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VASA SUPPORT CLUB
INFORMERAR
Nu står vi inför ett nytt år igen och vi känner oss
ännu mer optimistiska beträffande VASA SUPPORT CLUBS berättigande. Medlemsantalet har
stigit år från år, vilket vi tolkar som att fler och
fler har förstått vikten av stödverksamhet i olika sammanhang. Antalet ansökningar om
bidrag ökar också och det är glädjande att vi har kunnat bidraga med ekonomiskt stöd
(större eller mindre) till alla som har haft anledning att söka enligt våra stadgar.
Vår förhoppning är att alla Vasa-syskon i vårt distrikt vill vara med och hjälpa och
stötta därdet behövs. Allra enklast gör man detta genom att sända in medlemsavgiften,
30:- kronor, med det inbetalningskort Ni fått med senaste kallelsen till Ert logemöte,
men också via kondoleansmedel och gåvor.
Alla vi medlemmar i VASA SUPPORT CLUB önskar att även Du vill vara med oss!
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen
I Sanning och Enighet
VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed
Postgiro 105 68 42 - 6
Ordförande

MEDLEMSMÄRKE I DISTRIKTSLOGEN
Detta märke får bäras i alla sammanhang (inte bara på Logemöten) av
dem som recipierat i Distriktslogen. Märket kan köpas/beställas hos Lokallogernas Finanssekreterare.

DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT
ORDENSSYSKON!
Nu när hösten har kommit nära in på oss och vi har den fina
och sköna sommaren i färskt minne, så hoppas jag att vi alla
har haft en fin start på Lokalloge-terminen. DD-konferensen är
avklarad, och blev mycket uppskattad, så jag hoppas att de nya
Distriktsdeputerade har funnit sig till rätta i respektive Lokalloge. Jag önskar Er lycka
till. Referat från DD-konferensen hittar Ni inne i tidningen.
Mitt första ER-sammanträde som distriktsmästare är genomfört och jag hoppas att de
beslut som vi fattade där kommer alla ER logesyskon till gagn.
Det är mycket positivt att höra att så många nya medlemmar har blivit inballoterade
under hösten, jag hoppas att denna trend kan fortsätta även under kommande år.
Mina besök ute i Lokallogerna har inte varit så många under första delen av hösten,
dels beroende på familjeskäl och dels på att jag har så många nya Distriktsdeputerade.
Jag tycker att de skall få göra entré i sina respektive loger själva.
Med jul och nyår snart stundande vill jag och Carina önska alla Logesyskon en riktigt
skön och avkopplande helg i Era familjekretsar.
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Distriktsmästare

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den
12 januari 2004.
Material till kommande nummer sändes till
Bertil Ericsson, Älgvägen 15, 372 50 KALLINGE
E-postadress: bertram.ericsson@telia.com
Om du kan skicka material med e-post är det att föredra. Sänd då texten som ett
vanligt text-dokument (Spara som->välj oformaterad text *.txt som format), eller skriv
texten direkt i e-brevet. Sänder du bilder med e-post, lägg inte in dem i något dokument (Word eller liknande) utan skicka varje bild som en separat fil - helst i JPGformat med 300 punkter per tums upplösning (dpi). Kan du inte skicka e-post tar vi
gärna emot motsvarande material på diskett, ZIP-disk eller CD.
Från dem utan dator tar vi självklart gärna emot materialet skrivet på papper, samt
bilder på skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg.
RAPPORTERA I VASA NYTT OM DIN LOGES AKTIVITETER!

NOTERINGAR FRÅN ER-MÖTET I LJUNGBY
• Handlingsprogram för innevarande termin presenterades och skall sändas ut till Lokallogerna.
• Förslag till ny informationsbroschyr om Vasa Orden av Amerika presenterades.
• Installationsritualen skall revideras med ny text för omvalda tjänstemän och installationstext för de tjänstemän som idag inte har någon sådan. Den reviderade ritualen
skall framläggas vid Distriktsmötet 2005 för godkännande.
• Ändringsblad till Distrikts- och Lokallogestadgar skall tryckas och sändas till Lokallogerna under våren 2004.
• Datum för Tjänstemannakonferensen i Ljungby 2004 fastställdes till den 28 och 29
augusti.
• Datum för nästa ER-sammanträde är den 3 och 4 april 2004.
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SLD HAR ORDET

Det är med stor glädje jag följer vårt distrikts arbete för vår Orden.
Det nya Exekutiva Rådet under ledning av DM Åke Mellnert andas
en optimism och en framåtanda som bådar gott. Kunnighet och nya
idéer är viktiga ingredienser i allt arbete och det verkar finnas mycket
av detta i vårt nya ER.
Naturligtvis måste det få ta sin tid innan alla har kommit in i sina
roller, men jag är övertygad om att jag kommer att få lämna många
positiva rapporter till vår Stormästare under mandatperioden. Lycka till!
I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed
Storlogedeputerad

DD-KONFERENS 2003
Helgen den 30-31 augusti var det dags för konferens på Hotell Terraza i Ljungby. Den
här gången var det de 18, vid Distriktsmötet i Ronneby, utnämnda Distriktsdeputerade som var kallade. Efter inkvartering och kaffe slog vi oss ner runt konferensbordet i
”nummerordning” och så att vi kunde se varandra. En detalj som jag, som ny i det här
sammanhanget, upplevde som mycket värdefull. DM Åke Mellnert hälsade oss välkomna och presenterade övriga i kursledningen. Den bestod av SLD Rolf Arnshed, VDM
Kjell Isberg, DS Per Dahlman och MDER Ulf Alderlöf. Inledningsvis framhölls Distriktsdeputerades viktiga roll att vara den lyssnande och stödjande. Vidare poängterades
värdet av att hålla sig ajour med konstitution och stadgar. Vi fick en genomgång av statuterna för poängberäkning vad gäller Distriktets förtjänstecken. Därefter gavs tillfälle att i
mindre grupp arbeta med en rad frågor rörande en Distriktsdeputerads uppgifter. Detta
resulterade i intressanta resonemang i den stora gruppen under resten av lördagen och en
del av söndagen. Lördag kväll, efter fullgjort arbete och en stunds vila, kunde vi avnjuta
en god middag i trevlig samvaro i hotellets pub Black Adder. Söndagen ägnades till stor
del åt installationsritualen, både teoretiskt och praktiskt. Tiden gick fort och snart var
det dags att ta farväl. DD för Logen Skåne Nr 570, Börje Gunnarsson, framförde vårt
tack till kursledningen och två intressanta, innehållsrika och välarrangerade dagar var till
ända.
DD för Logen Calmare Nyckel Nr 628, Carin Svensson LL 630

