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REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 november 2012. 
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 i egna filer med så hög upplösning som möjligt.

Omslagsfoto:  LL570

VASA-VÄNNER! 

Vi i styrelsen för Vasa Support Club hoppas att alla vill  
stödja vårt arbete i Vasa Support Club.
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgiro-
nummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

JULHÄLSNINGAR I VASA NYTT 

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

 Betala till Bankgiro 360-1549, DL Södra Sverige Nr 20  
 och skriv Ditt namn och logens nr på inbetalningstalongen!

Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast 15 november 2012. 
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända julhälsningar - ingen nämnd, ingen 
glömd! 

Alla Loger är också välkommna att till samma pris sända en julhälsning i VasaNytt.  
Dessa gemensamma julhälsningar kommer att publiceras i  

VASA NYTTs decembernummer 2012.
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Ordenssyskon

Nu börjar sommaren lida mot sitt slut. 
Vädret har milt sagt varit varierande denna 
sommar. När detta skrivs strilar regnet ner 
så man är glad att få vara inomhus. Efter en 
för alla behövlig paus från Vasa, startar nu 
åter logernas arbete med höstens alla trev-
liga möten och efterföljande efterkapitel.

Sommaren har inneburit stora möjlighe-
ter för dem som så önskat att deltaga i de 
olika svensk-amerikanska evenemang som 
ägt rum på olika platser inom vårt distrikt. 
Mer om dessa evenemang står att läsa på 
annat ställe i denna tidning.

Tjänstemannakonferensen som ägde rum 
sista helgen i augusti hade deltagare från 
alla distriktets lokalloger, vilket var mycket 
trevligt. Våra Distriktsjänstemän förmed-
lade sina kunskaper till en mycket intres-
serad målgrupp. Det är inte enbart för att 
få lära sig mer om Vasa och dess arbete 
som dessa kurser arrangeras. En annan vik-
tig del i dessa sammankomster utgör den 
sociala biten, att få träffa logesyskon från 
andra delar av vårt distrikt och diskutera 
likheter och olikheter i samma tjänsteman-
nabefattning.

Läs deltagarnas intryck längre fram i tid-
ningen.

Jag har från nyare medlemmar i olika lo-
ger fått förfrågan om hur våra utmärkelser 
skall bäras. Redan 1982 tog dåvarande ER 
fram beslut och riktlinjer om detta. Dessa 
har nu setts över och justerats. Förutom att 

de nu ingår i tjänstemannapärmen som lo-
gens Ordf. och PS har, finns nu även att 
tillgå för alla på annan sida i detta num-
mer. Denna information gäller om Du har 
märkena fastsatta på kläderna alternativt 
svart märkeshållare. Hur utmärkelser skall 
sitta på de gula banden återkommer vi med 
senare.

Har Du något förslag till förändring inom 
vår Orden för att få en bättre organisation 
skulle jag vilja föreslå att du skriver en mo-
tion till nästa Distriktsmöte.

Alla motioner måste behandlas av logen. 
Du kan sända in motionen fastän logen 
inte vill ha den som sin egen motion. Sista 
dagen för motionsinlämnade är den 31 de-
cember 2012.

Med önskan om en trevlig och innehållsrik 
hösttermin till Er alla.

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
DM

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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New York, the big apple, är ett äpple av annat 
slag. Jag hade förmånen att tillsammans 
med familjen smaka på detta äpple i somras. 
New York har landat, kände jag, det finns ett 
spännande liv i markplan, New York City är 
mer än skyskrapor. Vi besökte bland annat 
det nya svenska generalkonsulatet som 
öppnade 2010. Svenskar och utlänningar 
i behov av konsulära tjänster erbjuds 
detta i samverkan med Sveriges ambassad 
i Washington. Såsom tidigare (före 2010) 
leder konsulatet arbetet med att främja 
och stödja kultur, handel och information 
som gagnar svenska intressen i New York-
området.  Liksom Vasa Orden av Amerika 
arbetar konsulatet för goda relationer 
mellan Sverige och USA. I vår Orden 
står de personliga kontakterna i centrum, 
medan konsulatet har som sitt uppdrag 
att främst verka för goda relationer mellan 
organisationer, företag och institutioner i 
Sverige och USA.  

Svenska kyrkan på 48:e gatan mellan Fifth 
Avenue och Madison Avenue är ett trevligt 
mål för en promenad. Kaffe och kanelbulle 
smakade hemlikt. Ännu mer hemlandstoner 
flödade, när det par som just vigts där kom 
från Växjö av alla platser på jorden. Så liten 
är världen ibland. 

Årets Svenskamerikan-arrangemang är en 
annan händelse från i somras. Det fick ett 
annorlunda förlopp än planerat. Se referat 
på annan plats i tidningen.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM

Ordenssyskon

Sommaren är förbi. Hösten är här med 
varierande väderlek, regn och blåst hör 
till scenariot, men också underbara dagar 
med blå himmel, solsken, klar luft och 
färgrikedom i trädens lövverk. Vi njuter av 
det som skördetiden består oss med, frukt, 
bär, svamp, allehanda grönsaker. Tänk bara 
på våra svenska äpplen. Kivik, Urshult med 
flera platser gläder oss med sina leveranser 
av smakfulla äpplen. 

Just äpplet har särskild betydelse för oss. 
Det är en symbol för hälsa. I Vilhelm 
Mobergs utvandrarepos blir det en symbol 
för hemlängtan. När Karl-Oskar räcker 
över ett astrakanäpple till Kristina när 
hon ligger på sitt yttersta känner hon igen 
doften, hon är hemma

Björn & Benny förärades varsitt 
kristalläpple, när vi från distriktets sida 
ville uppmärksamma och hylla dem för 
musicalen ”Kristina från Duvemåla”. Jag 
gick igenom alla sångtexter ur musicalen 
för att finna en lämplig text för gravyr på 
äpplena: ”Se, jag har plockat dig ett äpple”. 
Året var 2000 och jag var SLKL.

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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Ordenssyskon!

Nu har vi en ny spännande Vasatermin 
framför oss.

Hoppas ni har haft en skön sommar trots att 
det regnat en hel del. Jag har precis kommit 
hem efter Tjänstemannakonferensen i 

VASAVÄNNER!

Då är ”sommaren” på väg mot sitt slut, vi 
fick mycket regn och blåst men även lite 
sol med värmerekord här i Sydsverige som 
avslutning nu i augusti.
I skrivande stund håller jag på med 
förberedelserna inför Tjänstemannakon-
ferensen i Ljungby den 25-26 augusti 
2012.
Det är 48 Lokallogetjänstemän som 

kommer att deltaga i utbildningen.
Tjänstemannapärmarna som finns i logerna 
hos ordförande och protokollsekreteraren 
kommer att uppdateras under konferen-
sen.
Konferensdeltagarna kommer att få med 
sig hem de nya programhäftena för Hösten 
2012/ Våren 2013.
Samma helg kommer också alla DD-
tjänstemän att inbjudas till en återträff för 
att träffas och utbyta åsikter och få nya. 
Till sist vill jag påminna om att tiden går 
fort och snart är det tid att skriva motioner 
till Distriktsmötet.
Jag önskar alla Vasasyskon en fin och 
innehållsrik höst med många fina logemöten 
och intressanta efterkapitel.

Varma Vasahälsningar till alla Vasasyskon!
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

Ljungby. Jag var ordförande i ordförande-
gruppen med god hjälp av FDM Catherine 
Bringselius Nilsson. Vi hade mycket lärorika 
och fina diskussioner. Distriktsmötet 9-11 
maj 2013 närmar sig med rekordfart och 
planeringen har varit igång flera månader. 
Mer om detta kommer senare. LL Höganäs 
nr 634 är stödloge till distriktsmötet och 
svarar bl.a. för torsdagskvällens samkväm 
som blir på Hotel Terraza och fredagens 
Högtidsmöte.

Jag hoppas ännu en gång att alla medlemmar 
verkligen gör sitt bästa för att värva nya 
medlemmar till vår Orden

I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM

VICE DISTRIKTSMÄSTRENS 
SPALT

DISTRIKTSSEKRETERARENS 
SPALT
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Ordenssyskon!

