nr 3 årgång 45

augusti 2011

Exekutiva rådet 2011 - 2013

VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

VASA-VÄNNER!
Som vanligt ser vi i Vasa Support Clubs styrelse med tillförsikt
fram emot en ny höst. Många loger och enskilda medlemmar
har sänt in sina medlemsavgifter för år 2011 (100:- för loge,
30:- för enskild medlem) och vi väntar med spänning på flera!
Ni vet att alla våra medel ger nytta och glädje till loger och enskilda! TACK!
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser – gåvor.
Vårt postgironummer är 105 68 42 - 6.
Med hälsningar i Sanning och Enighet
VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed, ordf.

JULHÄLSNINGAR I VASA-NYTT
Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända Dina Jul-hälsningar till Vasa-vänner genom
en radannons i Vasa-Nytt!

Betala till: Bankgiro 360-1549 DL Södra Sverige Nr 20 och
skriv Ditt namn och logens nummer på plusgiroblankettens talong.
Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast den 12 oktober 2011.
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända julhälsningar, ingen nämnd och ingen
glömd!
Alla loger är välkomna att önska en riktigt God Helg!
Dessa gemensamma julhälsningar kommer att publiceras
i Vasa-Nytts novembernummer 2011.

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 OKTOBER 2011.
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius
Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan sända material via
e-post, så är det det bästa sättet. Likaså bör även bilderna vara
i digital form.
Omslagsfoto: Göran Nilsson
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon
Som nyvald Distriktsmästare vill jag först
och främst tacka alla för förtroendet att bli
vald till detta ämbete vid Distriktsmötet i
Ljungby i maj månad.
Vem är jag då?
Jag gick med i Logen Skåne Nr 570 på logens 40-års jubileum 1971. Sålunda har
jag varit med i vår Orden i 40 år i år. Min
första tjänstemannabefattning var som PS
och det blev jag 1973. Därefter har jag haft
förmånen att kunna tjäna logen på flertalet
av tjäntemanna-befattningarna.
Jag har även haft glädjen att vara Distriktsdeputerad i Logen Tomelilla Nr 631.
Inom Distriktets exekutiva råd så har jag
varit VDS i 2 år, DS i 4 år och VDM i 2 år
innan jag nu blev Distriktsmästare.

blir enligt planerna hösten 2012. Så nytillträdda och nytilltänkta tjänstemän, se till
så att ni bereds möjligheten att få öka på
kunskaperna och få nya infallsvinklar inom
ditt ”område”.
Som vi alla vet mister vi medlemmar av olika anledningar. VI MÅSTE ALLA FÖRSÖKA HJÄLPAS ÅT ATT FÅ IN NYA
MEDLEMMAR I VÅR ORDEN. Tänk
om, ifall varje VASA-hem tar in en ny medlem då ökar vi medlemsantalet med 50 %.
Har någon en lysande idé om hur detta
skall gå till så kontakta någon i Exekutiva
Rådet (ER).

Några av de trevliga beslut som fattades av
delegaterna vi Distriktsmötet var följande:
Distriktslogens tidning VASA Nytt som
Du nu håller i handen skall fortsättningsvis
komma direkt hem i brevlådan och således
vara rykande färsk i sitt innehåll. Samma
förhållande råder redan nu med VASA
STAR.

Med förhoppning om en trevlig och stimulerande VASA-termin med högt deltagande
och stort engagemang i alla i våra logemöten.
Besök inte bara Din egen loge utan besök
även andra loger – Du blir hjärtligt välkomnad och varför inte ha som mål att besöka
alla Distriktets övriga loger.

Nytt förtjänsttecken, Distriktets förtjänsttecken i en högre grad beslutades också
om. Där blir det så att nuvarande märke
behålls och man byter ut bandet. Detta
band måste först godkännas av Storlogens
Exekutiva Råd.
Vidare beslöts att även fortsättningsvis anordna tjänstemanna- och DD-konferenser
som tidigare. Nästa tjänstemannakonferens

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
DM
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon,
Jag tackar för förtroendet, att som
Distriktsmästare ha fått tjäna Vasa Orden av
Amerika, DL Södra Sverige nr 20, i fyra år.
Jag har haft ett par månader att tänka över
min roll som före detta Distriktsmästare,
hur min erfarenhet och just mina talanger
kan komma till nytta framgent. Ni känner
säkert igen er i de tankarna. Vi är många
”före detta” som har lärt oss mycket av att
inneha ett uppdrag, vara tjänsteman eller
ingå i en kommitté. Fråga oss gärna om
råd och hjälp. I vår Orden ställer vi upp
för varandra, genom samarbete växer vi i
styrka och enighet.
Jag önskar vår nye Distriktsmästare Olle
Wickström lycka till i sitt ämbete och hela
Exekutiva Rådet framgång i sitt arbete. Jag
tillhör själv Exekutiva Rådet och kommer
att verka för dess bästa.
En ny spalt har tillkommit med rubriken
VN DEBATT. Där kan ni bidra med
idéer och tankar kring vår Orden och dess
utveckling. Först ut är Sven Broddesson,
LL Kärnan nr 608.
Jag har själv tänkt mycket kring Vasa
Orden av Amerikas framtid, vilket bland
annat resulterade i nedanstående DMrekommendation vid Distriktsmötet
2011. Distriktsmötet godkände min
rekommendation. Jag tror och hoppas att
den föreslagna arbetsgruppen, med bredd
och djup i kunskap och representation,
skall inspirera till nytänkande i ett
framtidsperspektiv.
DM-rekommendation:
Att Distriktsmötet beslutar om en
arbetsgrupp, som undersöker om det inom

organisationsformen orden ges möjlighet
till förändringar, som kan stimulera till
nytänkande och positiv medlemsutveckling.
Arbetsgruppen, bestående av FDM och
HM, knyter till sig representanter för
alla loger i DL 20 i en referensgrupp.
Arbetsgruppen redovisar sitt arbete i en
rapport vid nästa distriktsmöte med förslag
till förändringar.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM

VICE DISTRIKTSMÄSTRENS
SPALT
Ordenssyskon!
Tack för förtroendet jag har fått av Er för
posten som VDM i Distriktslogen.
Jag recipierade i Logen Höganäs nr 634 i
november 1986 alltså snart 25 år!
Detta är mitt första uppdrag som medlem
i ER.
Jag ser verkligen fram emot höstens
Vasaarbete både i min egen loge
LL Höganäs nr 634 och DL 20.
Som nybliven medlem i ER känns det
mycket stimulerande att lära känna och
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möta övriga medlemmar i ER. Även att
vi gemensamt hjälps åt att vidareutveckla
våra gemensamma tankar om Vasa Ordens
utveckling och framtid.
Jag kommer också att vara matrikelansvarig
efter Gull-Maj Högstedt. Även uppdatering av tjänstemannapärmen och
fadderregistrering faller på min lott.
I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM

dessa, vilket försvårar arbetet för mig, t.ex.
markera med X där så är angivet.
Distriktsmötet är avslutat och sommaren
med sol och lata dagar är slut.
Nu börjar höstterminen med DD –
konferensen i Ljungby sista helgen i augusti,
då jag hoppas få träffa många av Er.

DISTRIKTSSEKRETERARENS
SPALT
VASAVÄNNER!

Den nya matrikeln och programhäftet
beräknas vara klart för distribution i
samband med DD - konferensen.
Jag önskar alla Ordenssyskon en trevlig och
stimulerande VASA – höst.
Varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

Först av allt vill jag tacka för det förtroendet
Ni visat mig genom att omvälja mig till
Distriktssekreterare.
Efter två år känns det stimulerande att få
fortsätta ännu en termin nu när en hel
del av pusselbitarna börjar komma på rätt
plats, kan allt bara bli bättre.
För att det ska fungera så bra som möjligt,
måste Ni alla PS hjälpa till.
Skicka medlemsrapporter till mig vid
alla förändringar. De nya blanketterna
som finns i Tjänstemannapärmen skall
användas. Tyvärr använder många PS inte
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VICE DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT
Ordenssyskon!
Först vill jag tacka för förtroendet, att
bli omvald för ytterligare en period. Det
känns väldigt bra att få fortsätta ett så
intressant arbete. Det har givit mig många
trevliga kontakter i både norra och södra
distriktet.
Ett fint och välorganiserat Distriktsmöte
i Ljungby är slut, för denna gången.
Planeringen inför nästa möte om två år, är
redan igång. Jag beklagar dock att budgeten
för inköp av Ordensartiklar, krymper för
varje Distriktsmöte.

nyheterna finns hängsmycken, och en
bredare livrem. Spänne till livrem kan
erhållas monterad spegelvänd, så att den
kan användas som skärp för damer, om
detta anges vid beställning.
Hoppas att Ni, får en underbar Vasahöst.
Vem vet, kanske vi träffas på någon
jubilerande loge.

