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VASA-VÄNNER! 
En ovanligt varm sommar lider mot sitt slut och de flesta av oss 
vill nog ha ner temperaturen några grader (åtminstone när detta 
skrives). Som vanligt när hösten kommer kan vi glädja oss åt 
kommande Vasa-möten med återknutna kontakter med 
systrar och bröder. 
Vasa Support Clubs styrelse har under lugna men glada former i sommar firat sitt 
10-årsjubileum med en gemensam träff. Här kom vi bl.a. överens om att fortsätta vårt 
ideella arbete för Vasa Orden av Amerika. 
Som tidigare är Vasa Support Club beredd att stödja och hjälpa där så anses behövligt. 
Förutsättningarna för eventuella bidrag till loger och enskilda finns i våra stadgar. 
Snart sänder vi i vanlig ordning till alla PS färdigskrivna inbetalningskort till alla lokal-
loger och dess medlemmar för inbetalning av medlemsavgiften 2011. 
PS brukar ha vänligheten att sända dessa vidare med möteskallelser i oktober-november, 
vilket vi är mycket tacksamma för. 
Avgiften är oförändrad 100:-/loge och 30:-/enskild medlem. 
TACK FÖR ATT NI HJÄLPER OSS med att rekommendera Era vänner att bli med-
lemmar! Hjälp oss att stödja genom medlemsavgifter - kondoleanser - gratulationer - 
gåvor! Vårt plusgiro är 105 68 42 - 6 

Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen! 
Vasa Support Clubs styrelse 
Rolf Arnshed, ordf. 

JULHÄLSNINGAR I VASA NYTT
Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända dina julhälsningar 
till Vasavänner genom en radannons i VASA NYTT!

GÖR SÅ HÄR:  Betala till PG 43 09 29-0, DL Södra Sverige Nr 20
  Skriv ditt/ert namn och logens nr på postgiroblankettens talong

Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast 30 oktober 2010. 
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända julhälsningar - ingen nämnd, ingen 
glömd! Varje Loge är välkommen att önska en riktigt God Helg! Dessa gemensamma 
julhälsningar kommer att publiceras i VASA NYTTs novembernummer 2010.

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 30 oktober 2010. 
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson, 
för adress se baksidan. Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.

Välkommen till Distriktsmötet 
i DL Södra Sverige Nr 20

i Ljungby den 20-22 maj 2011
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Kära Vasamedlemmar,
På sommaren blommar Vasa Orden av 
Amerika upp. Med öppen famn bjuder 
vi in till arrangemang i natursköna omgiv-
ningar. Vi syns utåt och det svensk-ameri-
kanska temat är signifikant för mötena. Lo-
gen Carlskrona Nr 601 firar försommarfest 
på Hässlegården med grillning och dans på 
lövad loge. Logen Christian Nr 617 och 
Logen Höganäs Nr 634 håller svensk-ame-
rikanska logemöten. Logen Calmare Nyck-
el Nr 628 firar sin Sverige-Amerikadag på 
Kalmar Slott med gudstjänst i Slottskyrkan 
och underhållning i Gröna Salen. Ostka-
kegille i Krusenstiernska Gården är tradi-
tionsenlig avslutning. I Halmstad firas Sve-
rige-Amerikadagen av Logen Tre Hjärtan 
Nr 665 på USA:s nationaldag den 4 juli. 
Barkerydsdagen är ett samarbete mellan 
Barkeryds hembygdsförening och Logen 
Småland Nr 618. Texas står i centrum för 
det firandet. I Växjö firas Minnesotadagen 
i Emigrantinstitutets regi med Minnesota-
dagssång och hyllningar av Årets Svenska-
merikan. Svenskamerikansk gudstjänst i 
Domkyrkan inleder denna välbesökta dag. 
Sverige-Amerikadagen i Önnestad är en 
hyllning till bygdens son Hans Mattsson av 
Logen Christian Nr 617. Förutom nämn-
da arrangemang, som återkommer årligen, 
ordnades andra aktiviteter, såsom sommar-
träffen i Bollerup, besök i rosenträdgården 

i Åhus, naturdag på Ivö med mera. 
Logen Carl von Linné Nr 678 och Logen 
Utvandrarna Nr 680 har i sommar delat ut 
sina logers hedersstandar på Minnesotada-
gen respektive i Karlshamns kyrka. 
Denna uppräkning gör inte anspråk på att 
vara komplett, men den avspeglar vitalitet 
och kraft i vår Orden sommartid. Jag har 
fått in referat från en del av dessa arrang-
emang, läs dem på annan plats i denna tid-
ning liksom om firandet av Årets Svenska-
merikan, en hyllning till våra utvandrade 
svenskar och svenskättlingar i Amerika. 
Minns och njut den härliga sommartiden.
Själv har jag tillbringat en del av sommaren 
i USA som delegat vid Vasa Ordens Con-
vention i Washington DC tillsammans med 
Ulf Alderlöf. Läs referatet från konventet! 
Glädjande för Ulf och mig var att många 
logesyskon från DL 20 var närvarande!

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktsmästare DL 20

Välkommen till Distriktsmötet 
i DL Södra Sverige Nr 20

i Ljungby den 20-22 maj 2011

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT



Vinn dina vänner för 
Vasa Orden av Amerika!
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Ordenssyskon,
Välkommen åter till en ny Vasatermin.
Hoppas sommaren varit som Du velat ha 
den. Själv kan jag inte klaga över somma-
rens väder.
Sedan Vasaarbetet slutade i våras har myck-
et tid lagts på planeringen inför nästa års 
Distriktsmöte. Detta kommer att äga rum 
som tidigare meddelats den 20-22 maj 
2011 i Ljungby. Lokaliteterna blir detsam-
ma som år 2007.
Logen Kärnan Nr 608 är medarrangör till 
mötet och svarar bl.a. för fredagskvällens 
samkväm och lördagens Högtidsmöte.
Vasasamkvämet på fredagskvällen är plane-
rat att bli lite annorlunda än förra gången
och om planerna går i lås skall vi inte vara 
på hotell Terraza utan 100 m därifrån. Om 
vädret står oss bi denna kväll så är planerna 
att vi skall vara utomhus till viss del. Mer 
om detta kommer med inbjudan.
När Du läser detta så har även tjänsteman-
nakonferensen varit och förhoppningsvis 
gav den deltagarna mycket matnyttig in-
formation och trevlig samvaro med syskon 
från andra loger. 
Mycket arbete har under sommaren lagts 
ner av distriktstjänstemännen för att upp-
datera vår tjänstemannapärm. Det har 
blivit många sidor som skall bytas ut och 
kompletteras med. Detta arbete utfördes av 
frivilliga krafter vid tjänstemannakonferen-
sen i slutet av augusti månad. Pärmen finns 
i två exemplar i varje loge, hos Ordf. och 
PS. Det åligger Ordf. och PS att informera 
om ändringar till resp. tjänsteman i logen.
För logens PS har det bl.a. blivit uppdate-
rade blanketter och formulär, och alla är 

försedda med uppdateringsdatum. Blan-
ketterna är i mallform för att inte kunna 
förstöras av misstag, så de måste sparas un-
der ett annat namn.
DESSA BLANKETTER SKALL AN-
VÄNDAS FRÅN OCH MED NU, SÅ 
KASTA ALLA GAMLA VARIANTER. 
För terminsrapportens del kan Du som PS 
redan nu börja kopiera över vissa delar som 
inte ändras år från år.

Med önskan om en givande och innehålls-
rik Vasatermin

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
VDM

VICE DISTRIKTSMÄSTAREN
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VASAVÄNNER! 

Välkomna tillbaka efter en sommar som 
började kall. Så kom solen och värmen i 
2:a halvlek. 
Det är nu ett tag sen jag skrev något i VASA 
NYTT, men jag vill lämna lite information 
om tjänstemannapärmarna som finns i 
varje loge hos ordförande och protokollse-
kreteraren. 
De kommer att uppdateras under tjänste-
mannakonferensen i Ljungby den 28-29 
augusti. 
Det ska som vanligt bli trevligt att träffa de 
nya tjänstemännen från logerna. 
När jag i början av augusti skriver detta 
är det snart slut på sommaren och hösten 
kommer så sakta smygande med mörkare 
kvällar och en ny Vasa-termin inleds. 