När detta skrivs, är tjänstemannakonferensen 
i Ljungby precis avslutad. Det var en 
mycket givande och intressant konferens, 
vilket också bekräftas vid en snabb titt på 
kursdeltagarnas utvärdering. Det var också 
glädjande att så många tog tillfället att köpa 
ordensartiklar vid kaffepauserna.
Sommaren har varit mycket trevlig, med 
ett vackert dop för vårt andra barnbarn, 
och så fyllde vårt första barnbarn 6 år. Via 
Facebook kunde vi också följa en kusins 
barnbarn i Minnesota, som gifte sig i 
augusti.
Under augusti har jag och Bo deltagit 
i firandet av ÅSA i Växjö och Ljuder. Vi 
besökte också Logen Christian nr 617 
på ett logemöte, och dagen därpå, det 
högtidliga firande av Sverige-Amerikadagen 
i Önnestad. Så augusti har varit en 
enastående Vasamånad.

I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

Vasasyskon!

 Tänk vad den här sommaren har gått fort. 
Inbjudningar till höstens första logemöten 
har kommit, och där märks att det blir 
många trevliga kvällar framöver. 
I slutet på juni besökte min man och jag 
Sverige-Amerikamötet hos Logen Höganäs 
nr 634. Logemötet med en mycket väl ge-
nomförd fanparad följt av efterkapitel med 
musik och dans glömmer vi inte i första ta-
get. Tack för en trevlig kväll.
Till kulturledarna som deltog i Tjänste-
mannakonferensen i Ljungby vill jag säga 
ett stort tack för två fantastiska dagar. Vid 
genomgång av Kulturledarnas handledar-
pärm blev det tillfälle till många och fina 
diskussioner kring Kontakt Amerika, våra 
vänloger och program i våra loger.
I början av sommaren gjorde min man och 
jag en resa till USA. Vi besökte Vasa Park i 
Budd Lake i norra New Jersey, olika platser 
i New Sweden som hade uppmärksammats 
vid 350-årsjubiléet 1988 och släkt och vän-
ner. I Vasa-parken togs vi emot av SLKL 
Inger Hanright, som berättade om parkens 
historia samt om alla stugor och åretrunt-
bostäder som tillhör parken. På kvällen var 

VICE DISTRIKTS- 
SEKRETERARENS SPALT

DISTRIKTSKULTUR- 
LEDARENS SPALT
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New Sweden berör fyra stater: New Jersey, 
Pennsylvania, Delaware och Maryland. På 
alla platser vi besökte träffade vi entusiastis-
ka människor som gärna berättade om de 
första svenska kolonisterna, byggnader och 
kyrkor. Vi såg bl a ett boningshus från slu-
tet av 1600-talet och en magasinsbyggnad 
från mitten av 1600-talet. Vi besökte också 
en ”farmstead” i Bridgeton, New Jersey, 
Den visar hur en gård kunde se ut i slutet 
av 1600-talet och består av sju hus. Den 
byggdes upp 1987 inför 350-årsjubiléet av 
grundandet av Nya Sverige. Diskussioner 
pågår på olika platser om 375-årsfirandet 
år 2013. Återkommer när jag vet mer.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson

det först middag och sedan logemöte som 
hölls av Three Crowns Lodge. Vi träffade 
många Vasasyskon bosatta inom Vasa-par-
ken men även från andra delar av distriktet 
och blev verkligen väl mottagna. Vasa Park 
är verkligen något extra som förtjänar att 
uppmärksammas. 
Efter tre dagar i Budd Lake fortsatte vi till 
Philadelphia och här började vårt besök i 
New Sweden. American Swedish Histori-
cal Museum, som grundades på initiativ 
av Amandus Johnson 1926, gav en mycket 
intressant tillbakablick på de första svensk-
arnas resa till USA och om andra kända 
personer som Pehr Kalm (Linnés lärjunge), 
Glenn T Seaborg (Nobelpristagare i kemi) 
och sångerskan Jenny Lind. Amandus 
Johnson var Årets Svenskamerikan 1961.

Hur som helst härute färdigställer jag 
mitt program, min insats i tjänstemanna-
konferensen.
Detta är andra gången jag gör detta. Min 
första tjänstemannakonferens i egenskap 
som DH var väldigt trevlig och givande.
Denna gång hoppas jag det blir minst lika 
trevligt och givande, ty då blir det bra.
Fem st vetgiriga logehistoriker hoppas och 
tror jag möter upp.
Sedan går det kvickt till hösten. Logelivet 
kommer igång igen, det ser jag också 
naturligtvis framemot.

Ha det så bra alla Ordenssyskon och njut 
av vår fina Vasa gemenskap, som alltid bör 
råda.
 
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker  

Vasasyskon

När jag skriver min inlaga till Vasa Nytt, 
en vacker sensommardag, sitter jag ute på 
altanen, i trädgården i Brösarp där jag bor.
Byn har nästan återtagit sin normala form 
och folkmängd. Vädret är lagom varmt 
med en mjuk och lätt bris.
Ni kan riktigt känna----va?

DISTRIKTSHISTORIKERNS 
SPALT
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Vår Ordens olika förtjänsttecken och 
utmärkelser är ORDENSTECKEN och får 
endast bäras inom Orden, med undantag 
av årsmärke *) och givetvis medlemsnålen. 
**) 
Våra förtjänsttecken bäres vid högtidsmöten 
till frack, smoking eller mörk kostym med 
svart fluga. 
Uppfattningen att våra Ordenstecken 
endast kan bäras till frack är helt felaktigt. 
Distriktsgradsmärket bäres av alla 
Distriktslogemedlemmar vid Distrikts-
mötesförhandlingar. 
Vid många tillfällen har frågan kommit upp 
i vilken ordningsföljd våra Ordenstecken 
skall bäras. 
Vidstående skiss är ett försök att ge riktlinjer 
för detta, baserat på ”svårighetsgraden” att 
erhålla respektive tecken. 
Längst till vänster, framifrån sett, placeras 
”det högsta” tecknet och så kommer de 
övriga i tur och ordning. 
Förtjänsttecken får inte bäras på regalian. 

Vid utträde ur Orden skall alla märken 
återlämnas till Logen, som i sin tur återlämnar 
DFT och DLG till Distriktslogen. 

*) Årsmärke = medlemsmärke för 25, 40 
och 50 års medlemskap 
**) Blazermärke räknas som medlems-
märke 

SL FDM DFT DFT 
LFT LFT DLG M10 
                FDO 

Från Ordförandegruppen
 
På tjänstemannautbildningen i Ljungby 
den 25-26 aug. var 7 män och 4 kvinnor 
som är Ordförande eller blivande på en 
mycket trevlig och givande utbildning.
Som utbildare hade vi VDM Br. Karl-
Axel Bengtsson och FDM  Sy. Catherine 
Bringselius Nilsson. Tillsammans gav de 
oss många användbara råd. Först började 
vi med att strukturera upp det hela med 
en översikt så vi skulle veta hur vi kunde 
leta upp allting via datorn. Sedan blev det 

fördjupande kunskaper hur vi leder ett 
Logemöte från intag av gäster till bords-
placering. Sen slutade vi med hur vi skulle 
kunna rekrytera nya medlemmar genom 
bl.a. sätta klistermärke på bilen, bära vårt 
medlemsmärke på våra kläder till det se-
naste som är facebook på nätet.
Vi har skrattat, diskuterat, delat med oss av 
våra egna erfarenheter som kommer att ge 
oss värdefullt stöd inför våra kommande år 
i respektive Loger.
Tack för trevliga dagar gm Ordförande Sy. 
Gull-May Åstradsson LL 631

DFT i DL-följd,  ex DFT 19, DFT 20
LFT i LL följd,  ex LFT 570, LFT 631 

Ordensteckens bärande

Några tankar om tjänstemannakonferensen
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gesyskon i hemmalogerna. Det var mycket 
bra information om t ex mail-adresser och 
andra informationskällor som kunde vara 
bra att hämta uppgifter från. Vi vill gärna 
tacka Sy Maureen för en trevlig och lättsam 
utbildning som gav oss mycket nytt och in-
formativt material att arbeta med inför den 
nya terminen.
Anita Bengtsson

Från Finanssekreterar- och Kassörsgrup-
pen
Under handledning av Bengt Hammar-
gren, var vi 11 deltagare från sju loger. 
Ett program som under sju effektiva tim-
mar, under två dagar, belyste flera områ-
den inom respektive fögderi. Det som var 
mycket utvecklande var erfarenhetsutbytet 
oss alla emellan, inklusive handledaren. 
Bengt var mycket öppen och tillåtande i sin 
handledarroll. Vi var mycket diskussions-
villiga och var öppna att dela med oss av 
erfarenheter vi hade. För mig var det första 
gången jag var på en tjänstemannautbild-
ning. Mycket givande att få höra hur lo-
gerna arbetar och hur varje loge når målet. 
Flera spörsmål som dryftades var kluriga! 
Men med gemensamma krafter upplever 
jag att vi kom till lösningar. Två gruppar-
beten jobbade vi oss igenom. Min reflek-
tion var att det mesta som togs upp kan 
var och en hitta i Handbok för tjänstemän 
samt Konstitutionen. Nu gäller det att till-
lämpa kunskaperna hemma i logerna. Jag 
kan varmt rekommendera tjänstemän att 
delta i kommande utbildning som genom-
förs 2014.
Med bästa Vasahälsning från oss i gruppen 
genom Håkan Flenhagen BFS LL679.