Ni har väl uppmärksammat min sida
för Ordensartiklar! Där finns bilder och
beställningsformulär. Den finns på http://
sites.google.com/site/ordensartiklar/ (eller
skriv ordensartiklar i sökfältet). Bland

I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

DISTRIKTSKASSÖRENS
SPALT
Ordenssyskon!
På distriktsmötet i Ljungby blev jag omvald,
vilket gläder mig mycket, och ser nu fram
mot min tredje termin som distriktskassör.
Efter
intensiva
förhandlingar
om
budgeten för åren 2011 – 2012, fastställde
distriktsmötet per capitaavgiften till 140
kronor, vilket innebär en mycket måttligt
höjning med 4 kronor jämfört med
föregående termin.
Det blir nu min främsta uppgift att se
till att budgeten följs och att vi på nästa

distriktsmöte kan visa upp ett bokslut, som
ej avviker från fastlagd budget.
I Sanning och Enighet
Bengt Hammargren
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MDERs SPALT
Vasasyskon!
Som omvald MDER för DL 20 vill jag
först tacka för förtroendet som jag fått.
Nu ser jag fram emot jobbet i nya ER med
en del förändringar men mest kända ansikten som jobbar vidare.
Arbetet framför mig nu i höst börjar med
DD-konferensen sista helgen i augusti där
jag ser fram emot att träffa både nya och
rutinerade medlemmar i DD-leden.
Besluten som togs på distriktsmötet ska vi
ta hand om i ER under hösten för verkställning och praktiskt genomförande. Detta
innefattar bland annat VasaNytt distributionen direkt hem till alla vilket jag tycker
är en klar förbättring .
Nu kan det kännas som det är långt till
nästa distriktsmöte, men jag vill ändå slå
ett slag för motioner. Jag vet att många har
funderingar och åsikter vilket är jättebra,
men varför inte sätta dem på pränt redan
nu. Vi behöver inte vänta till sista minuten

med motioner utan fundera och håll igång
debatten så håller vi vår orden levande.
Väl mött i logerna under den nya terminen där vi kan se fram emot många givande
träffar med spännande program.
Ser fram emot många frågor och kontakter
för det är i dialogerna vi utvecklas, så skriv
gärna och ofta
I sanning och enighet
Bengt Åberg
mailto: mder@voadl20.se

DISTRIKTSKULTURLEDARENS SPALT
Vasasyskon!
Vid Distriktsmötet i maj valdes jag till
distriktskulturledare för ytterligare två år.
Tack för förtroendet och för alla lyckönskningar.
Att ta del av lokallogernas kulturaktiviteter har varit mycket inspirerande. Jag ser
fram emot att fortsätta med detta arbete
och att besöka fler loger.
I förra numret av Vasa Nytt kunde du läsa
om ”Tillie the Terrible Swede”, en svenska

från Skåne som blev känd som världens
bästa kvinnliga cyklist. När jag läste om
Tillie i SvD tog jag kontakt med hennes
systerdotter i Kansas för att få lite mer information. Vill du veta mera om henne,
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DISTRIKTSHISTORIKERNS
SPALT

hör gärna av dig till mig.
Jag hoppas att många Vasasyskon har haft
möjlighet att delta i något av sommararrangemangen. Jag har tillsammans med
några Vasasyskon sett musikalen ”Andrew
Peterson - den äkta pionjärhistorien” i Österbymo. Andrew Petersons dagböcker finns
bevarade på biblioteket i St. Paul. Han
har i dessa berättat om resan till Amerika
och också om livet på gården i Waconia,
Minnesota. En eloge vill jag ge till vår Vasabroder Jan Hermelin som tillsammans
med sångare, instrumentalister och skådespelare framställde Andrew Petersons och
andra emigranters liv med text till kända
melodier. Musikalen väver på ett mycket
elegant sätt ihop djupt allvar och vemod
med muntra inslag.
Till Barkeryds Hembygdsfest kom även
i år Texas Lucia. Carrie Anderson var den
23:e Lucian som utsetts av The Swedish
Club in Houston. Som tradition är höll
hon ett tal där hon presenterade sig själv
och sin familj och berättade om varifrån
hennes släkt kom. Detta gjorde hon på utmärkt svenska. Från Logen Småland överlämnades ett diplom som minne.
Jul och nyår närmar sig så småningom och
då vill The Vasa Star ha in uppgifter om
helghälsningar. För att jag ska kunna hinna
sammanställa dessa och skicka dem, sänd
era önskemål senast den 5 oktober.

Vasasyskon
Jag börjar från slutet. Nu är det snart höst
igen och många spännande möten stundar.
Min egen loge Skåne nr 570 firar 80 års
jubileum i september. Logen Carlskrona
nr 601 fyller 75 år o.s.v. Listan kan göras
lång.
Jag vill nu gå tillbaka till månaden maj
i våras, då vi hade vårt Distriktsmöte i
Ljungby. I samband med detta vill jag tacka
för att jag fått förtroendet att verka som
Distriktshistoriker i ytterligare en period.
Superlativ vill jag dela ut till de syskon
som planlade och höll i Distriktsmötet.
Distriktslogen tillsammans med stödlogen
Kärnan nr 608 innehade uppdraget. En
diger och berömvärd insats i Distriktslogens
regi gjorde Br SLD/DL HM Åke Mellnert,
Br DM Olle Wickström, Sy FDM
Catherine Bringselius Nilsson och Sy
Marie Wickström. Hela logen Kärnan nr
608 med Br O Krister Fritzon i spetsen
måste också få ett jättestort beröm, för sina
fina insatser.
Jag tänkte berätta en historia. När
min svåger Ulf, min systers man, hade
doktorerat. Det hölls många gratulationstal
till hans ära. En skämtsam farbror till Ulf
sade i sitt tal följande. Det gjorde du bra
Ulf. Jag tänker som så. Vi är ju släkt. Jag
är din fars bror. Därför måste jag vara lika
smart som du är. När jag tänker tillbaka på
Ulfs farbrors funderar jag såhär. För cirka
ett halvt sekel sedan, bodde jag tillsammans
med mina föräldrar och mina syskon i 7 år
i staden Helsingborg. Om jag då tänker i
samma banor som Ulfs farbror. Kan man
då inte tänka sig att jag bör få lite av äran,

Med dessa rader vill jag önska alla Vasasyskon en skön höst
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
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ville busa och spela spratt, kanske locka er
till skratt.
Tack också alla ni syskon från våra
lokalloger som, väl pålästa och intresserade
tjänstgjorde som delegater.
Sist men inte minst vill jag tacka övriga
syskon som deltog i Distriktsmötet. Ni
hjälpte också till att göra samvaron fin
i god Vasa anda. I denna goda "andan"
vill jag sluta och skicka vidare till Er alla
syskon, tillhörande vår fina Vasa Orden av
Amerika.

av logen Kärnan nr 608 berömdvärda, väl
genomförda uppdrag under Distriktsloge
mötet 2011. Nej!!! det kan man naturligtvis
inte tänka sig - eller?.
Det var bara en bit av min gamla
Helsingborgs-själ som gjorde en kullerbytta,

I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker

STORLOGEKULTURLEDAREN HAR ORDET
Som SLKL har jag regelbunden kontakt
med Marie Carlson, redaktör för Vasa
Star, och jag har med henne diskuterat
mina tankar om språket i de svenska
logerapporterna, som glädjande nog över tid
har ökat i antal i vår gemensamma tidskrift.
De flesta är skrivna enbart på svenska,
som ytterst få av läsarna i USA/Canada
behärskar. För att göra informationen från
Sverige tillgänglig för läsarna i Amerika
finns en önskan att rapporterna om möjligt
skrivs på engelska (ev. på båda språken, det
blir en utrymmesfråga). Jag tror, att de flesta
loger har kompetens för detta. Dessutom
redigerar Marie, varför ingen rapportör
behöver vara orolig för utfallet, men detta
är inget påbud utan just ett önskemål. Den
svenska läsekretsen får rimligen samma
information genom VasaKärven och Vasa

