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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen

Vi i styrelsen 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

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 nov 2015.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson 
eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan.
Glöm inte att sätta in en julhälsning i VasaNytt! Kostnad 50:- per hälsning.
Inbetalning på DL:s BG-nummer 360-1549, senast den 10 november.
Det bästa sättet att sända material på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan: Privat foto © Göran Nilsson

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: 
vakant
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Ordenssyskon!

Vår svenske astronaut Christer Fuglesang 
har tagit med sig 87 rymdkollegor på kon-
gress i Sverige med efterföljande turné. Ef-
ter Linköping och Stockholm stod Växjö 
på tur. Association of Space Explorer hade 
valt vårt land för sin årliga kongress. Många 
kom från USA och Ryssland, men även vårt 
grannland Danmark hade en deltagande 
astronaut. Det var ett program på hög nivå, 
som också inbegrep föreläsningar på Lin-
néuniversitet för allmänheten och besök på 
skolor i länet. Tänk bara, att för skolklasser 
i Lessebo och Åseda mötas av livs levande 
astronauter! Lisa Fuglesang, Christers hus-
tru, berättade om sin upplevelse av makens 
rymdresa.
Nyligen kunde man i ansedda Washington 
Post läsa en lång lovprisande artikel om vår 
skånska universitetstad LUND.
Spåren av Sverige i USA och tvärtom är 
många. Det intressanta är att utbudet är 
stort och lyfts fram på olika arenor.  Vi 
får ta del av ”smorgasbordet” och låta oss 
överraskas! Vasa Orden av Amerika är en 
aktör i sammanhanget. Med skapandet av 
Vasa-Arkivet i Bishop Hill, projektet Årets 
Svensk-Amerikan och sitt enastående trans-
atlantiska nätverk upprätthålls kännedom 
om och delaktighet i vårt svensk-amerikan-
ska arv.               I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson SLD

Jag har nu varit Distriktsmästare i snart 
fem månader och upplevt en händelserik 
sommar.  
Lördagen den 27 juni firade LL 634 sitt 
60-årsjubileum. Vi var över hundra med-
lemmar som kommit till ett mycket fint ar-
rangerat möte. En trevlig Vasakväll! 
Jag deltog också i firandet av Årets Svenska-
merikan i Karlstad den 18 juli, som bör-
jade med lunch i Långban, John Ericssons 
födelseplats. Därefter gick färden till Filip-
stad och firandet av John Ericsson dagen. 
På kvällen firade vi Emily Tepe på Mig-
rationscentret i Karlstad. Emily fick där 
motta insignierna på utmärkelsen Årets 
Svenskamerikan. Det var trevligt och jag 
träffade många medlemmar från DL 19.
Emily Tepe hyllades också på Minnesota-
dagen i Ljuders Kyrka den 16 augusti. Det 
var mycket högtidligt och fint.
Nu börjar höstens logemöten komma igång 
och för min del också en DD-konferens, 
som hålls i Ljungby den 29-30 augusti, 
som jag hoppas blir intressant både för nya 
och gamla DD.
ER-mötet i oktober blir mitt första och det 
skall bli intressant. Jag ser fram emot att 
möta mitt Exekutiva Råd, såväl gamla som 
nya ER-medlemmar.
I Sanning och Enighet 
Karl-Axel Bengtsson  DM 

Ordenssyskon!

NASA har landat i 
Kronobergs län. 

DISTRIKTS-
MÄSTARENS 
SPALT

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20
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Ordenssyskon!

Nu ska alla DL 20 medlemmar ha fått 
protokollet ifrån Distriktsmötet i Ljungby 
i brevlådan. Om ni inte har fått det, så får 
ni kontakta mig.
Den 7 juni besökte Bo och jag Sverige-
Amerikadagen på Kalmar Slott och Krusen-
stiernska gården. Det var soligt och vackert 
och man kände verkligen de historiska 
vingslagen när vi gick igenom slottssalarna. 
Den 27 juni besökte vi Logen Höganäs Nr 
634 på deras 60-årsjubileum. Även där var 
det mycket välordnat och fint.
Mellan alla protokollen, har vi också hun-
nit med en semesterresa österut och ett 
släktbesök ifrån USA, på Bos sida. Så det 
har varit en intensiv men trevlig sommar.
Nu närmar sig DD-träffen i Ljungby den 
29-30 augusti. Jag fick förmånen att träffa 
de nya DD:arna för två år sedan och gör 
det med glädje än en gång. Den helgen var 
verkligen mycket trevlig och intressant.
Påminner om Facebooksidan ”Vasa Orden 
av Amerika – DL 19/20”. Där finns aktuell 
information om vad som är på gång.
När detta skrivs är det fortfarande sommar, 
men snart är det höst. Det är så vackert att 
gå och promenera, när alla löven skiftar 
färg samt givetvis besöka logerna igen.
Kära Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna  DS

Kära Vasa-syskon!

