelsen och alla kom så färggranna. Vi åt
en härlig gryta - flygande Jacob - öl och vatten, kaffe
och god kaka därtill.
Sy Elsa Johansson hade tidigare haft en högtidsdag
och O Rolf höll ett gratulationstal och överlämnade
”Septanterna”
blommor.
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Kvällens underhållning av tre galanta damer, som kallade sig ”Septanterna”, var en
höjdpunkt. Så var det dags att plocka fram medhavda ägg för ÄGGPICKNING under
Rolands ledning och som segrare avgick Lennart. Arrangörsgruppen avtackades av O
Rolf till en lyckad afton./GH

LOGEN TRELLEBORG NR 734

Uppslutningen var god när Logen Trelleborg Nr 734 samlades för Logemöte den 12 mars
2003. Efter mötesförhandlingarna och installation av två tjänstemän av DD Lennart Lundgren berättade KL Monica Rosenqvist om USA som ett rättsligt Vilda Västern, vilket avsåg
det omfattande systemet att stämma företag på höga skadestånd. Det senaste exemplet gäller
snabbmatsjätten McDonalds, som anklagas för att orsaka fetma, högt blodtryck, diabetes och
andra hälsoproblem. Även svenska företag har fått känna av stämningstrenden, bl.a. ABB,
Electrolux och Tetra Laval som fått asbeststämningar riktade mot sig. Anhängarna av systemet
hänvisar till att det dels utgör ett socialt skyddsnät
för den enskilde individen dels är ett uttryck för
konsumentens rätt gentemot producenten.
Under efterkapitlet gästades Logen av Skånska
snapssällskapet, vars motto är ”Att Dricka Snaps
Är Inte Fult”, det är Kultur, vilket de två representanterna Linda och Håkan visade tydliga prov på
under kvällen. Tre snapssorter med olika kryddFDO Börje Gunnarsson tackar Linda
ningar fanns framdukade; Trälleborgaren, Oldefars och Håkan från Skånska Snapssällskapet
Nackeskud och en pepparsnaps. Dessa inmundigades till pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, en perfekt kombination. Enligt Skånska
Snapssällskapet är det med snaps som med vin; det är viktigt att mat och dryck kombineras
på ett begåvat sätt. Bl.a.fick mötesdeltagarna lära sig att kryddorna i snapsen framträder bäst
i 32%-ig alkohol och att drycken ska serveras rumstempererad. Måltiden åtföljdes av skånskdanska dryckesvisor liksom en utförlig och intressant lektion i snapsens historia. Seden att se
varandra i ögonen t.ex., när man skålar, stammar från vikingarna. Eftersom man satt till bords
även med fienden fick man se till att denne inte stack en i strupen när man drack. Skånska
Snapssällskapet levde denna marskväll med andra ord upp till sin målsättning att Bevara,
främja och sprida den Skånska snapskulturen på ett seriöst och trevligt sätt./KM
Vad gäller värderingar rör sig USA och Europa åt olika håll. Om detta handlade Kontakt
Amerika vid Logemötet i Trelleborg onsdagen den 9 april 2003. Kulturledare Monica
Rosenqvist hade tagit del av en studie som gjorts vid Michigan-universitet om den ökande
klyftan över Atlanten. I USA spelar religionen en allt större roll i människors liv. Individuella rättigheter värderas mindre och traditionella familjevärderingar ökar i styrka. I Europa
däremot minskar religionens betydelse, människors koppling till nationella känslor är mindre
och samhället lyfter fram individens rättigheter framför traditionen. Orsaken sägs vara att
samhällen med sämre livskvalitet är mer traditionella. Denna utveckling är enligt studien
ingen nyhet men händelserna den 11 september och Irak-kriget har synliggjort och vidgat
sprickan mellan USA och Europa.
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Under efterkapitlet berättade Carl Aspegren,
direktör på Trelleborg AB, om företagets öden
under andra världskriget. Företaget tjänade
under kriget mycket pengar, dels pga sitt höga
tekniska kunnande dels pga den stora kunden
Försvaret. Carl Aspegren tog medlemmarna
med på en tidsresa, där vi kunde följa inte bara
Trelleborg AB utan staden Trelleborg, Sverige
och världen år för år 1939-1945. Vi fick kunskap om samarbetet med Goodrich i USA, om BKL Kerstin Meyer tackar Carl Aspegren
problem med råvaruförsörjning och transporter, om anpassning av produktionen till krigstillståndet, om en strejk 1941, om gummiskrot
som ersättning för rågummi, om syntetiskt gummi och om nybyggen. Allt blandat med
anekdoter om för trelleborgarna kända personer och händelser. Det gick inte att ta miste på
publikens stora uppskattning av denna minnesresa och Carl Aspegren avtackades hjärtligt./
KM
Till Småland gick färden den l maj 2003.
50 medlemmar från Logen Trelleborg nr 734
samt gäster färdades längs utvandrarnas väg för
att uppleva den miljö som så många landsmän
lämnade under åren 1840 till 1930. Det var
trots regnskurar en vacker dag och naturen
försonade anblicken av det hårda liv som
emigranterna lämnade bakom sig. Klasatorpet
i Långasjö förvaltas av hembygdsföreningen
på ett förtjänstfullt sätt och här fann Jan Troell
den perfekta miljön för sin inspelning av filmen Utvandrarna. Vi kunde sålunda besiktiga
kryddgård, torpstuga, ladugård, undantagsstuga och mycket mer. Duvemåla, Kristinas hemvist, uppvisade en pietetsfull staty av Kristina
från 2002.
Besök på glasbruk ingick också i resan. På
Johansfors glasbruk var hyttsill uppdukad, en
KL Monica Rosenqvist vid kartan över liten buffé med småländska specialiteter. Själva
hyttsillen består av stekt salt sill som kocken
Mobergland
stekt i kylröret - där glaset tidigare fått svalna.
Medan ostkakan bakades hjälpte många gärna till med det svåra hantverket att blåsa glas.
Företrädare för både Klasatorpet och Johansfors överräckte gåvor som alla lottades ut till
nöjda vinnare.
Klockan blev mycket innan bussen nådde Trelleborg igen efter en innehållsrik dag.
Glömmas ska inte avstickaren till Norje (!) för picknick och Kakornas smörgåsbord i
Dångbo./KM
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VASA SUPPORT CLUB
INFORMERAR