Nytt. – Naturligtvis gäller samma syn på
språket för alla svenskproducerade artiklar
till Vasa Star och jag ber er överväga mitt
förslag.
Nyligen deltog jag i DL 19:s
välarrangerade distriktsmöte i Kungälv.
Stort tack till LL Kongahälla, Nr 702! Utan
att vara delegat och utan annan uppgift
intog jag en position som observatör mot
bakgrunden av vår ordens underrubrik:
en svensk-amerikansk vänskaps- och
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kulturorganisation. Vänskapen är en
självklar förutsättning, men kulturen är
inte självgående utan kräver aktiva insatser
av olika slag. Vid betraktande av de 26
till distriktsmötet inlämnade motionerna
finner man 3 med kulturell anknytning,
medan resterande behandlade stadgar och
annan organisation. Som kulturledare är
det svårt att mobilisera entusiasm för en
sådan fördelning, i all synnerhet som den
enda ”rena” kulturmotionen (om tryckning
av den nu färdiga kokboken) avslogs av
ekonomiska skäl. Av de övriga två rörde den
ena distriktslogens hemsida, tidningspolicy
samt övrig kommunikation och ledde till
klokt beslut om nödvändig utredning.
Den sista och förmodligen viktigaste av de
tre gällde utseende av en arbetsgrupp för
framtida verksamhet och denna nyvalda

grupp önskas ett starkt lycka till.
Utan föregripande av kommitténs arbete
hoppas jag, att den tog intryck av vice
stormästaren Tore Kellgrens föredragning
om aktuell medlemsstatistik och råd om att
någon gång förenkla mötesformerna och
att skapa bra program med syfte att locka
nya medlemmar.
Tyvärr var jag på grund av utlandsresa
förhindrad att delta i DL 20:s distriktsmöte
och kan alltså inte kommentera detta,
men det finns anledning förmoda många
gemensamma frågeställningar.
I Sanning och Enighet
Stig Sälgeback
SLKL för Sverige
E-post: stig.salgeback@telia.com

VN DEBATT
Kära Vasasyskon!
Sitter i Palo Alto i Kalifornien, USA och
funderar över det senaste Distriktsmötet
Vasa Orden hade i Ljungby i våras och hur
det ska gå för min kära Vasa-loge.
Vice Grand Master visade hur det går utför
med Vasa om vi inte gör något och det är
där mina tankar kommer in.
Om en organisation eller liknande inte är
förändringsbenägen kommer den att tyna
bort. I vår ungdom kunde en gudstjänst
hålla på i l ½ - 2 timmar - idag tar den
ca 45 minuter - och ändå har kyrkan kvar
sina ritualer. En begravning tog då minst l
timmar - idag ca ½ timma. Men både en
högmässa och en begravning är fortfarande
stilfull! Hur har kyrkan lyckats bevara sina
ritualer trots den mycket förkortade tiden?

Vi måste också på något sätt korta ner våra
ritualer och våra möten!
Hur ska vi marknadsföra oss? Ska vi ta ut
svängarna?
Här kommer så några mer eller mindre
vilda idéer för att få fart på diskussionerna:
Ska vi stå med bokstånd på Skänninge eller Kiviks marknader? Eller ska vi stå på
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stormarknader typ A6 i Jönköping, Väla i
Helsingborg eller Entré i Malmö?
Ska vi engagera oss med det lokala föreningslivet på vår nationaldag?
Kan vi få in emigrationshistorien som en
kursplan på t ex en folkhögskola och som
skulle ge poäng för vidare studier?
Ska vi annonsera i de stora reklamkanalerna i TV?
Ska vi göra en större sak om årets svenskamerikan, som t ex anlita en marknadsföringsbyrå som spelar in hela tillställningen
och gör ett färdigt manuskript, för att ha
ett färdigt koncept att plantera i ett soffprogram i TV.
Ska vi gå ihop med lokala släktföreningar
och starta släktforskning särskilt för dem
som har släkt i USA och Kanada?
Om vi går tillbaka till Distriktsmötet: Det
blev en hel del avtackningar - lite tamt
och enformigt tycker jag. Skulle man inte
kunna utveckla det t ex bjuda de berörda
på högtidsmötets supé? Eller kanske skulle
man lämna över ett antal Triss-lotter och
om de gav en större vinst kunde en viss
procent gå till logen.
Den loge-medlem som skaffar flest nya
medlemmar i förhållande till hur många
medlemmar det finns i dennes lokal-loge,
kan t ex få åka till USA och uppleva ett
storlogemöte.
Det finns säkert många som också har tankar och idéer om hur vi ska förfara. Jag vet
att det kostar en del pengar, men på något
sätt måste vi gå vidare. Vi får se det på lite
längre sikt - t ex 6-8 år, sätta upp delmål
och ha utvärdering efter halva tiden, så att
det går att följa hur vi ligger till i förhållande till de uppsatta målen.
Måste våra ritualer vara så omfattande?
Kan vi trimma dem utan att innebörden

går förlorad? Måste alla i styrelsen vara med
på alla styrelsemöten - kan det inte ibland
räcka med presidiet och FDO?
Måste en DD vara med och kanske köra
långa sträckor for att delta i ett styrelsemöte? Eller det är ett moraliskt ansvar av hävd
och tradition?
Kan vi använda de sociala medierna mera?
Det kanske finns företag som har verksamhet på båda sidor av Atlanten - där kan
man kanske göra någonting tillsammans t
ex den 4 juli.
Jag skulle vilja veta hur det går för Norra
distriktet och hur logerna där gör - där
tycker jag vi saknar en del information.
Kan man slå ihop distrikten?
Hur är det: Finns det en tidskrift för Norra
distriktet typ vår Vasa-Nytt? Om så är fallet
kanske det kunde startas ett samarbete och
samtidigt förbättra informationen därifrån.
Och hur ska man göra med USA-delen som
vad jag förstår tappar flest medlemmar. Det
har jag alldeles för lite kunskap om, men
det finns säkert duktiga medlemmar där
som kan utveckla den biten.
Jag hoppas att mina tankar kan starta en
förutsättningslös diskussion.
Och jag hoppas få slippa höra kommentarer som t ex: Så här har vi aldrig gjort förr
- gör vi ingenting tynar vi bort!
Med de bästa Vasa-hälsningar
I sanning och enighet
Sven Broddesson
LL Kärnan nr 608
Helsingborg
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chansen att bekanta oss med varandra.
Nya medlemmar har tillkommit från andra
loger nu saliga i åminnelse. Tillfället var det
bästa tänkbara!
Vår vidare färd skull fortsätta med sikte på
Sövdeborg slott. Slottet är uppbyggt i tre
längor. Färdigbyggt omkring mitten av
1840-talet. Vi fick en fantastisk fin guidning
genom två grandiosa salonger - den ene
med takstukaturer utförda av italienare Den
andre salongen med barocktak i skulpterad
ek. En verklig upplevelse!!
Vi skulle dock vidare på vår upptäcksfärd.
Befinner man sig i Skåne -vad kan man
mer begära att titta på? Jo, möllor! Just
denna dag var det "Mölledagen". Vi körde
till Övraby mölla. Möllare Bo Larsson hade
att berätta att möllan var från 1886. Tyvärr
var det för lätt vind för att vi skulle få se
vingarna snurra.
Vad vore en heldag utan en avslutning och då Gris-fest! Ut i det soliga och varma

LOGEN SKÅNE nr 570
Logen Skåne nr 570 anordnade söndagen
den 3 juli en utflykt i Skåne, Ordförande Br
Per Dahlman kunde glädja sig åt att nästan
30 medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Ett gediget program skulle följa och Br Per
hade lyckats att blanda "karamellerna",
samt att skaffa fram ett fint väder.
Turen började med ett besök på Ystads
gamla fängelse som bestod av både tingsrätt
och domstol, samt ett antal "enkelrum"
som knappast kunde frambringa någon
större munterhet.
Till historien hör att vår ordförande,
Br Per normalt sitter här - dock ej som
presumtiv kund, utan som arbetstagare i
ett arkitektkollektiv som inryms i denna
numera hederliga byggnad.
Vår färd gick vidare till småbåtshamnen
i Ystad där vi tog plats för att inmundiga
vår egen medhavda picknick-korg och
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Snårestad hade Sy Marianne och Br Bengt
ordnat det i sin trädgård till glädje för
Vasa-syskonen som lät sig väl smaka av
läckerheterna innan det var tid att bege sig
hemåt.
Det är bara att konstatera när VASAsyskonen på lokal nivå anordnar något - då
är det roligt och givande.
BKL. Jan Åke Ferborn

Grillen tändes och när glöden intagit, för
ändamålet rätt färgnyans och intensitet,
grillades de medhavda korvarna.
En sammankomst, som skiljer sig från
de ordinarie logemötena och som skulle
kunna ha fler medverkande. En uppgift
för oss som var där, blir att övertyga övriga
syskon om även deras närvaro på nästa års
gökotta.

