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Årets svenskamerikan 2013 med hela sin familj

VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

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 Plusgironummer 105 68 42 – 6.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

Surt sa räven... Foto:GN

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 november 2013.
Glöm inte julhälsningarna i VasaNytt! Se sidan 21 för närmare upplysningar.
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson,
för adress se sista sidan. Om du kan sända material via e-post, så är det
det bästa sättet. Likaså bör även bilderna vara i digital form i bifogade
filer med så hög upplösning som möjligt.
Foto framsida: Göran Nilsson
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon!
Välkomna tillbaka till logens aktiviteter
denna hösttermin. Jag hoppas att alla har
kunnat samla krafter efter denna fina sommar som haft massor av sol och värme att
bjuda på. Detta har förhoppningsvis stärkt
dig för att åter kunna engagera dig i Logearbetet med glädje.
Sista helgen i augusti avhölls Distriktslogeterminens DD-konferens där glädjande
nog merparten av samtliga Distriktsdeputerade hade möjligheten att deltaga. Referat
från detta kan läsas längre fram. Mycket tid
ägnades åt träning på installation av lokallogernas tjänstemän. Det blev många frågetecken som rätades ut under helgen inte
bara vad gällde installationen utan även på
flera andra punkter. En viktig punkt under
helgen var att DD-arna fick möjlighet att
utbyta erfarenhet och förmedla tips och råd
till varandra.
Under augusti månad genomfördes även
årets ÅSA-firande. Reportage om detta
finns också att läsa längre in i tidningen.
Ny matrikel för de kommande två åren samt
programhäftet för HT -13 och VT -14 har
distribuerats till logerna så Du kommer att
erhålla dessa i början av hösten. Gå igenom
programhäftet och notera dels när din egen
loge har möte och andra loger du tänker
besöka detta år.
Logerna har också tilldelats brevmärken

men bara i mycket begränsad mängd då
vi inte fick så många som vi önskade från
Storlogen. DKL Sy Maureen Bengtsson har
ett mindre lager om någon önskar fler. Tyvärr har vi inte fått fram inbetalningskort
på 30:- men ”brevmärkespengar” mottages
tacksamt på Distriktslogens konto, ange
”brevmärke”.
Det är även tid för logernas nomineringskommittér att intensifiera sitt arbete för att
få till så optimal tjänstemannauppsättning
inför nästa år. Blir Du tillfrågad så tag dig
en ordentlig funderare på om det inte är så
att du har möjlighet att ställa upp för logen
på någon post. Säg inte bara nej utan eftertanke, gör alla detta får vi ingen verksamhet och det skulle vara synd.
SÄG JA TILL VASA.
Desto mer du engagerar dig desto roligare blir det.
Med de bästa Vasahälsningar till Er alla
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

Årets SvenskAmerikan 2013
hyllad

Ordenssyskon!
Som Distriktssekreterare har jag haft
sommaren på mig att i lugn och ro komma
in i de nya arbetsuppgifterna. Men det har
även blivit några semesterresor, till bland
annat Montenegro.
Den här tjänsten är mycket intressant, man
har mycket kontakt med trevliga Vasamedlemmar och det tycker jag om.
När detta skrivs har jag haft förmånen,
att få vara med om inskolningen av mina
barnbarn, 1 år respektive 7 år.
Håller också på med mitt första cirkulärbrev
och DD-konferensen i Ljungby närmar sig.
Det är också första gången jag är med om
en DD-konferens, så det ska bli intressant
och trevligt.
Den nya matrikeln, programhäftet och
cirkulärbrev 2-13, ska vara klart för distribution till berörda i logerna, via DDkonferensen.
Det är viktigt att Ni som är PS, skickar
medlemsrapporter till mig vid varje förändring. Använd för ändamålet gällande
blankett. Jag har märkt att ryktet om en
ändring, når mig fortare än den officiella
medlemsrapporten. Jag måste nämligen
sedan i min tur, skicka runt informationen
till flera personer.
fortsättning på nästa sida

Arrangemanget Årets Svenskamerikan
växlar mellan DL 19 och DL 20, som
tillsammans utser mottagaren för årets
utmärkelse. DL 19 hade i år huvudansvar
för arrangemanget. I stället för Karlstad
valde man Stockholm som plats för
firandet.
Årets utmärkelse gick till en i sammanhanget
ung person, Martina Arfwidson, som
inspirerade och charmade oss med sin
glädje, spontanitet och värme.
Martina Arfwidson mottog utmärkelsen
vid Vasa Ordens av Amerika bankett
i Stockholm den 17 augusti. Martina
uttryckte i sitt tal stor tacksamhet och
glädje över denna hedersbetygelse:
”Detta har betytt oerhört mycket för mig,
inte minst har det fått mig att stanna upp
och reflektera kring mitt eget liv, vad jag
har gjort och vad jag anser viktigt att ta sig
an för framtiden.”
Gun Nowak, Martinas mamma, och
grundare av Face Stockholm, hyllades också
för sin storslagna företagaranda ihop med
dottern Martina. De utgör en färgstark
fortsättning på nästa sida
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VICE DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

