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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Kassör: Sy Anna-Brita Martinsson
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
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 12 nov 2017.
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.
Det bästa sättet att sända materialet 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: GN© 

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: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com
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Ordenssyskon!

Då har även denna sommar snart nått sitt 
slut, och det börjar bli tid att tänka på alla 
trevliga logemöten och efterkapitel som 
står framför oss.
Matriklar och Programhäften är utdelade 
till alla loger och förhoppningsvis har Du 
erhållit ditt exemplar på logen när detta 
läses.
Planera redan nu vilka andra loger Du 
skulle vilja besöka denna termin. Det finns 
gott om intressanta program hos alla loger 
inom vårt distrikt. Givetvis skall Du inte 
glömma din egen hemmaloges många in-
tressanta möten.
Gör man inga besök hos andra loger kan 
man inte förvänta sig att få besök i sin egen 
loge.
Under sommaren har Du väl tagit del av en 
del intressanta arrangemang som bjudits, 
bara för att nämna två, så kan jag nämna 
Sverige-Amerika dagen i Kalmar samt fi-
randet av årets ÅSA i Karlstad Ambassadör 
Jan Eliasson.
Flertal loger har även haft sommarfester 
med olika inriktning och haft ett högt del-
tagarantal vilket är glädjande.
Glädjande är också att flera loger har an-
mält att de har nya medlemmar som kom-
mer att recipiera.
Nog är det väl så att även Du har en god 
vän/släkting/granne som skulle passa ut-
märkt i vår syskonskara.

TÄNK OM vi var och en tog in en ny 
medlem – då hade vi fördubblat medlems-
antalet.
Vid Distriktsmötet som avhölls i maj månad 
i Ljungby var rikligt besökt av medlemmar 
från hela vårt distrikt samt representanter 
från Distriktslogen Norra Sverige. Som 
sedvanligt är vid våra Distriktsmöten hade 
vi även välkommet besök av vår Ordens 
Stormästare Br Tore Kellgren med hustru 
Birgitta. Denna gång besöktes vi även av 
Medlemmen av Storlogens exekutiva råd 
från Canada Sy Fae Doty samt Br Jeff Klein 
som har motsvarande befattning inom vår 
Ordens västra region. Båda har kvar släk-
tingar i vårt avlånga land, vilket de givetvis 
passade på att besöka då de var här.
Distriktsmötesprotokollet har sänts ut till 
alla Distriktslogemedlemmar och alla andra 
kan ta del av det via logens PS.
Under sista helgen i augusti träffades våra 
DD för en konferens. Mer om detta finns 
att läsa längre fram.
Med förhoppning om en trevlig och intres-
sant Vasatermin för oss alla.

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare / Storlogedeputerad

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!
 
Det har varit en intensiv sommar för 
sekretariatet. Med tre protokoll och 
bearbetning av programhäfte och 
medlemsmatrikel. Men det har inte bara 
varit arbete för oss. I juli åkte vi på en 
semesterresa till Rom i Italien med besök 
i Assisi. I början på augusti körde vi upp 
till Värmland för att deltaga i firandet av 
Årets Svensk-Amerikan Jan Eliasson. Det 
var ett mycket välorganiserat arrangemang 
och Jan Eliasson har verkligen talets 
gåva. Sista helgen i augusti var det DD-
konferens i Ljungby. Det var intressant 
att ta del av DD:s arbetsuppgifter och inte 
minst ritualerna. Vi tränade flitigt på den 
nya installationsritualen och många kloka 
ändringar skrevs in. Att räkna DFT-poäng 
fick jag lära mig under Agnetas tid som 
DS och ser fram emot genomtänkta DFT-
ansökningar inför nästa Distriktsmöte. Ett 
tips till DD är att börja med ansökningarna 
i god tid och lämna in dem till mig under 
hösten 2018.

De nytryckta matriklarna fördelades vid 
DD-konferensen. Jag är tacksam om ni 
meddelar mig om fel hittas i matrikeln, 
för den är, trots all granskning, inte felfri. 
Historiskt har det inom vårt distrikt 
förts olika register för matrikeln, DL-
medlemmarna och tidningsutskicken. 
DS har uppdaterat registret för DL-

medlemmarna och sedan skickat vidare 
till en matrikelgrupp som har uppdaterat 
övriga register. Det har alltså funnits flera 
ställen att ändra i och då kommer lätt den 
mänskliga faktorn in. Nu har vi en huvudfil 
som DS uppdaterar när rapporterna 
kommer in och övriga filer är länkade dit. 
För tidningsregistret blir konsekvensen tills 
vidare, att endast ett namn per vasahem kan 
skrivas på adressetiketten. Adressändringar 
ska som vanligt anmälas till PS, som sedan 
rapporterar till mig. 