LOGEN CARLSKRONA NR 601
Gökotta torsdagen 2 juni, 2011
Gökotta firades åter vid Jändelstugan
utanför Jämjö. Jändelstugan, som för övrigt
är en rekonstruktion av den blekingska
diktaren Ragnar Jändels födelsehem.
Resultat av en studiecirkel, som ledde
till bildandet av Jändelsällskapet och inte
minst av ett starkt engagemang av riktiga
entusiaster. En stuga väl värd ett besök, inte
minst för möjligheten att uppleva en för
många okänd diktare och dennes verklighet
kring förra sekelskiftet.
Gökottan genomfördes i varmt och
soligt väder, utan att varken gök eller
näktergal kunde uppfattas. Däremot en
mångfasetterad fågelsång från andra, av för
skribenten okända fågelarter.
Efter intagande av frukost ur de medhavda
picknickkorgarna, genomfördes en tipspromenad med frågor som var både
varierande och kluriga. Även resultatet var
varierande, men vad gör det när humöret
som vanligt var på topp hos syskonskaran
som uppgick till dussinet fullt.
Efter tipspromenaden diskuterades stort
och smått, från då till nu. Inget ämne
verkar vara för stort eller för litet för att
kunna ägnas åt både diskuterande och
reflekterande.

Resultatsammanräkning på gökottan.

Sommarfesten på Hässlegården lördagen
11 juni, 2011
Sommarfesten på Hässlegården gick som
vanligt av stapeln andra lördagen i juni.
På grund av kalendertekniska skäl, eller om
det möjligtvis beror på de astronomiska
rörelserna, inträffade pingsthelgen väldigt
sent under 2011. Så sent att sommarfest och
pingstafton inträffade på samma datum.
Helgaftonen till trots, var det ett 40tal ordenssyskon och gäster (eventuellt
blivande ordenssyskon) som samlades redan
under den soligt varma eftermiddagen.
Vi hälsades välkomna till Hässlegården
och årets sommarfest av värdinnan Sy
Kärstin Holmberg-Jönsson. Som vanligt
sken solen, i år från en nästan helt ljusblå
himmel. Några moln fanns men inget som
påverkade arrangemanget.
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Som traditionen bjuder medverkade syskon
inte bara från Karlskrona. Syskon från
Ronneby, Karlshamn, Kalmar, Växjö och
Malmö blev hjärtligt mottagna med kramar
och de glada återseenden var många.
Först på programmet stod kaffe och
sommartårta. Fantastiskt goda skapelser
bestående av jordgubbar, grädde, sockerkaksbottnar och maräng.
Kaffet och tårtan avnjöts i den svaga
skugga som det luftiga partytältet erbjöd
och det dröjde inte länge innan allsången
kom igång. Bland sångerna märktes
klassiker som E.A. Karlfeldts ”Se svarte
Rudolf ”, Sune Waldimirs ”Jungfru på
Jungfrusund”, Gideon Wahlbergs ”Ljuvlig
är sommarnatten”, Stig Ohlins ”En gång
jag seglar i hamn”, Lasse Dahlqvists ”De´ ä
dans på Brännö brygga” och givetvis Evert
Taubes ”Calle Schewens vals”, ”Sjösala vals”
och ”Dans på Sunnanö”.

än en gång spred sig trivseln kring matborden.
En tradition väl värd att bevara, förvalta,
utveckla och sprida. Tillhörande musik efter
maten är dessutom en säker trivselhöjare.
Lottförsäljning, dans på logen och ett
allt mer stigande gemyt fortsatte under
kvällen.
Mycket nöjda festdeltagare lämnade
festen med sedvanligt glada, trevliga och
minnesvärda tankar i sommarnatten. En
kväll att minnas under kommande höst,
vinter och vår tills det åter blir dags för
sommarfest.

Nästa programpunkt var en promenad
innehållande en kombination av tipsfrågor
och stationer med lättare fysiska inslag
(dock med en viss svårighetsgrad).
Frågorna var från vitt spridda områden
likt TV-programmet ”Vem vet mest?”
medan de fysiska inslagen bestod av
precisionsövningar (boll-, ring- och
pilkastning).
Promenaden gjordes i en prunkande grön
och lummig försommarträdgård kring
Hässlegårdens stall och huvudbyggnad i en
blandning av solsken och trädens skuggor.

Grillning på sommarfesten.

LOGEN KÄRNAN nr 608
Lördagen den 12 mars, logemöte med
”Brödernas afton”
Nyvalde O br. Krister Fritzon kunde
hälsa välkommen till inte mindre än 11
logesyskon från LL Skåne nr 570. DD
br. Boris Nilsson LL 747 installerade ej
installerade tjänstemän.
Bröderna bjöd på en härlig hemlagad
fläskfilé i whiskysås, ljumma tomater och
klyftpotatis.
(forts. på sid. 24)

Grillar sattes igång och strax spreds
välbekanta sommardofter över nejden. Rök
med tillhörande grilldofter. Marinerat kött
grillades och inmundigades tillsammans
med sallader, bröd och medhavda drycker,
14

DISTRIKTSMÖTE I DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20
I LJUNGBY DEN 20 - 22 MAJ 2011
LOGEN
KÄRNAN
nr
608
VÄLKOMNAR MED GRILLKVÄLL

Elegant välkomnande till festen.

Deltagarna hugger in i grillbuffén.

Återseendets glädje.

Efter fantasifulla tävlingar utomhus, trivsamt samspråk vid borden.
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DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN VID DISTRIKTSLOGEMÖTET

DK Bengt
Hammargren

MDER Bengt Åberg
DM Catherine Bringselius Nilsson

DKL Maureen Bengtsson
VDM Olle Wickström
DH Anita Nilsson

VDS Agneta Västerstjärna
DS Ingrid Cannerhagen

DCM Arne Söderbom
DCMA Kerstin Ekberg Söderbom
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DKP Gunnel Palm
DMM Bo Collin

DV Lars-Åke Larsson

FDM / HM
Karl-Eric
Forssander

FDM / HM Knut
Rosenkvist

DL 20:s R/FÖM
Kenneth Gustafsson
Sven Olov Stigsson
Maj Svensson
17

HM Gunnar
Mossberg

MOTIONSGRUPPERNA

Finanskommittén

Per spanar in vad som som händer med per capitan

Motionsgrupp 4

Motionsgrupp 3

Motionsgrupp 2
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DM besöker motionsgrupp 2
HÖGTIDSMÖTE MED LOGEN KÄRNAN nr 608

VSM med hustru

Gäster välkomnas. CM-par Jan (t.h.)och Birgitta (ovan) Linåker Bürzell.
Nedan: Sy DM delar ut Distriktets Förtjänsttecken.

19

DISTRIKTSMÖTESBANKETT

Bankettens värdinna DM Sy Catherine flankerad
av SM Br Bill med Sy Sheila och Br Göran.
VDS Sy
Agneta med
Br Bo
Vackert
dukade
bord

Birgitta Kellgren, Christer Hultberg
och Sy DM

Göran och Catherine,
Tore och Birgitta
20

DM DL 19, SM och DM DL 20 med
respektive.

Från DL 19 kom Ulla och Lage
Jenneflod, DS Pia Norrman, SLD 19
Tore och Margareta Tellberg, DM 19
Einar och Connie Grön
SM Br Bill Lundquist höll tal.

Utnämnda Distriktstjänstemän på banketten: Arne och Kerstin, Lars-Åke,
Gunnel, Bo. Arne var kvällens toastmaster.
21

Sy DM flankerad av SL-tjänstemän: SLD Åke Mellnert, SM Bill Lundquist,
MSLER Ulf Alderlöf, SLH Bertil Ericsson

Bankettgästerna lyssnar till skönsång
av damer i krinolin.
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Sy DM tackar matrikelred. Sy GullMaj Högstedt och fd VasaNytts red.
Br Bertil Ericsson.

Glada Vasasyskon på bankett.

Ovan: Sy DM tackar VSM och SM för besöket på vårt Distriktsmöte.
Nedan: Nya DD installeras.
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ÅRETS SVESNKAMERIKAN HYLLAS I LJUDER
PÅ MINNESOTADAGEN

Sy
Catherine
hyllades
på
Minnesotadagen med Logen Carl
von Linnés hedersstandar. Många
logesyskon var närvarande vid
ceremonin i Ljuder.

Catherine hyllade Årets SvenskCarl-verner Pettersson var konferensier amerikan Kerstin Lane.
24

Emigrantinstitutets vänner hyllar Årets svenskamerikan.

Kerstin avtäcker tavlan.