Från kulturledargruppen
Fredagen och lördagen den 25 och 26 au-
gusti deltog vi tre nyutnämda kulturledare 
från Höganäs nr 634, Kalmar nr 628 och 
Nybyggarna nr 698 under ledning av DKL 
Sy Maureen Bengtsson  i helgens konfe-
rens. Vi fick under de två dagarna en myck-
et god information om  hur vi skulle sköta 
det uppdrag som vi hade tagit på oss. Vi 
fick tips om hur vi skulle finna intressanta 
ämnen som vi kunde förmedla till våra Lo-

Från logehistorikernegruppen
Vi var fem logehistoriker från DL 20 som 
sammanstrålade i Ljungby på tjänsteman-
nautbildning 25-26 augusti 2012.
Under DH Anita Nilssons sakkunniga led-
ning fick vi lära oss om vad vi som logehis-
toriker har för arbetsuppgifter och skyldig-
heter.
Nu skall vi hem och omsätta detta i prakti-
ken i våra respektive loger.
Anja Arvidsson, LL Calmare Nyckel nr 
628
Ulf Ovhagen, LL Höganäs nr 634
Arnt Moen, LL Carl von Linné nr 678
Sven Fagerström, LL Utvandrarna nr 680
Vega Johansson, LL Nybyggarna nr 698

Under konferensen sålde Sy VDS 
ordensartiklar till intresserade Vasamed-
lemmar.
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Vi körde till Sofieros slottsträdgårdar 
där vår personliga guide väntade på oss. 
Det var en god vän till Gunilla och Sven, 
Lucia Dieden som guidade oss. Lucia 
har varit professionell guide på Sofiero 
tidigare under många år. Hon berättade 
med stor inlevelse om sina många möten 
med svenska och utländska kungligheter 
hon haft på Sofiero, med samma inlevelse 
berättade hon om alla blommor och växter 
som fyllde slottsträdgården. Vi imponerades 
av alla rhododendron som stod i praktfull 
blomning. Efter detta fantastiska besök 
på Sofiero var vi naturligtvis kaffesugna, 
vi hörsammade naturligtvis inbjudan från 
Gunilla och Sven om kaffe i deras hem i 
Allerum. 

Vädret var på sin bästa sida med solsken och 
värme så vi kunde sitta ute i trädgården och 
njuta av gott kaffe och goda kakor. Ett stort 
TACK till Gunilla och Sven avslutade denna 
intressanta och trevliga dag. Initiativtagare 
till denna utflykt var logens 

DD Gunilla och KL Olle. 

KULTURRESA 2012. 
Lördagen den 2 juni. På morgonen den 2 
juni samlades 29 medlemmar från logen 
SKÅNE, vid Knutpunkten i Helsingborg 
för att anträda årets kulturresa. 

När första chocken lagts sig efter det vi 
betalat P-avgiften för 6-7 timmar (140 kr), 
äntrade vi båten för överfart till Helsingör 
i Danmark, det kan väl räknas som kultur 
att man på en båttur mellan Helsingborg 
och Helsingör tar en öl och en del invigde 
kulturresan där på båten. 

Väl i Helsingör väntade en ganska lång 
promenad till Kronborgs slott som var 
vårt första mål denna dag, innan vi gick 
in på slottet berättade vår DD Gunilla 
Broddesson och hennes make Sven på ett 
proffsigt sätt om slottets historia. Kronborgs 
slott har en lång historia, Erik av Pommern 
lät under 1420-talet bygga en fästning, ett 
antal mindre byggnader med en befäst mur, 
som fick namnet ”KROGEN” . Åren 1579-
1585 lät kungen av Danmark, Fredrik den 
II bygga om” KROGEN” till Kronborgs 
slott. Slottet är välkänt över hela världen 
genom att teaterpjäsen HAMLET, som 
utspelades i Helsingör, pjäsen sattes upp 
på 200-års-dagen av William Shakespears 
död. 

Efter slottsbesöket återsamlades vi vid 
färjeläget för att åka tillbaka till Helsingborg, 
Eftersom vi skall äta lunch ombord fick det 
bli en dubbeltur, det kallas att TURA. Efter 
vi ätit en god buffé och därtill öl eller vin 
var vi redo för nästa kulturmål. 

Kronborgs ståtliga slott i Helsingör känt för sina 
Hamletinspelningar.

LOGEN SKÅNE nr 570
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Vi önskade varandra en varm och trevlig 
sommar-  en fest i härlig Vasa-anda.
Ulla Thurbin
LH

Lördagen 28 april, efterkapitel
Merparten av efterkapitlet ägnades åt att 
informera kring logens stora evenemang 
detta år, Trädgårdsmässan i Vämöparken. 
Sommarfesten må ursäkta, men den är 
redan ett säkert kort. En rutinerad och 
väloljad organisation, fastställd tidpunkt 
och välkänd för sitt upplägg och sin trivsel. 
Kort sagt ett koncept med endast säkra 
framgångfaktorer.
När det gäller trädgårdsmässan var det 
tvärtom. Första mässan hölls ifjol och det 
brukar ta några år innan en mässa etablerar 
sig och får sin profil. För vår del, och vårt 
deltagande var det många frågetecken som 
skulle rätas ut på kort tid, dessutom tillkom 
flera frågetecken längs vägen. 
Idén var att visa upp oss och vår verksamhet 
på ett ställe där många människor samlats. 
Första idén var att sprida information 
i kombination med loppis. Syftet med 
loppisen var att få in tillräckligt med pengar 
för att täcka deltagaravgiften. 
Arrangören godkände inte vår loppis 
eftersom denna saknade anknytning till 
trädgårdar och odling, själva syftet med 
trädgårdsmässan. Vi behövde ha något med 
koppling till trädgård och som dessutom 

 SOMMARFEST PÅ HÄSSLEGÅRDEN

Ett 50-tal logesyskon och gäster samlades i 
strålande sol hos Kerstin Holmberg-
Jönsson för den traditionella festen – den 
17:e i ordningen!
Borden vackert dukade, med blommor 
bl.a. trädgårdsnattviol, intogs och vi njöt 
av jordgubbstårta och kaffe, som smakade 
delikat.   
Tipsrunda och tävlingslekar aktiverade oss 
i solskenet- vi testade allmänbildningen! 
Grillmästarna Rolf Prising och Leif Jeste 
bjöd på välgrillad med goda tillbehör.
Lennart Jändel underhöll med dragspels-
musik och allsången höjde stämningen.
Solen dalade och vi flyttade in på logen för 
ytterligare delikatesser, Rabarberpaj, kaffe 
inkl avec krönte denna kulinariska  afton.
Härlig dansmusik fyllde logen och det 
dansades till framåt natten.

Korvgrillning vid Jändelstugan.
fortsättning på nästa sida

Välkommen till Distriktsmötet 
i DL Södra Sverige Nr 20
i Ljungby den 10-11 maj 2013

LOGEN CARLSKRONA nr 601
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kunde inbringa medel till avgiften. 
Lösningen blev Belgeslunds träslöjd som 
ställde upp med sina produkter. Vi fick välja 
ut ett antal produkter som vi fick sälja på 
kommission. Utbudet bestod av två pallar 
av trä (varav en hopfällbar), en fågelholk, 
en fjärilsholk och en ekorrmatare. Lite 
annorlunda saker som gav tillfälle att prata 
lite mera med besökarna.

Lördag och söndag 5-6 maj, Trädgårds-
mässa i Wämöparken. 
Efter en hel del planering och omplanering 
blev slutresultatet att Vasa Orden av 
Amerika hade ett stort partytält i utkanten 
av det stora mässområdet.
Tältet kunde delas in i tre delar. VOA 
hade sina fanor uppställda längs ena 
gaveln tillsammans med bord med diverse 
publikationer och inte minst entusiastiska 
Vasasyskon som spred information om vår 
orden och vad vi gör. I mellandelen skedde 
försäljning av olika träslöjdsprodukter, 
alla med en potential för ökad trivsel 
i trädgården. Utbudet utökades under 
söndagen till att även inkludera olika 
klädesplagg och hemlagade produkter. Den 
tredje delen bestod av en konstutställning 
med alster av Jan Abramsson och Jörgen 
Landehag.
Den plats som vi tilldelats var kanske inte 
den mest ideala, men vi hade en ström 
av besökare, tidvis var det en hel del 
besökare i vårt tält. Särskilt våra besök från 
våra grannloger och representanter från 
distriktet värmde. Kan vi månne ha väckt 
tankar hos fler Vasayskon?
Det grundläggande målet var att synas, 
väcka nyfikenhet, och i bästa fall så mycket 
intresse att medlemskap i orden önskas. 