Vasasyskon,
När detta skrivs i mitten på augusti och 
hösten snart knackar på dörren, kan vi 
minnas en lång och solig sommar. Som-
marens aktiviteter är avslutade och jag hop-
pas många har haft möjlighet att bevista 
någon åtminstone.
Sommaren har också varit värd för Stor-
logemötet i juli som rapporteras på annan 
plats av våra delegater. Detta gör också att 
jag med spänning ser fram emot att ta del 
av alla beslut som fattades och hur vi nu 
måste anpassa oss efter dessa förändringar
Jag vet att många från Sverige gjorde dem 
sällskap till USA och kanske knöt nya kon-
takter för framtiden, vilket kanske kan föl-

Låt oss gemensamt hjälpas åt att förstärka 
VASA-andan genom att flitigt deltaga i de 
egna logemötena, samt besöka andra loger, 
vilket är mycket trevligt och givande. 

Med förhoppning om en fin Vasa-höst! 

I Sanning och Enighet 
Ingrid Cannerhagen 

jas upp med att logerna besöker sina vän-
loger förhoppningsvis i grupp vilket kan ge 
en underbar upplevelse och fina minnen. 
På detta sätt kan vi också stärka banden 
med logerna i USA och Canada samt ut-
veckla vår orden framåt.

DISTRIKTSSEKRETERAREN

MDER
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Min första kontakt med folk i en vänloge 
sträcker sig tillbaks till 1987 och har gett en 
mycket trivsam utveckling med många fina 
utbyten och träffar genom åren.
När ni läser detta så har tjänstemanna-
konferensen där logernas funktionärer har 
drillats och utbildats för logearbetet hållits 
i Ljungby. Mycket är schemalagt och behö-
ver gås igenom men de informella mötena 
och kaffepauserna är minst lika viktiga för 
vår gemenskap och utveckling.
Vid konferensen har också tjänstemanna-
pärmen uppdaterats till glädje för logerna.
Nu när logearbetet är i full gång vill jag 
också slå ett slag för motioner till Distrikts-
mötet 2012. Motioner behöver skrivas i 
god tid så de är logerna tillhanda senast 1 
december och behandlade av styrelsen inn-

an dess. Distriktssekreteraren skall sedan 
ha dem senast 31 december. 
Nu är ju ingenting så bra att det inte kan 
förbättras eller anpassas till verkligheten, 
och känns det som något behöver diskute-
ras eller justeras så tar jag gärna emot syn-
punkter.

Glöm inte att det är allas synpunkter som 
vi får in, som gör att vi utvecklas. 

I Sanning och Enighet
Bengt Åberg

mailto: dl20.mder@vasaorden.se

Ordenssyskon!
En varm och skön sommar är nu snart 
till ända. Min man och jag har semestrat 
både i Sverige och i Italien. 
Jag hoppas att många Vasasyskon hade 
möjlighet att delta i vårens logemöten. 
Under våren har jag och min man besökt 
Logen Tre Hjärtan i Halm-stad och Logen 
Utvandrarna i Karlshamn. Den 13 juni 
deltog vi i Sverige-Amerikadagen i Kalmar. 
Alla dessa besök har varit mycket givande 
och överallt möttes vi av glada och posi-
tiva Vasa-syskon. En uppmaning till alla är 
att besöka andra loger och uppleva Vasage-
menskapen bland systrar och bröder. 
Efter besöket i Kalmar fortsatte vi till Öland 
några dagar. Vi bodde i Gårdby och där 
träffade vi av en tillfällighet ett par Vasa-

syskon från Solidaritet Lodge i Mount Ver-
non, Washington, en av Logen Smålands 
vänloger. Extra roligt var det att höra att 
mina brev till deras loge läses upp på loge-
mötena. Jag tror att många av våra vänloger 
där borta gör likadant. Därför är det så vik-
tigt att vi fortsätter att skriva regelbundet 
till logerna i USA och Canada. 
Jag antar att många undrar hur det gått 

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
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Vasasyskon
Det går en vind över vindens ängar, det 
fladdrar till i en tyllgardin och jag skall 
skriva en sommarvisa med sol och blom-
doft i melodin.
Kan sommaren i år beskrivas bättre än i en 
strof av Mats Paulssons, visa vid vindens 
ängar.
När jag skriver det här i början av augusti 
månad börjar det så smått att dra ihop sig 
till höst och nya trevliga Vasamöten.
Inför dörren står först ett trevligt och intres-
sant möte med Arkivgruppen i DL södra 
Sverige. Sedan går det fort till tjänsteman-
nakonferensen i Ljungby i slutet av augusti. 
Då har jag nöjet att träffa 7 st vetgiriga lo-
gehistoriker, som jag skall försöka tillfred-
ställa. Det känns mycket inspirerande. Vi 
skall bland annat tillsammans försöka få 

fram en blankett ,som skall förenkla LH:s 
terminsrapport.
Jag ser fram emot en intressant Vasahöst.

I sanning och enighet
Anita Nilsson
 

med Distriktets presentation av alla lokal-
loger. Ett häfte har tryckts med bilder och 
text på svenska och engelska. En bildspel-
spresentation med samma innehåll visades 
på Storlogekonventet i Washington DC. 
Närmast i tiden är Tjänstemannakonferen-
sen i Ljungby och jag hoppas att då få träffa 

både kulturledare och biträdande kulturle-
dare.
Jönköping den 4 augusti 2010

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson

Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt! 
Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening

Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara svensk-
amerikansk kulturhistoria.   
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 – 1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 

372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90

DISTRIKTSHISTORIKERN
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Först av allt vill jag meddela att det blir 
ingen ”PER CAPITAHÖJNING”.

Jag som skriver ned dessa ord är den nya 
valda ”Medlemmen av Storlogens Exekuti-
va Råd”, MEB-Sweden, i Sverige benämnt 
”MSLER”. Till alla PS-ar vill jag meddela 
att jag i närtid tar över ansvaret för Mem-
bership-Kiten, ni skall beställa dessa ge-
nom mig: Ulf Alderlöf Uttervägen 12, 372 
50 Kallinge, tel 0457-24674 Mobil: 0708-
578935, mail: ulfald@hotmail.com

Här kommer en sammanfattning av Stor-
logemötet 2010 i Washington DC 2010-
07-02--08.
Som delegater från DL 20 deltog vår DM 
sy Catherine Bringselius Nilsson och br Ulf 
Alderlöf. Från DL 19 deltog DM br Einar 
Savolainen Grön och br Erik Gustavsson.
Förutom dessa hade ett 30 tal andra Vasa-
vänner rest till detta Storlogemöte, några 
från DL 19 men mest från DL20. 
Många passar på att uppleva ett Storloge-
möte i kombination med en resa i USA.
Själv gjorde jag och hustrun samt br Bertil 
Ericsson en resa i Svenskbygderna före mö-
tet, där vi bland annat besökte vårt arkiv i 
Bishop Hill två gånger, andra gången blev 
vi bjudna på midsommarmat av arkivets 
ordförande Lennart Pettersson med fru. Vi 
besökte delstaterna, Illinois, Iowa, Minne-
sota, Wisconsin, detta var en höjdare att få 
uppleva det som man bara hört om.
Efter bilresan flög vi från Chicago till Wash-
ington den 30 juni, två dagar före mötet, 
detta för att acklimatisera oss. Sy Catherine 
m make anslöt den 1 juli.