Catherine och Kerstin

Kerstin, Lena och DK Bengt

Börje Nilsson, Ljuders hembygdsförening välkomnar oss till Ljuder.
T.h.: Kerstin med bror och svägerska
25

ÅSA erhåller sina utmärkelser i Filipstad.
DM i DL 19 Sy Ewa Pilhammar, DM i
DL i DL 20 Br Olle Wickström, årets
ÅSA Kerstin Lane.

Bo Hidén,
Karlstads
kommun,
hyllar Årets
svenskamerikan
liksom Sy
Catherine.

Erik och
Elinor
Gustavson,
SverigeAmerika
Centret i
Karlstad.

DM Br Olle Wickström överlämnar
ljusstakarna till Kerstin Lane ÅSA 2011.
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ÅRETS SVENSKAMERIKAN
HYLLAD I VÄRMLAND ...

... OCH I SMÅLAND PÅ
MINNESOTADAGEN

Vid firandet av ÅSA stod Karlstad
kommun för värdskapet för mingelkvällen
på fredagen med kommunstyrelsens ordf.
med man i spetsen.
På lördagen bjöd Filipstad kommun på
lunch innan den högtidliga ceremonin vid
John Ericsson monumentet.
Här överlämnade de båda Distriktsmästarna
i Sverige Sy Ewa Pilhammar Andersson i
DL 19 och Br Olle Wickström från DL
20 diplom och plakett till årets ÅSA 2011,
Kerstin Lane.
Vid ceremonin hyllades även Filipstads
kommun med anledning av dess 400års jubileum. De båda Distriktslogerna
uppvaktade med var sitt standar. Efter
ceremonin följde slaget mellan Merrimack
och Monitor på sjön Daglösen.
Banketten på lördagskvällen svarade
Sverige-Amerikacentret
och
John
Ericsson-sällskapet för. Vid detta tillfälle
överlämnade de båda Distriktsmästarna till
årets ÅSA, Kerstin Lane, den gemensamma
gåvan från Distriktslogerna de handslipade
ljusstakarna med ingraverat Vasamärke.
På söndagen bjöd DKL i Norra distriktet Br.
Erik Gustavsson med hustrun Sy. Elinor på
en lunch i närheten av sitt sommarställe.
På söndagskvällen bjöd länsstyrelsen i
Värmland med landshövding Eva Eriksson
på supé i residenset.
Det var på alla sätt många trevliga
arrangemang där ”sola i Karlstad” visade
sig från sin absolut bästa sida.

Kerstin Lane besökte även Växjö på sin
”Eriksgata” som Årets Svenskamerikan.
Vi är glada att hennes Sverigeresa
kunde utsträckas över Minnesotadagen.
I år var firandet förlagt till hjärtat av
utvandrarbygden, Ljuder socken, känd från
Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Lördagens
välkomstlunch följdes av ett besök i
Växjö Domkyrka och middag på kvällen
med Emigrantinstitutets Vänförening.
Föreningens ordförande Ulf Beijbom
hälsade välkommen och uttryckte särskilt
sin glädje över att Årets Svenskamerikan
hedrade oss med sin närvaro. Middagen
hölls i den nybyggda restaurangen vid
Växjösjöns strandpromenad.
Minnesotadagen inleddes med svenskamerikansk gudstjänst i Ljuders kyrka.
Ljuders
hembygdsförening
ordnade
”kyrkkaffe” innan det som var tänkt som ett
parkprogram, hölls inne i kyrkan på grund
av regnrisk. Carl-Werner Pettersson var
konferencier. Familjen Sten-Inge och Linnéa
Petersson underhöll med sång och musik
tillsammans med sina tre barn, bland annat
fick vi lyssna till några sånger ur musicalen
Kristina från Duvemåla. Kommunchefen
Inga-Britt Andersson hälsade välkommen
till Lessebo kommun. Högtidstalet hölls av
författare Anders Johansson, som anknöt
till Mobergs utvandrarroman. Ordförande
Årets Svenskamerikan-kommitté Catherine
Bringselius Nilsson presenterade Kerstin
Lane. Catherine sa, bland annat
”Utmärkelsen Årets Svenskamerikan är en
hyllning till Kerstin för hennes livslånga
engagemang för Swedish American Museum
(forts. på sid. 37)
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Kvällens program inleddes med att Joakim
Karlsson, Stiftelsen Kärvens senaste
stipendiat, berättade om sina studier och
övriga upplevelser i USA och visade sina
bilder.
Hans föräldrar sy Eva och br. Bengt-Åke
Karlsson bjöd på jättegod tårta till kaffet.
Kvällen fortsatte med ”Ett gott skratt
förlänger livet”, Bengt-Åke Bengtsson
berättade roliga historier och sjöng gamla
schlagers, som alla sjöng med i. Det var en
härlig våravslutning för logen Kärnan.
LH/EH

(forts. från sid. 14)

Bröderna hade en verklig ”showtime”
speciellt för systrarna förstärkt med
musikanterna ”Carlos och Nenne”.
Systrarna var i farten med både flamenco
och Marchena-dans. Efter en uppiggande
show var det dags för lotteri med fina
vinster innan det var dags att tacka för en
trevlig Vasa-kväll i fin gemenskap.

DD Boris Nilsson avtackas.

Logemöte lördagen den 9 april,
Kulturafton.
Under logemötet, vilket leddes av VO br.
Alf Nilsson, framfördes en vacker fanparad
som träning inför Distriktsmötet i maj.
FDO sy Lilian Anzelius-Collin lät CMparet framföra DD br. Boris Nilsson och
hans hustru sy Marianne till altaret. FDO
sy Lilian framförde ett varmt tack för det
arbete DD br. Boris lagt ner för vår loge
och överlämnade vackra rosor.
Efter mötet serverades en uppfriskande
drink, innan vi gick till bords.
Borden i matsalen var vackert dekorerade
i påskens tecken med påskliljor, gula ljus
och servetter. Det serverades hemlagade
pannbiffar med klassiska tillbehör. Dagen
till ära bjöd DD br. Boris och hans hustru
sy Marianne på vin till maten, vilket blev
mycket uppskattat.

Gökotta med kulturutfärd Kristi
himmelsfärdsdag den 2 juni.
Vi åkte buss från Helsingborg genom
försommarfagra hagar och lummiga
bokskogar till Bjärnums museum. Där
blev vi mottagna av guiden, som berättade
om det fina museet. Det är speciellt två
utställningar som etsar sig fast i minnet.
Där fanns en fantastisk uppsättning
av snidade trägubbar, som för tanken
till Döderhultaren. Det är en göingsk
Döderhultare, Alte Nilsson, som snidat
dessa. Vi möter drängen som spottar i
nävarna, gumman som kammar gubben ren
från löss och smeden som greppar tången
för att befria patienten från den värkande
tanden m.m. Vi fick också se de 36 stolarna
kring bordet. Alla tillverkade av olika träslag
och alla har tagits från Bjärnum.
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Efter denna fina visning smakade det gott
att äta den medhavda lunchen i trädgården
(då hörde vi nog göken.)
Färden fortsatte mot badsjön Bjärlången,
som inbjöd till att doppa fötterna.
Därefter åkte vi till Hembygdsparken
i Hässleholm. Vid statyn ”Lille Mats”
berättade vår kulturledare sy Gudrun den
intressanta historien om snapphanen ”Lille
Mats”. Efter fika i gröngräset bar det hemåt
efter en härlig utflyktsdag.
Logen Kärnan nr 608, Besök på
Fredriksdalsteatern den 16 juni.
Det är tradition att besöka Fredriksdalsteatern. Ett 30-tal såg generalrepetitionen
av ”Viva la Greta”. Återigen fick vi skratta
med Eva Rydberg, Ola Forssmed och
Magnus Härenstam åt den fantastiska
historien hur man får pengar att underhålla
ett gammalt slott… Musikalnumren med
dans var mycket skickligt gjorda. Trots regn
fick vi en trevlig gemensam upplevelse.
LH/EH

Den 24 maj var det lunch för daglediga
på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid
Munksjön. Många hade tillfälle att delta
och vi kunde även hälsa en gäst välkommen. Efter en god lunch berättade
Annelie Wennberg om hur det är att driva
restaurangen och varifrån den fått sitt
namn.
Sommarutflykten gick den 30 juli i Andrew Petersons fotspår. Första stoppet på
vår resa var Sjöarp där en minnessten har
rests till hans minne. Där passade vi på att
njuta av medhavt kaffe med dopp. Broder
Bo Ahlsgård som kan trakterna väl guidade
oss runt i bygden till många intressanta och
vackra platser.
I Asby gamla skola, som ligger mellan
Tranås och Österbymo, fick vi ta del av
en innehållsrik och intressant utställning
om Andrew Peterson. Resan fortsatte till
Österbymo Värdshus där vi åt en ”Amerikatallrik”. Mätta och belåtna var det
sedan dags att njuta av musikalen ”Andrew
Peterson – den äkta pionjärhistorien”.
Broder Jan Hermelin har verkligen lagt ner
mycket arbete på att skapa denna musikal.
Duktiga musiker och skådespelare gjorde
en storartad insats.