Det var mig ni valde till VDM på 
Distriktsmötet i maj. Min man och jag 
hade ingen möjlighet att vara med på 
mötet, men ni var djärva nog att välja mig 
ändå!
Tack för förtroendet! Det ska bli spännande 
att delta i terminens första ER-möte, som 
går av stapeln i oktober och jag lovar att 
göra mitt bästa för att stödja vår DM, br 
Karl-Axel och arbeta vidare för att föra 
Vasa-arbetet framåt och uppåt.
Sommaren är snart förbi – men för min 
man och mig har det varit till stor glädje 
att hela vår lilla familj kunde stråla samman 
på en grekisk ö, för en gemensam semester. 
Det var härligt!
Nu ser vi fram emot höstens alla trevliga 
logemöten och att träffa så många som 
möjligt av er uti i logerna.
Allt som har med matrikeln att göra, ska 
ni fortsättningsvis skicka till mig, så att jag 
kan uppdatera efterhand. Ett nog så viktigt 
jobb!
Glad hösttermin!
I Sanning och Enighet
Gunilla Broddesson  VDM

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
RENS SPALT

VDMS SPALT
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Ordenssyskon!

Så har sommaren passerat och vi är inne 
i hösttider med allt vad det innebär med 
härliga färger och dofter.
Mötesverksamheten har startat upp igen 
och vi i LL 630 Ronneby hade vårt första 
möte inför höstperioden lördagen 5 sep-
tember. Vår broder Nils-Erik Hansson be-
rättade intressant om Amish-folket.
Verksamheten i Distriktet har också kom-
mit igång och först ut var DD-konferen-
sen helgen 29-30 augusti i Ljungby. Den 
genomfördes i en positiv och härlig anda. 
Diskussionerna avlöste varandra och 
många frågor avhandlades.  Kursledare var 
DM, DS och MDER. SLD sy Cathrine 
Bringselius Nilsson var adjungerad för bl 
a ÅSA-frågor. DD:s uppgifter i ”sin” loge 

genomgicks, bl.a. hur man räknar poäng 
för utdelande av DFT och att genomföra 
en årsmötesförhandling. Ritualinstallatio-
nen diskuterades och naturligtvis tränades 
det också i att genomföra en installation. 
Lördagskvällen avslutades med en gemen-
sam middag på hotellet. Även där var det 
en glad och trivsam stämning och det ena 
skrattet avlöste det andra. 
Vår kontakt Amerika, Sy Ingrids o min, 
börjar 1 oktober då vi flyger över till USA 
på vår årliga resa till yngsta dottern. Hon 
och hennes familj bor i Hagerstown, Mary-
land där Volvo Lastvagnar äger en fabrik så 
Eva har varit lite ”mentor” för flera svenska 
familjer som tillbringar 3-4 år i landet. Ef-
ter 3 veckor återvänder vi och fortsätter 
med vårt vanliga Vasa-arbete. Det första 
som händer är ER-mötet i Ljungby 2 dagar 
efter vår ankomst hem. Man får inte ligga 
på latsidan!
Vi önskar alla Vasa-syskon en skön höst 
med många fina Vasaupplevelser.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl
MDER

DD konferens i Ljungby 29 till 
30 augusti 2015.