Distriktets officiella webbsida är vasaorden.
se och på tjänstemannasidan finns aktuella 
filer för olika rapporteringar. Tänker inte 
minst på terminsrapporten, då många 
PS använder en gammal fil som ger fel 
underlag till matrikeln. 

En trevlig höst önskar Agneta och jag alla 
Vasavänner.

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

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.

DISTRIKTS-
SEKRETER-
AREN
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Ordenssyskon!

I skrivande stund tycks sommaren snart ha 
passerat och tur är väl det, för årstidsväx-
lingarna och allt som hänger samman där-
med ser vi ju för det mesta fram emot, och 
nästa vår kan vi se fram mot en ny sommar 
igen.
Jag hoppas att årets sommar har varit bra 
för er. Det har den varit för mig men med 
mycket att göra och många resor. Jag har 
varit med på två svensk-amerikanska eve-
nemang i sommar. Sverige-Amerikadagen i 
Kalmar och Minnesotadagen i Ljuder två 
trevliga och intressanta evenemang som jag 
rekommenderar.
Tyvärr måste jag även med sorg konstate-
ra att tre logesyskon har lämnat min loge 
under våren och sommaren. Jag kommer 
att sakna dem som personer och för det de 
gjort samt att det kommer att bli svårt att 
ersätta dem.
Som motvikt till detta sorgliga hade jag i 
sommar också förmånen att få vara med på 
ett Vasasyskons fantastiska 90-årsuppvakt-
ning, något som vi alltså kan få uppleva i 
vår orden.
I övrigt står det klart att nu börjar ett nytt 
Vasaår som jag hoppas blir trevligt och gi-
vande för oss alla. Jag hoppas på tillfällen 
att besöka en del av era lokallogemöten.
… Beträffande mitt egna stora kulturarbete 
(måla och bevara vår sommarstuga) som 

Ordenssyskon!

Hoppas att ni liksom jag har haft en bra 
sommar och är redo att ta er an höstens ar-
bete i logerna.

Själv är jag i skrivande stund på släktfors-
kardagarna i Halmstad och arbetar i Ble-
kinge släktforskarförenings monter. Många 
historieintresserade släktforskare på plats 
och två inspirerande dagar med många in-
tressanta möten. Några medlemmar i Vasa-
orden har skådats, vilket är en glädje. Inför 
kommande år kanske vi kan diskutera om 
vi ska ha någon monter för att marknads-
föra vår orden och våra loger?

Under hösten hoppas jag att vi får till en 
träff med alla logehistorikerna eller att vi 
åtminstone kan hitta en dag då så många 
som möjligt kan ses och få utbildning om 
arkivering av logernas handlingar!

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

fortsättning i nästa spalt

jag nämnde i min förra spalt går det ganska 
trögt, en hel del återstår.

I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint / DKL

fortsättning från föregående spalt DKL

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERN
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Ordenssyskon!

Ljuder i perspektiv.
Minnesotadagen firades traditionsenligt i 
augusti. Sedan flera år tillbaka äger denna 
svenskamerikanska dag rum i Ljuder. Resan 
till Ljuder från Växjö går via Hovmantorp, 
Strömbergshyttan och Lessebo, där man 
svänger in på en slingrande väg genom 
skogen, kanske en upptrampad ko-stig 
mellan gran och tall, stockar och stenar, 
som blivit en asfalterad landsväg in i 
utvandrarbygdens hjärta. Väl framme i 
Ljuder öppnar sig utvandrarbygden med 
litterära band till Mobergs utvandrarepos: 
utvandrarnas kyrka, Åkerby vägskäl, 
Korpamoen med flera platser. Arrangör av 
evenemanget är Ljuders hembygdsförening. 
Emigrantinstitutets vänförening, Lessebo 
kommun, Ljuders församling och Vasa 
Orden av Amerika med flera bidrar till 
programmets genomförande.
”Detta är en berättelse om några människor, 
som från sina hem i Ljuder i Småland 
utvandrade till Nordamerika”. Vi känner 
igen början på Vilhelm Mobergs berättelse 
om Karl-Oskar och Kristina. 
Jag minns en annan resa till utvandrarbygden. 
Det var en dagsresa i utvandrarbygden 
med logernas kulturledare i DL 20. En 
professionell guide med utvandrarbygden 
som specialitet visade alla smultronställen 

Vasasyskon.