Annars är väl tankarna att logerna inleder
sin nya termin och jag hoppas att alla
Vasasyskon sluter upp till mötena på sina
loger samt försöker att få nya medlemmar
intresserade av vår fina loge
Till slut vill jag förmedla en tanke som för
mig är väldigt viktig! En vän är någon du
litar på - Låt honom aldrig ensam gå - Att
hjälpa någon i nöd känns bra - Du kan själv
behöva detta en da!
Väl mött till nya Vasa Träffar!
I Sanning och ENIGHET
Alf Nilsson
VDS

VASAVÄNNER!
Vi har alla upplevt en underbar sommar
och hoppas att alla Vasasyskon har fått ta
del av denna! Som ny VDS har det varit
en hel del nya saker att sätta sig in i men
det kommer säkert att ordna sig på bästa
sätt till slut. Under sommaren har vi besökt
logerna Höganäs 634 och Christian 617
som firar Sverige-Amerika dagar och det har
varit mycket trevliga logemöte och därpå
följande efterkapitel, det som var en mycket
trevlig tillställning var Önnestadsdagarna
som vi upplevde för första gången med
ett fantastiskt program i kyrkan och den
samlade marschen till hembygdsparken.
Det som jag fick höra där var att det
förmodligen var sista gången som man
arrangerade detta, hoppas verkligen att
någon tar tag i detta fina arrangemang så
att det kan fortleva i mina tankar är det
ju verkligen något som arrangeras i sann
Vasaanda!

fortsättning från föregående sida (FDM)

duo, både att se på och att umgås med. Med
sitt stora kunnande, sin obändiga energi,
kreativitet och integritet har de skapat sin
framgång. ”Vi är sprungna ur småländska
rötter och envisa”, sa Gun, som en del av
förklaringen till framgångssagan. Oavsett
hur det är med det, så blev vi imponerade
av mötet med dessa båda kvinnor. De hann
också med en snabb visit till släkten i Växjö.
Landshövdingen och stadens Borgmästare
passade på att hylla Årets Svenskamerikan
med brunch respektive lunch innan färden
gick vidare till det stora arrangemanget i
Stockholm.
Martina och Gun gör reklam för vår Orden
genom att bekosta och distribuera vår
informationsfolder genom sitt nätverk av
butiker och kontakter.
Mer information om Martina Arfwidson
finns att tillgå i VasaNytt nr 1/2013 och på
DL 20s hemsida.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM/VO Årets Svenskamerikankommitté

fortsättning från föregående sida (DS)

Jag önskar alla Ordenssyskon en trevlig och
stimulerande VASA-höst!
Varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna
DS
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DISTRIKTSKASSÖRENS
SPALT

MDERs SPALT

Vasavänner

Vasasyskon

Distriktsmötet är nu över sedan länge och
alla är åter hemma i sina loger där det nu
går över i höst med alla möten när ni läser
detta, så glöm inte alla trevliga möten ni
kan gå på runt om i vårt distrikt.
Det sägs att det är första miljonen som är
svårast att få ihop och nu jobbar jag på
det som kassör för distriktet. Höja inkomsterna är ju svårt så vi får istället försöka
att minska utgifterna och ett mål blir att
avveckla vårt plusgiro-konto successivt. Jag
vet att många fakturor gått ut med plusgironumret och det går bra att använda dem,
men det vore bra om det framöver stryks
hos alla i stugorna och hos logernas kassörer framförallt.
Ser fram emot många frågor och kontakter
för det är i dialogerna vi utvecklas, så skriv
gärna och inte bara när ni har räkningar till
mig.
I sanning och enighet

Vilken fantastiskt fin sommar vi haft i år.
Det kan vi väl vara värda efter en ganska så
dryg vinter.
Nu börjar
hösttermin.

strax

Vasalogerna

sin

Innan dess så avhålles en DD-konferens i
Ljungby under slutet av augusti månad.
Jag kommer att finnas där för att vara
behjälplig vid denna konferens.
Jag ser fram emot att träffa DD:arna vid
detta tillfälle.
För övrigt så har jag börjat lite lätt att plocka
i de handlingar som jag övertagit från förre
MDER:n Bengt Åberg.
Det jag konstaterat är att jag inte kommer
att sakna arbetsuppgifter under kommande
tid framöver.