Vi var både alldeles nya och en del gamla 
och vana DD:ar som samlades i Ljungby 
för att lyssna och lära av några distrikts-
tjänstemän. 
Det vi gick igenom var i första hand vilka 
uppgifter DD har i lokallogerna. Bland an-
nat fick vi en inblick i poängberäkningen 
och det verkar inte vara det lättaste. 
Vi tränade också mycket på installations-

ritualen av om- och nyvalda tjänstemän. 
Kanske gick inte allt så lugnt och smidigt 
som man kunde hoppas - lite ”polsk riks-
dag” var det allt. Men övning ger färdighet 
och till sist gick det bra. 
En stor uppgift som diskuterades mycket 
var hur vi gör Vasa-orden mer känd och ut-
åtriktad. Vi pratade en del om att ta hjälp 
av IT-teknik. ER fick i uppgift att försöka 
ta fram mer och enklare reklam. 
Det finns ju redan loger i distriktet som 
alltid skickar kallelser och skrivelser med 

fortsättning på sidan 19

MDERS 
SPALT
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en vacker vårdag. Br Åke bad morföräld-
rarna hälsa till Sy Elisabeth och överlämna 
den lilla gåvan.
Efter en välsmakande middag välkomnade 

Logemötet  mars 2015 i Logen Skåne.
MALMÖ-MÖTE!
Fredagen den 6 mars hade 42 egna Loge-
syskon och tre gästande syskon samlats i 
ODD Fellows lokaler på Engelbrektsgatan 
20, Malmö, för att avhålla mars månads 
Logemöte.
O Br Åke Sjöstrand hälsade vår DD Sy Gu-
nilla Broddesson med make Sven välkomna 
i den nu så invanda vägen från Helsingborg 
välkomna. Br Åke hälsade också vår f d Sy 
Inga-Britt Olsson från Logen Klockan väl-
kommen denna kväll.
Sedvanliga punkter på arbetsordningen 
gicks igenom och DD Sy Gunilla installe-
rade Sy Ann-Mari Nilsson som BK och Sy 
Britt-Marie Fihnn som LH.
Under Kontakt Amerika berättade KL Sy 
Gunnel Hallberg Dahlman om sina försök 
att etablera kontakt med våra ”Vänloger” i 
Amerika men har så här långt inte lyckats. 
Vidare berättade Sy Gunnel om de över en 
miljon svenskar som utvandrade till Ame-
rika mellan åren 1845 till 1930 och lite 
om de olika anledningarna de hade för sin 
emigration och hur de togs emot i sitt nya 
hemland. 
Sy Gunnel som fotograferar under Loge-
mötena, bad de som inte vill vara med på 
bild i Vasa-Nytt, att de skall meddela henne 
eller O Br Åke. 
Mötet avslutades med att O Br Åke Sjö-
strand avtackade Br Bengt Knöös och Br 
George Larsson för den tid de tjänstgjort 
i Logen. 
Br Åke fortsatte med att överlämna en liten 
gåva till nyblivna mormor och morfar-paret 
Sy Agneta och Br Bo Västerstjärna. Deras 
lilla dotter-dotter hade anlänt till världen 

O Br Åke Sjöstrand fram Jacgues Schultze 
som berätta roliga och udda detaljer om 
Malmö som kanske inte står i historieböck-
erna. Det fullkomligt bubblade ur denna 
föredragshållare. Hade vi inte tvingats av-
bryta honom för kaffestunden och lotteri-
dragning så hade han nog hållit på ännu. 
En fantastisk man som vi ska bjuda in igen.
Glada lotterivinnare och trötta Vasa-med-
lemmar hade återigen haft en helt fantas-
tisk Logekväll.
Gunnel Hallberg Dahlman/KL

LOGEN SKÅNE nr 570
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KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman berättade 
om de olika helgdagarna i Amerika. De 
stämmer inte alltid överens med de som 
finns i Sverige, så det är ett tips att kolla 
innan man reser dit.
Tf O Br Per Dahlman uppvaktade Br Kjell 
Åhlander och Br Stig Moberg från Logen 
med anledning av deras högtidsdagar. Br 
Kjell blev även avtackad för sin tid i tjänst 
inom Logen som R/FÖM.
DD Sy Gunilla Broddesson tackade Logen 
och för den tiden som hon fått vara DD 
här. Det har varit roliga och innehållsrika 
år berättade hon. 
Br Olle Olsson tackade Logen för de 27 år 
som han fått vara medlem här och nu går 
han över till Logen Klockan som medlem, 
som ligger närmare paret Olssons hem. Br 
Olle hade satt röda rosor i förrummet där 
var och en fick ta en ros som ett minne av 
honom. Br Olle har innehaft många olika 
tjänstemannaposter genom åren och Logen 
har tidigare tackat med blommor och 
medaljerat honom för detta, så vi i Logen 
Skåne önskade honom lycka till i sin nya 
Loge.
Som efterkapitel denna vårkväll så var det 
dukat till VÅRFEST. Gruppen som var 
ansvarig för dukning mm hade gjort ett 
fantastiskt arbete och det var en njutning 
att gå till bords. 
Vi avnjöt en fantastisk måltid. Menyn 
var superb. Stämningen var hög och det 
rådde inte en tyst sekund någonstans i 
lokalen. Återigen en trevlig kväll i glada 
Vasa-vänners lag. Alla önskade varandra en 
trevlig sommar och ”pau gensyn” antingen 
i Helsingör eller i Logelokalen i september 
då Antikrundans expert Joakim Bengtsson 
kommer.
Gunnel Hallberg Dahlman/KL