SAKNAR DU NÅGOT NUMMER AV VASA NYTT
Redaktionen har fortfarande ett antal överexemplar av tidigare årgångar av VASA
NYTT. Det finns udda exemplar från 1980 - 1984, från 1985 och framåt finns kompletta årgångar. Är Du intresserad - kontakta redaktionen. Tidningarna kostar ingenting
utöver eventuellt porto.
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FDM HAR ORDET
Starten har gått på Distriktslogen Södra Sverige Nr 20:s termin
2003-2005. Försöker samla mina tankar efter Distriktsmötet i
Ronneby. ”Oj vad skönt slippa ansvaret som Distriktsmästare, att
inte behöva bry sig, att inte tänka på om allt fungerar som det ska.”
Nej så är det inte, var så säkra! Visst bryr jag mej om Vasa Orden av
Amerika och saknaden att inte vara Distriktsmästare känns i både
själ och hjärta. Men jag är för den skull inte utesluten ur gemenskapen. Det är bättre att
vara en före detta än ingenting alls. Jag har möjligheten att träffa er alla på olika Vasa-arrangemang, besöka Lokallogerna etc. Jag är tacksam jag fått deltaga i vår gemensamma
Vasa-skola, fått lära vad gemenskap-vänskap-förtroende och ödmjukhet betyder. Det är
viktigt för oss ALLA Vasa-syskon ta lärdom av detta som med stor sannolikhet kommer
att följa oss livet ut.
”Vinner Du lärdom och vänskap så vårda detta väl”
Jag tänker tillbaka till Distriktsmötet i Ronneby den 24-25 maj 2003. Utan den
personliga insatsen blir det intet, med den kan allting få en ny gestalt. Visst är det väl så
! Den enskildes satsande av sin kraft och vilja skapar förmåga, idérikedom är förutsättningen för förändringar till det bättre. Lägger man då till dessa individuella insatser av
positiv art, så kan detta bli till någonting mycket stort. Så upplevde jag Distriktsmötet
i Ronneby tack vare alla Er som så förtjänstfullt bidrog till att det blev en framgång för
Vasa Orden av Amerika och DL 20. Låt oss ALLA känna för att ”KNUFFAS” i rätt
riktning till det bättre det ligger ju också en fröjd i att verka tillsammans i gemenskap,
strävan mot ett mål vi vasa syskon känner för.
Ett varmt tack till alla Vasa-syskon för dessa fyra fantastiska år som Distriktsmästare
fyllda med glädje, aktning, arbete, förståelse och vänskap som gett mej minnen för hela
livet.
Jag önskar alla Vasa-syskon lycka till i Ert fortsatta arbete för vår Orden.
Vi hörs och ses, ALLTID med Vasa Orden av Amerika i mina tankar.
I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist
FD Distriktsmästare
Till slut en hälsning från Gertrud som tackar för kort och hälsningar som bringats
henne under hennes svåra sjukdom. Behandlingen av Gertruds cancer pågår forfarande
på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, vi hoppas en bättring ska komma. Det känns
skönt med den omtanke som visats henne. Vasa Vänner är Gott att ha.
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DISTRIKTSKULTURLEDAREN

En ovanligt varm sommar är slut, en sommar som av en del
upplevts som för regnig, myggrik, stressig och alldeles för kort.
Andra upplever sommaren som en tid fylld av aktiviteter inom
Vasa Orden av Amerika och en möjlighet att möta syskon från
andra Loger i Sverige, Amerika eller Canada.
Vill man försöka vara med på sommarens alla svensk-amerikanska arrangemang, inser man snart att det är en omöjlighet. Inom
DL 20 inbjöds i år till 12 olika Sverige-Amerika arrangemang mellan 4 juli och 17 augusti. Dessutom anordnar många Lokalloger resor till historiskt och kulturellt intressanta
platser under våren och sommaren. Alla dessa aktiviteter är också utmärkta möjligheter
att informera om och göra god PR för Vasa Orden av Amerika.
Om en del av sommarens begivenheter har vi redan kunnat läsa i Vasa Nytt, och jag
vill därför berätta om något helt annat.
I Kisa i Östergötland, 4 mil norr om Vimmerby, finns ett mycket litet emigrantmuseum, som har en unik samling emigrantbrev, cirka 2.200. Från mitten av 1800-talet och
framåt utvandrade från Kindabygden 6.000 personer. Det var ju inte bara svenskar som
emigrerade, utan från hela Europa lämnade människor sina hem för att söka lyckan i
Amerika. De brev emigranterna skrev hem kan nu komma i centrum genom ett samarbete mellan flera europeiska länder. I slutet av september besökte forskare från Italien,
Polen och Tjeckien Emigrantmuseet i Kisa för att diskutera hur man ska lägga upp arbetet. Även forskare från Irland och Luxemburg är intresserade av att vara med i det här
projektet, för vilket man söker EU- bidrag. Att emigrationen upplevdes olika i de olika
länderna är tydligt och man tror att emigrantbreven kan ge en hel del upplysningar om
det, samtidigt som det blir intressant att jämföra olikheterna i problem och upplevelser.
Meningen är att resultatet skall visas vid utställningar i deltagarländerna och i Amerika.
Ett annat problem är att i Tjeckien blev nästan alla brev förstörda under kriget och i
Polen tog censuren hand om många brev, som därför aldrig kom fram eller blev lästa av
dem de var tänkta för.
Det här projektet kommer säkerligen att öka intresset för emigrationen och emigranternas öden och där har vi i Vasa Orden av Amerika chansen att ”hänga på”. Jag har
redan vid flera tillfällen hört underbara Amerikabrev läsas upp under Kontakt Amerika,
t.ex. i Ronneby. Fortsätt!
När detta läses har höstens aktiviteter kommit i gång i logerna, med många intressanta
kulturprogram hoppas jag och ser fram emot att möta många kulturledare vid den inplanerade träffen i Utvandrarnas Hus i Växjö den 22 november.
I Sanning och Enighet
Gun Lith
Distriktskulturledare

DISTRIKTSHISTORIKERN
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Ordenssyskon!
Svensk företagsamhet i USA
Min far Ernst Bringselius var Vasamedlem och en eldsjäl när
det gällde att samla material och kunskap om emigrationen till
Nordamerika. I hans arkiv har jag hittat nedanstående historia.
Detta är berättelsen om två skånska krukmakare från Höganäs, Sven Paulson och
John Jeppson. De emigrerade till Worcester, Massachusetts, USA och startade där 1869
ett företag, som skulle komma att bli mycket framgångsrikt och få en nyckelroll inom
amerikansk industri.
Hemma i Höganäs i hjärtat av Kullabygden hade Sven Paulson och John Jeppson nått
stor skicklighet i att blanda olika slags lera för bruksgods. Den kunskapen tog de med
sig över Atlanten. De slog de sig samman med en amerikansk krukmakare, Franklin B.
Norton, och började tillverka slipskivor för användning inom industrin. Deras företag,
Norton Company, hade på 1950-talet fabriker över hela världen med 11 000 anställda.
De tillverkade 150 000 typer av slipskivor och verktyg. Huvudkontoret låg i Worcester.
Där fanns också ett stort forskningslaboratorium med 200 anställda. Allt som hade att
göra med moderna slipmaskiner och slipmedel producerades i detta företag, antingen
det gällde vad som behövdes för att polera glaslinser eller slipa kirurgknivar. Sonen till
Sven Jeppson, George N. Jeppson, inträdde i Nortonbolagets tjänst 1898 efter bland
annat studier i Sverige. Han lät resa ett minnesmärke över svensk företagsamhet, symboliserande det goda inflytande svenska invandrare haft på uppbyggnaden av det moderna
Amerika.
Kännetecknande för industrier som drevs av svenskar eller svenskättlingar i USA,
var att svensken i ledande ställning hellre uppträdde som närvarande medarbetare än
frånvarande aktieägare. Hos Norton Company tillämpade man också långt före andra
höga löner för sina anställda, ålderspension och pension åt anställda som på grund av
hälsoskäl måste sluta sitt arbete i förtid. Dessa goda förhållanden bidrog till den mycket
gynnsamma utvecklingen i företaget.
Vi har all anledning att minnas de två utvandrarna Sven Paulson och John Jeppson
med stolthet. De har varit goda ambassadörer för Sverige i Amerika.
Företaget, numera under namnet Saint-Gobain, är fortfarande världsledande med
16 000 anställda i 27 länder. Huvudkontoret finns kvar i Worcester, där allt började en
gång i tiden.
En del av företaget designar möbler och skulpturer och heter fortfarande Norton
Company.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktshistoriker
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VASAVÄNNER!