Bengt Åberg
DK

I Sanning och Enighet
Lennart Nilsson
MDER

mailto: dk@voadl20.se
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DISTRIKTSHISTORIKERNS
SPALT

RAPPORT FRÅN DDKONFERENSEN

Ordenssyskon

DD-Konferensen
i Ljungby 24 - 25 augusti.
Vi var elva DD som startade på lördagsmorgonen, två DD kom till på söndagen
och två DD hade förhinder. Efter att var
och en hade presenterat sig inledde vi med
vad är DDs uppgifter? Jo vi skall övervaka
lokallogens verksamhet, bistå med råd
och hjälp då det behövs samt genomföra
årsmöten och installera logens tjänstemän
med vår stab. Vi blev överens om att
påverka logerna så motioner presenteras
för logen i god tid så medlemmarna inte
behöver ge sitt beslut om dem förrän ett
efterkommande möte.
Framtidskommitténs Ordf. FDM Sy
Catherine Bringselius Nilsson, informerade
om DD-gruppens utfall av insamlingen av
pengar för bidrag att stödja välgörande
ändamål. Insamlingen vid logernas fem
möten den pågick föll väl ut, ca 9500 kr
samlades in och till det kom 10 000 kr
som Vasa Support Club sponsrade med.
Summan avrundades av DL så det blev
vardera 10 000 kr till Logen Christian och
Logen Klockan att fördela till välgörande
ändamål. Vi diskuterade hur vi skulle
fortsätta med detta objekt och vi har nu

” I sommarens soliga dagar” är snart förbi.
Vi kommer åter till, ” När höstvindar ila
så kalla”… ”Vid minnet så tralla vi alla”…
suck…
Vi får gå inomhus och värma oss. Då skall
vi inte förglömma vår tillhörighet i Vasa
Orden, i vår egen loge, såväl som övriga
loger i hela vårt avlånga land, där vi alltid
är välkomna.
På så vis får vi värma oss med varandra i vår
fina gemenskap istället.
Jag vill också förmedla en hälsning till alla
er logehistoriker och önska er lycka till i ert
arbete.
Har ni några frågor eller behöver någon
hjälp, hör av er så svarar jag efter bästa
förmåga.
Slutligen till alla logesyskon, vänliga
Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker

fortsättning nästa sida
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LOGEN CARLSKRONA
nr 601

fortsättning från föregående sida

som uppdrag att fortsätta med att se till att
logerna fortsätter insamlingen och de som
inte deltagit kommer med. DD-gruppens
talesman MDER Br. Lennart Nilsson
avsade sig detta uppdrag och ny talesman
för DD-gruppen är Br. Leif Larsson från
Logen Höganäs nr. 634. Vi avtackade Sy.
Catherine med en varm applåd.
Som avslutning på första dagen tränade vi
på installationsritualen.
Även denna gång blev vi lurade med att
en reporter från lokaltidningen skulle
intervjua oss men han ”kunde inte komma”
det blev en välsmakande drink i stället och
en härligt god middag.
Andra dagen började med att vi gick
igenom poängberäknande av DFT poäng,
det är rätt besvärligt om inte logerna har
underlag för vilka medlemmar som haft
uppdrag i logen under åren som gått.
Vi återupptog träningen av installationer
ett flertal gånger innan vi blev överens hur
vi skall genomföra denna ritual.
Det gjordes, nu på riktigt, installation
av tre st. DD som ej var närvarande på
Distriktsmötet.
Som sista punkt utvärderade vi helgens
konferens och enades om att den varit
intressant och givande. Vi avtackade kursledarna DM Olle Wickström, DS Agneta
Västerstjärna och MDER Lennart Nilsson
för deras genomförande av konferensen i
lugn och trevlig miljö.

SOMMARFESTEN – DEN 18:e
i
ORDNINGEN – PÅ HÄSSLEGÅRDEN
BLEV EN HÄRLIG AVSLUTNING PÅ
VÅRTERMINEN. Ett 45-tal Logesyskon
från Ronneby, Växjö och Västervik gästade
oss denna juni-lördag.
KÄRSTIN HOLMBERG - JÖNSSON
HÄLSADE ALLA VARMT VÄLKOMNA.
Kaffe och jordgubbstårta smakade delikat.
Vi testade kunskaperna i en tipsrunda – att
gurkan är ett bär lärde vi oss!
Allsång till Lennart Jändels dragspelmusik
– många härliga Evert Taube-melodier bl a
ur den svenska visskatten.
Nygrillat – suveränt god potatissallad och
Lilians hembakade bröd stärkte oss.
Sedan sjöng vi igen – Br Bo Ljungklint
från Växjö-logen plockade fram sin gitarr.
Lennart J. och Bo underhölls oss med
gamla fina skillingtryck.
Solen dalade – vi tog oss upp på den lövade
logen – åt hemlagad rabarberpaj och
vaniljsås – lyssnade på musiken. Sedan tog
dansen vid – det dansades en stund in på
nattkröken.
Slutligen – sa vi adjö – kramade om varandra
– önskade alla en underbar sommar och
lämnade Hässlegården i juni-natten. En
tradition i God Vasa-anda.

