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Ordenssyskon!
PREMIÄR! För första gången i Vasa Nytts historia presenterar redaktionen en bilaga. Vi gör det på
Distriktslogens hemsida av följande skäl:
• Ekonomi - Tidningens budget medger inte tolv extrasidor i färg
• Tydlighet - På hemsidan kan vi presentera bilagan i A4-storlek
• Spridning - Alla med tillgång till Internet kan läsa denna bilaga, inte bara de som får
tidningen med post.
Naturligtvis kommer det att finnas utförligt reportage i det ordinarie numret, med redogörelse för
beslut från Distriktsmötet med mera. Men vi ansåg att vi ville i färg visa ett antal av alla de foton
som togs under dagarna i Ronneby.
Fotona i denna bilaga har tagits av Jan Dock, Ann-Margreth Ericsson, Per Ericsson, Morgan Pålsson och Carin Svensson.
				Bertil Ericsson				Per Ericsson
							Redaktörer

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den
15 oktober 2003.
Bilder skall vara skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg.
Material till kommande nummer sändes till Bertil Ericsson,
Älgvägen 15, 372 50 KALLINGE
E-postadress: bertram.ericsson@telia.com
RAPPORTERA I VASA NYTT OM DIN LOGES AKTIVITETER!
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Logen Ronneby av Vasa Orden av Amerika firade sina 50 år lördagen den 24 maj.
Logen var också värd för det 26:e Distriktsmötet i Distriktslogen Södra Sverige nr 20, dagarna 2325 maj.