LOGEN SMÅLAND nr 618
På högtidsmötet den 26 mars var
efterkapitlets tema ”En emigrant som
återvänt”. Sy Kerstin Johansson, vår
hedersmedlem, som föddes i Jönköping
1926, intervjuades av logens KL om sina år i
USA dit hon kom 1951. Där fick hon också
kontakt med Vasa Orden och blev bland
mycket annat ungdomsledare och ledare
för ett folkdanslag. Även maken hade olika
uppdrag inom orden. Efter 30 år återvände
de till Sverige och Jönköping. Intervjun
blev en intressant resa i tid och rum med
en redogörelse för hur man kan anpassa sig
till olika kulturer och seder och ta till sig
det bästa av varje lands traditioner.
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Barkeryds hembygdsfest, den 7 augusti,
var nästa arrangemang för vår loge. Som
vanligt ställde vi upp och informerade
om Vasa Orden. Broder Bo Ahlsgård
gick i kortegen med Vasafanan. Texas
Lucia för 2010, Carrie Anderson från
Houston, deltog i festen tillsammans med
föräldrar, syskon och farfar. Från vår loge
överlämnades ett diplom som minne. Det
var den 23:e Texas Lucia som kommit till
Barkeryd.
Från Barkeryds socken utvandrade mellan
1836 och 1927 nästan halva befolkningen.
till Texas.
/Maureen Bengtsson KL
Anita Nohrs-Johansson, Texas Lucia 2010 Carrie
Andersson och KL Maureen Bengtsson

DD Mona Harrysson med stab från LL
Carl von Linné nr 678 installerade Logens
valda tjänstemän och br O tackade för den
väl genomförda och värdiga installationen.
10-årsmärken delades ut till Gun och Björn
Persson, Birgitta och Åke Wernersson samt
Per Ericsson. 25-årsmärken delades ut
till Ingegerd och Ulf Alderlöf, samt Kurt
Sandén.
KL Per Ericsson berättade om hur våra
svenska psalmer, genom att invandrarna
från Sverige ofta hade psalmboken med sig
från sitt hemland, lämnat tydliga spår i de
Lutheranska kyrkorna i USA. Därför finns
många av Lina Sandell-Bergs och JohanOlof Wallins psalmer översatta till engelska.
Här kan nämnas ”How Great Thou Art”
(O, store Gud) som blivit speciellt känd i
Elvis Presleys version.
LH Ann-Margreth Ericsson, uppmanade
oss att skriva under de kort vi enligt
tradition skickar till dem som av olika skäl

LOGEN RONNEBY nr 630
Lördagen den 5 februari samlades 35
Logesyskon samt 12 gäster för installation.
Till tonerna av Blekinge Flygflottiljs
Marsch infördes: Från LL Christian nr
617 SLD Åke Mellnert och Carina Norin,
vår fd DD Karl-Erik Mellnert och Karin
Mellnert samt Eva Nevin och från LL Carl
von Linné nr 678: DD Mona Harryson,
Gunnel och Bengt Palm, Elsa och Arnt
Moen, Gun Saming samt Helen Ljungklint.
Br O, Björn Persson, hälsade oss alla varmt
välkomna.
Traditionsenligt hade medlemmar med
FDO-värdighet erhållit särskild inbjudan.
CM, Bertil Ericsson, införde de som ej
tjänstgjorde som ämbetsmän. Br O tackade
för det arbete som alla lagt ner genom åren
för Logens bästa. Vår HM Einar Askblom
tackade för att Logen håller denna tradition
vid liv.
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inte kan närvara vid våra Logemöten. Hon
berättade också om en av sina uppgifter
som LH, nämligen att dokumentera Logens
arbete samt bad gäster och stab stanna kvar
för fotografering.
Vid kvällens installationssupé utbringades
skålar för Hans Majestät Konungen, för
Vasaorden av Amerika och för Logen
Ronneby Nr 630.
”Vandringsbåten” (Den ”båt” som alltid finns
med som lotterivinst på installationssupén
och som fylls med många delikatesser av
föregående års vinnare) hade legat förtöjd
hos Inger och Bengt Olsson på Ronnebys
höjder och ”seglade” nu vidare till Birgitta
och Åke Wernersson, bara tre hus bort.
EA

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.voadl20.se

Kvällens supé, i amerikansk anda, bestod
av hamburgare, grillade revben och
kycklinglår, sandwich med bacon och
kyckling, coleslaw samt olika såser. För
dem som så önskades kunde man skölja ner
buffén med vin från Kalifornien.
Så bänkade vi oss förväntansfulla i logesalen
för att lyssna på br Bertil Ericsson, sy
Ingegerd och br Ulf Alderlöf. Vi mumsade
på popcorn och drack naturligtvis CocaCola och väntade, spända och nyfikna på
deras bildvisning från resan till Amerika.
Först fick vi höra Julia
Cesar som med bravur sjöng ”United
States of Amerika” och sedan fick vi fick
”följa med” på deras resa i svenskbygderna.
Slutmålet var deltagandet i Storlogemötet i
Washington DC.
Vackra bilder, från såväl storstäder som
landsbygd, ackompanjerade deras berättelse
om de öden och äventyr som de upplevt i
Amerika. Br O tackade med blommor och
vi med en stor och varm applåd.
Kvällen avslutades med kaffe och stora,
färgglada cup-cakes som Amerikaresenärerna
bjöd på.
EA

Lördagen den 6 mars samlades 43
logesyskon samt 1 gäst, sy O Anna-Lena
Karlsson, LL Calmare Nyckel nr 628, som
för första gången besökte vår loge och som
hälsades varmt välkommen av br O Björn
Persson.
En ansökan om medlemskap hade
inkommit och kandidaten blev inröstad.
Tillsamman med två tidigare balloterade
kan vi konstatera att vid vårens reception
får vi 3 nya logesyskon.
Br O installerade därefter de tjänstemän
som inte kunde närvara vid installationen
i februari.
KL br Per Ericsson berättade om historiken
om Oscarsgalan eller Academy Reward som
är det officiella namnet. Walt Disney är
den som fått flest statyetter, nämligen inte
mindre än 24 st. ”Vår” Ingrid Bergman är
den skådespelerska som fått tre statyetter
och den enda som kan slå henne är
Katherine Hepburn, som fått fyra st.
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gäster valkomna till efterkapitlet, gäster
som förhoppningsvis blir medlemmar i vår
loge på Sverige--Amerikamötet i juli.
Efter kaffe och god hembakad kaka intogs
scenen av Ros-Marie Greén och Johan
Isberg som spelade och sjöng många kända
melodier och snart blev det också en livlig
allsång.
Husbandet spelade upp till dans och som
vanligt fylldes golvet snabbt med dansgl8da
Vasasyskon. Många glada vinnare kunde
hämta fina vinster vid lotteridragningen
och så var aven denna trevliga Vasakväll till
anda.
BB
Foto Gunnar Lindstrand

LOGEN HÖGANÄS nr 634

Innan mötet. Br Hasse Bogren, Sy ELisabeth
Henriksson och Br Ola Sandberg.

Kulturmötet lördagen den 16 april 2011
samlade ett 50-tal VasamedIemmar.
O Sy Evy Lindstrand från LL Skåne nr 570
och LL Carlskrona nr 601 välkomnades till
kvällens möte. BCM och BCMA Br Ola
och Sy Maj Sandberg tjänstgjorde som
Ceremonimästare på ett föredömligt satt
föregående mötes protokoll upplästes och
godkändes och PS Sy Carina Nilsson läst
upp inkomna kallelser. O Sy Evy Lindstrand
läste upp nomineringskommitténs förslag
till nya Distrlktstjänstemän, varvid det
framkom att vår VO Br Karl-Axel Bengtsson
nominerats till CDM i DL 20. Vi gratulerar
BR Karl--Axel till nomineringen!
Efter sedvanliga rapporter från FS och K
upplästes motioner och ändringsförslag
inför årets Distriktsmöte. Logen beslutade
helt enligt styrelsens förslag.
Motet avslutades med en vacker ljussläckningsceremoni.
Den arrangerande gruppen hade dukat
borden i vårens färger och en god middag
bestående av honungsmarinerad skinkstek
med tillbehör serverades. O Sy Evy
Lindstrand kunde hälsa yttertigare tre

Ros-Marie Greén och Johan Isberg spelade och
sjöng.