Olle Olsson
LL Skåne nr 570 –
DD i Logen Klockan 747.
Bilder från konferensen
finns på sidan 20.

Ulla Thurbin /LH
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LOGEN KÄRNAN nr 608

Logen Kärnans Gökotta den 2 juni
2013.
Det innebar att vår KL sy Gudrun Fritzon
ordnat bussutflykt med kulturinslag för
logens medlemmar. Vi begav oss över den
vackra Bjärehalvön med härligt gröna fält
och blommande raps. Första stoppet var
Västra Karups kyrka och Birgit Nilssons
gravplats. Vi hade turen att få komma in i
den stora kyrkan.
Inte långt därifrån ligger butiken Tant
Grön, som lockade med Bjäreproducerade
och italienska delikatesser. Det doftade
inbjudande i butiken och många frestades
att handla.

Vid ”Italienska vägen” stannade vi för att
äta den medhavda lunchkorgen. Nedanför
låg den vackra Båstadbukten.

Ovan smakade kaffet gott i sommarsolen.
Allsång till Lennart Jändels dragspelmusik,
nedan.

fortsättning nästa sida

9

Logen Kärnan gästade generalrepetitionen
på Fredriksdalsteatern den 13 juni
2013.
Det är tradition att besöka Fredriksdalsteatern. I år var det ett 30-tal som såg
komedin ”Allo, allo! Emliga armén”. De
stora stjärnorna var Eva Rydberg, Sven
Melander, Kim Sulocki och Ulf Dohlsten.
I år firade Eva Rydberg 20-årsjubileum på
Fredriksdalsteatern. Många skratt hördes
när de välkända skämten från TV-serien
spelades upp.

fortsättning från föregående sida

Därefter var det dags att besöka Birgit
Nilssons museum. Hela hennes liv
skildrades med bilder, musik och vackra
scenkläder och smycken. Var och en kunde
i egen takt lyssna till hennes intressanta
historia. Det gavs också tillfälle att dricka
kaffe i det ombyggda stallet.

På hemvägen stannade vi till vid den nya
Birgit Nilsson-statyn, som står strax utanför
Båstads kyrka.

I pausen bjöd familjen Collin hela gänget
på tunnbrödsrullar med förtäring och små
söta hembakade cupcakes. Det tackar vi
för!
Vi tackar också sy Gerd som ordnar
biljetterna så att vi får komma på denna
fina upplevelse.
/BLH Eivor Höörgren

Sedan styrdes kosan hemåt och man kan
säga att denna dag full av upplevelser gick i
Birgit Nilssons fotspår.
KL sy Gudrun tackas för en härlig Gökotta
– även om göken lyste med sin frånvaro.
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

musik. Kommittén för aftonen Sy Ester
Ekström, Sy Lena Lundberg, Sy Gunn
och Br Sven Hermansson avtackades.
Efter lottdragning skildes vi åt denna
härliga augustikväll för att på söndagen
ses i Önnestad för firande av SverigeAmerikadagen i Önnestads 25-årsjubileum.
/KH

Till logen Christian nr 617s logemöte
lördagen den 17 augusti med efterkapitel
Amerikaafton kunde O Br Åke Mellnert
hälsa speciellt välkommen logens nya
DD Br Jan-Anders Ingvarsson med Sy
Ann LL Tomelilla nr 631. DD-paret
infördes tillsammans med VDS i DL
20 tillika O i LL Kärnan nr 608 Br Alf
Nilsson med maka Sy Ingrid. Br Åke
informerade om att logen Christian
vann 10 000 kr på lottdragningen av de
insamlade pengarna som framtidsgruppen
hade ordnat tillsammans med DD-arna i
respektive loger. Dragningen förrättades
på distriktsmötet i Ljungby den 11
maj. Logen beslöt att skänka pengarna
till Strokeenheten, Centralsjukhuset i
Kristianstad och att de överlämnas till
Strokeenhetens enhetschef söndagen den
18 augusti vid Sverige-Amerikadagens
firande i Önnestad. KL Sy Eva Newin
berättade om firande av Svenskarnas dag
i Minneapolis den 4 juni. LH Sy Gertrud
Rietz berättade om prominenta personer
i New Sweden. Hälsningar framfördes
från Sy Ann-Charlotte Harvey, Sy Agneta
Nilsson och Sy Lilly Setterdahl, alla
tidigare Hans Mattson plakettmottagare i
Önnestad. Efter Ordens Väl med många
hälsningar avslutades logemötet enligt
vår Ordens ritual. MM Br Ronny spelade
under samlingen Den Norske Löve, vid
gästers införande Vasamarschen och till
ljussläckning och stjärnhimmeln Min plats
på jorden. Till efterkapitlet kom ytterligare
logesyskon och gäster. En god måltid
serverades och till kaffet en underbar
cheesecake. Makarna Margareta och Bo
Larsson underhöll med underbar sång och

Bo och Margareta Larsson underhöll med vacker sång och
musik.