Logemötet  april i Logen Skåne
VÅRFEST i SKÅNE.
Då var det dags igen att samla Logesyskonen 
i Logen Skåne fredagen den 10 april. Br Per 
Dahlman tjänstgjorde som O denna kväll, 
pga att Br Åke var ”over there” och firade 
jämn födelsedag. 35 egna Logesyskon och 
fem gästande syskon tog plats i Logesalen 
på ODD Fellow lokalen i Malmö.
Gästande syskon var detta Logemöte vår 
DD Sy Gunilla Broddesson med make Br 
Sven från Logen Kärnan Helsingborg. Från 
Kärnan kom även DK Br Bengt Åberg 
med maka Sy Britt. Vår f d medlem Sy 
Inga-Britt Olsson gästade oss från Logen 
Klockan Örkelljunga.
DD Sy Gunilla Broddesson utförde som sin 
troliga sista uppgift som DD i Logen Skåne 
en efterinstallation av BCM och BCMA 
Br Lennart Nilsson och Sy Anita Nilsson. 
Därmed var alla tjänstemän installerade för 
2015, och O Br Per tackade Sy Gunilla för 
väl utfört arbete.
KL Sy Gunnel och DD Sy Gunilla infor-
merade Logen om sommarutfärden som i 
år går till Helsingör. Som vanligt hoppas 
de på stor uppslutning från medlemmarna. 
Logen gav styrelsen i uppdrag att gå ige-
nom årets motioner inför Distriktsmötet, 
pga att de hade kommit alldeles för sent så 
styrelsen hade inte haft någon möjlighet 
delge alla medlemmarna.
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intressant för den enskilde. Ingen kunde gå 
oberörd därifrån. 
Inredningen var typiskt dansk. Möblerna i 
alla rum och föreläsningssalar var av dansk 
design. Allt var så genomtänkt och vackert. 
T.ex. så fanns stolen Myran i mängder 
överallt.
När man kände sig mätt på Sjöfartshistoria 
så promenerade man vidare ner i byen och 
det fanns butiker öppna där man bl a kunde 
köpa dansk choklad eller något annat gott.
Alla samlades för gemensam överfart med 
M/S Aurora för att tura och äta en god 
middag och dricka lite gott därtill. Vi 
klarade detta på 3 resor, och då hanns även 
med en shoppingrunda i Tax Free. Alla 
tillfälle måste tas tillvara. 
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman hade fått 
så god hjälp av Sy Gunilla Broddesson med 
bokningar etc så som ”Tack för hjälpen” 
från alla medresenärer, överräcktes en dansk 
bukett med rosor till Gunilla. Det är alltid 
bra att ha ”konsulter” till hjälp som finns 
på plats. Tack Gunilla.
Väl framme i Helsingborg tog vi adjö för 
denna gång och på gensyn i september, 
samt en tillönskan om fortsatt fin sommar 
för alla. 
Paret Sjöstrand och vi plockade fram 
våra sommarkort och styrde med hjälp av 
Pågatåget kosan söderut igen. Trötta och 
nöjda efter en trevlig Vasa-sammankomst 
med våra kära Vasa-syskon.  
Kan tilläggas att Pågatågen gick punktligt 
och tidsenligt denna söndag.
Nertecknat av ”reseledare” och 
KL Gunnel Hallberg Dahlman.