Ännu ett distriktsmöte är lagt till 
handlingarna, jag och sy Ingegerd vill tacka 
för två trevliga, fina och varma dagar i 
Ljungby tillsammans med er som var där, 
ett väl genomfört möte av alla inblandade!
En mycket trevlig samvaro med både nya 
och gamla vasasyskon i sann Vasaanda!
Jag vill tacka det gamla ER med DM br 
Karl-Axel Bengtsson som anförare för ett 
gott och trevligt samarbete under den 
gångna terminen, samt önska nya DM br 
Olle Wickström och det nya ER, lycka till 
i sitt arbete för Distriktets och Vasa ordens 
bästa, jag ser med tillförsikt framtiden an!
Ett stort ”tack” vill jag rikta till distriktet 
för den utnämning jag fick genom att bli 
Distriktets Hedesmedlem, vilken ära för 
mig och en total överraskning, tack!
Nu något om kommande Storlogemöte 
2018 i Sacramento, 28/6- 6/7. 
De som vill lämna in motion om ändring i 
vår konstitution kan göra detta till mötet, 
som enskild medlem, Lokalloge eller 
Distriktsloge. Det är på Storlogemötet du 
kan förändra i konstitutionen, detta sker 
bara vart fjärde år!
Om du som enskild medlem vill lämna en 
motion, se om lokallogen kan godkänna 
den som sin, det ger mer kraft bakom 
motionen! Om inte logen tar den som sin, 

fortsättning på nästa sida fortsättning på sidan 22

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20

MSLER
SVERIGE
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fortsättning ->

-> fortsättning 

fortsättning från föregående sida  MSLER-S

kan du lämna den som enskild medlem, 
men glöm inte att logen måste intyga att 
du är gottstående.
Motioner skall vara skrivna på Engelska 
och innehålla: Berörd artikel, sektion, 
nuvarande text, vad som skall stå, samt 
motivering till ändringen!
Motioner måste vara Storlogesekreteraren 
tillhanda senast den 1 mars 2018. 
Information om detta finns i senaste 
numret av Vasa Star, spring 2017, sidan 4.

Ordenssyskon!

Jag hoppas att alla har haft en skön och 
avkopplande sommar för att kunna 
återvända med nya krafter till höstens 
logearbete.
När detta skrivs är jag just hemkommen 
från årets DD-konferens i Ljungby. 
De av Distriktsmästaren utnämnda 
Distriktsdeputerade träffades för att under 
två dagar gå igenom DD:s uppgifter i 
respektive loger. Bland annat övades att 
genomföra Installation av Lokaltjänstemän 
enligt den nya Ritual som är under 
utarbetande. Det var mycket diskuterande 
under övningarna och jag tror alla tyckte 
att det var mycket intressant.
I samband med DD-konferensen delades 
det ut Matriklar och Programhäfte till alla 

loger och jag hoppas att de har delats ut till 
medlemmarna.
Vi, Sy Ingrid o jag, har även deltagit i några 
andra trevliga händelser under sommaren. 
Som vanligt var vi i Kalmar vid deras 
Sverige-Amerikadag söndagen den 12 
juni. Högtidligt med start i Slottskyrkan 
på Kalmar slott och avslutning i 
Krusenstiernska Gården.
Vi hade också nöjet att för första gången 
närvara vid ÅSA-firandet i Karlstad där 
Årets Svenskamerikan Jan Eliasson fick 
mottaga sin utmärkelse. Samtidigt firades 
också John Ericsson- dagen i Långban och 
Filipstad.
En annan högtidlighet var Minnesota-
dagen i Ljuder och även denna händelse 
deltog vi i för första gången.
Nu börjar våra höstmöten att komma 
igång, de flesta startar i september. Efter ett 
långt sommaruppehåll blir det trevligt och 
roligt att möta Vasa-syskonen igen.
Nu önskar jag o sy Ingrid alla en varm och 
skön höst.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl  MDER 

På detta möte skall också en ny MSLER-
Sverige väljas, då är min tid i den 
befattningen slut efter åtta år, det är den 
maximala tid man kan sitta som MSLER!

Jag och syster Ingegerd önskar alla Vasa 
syskon en fin höst med många trevliga 
logemöten!

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf/ Ingegerd Alderlöf
MSLER-Sverige

MDER
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fick uppleva en mycket intressant visning 
av slottet. Vi gick genom den ena salen efter 
den andra. Olika möbler, mattor, lampor 
och tavlor med olika stilarter presenterades. 
Det stora köket med stora bänken, spisar 
och putsade kopparföremål förde tankarna 
till en annan tid. Vi såg ett kök som tillagat 

Logen Kärnan nr 608 Helsingborg hade 
Slottsutflykt till Krapperups Slott och 
Trädgård Kristihimmelsfärdsdag den 25 
maj.
Vi njöt av en vacker busstur med grönskande 
fält och blommande raps mot en klarblå 
himmel. Så vackert! Vi mötte guiden som 
tog emot oss utanför porten till slottet. Vi 

De som inte hade medhavd mat fikade på 
caféet.
Det blev tid över för att besöka konsthallen 
som visade oss på fantasifulla skapelser i 
keramik. Inte så vackert men intressant.
Det var dags att åter vända hem efter en 
fin utflyktsdag. Vi tackade KL sy Monica 
Fahlström, som ordnat denna fina utfärd.