SVERIGE-AMERIKADAGEN
I
ÖNNESTADS
25-ÅRSJUBILEUM
startade traditionsenligt med gudstjänst
i Önnestads vackra kyrka med intåg av
fanborgen. Under gudstjänsten medverkade Sy Carina Norin med vacker sång
även tillsammans med kantor Joachim
Nilsson. Kenneth Elovsson och Lars-Göran
Nilsson Åhus Blåsorkester spelade trumpet
och saxofon. En mycket vacker högtid.
Åhus Blåsorkester ledde marschen med
fanborgen och gäster till Hembygdsparken.
Efter välkomsttal av ordf. Karin Holmqvist
hissades de svenska och amerikanska
flaggorna till nationalsångerna. Sedan
vidtog ett lunchuppehåll där Åhus
Blåsorkester konserterade. Amerikanska
ambassadens representant Mr Jeffery
Anderson invigningstalade och erinrade om
sina egna släktförbindelser mellan Amerika
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från föregående sida

Sy Margareta och Sy Ursula vid Minnesstenen över Hans
Mattson.
Kommittén

och Sverige och de goda förbindelserna
mellan länderna. Han avslutade med att
lämna över 2013 års Hans Mattson plakett.
Plakettmottagare var modedesignern Katja
Geiger, Katja of Sweden. På grund av
sjukdom var hennes son Christopher Geiger
närvarande för att taga emot plaketten. I
sitt tacktal erinrade han om hennes stora
gärning inom modebranschen såväl i
Sverige som i Amerika, enligt motiveringen
en brobyggare mellan Sverige och Amerika.
Högtidstalet hölls av Kristianstad kommuns
kultur- och fritidschef Bengt-Åke Kjell som
berättade om sina överbryggande kontakter
med Amerika genom en rad författares alster
och genom amerikansk musik och film.
Han erinrade om Hans Mattsons gärning
och avslutade med att citera ett stycke av
dennes bok. Av tidigare plakettmottagare
var Bengt Berglund närvarande och han
tackade och erinrade om dagen 1999
då han mottog plaketten. Hälsningar
framfördes från 1994 års plakettmottagare
Lilly Setterdahl, East Moline, 2004 års
Anne-Charlotte Harvey, San Diego,
2009 års Agneta Nilsson grundaren av
organisationen SWEA och FDM Sy

Publikbild

Catherine och Br Göran Bringselius
Nilsson. Vid distriktsmötet i Ljungby
lottades de medel ut, som på förslag av
Framtidsgruppen, samlats in inom logerna
i DL 20. Logen Christian tilldelades då
10 000 kronor som logen beslutat ge
till Strokeenheten på Centralsjukhuset i
Kristianstad. Logens ordf. Br Åke Mellnert
berättade om bakgrunden för ändamålet
och delade ut medlen till Strokeenhetens
chef Wictoria Karlsson och kurator
Petra Brandt Friström. Amerikanska
ambassadens representant Jeff Anderson
delade ut plaketter till Logen Christian nr
617 och Önnestads Hembygdsförening.
På programmet för dagen stod
Folkdansuppvisning och det var Gärds
fortsättning på sidan 25
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2013
Distriktslogen Södra Sverige nr 20
Minnesotadagen i Ljuder
Till vänster dagens
högtidstalare Peter
Danielsson, Kalmar.
Till höger FDM med
Vasasyskonen Bo
Ljungklint och Lennart
Andreasson som också
sjunger i Växjö manskör.
Därunder den avtäckta
kopparplåten med
namnet på Årets
svenskamerikan.
Växjö manskör underhöll med sång
under gudstjänsten.

Till vänster FDM tillsammans med Vasamedlemmarna Britt-Marie och Yngve från Västerås.
Därunder herrarna Carl Boberg, Ulf Beijbom,
Börje Nilsson och Stig Sälgeback.
Nedan:Margot Rohdin logen Filbyter i Linköpng.
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Ovan: Tavlan med
namnen på Årets
svensk-amerikaner
avtäckes i Ljuder.
Till vänster: FDM,
Martina Arfwidson
och landshövdingen
i Kronobergs län
Kristina Alsér.
Därunder: Ett läckert
fruktfat på brunchen.
Till höger: Martina
Arfwidson,
Årets
svensk-amerikan talar
inspirerat om FACE
Stockholm.

Landshövdingen tar emot
14

Lunch hos Växjö kommun

Mamma, tar det aldrig slut?

Martina avtäcker tavlan på
Svenska Emigraninstutet

Nä, så här stora flaskor säljer vi inte!

Jan och Gun Nowak, Göran och Catherine Bringselius Nilsson, Martina Arfwidson och David Weiss, Niki och Theo
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På utflykt

Välkommen till Fjäderholmarna!
Till vänster: Den stekta strömmingen
smakar utmärkt gott.
Ovan: På vandring på ön.
Till höger: Kristina Dahlberg Andersson
och Berndt Andersson på vandring i
Gamla Stan.
Därunder: Skyltning i FACE butiker.