Ordenssyskon!

En fin sommar har passerat och en kall höst har gjort sitt inträde.
Nu väntar vi på den stora helgen, då han med skägget och röda
näsan skall besöka oss.
Den gångna tiden, efter mitt inträde som MDER i DL 20, har
gått i överlämnandets/övertagandets spår.
Jag har även varit med på mitt första sammanträde med Exekutiva
Rådet, vilket var mycket givande.
Det är mycket som skall falla på plats, både tankar och materiellt, men jag känner att
det börjar komma lite efter hand
Närmast på dagordningen blir att se över ändringar, tillägg och dylikt i Konstitutionen, DL-stadgar och LL-stadgar.
Jag vill önska alla Vasasyskon en GOD JUL o GOTT NYTT VASA -ÅR från mig och
Ingegerd.

Höstens sprakande färger i naturen har gjort oss påminda om
att vi definitivt har en kallare årstid att invänta. Då är det gott att
känna värmen från Vasagemenskapen. Höstens Vasaarbete har
redan pågått en tid och jag vill passa på att tacka för de närvarorapporter som skickats till mig från PS.
Samtidigt påminner jag de få loger som ännu inte skickat in
rapporten från de första mötena att göra detta.
Ett viktigt arbete ute i logerna är medlemsrekryteringen. Viktigt är också att ta hand
om de befintliga medlemmar som finns i Logen. I detta arbete har Medlemsvårdskommittén en mycket viktig uppgift. Det finns kanske några medlemmar som inte har
besökt Logen på länge?
Kom ihåg att varje medlem är viktig för såväl gemenskapen som för Logens verksamhet och ekonomi.
Några tankeord på vägen om att ha tid!
”Aldrig förr har människan levt så länge som den gör idag - aldrig förr har människan
haft så mycket fritid som idag och ändå har människan aldrig haft så lite tid som idag ” !
Sköt om er alla vasasyskon...önskar eder VDM
I Sanning och Enighet
Kjell Isberg
Vice Distriktsmästare

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
MDER

AKTIVITETSKLUBB NR 29
UNGDOMSKLUBBEN NYA SVERIGE
Lördagen den 25 oktober var delar av ungdomsklubben
samt medlemmar från Logen Kärnan Nr 608 på besök hos
Logen Tomelilla Nr 631, för att där framföra ett uppskattat
program.

STÖD VÅR UNGDOMS- OCH
KULTURVERKSAMHET
Köp och använd våra Vasa-brevmärken på Dina brev och kort. Inkomsterna från dessa
märken går oavkortat till vår Ungdoms- och Kulturverksamhet.

ÅRETS SVENSKAMERIKAN 2004
De båda svenska Exekutiva Råden har valt följande att ingå i kommittén för Årets
Svensk-Amerikan 2004:
Från DL 20
MSLER Bertil Ericsson
DH Catherine Bringselius Nilsson
Från DL 19
VDS Gunnar Gustafsson
DKL Ulla-Britt Essgren
Kommittén har sitt första sammanträde söndagen den 23 november i Växjö. Då skall
förslag på tre kandidater tas fram och föreläggas de Exekutiva Råden vilkas beslut i ärendet skall vara klart före jul.
Huvudarrangemanget 2004 blir i Växjö i samband med Minnesotadagen. Reservera
redan nu söndagen den 8 augusti för ett besök i Växjö.
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Höstens första Logemöte fredagen den 12
september. Efter att ha avnjutit en
god kalkon med tillbehör fick vi
höra TV-producenten Bengt Roslund berätta om inspelningar med
Lasse Holmqvist i ”Här är Ditt
liv ” samt även en del program
med Nils Poppe m.fl En intressant
inblick i olika inspelningar. En fin
kväll. /B.Ö.
Lördagen den 11 oktober Högtidsmöte med Reception. Logen
fick två nya medlemmar. Under
CM Roland Stolz, Johan Klintberger, Charlotte Arehov
banketten fick Charlotte Arehov
Ordförande Kennie Sjöström, CMA Ulla Stolz
en ros och en sång av Bertil Övall.
Kvällens dans börjar alltid med
Polonäs ledd av Lilian Alexandersson, även det en fin sed vi har i Logen SKÅNE Nr 570.
En minnesvärd kväll. /B.Ö.

LOGEN KÄRNAN NR 608
Logemöte lördagen
den 22 mars.

Glada gossar från Vilda Västern
Jan Höörgren, Krister Fritzon och Jan Bürzell.

Brödernas afton.
Efter välkomstdrink
hälsades välkommen
till kvällens underhållning. Temat var en äkta
Western-afton. God
mat, underhållning och
dans. Samt Linedancers
som visade och lärde ut
hur man dansar dessa
turer. Inte helt lätt.
Som vanligt jättekul på
Brödernas Afton.
/LH A.L.
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Sommarutfärd med Logen Kärnan Nr 608.
Denna gången ställdes resan till
Ven.
Ett underbart väder gjorde inte
resan sämre utan tvärtom, både
sjötur samt rundturen på Ven blev
ett minne för livet, egen matkorg
eller ”köbelunch”, fritt val, allt
smakade säkert lika bra.
Bilden avser avresan från Råå hamn som synes blev det nästan fullt på båten. /LH. A.L
Logemöte fredagen den 12 september.
En ungdomlig kväll för alla.
Våra ungdomar svarade för underhållningen efter Logemötet. Temat var Karl Oskar
och Kristina i tiden, de var utrustade med både dator och mobil samt hälsades välkomna
till Amerika med ett paket från IKEA, som innehöll tält och annat nyttigt. En rolig idé
och framförandet blev mycket uppskattat.
Kvällens överskott, ca 4.000 kronor, går traditionsenligt till Ungdomsklubben Nya
Sverige Nr 29. /LH A.L.