Det var dags för picknick längst ner i en 
glänta. Där lät vi oss väl smaka av medhavd 
utflyktsmat som sallad, smörgåsar, vin, öl 
kaffe och kaka. Efter picknicken gick vi 
genom blommande rododendronbuskar.

många fina måltider. Vi tackade guiden och 
gav oss ut i det härliga solskenet. 

Sy Gunilla Nilsson och Sy Anita Jönsson vid blommande 
rododendronbuskar.

Sy Pia Stenqvist och Sy Stina Lindén har picknick.

En samlad grupp av Logen Kärnan tackade guiden. 
I bakgrunden syns Krapperups slott.

Vi mötte guiden som tog emot oss utanför porten till slottet. 
Monica Fahlström, guiden och Ma Sandberg.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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fortsättning  i nästa spalt ->

Scenen av fiktiva Hotel Westminster. Fredriksdalsteatern.
Logen Kärnan besökte genrepetitionen 
på Fredriksdalsteatern torsdagen den 15 
juni.
Ett 30-tal såg årets pjäs ”Hotelliggaren”. 
Scenfronten upptogs av det fiktiva Hotel 
Westminster. Spelet började med att vi 
befinner oss i lobbyn. Det är 1983 och 
parlamentsledamoten Rickard Willey, 
spelad av Fredrik Dolk, smider amorösa 
planer som inte inkluderar hans lagvidga 
hälft. Han inviger sin motvilliga sekreterare 
George Pigden, spelad av Ola Forssmed, 
i dubbelspelat. Det blev Ola Forssmeds 
akrobatiska energi som är bränslet som 
eldar på i den invecklade historien. Hans 
gummiplastik och gränslösa mimik 
framkallade många skratt. Hotelldirektören 
spelades av Eva Rydberg, som förvirrad 
deltog i spelet. Eva fick som alltid motta 
varma applåder. 
Kvällen var ljum. Det är en härlig känsla 
att få njuta av denna miljö med inramande 
häckar och fåglar som kvittrar och flyger 
över teatern.
Det var sy Jeanette Croona som 
ordnade att vi tillsammans fick denna 
sommarupplevelser. /LH Eivor Höörgren

Sy Gudrun Fritzon och Alf Nilsson väntar på föreställningen 
”Hotelliggaren”.

fortsättning  ->

fortsättning på nästa sida

Onsdagen den 12 juli bjöd syskonparen 
Gunnel och Nils-Olof Olsson samt Eva 
Newin och Jan-Erik Larsson in Vasa syskon 
i LL Christian nr 617 och LL Tomelilla nr 
631 till en sommarträff i Åhus.
Vi samlades på torget i Åhus strax efter kl 
12.00 för ett intressant besök på Vin- & 
Spritcentralen, där en guide tog hand om 
oss och berättade om deras verksamhet och 
om Absolut Vodkan.
Därefter fanns tillfälle för besök på aktivi-
teter vid och runt Åhus vackra torg, konst-
utställningar, kyrkan, museet, second hand 
butik och inte minst glasskiosken med 
Åhus populära Otto-glass.

På guidning i Åhus.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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Vi sjöng tillsammans en massa kända här-
liga sommarsånger till hans mysiga ackom-
panjemang.
Kvällen avslutades med kaffe och god som-
martårta.
Detta var en mycket trevlig och gemytlig 
sommarträff.
Vi alla närvarande riktar ett varmt TACK 
till de båda syskonparen och till alla andra, 
som hjälpt till med att förgylla denna här-
liga sommarkväll.
I Sanning och Enighet
Sy Gunnel Olsson

fortsättning på sida 16

Kl 15.00 var det återsamling och så åkte vi 
alla till Åhus Hembygdsgård, Anders Hå-
kansgården.
Där tog Br Anders Björklund emot oss och 
guidade oss runt och berättade med stor in-
levelse om Åhus historia, ålafisket, tobaks-
odlingar osv.
Eftermiddagskaffet serverades med hemba-
kade kakor därtill.
Sedan förflyttade vi oss, ett 60-tal deltagare, 
till Sy Gunnel o Br Nils-Olofs hem.
Där startade vi med en tipsrunda i trädgår-
den i väntan på en god måltid, bestående 
av vinmarinerad grillkotlett, nypotatis, sås 
och sallad, matbulle, ost och dricka.
Plötsligt överraskades vi av en speleman 
som kom intågandes spelandes på sitt drag-
spel.

Lördagen den 19 augusti var det dags för 
upptakt för en ny Vasa-termin på logen 
Christian nr 617.
Vi samlades som vi brukar i vår vackra fest-
sal i Sirius-lokalen i Kristianstad.
Efter logemötet satte vi oss vid vackert du-
kade bord, blev bjudna på en spännande 
grön ärtsoppa, dekorerad med västerbot-
tenost och färggranna ringblomskronblad.
Detta var upptakten till det intressanta fö-
redrag, som hushållslärare Birgitta Ysberg 
sedan höll för oss, drygt 30 syskon.
”Från jord till bord, goda tips på nyttig mat 
”, var rubriken på föredraget.
Alla syskonen blev sedan bjudna på ett par 
olika pajer, sallader och olika slags bröd.

