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DISTRIKTSMÄSTAREN

trevligt arrangemang. Nästa firande av årets
ÅSA som var det officiella firandet ägde i år
rum i Växjö. Årets ÅSA hade inte mindre
än arton supportrar med sig från det stora
landet i väster. Under kvällens middag fick
Bruce Karstadt mottaga beviset som årets
ÅSA. Ett flertal tal hölls och det bästa var
ÅSA Bruce Karstadts egen berättelse om
hur utvecklingen av hur ASI (American
Swedish Institute) hade växt från år 1990
till dags dato. En mycket trevlig kväll med
en del Vasavänner och representanter från
näringslivet i Växjö med omnejd. Vid detta
tillfälle fanns även tre tidigare ÅSA representerade Agneta Nilsson 2006, Barbro
Osher 2008 samt 2009 Anne-Charlotte
Hanes Harvey. Växjö dagarna avslutades
med Minesotadagen i Ljuder.
Sista helgen i augusti ägde den sedvanliga
tjänstemannakonferensen rum i Ljungby.
Nio av Distriktslogens tretton loger fanns
representerade med kursdeltagare. Det är
tråkigt att inte alla Lokalloger har nya eller
kommande tjänstemän att sända till denna konferens. Förutom undervisning i de
olika befattningsgrupperna så är inte minst
den sociala biten mycket viktig i pauserna
då nya kontakter knyts samt att det utbytes erfarenheter deltagarna emellan. En sak
som flertalet deltagare fick medverka i var
träning av den nya receptionsritualen, en
nödvändig träning med många Aha-upplevelser. Många kluriga frågor ställdes i de
olika arbetsgrupperna så ER-tjänstemännen hade mycket att svara på och reda ut
under helgen.
Uppdatering av tjänstemannapärmarna har
gjorts och pappren delades ut till logerna
denna helg. Varje loge har två pärmar en
hos Ordf. och en hos PS. I denna pärm

Ordenssyskon!
Vilken fantastisk sommar vi haft detta år.
I år är där väl knappast någon som kan ha
saknat sol och värme, det har vi haft i överskott. Under denna sköna tid har vi alla
kunnat ladda batterierna enligt eget val för
att nu på höstkanten ta nya friska tag i våra
loger. De nya programhäftena och brevmärkena har fördelats ut till alla logerna
så se till att Du erhåller dina exemplar till
hemmet. Här kan man få fina uppslag för
besök i andra loger för trevligt umgänge
med logesyskon som du kanske aldrig mött
tidigare.
Under sommarstiltjen har det givetvis förekommit aktiviteter med VASA-anknytning. Förutom Storlogemötet har det på
hemmaplan varit aktiviteter. I juni hade
Logen Calmare Nyckel Nr 628 sin sedvanliga Sverige-Amerika-dag som var en
mycket trevlig tillställning med många besökare från när och fjärran. Det gick att om
så önskades tala både svenska och engelska
då det som sedvanligt var besök från staden
Wilmington i Delaware, USA.
Två andra arrangemang som båda ägde
rum i första halvan av augusti var firandet
av årets svensk-amerikan Bruce Karstadt,
som ni tidigare kunnat läsa om i Vasa Nytt.
Det första eventet ägde rum såväl i Karlstad
som i närbelägna Filipstad. Det var två kvällar med mycket Vasafolk samt några representanter för de båda städerna. Ett mycket

fortsättning på nästa sida
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DISTRIKTSKULTURLEDAREN

DISTRIKTSHISTORIKERN

Ordenssyskon.

Kära Vasasyskon!

Det har varit en varm sommar som inte
fordrat speciellt mycket sysselsättning, inte
fysisk i alla fall.
Beträffande Vasa-aktiviteter under sommaren har jag deltagit i tre:
Sverige/Amerikadagen som firades traditionsenligt och värdigt på Kalmar slott med
efterföljande ostkakefest i Krusenstiernska
gården.
En sommarfest, ”Tivolivat”, anordnad av
logen Tomelilla nr 631 i Killhult hos ordenssyskonen Lena och Kennert Andersson. Tack för detta evenemang. Förutom
syskon från vår egen loge deltog syskon
från andra loger de flesta från LL Christian
nr 617. Allt var mycket trevligt och välordnat.
Till sist besökte jag Årets Minnesotadag i
Ljuder som enligt mitt tycke var den bästa
jag varit på under ca 20 år, med tal av Årets

Vilken sommar vi har haft!
När jag sitter och skriver detta i början av
augusti så är det bara timmar kvar innan
min sommarsemester avslutas och höstens
arbete tar vid. Hjärnan börjar övergå i arbetsmode och försöka börja ta tag i saker
igen. Just nu försöker jag lägga den sista
handen vid LH-delen av tjänstemannakonferensen i slutet av augusti. När ni får
denna tidning har detta redan ägt rum och
i nästa nummer får ni förhoppningsvis bilder därifrån, säkerligen finns det några att
tillgå på vår Facebook-sida redan nu om
det är någon som är nyfiken.
Första halvan av detta året flög förbi för
mig, det känns som åren bara går snabbare
och snabbare. Under våren missade jag
ER-mötet på grund av en elak halsinfektion och ovanpå det missade jag även att
skicka in mitt bidrag till denna tidning. Så
blir det tyvärr ibland när man vill mer än
man hinner med.
Hösten börjar som sagt ta sin början snart,
eller i alla fall höstens aktiviteter. För min
del börjar det intensivt med tjänstemannakonferens i Ljungby, helgen efter blir det
släktforskardagar i Växjö och ovanpå det
jobbar jag en del i Stockholm under veckorna. Men jag antar att det hör till en aktiv
livsstil att det ibland blir kluster av tillfällen

fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida DM

finns material till alla logens valda tjänstemän med anvisningar av olika slag. Är du
tjänsteman i logen så se till att Du får läsa
vad som rör din tjänst.
Med önskan om en riktigt fin VASA-termin till alla logesyskon.
Olle Wickström
Distriktsmästare

fortsättning i nästa spalt
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MDER

Nu önskar jag och sy Ingrid en lagom varm
o fin höst med många härliga logemöten.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER
fortsättning från föregående sida DKL

svenskamerikan Bruce Karstadt, fin underhållning och ovanligt många besökare, inte
minst från USA. (Detta evenemang kan ni
säkert läsa om på annan plats i denna tidning).
I skrivandets stund ser jag fram mot Tjänstemannakonferensen i Ljungby och mötet med KL-gruppen som består av totalt
4 deltagare. Förhoppningsvis kommer vi
fram till något bra.
Slutligen vill jag gratulera Sy Maureen
Bengtsson till hennes utnämning som Storlogskulturledare och önska henne lycka till
i befattningen.
Hoppas ni alla får en trevlig och givande
Vasa-höst.