Fredagen den 2 juli var det registrering, på 
kvällen hade distriktslogen ett välkomst-
party med
mat och underhållning, mycket trevligt.
Lördagen den 3 juli började med ”New 
delegate breakfast” avsedd för de nya de-
legaterna, efter lunch vidtog öppningscere-
monin, sedan installation av de nya delega-
terna och kommittéerna.
På kvällen deltog vi en mottagning på The 
House of Sweden, (Svenska Ambassaden 
). En mycket välordnad mottagning med 
mat, dryck och underhållning.
På söndagen den 4 juli var det bara kom-
mittéerna som jobbade, alla andra deltog 
i firandet av ”Indepedence day”, mycket 
stort i USA, avslutades på kvällen med ett 
jättefyrverkeri.
Måndagen 5 juli möte hela dagen.
Tisdagen 6 juli besökte vi Mt.Vernon, Ge-
orge Washingtons lantställe, mycket prakt-
fullt.
Onsdagen 7 juli möte hela dagen, för an-
höriga resa till Hillwood Estate, ett stort 
gods utanför stan.
Torsdag 8 juli möte samt installation av 
nya storlogetjänstemän för innevarande 
termin.
Stormästare blev William (Bill) Lundqvist, 
vice stormästare Tore Kellgren, sekreterare 
Joan Graham, vice sekreterare Gail Ol-
sen, kassör Keith Hanlon, MEB-East Art 
Bjorkner, MEB-MW Sten Hult, MEB-W 
Ed Netzell, MEB-Sweden Ulf Alderlöf. 

Ett problem som jag upplevde det, är när 
man skall rösta på en motion, då vill någon 
införa en ”amendment”, vad är detta, jo en 
ändring till förelagd motion. Nu är det inte 
slut med detta utan någon annan vill göra 
ett ”amendment” till, alla med texttillägg, 

STORLOGEMÖTET 2010
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förstår ni, att hänga med att skriva ned den 
text som föreslås, det är inte lätt. Nåväl, nu 
skall man rösta, först på ”amendmentarna”, 
sen på motionen med ev. ”amendment”. Ja 
det kan vara svårt att få en helt riktig bild 
på motionen efter detta och vad som beslu-
tats, men trots detta gick det rätt så bra.
Det gick nog som vi räknade med på mö-
tet vad avser motionerna, våra svenska gick 
igenom utom den som LL Karlskrona no 
601 lämnat in, detta avser också DL 19.
Det kommer att bli en del ändringar i kon-
stitutionen bl.a. vid intagning av nya med-
lemmar, den text som läses vid altaret kom-
mer att ändras. 
Vasa Star kommer att kostnadsmässigt att 
hamna under luppen, tar en stor del av 
budgeten.
Jag har kanske inte fått med allt men det 
mesta tror jag, det skulle behövas många 
sidor mer för att få med allt.
Att få deltaga i SL möte är något som jag 

också bara har hört talas om, men nu kan 
jag lägga till detta under nya erfarenheter, 
mycket lärorikt!
Det var inte bara i Sverige som värmen här-
jade, i Washington låg temperaturen mel-
lan 35-40 grader och relativt hög fuktighet, 
men det fanns air condition som tur var.

Jag vill passa på att tacka de gamla MS-
LER/At Large tjänstemännen, br Tore Tell-
berg DL 19 samt br Bertil Ericsson DL 20 
för det arbete som de under 8 år lagt ned i 
Storlogen, TACK.

Med varma Vasahälsningar från mig 
och sy Ingegerd
Ulf Alderlöf 
MSLER

 

DM Catherine Bringselius Nilsson och MSLER Ulf Alderlöf vid Storlogemötet i Washington D.C.
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Åren 2006 - 2010 har jag varit SLKL för 
Sverige, utnämnd av GM Rolf Bergman. 
Vår DM Catherine Bringselius Nilsson har 
nu bett mig skriva ´ något om hur det va-
rit´. Mycket kortfattat kan jag säga: Det 
har varit intressant, roligt och jobbigt.

Jag har besökt möten i LL i både DL 19 
och 20 samt deltagit i distriktsmöten och 
Sverige-Amerikadagar i båda distrikten.
Det är roligt och intressant att besöka andra 
loger. Jag är imponerad av det arbete många 
KL lägger ner för att bjuda god kultur och 
intressanta program, som gör mötena värda 
att besöka.
Kontakterna med f.d. och nuvarande DKL 
i DL 19 och 20 har varit mycket givande 
och roliga, likaså med f.d. och nuvarande 
GLCD i Amerika, vilka jag även haft för-
månen att flera gånger träffa personligen.
KL-träffar; härliga energikickar - och nöd-
vändiga! Vid träffen i Möckelsnäs i april 
2009 föreslog jag att vi skulle göra en pre-
sentation av våra loger och hur de fått sina 
namn, en idé jag fått från LL Linde nr 492 
i DL Lake Michigan no 8. Alla närvarande 
blev entusiastiska, även GLCD Inger, som 
var med oss från Amerika. (DL 19 höll på 
med en kokbok och valde att satsa på den 
i stället.) Målet var att få projektet klart 
till Storlogemötet i Washington DC 2010. 
Och tänk vi lyckades!
Det känns mycket roligt! 

Jag har skrivit artiklar i Vasa Star och för-
sökt hitta ämnen jag trott vara intressanta 
för svenskar och svenskättlingar i Amerika. 
Artiklarna har varit både på svenska och 
engelska, vilket blivit uppskattat, särskilt 

av dem som försöker hålla ´sin´ svenska vid 
liv. 
Jag har alltid trott på personlig kontakt 
människor emellan och har därför själv 
uppskattat brev från medlemmar, och inte 
bara från kulturledare.
Till sist vill jag därför tacka för alla vänliga, 
uppmuntrande brev, för frågor, önskemål 
och förslag. Samtidigt vill jag önska min 
efterträdare lycka till med ett intressant 
och fascinerande arbete, som kan bli just så 
stort som han/hon vill.

Vimmerby 11 aug. 2010
I Sanning och Enighet
Gun Lith, f.d. SLKL för Sverige

Välkomna Gun och Gunnar!

AVGÅENDE STORLOGEKULTURLEDARE
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Firandet av Årets Svenskamerikan 2010 
John E. Norton blev en spännande odys-
sé. John har sina rötter i Gästrikland. Hans 
farfars farfar Olof Nordin tillhörde prästen 
Esbjörns utvandrargrupp, som utvandrade 
till Amerika 1849 för att motarbeta Erik 
Jansson och hans anhängare. John E Nor-
ton (Nordin blev Norton i USA) har gjort 
betydande insatser för kontakterna mel-
lan USA och Sverige. Kanalerna till Sve-
rige har varit många. John har studerat i 
Sverige och behärskar det svenska språket. 
Han har tagit emot många svenska delega-
tioner i Svensk-Amerika och ordnat resor 
till Sverige. Han är statvetare och numera 
pensionerad överste. John har hela livet in-
tresserat sig för emigrationsforskning och 
sin svenska bakgrund. Hans djupa intresse 
har givit värdefulla bidrag till svensk emi-
grantforskning.
Huvudarrangemanget för Årets Svenska-
merikan hölls i Växjö.  Paret Norton hann 
dock med några dagar i Värmland och i 
Gästrikland innan Landshövding Kris-
tina Alsér välkomnade Årets Svenskameri-
kan John E Norton med hustru Janet till 
Kronobergs län. Borgmästare Nils Posse 
välkomnade dem till Växjö kommun. Pro-
grammet i Växjö inkluderade ett besök på 
Linnéuniversitetet med föreläsning om in-
dianer. Glasriket besöktes också med guid-
ning i såväl hytta som utställningar i Kosta 
och i Åfors. Kosta Art Hotel visades och 
väckte beundran.
Vasa Ordens bankett till hyllning för Årets 
Svenskamerikan hölls i närvaro av vice 
ambassadör vid Amerikanska Ambassa-
den William Stewart. Telegram från Hans 

Majestät Konungen upplästes. De svenska 
distriktens gemensamma gåva, två ljussta-
kar i kristall från Orrefors med Vasa Or-
dens emblem i gravyr, överlämnades till 
Årets Svenskamerikan av Distriktsmästare 
Catherine Bringselius Nilsson, Södra Sve-
rige, och Distriktsmästare Einar Savolai-
nen Grön, Norra Sverige. John E. Norton 
tackade varmt för hyllningen och den upp-
märksamhet som utmärkelsen inneburit 
för honom och hans livsverk, forskningen 
kring den svenska emigrationen till USA.
Kören Växjö Vocalis stod för bankettens 
högklassiga underhållning, som inleddes 
med den amerikanska nationalsången i 
speciell körsättning under Hans Lindens 
ledning. 
På Minnesotadagen i Utvandrarnas Hus, 
Emigrantinstitutets högborg, mottog John 
E. Norton insignierna på utmärkelsen, den 
gyllene plaketten och diplomet, samt av-
täckte tavlan med tidigare Årets Svenska-
merikaners namn, nu kompletterad med 
hans namn. 
Hyllningen av Årets Svenskamerikan 2010 
avslutades i Stockholm med lunch på UD 
och avskedsfest med goda vänner.