Middagsbjudning med underhållning.
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Dukat för supé en trappa upp. Elinor Gustavson hälsar välkommen till supén.

Längre till vänster Catherine B N och Connie Grön.....  Catherine och Göran besöker konstutställningen.

Pressträff: Från vänster: Eva Eriksson, Jan och Kerstin Eliasson 
samt Erik Gustavson (nedan).

Gunnel Lunde tar emot oss på Residenstorget där ...

ÅSA 2017
firades i Karlstad
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Samling framför John Ericssons minnessten i Långban.

Jan Eliasson tar för sig av kaffet.FDM Connie Grön, DM Maggie Ahlin Tehlin med make. 

Lunchgästerna är samlade i stora salen.

Gästerna samlas i Långban. Erik Gustavson inbjuder till lunch på Anna Karolinas kök.

Catherine B N, Robin Olsson, Stig och Lisbeth Sälgeback.

Mark Cameron, representant från Amerikanska Ambassaden.
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DM Maggie Ahlin Thelin och DM Olle Wickström överlämnar 
distriktens standar. FDM Connie Grön läser motiveringen och överlämnar diplomet.

SLD Catherine B N överlämnar kristalljusstakarna.

Lunchen är över och Årets Svensk-Amerikan ...

Den gyllene plaketten för ÅSA 2017.

... Jan Eliasson tar farväl av Långban.

Tillbaka i Karlstad
på banketten
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Konferencier Inga-Britt Andersson leder 
Minnesotadagsfirandet.Vissefjärda folkdanslag i folkdräkt.

Spelemän från Vissefjärda spelmanslag.Intåg i Ljuders kyrka.

... på nyckelharpa.Under middagen spelade Pelle Schunnesson ...

Maggie, Olle och Catherine med de utdelade gåvorna.

Standar, plakett, diplom och ljusstakar.
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Ingrid Nettervik presenterar Bodil Stefanssons bok ”En man 
som hetade Glader”.

Carl Boberg från Nisswa, Minnesota framför hälsningar från 
Amerika

Catherine Bringselius Nilsson presenterar ÅSA 2017.Dagens högtidstalare, Angela Hoffman.

Minnesotadagens firande i Ljuder
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fortsättning från sida 10  LL617

Som alltid såldes det lotter och vinstbordet 
var fyllt till brädden. Många lyckliga vin-
nare.
Kvällen avslutades med kaffe och goda ka-
kor.
En härlig kväll i god Vasa anda.
I Sanning och Enighet
Gunnel Olsson

Hushållslärare Birgitta Ysberg talade om god och nyttig 
matoch bjöd på smakprover.

Matintresserade logesyskon lyssnar andäktigt.

Börje Nilsson, eldsjälen i Minnesotadagens firande i Ljuder 
och Inga-Britt Andersson.

DKL Bo Ljungklint och SLD Catherine Bringselius Nilsson.

Emigranternas kyrka i Ljuder.
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Gäster vid ostkakegillet.

Vår nye landshövding Thomas Carlzon tillsammans med 
Heather Grant från Canadas Ambassad.

Logen Calmare Nyckel nr 628 har den 
11 juni sedvanligt firat Sverige-Amerika-
dagen. 
Efter gudstjänst i slottskyrkan samlades 
man i Gröna salen för fanparad och hög-
tidstal av Heather Grant från Canadas Am-
bassad.
Gemensam avmarsch till Krusenstiernska 
gården med väntande ostkakegille och 
underhållning av Kalmar Folkdanslag och 
Kalmar Spelmanslag, Calmare Brazz. En 
trevlig och solig dag i den vackra gårdspar-
ken.
Marianne Westman

Nationaldagsfirandet på Torget i Tomelilla.

Nationaldagsfirande i Tomelilla
Den 6 juni är ju vår svenska högtidsdag 
och nationaldag och det skall naturligtvis 
firas och det gör man också i Tomelilla 
kommun. Logen i Tomelilla har alltid haft 
som tradition att delta och så också i år.
Först samlades vi tillsammans med andra 
föreningar och organisationer utanför 
Kommunhuset och alla fick var sin 
liten svensk flagga att vifta med. Sedan 
marscherade vi mot Torget med vår 
egen Vasa-flagga och vår svenska flagga 
i täten på vårt ”gäng” och Tomelilla 
Ungdomsorkester främst i tåget spelande 
sprittande marschmelodier.