Ordenssyskon!
Nu verkar det som den långa varma
sommaren går mot sitt slut för denna gång.
Det är nog många som likt mig har fått
ställa in saker som skulle ha blivit utförda.
Det var liksom inte läge att försöka sig på
något ansträngande t ex häckklippning.
Solen fanns ju överallt och även om vi
önskar att få se den under sommaren så kan
det bli lite för mycket ibland. Inomhus var
det ju inte bättre då inomhustemperaturen
också låg på hög nivå.
Av sommarens aktiviteter har sy Ingrid o
jag haft nöjet att få vara med om firandet
av Årets Svensk-Amerikan, Bruce Karstadt,
i Växjö och i Ljuder vid Minnesotadagen.
Båda dessa evenemang var mycket trevliga
och givande. Bruce Karstadt visade sig
vara en kunnig och hängiven ledare
för American Swedish Institute (ASI) i
Minneapolis, Minnesota. Han berättade
om ASI och dess verksamhet både i Växjö
och Ljuder.
Nu drar höstarbetet igång och när detta skrivs
är det dags för tjänstemannakonferensen
i Ljungby 25-26/8. Jag hoppas att det
kommer att bli lika trevligt som givande
som vanligt.
Även logerna drar igång med möten och
det är alltid roligt att få se inbjudningarna
med alla fina efterkapitel. Synd att man
inte har möjlighet att åka på alla.

I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint / DKL
Ps. Beträffande mitt egna kulturarbete,
sommarstugan, har ingenting hänt. Ds.
fortsättning från föregående sida DH

då det är mer att göra. Då är det tur att jag
precis fått fyra veckor då jag i princip bara
varit hemma och laddat batterierna.
Jag önskar er alla en trevlig höst och hoppas
att vi ses på olika aktiviteter. Jag har haft
förmånen att titta på hösten och nästa vårs
program för de olika logerna och det är väldigt intressanta program i många loger.
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH
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SLKL-sv

STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

Ordenssyskon!

Vasasyskon.

Tänk vilken sommar det har varit!
Min man Göte och jag deltog i
Storlogekonventet i Sacramento. Det var
intressanta dagar med diskussioner kring
motioner och rekommendationer som
skickats in, val av tjänstemän och mycket
annat. Men också mingel och middagar
och tid för utflykter.
Jag fick tillfälle att sista dagen säga några
ord om släktforskning som också hade
uppmärksammats med en help desk
dagen innan Konventet öppnades. DKL
Charlotte Börjesson (DL Norra Sverige
nr 19) och DM Sven-Ove Westberg (DL
Golden Gate nr 12) fanns då tillhands för
att hjälpa till.
Jag passade också på att säga lite om
kontakten med våra vänloger och att det
finns svenska loger som önskar vänloger i
USA och Kanada.
Sånghäftet som togs fram till Distriktsmötet
2015 och som jag delat ut till delegaterna
och SL-tjänstemännen blev mycket
uppskattat. Jag gav en kort resumé om
valet av sånger.
Intresset var mycket stort och trots att jag
hade många ex räckte de inte till utan jag
håller nu på att skicka till Vasasyskon som
kontaktat mig.
Att delta i Storlogekonventet gav mig

Min tid som MSLER-Sverige är nu till ända
i och med Storlogemötet i Sacramento.
Åtta lärorika och jobbiga år, samt många
nya vänner i USA/Canada och Sverige.
Ett väl genomfört möte med många
motioner, rekommendationer.
En del av dessa gick vår väg, andra inte,
men i stort sett är jag nöjd med utfallet.
Vår per capita-avgift för kommande termin
är oförändrad, alltså ingen höjning!
En sammanfattning av mötet, med de
beslut som tagits, kommer era delegater att
på något sätt delge er.
Jag vill tacka för den tid, som jag varit
MSLER-Sverige och för den stöttning jag
fått från Distrikten och medlemmarna i
Sverige, samt alla nya Vasa-vänner jag mött
under de åtta åren som gått, tack!
Jag vill önska den nya MSLER-Sverige
Connie Grön, DL19, lycka till i sin nya
befattning i Storlogen som representant
för Sverige Jag har det största förtroendet
för henne i denna befattning, lycka till
Connie!
Min nya befattning i Vasa Orden är, att
Stormästaren har utnämnt mig som SLD,
Storlogedeputerad för Distriktslogen Södra
Sverige Nr 20 (DL20), vilket för mig är ett
hedrande uppdrag, som jag skall försöka
förvalta väl de närmsta fyra åren!

fortsättning på nästa sida

fortsättning på nästa sida

6

STORLOGE-MÖTET 2018

fortsättning från föregående sida SLKL-sv

möjlighet att tala med medlemmar från
många av våra vänloger. Det var trevligt
att höra att våra logers brev till dem läses
upp och uppskattas. Några beklagade dock
att de inte är så duktiga på att svara, men
lovade bättring.
Från Sacramento bilade vi norrut längs
kusten i Oregon till Seattle i staten
Washington. Där besökte vi bland annat
det nya Nordic Museum som invigdes
i maj i år, en fantastisk byggnad och
intressanta utställningar. Det är delvis ett
nytt koncept genom att man presenterar
de fem nordiska länderna som en helhet.
”The Nordic Museum welcomes people of all
backgrounds to discover values, traditions, art
and spirit of the Nordic peoples.”

Personligt från mitt uppdrag som delegat vid Storlogekonventet i Sacramento,
Kalifornien 2018.
Vi var 21 delegater från USA, Kanada och
Sverige. Två distrikt hade två delegater vardera, New Jersey #6 och Norra Sverige #19.
Delegaternas uppdrag var att gå igenom
drygt 125 motioner och rekommendationer (förberedelserna började redan i våras
i Sverige) och delta i omröstningar kring
dessa. Alla delegater var indelade i ett antal
kommittéer, som djupstuderade ett antal
förbestämda motioner och rekommendationer. Kommittéerna redovisade sedan vid
sessioner i Storlogen vad man kommit fram
till och föreslog avslag eller tillstyrkan.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige

fortsättning från föregående sida SLD20

Beställning av ”Membershipkits” skall
göras till:
Connie Grön, Illervägen 7,
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-277 09,
Mobil: 070-4253069,
Mail: connie.a.gron@lidkoping.org
Lev väl och ta hand om varandra i god
Vasa-anda!