Kulturmöte 28 maj 2011
Lördagens kulturmöte samlade ett 50-tal
Vasasyskon i Vikens Hemgård.
O Sy Evy Lindstrand kunde hälsa gästande
ordenssyskon, DD Br Alf och Sy Ingrid
Nilsson från LL Kärnan nr 608 och O Sy
Anna-Brita Martinsson, LL Nybyggarna
nr 698, välkomna till kvällens möte.
Ballotering för 3 kandidater som sökt
inträde i vår Orden, utfördes. Samtliga
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naturromantisk park med porlande
bäckar, slingrande stigar och flera
exotiska träd.
Där fick vi en mycket fin guidning
genom slottet av Margareta Johnsson,
som tillsammans med sin far finns
med på vårt Charterbrev. Vi avslutade
träffen med kaffe och mycket god kaka
på Slottscaféet.

ansökningar godkändes.
CM Br Ulf Carlson, som tillsammans med
CMA Sy Barbro Carlson varit delegater
vid årets Distriktsmöte, gav en utförlig
rapport och vad som behandlats vid
Distriktsmötet.
Br Hans Bogren berömde delegaterna
för ett fint arbete och gratulerade Br
Karl-Axel Bengtsson, som valdes till Vice
Distriktsmästare, Sy Ingrid Cannerhagen,
som omvaldes till Distriktssekreterare, Br
Leif Larsson som utnämndes till DD för
LL Kärnan nr 608 samt Sy Berit Bogren
till DD för LL Nybyggarna nr 698.
BKL Sy Anita Bengtsson framförde
hälsningar från våra vänloger i USA och
Br Gunnar Lindstrand berättade om
intressanta händelser från svunna tider.
Mötet avslutades enligt sedvanlig ritual
och salen dukades om för efterkapitel
Efter en god måltid bestående av schnitzel
med tillbehör, kaffe och hembakad kaka
tog kvällens underhållare plats på scenen.
Ingmar Skogar visade fantastiska bilder
och berättade engagerande om sin resa
till Sydgeorgien. Han fick också svara på
många frågor från intresserade Vasasyskon
och avtackades med en vacker blombukett
och många varma applåder.
Kvällen fortsatte sedan med dans och
lotteridragning, där många fina vinster
utdelades.
BB

Ingrid Berg
KL

Den 6:e juni, Sveriges Nationaldag,
firades i Tivoliparken i Höganäs. I
fanborgen deltog Br Jan Berg, Br Kent
Andréasson, Sy Barbro Carlson och Br
Leif Larsson.
Efteråt träffades vi hemma hos Sy Ingrid
Söndagen den 29 maj 2011
Vi var 24 Vasasyskon som träffades och Br Jan Berg. Vi var 23 vasasyskon
utanför Krapperups slott som ligger som intog macka med ”gubbröra” och
c:a 5 km utanför Höganäs stad. Slottet lite förfriskningar därtill. Vädret var
är en av Skånes äldsta, och historiskt fint, så det blev långbord i trädgården.
sett viktigaste, sätesgårdar med anor
från 1300-talet. Här finns också en Text och foto Ingrid Berg KL
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Sverige-Amerikamöte den 2 juli 2011.
Vår Ordförande Sy Evy Lindstrand hälsade
81 Ordensyskon välkomna till årets SverigeAmerikamöte på Vikens Hemgård.
Vi hade tre gäster från Amerika, Br Bertil
Winther, Logen Golden Valley nr 616, Sy
Siv Svan Pierson, Scandinavia Lodge nr 667
och Br Wayne Pierson, Nordic Lodge nr
660 som infördes och hälsades välkomna.
Bland gästande ordenssyskon märktes bl.a.
SLD Br Åke Mellnert, Logen Christian nr
617, DM Br Olle Wickström, Logen Skåne
nr 570. DLH Sy Anita Nilsson, Logen
Skåne nr 570. Gäster kom även från Logen
Carlskrona nr 601, Logen Kärnan nr 608
och från Logen Nybyggarna nr 698.
Denna kväll fick vi också tre nya medlemmar.
Sy Kerstin Nilsson, Br Calle Nilsson och
Br Mats Malmström. Dom hälsades varmt
välkomna till Logen Höganäs nr 634.
Fanparaden utfördes av Br Kenneth
Nilsson, Sy Inger Bengtsson, Br Sixten
Bengtsson och Sy Bodil Larsson. Prologen
till fanorna lästes av Sy Maj-Lis Friedman.
Efter Kontakt Amerika, där KL Sy
Ingrid Berg läste upp hälsningar från
bl.a. vänloger i USA och LH, Br Gunnar
Lindstrand berättade om en statyett Oscarsstatyetten, avslutades mötet med en
vacker ljussläckningsceremoni.
Efter lite förfriskningar bjöds det till
bankett, där menyn bestod av kokt lax med
tillbehör och till dessert färska jordgubbar
med glass och vispgrädde. KL
Sy Ingrid Berg talade till de nya
medlemmarna och hälsade dem välkomna
till Logen Höganäs nr 634. Tacktalet hölls
av nye medlemmen Br Calle Nilsson.
Efter maten bjöds det upp till dans och
golvet fylldes snabbt. Gert Reinhold stod
för musiken denna kväll.

Br Wayne Pierson från Nordic lodge nr 660 blir
serverad lax med tillbehör med O Sy Eva Lindstrand,
Sy Carina Norén och Br Gunnar Lindstrand tittar
på.

Tiden gick fort och plötsligt var det tid
för lottdragning. I Drömreselotteriet gick
högsta vinsten till Br Karl-Axel Bengtsson
Kvällen var slut och vi gick alla hem efter
en som vanligt lyckad Vasakväll.
KL Ingrid Berg

LOGEN KLOCKAN nr 747
Mars bjöd på systrarnas afton. Tänk vi
blev ca 50 st denna gång och de flesta var
egna logesyskon. Sex gäster fanns bland
oss.
Systrarna bjöd på hemlagad paj med bröd
och sallad och sedan blev det vinprovning
i den gamla godtemplaresalen. Tiderna
förändras.
Vinexperten Kaj Björk, som brukar ge
vintips i radio Kristianstad varje månad,
gav oss en trevlig resa genom druvornas
mysterium. Det var inte enkelt. Ibland får
man välja mat efter vinet.
Kvinnor ( dans ) och sång ingick naturligtvis
i kvällens program./ LS
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U T D E L A D E H E D E R S S TA N D A R
LOGEN CARL VON LINNÉ nr 678

LOGEN UTVANDRARNA nr 680

FDM Catherine Bringselius Nilsson
är årets mottagare av Logen Carl von
Linnés hedersstandar. Utdelandet av
hedersstandaret skedde i samband med
Minnesotadagsfirandet i Ljuder.

Vi var många Vasasyskon, som den 7
maj mötte upp i den fina Vämöparken i
Karlskrona och vandrade omkring bland
folk och utställare.
Det var en stor trädgårdsmässa på gång,
som skulle invigas av trädgårdsexperten
Gunnel Carlson, bördig från Asarum i
Karlshamn.
Solen sken, men det var lite småblåsigt i
skuggan framför scenen, där Gunnel höll
ett långt, mycket trevligt anförande och
invigde utställningen. Gunnel var vidtalad
att stanna kvar på scenen och O Br Lennart
Mattsson och KL Sy Marianne Walldén
kunde gå upp till henne och med väl
valda ord överlämna UTVANDRARNAS
HEDERSSTANDAR för 2010. Hon
visade stor tacksamhet för utmärkelsen och
lovade att komma och besöka vår loge i
september. UÖ/PS

Vice ordförande Bo Ljungklint refererade
till Catherines gedigna meritlista. Catherine
blev Vasamedlem 1979 och har innehaft
många tjänsteuppdrag i den egna logen.
Catherine var ordförande i Logen Carl von
Linné nr 678 1989-1991. Under många år
var hon logens kulturledare. Catherine har
också varit aktiv inom Distriktslogen och
Storlogen. Hon är hedersmedlem i DL 20
och har nu senast varit dess Distriktsmästare
i fyra år. Catherine är medlem av Storlogen
och har under fyra år innehaft posten
som Storlogekulturledare. Det arbete som

Catherine gör för arrangemanget Årets
Svenskamerikan är också mycket värdefullt.
”Catherine är engagerad och kunnig och vi
vill hedra henne med denna utmärkelse”,
sa Bo Ljungklint i sitt tal.
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Logens födelsedagsfest - 45 år