Ganska snart märktes det att det första 
delmålet, att synas, var det som var mest 
relevant. Att förvänta sig att vi skulle kunna 
fylla i namn på presumtiva medlemmar på 
en lista, var att vara optimistisk i överkant. 
Det var väldigt många som inte ens visste 
att vi fanns till, än mindre vilka vi är, vad vi 
gör och vad vi står för. 

Det är många frågor som behöver besvaras 
innan man önskar sig ett medlemskap, 
oaktat vilken sammanslutning det rör 
sig om. Nu fick vi ett utmärkt tillfälle att 
visa att vi finns, men som sagt det behövs 
mycket jobb, och många tillfällen för att 
verkligen få nya medlemmar. 
Ekonomiskt var målet att få tillbaka insatsen 
(kostnader för deltagande och materiel), 
vilket vi uppfyllde med råge. 
Sammanfattningsvis, tack vare, ett i det 
närmaste perfekt väder för en trädgårdsmässa 
och att så många Vasasyskon ställde upp 
kan vi summera vårt deltagande som ett 
stort steg i rätt riktning.
Blir det ett nytt deltagande på nästa års 
trädgårdsmässa?

Torsdagen 17 maj, Gökotta i Jändel-
stugan. 
Lite småruggigt väder gjorde att vi samlades 

Logen Carlskrona nr 601 visar upp sig på trädgårdsmässan.

fortsättning från föregående sida
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Kulturmöte den 14 april 2012 
Vid vårens sista logemöte kunde 
tjänstgörande O br Alf Nilsson hälsa 53 
logesyskon välkomna. Bland gästerna fanns 
VDM br Karl-Axel Bengtsson LL Höganäs 
nr 634 med sy Anita Bengtsson, O i LL 
Nybyggarna 698 sy Anna-Brita Martinsson 
och br Per och sy Vega Johansson. 
Vid mötet tjänstgjorde flera av de biträdande 
tjänstemännen och speciellt tackades 
biträdande CM-paret för deras insats. 
Ingen kunde tro att det var första gången 
de uppträdde tillsammans. Som avslutning 
önskades alla En Skön Sommar. 
Efter mötets slut inbjöd gruppen till 
mingel med fördrink. Väl inkomna i 
matsalen stod borden vackert dukade och 
en skön vårkänsla infann sig. Det bjöds 
på en välsmakande rätt med kyckling i 
currysås och ris. Till kaffet serverades en 
god hembakad rulltårta. 
Kvällen gästades av Kenny Lindqvist, 
välkänd kåsör på Helsingborgs Dagblad, 
som på ett lättsamt sätt lät oss höra hans 
senaste krönikor och många skratt lockades 
fram.  Ett digert lotteri med fina vinster 
avslutade en gemytlig och trevlig kväll i fin 
Vasa-anda. 

inne i stugan. Fikakorgarna åkte fram och 
i takt med att kaffedoften spred sig, infann 
sig den sedvanligt varma stämningen.
Efter att frukosten klarats av, stod nya 
uppgifter på agendan: tipspromenaden. 
Efter att ha gnuggat geniknölarna, blev 
det fyrmästarnas tur att visa sina talanger. 
Grillen tändes och snart låg korvarna på 
rad, med en stigande rodnad som följd. 
Vädret som varit lite ogästvänligt i början, 
artade sig efterhand till nästan acceptabelt 
gästvänligt. Vi var 16 Vasasyskon när 
vi började och 18 när vi avslutade vid 
lunchtid.
Ett speciellt tack till Karl-Erik och Gunvor 
Karlsson som både förberett och möjliggjort 
vår tradition i Jändelstugan.

Onsdagen 6 juni, Wämöparken. 
Som en fortsättning av ambitionen att 
visa upp vår orden, deltog vi med en enkel 
”fanvakt” under nationaldagsfirandet i 
Wämöparken. Det var ett gediget program 
med allt som ett nationaldagsfirande 
ska innehålla med musik, sång, tal, 
dansuppvisning och inte minst flaggor 
och fanor. Ett strålande fint väder med en 
strålande sol och en svag, svalkande vind 
som hade lockat en månghövdad publik.
/Alf Andersson 

Vid kaffet i LL608 kåserade Kenny Lindqvist. Till sist tackades arbetsgruppen med en ros för fina insatser till 
en trevlig kväll. 

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Logen Kärnan gästade generalrepetitionen 
på Fredriksdalsteatern den 16 juni 2012. 
Det är tradition att besöka 
Fredriksdalsteatern. I år var det ett 30-tal 
som såg den klassiska. komedin ”Arsenik 
och gamla spetsar”. De stora stjärnorna var 
Eva Rydberg, Marianne Mörck och Björn 
Kellman. Många skratt hördes när de gamla 
älskvärda damerna ville hjälpa ensamma 
herrar ..... Under pausen smakade det 
gott med smörgåsar, kakor och dricka från 
medhavda kaffekorgar. 
Vi kunde också gratulera sy Lilian som hade 
födelsedag och bjöd på granna cupcakes. 
Vi tackar sy Gerd som ordnar biljetterna så 
att vi får komma på denna fina upplevelse. 
/BLH Eivor Höörgren 

Gökotta den 17 maj 2012. 
Det är tradition att logen Kärnan beger sig 
på utflykt på Kristi Himmelsfärdsdagen. I 
år hade 15 personer trotsat vädergudarna 
och blev hämtade aven liten buss. Vår 
KL sy Gudrun hade lagt upp ett program 
som började med att vi åkte genom det 
sommarfagra landskapet mot Mölle. Där 
besökte vi Mölle Krukmakeri. En ung 
kvinnlig keramiker tog emot oss med glatt 
humör och en pratande papegoja. Alstren 
i den lilla butiken/verkstaden var vackra 
bruksföremål och det var ett och annat 
föremål som bytte ägare. Runt verkstaden 
fanns en underbar vinterträdgård som 
erbjöds oss, där vi kunde fika under 
vinrankor och i skydd av vind och regn. 
Därefter styrde bussen mot Arilds 
Vingård och den mycket välutbildade 
”vinmakerskan” Annette tog emot i sin 
och familjens restaurang. Där rådde full 
aktivitet inför öppnandet som skulle ske 
om ett par veckor. 
Vi blev guidade av henne genom den lilla 
fina vingården. Annette förklarade ingående 
hur de gick tillväga och vilka planer de hade 
för framtiden. 
Efter kylan utomhus och i vinmakeriet 
var vi glada att få komma in i värmen i 

restaurangen för att först prova deras vita 
vin - ett alldeles ungt vin med något år på 
nacken. Detta vin överraskade nog de flesta 
med sin fräschör och blev något av en aha-
upplevelse. 
När provningen var klar, intog vi en god 
fisklunch med samma trevliga vin som 
måltidsdryck. Sedan styrdes kosan hemåt 
och KL sy Gudrun tackades för en härlig 
Gökotta - även om göken lyste med sin 
frånvaro. Till sist tackades arbetsgruppen med en ros för fina insatser till 

en trevlig kväll. 

Fredriksdalsteatern
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Överlämnande av plakett till Rolf Anderson.

Sy Carina Norin i Sverigedräkt.

Ordf. Sy Karin med Rolf Anderson och Michael A Sullivan.

Högtidstalet hölls av civilingenjör Göran Eriksson, chef för esi 
Techtrans Inc., Culver City i Kalifornien.

Önnestaddagen 2012
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Förväntansfull publik från LL 608 på Fredriksdals 
friluftsteater.

Allsång i LL 628 med Vasabroder Sven-Olof Johansson och 
hans dragspel.

Skönsång och fiolspel av Anna-Maria Dencker”Där himmel 
möter Hav” när LL 628 höll gökotta. 

FolkdansarePatrik Dahlbom med ensemble

LL 631 firade nationaldagen på torget.

Logeglimtar
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Sonen Roland Wikstrom fick motta insgnierna av 
distriktsmästarna Ewa Pilhammar Andersson DL 19 och Olle 
Wickström DL 20.

Roland W med den gyllene placketten.

till höger: Ordf. LLSkåne 
nr 570 Per Dahlman 
och DM i DL 20 Olle 
Wickström.