FREDAGEN DEN 23 MAJ 2003
Det började redan på fredagen
För att man ska få till ett riktigt kalas krävs först och främst gäster. Det är väl en sanning så god
som någon. Så när Ronneby invaderades av glada trevliga Ordenssyskon, från olika delar av vårt land
och från USA, då blev det verkligen fest.
Många deltagare anlände redan på fredagen till Ronneby Brunn, och ett enkelt samkväm var då
ordnat på kvällen. Bussar hämtade upp vid hotellet för vidare transport till Hasselstad Bygdegård,
som snabbt fylldes. Man kan utan vidare påstå att vi kom varann mycket nära den kvällen. Men det
berodde inte bara på att vi var många, 132 personer, och satt tätt. Orkestern, Ronneby Playboys, som
för kvällen klätt sig i sin mundering á la Helmer Bryd, fick omedelbar kontakt med sin publik. De
fick oss att både sjunga med och gunga med i takt. På sprittande ben tog vi oss fram till det långbord
som var uppdukat med olika sallader. Stämningen var hög och tiden gick fort, alltför fort tyckte vi
nog. Men när bussarna kom var ändå alla redo för återresan. För en lång och, som det skulle visa sig,
innehållsrik dag låg framför oss.
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Promenad i Brunnsparken
För dem som inte deltog i Distriktsmötet fanns det en möjlighet att på lördagsförmiddagen följa
med på en promenad i Brunnsparken. Vi inledde den vid Brunnshallarna där författaren och Ronnebykännaren Björn O. Svensson mötte upp. Han gav oss kuranstaltens historia och vi kunde föreställa
oss hur livet tedde sig en gång, då människor från hela Sverige och övriga Europa, ja även USA, kom
för att kurera sig. Vid Gamla Källan, den äldsta byggnaden som finns kvar inom brunnsområdet, fick
vi möjlighet att smaka på det goda (?), hälsobringande vattnet. Det serverades av Lotta Gullbrand,
dagen till ära iförd den traditionella brunnsdräkten. 1705 upptäcktes den första källan, så om ett par
år stundar ett jubileum. Parken och skogen är idag kulturreservat.
Vi fortsatte vår promenad till Trollsjön, vackert belägen i just Brunnsskogen. Här serverades kaffe.
En lätt regnskur for snabbt förbi, och efter den blev det bara allt varmare och skönare.
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Jubileumsmötet
Att vädret blev så behagligt betydde en hel del för alla som på lördagens eftermiddag skulle förflytta sig i högtidskläder mellan hotellet och konferenssalen Ron, där jubileumsmötet ägde rum. 313
Ordenssyskon, varav 78 från LL Ronneby, var närvarande.
Bland gästerna vid mötet fanns
• GM Ulf Brynjestad,
• MSLER, Sverige, Bertil Ericsson,
• MSLER at Large Tore Tellberg,
• SLD Rolf Arnshed,
• PMEB Roland Nilsson,
• SLPD Lisbeth Qvarfordt,
• DHM i DL20 Gunnar Mossberg, Barbro Ellinge, Einar Heidensjö, Karl-Eric Forssander och
Sonja Jönsson,
• DH Knut Sernbo,
• DM Knut Rosenkvist,
• DM DL11 Raija Nilsson,
• DM DL19 Ewa Pilhammar Andersson,
• PDM Lars Helgesson,
• VDM Åke Mellnert,
• VDM DL15 Daga-Karin Lindquist,
• DS Lars-Åke Larsson,
• DS DL19 Elisabeth Agge,
• VDS Per Dahlman,
• DK Göran Nilsson,
• MDER DL19 Rolf Broman,
• VDKL Gun Lith,
• DU Barbro Ekholm,
• R/FÖM Elve Lensvall, Gull-Maj Högstedt, Arne Söderbom och Arne Jönhill, PDM i DL19
Aldor Jansson samt
• Ledamoten av stadgekommittén i DL19 Lage Jenneflod.
Ordförande i LL 630 Inger Hammarlund hälsade alla hjärtligt välkomna. Så följde ett möte helt
efter vår ritual och med många högtidsögonblick.
Logen fick 8 nya medlemmar: Gertrud och Georg Abrahamsson, Anita och Urban Karlsson, Birgitta och Jack Linnér, Louise och Mats Persson. Det blev naturligtvis extra glans över denna reception
med så många Ordenssyskon närvarande. Under receptionen kunde vi njuta av skön sång då Bertil
Rosenberg, LL 601, framförde Stenhammars ”Sverige” á capella.
Fanparaden genomfördes av Agneta
Lindh, Ulla Olsson, Bertil Ericsson
och Gunnar Mossberg som fanbärare.
Barbro Sandin läste prologen, som hon
själv skrivit. Det hela präglades av stil
och elegans.
Att få dela ut ett 50-årsmärke hör
inte till vanligheterna. Ordföranden
uttryckte sin glädje över att få överräcka
ett sådant till Logens Hedersmedlem
Adil Olofsson. Hans hustru Britt, som
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varit med nästan lika länge, erhöll 40-årsmärket. Mycken Vasa-Orden-erfarenhet var i denna stund i
fokus. De båda fick ta emot en lång, varm applåd.
Hyllad blev också Logens nye Hedersmedlem Einar Askblom. Han har under årens lopp innehaft
nästan alla befattningar man kan ha i en loge och har därigenom lagt ner mycket arbete för Vasa
Orden av Amerika.
Ulf Alderlöf, Anna Lindström och Börje Svensson var de tre ur Logen Ronneby nr 630, som fick ta
emot Distriktslogens Förtjänsttecken.
25-årsmärken erhöll Evy och Göte Johansson, Ulla Hansson och Ulla Olsson. 10-årsmärken tilldelades Gunvor och Leif Söderbom, Grethe och Alf Isaksen, Ingrid Burfelt, Björn Ericsson, Mikael
Ericsson, Agneta Lindh, Lena Karstensson och Agneta Klämfelt.
Logens kulturledare, Karl-Anders Hjortskull, höll sitt anförande, som innehöll bl.a. hälsningar och
gratulationer från vänlogen Harmoni Nr 472 i Portland, Oregon.
GM Ulf Brynjestad önskade Logen lycka till och fortsatt framgång.
Logen Ronneby nr 630 fick ta emot många gåvor från de båda svenska distrikten och också personliga gåvor.
Ceremonimästarparet Ingrid och Hans-Åke Rytterdahl hade lugnt och värdigt lett ceremonierna
genom hela mötet i samarbete med övriga tjänstemän. Till sist släckte de ljusen till tonerna av Barcarole ur Hoffmans Äventyr av J Offenbach.
Och så var Högtidsmötet slut och deltagarna uppmanades att förflytta sig till hotellet och den
väntande banketten.
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Banketten
I hotellets matsal ljöd tonerna från Heidenstams Kapell, som på sina blåsinstrument spelade
brunnsmusik. På stora bord var förrätten, bestående av tunnbrödsrullar och grönsaksdip, uppdukad.
Den mousserande drycken smakade
bra till. Nu blev det tillfälle att prata
med varandra och många drog sig ut
på altanen för att njuta av den ljuva
försommarkvällen.
På menyn stod:
Svartpepparkryddad kalvrygg med
zinfandelsås, lök-och svampragu och
parmesanpotatis.
Hallontarte med Creme Anglais.
Tal hölls till de nya medlemmarna
av VO Marianne Gullbrand. För dessa
talade Mats Persson.
Louise Persson blev Logens medlem
nr 600 och fick motta ett vackert smycke ur serien Filigree.
Ceremonimästaren, som även var toastmaster, läste också upp de hyllningstelegram som inkommit.
Kaffe serverades och dansen till orkestern 3G pågick till en bra bit efter midnatt. Logen Ronneby
Nr 630 hade firat sitt 50-årsjubileum.
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På söndagen fortsatte Distriktsmötet. Och när det var slut, och vi i Logen började packa ihop och
flytta ut ifrån hotellet och Ron, blev det så tyst och tomt. Tomt efter alla Ordensvänner som kommit
för att delta i Distriktsmötet och sätta glans på vårt jubileum.
Vänskap och kultur är att uppleva högtid med fina ceremonier och att ha roligt tillsammans.
Det är något visst med att vara medlem i Vasa Orden av Amerika!

TACK FÖR BESÖKET!

VASA
NYTT
Ansvarig utgivare:

AUGUSTI 2003, ÅRGÅNG 37

ÅKE MELLNERT, Distriktsmästare
Redaktörer:
		BERTIL ERICSSON		
PER ERICSSON
					Älgvägen 15					Skönevik 4565
					
372 50 KALLINGE			
372 91 RONNEBY
					0457-245 42					0457-400 10
					bertram.ericsson@telia.com
D. L.

Nästa utgåva av detta medlemsblad i november 2003.