Vid Distriktsmötet i Ronneby fick vi en möjlighet att via en liten ”utställning” informera om
vårt arbete med Vasa Support Club. Alla hittills
utdelade stipendier och bidrag till Vasa Orden av
Amerikas fromma redovisades.
Till dessa har tillkommit ett bidrag till LL 665,
som nyligen har haft besök av Ordenssyskon från
USA. Det känns bra att vi (alla medlemmar i Vasa Support Club) kan ställa upp och
stötta med ett ekonomiskt bidrag där det behövs.
Nu är det åter en ny, härlig Vasa-termin på gång. Vi gör som förra året - skriver ut inbetalningskort till samtliga Logemedlemmar för medlemsavgift år 2004. Sedan sänder vi
dem till Logens PS, som om de vill sända dem med Logekallelserna till novembermötet,
gör oss en ovärderlig tjänst. Samtliga Logers PS gjorde det ifjol (TACK igen!), vilket fick
till följd att vi ökade medlemsantalet från 425 till drygt 700!!
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen
I Sanning och Enighet
Ordförande
Postadress: Vasa Support Club, sekr. Kjell Åhlander, Nygatan 88, 231 45 Trelleborg.
Postgiro 105 68 42 - 6.

AKTIVITETSKLUBB NR 29
UNGDOMSKLUBBEN NYA SVERIGE
Den 27-28 september skall vi besöka Logen Skövde nr 626,
där vi bland annat kommer att paddla kanot.
Känner du någon ungdom mellan 15-30 år som skulle vilja
träffa oss andra lite yngre medlemmar i Vasa Orden av Amerika - oavsett om denna är
medlem i vår Orden - kontakta då Linda Pålsson, 042-12 55 44, för mer information
om kommande träffar.