Insignierna till Årets Svensk-Amerikan 2012.

till höger: Svärsonen 
Jim Shanley och Roland 
Wikstrom mottogs av ordf. 
i ÅSA-kommittén.

Årets svensk-amerikanfirande 2012
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- liksom paret Kronström från amerikanska ambassaden.

Ulrika Posse med make Nils Posse Växjö stads borgmästare.

Berndt Andersson och DKL DL 19 Kristina Dahlberg 
Andersson.

MSLER Ulf Alderlöf och Ingegerd Alderlöf.

UD:s representant Liselotte Lindahl välkomnas -

DD 452 Birgit Lundblad från Kungälv välkomnas av ordf. 
Catherine Bringselius Nilsson.
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Maj-Lis och Georg Nilsson LL Skåne nr 570.

Anette Ek LL 751 och MDER DL 19 Jan Ek.

DKL Maureen Bengtsson och O Göte Bengtsson LL 618.

Lena Hammargren, DK Bengt Hammargren och Marie 
Wickström.

Bo Västerstjärna och VDS Agneta Västerstjärna LL Skåne nr 
570.

Sy Gunnel Hallberg Dahlman, Ingrid och Stig Moberg  
LL Skåne nr 570.
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Ute på terrassen samlades middagsgästerna i den ljusa 
sommarkvällen.

Inga-Lisa och Rolf Arnshed, LL 634, Kerstin och Börje 
Gunnarsson, LL 631, Karl-Axel och Anita Bengtsson, LL 634 
samt Catherine Bringselius Nilsson. 

SLH Bertil Ericsson mottagare av logen Carl von Linnés 
hedersstandar och Ann-Margreth Ericsson LL 630.

Stig Moberg och Göran Nilsson.

Gunnel Palm och O Ulla Wennerstrand-Nilsson LL678.

Emigrantinstitutets förre chef Ulf Beijbom med maka Solveig.

Minnesotadagsfirandet i Ljuder
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Inga-Lisa och Rolf Arnshed LL 634.

Dagens högtidstalare kammarherre Odd Zschiedrich.

Kerstin och Börje Gunnarsson LL 631.

VDS Agneta ocg Bo Västerstjärna LL 570.

till vänster: Ordf. 
i ÅSA-kommittén 
Catherine 
Bringselius 
Nilsson avtäckte 
namntavlan.

till höger: DM DL 
20 och ordföranden i 
ÅSA-kommittén höll 
tal till Årets Svensk-
Amerikan 2012.
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Deltagare från LL Carl von Linné nr 678, VO Bo Ljungklint, 
FDM Catherine Bringselius NIlsson, LH Arnt Moen, DK 
Bengt Hammargren och BPS Gun Saming.

Ordförandegruppen

VDM Karl-Axel Bengtsson och Anita Bengtsson LL634 Bodil Larsson, Leif Larsson och Berit Bogren LL 634.

DK Bengt Hammargren, DM Olle Wickström, VDM Karl-
Axel Bengtsson och MDER Bengt Åberg.

FDM Catherine Bringselius Nilsson 
LL 678 och VO Christer Hultberg.
LL679.

DD-gruppen

Tjänstemannakonferensen i Ljungby
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Logen Skånes medlemmar trivdes i det fina vädret på Sofieros 
trädgårdar.

DD 678 Hans-Erik och O 628 Britt-Marie Lindeblad letar 
bland ordensartiklarna medan paret Västerstjärna väntar.

Exempel på ordensartiklar.

Samspråk i Logen Christian nr 617. 

Välkommen till Distriktsmötet 
i DL Södra Sverige Nr 20
i Ljungby den 10-11 maj 2013

Logen Skånes DD Gunilla Broddesson med make Sven 
berättade om slottet Kronborgs historia för oss.

Br Hans, LL 634, har försett sig med dubbla damer;  
Sy Carina och Sy Ingela.

Logeglimtar
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Vid korvkiosken innan samlingen inför Minnesotafirandet. Fotoutställning ”Home away from home” i Växjös stadsbibliotek 
på temat ”Svenska förtecken i USA”.

Ovan: maten på bordet på LL 698s grillafton.

Till vänster: grillmästaren hade ibland besök av nyfikna.

Resten av delegationen tillsammans med Monica Sandberg 
Växjö kommuns samordnare.

En del av delegationen från Duluth, Växjös vänort i Minnesota 
besökte Minnesotadagen i Ljuder.

Smått och gott
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Lördagen den 28 april kunde VO Br 
Bengt Lindner hälsa logens DD Br Lennart 
och DH Sy Anita Nilsson samt Sy Irene 
Aldén från LL Skåne nr 570 välkomna. 

Från LL Tomelilla nr 631 gästades logen 
av Sy Ann och Br Anders Ingvarsson 
samt Sy Carola Örnhed. 45 ordenssyskon 
deltog i mötet.  KL Sy Gertrud berättade 
om en amerikanska vid namn Janet Haag, 
vars förfäder kom från Ormatofta en by 
utanför Kristianstad. Hon informerade 
om en inbjudan till Ivar Johnssonmuseet 
i Degeberga där guidning sker av Bengt 
Berglund. 

Vidare hade en inbjudan inkommit från 
LL Utvandrarna nr 680 till Natur- och 
Kulturdag på Tjärö. BLH Sy Margareta 
hade läst i handlingar från 1982 om de båda 
distriktslogerna i Sverige för fjärde året i rad 
fått erbjudande om att utse ”Vasa Sweden 
Lucia”, som skulle få åka till Minneapolis 
och där medverka i årets luciafirande. För 
att komma ifråga ställdes dock krav på 
personlighet och uppförande.

Till efterkapitlet och ett vårlikt dukat 
bord serverades en god och vårlik måltid. 
Br Bengt och Sy Anne-Charlotte Lindner 
förevisade och berättade om reseminnen.

Efter lottdragning och tack till kommittén 
avslutades åter en härlig Vasa kväll. /KH

Lördagen den 18 augusti började Logen 
Christian nr 617 höstens logemöten och 
sammankomster med temat Emigration 
dagen före Sverige-Amerikadagen i  Önne-
stad. O Br Åke Mellnert kunde hälsa logens 
DD Br Lennart och DH Sy Anita Nilsson, 
VDS Sy Agneta och Br Bo Västerstjärna 
från LL Skåne nr 570 samt Br Hans 
W Lundgren från LL Tomelilla nr 631 
välkomna. 
Under rapporter meddelade Br Åke att han 
och Sy Carina besökt Karlstad och Filipstad 
under John Eriksson festligheterna, vilket 
de upplevt mycket positivt. Sy Karin 
rapporterade och hälsade välkommen till 
Önnestad och Sverige-Amerikadagen. 
Hälsningar framfördes av tidigare plakett-
mottagarna Br Erik Gustavsson, Sy Anne-
Charlotte Harvey, Sy Lilly Setterdahl samt 
Sy Agneta Nilsson. LH informerade, med 
tanke på dagens tema emigration, om Vasa 
Ordens arkiv Bishop Hill. Till efterkapitlet 
och efter njutningen av en mycket god 
måltid berättade KL Sy Gertrud Rietz 
om Emigration. Ett mycket intressant 
föredrag vilket avslutades med allsångerna 
Barndomshemmet och Hälsa dem där 
hemma. Efter lottdragning och tack till 
kommittén avslutades åter en härlig Vasa 
kväll. /KH

Br Åke, Sy Ursula och Sy Gunn njuter av måltiden.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.voadl20.se

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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tacktal betonade Rolf Anderson att han var 
mycket hedrad och gjorde en tillbakablick 
på sitt besök med familjen i samband 
med högtidlighållandet i Kristianstad 
2008 av Leroy Andersons 100års födelse. 
Högtidstalet hölls av civilingenjör Göran 
Eriksson, chef för esi Techtrans Inc., 
Culver City i Kalifornien.  SLD Br Åke 
Mellnert framförde hälsning från vår 
Ordens stormästare Br William Lundquist. 
För att hedra årets plakettmottagare kom 
Kristianstad kommuns kulturpristagare 
och dirigent för Christianstads Symfoniker 
Patrik Dahlbom med ensemble och 
framförde Leroy Andersons The 

Syncopated Clock och The Typewriter. 
Sista programpunkten för dagen var 
folkdans av Gärds Härads Folkdanslag. 
Sammantaget var detta en mycket 
”varm”, högtidlig, vänskaplig kulturdag 
vid vårt vackra kulturminnesmärke i 
hembygdsparken i Önnestad, där såväl 
Vasasyskon som övriga gäster träffas i en 
härlig samvaro och miljö. Man kunde njuta 
av ett bra och underhållande program, 
lunch, kaffe med spettekaka, veteranbil- 
och hantverksutställning. Information om 
Vasa Orden av Amerikas verksamhet och 
Släktforskning fanns att få.
/KH

Sverige-Amerikadagen i Önnestad 
inleddes traditionsenligt med gudstjänst i 
kyrkan, vacker fanborg och mycket vacker 
och stämningsfull sång av Sy Carina Norin. 
Efter denna ledde Åhus Blåsorkester 
marschen till Hembygdsparken, 
där efter välkomsttalet svenska och 
amerikanska flaggorna hissades och de 
båda nationalsångerna sjöngs. Efter 
lunchuppehållet invigningstalade the 
Head of Economic Section in American 
Embassy Mr Michael A Sullivan och 
överlämnade Hans Mattson-plaketten 
till Rolf Anderson, vice president i Leroy 
Anderson Foundation, Woodbury. I sitt 

 Sy Gertrud berättar om emigration. 