Catherine Bringselius Nilsson
Ordförande Årets Svenskamerikankommitté

ÅRETS SVENSKAMERIKAN 2010 HYLLAD I VÄXJÖ
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Vi var 10 stycken från Logen Höganäs 
som begav oss till USA för att vara med 
på den 37th Grand Lodge Convention 
2-8 July 2010  Washington DC, som 
gäster.
Vi var alla förväntansfulla och vi fick 
verkligen vara med om en fin vecka. Vi var 
och tittade på House of Sweden och på Mt. 
Vernon där USA:s förste president, George 
Washington, bodde. Vi firade även 4 juli 
i Washington DC med  raketer av stora 
mått.
Sista kvällen i Washington var det bankett. 
Där pratade man med många vasavänner 
och många kontakter togs. Vi fick en ny 
vänloge, Kronan Lodge nr 433, Saint Paul, 
Minnesota t.ex.
Vår färd gick vidare per bil, och vi begav 
oss till Johnstown där Höganäs AB har en 
fabrik som vi besökte. Färden gick vidare 
och vi intog en middag hos Amishfolket, 
vilket var en upplevelse.Vi körde vidare 
efter en god nattsömn och hamnade på 
Pine Tree Barn, Wooster  Ohio.  Ett ställe 
som odlade granar, men hade en liten shop 

med servering. Helt underbart ställe. Nästa 
stopp var Niagara Falls. Går bara inte och 
beskriva hur fint det är.
Vi körde runt vid Fingersjöarna och 
stannade där för att besöka Swedish Hills 
Vineyard. Där blev det vinprovning och vi 
kom fram till att det vita vinet var godast.
Vi träffade vasavänner i Worcester från 
Nordic Lodge nr 611 och kontakten där 
var med Larry Stidsen.  Vi besökte också 
Tre Kronor  nr  91 i Boston. Vi blev mycket 
väl omhändertagna på båda ställena.
Färden fortsatte och vi hamnad i Boston. 
Där åt vi naturligtvis hummer. Nu började 
vi närma oss New York och där var vi våra 
sista 4 dagar på vår resan. Ellis Island var en 
av platserna vi besökte, Rockefeller Center 
ett annat. En kväll var vi och såg Mama 
Mia.
Då var vår resa slut och vi var hemma igen 
den 24 juli. 

Ingrid Berg
KL, Logen Höganäs nr 634

Vasasyskon från Logen Höganäs på banketten i Washington D.C.

LOGEN HÖGANÄS NR 634:s RESA I USA
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KALMAR SLOTT 13 JUNI

Söndagen den 13 juni firades den 60:e 
SVERIGE-AMERIKADAGEN I KAL-
MAR, som vanligt på Kalmar slott. Den 
första Sverige-Amerikadagen någonsin i 
Kalmar genomfördes på Kalmar slott sön-
dagen den 26 sept. 1948. Endast vid fyra 
tillfällen har Dagen inställts av olika anled-
ningar.
Arrangör för Sverige-Amerika-Dagen är 
Logen Calmare Nyckel Nr 628 med Br 
Berndt Sundberg som moderator.  
Dagen inleds alltid med gudstjänst i Slotts-
kyrkan och hålls på både svenska och eng-
elska. 
Efter gudstjänsten sker förflyttning till 
Gröna Salen utanför kyrkan. Firandet in-
leds med Fanparad där Sveriges, USA:s, 
Canadas och VASA-flaggan hedras. Natur-
ligtvis spelas ländernas nationalsånger vil-
ket utförs av Calmare Brazz-orkestern.
Underhållningen bestod av Folkdans med 
Kalmar Folkdanslag och Kalmar Spelman-
slag samt musik av Calmare Brazz. En njut-
bar och stämningsfull tillställning. 
Hälsningsanförandet hölls i år av Kalmar 
Kommunfullmäktiges ordförande Roger 
Kaliff.
Högtidstalet hölls av Kanslichef Claire 
Smolik från USA:s Ambassad.
Därefter hade gästerna möjlighet att fram-
föra hälsningar. Tre Vasasyskon tog chansen 
att säga några ord och hälsa. Dessa var SLKL 
Sy Gun Lith, DKL Sy Maureen Bengtsson 

samt DD i Logen Calmare Nyckel Nr 628 
Br Hans-Åke Rytterdahl.
SLKL sy Gun Lith framhöll bl a vikten av 
att vi håller kontakt med våra nordameri-
kanska ordenssyskon, som är mycket in-
tresserade av vardagliga händelser om livet i 
Sverige. Hon uppmanade oss alla att skriva 
ner vanliga enkla små händelser och sända 
över.
DKL sy Maureen Bengtsson berättade om 
sina varma känslor och hur rörd hon blev 
när hon nu såg båda ”sina” flaggor, Sveri-
ges och USA:s  och hörde nationalsångerna 
spelas. Hon är född i USA av svenska för-
äldrar, men flyttade till Sverige 1954, som 
ung flicka, tillsammans med föräldrar och 
bror.

DD br Hans-Åke Rytterdahl berättade om 
hur han och hans familj under många år har 
upplevt sambandet mellan Sverige-Kalmar-
Amerika. De har tidigare bott i Kalmar, 
numera är br Hans-Åke DD i Kalmarlogen 
och besöker ofta Logen.  Yngsta dottern är 
bosatt i USA sedan 26 år tillbaka. Det blir 
därför USA-resor mest varje år. Nästa resa 
blir nu i augusti.
Br DD framförde även hälsningar från DL 
20 Södra Sverige, från DM Sy Catherine 
Bringselius Nilsson samt Logen Ronneby 
nr 630 och dess O br Björn Persson.

SVERIGE-AMERIKADAGAR
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HALMSTAD 4 JULI-FIRANDE

Logen Tre Hjärtan nr 665. Det var 16 
medlemmar från logen och 4 gäster, DO 
Olle Olsson med hustru Sy. Inga-Britt och 
Sy. Gertrud och Br. Sven Åke Sjöstrand från 
logen Skåne nr 570 som samlades hemma 
hos paret Sy. Gunnel och Elis Ljungek, 
som har en gård en bit utanför Halmstad. 
Vi mottogs med fanprydd grind vid in-
gången till en vacker, med avsikt vildvuxen 
trädgård, med massor av blommor ur vår 
vilda fauna. Ordf. Br. Elve Lensvall höll 
ett kortare tal om vår orden och hälsade 
oss välkomna, efter detta spelades Sveriges 
och Amerikas nationalsånger under det att 
fanorna paraderades. Efter en välkomstd-

rink bjöds det på buffé med matjessill och 
potatis, kassler med potatisgratäng samt 
jordgubbar till dessert, det smakade ut-
märkt gott att intaga detta i denna härliga 
trädgård. Eftersom vi var på en gård som 
Br. Elis och Sy. Gunnel bedriver hästupp-
födning på och har flera sorters djur kunde 
vi studera hästar, kor, ankor, höns, kyck-
lingar, hund och sex-sju kattkällingar som 
var så gulliga och söta att de drog all upp-
märksamhet till sig. Det var en trevlig och 
avkopplande eftermiddag och vi avtackade 
Sy. Gunnel och Br. Elis på det hjärtligaste. 
/Insänt av Logens DD Olle Olsson 

Deltagarna i Logen Tre Hjärtans Amerikadagsfirande den 4 juli.