Reseberättelse från en sommarutfärd med 
Logen Skåne till Helsingör.
En solig söndag, närmare bestämt den 
12 juli, startade min make Br Per och 
jag en Pågatågsresa med Skånetrafikens 
Sommarkort, mot Helsingborg. I Oxie 
hoppade vår O Br Åke Sjöstrand och PS 
Sy Eva Sjöstrand på tåget. Väl framme vid 
Knutpunkten i Helsingborg väntade vår 
fd DD Sy Gunilla Broddesson och vår nye 
DD Br Sven Broddesson på oss. Vasasyskon 
från Logen Skåne och Logen Kärnan kom 
från olika håll i god tid innan avsegling 
med Scandlines Heldingborg-Helsingör-
färja. Totalt var vi nu 19 syskon som drog 
västerut över pölen.
Målet för resan var det nya sjöfartsmuseet 
som på ett dramatiskt sätt berättar om 
dansk sjöfart genom tiderna. Museet är 
lagt (byggt) i Helsingörs skeppsvarvs gamla 
torrdocka. Granne med Kronborgs slott. 
Det är den världsberömda arkitektfirman 
BIG som har ritat det spektakulära museet. 
Ägaren av det stora rederiet Maersk, 
Maersk Mc-Kinney Möller, som även är 
upphovman till Operan i Köpenhamn, 
hade även här sponsrat med en liden peng.
Vi vandrade sakta genom museet och det 
var självinstruerande, pedagogiskt upplagt. 
Var och en läste och tittade på det som var 
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fortsättning på nästa sida

Logen Kärnan gästades av logesyskon 
från vår vänloge Winnipeg, den 22 juni 
2015.

Logen Kärnan gästade generalrepetitio-
nen på Fredriksdalsteatern den 11 juni 
2015.

Det är tradition att besöka Fredriksdalstea-
tern. I år var det ett 30-tal medlemmar som 
såg komedin ”Den stressade”. En fars på 
hög nivå. Johannes Brost spelade huvudrol-
len som Vielgeschreis och var oerhört rolig. 
Eva Rydberg spelade hushållerskan Mag-
delona och drog som vanligt ner applåder. 
Det blev en härlig kväll i vackert väder.
Vi tackar sy Gerd som ordnar biljetterna så 
att vi får komma på denna fina upplevelse.

       Vi var 11 logesyskon från logen Kärnan 
och fem logesyskon från Winnipeg, Cana-
da som hade en trevlig kväll tillsammans på 
båten Aurora.
Vi utbytte samtal om våra loger och fick 
lära oss mycket om Winnipeg, där just 
också WM i damfotboll ägt rum, och deras 
arbete i Nordens Hus, där det är mycket 
aktiviteter. De gamla svenska traditionerna 
följs upp varje år.
Vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans 
och blev naturligtvis välkomna att besöka 
Winnipeg./LH Eivor Höörgren

Lördagen den 22 augusti samlades 
logesyskonen med gäster till ett fint 
logemöte. Gäster som ordf. Br Jan-Erik 
hälsade välkomna var logens DD Br Jan-
Anders och Sy Ann Ingvarsson, Br Kenneth 
och Sy Lena Andersson samt Br Hans W 
Lundgren från LL Tomelilla nr 631. Från 
LL Klockan nr 747 kom Br Bonde och 
Sy Christina Martinsson. Dessutom fanns  
bland loge-syskonen Sy Laurina Bergkvist 
som gästar oss på somrarna då hon vistas 
några månader i Sverige. Logen öppnades 
ritualenligt varvid PS Br Nils Olof Olsson 
föredrog protokollet från logemötet i 
april. Eftersom protokollet varit utsänt 
till samtliga logesyskon lästes endast 
Ärendemeningarna upp. Efter skrivelser 
och rapporter berättade KL Sy Eva Newin 
om ”Att Alla Lyckades inte Så Bra i USA”. 
Det var mycket trevligt att lyssna på under 
Kontakt Amerika. LH Sy Karin Holmqvist 
läste från Vasa Nytt februari 2001 där 
dåvarande DLH Br Knut Sernbo berättat 
om viktiga händelser under 1920-talet i 

LOGEN KÄRNAN nr 608 LOGEN CHRISTIAN nr 617
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fortsättning från föregående sida

Till efterkapitlet kom ytterligare tre gäster 
och vi kunde intaga våra platser vid mycket 
vackert dukade bord där kräftorna var 
huvudtemat. Till all god mat fick vi lufta 
struparna med trevliga visor och god dryck. 
Vår KL Sy Eva Newin berättade sedan om 
De Skånska Slotten Ovesholm, Maltesholm 
och Karsholm. Sedan var det dags för 
kaffe och hemlagad god cheesecake. Efter 
lottdragningen skildes vi åt efter en mycket 
gemytlig Vasa kväll.