LOGEN CHRISTIAN NR 617
Logemöte lördagen den 16 augusti.
Årets Hans Mattson-plakettmottagare hovsångerskan Birgit Nilsson har under årens
lopp sjungit för många tusen operaälskare världen över. Logen Christians sånggrupp
”C4-Singers” fick vid Logens
Svensk-Amerikanska Logemöte
äran att sjunga för La Birgit. Man
framförde ”Sommar i Göingeland”,
”Längtan till Italien” och ”When
the saints go marching in”. Och
Birgit Nilsson stämde in i allsången
som kompades av körledaren Ronny
Ragnarsson, piano, och Mary-Ann
Nilsson, gitarr.
Vid Logemötet överlämnade
Ordförande Gösta Löfstedt Logens
Hovsångerskan Birgit Nilsson med make Bertil
standar till nyvalde DistriktsmästaNicklasson, förre Landshövdingen Einar Larsson och ren Åke Mellnert, med gratulationer
Logens Ordförande Gösta Löfstedt i samspråk vid
middagen.
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till valet.
Vid efterkapitlet kåserade Logemedlemmen Gösta Göransson om ”Bishop Hill” och
forts
Erik Jansson och om sekten Erik Jansarnas öden och äventyr. Man fick höra om deras dramatiska ”flykt” från Sverige
via Norge tillsamman med sympatisörer till hans religion från
Göran Göransson med ämnet för främst Biskopskulla, och
kvällens efterkapitel under armen
händelserna i den svenska kolonin
i Bishop Hill fram till rättegången
1850, då Erik Jansson mördades. /WiNil

Lördagen den 6 september gav sig en grupp på närmare 30
medlemmar i Logen Christian Nr 617 ut på en ”småländsk
KL Gunnel Larsson
resa”, med Utvandrarnas Hus/Svenska Emigrantinstitutet i
lyssnar på intervjuer med
Växjö som huvudmål. Det var Logens KL Gunnel Larsson
emigranter.
som hade tagit initiativet till och lagt upp resan. Växjöbesöket
inleddes med ett besök
i Domkyrkan. I Utvandrarnas Hus kunde man
under ett par timmar studera de olika utställningar som finns där.
Särskilt intressant var det säkerligen för Logemedlemmen Anna Dahl-Jönsson, som kunde
visa sina Logesyskon den egna lilla monter hon
har fått i muséet. Hennes far, Erik Daun från
Deltagarna i den ”småländska resan på Rinkaby, (han ändrade i samband med emigrationen år 1912 namnet till Dahl) värvade
trappan till Huseby.
sig i amerikanska armén och blev soldat i First
Cavallery, med tjänstgöring bl a vid Mexicogränsen. Anna har skänkt hans arméuniform, som alltså kan
beskådas i en monter, och en bildsamling till Emigrantinstitutet.
Många av deltagarna i resan besökte även Smålands Glasmuséum. Smålandsbesöket avslutades på hemvägen med en delikat
middag i ”Stallet” på Huseby. /WiNil
BKL Olle Hjelm
i berättartagen.

Logemöte lördagen den 20 september.
Nils Holgersson och ål i olika former
stod i fokus när Logen Christian Nr 617
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höll sitt septembermöte. Logens BKL Olle Hjelm visade att han är en mycket duktig
fotograf och visade med rubriken ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” en
serie fantastiskt fina naturbilder i en ”kameraresa” från Skåne till Norrland, från humleodling i Skåne till ishotellet i Jukkasjärvi. Men även rara blommor hade hans kameraobjektiv fångat in. Rökt, stekt och kokt ål med olika tillbehör stod på kvällens matsedel.
Mötet leddes av O Gösta Löfstedt. Fem nya medlemmar balloterades in. Logens nya
DD Jan-Åke Ferborn, LL 570 Skåne, gästade för första gången Logen som DD och hälsades välkommen. Till styrelseledamöter i stiftelsen Sverige-Amerikadagen valdes Karin
Holmqvist och Ann-Britt Kjellberg. Revisor blev Pernilla Frick och biträdande revisor
Willy Nilsson medan Ronny Ragnarsson ingår i valberedningen. /WiNil

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628
Sverige-Amerika-Dagen - en solig dag bland goda vänner
Den 10 augusti firade vi för 53:e
gången Sverige-Amerika-Dagen - en
dag i gemenskap för vänskap över
havet med ättlingar från ”det gamla
landet”. Gudstjänsten i Slottskyrkan
leddes av Mildred Fischer med vacker
sång och musik. Gröna Salen i Slottet
gav en fin miljö för de intressanta
talen av Landshövding Sven Lindgren,
Marsch från slottet med fanorna i täten.
Kenneth Macartney, Chargé ´Affaires,
Kanadas Ambassad samt Vice Distriktmästare Kjell Isberg. Gemensamma intressen mellan Sverige och Canada poängterades och gemensamma kulturella och vetenskapliga satsningar nämndes. Vi kunde också
lyssna till underhållning med musik av Kalmar Brazz och Kalmar Spelmanslag.
Fanparaden genomfördes
av Logesystrar som därefter
gick i täten till Krusenstiernska Gården. I den
vackra trädgården kunde vi
njuta av kaffe och traditionell Småländsk ostkaka till
välljudande musik.
Vi trivdes alla gott tillsammans med den kanadensiska familjen Macartney, som också passade på
Ostkaka och vackert väder.
att se lite mer av Småland
och Öland. Landshövding med fru umgicks under gemytliga förhållande med gäster och
Logemedlemmar.
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STYRELSEMÖTE I BISHOP HILL
Vasa Order of America National Archives styrelse har haft styrelsemöte på Arkivet i Bishop Hill den 3-5 oktober 2003. Detta
var det första mötet när hela den nya styrelsen var samlad.
Bland annat beslöts att göra om dataprogrammen i Arkivet
till en enhetlig programvara så att samtliga databaser kan samköras med varandra. Kontakt kommer även att tas med Svenska
Emigrantinstitutet i Växjö och Emigrantregistret i Karlstad. För framtiden planeras,
beroende på design av databas, möjligheterna för Vasa-medlemmar att direkt kunna gå
in på Arkivets hemsida och genom att skriva in ett lösenord få tillgång till underlag för bl
a släktforskning. Någon typ av bredbands-utbyggnad till Bishop Hill måste först färdigställas.
Vidare fortsätter arbetet med det beslut som togs på SL-mötet i Edmonton/02 med att
omvandla Arkivet till en fristående organisation utanför Storlogen och på så sätt kunna
vara en s k 501.C3 organisation (utbildning/forskning) för att lättare erhålla donationer
och gåvor med möjlighet till skattelättnader för givaren. Styrelsen beslöt här att juridisk
hjälp skulle inkopplas för att underlätta handläggningen. Styrelsens sammansättning
skall även i framtiden bestå av Vasa-medlemmar.
Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening. Du behövs! Logernas Arkivansvarige, Logehistoriker samt Protokollsekreterare har inbetalningskort. Tidigare medlemmar erhåller
personliga inbetalningskort för 2004.
Gunnar Mossberg
Ledamot i Vasa Arkivets styrelse

AKTIVITETSKLUBB NR 22
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING
bildad 21 september 1992

VASA ARKIVETS STYRELSE 2002 - 2006
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Stående från vänster: Eric G. Johnson, Rolf S. Bergman, C.Richard Overberg (Kassör), Gunnar Mossberg, Sten Hult (Sekreterare), sittande från vänster Ulf A.G. Brynjestad (Vice President), Lennart P.A. Petersson (President)

EN BILD FRÅN
LOGEN
RONNEBYS
JUBILEUM
DEN 24 MAJ
2003

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa Arkivets Stödförening och stöd
Arkivets verksamhet och bevara en svenskamerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser- tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!
		

Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09 - 1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 Kallinge, Tel. 0457-203 90

Vid den högtidliga receptionen fick Logen Ronneby Nr 630 åtta nya medlemmar.
På bilden ses CM Hans-Åke Rytterdahl, Urban Karlsson, Georg Abramsson, Anita
Karlsson, Ordförande Inger Hammarlund, Jack Linnér, Birgitta Linnér, Gertrud Abramsson, Louise Persson, Mats Persson, CMA Ingrid Rytterdahl.
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HANS MATTSSON-DAGEN I ÖNNESTAD
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- Vad glad jag är för denna fantastiska medalj. Ända sedan min debut som operasångerska på Metropolitan i New York har jag haft ett särskilt kärleksförhållande till Amerika
och den amerikanska publiken. Det sa helt enkelt klick direkt!
Detta konstaterande gjordes av operasångerskan Birgit Nilsson, 2003 års mottagare
av Hans Mattson-plaketten, när hon på Hans Mattson-dagen i Önnestads Hembygdspark den 17 augusti tog emot denna utmärkelse. Och det är ju inte så underligt att det
blev mycket uppmärksammat, när Vasalogen nr 617 Christian och Önnestads Hembygdsförening för femtonde gången delade ut denna utmärkelse.
Hans Mattsondagen arrangeras till minnet av Önnestadbon Hans Mattson som
utvandrade till Minnesota år 1851 och som bl a blev överste i amerikanska armén, statssekreterare och amerikansk generalkonsul i Indien, men även för att hedra minnet av de
många skåningar som lämnade hembygden för att söka sin framtid i Amerika.
Plaketten delas som bekant ut till en person som utmärkt sig när det gäller kulturbyggandet
mellan Sverige och Amerika. Och då kunde absolut inte någon annan vara lämpligare
som plakettmottagare än just ”skånegrebban” och hovsångerskan Birgit Nilsson, bosatt i
Västra Karup i nordvästra hörnet av landskapet.
Stor operastjärna.
Birgit Nilsson har i många år varit ett mycket stort namn på operascenerna världen
över. Och den jury från Stiftelsen Sverige-Amerikadagen som beslutat tilldela Birgit Nilsson plaketten, motiverade sitt mycket lätta beslut med att Birgit Nilsson har haft och har
ett mycket stort kulturellt engagemang inom opera, musik och teater och att hon utövat
denna konst i främst Amerika.
Birgit Nilsson var verksam vid Operan i Stockholm 1948-54 och utnämndes det sistnämnda året till hovsångerska. Hon har blivit känd som en stor Wagnertolkare och sin
debut som operasångerska på Metropolitan i New York gjorde hon i uppsättningen av
Tristan och Isolde. Och inte mindre populärt var det när hon så sent som i fjol framträdde på Met i New York.
Traditionellt inleddes Sverige-Amerikdagen i Önnestad med gudstjänst i Önnestads
kyrka. Med Åhus Blåsorkester i täten tågade man sedan till den närbelägna hembygdsparken, där stiftelsens ordförande Lennart Persson var programledare. Man sjöng de
svenska och amerikanska nationalsångerna. F landshövdingen Einar Larsson höll invigningstalet och överlämnade plaketten till Birgit Nilsson, som i sin tur höll ett humoristiskt och trevligt tacktal. Högtidstalet hölls av Birger Ericsson, som knöt an till den
musikaliska samhörigheten mellan Sverige och Amerika.
Programmet i övrigt omfattade ett sångframträdande av Tinna Karlsdotter, som kommer från bygden och som är verksam inom sångbusiness i Göteborg. Och Kristianstads
Squaredancers, med Reine Hjärtström som caller, bjöd på en uppvisning i ”fyrkantsdans”.
Willy Nilsson.
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Åkesson
Ordförande
LL Klockan.
Lars Carlson
Tre nya
villmedlemmar
än en gång balloterades
framföra sittin.
tack
DD
tillKarl-Erik
alla medverkande
Mellnert och
delade
sponsorer som gjorde det möjligt att fira denna fina dag. /KL M.B.

LOGEN RONNEBY
NR 630
Vid höstens första Logemöte,
lördagen den 6 september,
gästades Logen av 18 Ordenssyskon. Bland dessa var vår nye DD
Karl-Erik Mellnert LL 617, DK
Arne Jönhill LL 747, HM KarlEric Forssander LL 680 samt O
Lars Carlsson LL 628. Parentation
hölls över Vera Holmberg och Evy Arne och Helena Jönhill, Karin och Karl-Erik MellEverberg. Många medlemmar rap- nert, Logens Ordförande Inger Hammarlund, KarlEric och Winette Forssander, Lars och Kerstin Carlsson.
porterade från sommarens Vasaevenemang. Bl. a. hade Siw och
Gunnar Mossberg deltagit i firandet av 200-årsminnet av John Ericssons födelse. Denne

Vasaaktörerna ger ”Livet på Tjörneryds Mölla.”
framstående svensk var också ämnet för KulturledaTackar som bjuder!
ren Karl-Anders Hjortskull under punkten Kontakt
Amerika
Bland gästerna var Vasaaktörerna från LL Tomelilla Nr
631. De svarade för kvällens efterkapitel. På ett levande och
humoristiskt sätt skildrade de livet i en skånsk mölla i början
av 1900-talet. Föreställningen lockade fram många skratt och
applåder. /C.S.
Lördagen den 4 oktober hölls Logemöte på restaurang
Ekmans på Soft Center. Gäster var Logens DD Karl-Eric
och Karin Mellnert LL Christian, DD 678 Göran och Lilian
Svensson LL Carlskrona, Inga Strümpel LL
Amor på språng
Calmare Nyckel, Inger Ericsson och Ingvar
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ut Distriktets förtjänsttecken till Lennart
Svensson. Ingrid Burfelt fick ta emot en utmärkelse för att ha skaffat nya medlemmar till
Ronnebylogen. Att vi denna afton var många
deltagare i mötet berodde nog till en del på att
man ville uppleva den nya lokalen. Men givetvis var orsaken i lika hög grad att bröderna
bjöd på underhållning. Conferencier Bertil
Ericsson presenterade en kavalkad av kända
personer, verkliga eller fiktiva, nu levande
eller historiska. Ett brokigt sällskap allt ifrån
Alexander den store och översteprästen Kaifas
till Papphammar och Karlsson på taket gjorde
entré. Vi systrar skulle gissa vem som var vem.
Aladdin
Det gick ganska bra. Som alla förstår berodde
det naturligtvis på våra bröders skickliga agerande. /C.S.