Efter programmet i Gröna Salen blev det 
gemensam avmarsch med Kalmar Spel-
manslag i täten till KRUSENSTIERNSKA 
GÅRDEN där det bjöds upp till trädgårds-
fest med OSTKAKEGILLE. 
Här serverades kaffe, läsk och ostkaka med 
tillbehör. Lotterier med fina vinster. Under-

hållningen fortsatte med Kalmar Folkdan-
slag och Spelmanslag samt Calmare Brazz. 
Härligt väder och fin stämning gjorde att 
det som alltid blev en trevlig eftermiddag. 
Vi kan bara hoppas att denna högtidliga 
och trevliga tradition får fortsätta många år 
till. /HÅR
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ÅRETS SVENSK-AMERIKAN 2010 - JOHN E. NORTON

Agneta Nilsson (ÅSA 2006), John E. Norton med  hustru 

Bankett för ÅSA 2010 Växjö Vocalis underhöll på banketten för John E. Norton

Årets Svenskamerikan i Glasriket Anne-Charlotte Hanes Harvey (ÅSA 2009)

Carl Boberg, Nisswa, MN
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Anne-Charlotte Harvey,, John E Norton, Borgmästare Nils Posse,  Janet Norton, Agneta Nilsson, Catherine Bringselius Nilsson

John E. Norton på Utvandrarnas HusDKL Maureen Bengtsson m make

Besök på Linnéuniversitetet

Minnesotadagen. Årets Svenskamerikan mottar sin utmärkelse

Gull, Lisbeth och Aldor

Paret Willes Stockholm
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JUBILEUM I TRELLEBORG

Göran Nilsson och Gull-May Åstradsson

Agneta Västerstjärna och Karl-Erik Forssander

Kerstin Helgeson och Olof Rosenqvist

Hans Ferm och Siri Åhlander                               t.h.  DM och VDM
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Br Lennart Mattsson överlämnar Hedersstandar, telegram och 
blomma till operasångerskan Karin Thulemark

DM Catherine Bringselius Nilsson och David Newkumet.

HEDERSSTANDAR 2010

STORLOGEMÖTET I WASHINGTON D.C.
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Del av fanborg.

Br Ordförande P O 
Brinck talar till 

Texas lucia

Texas lucia mottog 
diplom på scen

BANKERYDSDAGEN 1 AUGUSTI

Logen Småland Nr 618 deltog traditions-
enligt på Barkerydsdagen som årligen firas 
första söndagen i augusti och är ett samar-
rangemang mellan Barkeryds Hembygds-
förening, Emigrantinstitutet i Växjö och 
Vasa Orden av Amerika. Som vanligt strå-
lade solen ikapp med den månghövdade 
publiken. Här fanns allt från emigranter på 
hästskjutsar, i tidsenliga kläder, amerikan-
ska vrålåk, orkester och fanparad, lotterier 
och visning av gamla hantverk, informa-

tion om Emigrantinstitutet och Sverige af 
Amerika i Karlstad av Tommy Hellström 
till kåseri av Lisa Syrén, en sjungande Elvis 
och PR för Vasa Orden av Amerika och LL 
Småland Nr 618 som genom sy Kerstin Jo-
hansson delade ut diplom till Texas Lucia 
som varje år inbjuds till evenemanget. 

ÖNNESTAD HANS MATTSSON-
DAGEN 15 AUGUSTI

Söndagen den 15 augusti 2010 högtidlig-
hölls Sverige-Amerikadagen i Önnestad i 
Hembygdsparken. 
Traditionsenligt startade dagen med gud-
tjänst i kyrkan, en mycket fin ceremoni där 
fyra  tjejer spelade fyra hymner på harpa. 

Folkdräktsklädda logesyskon bildade fan-
borg i kyrkan.
Åhus Blåsorkester ledde marschen med 
fanborgen till Hembygdsparken där väl-
komsttal hölls av v.ordföranden Karin 
Holmqvist. Därefter följde  nationalhym-
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nerna och flagghissning. 
Efter lunchuppehållet hölls invigningstalet 
av CPT Jan E Nilsson från Amerikanska am-
bassaden i Stockholm. Årets mottagare av 
Hans Mattson plaketten f. generalkonsuln 
i New York Olle Wästberg var förhindrad 
att närvara denna högtidsdag. Plaketten 
kommer att överlämnas person- ligen av re-
presentant från Amerikanska Ambassaden. 
Högtidstalare var vår f.plakettmottagare, 
flygkaptenen och reseledaren Carl Werner 
Pettersson från Brinkelid, Åseda i Småland. 
Han kan på ett entusiastiskt sätt berätta om 
hur man kan finna släktingar i Amerika. 
Själv fick  han år 1973
200 nya släktingar däröver. Han värnar om 
kontakterna med släktingarna och uppma-
nar alla att göra detsamma. Han menade 
vidare att ett brev betyder så mycket, som 
då hans släkting, som förde dagbok varje 
dag, lite kortfattat skrev ”körde gödsel och 
skrev brev till Sverige”. Det var två vik-
tiga händelser den dagen.
Av tidigare plakettmottagare hedrade  bild-
konstnärinnan Lisa Fajersson, Åhus och 
Tommy Swanson, Swanson´s Travel i Osby 
oss med ett besök. Hälsningar från tidi-
gare plakettmottagare om en fin dag hade 

anlänt från Anne-Charlotte Harvey, Lilly 
Zetterdahl och Erik Gustavson. Även
framfördes hälsning från DM Catherine 
Bringselius Nilsson, Växjö.
Under eftermiddagen bjöds på countrymu-
sik av Bengt Lindekvist från Asarum. Ett 
antal hantverkare fanns på plats och bjöd 
ut sina alster till försäljning. Logen Chris-
tian nr 617, Önnestads Hembygdsförening 
och Släktforskarföreningen presenterade 
under dagen sina verksamheter. Återigen 
fick vi uppleva en fantastisk fin dag vid den 
vackra minnesstenen i Hembygdsparken
i Önnestad över bygdens store son, Hans 
Mattson. År 2011 högtidlighålls denna dag 
den 21 augusti. /KH

Lisa Fajersson, Karin HolmqvistJ och Jan E Nilsson, representant för den Amerikanska Ambassaden.

Carl Werner Pettersson höll högtidstalet på 
Sverige-Amerikadagen i Önnestad.
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KARLSHAMN
Logen UTVANDRARNA NR 680 har de-
lat ut Hedersstandar för 2009. 
Operasångerskan Karin Thulemark gjorde 
ett bejublat framträdande vid en konsert 
i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn den 13 
juni tillsammans med Carl Gustafs Kam-
markör under ledning av Staffan och Mari 
Sundås. Ett väl sammansatt program gav 
den fulltaliga publiken en stor upplevelse 
med vacker sång och musik. 
I samband med konserten utdelade  

VÄXJÖ
På Minnesotadagen i Växjö fick David 
Newkumet vid Växjö Katedralskola motta 
Logen Carl von Linné nr 678:s heders-
standar och diplom vid en ceremoni på 
Utvandrarnas hus. Distriktsmästare Cathe-
rine Bringselius Nilsson överlämnade ut-
märkelsen med motiveringen: ”För att han 
har lyft Växjös musikliv till stor glädje för 

Logen Utvandrarna nr 680 av Vasa Orden 
av Amerika sitt Hedersstandar till Karin 
Thulemark, som erkänsla för hennes fram-
gångar inom sång och musik långt utanför 
Blekinges gränser. Uppvuxen i Karlshamn, 
numera verksam på operan i Köpenhamn 
och i Danmarks radio, som ledare för en 
barnkör. 

För logen Utvandrarna nr 680 
Ulla Ödman Protokollsekreterare

stadens invånare i otaliga sammanhang. I 
advent 2009 blev han rikskänd genom TV-
sändningen av domkyrkans Lucia-konsert. 
Denne man utstrålar stor energi och 
glädje.”