Fanparad

Själv tillhörde jag fyra kommittéer: Constitution, Cultural, Web/Media och Election/
tally. Jag hade också uppdraget att tjänstgöra som Storlogekaplan. Vid parentationen hade Storlogekaplanen samma uppgift
som kaplanen i våra loger. Bland de svenskar som nämndes i parentationen var bland
andra fd SLKL Gun Lith, vars runa jag
hade fått i uppgift att skriva och framföra.
Jag vill nämna, att öppningsceremonin på
Storlogekonventet var mycket stämnings-

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
SLD DL20
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Den högtidliga inledningen av Stor-Loge-mötet i Sacramento.

hans hustru Birgitta för deras arbete och
engagemang för att göra det 39:e Storlogekonventet framgångsrikt. District 12
Golden Gate med PDM & DHM Victoria
Fedor-Thurman i spetsen var värd för konventet på lokalplanet och har gjort utomordentliga insatser, bland annat organiserat
trevliga utflykter för medföljare, och även
delegater, när arbetspassen tillät det.
Catherine Bringselius Nilsson
PDM och DHM DL 20,
avgående SLD för DL 20

full. Lokalen var stor och inbjöd till en
stilfull fanparad, och senare även dans av
vasabarn i folkdräkter. Det kändes högtidligt att läsa kaplanens inledningsord vid vår
Ordens högsta beslutande möte.
Mina meddelegater från Sverige var Maggie Ahlin Thelin och Connie Grön. Connie
var utnämnd till SLCM. Från Sverige var vi
ett femtontal deltagare.
Eftersom protokollet ännu inte är lagligen
utsänt skall jag här inte föregå att delge besluten. Några motioner/rekommendationer
var lätta att fatta beslut om, medan andra
behövde diskuteras mer eller mindre länge
innan beslut kunde fattas. En del motioner
var en anpassning av Constitution till verkliga förhållanden. Andra rörde fastställande
av kriterier av olika slag, ordval, riktlinjer
- guidelines - etc.
Jag fann arbetet i kommittéerna och sessionerna i Storlogen mycket intressant och
lärorikt. Det var stimulerande att umgås
med amerikanska ordenssyskon och samtala kring olika aspekter på vår Orden. Det
var en öppen och hjärtlig stämning, sann
Vasaanda och gemenskap. Jag vill ge en
eloge till avgående SM Tore Kellgren och

Flaggorna vajade utanför konferenshotellet.
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LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö
Logen Skånes hedersmedlem 100 år
Sy Birgit Ekelund Logen Skånes Heders-medlem har blivit 100 år
Högtidsdagen firades på annan ort med släkt och vänner.
Några dagar senare var logens Ordf. Sy Marie Wickström hemma hos jubilaren för att
överbringa logens
lyckönskningar.
Sy Birgit är en trogen besökare på
våra möten fast hon
uppnått denna aktningsvärda ålder.
Sy Birgit har ett
långt medlemskap
i vår Orden med
olika logetillhörigheter, Logen Mälardrottningen, Logen Småland och
Sy Birgit tackade för julblomman 2017.
Sy Birgit uppvaktades av logens Ordf. Sy Marie nu Logen Skåne.
i samband med sin högtidsdag.

Fanparad
Den vackra Värendsdräkten kunde beskådas på SL-mötet.
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
Logen Kärnan hade bussutflykt på Kristi
Himmelsfärdsdag den 10 maj.
Målet var IKEA museum. Vi fick åka genom ett vårvackert landskap. I Älmhult
möttes vi av rondellen med skyltar över
alla länder där IKEA finns, ganska imponerande. Vid framkomsten intog vi lunch i
IKEAS restaurang. Många valde naturligtvis IKEAs klassiska köttbullar, men en del
valde andra alternativ, som italienska köttbullar. Efter lunch var det guidning. Det

IKEAs guide berättar historien om Ingvar Kamprad och visar
oss inredningen av alla rummen.

Lunch i IKEAs restaurang, bl.a. Br Lennart Ekberg och Sy
Jeanette Croona.

Paus på väg mot Älmhult. Tre damer i grönt i det gröna. Sy
Ingegerd Persson, Sy Gudrun Fritzon och Sy Stina Lindén.

var verkligen intressant att höra om Ingvar
Kamprads utveckling av IKEA. På museet
har det byggts upp rum med typisk inredning 1950-2018. Alla kände vi igen inredningarna av de olika rummen. Efter guidningen hade vi tid att själva titta närmre på
detaljerna. Många ville fotografera sig för
omslaget till IKEA-katalogen.
Hemvägen gick över Snapphanevägar med
paus för kaffe vid rastplats Sven Dufva.
Innan resan avslutades tackades vår KL Sy
Helén Johansson för en intressant utflykt.

Kaffepaus vid Sven Dufva, bl.a. Br Sven Broddesson, Br Lars
Nilsson och Sy Anita Jönsson.

Logen Kärnan nr 608 gästade generalrepetitionen på Fredriksdalsteatern den 14
juni.
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LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping
Vårens sista logemöte var ett kortare möte
i samband med ett besök på militärmuseet Miliseum i Skillingaryd den 25 maj.
Efter fikastunden informerade Ordföranden och Kulturledaren om aktuella frågor,
bland annat om vad som skulle avhandlas
på Storlogekonventet i Kalifornien i juni/
juli. Därefter visades de innehållsrika och
välordnade utställningarna av en kunnig
guide. Han började med att berätta om
soldattorp och fortsatte med den militära
utvecklingen fram till våra dagar. Det framkom under diskussionerna att de militära
rullorna kan ge värdefull information till
släktforskare om indelta soldater, ofta mera
detaljerad och annorlunda information än
vad som finns i kyrkböckerna

Fredriksdalsteaterns scen.

Det är traditon att gästa teatern vid detta
tillfälle. I år såg vi ”Fars lilla tös”. Medverkande utöver Eva Rydberg var Birgitta Rydberg, Mia Poppe, Kalle Rydberg, Fredrik
Dok och Kalle ”Ankan” Johansson. Årets
pjäs bjöd på mycket musik och dans. Birgitta Rydberg gjorde en lysande succé. En
scen där Eva och Birgitta tillsammans som
dubbla upplagor av tysk bestsellerförfattare
skapade otroliga skrattsalvor och var en av
pjäsens höjdpunkter.

I publiken syns Sy Monica Fahlström.

Att få uppleva Fredriksdalsteatern en sådan
härlig junikväll, med fåglar som flyger mellan häckarna ger en härlig sommarkänsla.
Vi tackar sy Jeanette Croona som ombesörjde att vi fick denna sommarupplevelse.
/LH Eivor Höörgren

Landshövding Helena Jonsson och Texas Lucia 2017 Dagny
Carlsson
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Utflykten avslutades med lunch på stiftsgården Tallnäs, varefter vi önskade varandra en skön sommar och skildes åt efter en
lyckad dag.
Den första söndagen i augusti medverkade
Logen Småland traditionsenligt i den stora
hembygdsfesten Barkerydsdagen. Br Bo
Ahlsgård bar Vasafanan i kortegen. Hembygdsföreningens speaker uppmärksammade vår fana och sade att den är mycket
vacker, något som vi Vasa-medlemmar givetvis håller med om. Högtidstalet hölls av
länets nya landshövding Helena Jonsson
som framhöll hur betydelsefulla de ideella
föreningarna är för samhället.

och där hoppas vår KL kunna hjälpa till
med att hitta varifrån.
Ordförande Gunnel Pettersson överlämnade en Barkeryds ljusstake till Logen Småland som tack för vår medverkan vid firandet av Texas Lucia under många år.