Referat av
ÅSA-firandet
i FDMs spalt
på sidan 4.
Mor och dotter tittar ut över Stockholms ström.
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Banketten

Diplomet och plaketten, kristallljusstakarna och DL 20s hedersstandar.

Plaketten som överlämnades till Årets
svensk-amerikan 2013.

Ewa Pilhammar FDM DL 19 och
Morgan Andersson O LL Kongahälla.

Ett kristalläpple förärades
grundare, Gun Nowak.

FACE

Håkan Holmgren O LL Stockholm nr 589, Connie Grön DM DL 19, Catherine
Bringselius Nilsson FDM DL 20 och Göran Nilsson.
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I vänsterspalten tidigare Årets svensk-amerikaner, uppifrån
och ner:
Barbro Osher ÅSA 2008 med maken Barney,
Arnold Barton ÅSA 1988 med makan Aina och
Anne-Charlotte Hanes Harvey ÅSA 2009 med maken Mike.

Ovan 1: I väntan på banketten samlas
gästerna i galleriet.
Ovan 2: Årets svenskamerikan Martina
Arfwidson gratuleras till utmärkelsen
av Connie Grön DM DL 19 och
Catherine Bringselius Nilsson.
Till höger: UDs representant Maria
Christina Lundqvist.
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Öland-Amerika dagen i
Himmelsberga 21 juli 2013

1904, och Elin Karlsson, född 1919, som
utvandrade 1948. Båda gjorde karriär inom
sjukvården, Constance krönte sin yrkesbana
som sjukhuschef på Swedish Hospital i
Brooklyn och Elin specialiserade sig inom
narkossjukvård. Efter 48 år i USA flyttade
Constance hem till Sverige och Borgholm.
På sin ålders höst var hon hemma i Sverige,
på Öland, igen. Elin bildade familj i USA,
men även i hennes fall var banden med
fädernelandet starka.
Jag refererade också i mitt tal till några
Årets Svenskamerikaner för att visa på den
stora spännvidden på livsgärningar som de
representerar. Av 54 Årets Svenskamerikaner
har 14 varit kvinnor. Det senaste årtiondet
har det skett en markant ökning av kvinnor
som fått denna hedersutmärkelse.

Den 21 juli anordnades traditionsenligt
Öland-Amerikadagen
på
idylliska
Himmelsberga, Ölands Museum. Sedan
1959 har museet utvecklats med flera
gårdar, konsthall, galleri, kaffestuga och
butik. Museet ägs och drivs av Ölands
Hembygdsförbund.

Jag delade också med mig av personliga
reflektioner över svenska avtryck i USA,
bland annat om vår svenska fika-kultur,
som inspirerat till caféer med namn som
Konditori och Sockerbit. Sockerbit i New
York annonserar till exempel så här:

Programmet för Öland-Amerikadagen
hölls i den kringbyggda innegården, som
erbjöd publiken såväl svalka som sol denna
vackra sommardag. Talarstolen på podiet
inramades av den svenska respektive
amerikanska fanan. Ulf Beijbom var
konferencier och själv var jag högtidstalare.
Programmet inramades av en lovande
musiker, Enno Leggedor, som spelade
irländska och amerikanska folkvisor på
fiol.

fortsättning på nästa sida

I mitt tal berättade jag om svenskhet i
USA, så väl i dåtid som nutid. Dåtiden
fick representeras av två öländska kvinnor
som emigrerade till USA: Constance
Magnusson, född 1887, som utvandrade

Ulf Beijbom och Catherine läser annonsen i Kalmarbladet.
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DD-konferensen i Ljungby 24 25 augusti 2013

fortsättning från förra sidan

Come visit our store in the West Village
and enjoy all the Scandinavian pleasures
we have to offer! You will be amazed at our
selection!!!
Jag avslutade med att säga något som
skulle kunna höra ihop med en fikastund,
nämligen det personliga berättandet. Både
att själv få berätta och att lyssna till andras
berättelser är stort. Att minnas och teckna
ned är en gärning för framtiden.
Programmet på Himmelsberga avslutades
med kaffekalas, sju sorters kakor och tårta,
som avåts under lummiga trädkronor i
gemytligt samspråk med människor, nya
såväl som gamla bekantskaper. Det var en
mycket fin dag!
Catherine Bringselius Nilsson
FDM