Göran Nilsson PS 678

LOGEN SKÅNE nr 570 

Årets utflykt för medlemmar i vår loge 
gick i år till norra delen av Skåne. Sam-
lingspunkt var vid Munka Ljungby där en 
av många HEAGÅRDAR är belägen (Hea-
gård betyder Gården på heden). Denna 
Heagård är ett museum sen 36 år tillbaka, 
man får en känsla av Herrgård när man ser 
det pampiga bostadshuset i tegel med hög 
gråstensgrund och stora ekonomibyggna-
der i korsvirke, den är byggd år 1862. Hela 

husets inredning står intakt som det var för 
över 100 år sedan, den parkliknande väl-
bevarande 1800-tals trädgården i tysk stil 
är härlig att promenera i. I ekonomibygg-
naderna finns det en fungerande gammal 
bysmedja, ett polismuseum och ett brand-
kårsmuseum. Färden fortsatte därefter till 
Bjärnum där vi besökte museet som är ett 
av Sveriges finaste med anor från 1800-
talet, byggnader från 1600-talet och över 

HEDERSSTANDAR

LOGEGLIMTAR
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Medlemmar från Logen Skåne intar middag under utflykten.

LOGEN CARLSKRONA nr 601

Lördagen den 12 juni firade 
logen Carlskrona nr. 601 15 års 
jubileumssommarfest på Hässlegården 
hos Kärstin Holmberg-Jönsson. Ett 
40tal logesyskon trotsade väder och vind 
denna dag. Logen hade besök av Logen 
Skåne nr. 570 och logen Ronneby nr. 630.
Som vanligt samlades vi kl. 15,00 då Sy. 
Kärstin hälsade alla välkomna. Jordgubbs-
tårtorna smakade utmärkt och alla åt med 
god aptit.
Lekar och tävlingar med sång och musik av-
gjordes under tiden som grillen blev varm, 
kön blev snabbt lång och stämningen var 
hög under hela kvällen.
Efteråt samlades vi på lövad loge där dan-

sen började, innan goda rabarberpajer med 
vaniljsås och kaffe serverades, lotteri med 
fina vinster såldes lätt slut. Innan kvällen 
var slut bjöds vi på underhållning av två 
bröder som agerade varvsarbetare som sam-
talade under sin kafferast.
Ett stort tack till Er alla som gjorde som-
marfesten till ännu en fin Vasaträff.
G.S.

LOGEN KÄRNAN nr 608

Högtidsmöte med Installation lördagen 
den 13 februari. 
Vår DD br Boris Nilsson med stab från 
logen Örkelljunga nr 747 installerade våra 

tjänstemän med stil och värdighet. 
Logens förtjänsttecken utdelades till br 
Sven Broddesson och br Stig Svedunger. Br 
Bertil Holm och br Bo Collin lämnade sty-

100.000 föremål i sin samling. Vid 15-tiden 
var vi alla ganska hungriga och på Restau-
rang Tre Hammare stod då en inbjudande 
och god buffé framdukad som intogs med 
god aptit och stor mättnadskänsla. Efter-
som undertecknad bor i Bjärnum bjöd vi 
hem deltagarna på kaffe och kakor som då 
också avslutade denna utfärd. Jag rekom-
menderar verkligen besök på dessa ställen. 

KL Olle Olsson 

Vasabröder underhöll.
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Blommor till stiliga herrar på Logen Kärnans högtidsmöte.

relsen och avtackades med en bukett tulpa-
ner. Arbetsgruppen för kvällen hade tillagat 
en läcker supé. Innan maten serverades en 
välkomstdrink. Förrätten var en sillanlägg-
ning och som varmrätt serverades fläskyt-
terfilé och till dessert Peach Melba. 
Mats Nilsson spelade upp till dans och inn-
an vi skildes åt avtackades arbetsgruppen av 
O sy Lilian Anzelius Collin.

Picknick-bestyr

Logemöte Lördagen den 6 mars ”Brö-
dernas afton” 
Efter mötet hade bröderna anordnat ”Brö-
dernas spanska afton”. Maten gick natur-
ligtvis i spanskt tema. 
Sangria med ”tapas”-tilltugg, Spansk Paella 
och som dessert Flan de Huevo (typ spansk 
brylépudding). Vi bjöds på underhållning 
av flamencogitarristen ”Carlos” och hans 
dragspelande vän. Vi roade oss med eldiga 
spanska danser. 
Högtidsmöte med reception lördagen 
den 10 april. 
Vårens sista möte blev ännu ett högtids-
möte med reception. O sy Lilian Anzelius 
Collin kunde hälsa gästande logesyskon 
från logen Skåne nr 570 och vår DD br 
Boris Nilsson välkomna.
Vi hälsade 4 nya medlemmar välkomna in 
i vår loge. 

Arbetsgruppen bjöd på skaldjurspaté med 
romsås, porterstek med tillbehör och som 
dessert cheesecake. Allt smakade fantastiskt 
gott. 
Återigen fick vi dansa till Mats Nilssons 
musik. Innan vi skildes åt avtackade O sy 
Lilian arbetsgruppen och vi önskade varan-
dra en SKÖN SOMMAR! 

Årets gökotta den 7 maj firades i sam-
band med att vi tillsammans med logen 
Klockan nr 747 Örkelljunga gästade lo-
gen Gotlands 60 årsjubileum.
Vädret var inte det bästa och vi gjorde en 
rundtur med buss. KL br Sven Broddesson 
berättade under turen om den gotländska 
kulturen. 
Efter bussturen dukade br Sven och Sy Gu-
nilla med stab upp ett härligt Picnic-bord. 
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Gökotta på Gotland

LOGEN TOMELILLA nr 631

Lördagen den 16 januari hade vi årets 
första Logemöte som även var ett års-
möte.
Ett 40-tal egna och gästande (blivande 
medlemmar) hade mött upp denna fina 
vinterkväll.
Vid kontakt Amerika utlyste vår KL Br 
Enar Hallström en tävling där det gällde 
att gissa namnet på en person, som han be-
rättade om och Br Enar började: ”Denna 
person föddes den 16 juni 1583 på Fånö 
och växte upp under mycket goda familje-
förhållanden. När han var 16 år sändes han 
ut till de finaste högskolorna i Europa”. 
Rätt svar och namn var Axel Oxenstierna, 
där både Br Manne Andersson och Br Arne 
Karlsson svarade rätt samtidigt och vann 
var sin lott.

För övrigt var det en fin och mycket trevlig 
Vasa-kväll med god mat (kokt lax) trevlig 
underhållning med ”Måndagskören” och 
Marie Lerstorp som visade och pratade om 
äkta pärlor och ädelstenar.
Vinnare i närvarolotteriet denna gång var 
Sy Birgit Löfvall, Br Bengt-Arne Åstrads-
son, Sy Kerstin Ferm och Marie Lerstorp.
En härlig kväll och en fin inledning på det 
nya året.

Lördagen den 20 februari hade Logen 
sitt andra möte för året mellan två snöstor-
mar, så ett 40-tal egna och gästande (bli-
vande) medlemmar kunde ta sig till parken 
i Tomelilla i egna fordon och inte behövde 
åka bandvagn eller skidor till mötet denna 
snörika vinter. 

Vi åt och drack och sjöng glada visor. Mät-
ta och belåtna kunde vi vila upp oss innan 
det var dags att inta bussen för transport 
till Visby och logens jubileumsmöte. Efter 
mötet gick det bussar ut till festlokalen ut-
anför Visby. Vi åt en god middag och drack 
delikata drycker. Trevliga tal hölls och leven 
utbringades enligt Ordens ritualer. 