Dagny Carlsson och Maureen Bengtsson

Citat från deltagare i ÅSA-firandet i Växjö

/ Göte och Maureen Bengtsson
Historien om ljusstaken
”Som liten flicka fick Greta JonssonNilsson, som minne av sin mormor Kristina
Johannesdotter i Lunnestorp en ljusstake från
sina fäders kyrka, som hon förvärvade innan
den gamla kyrkan revs 1847.
Den blev för henne så kär att den följde henne
hela livet. Hon flyttade till Köpenhamn och
utvandrade till Canada. Hennes familj
återsände den till Barkeryds hembygdsförening
1976, som bevis på vad den betytt.
Vid Barkeryds nya kyrkas 150-åsjubileum
över-lämnades ljusstaken som gåva och står
nu på predikstolen.”
Barkeryds Hembygdsförening har tillverkat
ljusstakar efter denna ljusstake.

Kulturledare Maureen Bengtsson presenterade från scenen Vasa Orden av Amerika
och vår Loge och överlämnade Logens
diplom till Lucian år 2017 i The Swedish
Club of Houston, Dagny Carlsson. Detta
var den tjugosjätte gången en Texas-Lucia
uppmärksammats på Barkerydsdagen.
Dagny höll ett tal på utmärkt svenska,
där hon berättade om sig själv, sina planer
för framtiden och om hennes familjs ofta
återkommande besök i Sverige och på Gotland. Hon berättade om familjens intresse
för släktgården på Fårö och det nya agtaket
som lagts. Dagnys farfar kom från Småland

”De fina minnena från årets ÅSA-firande kommer att leva kvar länge, och roligt att uppleva en del förändringar som
jag förstår ni har måst göra och som blivit bra!” ÅSA 2006
”Ett varmt tack för att jag fick vara med
i den ståtliga firningenav Bruce.
Det kändes som att komma hem! Så roligt, festligt, gott och trevligt!
Jag är stolt över att vara en i raden av
Årets Svensk-Amerikaner!” ÅSA 2008
12

LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628, Kalmar

och kanadensiska nationalsången och Vasasången sjöngs unisont. Ackompanjerade
gjorde Calmare Brazz som intagit scenen.
Hälsningsanförande hölls av Kalmar kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff.
Från Amerikanska ambassaden kom David
Lindwall, Chargé d´affaires och höll ett
högtidstal.
Kalmar Folkdanslag med Kalmar Spelmanslag framförde ett antal folkdanser inför en
uppskattande publik. Calmar Brazz underhöll med stor bravur och avslutade med ”Så
skimrande var aldrig havet”.

Årets Sverige-Amerikadag 10 juni 2018,
den 68:e på Kalmar slott.
Som sig bör firades dagen i strålande sol
och med början i Kalmar slottskyrka.
Gudstjänsten inleddes med vacker orgel- och fiolmusik med prästen Johanna
Hajstad vid fiolen och Per-Ola Svensson
vid orgeln.
Gudstjänsten hölls delvis på engelska och
innehöll, förutom sedvanlig gudstjänstordning, predikan med hänvisning till emigrationen där Johanna Hajstad berörde de
umbärande de som lämnade Sverige fick
utstå.
Många lämnade åldriga föräldrar, syskon
och vänner men också stor fattigdom.
Den vackra musiken, som hade anknytning till emigrationen, var komponerad av
P Moreus och W Petersson-Berger.

Fanorna presenteras av Solbritt Allgren, här med Vasaflaggan.

Stämningsfull gudstjänst i Kalmar slottskyrka.

Sällskapet flyttade sig till intilliggande
”Gröna salen”.
Moderator broder Ole Torffvit hälsade de
närvarande välkomna och visade in fanparaden som med andaktsfulla steg äntrade
salen.
Syster Solbritt Allgren presenterade de olika
fanorna varvid den svenska, amerikanska

De duktiga fanbärarna Lena Brissman, Asta Dahlén, Valdis
Nilhov, Solbritt Allgren och Monica Jernetz nu framme vid
Krusenstiernska gården.

Gemensam avmarsch med fanbärare företogs till den närliggande Krusenstiernska
gården där ostkakegille stod på programfortsättning på sidan 22
met.
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LOGEN RONNEBY nr 630
Ronneby

och tyvärr var vinnaren inte själv närvarande, men Br VO Åke Mellnert meddelades och gratulerades via telefon till den
fina vinsten.
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / LH

Den 28 april 2018.
Kvällen till ära firades logens 65-årsdag
med en trerätters middag. Under logehistorikerns punkt berättade Sy LH Sandra
Eriksson om logens historia från 1953
fram tills idag. Höjdpunkter ur historiken
är exempelvis när logen 1957 gästades av
Stormästaren Br Ellis Hillner, som bl.a.
uttryckte sin glädje över att åter vara i sin
ungdoms stad, Ronneby. Vi fick en del statistik om antal medlemmar och kostnader
för medlemskap, 1959 hade Logen 104
medlemmar. Medlemsavgiften var 15 kr.
Trettio år senare (1989) sattes logens nuvarande rekord för antal medlemmar då
logen hade 214 medlemmar. Medlemsavgiften var 175 kr och det var först till kvarn
på anmälningar till mötena. Året efter fick
logen sin första kvinnliga Ordförande,
Astrid Adholm.
Kvällens stund som alla väntat på inföll
mot slutet som sig bör.
Vinnare av logens högvinstlotteri drogs

Kvällens gäster kom från Helsingborg i form av Br DK Bengt
Åberg med hustru Britt Åberg från Logen Kärnan nr 608 samt
logens DD från Calmare Nyckel nr 628, Lena Brissman.

Logens O Br Per Ericsson förrättade
lottdragningen till högvinstlotteriet tillsammans med Sy K Agneta Lind.