Fanparad i Önnestads kyrka.

Publikbild.
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Söndag den 10 juni genomförde, för 62:a 
gången, Vasaorden av Amerikas lokalloge 
Calmare Nyckel Sverige-Amerika-dagen. 
Dagen inleddes på Kalmar slott med 
traditionsenlig gudstjänst i slottskyrkan, 
underhållning i Gröna salen och därefter 
avslutades den med ostkakegille på 
Krusenstiernska gården. Lokallogens 
hedersmedlem Berndt Sundberg var för 32:a 
gången pappa till dagens programpunkter!

Fanparad inledde festligheterna i Gröna 
salen. Den svenska, amerikanska, 
kanadensiska och Vasaorden av Amerikas 
fana fördes av logesystrar klädda i 
hembygdsdräkter. Till läsning på rim av 
Sol-Britt Allgren, presenterades resp. lands 
betydelse för utvandringen och ländernas 
nationalsång framfördes.

Kalmar läns landshövding Stefan Carlsson 
inledningstalade. Han nämnde bl.a. att som 
ej uppvuxen i Småland är utvandringen från 
Sverige för honom väldigt mycket Vilhelm 
Moberg, böcker han skrivit och filmer man 
kunnat se med huvudpersonerna Kristina 
och Karl Oscar.

 ”Jag tyar inte mer” var ett uttryck 
som var välbekant i hans minne. Han 
övergick sedan till att tala om sin stora 
roll som landshövding, nämligen att öka 
invandringen till länet, både av svenskar 
och andra nationaliteter. ”Vi vet vad vi skall 
göra, men vi måste också få det gjort”!
Högtidstalade gjorde marinattachén 
vid USAs ambassad i Sverige, Daniel 
Lynch, som tillsammans med hustru och 
dotter var inbjudna gäster. Han blandade 
engelska och svenska i sitt tal, och nämnde 
bl.a. att många amerikaner ser Sverige som 

GÖKOTTA 2012

Söndagen den 6 maj samlades ett 20-
tal morgonpigga Vasasyskon för den 
traditionsenliga gökottan.

Detta för en trevlig samvaro för andra 
gången på Värnanäs gods, söder om Kalmar. 
Värnanäs gods med anor från 1300-talet.

Vi började med en rundvandring i den 
vackra ”Engelska parken” (det blev ingen 
”Rumba i Engelska Parken” eller plantering 
av en Kaktus på marken så tidigt). 

Vasabroder Roland Mälartoft, broder till 
ägaren Lars Östersten, guidade oss runt i 
en park som visade sig i sin underbart skira 
grönska. Dock var den enda göken vi hörde 
spelad från en iPhone. 

Rundvandringen avslutades med 
korvgrillning nere vid Kalmarsund, som 
var alldeles spegelblankt och ute på ett rev 
syntes ett antal sälar. Fantastiskt!

Efter korvgrillningen bjöd Vasabroder 
Sven-Olof Johansson med sitt dragspel 
på allsång och Anna-Maria Dencker med 
fiolspel och skönsång.

Samvaron avslutades med att vår 
ordförande Britt-Marie Lindeblad 
avtackade Vasabroder Roland Mälartoft 
med en drickbar present.

Roland Runne FS

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628
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ett föregångsland vad avser åsikter om 
demokrati och mänskliga rättigheter. Efter 
tre år i Sverige kunde han också skilja på 
var det lilla landet Sverige och Schweiz 
ligger på världskartan i förhållande till 
Danmark!.

Med fanor och folkdanslag i täten tågade 
sedan gäster och publik till Krusenstiernska 
gården, där det bjöds på kaffe och ostkaka. 
Kalmar Brazz under ledning av Jan 
Hermansson och Kalmar folkdanslag 
med spelmän underhöll publiken på ett 
medryckande sätt både i Gröna salen och 
senare på ostkakegillet.
Roland Runne FS

Den 21 april hade Logen Tomelilla sitt 
sista möte för vårterminen, ett möte med 
mycket sång, spel och härlig stämning, med 
vår nye Ordf Sy Gull-May Åstradsson. 
Mötet inleddes med installation av två 
stycken tjänstemän, Sy Birgit Löfvall och
Br Hans W Lundgren. 
Vid kontakt Amerika berättade vår KL Br 
Enar Hallström om sångerskan Jenny Lind 
som fick kontakt med Amerika i september 
1850, då hon blev garanterad ett gage 
på 150.000 dollar för 150 konserter i 
Nordamerika. Redan den första konserten 
i Castle Garden i New York blev en stor 
framgång, 6000 personer kom för att höra 
den svenska ”näktergalen”. Jenny Lind som 
var en mycket god människa, skänkte det 
mesta av sin förmögenhet till välgörenhet.
LH Br Hans-Ingvar Hansson fortsatte sin 
berättelse om vår Loge och första möte den 
27 februari 1954, bl.a. beslutade man om ett 
Högtidsmöte den 8 maj 1954 och att maten 
skulle bestå av 3 sandwich, casselrygg samt 
glasstårta, till ett pris av 10:-kronor och 80 
öre, per kuvert.. Två år senare på ett möte 
den 21 januari 1956, installerades Br Erik 
Gustavsson som Logens Ordförande och 
på ett förslag av Sy Greta Höög bestämdes 
att ? (här slutade LH sin berättelse och vi 
får leva i ovisshet fram till höstens första 
Logemöte, som är ”Kräft- och räkskiva” i 
Kverrestads Bygdegård den 15 september). 
Mötet avslutades som vanligt med 
stämningsfull musik. Efter den goda maten, 
(Fläskschnitzel), kom underhållning med 
Gun Bäckman från Malmö, med sång och 
musik, som hon framförde på ett mycket 
trevligt sätt på olika språk, hon började med 
”Tulpaner från Amsterdam, ”Handklaver 

Ordförande Britt-Marie Lindeblad tackar Vasabroder 
Roland Mälartoft.

Parken i vårlig skir grönska.

LOGEN TOMELILLA nr 631
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och kärlek”, (Frankrike), Engelska 
musikalen ”Cats”, ”Små nära ting”(Norge), 
”Sound of musik” (Österrike), ”Volare” 
(Italien), ”Förälskad i Köpenhamn” och 
många fina svenska ”Örhängen”. Hon 
avslutade sitt trevliga program med ”Vi 
möts igen”.
Vid lottdragningen utmärkte sig Sy Lena 
Andersson genom att vinna 3 stycken 
Trisslotter. Vid närvarolotteriet vann 
Systrarna Maja Wigren, Ann Ingvarsson, 
Birgitta Gustavsson och Marie Wickström. 
Och vi som inte vann, fick glädja oss åt att 
ha vår DM Br Olle Wickström och hans 
Sy Marie Wickström från Logen Skåne 570 
(Malmö) som våra gäster i Logen. 
Vår nya Ordförande Sy Gull-May 
Åstradsson ledde mötet klanderfritt och på 
ett trevligt sätt.
En trevlig kväll eller som vår underhållare 
Gun Bäckman sjöng: ”VI SES IGEN” 

Den 27/4 – 29/4 åkte Vasamedlemmar 
5 från Logen Tomelilla nr 631 och 2 från 
Logen Christian nr 617 en minibuss till 
Karlstad. Där besökte vi Ordf Br Erik 
Gustavsson på hans arbetsplats Sverige 
Amerika centret. Här kan vem som helst 
komma hit och sitta och forska om sitt 
förflutna eller något annat man vill ha reda 
på som gäller bl.a. emigration.