Ovan: FDM Catherine Bringselius Nilsson och DM Olle
Wickström vid datorn. MDER Lennart Nilsson och
DS Agneta Wästerstjärna med block och penna.
Nedan: Lördagens alla deltagare.
Referat finns på sidan 7 och 8.
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LOGEN TOMELILLA nr 631
Nationaldagen den 6 juni marscherade
13 Vasasyskon i strålande solsken i tåget
till torget under ungdomsorkesterns
stämningsfulla musik.
Efteråt samlades syskonen hemma hos
ordförande Sy Gull-May och Br BengtArne i deras trädgård och intog god
eftermiddagsfika under trevlig stämning.
Den 4 augusti åkte 14 förväntansfulla
Vasasyskon med buss till Fredriksdalsteatern i Helsingborg.
Vi började med picknick i den fina parken
som även denna dag var varm och skön
och solen stod högt på himlen. Därefter
intog vi våra platser och med spänning såg
vi fram emot föreställningen som i år heter
”Allo Allo Emliga Armén” med bl.a. Eva
Rydberg och Sven Melander.
Efter en kort välbehövlig kaffepaus fick vi
höra den sista delen av spelet innan det åter
var dags att sätta oss i bussen för hemresa.
Alltid lika trevligt att vara på utflykt om
vädret är med oss och som vi inte kan klaga
på denna sommar.

Under sommaren har vi haft en träff ute på
Nostalgicaféet i Tryde den 7 juli.
Denna dag var USA tema då många bilar
från Amerika var representerade till allmän
beskådning.
På eftermiddagen var det uppträdande av
dottern i huset som sjöng många trevliga
låtar då vi tillsammans drack kaffe. Tyvärr
hade inte mer än 5 Vasasyskon anammat
detta trevliga möte.

Ordf. G-M.Å
En bild från Nostalgicaféet.
Fv Sy Birgit Löfvall, Sy Gull-May Åstradsson, Sy Birgitta
Gustavsson, Br Bengt-Arne Åstradsson och Br Bo Gustavsson.

JULHÄLSNINGAR I VASA NYTT

Du kan på ett enkelt sätt sända dina julhälsningar till Vasavänner genom en radannons!

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 2013.
Alla Loger är också välkommna att till samma pris sända en julhälsning i VasaNytt.
Dessa gemensamma julhälsningar kommer att publiceras i
VASA NYTTs decembernummer 2013.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Den rätta keramiken.
I nr 2 av Vasa-Nytt
angavs felaktigt att Br
Ove tillverkat annan
keramik. Nu har den
kommit tillrätta och
visas här:
Lördagen den 29 juni avhölls vårt årliga
Sverige-Amerikamöte på Vikens Hemgård
i Viken. 67 glada Vasasyskon hade
hörsammat kallelsen och slutit upp denna
vackra sommarkväll.

Nedan: torsdagens lotterivinster.
T.h. Ove Thornblad tillverkare
av torsdagens lotterivinster.

Traditionsenligt serverades Lax med
tillbehör och till dessert Jordgubbar med
glass.
Därefter vidtog dansen till Gert Reinholds
enmansorkester och dansgolvet fylldes strax
av danspar. Efter kaffet gjordes dragningen
i vårt drömreselotteri och flera av oss blev
lyckliga vinnare.

Lördagen den 8 juni anordnades
Vasagolfen på Höganäs golfbana.
Ett tjugotal Vasasyskon hade anmält sig för
att delta i tävlingen.
Lycklig vinnare blev logens medlem Calle
Nilsson, som hyllades senare på kvällen då
dagen avslutades med en fest i Båtklubbens
lokal i hamnen.

Trötta men glada skildes vi åt, önskade
varandra en glad sommar och vi ses igen
till hösten.
Anita Bengtsson
Kulturledare

Under hösten kommer hemsidan att förflyttas bit för bit
från voadl20.se till vasaorden.
se enligt ERs önskemål. Redan
nu kan du gå in på den nygamla
adressen men kommer att slussas vidare till
voadl20.se tills vasaorden.se är komplett.
webbmaster
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LOGEN UTVANDRARNA
nr 680
Under efterkapitlet lördagen den 9
mars 2013 visade olika logemedlemmar
delar av sitt hantverkskunnande och
sina hobbysamlingar. Övriga logesyskon
minglade runt med dryck och tilltugg och
tittade och ställde frågor. Här är några
bilder från det tillfället. KL

Sy Annika Johansson berättar om sina och Sy Ulla Bergqvists
handvävda dukar och andra alster.
FDO Br Bertil Geneback serverar skumpa och godis som
inledning till efterkapitlet.och godis som inledning till
efterkapitlet.

Sy Ingun Johansson visar sina hantverksföremål, bl.a. väskor
vävda av videotape.
Br Jan Persson demonstrerar hur man binder in nya och
reparerar skadade böcker. På samma bord fanns också hustru
Gunnels handmålade glas och porslin.