Under logemötet mottog Br KL Mats Pihlgren LFT och Sy Ulla Turbin 50-års märke. Högvinstlotteriet vanns av Åke Mellnert.
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LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla

dertecknad. Detta var bara en av frågorna
för att sätta fart på geniknölarna och dessutom så skulle vi räkna antalet rav (bärnsten) i en flaska.
Efter alla ansträngningar, så smakade matsäcken extra god, och alla trivdes vi i det
härliga solskenet efter väl förrättat värv.
KL Gertrud Hägg

KRISTI HIMMELFÄRDSDAG VID
HAVÄNGS VACKRA STRAND
”Mitt hjärta bor i en gammal gård på slätten”, ja, så skrev en känd Österlenförfattare
en gång, men mitt hjärta finns för alltid
i Haväng, där jag har firat otaliga sköna
sommardagar.
Det är tradition, att vasafolket från Tomelilla brukar ha en utflyktsdag på denna
helgdag och så även i år. Man hade valt
att fira den vid Haväng vid Verkeåns utlopp vid Skepparpsgården. Denna lugna
och fridfulla plats med minnesmärke från
gångna tider på den högsta höjden, drar årligen till sig många människor, som finner
ro här, för trots mängden av besökande, så
känns platsen aldrig stökig.

Vinnaren av tipsrundan Sy Ulla Virdalm tillsammans med Sy
Britt Lantz som var en av uppslagspersonerna till frågorna.

VÅR NATIONALDAG DEN 6 JUNI
Traditionsenligt så firade Logen Tomelilla
denna dag tillsammans med alla i Tomelilla
kommun. Vi samlades vid kommunhuset
tillsammans med alla olika föreningar och
organisationer i kommunen och med en
liten svensk flagga i handen och med Vasas svenska flagga och Vasaflagga i täten på
vår grupp, marscherade vi stolta till torget.
Där hissades Tomelillas stora svenska flagga
medan vi andäktigt fosterlandsstolta lyssnade till Tomelilla Ungdomsorkester, som
spelade ”Sveriges Flagga” med sång därtill
av en ung flicka.
Många människor, både gamla och nya
svenskar, hade samlats i den sköna sommarvärmen och deltog i firandet. Priser
delades ut av olika slag, bl.a. till Tomelilla
Rockkör, som sjöng och spelade en av sina
låtar, Musikkåren spelade också några av

Picknick i det gröna med medhavd matsäck vid Haväng.

Som vanligt vid denna utflykt, så ska man
anstränga sig litet innan man får smaka på
sin medförda matsäck, och så även i år, då
Sy Britt och Br Per-Willy hade ordnat en
tipsrunda med många frågor, som vi skulle
svara på. Vilken blomma är detta? Och så
visades ett foto av vintergäcksblad för att
förvilla oss att tro att det var blad från en
vitsippa. Många gick på detta och även un15

söker jag minnas allt efter denna fest. Den
blev en överväldigande, rolig, slösande
varm och festlig tillställning, där alla var
på sitt bästa humör, solen vräkte sitt heta
gass över alla och där ”de som gjorde det”
hade ordnat en fest som alla skulle kunna
ha glädje av.

Logen Tomelilla nr 631 samlade inför avtåg mot torget.

sina melodier och deras ledare hyllades för
sitt mångåriga ledarskap.
Efter högtidligheterna samlades vi, också
traditionsenligt, hos Sy Gull-May och Br
Bengt-Arne i deras fantastiska trädgård, där
vi njöt av härligt solsken, goda smörgåsar
och härlig kaka i god stämnig och med
många ordenssyskon närvarande.
KL G Hägg

William Arne

Färden till Killhut var en resa för sig med
mycket krokiga vägar i det vackra landskapet, tills vi anlände till denna fina plats,
där Sy Lena och Br Kenneth ordnat allt på
bästa sätt. Och vi kunde beundra den fina
dammen vid entrén och vi fick mingla och
träffa vänner sedan kanske lång tid tillbaka
(sedan aprilmötet!) och förnya bekantska-

Sex av tio arrangörer samlade, Marion, Sibylla, Skäggiga damen, Starke Adolf, Clownen och Robin Hood.

VASAFEST DEN 21 JULI HOS SY LENA
OCH BR KENNETH I KILLHULT
Medan myggbetten fortfarande härjar över
kroppen som ett minne av festen, så för-

Två Hovdamer
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Vinnarna i aktiviteterna.

damen eller ta ett nytt passfoto i tidsenliga
dräkter från den stora utvandringens tid till
Amerika på 1800-talet mm mm. Och man
fick poäng vid idrottsgrenarna. Många
lyckades mycket väl, speciellt en syster,
Gull-Britt, som tog poäng på nästan alla
områden och fick flera priser.

Kungen

pen. Och konstigt nog, så hade många av
”artisterna från Kiviks marknad” hittat dit
med sina färggranna dräkter och de försökte nu roa menigheten. På skuggfyllda
stigar genom skogen vandrade vi sedan ner
mot själva festplatsen, där två stora vackra
dammar fyllda med synliga röda och gula
näckrosor och osynliga kräftdjur på botten,
fröjdade våra sinnen.
Men man fick inte sitta stilla och betrakta
det hela i ”lyn” och ro.

Sibyllan spår Sy Inga Persson.

Kaffe och goda kakor smakade bra efter
dessa stora bemödanden och fick inmundigas i tältets svalkande skugga. Sedan fick vi
några timmar där vi kunde fördjupa samtalen med grannarna vid sidan om, göra lite
promenader i den svala skogen och vänta
på att grillarna skulle värmas opp så att
maten kunde lagas därpå (Ja, grillning var
fortsättning på sidan 22
tillåten då!)

Aktiviteter

Nej, för först skulle man panga ballonger
med pilar, rulla tunga klot för att välta
andra klot (käglor), räkna rätt på rutor målade på fyrkantiga klot, bese Killhults William Arne, bli spådd av den mörka mystiska
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs

resterna av Knäbäck upp en by med nitton
hus. Namnet Rörums strand ändrades till
Knäbäckshusen.

12 maj 2018 Vårutflykt
Vid årets utflykt deltog 29 personer.

Utflykten gick till vackra Österlen. Ett av
besöken var Fritiof Nilsson Piratens grav
vid Ravlunda kyrka. Fritjof Nilsson Piraten
är en av Sveriges mest populära författare
med sin burleska stil. På hans gravsten står
det::
”Här under är askan av en man som hade
vanan att skjuta allt till morgondagen.
Dock bättrades han på sitt yttersta och dog
verkligen den 31 jan. 1972.”

Mellan de olika besöken såldes det lotter.
Sy. Anna-Brita Martinsson och Br. Bo
Ingvar Olsson var två lyckliga vinnare.
Efter ett avslutande besök hos Borstakungen
var det dags för återfärd till Höganäs med
29 mycket nöjda Vasamedlemmar.