Tomas di Leva

LOGEN TOMELILLA NR 631

Fredagen den 25 april hade Logen besök av Storlogedeputerad Rolf Arnshed, Logen Trelleborg nr 734.
LH Bengt Klyft berättade om Logens historia, som
denna kväll handlade om minnesvärda 25-års jubileet
som firades i stort snöoväder.
KL Gull-May Åstradsson berättade om Årets
Svensk-Amerikan, som heter Marilyn Carlson Nelson
och kommer från Minneapolis i Minnesota.
Efterkapitlet blev många glada skratt. Doktor Glader
underhöll oss med hans budskap ”Ett Gott Skratt
Förlänger Livet” samt goda råd för olika kroppsliga
handikapp såsom kalla fötter och efterdropp. Ett
mycket trevligt program och vi som var där fick nog många extra år samt skrattkramper
kvar i magen till nästa dag.
Kristihimmelsfärdsdagens morgon kl.7.00
hade 25 glada morgonpigga Vasamedlemmar
samlats vid Vantalängan i Brösarp för årets
gökotta. Det blev ca.1tim vandring i natursköna
området med mycket fågelsång innan medhavda
picknickkorgen kunde avsmakas i solen.
På nationaldagen deltog Vasamedlemmar
i tåget och vid firandet som hölls i Tomelilla
Stadspark.
Kristihimmelsfärdsdagskaffe
Söndagen den 17 augusti hade Logen Tomelilla nr 631 utfärd då 28 Logemedlemmar åkte iväg i buss mot Lund. Första stoppet var
vid Knivsås naturreservat på Romeleåsen vid Dalby. Förutom den medhavda lunchkor-
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gen avnjöts den vackra utsikten nordost över Skåne. Återigen kunde det konstateras att
Skåne är långtifrån ett platt landskap.
Vidare fortsatte färden mot Lund och först
besöktes Medicinhistoriska museet i Sankt
Lars- parken. Under sakkunnig guidning fick vi
veta historien kring vår sjukvård och kring den
psykiska vården, som för oss moderna människor kan te sig väldigt barbarisk.
Färden gick efter en och en halv timmes intressant sjukvårdshistoria vidare till ett annat av
de otaliga museer som finns i Lund, nämligen
till Kulturen. Utställningen ”Kärlek, makt och
systerskap” invigdes denna dag, vi kunde även
förutom besöka den fantastiska permanenta
utställningen beskåda fotograf Stig T Karlssons
bilder, ”Österlen mellan himmel och jord”.
Efter mycket kultur och historia avnjöts en
mycket god middag på det anrika Dalby Gästis
för att sen återvända hem till Tomelilla och ÖsHängande tågtransportbår.
terlen med minnen från en mycket givande dag. DS Per Dahlman kontrollerar om patienten lever.
Höstens första Logemöte var fredagen den
19 september, då 46 medlemmar slöt upp. Fd DD Olle Wickström avtackades med en
blomsterbukett. Vår nye DD Marie Wickström hälsades välkommen till vår Loge. Under
Logemötet balloterades 2 nya medlemmar
in. KL Gull-May Åstradsson berättade om
en flicka från ett fattigt hem i Piteå, som
blev en operadiva i U.S.A början av 1900
–talet med kunskap i 7 olika språk. Trots
hennes framgångar dog hon 90 år gammal
ensam i New Jersey.
Efterkapitlet som var en kräft- och räkafton är en uppskattad kväll med mycket
sörplande, sång och prat. Nytt för detta
året var att vi dansade till band som KL
Gull-May och FDO Bengt-Arne Åstradsson hade ordnat. Det blev ett uppskattat
inslag innan kaffe och tårta avsmakades
som O Gunnel Hallberg Dahlman bjöd på.
/G-M Å.
VDS Olle Wickström, DS Per Dahlman och
DD Marie Wickström presenteras för Logen.

LOGEN HÖGANÄS NR
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Logemöte lördagen den 10 maj. Willy Andersson, Logen Trelleborg Nr 734, avtackades för sin tid som DD i vår Loge. Även Hustru Anita fick
blommor, för bakom varje framgångsrik man står som bekant
en kvinna.
Sverige-Amerikamötet 2003.

Knut Rosenkvist, Britt-Marie
Rönn, Ingela och Christer Persson
myser i kvällssolen.

Koncentration.
Anita och Willy avtackas
”Spiddekagan” skall
av O Berit Bogren
skäras
rikaarrangemang.
Lördagen den 4 oktober samlades Logen Malmöhus till Högtidsmöte. KL informerade
om Bishop Hill och refererade då till Knut Sernbo som just kommit hem efter studier i
arkivet i Bishop Hill. Kommittén bjöd
på en trerättersmeny, vilket uppskattades.

Den ”Italienska Kommittén.”

LOGEN MALMÖHUS NR 643

Babbo Italianos underhöll

Fredagen den 5 september fick Vasamedlemmarna som besökte Logen Malmöhus
uppleva en kväll med italienska förtecken. Efter pastan och köttfärssåsen fick vi njuta av
Babbo Italianos där Maestros sång fick många att
drömma sig till sydligare
breddgrader. Fd DKL
Stig Sälgeback inbjöds
av KL att rapportera från
sommarens Sverige-AmeTrerätters-kommittén
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Fem nya medlemmar recipierade och
alla fem tyckte att receptionen var en
mycket högtidlig ceremoni. Efter maten
bjöd Rickards orkester upp till dans
och det dansades fram emot midnatt.
/K.B.
Ordförande Jan Prahl med Logens nya
medlemmar: Helene Jörnstrand, Inger
och Göran Darud samt Helen och Arne
Andersson. CM-paret Jonn Walles och
Margareta Sellberg flankerar.

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665
Fredagen den 12 september avhölls höstens första Logemöte där vår nye DD Rolf
Nilsson, LL Klockan Nr 747 Örkelljunga, hälsades välkommen. Kvällens efterkapitel
var en verklig höjdpunkt där journalisten Lars
Grimbeck från Varberg på ett oefterhärmligt
sätt berättade om halländska dialekter. Dessförinnan hade Kl Marianne Bodetoft under
punkten ”kontakt Amerika” redogjort för ett
sommararrangemang där en stor del av Logens medlemmar var aktiva. Det var en grupp
svensk-amerikaner från Kalifornien med spelmän och gammeldansare, bestående av nästan
trettio personer i alla åldrar, som bl. a. besökte
Halmstad under två dygn. Många av Logens
KL Marianne Bodetoft tackar Lars
medlemmar ställde generöst upp med mat och
Grimbeck för ett mycket roande och läro- logi. Logen bjöd, med visst bistånd av Vasa
rikt anförande.
Support Club, på en middag och en lunch. Ett
besök på Miniland - Sverige i miniatyr - ordnades och Stig Asterling guidade gruppen i Halmstad. I gengäld uppträdde svensk-amerikanerna under en minnesvärd julikväll i strålande sol inför ca 100 åskådare på Söndrums
Hembygdsgård. Kontakter knöts och tackbreven strömmade in. /JÖ

LOGEN UTVANDRARNA NR 680
Logemöte söndag 28 september
Höstens verksamhet inleddes med logemöte med gäster från Logen Christian Nr 617
och Logen Carlskrona Nr 601.
Vid vårt efterkapitel berättade Sven-Åke Kullberg mycket fängslande om livet i Hällaryds skärgård, om människor som levt där, om öar och vikars namn. Åhörarna tog upp
berättelsen med egna historier. Vi fick veta att ordet ”krok” betyder vik och att Vettekulla
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förmodligen fått sittnamn av att
Vettekulla framträtt mycket ljust
vitkalkat eller på annat sätt avvikande frånomgivningen.

Sven-Åke Kullberg berättar om Hällaviks skärgård.