På torget blev det sedan högtidligheter med 
hissning av den svenska flaggan, högtidstal 
och sång och musik av orkestern. Och 
många utanför ”tåget” deltog i firningen 
och i det vackra solskenet märktes det 
också, att vi hade fått nya kommuninvånare 
med lite mörkare hudfärg och mer färgrika 
kläder.

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628

LOGEN TOMELILLA nr 631
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Vi anträdde färden med buss tillsammans 
med SPF i Kivik och hade med oss fika, 
som vi förtärde i den vackra parken kring 
teatern. 
Föreställningen, som hette Hotelliggaren, 
var som alltid roande och lockade till 
många glada skratt. Och som vanligt, så 
”hade vi tur med vädret”. Glada och nöjda 
till både kropp och själ åkte vi hem i den 
sköna sommarkvällen.
KL G Hägg

Möte i Åhus
En ny tradition (?) bjöds vi på i augusti, 
då Logen Christian inbjöd oss till Åhus. 
Många medlemmar från både Tomelilla 
och Kristianstadlogerna hade kommit. 
Först samlades vi alla på Åhus Torg och 
sedan tog vi oss till ”Absolut Vodka”, där 
vi fick en mycket trevlig presentation av 
vin- och spritfabriken. Nästa punkt på 
programmet var Håkansgården, som är 
Åhus hembygdsgård, och där fick vi också 
en guidning och nu av Br Anders Björklund 
från Logen Christian och så blev vi bjudna 
på kaffe och hembakat och detta smakade 
mycket bra. Och efter kaffet gjorde säkert 
några också besök i Åhus berömda glassbar, 
eller?
En fin dag avslutades med grillafton med 
frågetävling hemma i trädgården hos Sy 

Några vasamedlemmar med picknick i gröngräset innan 
framträdandet på Fredriksdalsteatern i Helsingborg.

Besök på Fredriksdalsteatern
Det har blivit tradition att medlemmarna i 
Logen i Tomelilla besöker Fredriksdalsteatern 
i Helsingborg och så blev det också detta 
år.

Ett pris delades ut till de deltagande 
organisationerna och man drog lott om 
detta och i år hade Vasa Orden i Tomelilla 
det stora nöjet att bli den utvalde vinnaren 
till priset, som lydde på 5 000 kr. Vår FDO 
Sy Gull-May fick därför hålla tacktal och 
hon berättade då samtidigt om vår orden.
Efteråt samlades vasamedlemmarna i Sy 
Gull-Mays och Br Bengt-Arnes fantastiska 
trädgård och vi festade där i det varma 
solskenet på Sveriges egen nationaldag 
och kände oss glada och svenska att ha vår 
hemvist där.
KL G Hägg

Företagarnas Nationaldagsstipendium vinst till Logen.
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Gunnel och Br Nils-Olof Olsson. Den 
här dagen hade vi inte ”tur med vädret” 
så det var bra att man hade satt upp tält i 
trädgården. 
Festen avslutades med kaffe och tårta. Och 
hela programmet hade satts ihop av några 
medlemmar från Logen Christian och det 
blev verkligen lyckat! Hur ska vi kunna 
bjuda igen??
KL G Hägg

Eftersamkväm i syskonen Åstradssons trädgård.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Om du vill sätta in en julhälsning i 
Vasa Star: Tag kontakt med DKL Bo 
Ljungklint för uppgifter om hur du 
skall gå till väga. 070-943 87 17
e-post: dkl@vasaorden.se

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.

Införande av amerikanska gäster: Curtis Mahon, North 
Star Lodge nr 145, Daga Karin Lindquist, North Star 
Lodge nr 145, Bertil Winther, Golden Valley Lodge nr 
616.
VO Sy Inger Bengtsson hälsade alla varmt 
välkomna, speciellt vår DD Br Rolf Hans-
son, som stannar kvar som DD i logen i 
ytterligare en period, och öppnade mötet 
enligt ritual. 
Efter protokoll och skrivelser rapporterade 
Br Gunnar Lindstrand från Besökskom-
mittén om hälsotillståndet i logen. 
Sy Evy Lindstrand redogjorde i stora drag 
om vad som hänt under Distriktsmötet i 
maj och Br Ola Sandberg berättade om 
årets utfärd, som ska gå till Malmöoperan 
och Spelman på taket.

Sverige-Amerikamöte 1 juli 2017

Årets sommarmöte gästades av 3 ameri-
kanska gäster och 11Vasasyskon från andra 
loger.

En stilfull fanparad.

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Stämningen i salen steg snabbt och när alla 
var mätta och glada, tackade DD Br Rolf 
för maten.