Kommittén

Sy Eva avtackas av VO Br Per Hansson

Vasa Orden av Amerikas historia. Efter 
Ordens Väl avslutades logemötet till en 
vacker ljussläckningsceremoni och till 
vacker och stämningsfull musik.

Sy Laurina Bergkvist och PS Br Nils-Olof Olsson

Kräftkalas serveras

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se
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Sarah Archer och KL Maureen Bengtsson.

Br Alf Carlsson bredvid en Chevrolet Master 1939. Texas Lucia Sarah Archer håller sitt tal på svenska.

Vasaflaggan bärs av br Bo Ahlgård.

Maureen Bengtsson, Ann Christine och Bo Ahlsgård och Alf 
Carlsson.

Hembygdsfest i Barkeryds hembygdsgård
2 augusti 2015
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Den 3 juli var det bara två Vasamedlemmar 
som hade tagit sig till Marsvinsholmstea-
tern för att se på ”Kom igen Charlie”

Den 9 augusti åkte 18 förväntansfulla Va-
sasyskon med buss till Fredriksdalsteatern 
i Helsingborg.
Vi började med picknick i den fina parken 
som var en varm och skön dag och solen 
stod högt på himlen. Därefter intog vi våra 
platser och med spänning såg vi fram emot 
föreställningen som i år heter ”Den stres-
sade” med bl.a. Eva Rydberg och Johannes 
Brost. 

Barkerydsdagen den 2 augusti var även i år 
välbesökt. Tyvärr saknades Vasamedlemmar 
från Amerika. Kan det möjligen bero på 
att ”Svensk-amerikanska arrangemang” 
som brukar finnas med i The Vasa Star 
inte kom in i år? Som vanligt var vår 
loge representerad. I kortegen med temat 
”Mode & Bil-nostalgi” tågade man in med 
Tranås musikkår i spetsen. Br Bo Ahlsgård 
bar vår vackra Vasaflagga i kortegen. Bland 
de många bilarna som visades fanns en 
Chevrolet Master från 1939. Bilen kom hit 
till Sverige genom en Svensk-amerikan som 
återvände 1946.
KL Maureen Bengtsson berättade om Vasa 
Orden av Amerika på både svenska och 
engelska och överlämnade logens diplom 
till Texas Lucia 2014, Sarah Archer. Hon 
kommer från Houston, Texas och var 
den 27:e Lucian som besökt Barkeryd. 
Hon höll ett tal på svenska och berättade 
bland om sin släkt som utvandrade från 
Jämtland. Sarah hoppas snart kunna 
komma tillbaka till Sverige för att studera 
i Uppsala. Som vanligt var vår logebroder 
Alf Carlsson mycket engagerad i denna 
härliga hembygdsfest.

KL Maureen Bengtsson tillsammans med
 Texas Lucia Sarah Archer och hennes mor

/Maureen och Göte Bengtsson

På nationaldagen marscherade 12 Vasa-
syskon i strålande solsken i tåget till torget 
under ungdoms orkesters stämningsfulla 
musik. Som avslutades med samkväm och 
fika i Sy. Gull-May och Br. Bengt-Arnes 
trädgård.

LOGEN SMÅLAND nr 618 LOGEN TOMELILLA nr 631
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CM Br Calle Nilsson, SLD Sy Catherine 
Bringselius Nilsson, O Sy Birgit Olsson 
och CMA Sy Kerstin Nilsson. 

Amerikansk gäst, Sy Daga-Karin 
Lindqvist införes.

Fanparaden. 

MSLER Br Ulf Alderlöf överlämnar 
presenter.

Sy Britt och Br Bengt Åberg minglar 
med Br Sven Broddesson. 

Sy Ulla Pålsson köper lotter av Sy 
Ingrid Cannerhagen och Br Lars 
Magneklint.

25-årsmärken utdelades till Br Gunnar 
och Sy Evy Lindstrand, Br Olof och 
Sy Marie-Louise Breitfeld och Br Stig 
Nilsson.

40-årsmärke utdelades till Br Knut 
Rosenkvist.

SLD Sy Catherine Bringselius Nilsson 
överlämnar presenter.

Sy Stina Lindén och Br Ove Thornblad 
myser.Bankettsalen.

Gäster från DL 19: Br Einar Savolainen 
Grön, DM Sy Connie Grön, Br Morgan 
Andersson, SLD Sy Ewa Pilhammar.