Nästa stopp blev vid Knäbäckshusen
en liten pittoresk by. Byn Knäckshusen
uppstod då ett skjutfält skulle utvidgas
1956. Byggmästare Liljedahl fick uppdraget
att riva husen i Knäbäck. Istället för att riva
husen köpte han mark och flyttade husen
vid Rörums strand och byggde där med
18

16 juni Sverige-Amerika-möte
Den 16 juni hölls det traditionella
sommarmötet, Sverige-Amerika mötet.
40 Vasamedlemmar deltog både från vår
egen loge och från våra grannloger Logen
Kärnan nr 608 Helsingborg och Logen
Nybyggarna nr 698.
Dagen till ära installerades fyra nya
medlemmar i logen. Installationen skedde
enligt den nya ritualen.
Ordföranden Inger Bengtsson bad att alla
övriga Vasmedlemmar skulle bildade en
syskonring för att gemensamt önska våra
nya medlemmar VÄLKOMNA.

Br. Gunnar Lindstrand and Sy. Agneta
Bergström-Hult.

Kerstin Nilsson. Prologen till fanorna lästes av Sy Evy Lindstrand. Alla fick välförtjänta applåder efter utfört arbete.
Efter logemötet var det dags för bankett.
Traditionellt utbringas kvällens första
skål till HM Konung Karl XVI Gustav
och Kungssången sjungs. Vidare enligt
traditionen äts kokt lax med tillbehör och
med jordgubbar med glass och grädde som
efterrätt.
Under banketten höll Kulturledaren Br. Ola
Sandberg tal till de nya medlemmarna.

Stående från vänster Br. Hans Bogren, ordförande Sy. Inger
Bengtsson och Sy. Berit Bogren. Sittande från vänster: Br.
Per och Sy. Birgitta Hansson, Br. Mikael och Sy. Camilla
Gibrant.

Efter installationen genomfördes en vacker
och högtidlig fanparad. Fanparaden utfördes av Br. Gunnar Lindstrand, Br. Yngve
Hult, Sy. Agneta Bergström Hult och Sy.

Fanparad.
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Våra äldsta medlemmar Sy. Maj-Britt Carlsson och Br. Stig
Nilsson. Trots att de båda är över 90 år finner man dem ofta
uppe på dansgolvet.

Från vänster: Sy. Britt Marie Rönn, Sy. Ulla Johansson och Br.
John-Olof Ljungkvist småpratar under banketten.

Kulturledare Br. Ola
Sandberg talar till de nya
medlemmarna.

Sy. Birgitta Hansson tackar för det varma välkomnandet
till Logen.

Efter banketten och när borden är avdukade
serveras kaffe och kaka, samtidigt som
musiken spelar upp till dans.
När lördagen gått över till söndag och
lotteridragning är klar, musiken tystnat är
det dags att gå hem från ännu en trevlig
kväll i Vasas anda.

Vid lotteribordet: Från vänster Ordförande Sy. Inger Bengtsson
och protokollssekreterare Sy. Ingrid Berg.

Lerberget juli 2018
Ola Sandberg / KL

In Sacramento: ”Which way do we take from here?”
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LOGEN Carl von Linné nr 678
Växjö

Efter logemötet gick vi ned i klubblokalen
till vackert dukade bord med vitsippor en
masse som bordsdekoration. Supén denna
kväll var mycket välsmakande och bestod
av kyckling med rosépepparsås och ugnsrostad potatis.

Mötet den 15 april 2018
Eftersom mötet hölls på söndagseftermiddagen samlades logesyskonen i galleriet
och intog där en specialbulle med ost, sallad mm. I degen fanns spenat, som gav en
lite annorlunda färg och smak. Till kaffet
serverades goda kakor, allt levererat från
Toftastrand.
Vid bordet samtalades det om än det ena än
det andra. Bland annat berättades hur man
förr i tiden roade sig med att spela kula och
hoppa hopprep. Vi upplevde alla en lugn
och trevlig eftermiddag tillsammans.
Bengt Hammargren PS

Dagens föredragshållare, kyrkoherde emeritus Nils-Henrik
Sikström i berättartagen.

Efter supén vidtog kvällens program. Det
var den pensionerade prästen Nils-Henrik
Sikström som berättade om ” Människor
jag mött”. I sanning ett mycket intressant
föredrag. Ett par av hans många möten var
med amerikaner som hade släktforskat och
kommit fram till att de hade förfäder som
kom från Hjorted, den församling han varit
kyrkoherde i. De hade skänkt ljusstakar till
kyrkan och dessa hade moderna amerikaner kommit för att se. Han har fortfarande
mejlkontakt med dem. Efter kaffet var det
lotteri med som vanligt många vinster. Så
småningom var det dags att gå hem. Nu ser
vi fram mot höstens första möte.
Lena Folckner Logehistoriker

LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik
Logemöte 28 april.
I den något kylslagna vårkvällen gick vi till
terminens sista möte. Den här gången var
det inte mindre än 34 anmälda. Det bådar
gott för framtiden.
Logemötet förflöt under värdiga former.
Vår O Stig Lilja och vår VO Olof Klavebäck berättade att de lämnat kollekter från
två tidigare logemöten till välgörande ändamål. Vid ett tillfälle lämnade vi kollekten till Kvinnojouren Vändela och vid ett
annat tillfälle till Västervikshjälpen. Dessa
gåvor uppskattades mycket av mottagarna.
Vid mötet hölls en högtidlig parentation
för Doris Nordfors som avled 1.3 i en ålder av 91 år. 10 Syskon var närvarande vid
begravningsgudstjänsten 27/3. Vår O informerade också om vårt möte 21.9 som
blir ett informationsmöte till vilket vi skall
bjuda in gäster och informera om vår orden. Vi hoppas få några nya medlemmar.

Citat från deltagare i ÅSA-firandet i Växjö
”I wanted to say again how extremely
grateful Bruce, I, and our whole group
are for the hospitality you showed us last
week.”
Den amerikanska gruppen från American
Swedish Institute, ASI, Minnesota
21

fortsättning från sidan 13

Calmare Nyckel 628

Ostkakeservering.

Underhållning fortsatte med dans, musik
och sedvanliga lotterier. Dagen var mycket
lyckad i det varma och soliga vädret med väl
genomfört program./Marianne Westman
Citat från deltagare i ÅSA-firandet i Växjö
”Hej och stort tack för att jag fick vara
med och hedra Bruce och på den fina
banketten. Det var verkligen roligt!”
Dag Blanck
fortsättning från sidan 17

Utvandrarna paret Åstradsson.

Och faten länsades med god aptit och även
den efterföljande goda marängtårtan med
jordgubbar och grädde, gled ner utan problem.

Tomelilla 631

Grillmästarna Bröderna Gert Lantz, Per-Willy Hansson och
Bengt-Arne Åstradsson.

Så var det tid för avsked efter många timmars samvaro och alla åkte hem, varma,
mätta och ”trätta” och styrkta av samvaron.
(Obs, det syntes inte några mygg där, men
en fanns där bestämt och vem tror ni den
hittade?) KL Gertrud Hägg

Marion vid tombolan.