Sven-Åke Kullberg erhöll 2002 Logen Utvandrarnas
Hedersstandar för sin kulturella insats för boken han
skrivit om
KL Greta Franzén tackar Sven-Åke Kull- Hällaryds
berg med blomma och Utvandrarmugg. skärgård.
/G.F.

LOGEN NYBYGGARNA NR 698
Logens höstupptakt gjordes som en
kulturdag 7 sept. Först hölls sedvanligt
Logemöte. Därefter med buss mot Österlen och St. Olofs gamla sevärda kyrka,
vidare gick färden mot Stens Huvud, vi
tittade på Naturum samt intog vår medRolf, Piraten och Henry
havda kaffekorg. Så mot Kiviks Musteri,
där vi besåg Äpplets Hus. I Kivik såg vi också statyn av Piraten. Så for vi vidare mot Brö-
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sarps Backar och Gästgiveriet där middagen blev serverad. Mätta och belåtna gick färden
så hem till Ängelholm efter en angenäm dags utfärd. /G.H.

LOGEN TRELLEBORG NR
734
Vid höstens första logemöte den 10 september 2003 berättade BKL Kerstin Meyer
under Kontakt Amerika om den färgstarke men
kontroversielle svenskamerikanen Joe Hill. Som
många fattiga européer förde han en kringflackande tillvaro tvärs över den amerikanska
kontinenten för att förtjäna sitt uppehälle.
Politiskt aktiv i syndikaliströrelsen skrev han
kampsånger, som han själv kallade scribbles, och
idag räknas han som en av de mest inflytelseBror Tommy Borgström avtackas för ett
rika protestsångarna i amerikansk historia. Han
uppskattat ”skånskt” efterkapitel
anklagades för mord och arkebuserades, en dom
som betecknats som ett justitiemord.
Under efterkapitlet framträdde Bror Tommy Borgström, känd från sommarteatern på
Marsvinsholm och från föreställningen ”Grävskopan”. Han delgav oss erfarenheten att
man som skåning på riksplanet, i TV och på film, ofta får gestalta lite udda existenser.
Han har då gjort dygd av nödvändigheten och tagit upp texter från skånska diktböcker
från 1920-1940-talen, texter av ett slag som inte längre skrivs. Med ett urval av dikter,
sånger och skrönor förnöjde denne ystadbo sedan på genuin skånska våra trelleborgska
logemedlemmar. Idiomet förenade denna kväll de ibland konkurrerande sydskånska
städerna./KM

LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678

(Detta reportage har, pga platsbrist, legat länge
i redaktionens låda. Men bättre sent än aldrig...)
Bakom kulisserna på en Lokalloge.
Det finns ett liv annorlunda än det ”officiella”
i Logearbetet. Vi hälsar alltid de nya medlemmarna välkomna, vi gratulerar nyutnämnda
tjänstemän, liksom dem som förtjänstfullt fått
utmärkelser, för att inte tala om ärandet av
gästande syskon från andra loger.
Men en viktig del av Logearbetet syns inte så
Här lägger Linnéa Andreasson, Ingegerd väl - men resultatet så mycket mer! I Logen Carl
Malmström, Leif och Barbro Gustafsson sista von Linné Nr 678 hälsar vi på i Klubbkommithanden vid vårsupén. Lägg märke till vitsip- tén, Dukningskommittén samt lotteriverksamheten. Först ska det sägas att all verksamhet sker
porna i förgrunden.
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i egen regi. Det innebär bl a att mat, dryck, dukning sköts av Klubbkommitténs medlemmar.
Maten tas från utmärkta cateringfirman Olympic, dryckerna bl a från Systembolaget. Klubbmästaren bestämmer i samarbete med KL vid aktuellt styrelsemöte
vilken mat (och priset) som ska serveras, vilket ofta beror på det program
som efterkapitlet ska bestå av.
Maten kommer i
värmekantiner. Serveringen görs så enkel som
möjligt - inte sällan som
buffé. Dukningen har
dessförinnan utförts av
Dukningskommittén,
oftast på förmiddagen
samma dag. Dukningskommittén vet självklart
vilken mat som ska
Bosse Ljungklint
serveras och dukar
Lennart Merborn, Rune Rydén och Ragnar
därefter.
Munther rättar till dukningen
Eftersom LL 678 ”huserar” i en lokal som är
byggd för Logemöten, finns all utrustning: glas,
porslin, bestick och inte minst en supersnabb diskmaskin, och då går
det lätt att med förenade krafter duka ut, diska och torka.
Och sedan kan kommittéerna ägna sig åt efterkapitlet.
Lotteriverksamheten är tämligen viktig för Logens ekonomi - och
dessutom mycket populär. Vinsten består nästan alltid av vinflaskor - en
gammal tradition, dock inte bara i LL 678.
Man har självklart valt sättet att i egen regi klara av mat och dryck för
att nedbringa kostnaderna, dvs man behöver inte betala krogpriser. Det
ska dock sägas att extra serveringspersonal anlitas vid högtidsmötena.
Det hävdas också att man som regel kan erbjuda mat och dryck till
lägre pris för högre standard. Logen Carl von Linné Nr 678 är på så sätt
lyckligt lottad.
Hanz Sjödahl
Text och foto: Stig Siegers
Hanz Sjödahl har kontrollerat den
vinstlott Bengt Palm dragit. Vitt eller
rött? Lena Hammargren väntar på sin
tur, fast hon har ju redan haft tur.