LOGEN WESTERVIK nr 679

Vasaorden av Amerika, logen Westervik
nr 679 hade firade sin 45-årsdag lördagen
den 7/5. Dagen var noga planerad och
så tycktes även vädret.
Logens vice
ordförande, Christer Hultberg, hade för
dagen hyrt buss som han själv skulle köra,
bussen hämtade upp alla medlemmar
utefter en noga planerad rutt av KL Sy
Lena Folckner, till logelokalen, där hölls ett
gigantiskt kaffekalas med bullar, sju sorters
hembakade kakor och tårta därtill allt
smakade så gott. Efter kaffet så hade logens
sitt möte som hölls i givande anda och logen
hade denna dag mycket uppskattat besök av
bland andra DM Sy Catherine Bringselius
Nilsson. Hela Logen med gäster togs sedan
i den soliga försommardagen av bussen
till Hallingebergs teater där ett mycket
nöjsamt skådespel hade satts upp till logens
högtidsdag, ” Brevet från Amerika”. Teatern
bjöd på många glada skratt. Innan teatern
åt vi av en välsmakande teaterbuffé med så
mycket god mat och frukter och ostar att
alla blev ljuvligt mätta. O Sy Gunilla Öst

tackade alla för deras djupa engagemang så
att dagen blev så lyckad. Efter teatern tog
VO, br Christer Hultberg alla säkert hem
i den för kvällen hyrda bussen. En dag och
kväll som alla kommer att ha bland sina
ljusa minnen länge och allt i sann vasanda.
Vill någon se mer av kvällen kan bilder ses
på http://www.vasaorden679.se/.
Anette Hultberg LH

Festen inleddes med en fantastisk kakbuffé.
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Sammandrag av beslut fattade på Distriktsmötet i DL 20.

Nyheter
Ändringsförslag till Distriktslogestadgar: ständig arkivkommitté bildas
Distribution av Vasa Nytt direkt till hushållen
Ny utmärkelse för lokallogernas tjänstemän
En arbetsgrupp tillsätts, med bred representation, som undersöker om det inom
organisationsformen orden ges möjlighet till förändringar, som kan stimulera till
nytänkande och positiv medlemsutveckling i vår Orden.
Fortsatt
…mikrofilmning/scanning och arkivering av Distriktslogens och Lokallogernas
handlingar,
…utgivning av Vasa Nytt,
…medlemsmatrikel och programhäfte,
…anordnande av DD- och Tjänstemannakonferenser,
…Årets Svenskamerikan-firande samt fortsatt översyn, av den valda
Framtidskommittén med ledamöter från DL 19 och DL 20, av nuvarande
statuter för arrangemanget Årets Svenskamerikan,
…uppdatering av distrikts- och lokallogestadgar,
…Kulturledarträff, nästa blir 2013

(forts från sid 27)

i Chicago och hennes utmärkta insatser för
att skapa goda relationer mellan Sverige
och USA som Honorär generalkonsul för
Sverige i Illinois. Vasa Orden av Amerika är
stolt över att hylla Kerstin Lane som Årets
Svenskamerikan .”
Catherine överlämnade till Kerstin Lane
Distriktslogen Södra Sverige nr 20:s
hedersstandar. Kerstin Lane avtäckte
tavlan med namnen på tidigare Årets
Svenskamerikaner, nu kompletterad med
hennes namn. Kerstin Lane svarade med
att framföra sitt varma tack till Vasa Orden
av Amerika för att ha fått mottaga denna

fina utmärkelse.
Även Catherine hyllades på Minnesotadagen,
som mottagare av Logen Carl von Linnés
nr 678 hedersstandar. Ordförande Bo
Ljungklint och f.d. Ordförande Gunnel
Palm överlämnade standar och diplom till
Catherine, som tackade varmt för det fina
bevis på uppskattning som visades henne.
Många Vasasyskon var närvarande i Ljuder,
bl.a. MSLER Ulf Alderlöf med hustru
Ingegerd, SLH Bertil Ericsson med hustru
Ann-Margreth och SLKL Stig Sälgeback
med hustru Lisbeth.
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SVERIGE-AMERIKA-DAG MED
KANADENSISK HEDERSGÄST

DD Gudrun Gustafsson från logen
Blå Jungfrun i Oskarshamn.

För 61:a året i rad firade Vasa Orden av
Amerikas loge, Calmare Nyckel nr. 628
Sverige-Amerika-Dagen, med Berndt
Sundberg som moderator.
Hedersgäst var denna gång Counsellor
Patricia Low-Bedard på Canadas ambassad
i Stockholm. Ett drygt 100-tal personer
deltog i firande på Kalmar slott och på
Krusenstiernska gården närmare 200.
Efter svensk-engelsk gudstjänst i Slottskyrkan, ledd av prästen Christina
Andersson, hölls möte i Gröna salen. I
Slottskyrkan var vår ordförande Anna-Lena
Karlsson kyrkvärd.
Efter fanparadens intåg hälsade kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff
välkommen.
Hedersgästen berörde i ett utförligt tal för
likheter mellan våra länder och påpekade
att även Canada varit ett land som tagit
emot många utvandrare från Europa.
För inbjudna gäster talade distriktsdeputerade Gudrun Gustafsson från logen
Blå Jungfrun, i Oskarshamn, som var
representerad med 15 personer.
För uppskattade dans- och musikinslag

svarade Calmare Brazz och Kalmar spelmanslag och folkdanslag.

Krusenstiernska
Moderator Berndt Sundberg avslutade
mötet med ett varmt tack till de sponsorer
som på olika sätt stöder arrangemanget.
Mötesdeltagarna tågade sedan bort till
Krusenstiernska gården där festligheterna
fortsatte med musik- och dansunderhållning
och traditionell fest med ostkaka.
Att Vasaorden och denna dag är ett
uppskattat arrangemang visar det breda
stöd kommunen och lokalt näringsliv ger.
Bland nästan 30 sponsorer finns så väl
tillverkande företag, som privat handel,
banker, m.fl.
/Bengt Nordlöw, Roland Runne
An English lesson:
People are lonely because they build
walls instead of bridges.
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VA S AG O L F E N
2011

Årets vinnare samt prisutdelare Logen Kärnans
Ordförande Krister Fritzon

Siri Eliason, ÅSA 1996, då Vasa firade
100 år, fick det stora Great Achievement
Award av Swedish Council of America i
Portland, Oregon. På bilden är Siri i mitten
med Elise Peters från SCA-kontoret på ena
sidan och Willow Hagen som är nuvarande
chef för SCA!
Agneta Nilsson, ÅSA 2006

Årets Vasagolf spelades i år på Vasatorps
GK i Helsingborg lördagen den 28/5.
Tjugo Vasasyskon hade hörsammat
kallelsen för att tävla och att ha lite trevligt
efter golfspelandet.
Årets vinnare blev Heidi Holmberg från
Logen Nybyggarna Nr 698 med Vasa
Ordens Vandringspris samt en tavla skänkt
av Lotte Holm.

Kommentar: Elise Peters är årets mottagare
av Hans Mattsson-plaketten.
(forts. från nästa sida)
Arkivet har öppet för allmänheten från
1 april till 30 december, men vi vasamedlemmar kan även komma i kontakt
med Arkivet under annan tid.
Telefon: 011-309-927-3898
E-mail: vasaarchives@winco.net
För Vasa Arkivet Gunnar Mossberg

Hela startfältet från Logerna Västervik, Blå Jungfrun
från Oskarshamn, Höganäs, Nybyggarna från
Ängelholm samt Kärnan från Helsingborg.
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Vi välkomnar vår nya Föreståndare/Arkivarie för Arkivet,
Viktoria Almgren Kofoid
Samtidigt som vi välkomnar Viktoria, vill vi tacka Lars Jenner för allt
det mycket fina arbete som han har lagt ner under fyra år på Arkivet.
Under Lars år har det skett en stor upprustning av Arkivet, inte bara
renovering av arkivbyggnaden och föreståndarbostaden utan även
av datautrustningen med större kapacitet av bl a databasen. Lars
har även haft svenskundervisning på Arkivet och även infört en ny
tradition med svenskt Valborgsmässofirande med brasa som blivit
mycket populärt. Eftersom hans familj, som utökats med ytterligare
ett barn, i huvudsak har bott i Chicago och där hans hustru Anne
tjänstgör som bibliotekarie på North Park Universitetet, så vill nu
Lars få mera tid för familjen.
Vi önskar Viktoria verkligen lycka till med allt arbete på vårt Arkiv.
Viktoria kommer från Jönköpingstrakten och har bott i USA över
ett år och började sitt arbete på Arkivet den 1 augusti. Lars har gjort
en mycket bra överlämning och kommer att stötta henne på alla sätt
nu under den första tiden.
(forts. på föregående sida)

VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
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
e-post: gunnar.mossberg@telia.com
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