Ca 120 personer deltog i banketten. Kväl-
len försvann snabbt med dans i glada vän-
ners sällskap. När kvällen var slut kom bus-
sen och körde oss tillbaka till vår stugby. 
I vår buss spelade ”Klockan-brodern” Leif 
Svensson dragspel och vi sjöng skånska 
visor så det ekade i hela bussen. Vi hade 
alla haft en trevlig kväll med Ordenssyskon 
från när och fjärran. /EH 
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Framträdande av Vasamedlemmar

Många hade klätt sig lite i Amerikansk stil 
med bl. a. jeans för vårt tema denna kväll 
var Amerikaafton med linedance. 
Under mötet balloterades 2 stycken nya 
medlemmar in i Logen, nämligen Hans 
Lundgren och Pia Anvåg. KL Br Enar 
Hallström fortsatte vid kontakt Amerika, 
att berätta om när Sverige fick sin första ko-
loni på Amerikas östsida cirka 40 mil söder 
om New York där Delawarefloden mynnar 
ut i Atlanten.
LH Br Arne Karlsson berättar om ett brev 
som en f.d. småländska som flyttat till 
Amerika skriver till sin väninna här i Sve-
rige. Hon berättar att här i Amerika får 
man vetebröd och kaffe många gånger om 
dagen samt pannkakor och bakelser, som 
man hemma bara har vid festliga tillfällen. 
Här är det hårt arbete som gäller om man 
vill överleva och få ihop lite slantar, så för 
en ung smålandspojke som var van att dra 
några låtar på sitt dragspel hemma i Sverige 
fick inse att det inte fanns tid till detta och 
bytte ut dragspelet mot en urklocka.
Brännvin till jul som var tradition i Sverige 
finns ej här, för då blir man ej omtyckt.
Efter dessa gripande berättelser var det 

skönt att slappna av med god mat och se-
dan få släppa loss i svettig linedance under 
ledning av Gaby Gummesson och hennes 
sällskap.
Denna mycket trevliga och fina kväll av-
slutades med kaffe och dragning i närva-
rolotteriet och Br Kenneth Andersson, Sy 
Ingrid Mattsson, Br Arne Karlsson och Sy 
Gertrud Hägg vann var sin Triss-lott. 

Lördagen den 20 mars samlades Logen 
Tomelilla Nr 631 för ett högtidsmöte.
Men redan en halvtimme före mötets öpp-
nande var det fullt i förrummet av egna 
och gästande Ordenssyskon, (bl.a staben 
som skall installera tjänstemännen är från 
Logen Christian Nr 617 Kristianstad med 
DD Br Hans Ferm i spetsen). 
Två namn som bör nämnas för denna 
mycket lyckade och trevliga kväll är Ordf  
Br Bengt-Arne Åstradsson och CM Sy 
Gull-May Åstradsson som med ”skärpa” 
men ändå på ett trivsamt sätt ledde oss Or-
denssyskon under eftermiddagen och kväl-
len. Efter cirka 8 timmar avslutades kväl-
len med en bejublande dans till Skoglunds 
”enmansorkester”
Två stycken recipiender, Pia Anvåg och 
Hans Lundgren, intogs i Logen Tomelilla 
Nr 631. 
En fin installation av tjänstemän utfört av 
medlemmar från Logen Christian och där-
efter mottog Sy Birgit Löfvall och Br Enar 
Hallström som redan var tungt belastade 
med medaljer en ny medalj som man er-
övrar om man har tagit in över 15 resp. 10 
nya medlemmar i Logen. 
Vid kontakt Amerika fortsatte vår KL Br 
Enar Hallström att berätta om den svenska 
kolonin NYA SVERIGE och efter 2 tim-
mar kunde vår lugne och duktiga Ordf Br 
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Bengt-Arne Åstradsson förklara mötet av-
slutat.
Under maten höll Br Hans-Ingvar Hans-
son ett trevligt tal till våra nya medlemmar 
och även vår nye medlem Br Hans Lund-
gren höll ett fint tacktal.
DD Br Hans Ferm höll ett mycket trevligt 
och underfundigt tacktal efter maten. 
Därefter började dansen till den helt suve-
räne ”enmans Hasse Skoglunds orkester”. 
En orkester man dansar till om man kan 
dansa eller inte. Vid kaffet och tårtan var 
det dragning i närvarolotteriet och vinnare 

av en trisslott blev: Sy Kerstin Hansson, Sy 
Pia Anvåg, Br Gert Hagander och Br Enar 
Hallström. Avslutningsvis ett mycket trev-
ligt och gemytligt högtidsmöte.  

Lördagen den 24 april var det vårens sista 
möte. P.g.a. askmolnet från Islands vul-
kan kunde vår föredragshållare ej komma 
hem från sitt projekt i Afrika i tid så i sista 
minuten räddade en tjej från Borrby med 
namn Annelie Olsson oss. Hon spelade och 

sjöng och även vi fick klämma i lite då och 
då. Vid kaffet blev som vanligt dragning 
på närvarolotteriet och denna kväll hade 
Br Hans Lundgren, Br Bo Gustavsson, Sy 
Hjördis Liljevall och Sy Kerstin Hansson 
turen med sig och vann en trisslott. 

Sommarens aktiviteter.
Inför Gökottan på Kristihimmelsfärdsda-
gen hade 15 Vasamedlemmar gått upp ti-
digt och gjort sin picknickkorg och tagit 
sig till vackra Vårhallarna i Simrishamn. Vi 
började morgonen med en skön promenad 
i det gröna vid havet innan vi intog våra 
medhavda läckerheter.

Ytterligare en fin dag var det på nationalda-
gen, då 10 Vasamedlemmar marscherade i 
tåget genom Tomelilla från torget till Stads-
parken. Denna härliga kväll avslutades med 
en fika i Vasaparet Åstradsson´s trädgård.

Ett studiebesök den 4 juli hos en Vasam-
edlem från Logen Christian 631 Br Erik 
Karlsson i Åhus kallad för Rosenkungen 
för hans otroligt stora utbud av olika sor-
ters rosor. Efter en guidad tur i hans fina 
trädgård blev vi bjudna på nylagat kaffe 
och underbart goda bullar.

O Bengt-Arne Åstradsson med CM-par och nya medlemmar.

Br Enar Hallström och Sy Birgit Löfvall får värvningsnålar.
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En av höjdpunkterna denna sommar var 
vår sommarfest på Bollerups Borg den 10 
juli då 75 såväl Vasamedlemmar som gäs-
ter fick en kväll att minnas. Vi började på 
eftermiddagen med kaffefika och rundtur i 
kyrkan av Bollerupsguiden Margareta Nör-
regård och en guidad visning av stallarna av 
vår Br Bo Wiberg som även är vd i Bollerup. 
Efter en kort paus blev det drink i trädgår-
den, därefter gick vi från den otroligt varma 
sommarvärmen in i det svala borgsrummet 
med härliga valv och intog mat som bestod 

av gubbröra och helstekt gris med visor till. 
För att vi ej skulle somna efter den goda 
maten passade 10 Vasamedlemmar på att 
spela upp ett teaterstycke på dryga timmen, 
specialdesignat för oss denna kväll. Dessa 
otroliga personer överraskade oss hela tiden 
med roliga skämt och spel så vi nästan fick 
ont i våra skrattgropar. Detta avlöstes med 
vår Br Gert Hagander spelade upp till dans 
men lite avbrott i musiken blev det när det 
serverades kaffe och tårta. Vid 00.30 tiden 
var vi lagom trötta för att intaga vår ”nat-
tamad” som bestod av kokt korv i bröd och 
ett (eller två) glas kall mjölk. För de som 
övernattade i skolans elevhem serverades 
frukost dagen efter. En fest att minnas av 

alla som var där.
Gruppen som hade fixat denna fest var 
Vasamedlemmarna Bo o Maja Wigren, 
Lise-Lotte o Jerker Andersson, Ylva o 
Enar Hallström, Gull-May o Bengt-Arne 
Åstradsson.
Sista programmet under sommaren var en 
bussutflykt då 20 Vasamedlemmar följde 
med till Fredriksdalsteatern 31 juli för att se 

den otroliga Eva Rydberg med sina duktiga 
medspelare i Pjäsen ”Gröna Hissen”. Och 
med härlig picknick sittande i gröngräset 
innan föreställningen samt kaffe i pausen 
så blev detta en höjdarekväll.