Kaffe och hembakta kakor serverades vid 
småbord och dansen tog vid. Som vanligt 
fylldes dansgolvet snabbt av dansglada Va-
sasyskon.
Lotteridragningen tog vid och fick många 
glada vinnare.
Så var det dags för årsdragningen av Dröm-
reselotteriet som alla väntat på med spän-
ning.
Högsta vinsten, 5.000:- vanns av Sy Ing-
ela Persson, som tyvärr inte var närvarande 
men som nog fick en glad överraskning un-
der söndagen.
Andra till fjärde pris, 500:- fann också sina 
glada vinnare.
Dansen fortsatta ännu en stund och innan 
allt avslutades sjöng Br Leif Larsson ”We´ll 
meet again”, vilket blivit en fin tradition 
vid våra högtidsmöten.

Br Knut Rosenkvist, Sy Daga-Karin Lindquist och  
Br Bertil Winther.

Sy Evy Lindstrand och Curtis Mahon bjuds på lax.

Därefter utfördes en stilfull fanparad av 
Sy Kerstin och Br Calle Nilsson, Sy Ag-
neta Bergström Hult och Br Yngve Hult. 
Kaplan Sy Bodil Larsson läste prologen 
till fanorna. Samtliga tackades med varma 
applåder.
DD Br Rolf Hansson överlämnade Distrik-
tets Förtjänsttecken L till Sy Ingrid Berg 
och Br Ola Sandberg.
Under punkten Kontakt Amerika berättade 
Kulturledaren om Årets Svensk Amerikan, 
Jan Eliasson.
Logehistorikern rapporterade från ett loge-
möte på 80-talet och fortsatte därefter med 
ännu ett utdrag ur Torbjörn Gerwards bok 
Gruvminnen. Ett uppskattat inslag!
Mötet avslutades med sedvanlig vacker 
ljussläckningsceremoni.

Salen iordningställdes för bankett, musiker 
Mats Nilsson spelade pampig ingångsmu-
sik och alla intog sina platser. Efter att VO 
Sy Inger hälsat alla välkomna till bords, ut-
bringade Br Ove Thornblad med hjälp av 
Ceremonimästaren kvällens första skål och 
leve för HM Konungen och Kungssången 
sjöngs.
Traditionellt serverades kokt lax med tillbe-
hör, glass, jordgubbar och vispgrädde och 
allt smakade som vanligt fantastiskt gott. 

VO Sy Inger Bengtsson tillsammans med kvällens 
gäster.
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Sommaruppehållet startade efter vårt april-
möte.  I maj månad for ett par av våra med-
lemmar till Ljungby för att som delegater 
deltaga i distriktsmötet. På söndagen kom 
ytterligare några syskon från Västervik och 
Oskarshamn för att mottaga distriktets för-
tjänsttecken.
Sedan blev det sommar för oss alla. Den 
20.8 smygstartade Vasaaktiviteterna. Då 
samlades 41 syskon och vänner till värdpa-
ret på Nystugan. Ca 2 mil söder om Väs-
tervik. Där hade vår O Stig Lilja och hans 
hustru Anna-Lena inbjudit till den tradi-
tionella Vasastafven. Till mötet kom även 
några syskon från Logen 749 Blå Jung-
frun.
Traditionen har ca 10 år på nacken och ut-
gör en härlig upptakt till höstens arbete, Vi 
startade med att dricka kaffe och avnjuta 
gott hembakat kaffebröd. Broder Stig be-
rättade kort om Vasastafven, redogjorde för 
reglerna och sedan startade tipspromena-
den. Han berättade att när sammankoms-
ten startade för 10 år sedan hade många av 
deltagarna stavar men den här gången var 
det bara en, undertecknad, som gick med 
stavar. Tiderna förändras. Det var 10 täm-
ligen knepiga frågor och promenaden tog 
ca 20 min. När vi kom tillbaka var det en 
utslagsfråga. Man skulle gissa antal pärlor 
i en burk.
Nu smakade det gott med grillad korv med 
tillbehör. Maten hade en strykande åtgång. 
Vår värd Stig rättade frågorna och det vi-
sade sig att det var 3 som hade 7 rätt. Bro-
der Anders Johansson fick Vasastafven för 
andra gången. Han hade gissat bäst på ut-
slagsfrågan. I stafven skrivs nu hans namn 
in. Stafven är ett vandringspris. Efter att vi 

njutit av grillad korv fick vi kaffe. Därefter 
var det prisutdelning där alla fick pris. Bara 
hembakat och hemgjort.
Nöjda och glada for vi hem efter en mycket 
trevlig eftermiddag. Vi tackar vårt fantas-
tiska värdpar. Nu ser vi fram mot höstens 
sammanträden.
Lena Folckner
Logehistoriker

Trubaduren Per Malmborg och sy Iris Pettersson.

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.