28

STORLOGENS EXEKUTIVA RÅDS
MÖTE DEN 14-16 OKTOBER
2003
Så var det då dags att åka till mitt första ”riktiga” möte med
Storlogens Exekutiva Råd, något som jag såg fram emot med
både spänning och förväntan. Efter en ganska lång resa från
Ronneby via Stockholm/Arlanda, Köpenhamn/Kastrup, och
Washington/Dulles kom jag till Albany söndagen den 12 oktober ca 19.30 lokal tid.
MSLER at Large, Tore Tellberg med hustru Margareta, hade anlänt ca 30 minuter
tidigare, och vi åkte gemensamt till Quality Inn, det hotell där vi skulle tillbringa den
kommande veckan.
Måndagen ägnades åt att ställa om ”kroppsklockan” samt rundvandring i Albany som
är en av Amerikas äldsta städer. 350-årsfirandet ägde rum 2002, men orten är äldre än
så. Den engelske upptäcktsresanden George Hudson kom, med sitt fartyg ”Halfmoon”
uppför Hudson River (döpt efter honom naturligtvis) i
ett försök att finna en nordlig sjöväg till Kina. Platsen,
son nu heter Albany, döptes till Fort Orange. En fullskalereplik av ”Halfmoon” seglar under turistsäsongen
på Hudsonfloden.
Albany är huvudstad i staten New York och ligger ca
230 km nordväst om staden New York. Centralorten
har ca 100.000 invånare och kommunen (County)
ca 300.000. Staden är utspridd över en stor yta. De
centrala delarna domineras av regeringsbyggnader,
offentliga institutioner och naturligtvis av några skyskrapor. USA:s största statliga museum finns här, en
imponerande byggnad med bland annat en fantastisk
Margareta och Tore Tellberg med
utställning om katastrofen i World Trade Center den
museet i bakgrunden.
11 september 2001.
Det finns inga stora affärer i denna delen av staden,
enbart ”drug stores” och liknande. Vill man shoppa måste man åka till ytterområdena eller till ”The Mall” en jätteanläggning där allt och lite till finns. Dock inga vykort, sådana
hittade jag i City Hall. Det var emellertid första gången jag blivit kroppsvisiterad, fått ta
av mig skorna och fått alla tillhörigheter röntgenkontrollerade för att kunna köpa vykort.
Säkerhetsarrangemangen vid alla offentliga byggnader var stora. Tungt beväpnade poliser
och polisbilar fanns överallt.
Tisdagen den 14:e började Exekutiva Rådets möte. Samtliga 11 medlemmar var närvarande vid ”Roll Call”. Arbetsgången kan sägas vara ett Storlogemöte i miniatyr. Det
finns 12 kommittéer med 2-4 medlemmar i varje. Jag är ordförande i ”Cultural” (frågor
av kulturell art), och sitter i ”Ritual” (Arbetsordning och tillhörande ceremonier) samt
”Jewelry” (Ordensartiklar, utmärkelser, smycken etc). Varje dag inleds med att de kommittéer som är klara med sitt arbete avlägger rapport och beslut fattas där så erfordras.
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Därefter återgår man till kommittéarbete, vilket är ett pusslande eftersom alla sitter i
flera kommittéer. Ny samling efter lunch, nya rapporter och beslut och sedan fortsatt
arbete. Ett arbete som pågår även under
luncher och kvällar. Det fanns ett drygt
60-tal ärenden på dagordningen plus en
del andra uppgifter som skulle behandlas. Allt sker på engelska vilket innebär
att man måste vara helskärpt hela tiden.
Två som har särskilt mycket att göra är
Storlogesekreteraren, Cynthia B. Erickson, och Vice Storlogesekreteraren, Helen
Mingram, som på kvällen/natten skriver
VGS Helen Mingram och GS
ut protokoll efter dagens förhandlingar.
Cynthia B. Erickson i arbete
Nästa morgon läses detta upp och justeras.
Sammanfattningsvis: intensiva och jobbiga dagar men också mycket trevliga och lärorika.
Några intressanta beslut:
• Per Capita-avgiften till Storlogen är $8,25/år. (här rådde en viss oklarhet tidigare)
• Bishop Hill-broschyren skall nytryckas på svenska och engelska. Storlogen bekostar.
• Ny video om Bishop Hill skall göras. Storlogen bekostar.
• Konstitutionen är uppdaterad, skall översättas och tryckas. Storlogen bekostar.
• De nya smyckena, som Gunilla och Per Dahlman anskaffat, blev mycket beundrade
och troligen kommer Storlogen att beställa via vårt Distrikt.
• Vi fick godkännande på att ta fram ny slips och ny scarf med Vasa-emblem.
• En dam vid namn Edith C. Gauch har donerat en större summa pengar till Vasa
Orden av Amerika. Avkastningen från denna fond skall delas ut som ett årligt stipendium på $15.000. Stipendiet kan sökas av studerande vid universitet/högskola i USA,
Canada eller Sverige. Första ansökningsår 2004, mera information kommer senare.
• Texas har sex Lokalloger, arbete pågår för att instifta ny Distriktsloge (Nr 22).
• Arbete pågår för att starta upp Distriktslogen New England Nr 5 igen.
• Arbete pågår för att starta nya Loger i västra och östra Canada.
Nästa möte med Storlogens Exekutiva Råd
planeras i anslutning till Minnesotadagen i
Växjö 2004.
I Sanning och Enighet
Bertil Ericsson
MSLER Sverige
Joan Graham, West region och William
Lundquist, Midwest region.
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DISTRIKTSLOGEN NEW YORK NR 4:S
DISTRIKTSMÖTE DEN 17 - 19 OKTOBER
Efter Storlogens Exekutiva Råds möte stannade vi kvar för att övervara detta Distriktsmöte. Logen Tegner Nr 109 arrangerade detsamma, med ett totalt deltagarantal av
knappt 100. Detta Distrikt har liksom vi Distriktsmöte vartannat år. Det hela började
med registrering och välkomstmottagning på fredagens eftermiddag och kväll. Några
bekanta och många nya ansikten, alla var dock lika glada att träffa oss och verkligen
angelägna att vi skulle trivas. Det bjöds på god mat och trevlig underhållning av Jeanne
Eriksson Widman på dragspel. Det blev svensk musik för hela slanten och Jeanne, som
är medlem i Vasa Orden av Amerika, kunde verkligen spela. Men det är inte så underligt,
hennes far hette Walter Eriksson.
På lördagen öppnades Distriktsmötet. Vi gäster infördes, inte till marschmusik utan
till ”Vi gå över daggstänkta berg, fallera”. Fanparad och nationalsånger, därefter började
förhandlingarna. Vid fastställande av röstlängd blev resultatet 29 röstberättigade. Man
hade emellertid inte så mycket att rösta om, det fanns bara 2 motioner och 4 rekommendationer att ta ställning till. Då mötet ajournerades på lördagen tackade vi från Sverige
för oss, eftersom vi inte hade möjlighet att deltaga under söndagen då vi skulle påbörja
hemresan.
Kvällen blev en mycket trevlig upplevelse. Ett trettiotal medlemmar ur Barnklubben Nr 1, Elsa Rix, framförde svenska folkdanser ackompanjerade av Jeanne Eriksson
Widman. Det serverades ”Gala Smorgasbord with Aquavit”. Smörgåsbordet innehöll allt
från inlagd sill till prinskorv, köttbullar och Jansson, och ”was presented by Executive
Chef/Culinary Arts Educator” Anders Fältskog. Jodå - han var kusin till Agneta, hade
bott i USA i över 40 år, naturligtvis medlem i Vasa Orden av Amerika, mycket charmerande och såg till att ingen saknade ”en liten en”.
Efter maten blev det ”music and dancing with Jeanne and Randy Widman”, och naturligtvis tillfälle att prata och knyta nya kontakter.
Avslutningsvis vill jag än en gång framföra ett varmt tack till Distriktslogen New York
Nr 4 och Logen Tegner Nr 109 för all gästfrihet.
Bertil Ericsson
MSLER Sverige
På nästa sida ser Ni Stormästare Ulf A.G. Brynjestad omgiven av medlemmarna i
barnklubben ”Elsa Rix”, några av dansarna, Jeanne Eriksson Widman med dragspel,
Distriktsmästare Edwin Emerson med den Dalahäst barnklubben fick som tack.
På sista sidan finns några bilder från SLER-dagarna, fullskalerepliken av George
Hudsons fartyg ”Halfmoon”, Ivar V. Anderson, Eastern Region, och Vice Stormästare
Rolf Bergman som tar sig en ”liten” bit mat efter dagens arbete, en glad Storlogesekreterare, Cynthia B. Erickson, som är klar med dagens protokoll, en nöjd Storlogekassör,
C.Richard Overberg, som konstaterat att pengarna räcker samt en glad FD Stormästare,
George.A Nordh och en lika glad Stormästare, Ulf A.G. Brynjestad.
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