Texter G-M Å och Enar

Eftermiddagsmingel i Borgträdgården

En titt in i Borgen

Här sjunger all teaterdeltagarna
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LOGEN HÖGANÄS nr 634 

Kulturmöte på Vikens Hemgård den 11 
september 2010
Vi har haft vårt första logemöte för hösten. 
Vi var 45 Vasasyskon och 6 gäster som träf-
fades.
O Sy Evy Lindstrand hälsade oss all väl-
komna, då speciellt vår DD Br Alf Nilsson 
med fru, Sy Ingrid.
O Sy Evy Lindstrand lämnade en rapport 
från Storlogemötet i Washington DC, där 
vi var 10 vasamedlemmar med från vår 
loge. 
KL Sy Ingrid Berg läste upp hälsningar från 
våra vänloger, Three Crowns Lodge nr 91,  
Massachusetts och från Tucson Lodge nr 
691, Arizona och rapporterade från besö-
ket i Worcester och Boston.
LH Br Gunnar Lindstrand berättade om 
tjänstemannakonferensen i Ljungby där 
han tyckte det var intressant att höra hur 
andra logehistorier arbetade. Han gav oss 
även en tillbakablick på gamla logemöten.

Efter högtidlig ljussläckning avslutades mö-
tet och salen dukades om till efterkapitlet.

De 6 gästerna hälsades välkomna av O Sy 
Evy Lindstrand. Vid kaffet fick vi lyssna 
till en intressant reseskildring genom Bo-
huslän i ord och bild av Karlo Pesjak från 
Hässleholm.

Dansen till ”husbandet” satte igång och 
många var uppe och dansade. Den sedvan-
liga lotteridragningen gjorde många glada.
Kvällen var slut och vi gick nöjda och glada 
hemåt.

KL Ingrid Berg
Logen Höganäs nr 634

Nya tjänstemän LL 631

Br Bengt och Sy Mona Bengtsson, Sy Evy och Br 
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LOGEN MALMÖHUS nr 643

Fredagen den 5 mars 2010 hade 
LL Malmöhus nr 643 logemöte. 
Undertecknad fick för första gången rycka 
in som PS eftersom ordinarie PS hade 
förhinder. KL hade också förhinder med 
samma skäl. Det var glädjande många 
Vasasyskon som kom till mötet. Kanske 
var det efterkapitlet med Brödernas 
Modeafton som lockade. Kläderna kom 

LOGEN TRELLEBORG nr 734 

Lördagen den 17 april 2010 firades 25-
årsjubileum i Parken i Trelleborg. Det var 
103 ordenssyskon och gäster som kom 
till detta jubileum. Anmärkningsvärt: Sex 
chartmedlemmar fanns närvarande.                                                            
I en fullsatt logesal inleddes firandet med 
ett festligt och högtidligt jubileumsmöte. 
Den formella dagordningen avverkades, 
varefter framfördes hälsningar och telegram 
från andra loger i Sverige och genom  SLD 
Knut Rosenkvist fick vi hälsning från Stor-
logemästaren Rolf S. Bergman. En mycket 
högtidlig och stilig fanparad genomfördes 
med bravur. Därefter gjorde logehistoriker 
Birgit Rasmussen en uppskattad återblick 
av logens historia. Utdelning av utmärkel-

ser skedde enligt tradition.
Efter en avslutning med stämningsfull mu-
sik vandrade alla ordenssyskon ut till en 
välkomstdrink och mingel.
Arrangörskommittén hade utformat ett 
uppskattat program för jubileumsbanket-
ten, som ”dirigerades” av ceremonimästare
Jan-Anders Ingvarsson. Kommunalrådet 
Ulf Bingsgård var en av hedersgästerna och 
höll ett intressant tal om Trelleborg.
Durfåglarna spelade uppskattade gamla 
skånska visor med sina durspel. Kvällen av-
slutades med dans till Bennix orkester.

Insänt av: Schmidt/Olsson
Foto: Åke Thysell (se mittuppslag)

ifrån Sveriges Senior Shop och Bröderna 
bjöd på sig själva när de visade upp sig på 
Catwalken. /BV
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Inför tjänstemannakonferensen hade 
jag förberett en inspirationsföreläsning i 
miniformat om att bygga ett varumärke 
med associationer till vår Orden. Här följer 
en kort resumé.

Man bygger ett varumärke när man sätter 
upp mål för hur man vill bli uppfattad 
av omgivningen och arbetar för att nå de 
målen. Företag/organisationer har olika 
mål med sin verksamhet, men alla vill bli 
uppfattade av omgivningen för det som de 
innerst inne står för, så kallade kärnvärden 
eller ”själen” i sitt företag/organisation.  
Vasa Orden av Amerika erbjuder medlemskap i 
en organisation, vars innersta kärna är vänskap 
och kultur. Andra kärnvärden är ädelmod, 
sanning, enighet, omtanke, hjälpsamhet. 
Den grundläggande idén med Vasa Orden 
av Amerika bygger på dessa värden och de 
stadfästs också i vårt valspråk. Vi medlemmar 
har ett stort ansvar för att dessa mjuka värden 
blir vår Ordens verkliga styrka. Vi måste vara 
noga med att dessa värden inte bara blir en 
pappersprodukt, utan att de genomsyrar vår 
organisation. Då kommer vår Orden att växa 
i trovärdighet och bli attraktiv att gå med i för 
människor som delar dessa kärnvärden. 

Tänk på att du som medlem förmedlar  
Vasa Orden av Amerikas kärnvärden  

genom ord, handling och i din framtoning.

Insatt i det här sammanhanget har jag plockat 
idéer om hur man lanserar ett varumärke 
och överfört det till hur man kan använda 
ett liknande tillvägagångssätt, när man gör 
PR för vår Orden i syfte att inspirera till 
medlemskap.  Jag rönte uppskattning för 

mitt anförande och har på begäran skickat ut 
mitt presentationsmaterial till lokallogernas 
representanter på tjänstemannakonferensen, 
så fler medlemmar får möjlighet att ta del av 
dessa tankar. Samtidigt delade jag ut ett kort 
i visitkortsformat med kortfattad information 
om Vasa Orden av Amerika, som kan användas 
som en första information till presumtiva 
medlemmar.  Be gärna någon som var med på 
tjänstemannakonferensen att visa kortet. 

Myntets andra sida när det gäller varumärke 
är att vi på olika sätt talar om att vi finns, att 
vårt emblem syns ofta och att vi har ett litet 
kort att överräcka till exempel. Många gånger 
handlar det om tillfälliga möten och snabb 
informationsöverföring. Kom ihåg att Du själv 
är den bästa ambassadören för vår Orden och 
underskatta inte mjuka värden, de är hårdvaluta 
i en tuff värld.

Frågor, som ni kan fundera vidare kring i 
logerna:

Vad förknippar du VOA med? 
Vilken bild förmedlar du/vi av vår Orden? 
Har vi en tydlig vision?  
Vilka mjuka värden står VOA för? 
Hur kan vi bli bättre på att förmedla  
dessa värden till omvärlden?

Catherine Bringselius Nilsson, DM

Foto längst till höger: 
Alla ”Handbok för tjänstemän” uppdaterades av den för 
ändamålet tillsatta pärmgruppen bestående av Bertil 
Cannerhagen, Göran Nilsson och Lennart Nilsson.

Tjänstemannautbildningen en succé!  
Samtliga grupper var mycket nöjda med utbildningen! Idel nöjda kursdeltagare prisade 
sina kursledare efter tjänstemannautbildningen i Ljungby den sista helgen i augusti. 

Foto CM-grupp och PS-grupp, tilläggsinformation:
CM-gruppen leddes av MSLER/fd MDER Ulf Alderlöf 
och MDER Bengt Åberg.
PS-gruppen leddes av PS Ingrid Cannerhagen och VDS 
Agneta Västerstjärna.

FRÅN TJÄNSTEMANNAKONFERENSEN 2010 
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Del av CM -gruppen med MSLER/fd MDER och MDER

Kassör och Finanssekreteraregruppen med DK Bengt Hammargren

Protokollsekreteraregruppen med PS och VDS

Ordförandegruppen med VDM Olle Wickström och SLD/FDM Åke Mellnert

Kulturledargruppen med DKL Maureen BengtssonLogehistorikergruppen med DH Anita Nilsson

...det framkom nya infalls-
vinklar för det skiljer sig en 
del i logernas arbetssätt.
Även många intressanta 
diskussioner och vi ska inte 
glömma våra glada skratt 
under våra två kursdagar....
      /röst från en kursdeltagare

TJÄNSTEMANNA-
KONFERENS I
LJUNGBY 2010
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