KL visar olika föremål med, om och för katter.
fortsättning på nästa sida

Br Bertils samling av hotelltvålar var verkligen imponerande.
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LOGEN BLÅ JUNGFRUN nr
749

SOMMARUTFÄRD
Lördagen den 15 juni arrangerades en av
Br Bertil Geneback planerad sommarutfärd
till några platser i Blekinge som nästan
ingen besökt. Vi samåkte i egna bilar och
dagens första mål var Riverside Café o
Restaurang, belägen vid Ronnebyån på
gränsen till Småland. En utsökt måltid
intogs och ingen kunde förstå hur man kan
driva restaurang mitt inne i skogen.

Lördagen den 19 januari 2013
genomfördes
högtidsmöte
med
installation av årets tjänstemän.
Ordf. Anna-Maj Ivarsson hälsade 43 egna
medlemmar och DD Sy Lena Folckner med
sin stab från LL Westervik nr 679 hjärtligt
välkomna. Installationen genomfördes
värdigt och enligt ritualerna. Ny ordförande
för året är Sy Birgitta Petersson, som har
varit logens ordförande tidigare. Som under
alla Logekvällar bjöds det på mingel, god
mat och tal. Kvällen avslutades med dans.
Logemöte fredagen den 15 februari
2013
Efter sedvanliga förhandlingar intog Logen
sin måltid på den nyrenoverade Restaurang
Badholmen.
Restaurangägaren presenterade sina fina
lokaler.

Från vänster: Lena Clementsson, Ulla Ödman, Bengt Ödman,
Gunilla Fernström, Gunnel Persson, Margareta Ahlquist och
Lena Karlsson

Nästa mål var Hjorthålan och en båtfärd
med Lunkentuss på en damm i Ronnebyån,
med guide, ännu en ovanlig upplevelse i
det vackra sommarvädret.
Dagen avslutades med ett besök på Räntemåla gård med älgvisning, med många älgar
som kom fram för att få mat däribland 2
par tvillingar bara någon vecka gamla. Väl
värt ett besök.
UÖ/PS LL 680

Logemöte lördagen den 23 mars 2013
Högtidsmöte med reception av tre nya
medlemmar.

Bilden ovan: Britt Redborn, fadder Britt-Marie Lindblad.
Ingalill och Ulf Nyberg, faddrar Anita och Håkan Andersson.
Bilden till vänster:
Från vänster: Sonja Pettersson, Elna Nilsson, Åke Pettersson,
Ronald Karlsson, Ulla Ödman och Kerstin Persson
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Logemöte den 1 april 2013
Efter vårt sedvanliga logemöte bjöd
Bröderna in till sin kväll som blev mycket
lyckad och lockade till många skratt.
Bröderna hade dukat vårlikt och vackert.
De stämde upp i skön sång.

Torsdagen den 22 augusti 2013
spelades Logens egen golftävling i härligt
väder på Oskarshamns golfbana. 10 systrar
och bröder deltog. Vinnare i damklassen
var Irma Ågren och i herrklassen Jan
Bredhammar. Prisutdelare var ordf.
Birgitta Petersson. Vinnarna arrangerar
enligt traditionen nästa års golftävling.
Dagen avslutades med en god middag på
golfrestaurangen. /LH
fortsättning från sidan 12

Därefter underhölls systrarna av brödernas
variant av Let´s dance. Glada domare var
några systrar i logen.

Br Åke med Strokeenhetens mottagare.

Härads Folkdanslag som visade oss
många gamla danser. Därefter bjöd
kantor Joachim Nilsson, Vinslöv oss på
vacker sång av musikaler och Elvislåtar.
Till sist framförde Vasaaktörerna från
Tomelilla folklustspelet ”Vi sålde våra
hemman” med professor Sture von Cirkel
och sju logemedlemmar. En mycket
fin kulturell dag var efter lottdragning
till ända. Hantverkare fanns i parken
tillsammans med Släktforskarföreningen,
logen Christian nr 617 och Önnestads
Hembygdsförening som för intresserade
berättade om sina respektive verksamheter.
Ett annat trevligt inslag var uppvisning av
gamla veteranbilar. Ett 25-årsjubileum att
minnas. / KH

Lördagen den 4 maj 2013 gick årets
vårresa till Hallingeberg och Hallingebergs
Teater.
Där bjöds vi på en god middag och
musikalteater.
Varje månad får vår Loge nyhetsbrev från
vår vänloge Scandinavian Lodge No 667
San Diego USA. Medlemmarna berättar
om sina aktiviteter och vad som händer
i Sverige och hur Logens medlemmar
upprätthåller svenska traditioner.
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Bilder från sommarens Sameutställning
på Vasa-Arkivet i Bishop Hill
Utställningen var stor och fyllde upp alla tre våningarna på
Arkivet och blev mycket populär med många besökare.
Fotograf Viktoria Almgren.

Landshövdingen i Gävleborgs län, Barbro Holmberg och ordf
i Bishop Hills Kulturminnesförening, Todo Dedecker var
närvarande bland många gäster på Vasa-Arkivet när Sameutställningen öppnades.
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Från sameutställningen på Bishop Hill. Foto Viktoria Almgren.

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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