Om du vill sätta in en julhälsning i 
Vasa Star: Tag kontakt med DKL Bo 
Ljungklint för uppgifter om hur du 
skall gå till väga. 070-943 87 17
e-post: dkl@vasaorden.se

LOGEN WESTERVIK nr 679
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Logen Blå Jungfrun, nr 749, spelade sin 
årliga Vasagolf en underbar sommardag 
den 17 augusti. Vi var tio golfare, som 
spelade på Oskarshamns G K:s fina 
golfbana.
Vi gratulerar Karin och Hans Appelgren 
som vann årets golftävling.
Gudrun Gustafsson

Vasagolfen 2018 kommer att spelas 
lördagen den 26/5 på Äppelgården i 
Båstad.
Mer information kommer på nyåret. 
Boka den helgen redan nu.
Heidi Holmberg 
LL Nybyggarna 698 Ängelholm.
070 234 66 06
matsholmberg1@telia.com

VASA ORDEN AV AMERIKA
LOGEN KÄRNAN NR 608 

HELSINGBORG
FIRAR 80 - ÅRS JUBILEUM 

LÖRDAGEN DEN 21 APRIL 2018

fortsättning från sida 6  SLD

Sy SLD Catherine som presenterade Årets Svensk-
Amerikan på Minnesotadagen och  Börje Nilsson, 
ordförande i Ljuders Hembygdsförening, och eldsjäl i 
arrangeringen av Minnesotadagsfirandet.

i området. Vi fick uppmärksamhet 
också i pressen. Det var den allra första 
kulturledarträffen  och tiden var mitten av 
1990-talet. Jag var DKL och hade initierat 
denna KL-träff. Jag tyckte att det var 
viktigt att KL träffades och utbytte tankar 
och idéer med varandra, att de fick en slags 
kulturell vitamininjektion, och inspiration 
i sitt uppdrag som KL. Detta initiativ är 
jag stolt över och glad för att det har blivit 
en tradition att anordna KL-träffar genom 
åren i DL 20. Denna fantastiska dag har 
följts av många intressanta och spännande 
besöksmål för våra KL, arrangerade av 
entusiastiska DKL.
Som avslutning vill jag nämna en särskild 
gäst på Minnesotadagen, Carl Boberg från 
Nisswa i Minnesota. Han är en trogen gäst 
på Minnesotadagen sedan många, många år. 
Carl Boberg värnar om sitt svenska arv och 
är en betydelsefull länk på Minnesotadagen 
till våra svenskamerikaner. För Carl har 
banden till Sverige slutits sedan hans son 
har flyttat till Sverige!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Storlogedeputerad

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 
nr 749, Oskarshamn
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då får vi se hur säkra vi är. Detta skall även 
diskuteras med DL 19 så att våra ändringar 
blir godkända och vi får samma ritualer. Jag 
tror att alla vi ser framemot att göra denna 
nya installation. Många andra frågor som 
rörde DD:s arbete blev uppklarade.
Helgen gick fort när man har trevligt 
tillsammans med Vasavänner och god mat 
fick vi.
Alla enades vi om att den hade varit mycket 
givande.
Ett stort tack till våra bröder Olle 
Wickström, Bo Västerstjärna och Hans-
Åke Rytterdahl som var tålmodiga med 
oss.
Sy Gull-May Åstradsson 
LL Tomelilla 631
Ny DD i LL Skåne 570

Här samlades 10 av 13 DD varav 4 av oss 
var nya på denna tjänst.
3 av oss var inte med på Distriktsmötet så 
vi blev installerade och fick våra regalier 
och namnskyltar under lördagen.
Vi gick igenom alla våra ”plikter” som DM 
vill att vi skall göra, som hans förlängda 
arm, såsom poängberäkningar av olika 
befattningar och det var inte det lättaste. 
DM hade här gjort lite kluriga uppgifter 
som lurade oss alla, men det är sådant man 
lär sig av. Sen är det lite hur noga logerna är 
med att fylla i rätt uppgifter i sina papper.
Diskussionerna blev många då vi gick 
igenom den nya installationsritualen.
Med lite ändringar och några träningar så 
började vi känna oss rätt hemma i denna, 
men nästa steg är att göra det på ”riktigt”, 

Bakre raden: DS Bo Västerstjärna, DD 634 Rolf Hansson, DD 608 Ola Sandberg, DD 617 Jan-Anders Ingvarsson, Agneta 
Västerstjärna, DD 678 Monica Jernetz, DD 618 Åke Mellnert, DM Olle Wickström, MDER Hans-Åke Rytterdahl. 
Främre raden: DD 628 Nadja Häll, DD 749 Gunilla Öst, DD 631 Eva Newin, Marie Wickström, Ingrid Rytterdahl, DD 570 
Gull-May Åstradsson.

Årets DD-konferens i Ljungby
26-27 aug
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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.

Tre bilder från New York, t.v. gatulivet, ovan The High Line.

Minnesmärke över fartyget Calmare Nyckel och dess första färd 
till Wilmington i USA för 379 år sedan i Sylvanderparken.