STÖD VÅR UNGDOMS- OCH
KULTURVERKSAMHET
Köp och använd våra Vasa-brevmärken på Dina brev och kort.
Inkomsterna från dessa märken går oavkortat till vår Ungdoms- och
Kulturverksamhet.

ÖLAND MÖTTE AMERIKA I TORNLUNDEN.
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(20 juli - 150 personer)
Talarna avlöste varandra. Stillsamma toner fyllde Tornlunden med musik.Hälsningarna
från andra sidan Atlanten mottogs med glädje. Öland-Amerikadagen i Runsten blev en
fullträff.
Åke Persson, Ordförande i Runstens hembygdsförening , hälsade alla hjärtligt välkomna med att bland annat upplysa om hur många som emigrerade till Amerika. 385
stycken och 174 från Långlöt. Svenska Emigrantinstitutet tillsammans med hembygdsföreningen stod som arrangör för denna Öland-Amerikadag.
En välbesökt tillställning med många talare och musiker. Prästen Pehr Rosengren drog
paralleller mellan Abrahams vandring till det förlovade landet och emigrationen till
Amerika.

CHICAGO TVÅA.
Professor Ulf Beijbom, Ordförande i Emigrantinstitutets vänner, höll ett högst intressant och informativt tal om migrationsepoken som han hävdar fortfarande pågår. Men
nu kommer människor till Sverige.
Han berättade bland annat att Chicago var Sveriges andra största stad i början av
1900-talet, sett till antalet svenska invånare.
Bodil Rosengren tog upp kvinnans roll i emigrationen. En många gånger bortglömd
bit: 45 % av de som emigrerade var kvinnor. Dessa klarade sig bra eftersom de var
eftertraktade som hembiträden. De var vana vid hårt arbete. De öländska kvinnor som
emigrerade förtjänar att lyftas fram. Som ett något oväntat, men högst uppskattat inslag,
äntrade 30-talets stora stjärna, Julia Ceasar (Gun-Britt Nyborg) scenen. På ”svengelska”
med öländsk touche rev hon av ”Annie from America”. Succé.
Marianne Jonsson var dagens yngsta på scenen. Hon spelade och sjöng med vacker
stämma, bland annat ”Amerikabrevet och Amazing Grace”. Flygkapten Carl-Werner
Pettersson framförde hälsningar från Amerika - dit han anordnar resor i pionjärernas
spår.
Blåsorkestern ”I bara mässingen” avslutade sedan dagen med Ölandssången samt den
svenska och amerikanska nationalsången. En värdig avslutning.
Med Vasahälsningar
Barbro Ellinge

GLÖM INTE JULHÄLSNINGEN
I VASA NYTT
Såväl Lokalloger som enskilda medlemmar kan utnyttja denna möjlighet.
Läs på sidan 12 hur Du/Ni skall göra.
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Sammanfattning av beslut med betydelse för Lokallogernas verksamhet.

MOTIONER
♦ För utbildning av Logehistoriker i arkivering mm avsattes 10.000 kr i budget.
♦ Motion skall sändas till Storlogemötet 2006 om när ny Per Capitaavgift till Storlogen

skall börja gälla.
♦ Med två rösters övervikt beslöts att vårt hälsningstecken skall utgå. Detta sker dock
inte omedelbart. ”Arbetsordning för Lokalloger” skall, i samråd med DL 19, omarbetas till Distriktsmötet 2005. Om denna då antages skall den sändas till Storlogemötet
2006 för godkännande. Detta innebär att fram till hösten 2006 (eller ev längre) skall
vår nu gällande ”Arbetsordning för Lokalloger” följas och hälsningstecken användas
enligt reglerna i densamma.
♦ Distriktshistoriker skall från och med 2005 väljas av Distriktsmötet och inte utnämnas efteråt.
♦ Motion skall sändas till Storlogemötet 2006 om förkortning av kravrutinerna för
medlemsavgiften.
♦ Marknadsföring av utåtriktad verksamhet och information om Vasa Orden av Amerika skall prioriteras.