Och den som väntar på något gott, den
väntar som ni vet inte förgäves, och den
stora skaran från den egna Logen i Tomelilla och från närliggande loger, insåg detta.
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Goodwill för Vasa Orden när Årets Svensk-Amerikan
kom till Växjö
Bruce Karstadt, utnämnd till Årets SvenskAmerikan 2018, anlände med tåg till Växjö
station mitt i gassande solsken med bagage
och två amerikanska vänner. Det var den
6 augusti och Bruce och hans vänner blev
hjärtligt välkomnade av Vasa Orden och
Växjö kommun.

tutet och Sveriges Glasmuseum var också
intressanta besöksmål. För en museiman
var det av särskilt intresse att ta dela av hur
insamlat glas och arkivhandlingar förvaras. Samlingen består av närmare 35.000
glasföremål från 105 svenska glasbruk från
1580-talet till 2011. Till glasföremålen kan
mer än 400 olika designers, formgivare och
upphovsmän knytas.

Alla vännerna från ASI.

Flera vänner till Bruce anslöt under dagen. Sammanlagt bestod gruppen av arton
personer med olika anknytning till American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis,
personal, styrelse och medlemmar i ASIs
vänförening. Under Bruce´s drygt 25-åriga
chefskap på ASI har utvecklingen nått nya
höjder. 2016-1017 passerade besöksantalet
150 000. En tillbyggnad har ökat utställningsytorna, givit plats för caféet FIKA och
artistframträdanden, föreläsningssalar med
mera. Vilken lycka för Sverige och även
våra nordiska grannländer, att vår kultur
och våra traditioner fått en så fin hemvist i
USA! Även dagens immigranter från olika
håll i världen välkomnas genom särskilda
program, som rönt stor framgång.
Efter önskemål från Årets Svensk-Amerikan besöktes utställningar på Wanås och
det småländska Glasriket. Emigrantinsti-

Mingel i Villa Viks trädgård inför ÅSA-firandet.

Växjö kommun välkomnade den amerikanska gruppen på torsdagen och på fredagen
hölls en presskonferens innan det framåt
kvällen var dags för Vasa Ordens bankett
för hyllande av Årets Svensk-Amerikan och
utdelande av utmärkelsen. Festligheterna
fortsatte under helgen med bland annat en
välbesökt Sverige-Amerikadag i Ljuder, den
så kallade Minnesotadagen.
Många hade slutit upp till hyllningsbanketten för Årets Svensk-Amerikan på sommarfagra Villa Vik utanför Växjö. Det var
roligt att se att så många kommit för att
uppmärksamma Bruce Karstadt. Årets
Svensk-Amerikan är ett projekt som väcker
uppmärksamhet och intresse bland människor också utanför vårt Ordensförbund.
Det ger genklang in i Utrikesdepartemen23

tet, ambassader, kommuner, olika institutioner och organisationer. Vasa Ordens
namn blir känt och förknippat med denna
hedervärda utmärkelse.
Nästa år utses den 60:e Årets SvenskAmerikan. Tills dess hoppas jag kunna
presentera en utställning om alla som fått
utmärkelsen genom åren tillsammans med
en historik om Vasa Orden av Amerika.
Med utmärkelsen Årets Svensk-Amerikan
vänder vi blicken mot alla svenskar som

Bruce Karstadt och landshövding Ingrid Burman.

Välkomsttal av ÅSA-kommitténs ordförande Catherine B N.

Kvällens toastmaster Claes Sjöblom.

Citat från deltagare i ÅSA-firandet i Växjö
Bruce Karstadts tal med bilder.

“Our representative returned and praised the event and the great people she
met.”
Amerikanska ambassadens representant
V

utvandrat från vårt land till Nordamerika,
i dåtid eller nutid. Vi vänder blicken utåt
istället för inåt. När allt kommer omkring
bildades loger i Sverige för att vi skulle intressera oss för svenskamerikanerna och
Svensk-Amerika. Årets Svensk-Amerikan
är ett projekt för att utan egenintresse hylla
en representant för Svensk-Amerika.
Catherine Bringselius Nilsson
Ordförande Årets Svenskamerikan-kommitté

”Jag tackar för edert arbete så att hela
Amerikagruppen kunde komma till
Minnesotadagen och arbetet som ni lägger ned för VasaOrden.”
Hembygdsföreningen i Ljuder
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DM Olle Wickström och ordförande Catherine Bringselius Nilsson med Årets Svensk-Amerikan 2018 Bruce Karstadt.

Insignierna och gåvor överräckes till Bruce Karstadt.

Vår förre SM Tore Kellgren överlämnar en bok om Vasa.

Bruce’ tal till de församlade deltagarna, som till 39 % var
Vasa-medlemmar; övriga tillhörde kultursfären på olika sätt.

”Vi vill gratulera er till ett fantastiskt
arbete för Vasa Orden och alla vi som
fick glädjen att ta del av festligheterna ni
ordnat!” ÅSA 2009

Bland de församlade deltagarna syntes även Dag Blanck professor i Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet.
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T.v.: Bruce Karstadt berättar
om ASI.
T.h.: Bruce tar emot utmärkelsen ÅSA 2018 och gåvor.
Nedan: Bland deltagarna på
Emigrantinstitutets Vänners
middag sågs Elinor Gustavson, Richard Grügiel, Erik
Gustavson och Agneta Nilsson ÅSA 2006.

Minnesotadagen firades i Ljuder.
Ovan: Bertil Fransson, Claes och Lena Sjöblom, ASI-deltagare.
T.v.: Catherine Bringselius Nilsson, konferencier Inga-Britt
Andersson från Lessebo och landshövding Ingrid Burman.
Nedan t.v.: Bruce Karstadt och Ulf Beijbom.
Nedan: Presentation av ÅSA i Ljuders kyrka.
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Tjänstemannakonferensen i Ljungby
Distriktskulturledare Bo Ljungklint höll
hov för lokallogekulturledare från Kalmar, Helsingborg och Ängelholm.
Denna lilla skara tog sig an uppgiften att
utröna vad kulturledarens uppgifter består
i. Vi hade att utgå ifrån konstitutionen som
delvis klargjorde vad som gäller.
Vi hade ett antal givande diskussioner om
hur kulturledaren kan hitta olika uppslag
för ett givande anförande i logen.
Vidare diskuterades om att föreslå digitalisering av KL-pärmen och lägga upp den
på DL 20’s hemsida under tjänstemannafliken.
Under punkten kontakt Amerika vill vi att
storlogen uppmanar logerna i Amerika att
aktivt hålla kontakten med vänlogerna i
Sverige. Idag fungerar kontakterna mycket
dåligt.
En KL-träff planeras där ett besök på emigrantmuseet och omgivande trakt som anknyter till emigrationen på 1800-talet.
För KL-gruppen
Karl-Erik Asp Nybyggarna nr 698