Under lördagen deltog vi på Logen Karlstads 
nr 632 möte och som efterkapitel hade de 
invigning av utställningen guldruschen 
i Amerika på centret. Det var mycket 
intressant och trevligt att träffa andra 
Logemedlemmar.  
 Årets gökotta hölls den 17 maj med 
början på Kverrestad Bygdegård där Br Enar 
o Br Hans-Ingvar lagt upp en tävlingsrunda 
med golf och boule.
Därefter tågade alla 19 Vasasyskonen till 
Hans Nils-gården, där man fortsatte med 
pilkastning.
Skiljefrågan gällde att räkna antal ärter i 
en burk. Det fanns 788 st. ärter i burken, 
närmast kom Sy Lena med 787 st. ärter 
”Grattis”.
Denna vackra morgon fortsatte med en 
visning inne i Hans Nils-gården. Som 
avslutning avspisades den medhavda 
matsäcken under tiden som Br Hans 
Lundgren berättade om fåglarnas liv i 
naturen.
Därefter skildes Vasasyskonen efter en 
underbar Gökottemorgon.   
 
Nationaldagen den 6 juni var det 9 
Vasasyskon som tågade i tåget från 
Gustavstorget till Centrumtorget till 
marschmusik av ungdomsorkestern.
Det var en strålande dag då festligheterna 
detta år började vid middagstid.
För de som ville blev det en trevlig 
avslutning i Ordf. trädgård med fika.
 
Den 10 juni var Vasasyskonen med på en 
bussresa till Fredriksdal o såg Arsenik o 
gamla Spetsar med Eva Rydberg.
Det blev en fin dag med vackert väder och 
god underhållning på Scenen, där 28  Vasa-
medlemmar började på Fredriksdal med 

Vasasyskon från LL Tomelilla nr 631 samlade framför hotellet 
i Karlstad
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14 april 2012 
Vid vårens sista logemöte kunde O Br 
Lennart Mattsson hälsa ett stort antal 
logesyskon välkomna. Efter sedvanliga 
förhandlingar väntade en måltid, som blev 
en kulinarisk höjdpunkt: en fantastisk 
fisksoppa med tillbehör. Många logesyskon 
önskade genast, att menyn återkommer vid 
ett senare tillfälle. Efter maten bänkade vi 
oss för att få följa med Br Bengt Bergqvist 
på en resa till Kansas. Tillsammans med 
hustrun Sy Ulla hade man besökt delstaten, 
dels som vanliga ”turister”, dels för att 
hälsa på dottern där. Vi guidades runt och 
fick besöka den kända flygplansindustrin 
som tillverkar Cessnaplan, indianer och 
svenskättlingar, en av världens få saltgruvor 
och mycket annat. Verkligen en intressant 
resa, som Br Bengt förutom i ord även 
visade i vackra bilder. Br Bengt tackades 
med en varm applåd. 
I samband med att vi bytt skåp för våra 
tillhörigheter hade en mängd föremål som 
inte längre används, plockats fram. På dessa 
ordnades auktion med Br Bertil Geneback 

Lördagen den 30 juni genomfördes årets 
Sverige-Amerikamöte på Vikens Hemgård. 
Under logemötet fick vi se en stilig och 
högtidlig fanparad.
65 logesyskon deltog i mötet och det 
serverades som brukligt lax med
nypotatis och glass med jordgubbar och 
vispgrädde.
Underhöll gjorde Gert Reinholtz.
Anita Bengtsson

att avnjuta medhavd matsäck i den fina 
parken.
Därefter åsågs den fina teatern i ett 
underbart väder. 

Gökottgänget samlat på Hans Nils Gårdens trappa.

 Söndagen den 22/7 var vi 12 
Vasamedlemmar som begavs sig i finaste 
solsken till tågstationen i Brösarp. Steg 
på ångtåget, som med pustande rök ur 
skorstenen tog oss med ca. 40-60 km i 
timmen till Stationen i St: Olof. Klev av 
där för en ½ timmes paus för att sedan ta 
oss tillbaka igen. Åter i Brösarp hade vi 
en trevlig stund tillsammans. Åt av våra 
medhavda picknickkorgar och njöt av det 
fina vädret och pratade om sommarens 
händelser.
 Text G-MÅ o EH

Deltagarna samlade framför tåget.

LOGEN UTVANDRARNA
nr 680

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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som driven utropare. För en rimlig peng 
kunde man bli ägare till allt från servetter 
till porslin. 
Med kaffe, kaka och lotteri avslutades en 
givande Vasa-kväll.

Tolv tappra Vasasyskon samlade på Tjärö.

Natur- och Kulturdag på Tjärö 17 maj 
2012 
12 tappra Vasa-syskon samlades i Järnavik 
för vidare transport till Tjärö. Vädret var 
nyckfullt med blåst, regnskurar men även 
lite sol. 
På ön togs vi emot av Ola Söderdahl, 
VD, som berättade om framtiden för 
anläggningen. Det blir inget ”lyxboende” 
utan man vill behålla Bullerbykänslan, En 
hel del renovering planeras, och man vill 
utöka säsongen och hitta fler intressanta 
och publikdragande evenemang under för- 
och eftersäsong. 
Efter detta smakade det gott med en bit mat 
både för dem som medfört egen matsäck 
och för dem som anlitade öns restaurang. 
CM Sy Lena berättade sedan lite om Tjärö i 
gamla tider. Det fanns flera familjer boende 
på ön. Inkomsten var i huvudsak fiske. Det 
fanns också två båtbyggerier på västra sidan, 
på det ena varvet byggdes blekingeekor och 
på det andra större skutor. 
Sy Lena ledde därefter en liten guidad tur 
på ön, innan det var dags att åka tillbaka 
till fastlandet. 

Sy Lena guidade oss på ön.

Hedersstandaret 26 maj 2012 
Den 26 maj samlades Vasasyskon på 
Jämshögs Folkhögskola, där Saljesällskapet 
höll årsmöte, och där vi från LL Utvandrarna 
nr 680 fick tillfälle att överlämna 2011 års 
Hedersstandar till Annelie Lovängen. O Br 
Lennart höll tal till Annelie och berättade 
om varför hon är en värdig mottagare av 
vårt pris. Annelie svarade med ett lika 
trevligt tal och berättade om sina möten 
med Sven-Edvin Salje, och om hur hon 
förverkligat deras gemensamma dröm om 
att på gården Lovängen skapa möjlighet att 

Annelie Lovängen 
mottager Logens 
Hedersstandar.

visa Saljes filmer, 
som spelats in på 
platsen.

KL 
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Gästerna börjar samlas.

programmet stod bland annat båttur med 
skärgårdsbåten Byfjorden.
Någon tid senare (i slutet av augusti) var det 
så dags för nybyggarnas grillkväll. Denna 
gång var festen flyttad från förra årets 
Farhult till Ängelholms koloni Fritiden. 
Det blev en lyckad kväll där det serverades 
nyskördad potatis med sallad och grillat 
kött, grillningen av köttet sköttes med den 
äran av broder Bertil . Till kaffet serverades 
utsökta hallontårtor bakade av sy Lena och 
dessa hade en strykande åtgång. Och ingen 
tänkte väl just då på kalorier och annat som 
ibland sägs vara farligt.
Åke speleman hade hand om dansmusiken 
och som vanligt på våra träffar var 
dansgolvet fullt.

Göte Stridh KL

Grillmästare Bertil har det varmt och gott.

Logemötet den 21 april blev ett stort möte 
om man tittar på antalet systrar/bröder. 
Utöver logens egna syskon kom nämligen 
ett trettiotal från, i huvudsak, Uddevalla. 
Tidigare på dagen hade dessa kommit ner 
till Ängelholmstrakten per buss. De togs 
om hand av några nybyggare med broder 
Per-Olle i spetsen. I programmet var det 
bland annat inlagt studiebesök på Höganäs 
saltglaserade, där man dessutom åt lunch. 
Under dagen hanns det dessutom med en 
liten rundtur på den skånska landsbygden 
samt trevlig samvaro. På kvällen deltog 
alla i logemötet, efterkapitlet hade skånsk 
anknytning, skånsk kalops serverades och 
efter maten underhöll skånepågarna och 
det gjorde de med den äran.
I samband med detta stormöte bjöds syskon 
från såväl nybyggarna 698 som Höganäs 
634 upp till Uddevalla. 
Deltagandet i återbesöket som skedde i 
början av augusti blev inte så stort, kanske 
beroende på sommar och semester, men ett 
litet antal gav sig iväg och blev mycket väl 
omhändertagna av Uddevallalogen 638. I 

Arrangörsgruppen samlad.