Bankettsalen.

Bankettsalen.Bankettsalen.

60-ÅRSJUBILEUM I LOGEN 
HÖGANÄS NR 634
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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 det hade Br Hans-
Ingvar Hansson sett till för det var han som 
hade fixat denna trevliga utflykt.
Text G-M Å

fortsättning från sidan 12

Stämningen var hög 
och steg ytterligare när 
underhållarna Peter och 
Viktor visade sina mu-
sikala talanger. Dansen 
tog vid och som vanligt 
fylldes golvet snabbt av 
dansglada Vasasyskon. 
Den minnesvärda jubi-
leumskvällen avslutades 
med att Br Leif Larsson 
traditionsenligt sjöng 
”We´ll meet again” till 
allas förtjusning.

10 och 25 årsmärken utdelades till förtjän-
ta medlemmar. Br Knut Rosenkvist tillde-
lades utmärkelse för 40-årigt medlemskap. 
Br Knut tackade för utmärkelsen och beto-
nade att Vasa Orden under alla år betytt så 
otroligt mycket för honom.
Efter en vacker ljussläckningsceremoni av-
slutades mötet och välkomstdrinken serve-
rades innan gästerna tog plats vid de vack-
ert dukade borden. 
Logens egen keramiker, Br Ove Thornblad 
hade tillverkat och skänkt vackra keramik-
saker till ett helt lotteri och många lyckliga 
vinnare kunde glädja sig åt de fina vinster-
na.

I strålande sommarväder samlades 125 Va-
samedlemmar den 27 juni 2015 för att fira 
logens 60-årsjubileum på Hotel Erikslund 
i Varalöv.
Bland gästande Ordenssyskon märktes bl.a. 
MSLER Br Ulf Alderlöf, SLD för DL 20 
Sy Catherine Bringselius Nilsson, SLD för 
DL 19 Sy Ewa Pilhammar, DM för DL 20 
Br Karl-Axel Bengtsson samt   DM för  DL 
19 Sy Connie Grön.  Större delen av ER 
i DL 20 var närvarande samt Vasasyskon 
från när och fjärran.
O Sy Birgit Olsson kunde även hälsa en 
amerikansk gäst, Sy Daga-Karin Lindquist, 
LL North Star nr 145, välkommen.
En stilfull fanparad utfördes och belönades 
med varma applåder.
Lyckönskningar hade inkommit från Stor-
mästaren, DL 20, PDM-klubben och 
många enskilda loger. ->

->LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Utfärd med Logen Höganäs nr 634 den 
22 – 23 aug. 2015.
Vädergudarna var på sitt allra bästa humör 
när vi äntrade bussen vid Folkparken kl 8 
på lördagsmorgonen.  Efter upphämtning i 
Lerberget, Viken och Helsingborg styrdes 
kosan norrut på E 4:an med 48 glada 
Vasasyskon.  Efter någon timmes körning 
var det dags för kaffe med fralla, vilket 
smakade ljuvligt i det fina sommarvädret. 

Nästa stopp var Gunillabergs säteri i 
Bottnaryd, strax utanför Jönköping, där 
en guide berättade om konstnären Tage 
Andersen som lagt ner sin själ för att skapa 

Stämningen i bussen var på topp och efter 
ytterligare några mils körning stannade 
vi vid en vacker rastplats belägen vid en 
sjö för att intaga dagens lunch, pasta och 
kycklingsallad och diverse drycker, som 
gruppen så fint hade ordnat. Även detta 
smakade fantastiskt.

denna anläggning. Det blev också tid att 
själv strosa runt bland växter och djur innan 
bussen tog oss vidare till Scandic Hotel i 
Jönköping. Det blev en stunds välbehövlig 
vila på rummen innan vi åter samlades i 
restaurangen för att avnjuta en god buffé.

och berättade om Brahe-ättens historia. 
Turen avslutades i den gamla Brahekyrkan 
som uppfördes i början av 1600-talet, och 
vi tog farväl av den trevliga guiden.
En läcker lunch stod framdukad åt oss 
på restaurang Framnäs, innan färjan tog 
oss tillbaka till fastlandet. Nästa stopp 
var Gränna där vi fick vara med om riktig 
polkagristillverkning.