DISTRIKTSLOGETJÄNSTEMÄNNENS REKOMMENDATIONER
♦ Mikrofilmning av Distriktslogens och Lokallogernas handlingar fortsätter.
♦ Utgivning av VASA NYTT fortsätter.
♦ Utgivning av matrikel och programhäfte enligt tidigare
♦ DD- och Tjänstemannakonferenser anordnas.
♦ Aktivitetsstöd till Lokalloger.
♦ Uppdatering av Distrikts- och Lokallogestadgar.
♦ Nytryckning av vår Ordens Konstitution på svenska.
♦ Revidering av ”Installationsritual för Lokalloger.”
♦ Intäkterna från brevmärkesförsäljning reserveras för kultur- och ungdomsverksamhet.
♦ Kulturledarträff arrangeras årligen.
För dessa godkända rekommendationer finns medel avsatta i budgeten.

EKONOMI
Enligt den av Distriktsmötet fastställda budgeten blir Per Capitaavgiften till Distriktslogen 129 kr för år 2003 och 129 kr för år 2004 samt receptionsavgiften till
Distriktslogen 200 kr.

VAL
♦ Beträffande Distriktslogetjänstemännen finns information på annan plats.
♦ Till nomineringskommitté för nästa Distriktsmöte valdes: Lennart Persson, LL

Carlskrona Nr 601, Barbro Ekholm, LL Calmare Nyckel Nr 628 samt Berit Bogren,
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LL Höganäs Nr 634. Till suppleant valdes Gunilla Dahlrot, LL Tre Hjärtan Nr 665.
Som ordförande tillkommer FDM Knut Rosenkvist.
♦ Till Hedersmedlemmar i Distriktslogen valdes: Lena Johansson, LL Kärnan Nr 608,
Catherine Bringselius-Nilsson, LL Carl von Linné Nr 678, Rolf Arnshed, LL Trelleborg Nr 734 samt Bertil Ericsson, LL Ronneby Nr 630.

ÖVRIGT
♦ Efter omröstning mellan tre Lokalloger beslöt Distriktsmötet med tacksamhet att

Logen Calmare Nyckel Nr 628 arrangerar 2005 års Distriktsmöte.
♦ Nya statuter för Årets Svensk-Amerikan och för ÅSA-kommittén godkändes.
♦ Förteckning över utnämnda Distriktstjänstemän och Distriktsdeputerade har sänts
till Lokallogerna med Cirkulärbrev Nr 3/2003.
Bertil Ericsson
FD MDER