Ordförandegruppen
Kursledning Mats Holmberg och Karl-Axel
Bengtsson.
Deltagare: Monica Fahlström, Leif Norlin,
Calle Nilsson, Ole Torffvit och Owe Carlsson.
Vi var fem förväntansfulla vice ordförande
som kommit till Ljungby denna helg
Alla ritualer gicks noggrant igenom med
frågor från kursdeltagarna som utgjorde en
hel del diskussioner och detta var nyttigt.
Det lades extra tid på den nya ritualen för
reception av nya ordenssyskon och det var
ju nyttigt eftersom det utfördes ett sådant
utbildningsmöte som sista punkt för kursen. Där tjänstgjorde Calle Nilsson som
ordförande och Monica Fahlström som
vice.
Sammanfattning av det hela är att det var
nyttigt för oss att gå igenom denna utbildning med en hel del att tänka på, måste
även passa på att tacka Mats och Karl-Axel
för att de höll ångan uppe under hela helgen.
Vid pennan Owe Carlsson

Vi var tre logehistoriker som samlades på
lördag morgon på Hotell Terraza i Ljungby den 25 augusti för att lära oss om vad
vi skulle göra i våra respektive loger. Det
var John-Olof Ljungkvist LL Höganäs nr
634, Göran Nilsson LL Carl von Linné nr
678 och Tomas Roström LL Nybyggarna
nr 698. Vår handledare DH Sandra Eriksson, arkivarie till professionen, pekade på
att det ingick i LH’s uppgifter även att dokumentera och arkivera. På frågan: ”Har ni
en Arkivkommitté i er loge?” blev vi svaret
skyldiga.

VDM och FDM ledde Ordförandegruppen.

Rapport från tjänstemannakonferens i DL
20s regi den 25-26 augusti 2018.
På plats på hotell Terraza i Ljungby.
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Så nu ska vi hem och ordna en Arkivkommitté var i våra respektive loger. En LH’s
uppgift är att dokumentera, arkivera och
rapportera. Tyvärr glöms ofta de båda första momenten bort!
Vi fick även öva på att skriva en liten LHrapport, som senare, i omarbetat skick,
kom att läsas upp på övningslogen.
Göran Nilsson LH

blanketter hann vi också med.
Efter en välbehövligt härlig lunchpaus,
fortsatte våra outtröttliga utbildare att försöka lära oss, frågvisa BPS, allt vad en BPS
och PS ska kunna och göra.
Kvällen avslutades vid vackert dukade bord
med en tvårätters meny, i mycket trevligt
sällskap.
Även söndagen var det utbildning och lärande fram till lunch. Därefter skulle vi ha
ett ”lärande logemöte”, alltså ett logemöte
som vi kunde stoppa och diskutera och
ifrågasätta på. Detta för att vi alla skulle få
en chans att se och lära våra tjänstemannapositioner bättre.
Detta borde alla få uppleva någon gång, det
var väldigt lärorikt och bra.
Med dessa rader, tankar och funderingar
på denna lärorika helg vill vi i PS-gruppen
säga ett stort och innerligt TACK till Bo
Västerstjärna och Claes Johansson, för allt
ni har lärt och visat oss.
BPS Sy Britt Lantz
LL Tomelilla nr 631

Tre LH under DH Sandra Erikssons ledning.

Lördagen den 25 augusti samlades vi, ett
glatt och förväntansfullt gäng, på hotell
Terraza i Ljungby. Vi skulle utbilda och lära
oss mer om våra tjänstemannaposter under
denna helg. Dagen började med incheckning, kaffe och fralla, för att sedan fortsätta
med upprop och väl valda välkomstord från
allas vår DM Br. Olle Wickström.
Väl på plats i de olika grupperna var det
bara att sätta igång. Vi i PS-gruppen var
bara fyra men det var en frågvis grupp, vilket gjorde att våra stackars utbildare, DS
Bo Västerstjärna och VDS Claes Johansson, inte hann med så mycket som de hade
planerat fram till lunch.
Dock hann vi med att få information om
vad för uppgifter en DS och VDS har. Vilka
uppgifter, enligt LL-stadgarna, en PS och
BPS har. Vi började med att titta i Handboken för tjänstemän. Sigill och blanketter, hur och var man hittar både mallar och

DH Sandra Eriksson tar sig en kopp te i pausen.
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Samling inför helgens övningar.

DM Olle Wickström besöker PS-gruppen.

PS-gruppen.

Lunchkön börjar forma sig.

Deltagarna samlade till lunch i matsalaen.

Bord 3: Anita Bengtsson, Göran Börjesson, Britt Lantz, Monica Fahlström, Karl-Erik Asp, Claes Johansson.

Bord 4: Karl-Axel Bengtsson, Ewa Carlsson, Annika Gustafsson, Thomas Roström, Kerstin Engle, Bo Ljungklint.
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Bord 5: Marie Wickström, Kjell Ljungqvist, Ole Torfvitt, Katarina Ljungkvist, Heidi Holmberg, Hans-Åke Rytterdahl.

Bord 7: Lena Pålsson, Siv Hurtig, Calle Nilsson, Ingrid Rytterdahl, Catherine Bringselius Nilsson, Ulf Alderlöf.

Bord 6: Ingegerd Alderlöf, Åke Netterheim, Helén Johansson, Leif Norlin, Yvonne Sölvinger, Mats Holmberg.

Bord 1: Agneta Västerstjärna, Viktoria Kofoid Almgren, Nils-Göran Johansson, John-Olof Ljungkvist, Ove Carlsson , Sandra
Eriksson.
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Bord 8: Bertil Pålsson, Bengt Åberg, Netti Börjesson, Kerstin Nilsson, Olle Wickström.

Bord 2: Birgitta Netterheim, Patrik Olsen, Helén Ljungklint,
Göran Nilsson, Jeanette Crona, Bo Västerstjärna.

Återseendets glädje på Släktforskardagarna 20 augusti i Växjö:
Dag Blanck höll en föreläsning och DH Sandra Eriksson ...

Gunnar Gustavsson fd SLH-sv tilldelades utmärkelsen Hederskorp i logen Uddevalla nr 638. Ser ni vad Sy PS har i sin
famn? (Svar: VasaNytt)

Soluppgång över Ljungby.

... stod i Blekinge Släktforskarförenings monter.
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POSTTIDNING

B

Här har alla deltagarna på tjänstemannakonferens på Hotell Terraza i Ljungby samlats i eftermiddagssolen.

Glöm inte att sätta in en julhälsning i
VasaNytt! Kostnad 50:- per hälsning.
Inbetalning på DL:s BG-nummer 3601549, senast den 10 november.

VASA NYTT

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
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