Tidigt söndag morgon startade vi färden 
mot färjan som skulle ta oss till Visingsö. 
Vädret var fortfarande fint och Vättern låg 
spegelblank. På Visingsö möttes vi av en 
kunnig guide som lotsade oss runt på ön 

fortsättning på nästa sida
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fortsättning från sidan 14

Ljusstake från Boda Orrefors. 
Gåva till jubilerande loge från sy SLD.

Färden gick sedan söderut med allsång, 
lotterier och en härlig stämning i bussen. 
Den omtänksamma gruppen hade också 
tänkt på att vi inte skulle behöva göra 
kvällsmat när vi kom hem, så vi stannade 
vid Lagans Vägkrog där goda räkmackor 
väntade på oss.

Vid åtta-snåret var vi tillbaka i Höganäs, 
mätta, trötta men väldigt belåtna med en 
otroligt välplanerad och välorganiserad 
resa!
BB

50-ÅRSJUBILEUM i 
 Logen Carl von Linné nr 678

den 21 november 2015

SLD Catherine Bringselius Nilsson och 
DM Karl-Axel Bengtsson.

Placeringen vid jubileumsmiddagen är 
minutiös.

MERA FRÅN
LOGEN HÖGANÄS NR 634:s 

60-ÅRSJUBILEUM
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Emily Tepe och och Erik Gustavsson.

Årets Svensk-Amerikan utses sedan 1960 
av Vasa Orden av Amerikas båda svenska 
distriktsloger. 

Emily Tepe fick ut-
märkelsen i Karl-
stad i samband med 
firandet av John 
Er i c s son-dagen , 
men hyllades även 
på Minnesotadagen 
i Ljuder. 

SLD 20 Catherine Bringselius Nilsson, SLD 19 Ewa 
Pilhammar och O  LL 618 Göte Bengtsson.

Emily Tepe och hennes far John Tepe.

50-ÅRSJUBILEUM i 
 Logen Westervik nr 679
den 20 februari 2016

Anita Bengtsson, BFS Ingegerd Alderlöf, SLD Catherine 
Bringselius Nilsson, MDER Ulf Alderlöf, Emily Tepe, DM 
Karl-Axel Bengtsson.

Glimtar från ÅSA-firandet i 
Karlstad 2015
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DD Nadja Häll och DD Sy Gunilla Brod-
desson och O Br Sven Broddesson.
Till höger kursdeltagarna med kursled-
ning.
Nedan: Alla DDarna.
Längst ner: DM Karl-Axel Bengtsson, DS 
Agneta Västerstjärna och MDER Hans-
Åke Rytterdahl.

”Stämmer det här?”

Runt studiebordet.

Utanför Hotel Terraza dessutom DM Br 
Karl-Axel och Sy Anita Bengtsson.

DD-konferensen i Ljungby 
i augusti 2015
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hjälp av datorn. Och - fick vi veta - Norra 
distriktet använder mycket mer IT än vi i 
söder. De har mycket längre avstånd mel-
lan sina loger. 
En livlig diskussion blev det om att bjuda 
DD:arna på mat. Det finns många varian-
ter på hur de olika logerna har ställt sig i 
den frågan. Det finns de som bjuder DD:n, 
det finns de som även bjuder medföljaren. 
Vissa bjuder ingenting medan ytterligare 
andra bjuder på julbord eller middagen vid 

årsmöte eller installation. Öppet för fort-
satta diskussioner!
Från några av de deltagande Vasa-syskonen 
kom det fram, att nu när man är ny så var 
man rädd för att få bannor om man mis-
sar något vid installationen. Så ni som läser 
detta - var ödmjuka och ge i stället en klapp 
på axeln och ett vänligt ord. 
Han som skrev detta med pekfingrarna var 
Sven Broddesson LL Kärnan nr 608, nybli-
ven DD för LL Skåne nr 570.
I Sanning och Enighet

fortsättning från sidan 5

DD 570 Sven Broddesson

DD 628 Birgitta Schött DD 630 Maj SvenssonDD 618 Christer Hultberg

DD 617 Jan-Anders Ing-
varsson

DD 608 Ola Sandberg

Presentation av Distriktsdeputerandena 2015-2017
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POSTTIDNING  B

DD 749 Gunilla ÖstDD 747 Anna-Britta Mar-
tinsson

DD 679 Birgitta PeterssonDD 634 Rolf HanssonDD 631 Nadja Häll

DD 698 Stig Olov Stigsson