DISTRIKTSMÖTE I RONNEBY 23-25 MAJ
Logen Ronneby av Vasa Orden av Amerika stod som värd för det 26:e Distriktsmötet
i Distriktslogen Södra Sverige nr 20, dagarna 23-25 maj. Logen passade även på att fira
sitt 50-årsjubileum.
Det började redan på fredagen. Ronneby invaderades av glada trevliga Ordenssyskon,
från olika delar av vårt land och från USA, då blev det verkligen fest. Många deltagare
anlände redan på fredagen då ett enkelt samkväm var då ordnat på kvällen i Hasselstad
Bygdegård, som snabbt fylldes. Man kan utan vidare påstå att vi kom varann mycket
nära den kvällen. Men det berodde inte bara på att vi var många, 132 personer, och satt
tätt. Orkestern, Ronneby Playboys, som för kvällen klätt sig i sin mundering á la Helmer Bryd, fick omedelbar kontakt med sin publik. De fick oss att både sjunga med och
gunga med i takt. På sprittande ben tog vi oss fram till det långbord som var uppdukat
med olika sallader. Stämningen var hög och tiden gick fort, alltför fort tyckte vi nog.
På lördag morgon öppnades Distriktsmötet. Inledningen bestod av framträdande med
kören Vasa Singers, där ett flertal Logemedlemmar i Blekinge är med. Framträdandet avslutades med en liten allsång, emigrantvisan ”Hälsa dem därhemma”. Efter detta startade
Distriktsmötet med reception för nya Distriktsmedlemmar följda av sedvanliga förhandlingar. För dem som inte deltog i Distriktsmötet fanns det en möjlighet att på lördagsförmiddagen följa med på en promenad i Brunnsparken. Den inleddes vid Brunnshallarna
där författaren och Ronnebykännaren Björn O. Svensson mötte upp. Han gav oss kuranstaltens historia och vi kunde föreställa oss hur livet tedde sig en gång, då människor från
hela Sverige och övriga Europa, ja även USA, kom för att kurera sig. Vid Gamla Källan,
den äldsta byggnaden som finns kvar inom brunnsområdet, fick vi möjlighet att smaka
på det goda (?), hälsobringande vattnet. Det serverades av Lotta Gullbrand, dagen till ära
iförd den traditionella brunnsdräkten. Parken och skogen är idag kulturreservat.
Vi fortsatte vår promenad till Trollsjön, vackert belägen i just Brunnsskogen. Här ser-
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verades kaffe. En lätt regnskur for snabbt förbi, och efter den blev det bara allt varmare
och skönare.
Framåt eftermiddagen på lördagen höll LL 630 sitt jubileumsmöte. 313 Ordenssyskon, varav 78 från LL 630, var närvarande. Bland gästerna fanns bl a Stormästaren Ulf
Brynjestad och ytterligare tre gäster från USA. Ordförande i LL 630 Inger Hammarlund
hälsade alla hjärtligt välkomna. Så följde ett möte helt efter vår ritual och med många
högtidsögonblick.
Logen fick bl a 8 nya medlemmar, en ny Hedersmedlem, Einar Askblom, och det
delades ut ett 50-årsmärke till Adil Olofsson, ett 40-årsmärke till Britt Olofsson samt ett
flertal andra utmärkelser. Fanparaden genomfördes av Agneta Lindh, Ulla Olsson, Bertil
Ericsson och Gunnar Mossberg som fanbärare. Barbro Sandin läste prologen, som hon
själv skrivit. Det hela präglades av stil och elegans.
Efter jubileumsmötet vidtog banketten. I hotellets matsal ljöd tonerna från Heidenstams Kapell, som på sina blåsinstrument spelade brunnsmusik. På stora bord var
förrätten, bestående av tunnbrödsrullar och grönsaksdip, uppdukad. Den mousserande
drycken smakade bra till. Nu blev det tillfälle att prata med varandra och många drog
sig ut på altanen för att njuta av den ljuva försommarkvällen. Efter inmundigande av
menyn, Svartpepparkryddad kalvrygg med zinfandelsås, lök- och svampragu och parmesanpotatis, samt Hallontarte med Creme Anglais som dessert, hölls tal till de nya
medlemmarna av VO Marianne Gullbrand. CM Hans-Åke Rytterdahl, som även var
toastmaster, läste också upp de hyllningstelegram som inkommit. Kaffe serverades och
dansen till orkestern 3G pågick till en bra bit efter midnatt. Logen Ronneby Nr 630
hade firat sitt 50-årsjubileum.
På söndagen fortsatte Distriktsmötet. Och när det var slut, och vi i Logen började
packa ihop och flytta ut ifrån hotellet och Ron, blev det så tyst och tomt. Tomt efter alla
Ordensvänner som kommit för att delta i Distriktsmötet och sätta glans på vårt jubileum.
Vänskap och kultur är att uppleva högtid med fina ceremonier och att ha roligt tillsammans.
Det är något visst med att vara medlem i Vasa Orden av Amerika! /CS/PE
Ett 12-sidigt reportage med betydligt fler bilder kan du finna på distriktets hemsida.

http://www.vasaorden.nu/
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