LOGEN NYBYGGARNA
nr 698
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Bertil Sandström höll ett trevligt och 
engagerat föredrag, med musikaliska 
inslag, om den legendariske orkesterledaren 
Hakon Svärd. Många av oss har någon gång 
dansat till hans orkester. Vid två och ett 
halvt års ålder fick han sitt första dragspel 
och sin första orkester bildade han, när han 
var tolv år. Hakon var ett musikaliskt geni 
som spelade både dragspel och trumpet 
samtidigt.
Sedan dansades det flitigt Därefter smakade 
kaffe och kaka gott. Samtidigt drogs de 
lyckliga vinnarna i lotteriet. Vårens sista 
Vasa-möte var därmed slut. /IE

för den hedersbetygelse som utnämnandet 
till Årets Svenskamerikan 2012 inneburit 
för honom. Roland gav ett porträtt av 
sin far Ingvar som en varm, generös och 
engagerad person i allt vad han företagit sig 
i livet. Familjen Wikstrom representerades 
också av svärsonen Jim Shanley, som höll ett 
känslosamt tal om sin stora uppskattning 
och tacksamhet gentemot Ingvar. 
Släktingar i Sverige och personliga vänner 
till Ingvar var också med denna fantastiska 
kväll. This is a magic night, sa ordföranden 
i Årets Svenskamerikan-kommitté, när 
hon presenterade kammarkören Vocalis. 
Under ledning av Hans Linden, fick vi 
njuta av ett högklassigt framförande av 
svensk sångskatt såsom Hjärtats saga till  
underfundiga texter av Alf Henriksson och 
ett specialarrangemang av den amerikanska 
nationalsången The Starspangled Banner.
Vid firandet av Minnesotadagen i Ljuder 
söndagen den 5 augusti, som anordnas i 
samarbete med Ljuders Hembygdsförening, 
berättade ordförande Catherine Bringselius 
Nilsson om Årets Svenskamerikan Ingvar 

Firandet av Årets Svenskamerikan 2012 blev 
inte som planerat. Årets Svenskamerikan 
Ingvar Wikstrom kunde inte medverka på 
grund av sjukdom. Familjen Wikstrom 
hade anlänt till Sverige, när Ingvar 
drabbades av stroke med efterföljande 
vistelse på sjukhus. I samråd med familjen 
mottog Roland Wikstrom utmärkelsen för 
sin far vid Vasa Ordens bankett till Årets 
Svenskamerikans ära. Banketten ägde rum 
den 3 augusti på Restaurang PM i Växjö i 
närvaro av bland annat Växjös Borgmästare 
Nils Posse, representanter för Amerikanska 
Ambassaden, UD, en delegation från 
Duluth (Växjös vänort i Minnesota) och 
Vasasyskon från våra båda svenska distrikt.
Roland Wikstrom mottog insignierna för 
utmärkelsen, den gyllene plaketten och ett 
diplom samt distriktens gemensamma gåva, 
ett par ljusstakar i kristall från Orrefors med 
Vasa Ordens emblem ingraverat i foten. 
Glastemat följdes upp av Växjö kommun 
med en gåva signerad av glaskonstnär Kjell 
Engman. Roland tackade på sin fars vägnar 

Logen Klockan hade möte den 21 april.
Vid logemötet berättade BKL Sy Helena 
om Lilian Asplund, en av de överlevande 
från Titanics krock med ett isberg.
Br Leif  planerar ett studiebesök till hösten 
på beredskapsmuseet i Djuramåla.
Logen Tegner i USA  skulle ha svensk 
pannkaksfest meddelade Br Rolf.
Br O önskade alla en trevlig sommar.
Kvällens kock var Br Sven-Olof, som 
tillagat en delikat porterstek.

forts.nästa sida

LOGEN KLOCKAN nr 747

Årets Svenskamerikan 2012
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Vasa-golfen 2012-06-09

En fantastisk dag med sol och värme fick vi 
uppleva på denna trevliga Vasa-tävling, på 
Äppelgårdens golfbana i Båstad.

Vi var 22 spelare ifrån Logen Blå Jungfrun 
NR 749 Oskarshamn, Kärnan NR 608 
Helsingborg, Höganäs NR 634 Höganäs 
samt Nybyggarna NR 698 Ängelholm som 
ställde upp.

Alla var förväntansfulla och gick ut med 
hopp om att få vinna.

Det var poängbogey som vanligt. På hål 12 
var det längsta drive en för damerna och 
en för herrarna. På hål 17 var det närmast 
flagg.

I första bollen  gick vinnaren Hans-Erik 
Olsson Höganäs NR 634 på 35 poöng. 
Grattis
På andra plats kom hustrun Siv Olsson på 
34 poäng. Mycket bra spelat.
Tredje plats tog Lars Ekolin Kärnan NR 
608 med 32 poäng.

Klart för drabbning.

I sitt tacktal så föreslog Hans-Erik att vi 
kanske ska spela nästa års Vasa-golf på 
Äppelgården igen, då de har ett bra koncept 
med bra greenfee, boende och restaurang.

Vi får se, det var en mycket trevlig dag och 
goa Vasa-syskon som deltog.

Efter prisutdelningen så intog vi en god 
middag och där var vi 24 syskon som hade 
en väldigt mysig avslutning.

Heidi Holmberg 

Med samma poäng men högre Hcp kom 
undertecknad Heidi Holmberg.

Längsta drive för damer vann  Gunhild 
Ekolin Kärnan NR 608. Herrar Hans 
Appelgren Blå Jungfrun NR 749.

Närmast flagg vanns av Mats Holmberg 
Nybyggarna NR 698.

Wikstrom och att sjukdom förhindrat 
hans medverkan denna dag. Tavlan med 
namnen på Årets Svenskamerikaner, nu 
kompletterad med Ingvar Wikstroms namn, 
avtäcktes. Kammarherre och ledamoten av 
Smålands akademi Odd Zschiedrich höll ett 
tänkvärt högtidstal. Sånger från musicalen 
”Kristina från Duvemåla” framförda av 
Weronika Hansen med ackompanjemang av 

kantor Christina Johansson inramade denna 
Minnesotadag firad i utvandrarbygdens 
hjärta.
Epilog.
Ingvar Wikstrom har återhämtat sig bra 
från sin sjukdom. Han är tillbaka i USA 
för fortsatt rehabilitering.  
Catherine Bringselius Nilsson
ordf. Årets Svenskamerikankommitté

från föregående sida

VASAGOLFEN 2012
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mördades Erik Jansson vid en rättegång i 
Cambridge Domstol av en man med namn 
Rooth. Erik Jansson sköts kallblodigt ner 
och dog omedelbart. Eftersom han utsåg 
sig själv till apostel trodde folk i Bishop 
Hill lång tid att han skulle uppstå igen, 
men detta inträffade ju aldrig. Erik Jansson 
begravdes på kyrkogården i Bishop Hill. 

Idag är Bishop Hill ett kulturmärkt 
område med sina gamla byggnader och 
hantverksaffärer. I Colony Store kan du 
finna både julskinka och Kalles Kaviar 
liksom ABBA Sill. Du kan också få ett 
gott mål svensk mat på någon av byns tre 
restauranger. 

Bishop Hill är en underbar liten by att 
turista och vandra omkring i och besöka 

År 1846 kom Erik 
Jansson tillsammans 
med ca 250 andra 
svenskar till Bishop 
Hill. Erik Jansson 
styrde sin lilla grupp 
av människor med 
järnhand. Efter fyra 
år i Bishop Hill 

olika muséer eller komma in till Vasa 
Orden of America National Arkiv för att 
där kanske finna sina rötter i USA såväl 
som i Sverige. Arkivets byggnad uppfördes 
1974 och har idag fina ljusa lokaler för 
olika ändamål. I bottenvåningen finns 
lokal för utställningar eller konferenser av 
olika slag. Det finns också tillgång till en 
underbar trädgård för picknick.

Det är alltid något som pågår i Bishop 
Hill. Julmarknad, Valborgsmässoeld, 
Jordbruksdagarna, Traktorparaden, Ägg-
dagarna samt Lucia. Samarbetet i byn är 
en viktig del av vårt dagliga arbete för att 
bevara våra svenska intressen.

Under året har det donerats många fina 
alster till Arkivet, vilket också blivit ett 
museum för våra besökare. Ett stort tack 
till alla som har bidragit med olika föremål 
och även pengar till vårt fina Arkiv.
                                                         
Viktoria Kofoid – Almgren, 
Archivist
Vasa Order of America National Archives, 
Inc.

Om byn Bishop Hill 
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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

POSTTIDNING  B

En brandbåt från New Yorks brandkår rusar fram på Hudson River, i bakgrunden kan man ana Frihetsgudinnan i diset.


