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Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

VasaVänner
Vi i styrelsen vill tacka för det stöd Ni har givit Vasa
Support Club under året som har gått.
Vi hoppas även att Ni under 2014 vill stötta vårt jobb att stödja och hjälpa Lokalloger
men även ungdomar med ekonomiska bidrag till olika aktiviteter så som medlemsrekrytering och bidrag vi studier i Amerika.
Ett stort tack till Protokollsekreterarna ute i våra Lokalloger som distribuerar ut inbetalningskorten för vår medlemsavgift.
Med dessa korta rader vill vi önska alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgironummer
105 68 42 – 6.

Välkommen kära jul. Foto:GN

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 februari 2014.
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson,
för adress se sista sidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det det bästa sättet.
Likaså bör även bilderna vara i digital form i bifogade filer till din e-post
med så hög upplösning som möjligt.
Foto framsida: Catherine Bringselius Nilsson
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon!
Nu har vi i det närmaste åter lagt ett Vasaår
bakom oss med allt vad detta har innehållit.
Vi har upplevt fina, intressanta, lärorika
och underhållande logemöten under det
år som passerat. Det är min förhoppning
att Ni alla tagit del av vår ordens olika
aktiviteter och har haft glädje av gemenskapen bland andra Vasasyskon. Själv har
jag och min Sy Marie deltagit i så många
logemöten som vi hunnit med, och det är
alltid lika trevligt att mötas av den värme
och positivitet som finns ute i logerna då
vi kommit på besök. Tyvärr är där återigen
en del loger som visar sviktande medlemsantal. Detta måste vi alla försöka hjälpas åt
att göra så trenden vänder uppåt i alla distriktets loger. Glädjande nog så har vi även
loger som ökar sitt medlemsantal samtidigt
som en del står stilla.
Vid ER-mötet i slutet av oktober beslöts
om en ny Framtidskommitté. Denna består av följande medlemmar Helena Clementson LL 680, Gudrun Fritzon LL 608,
Mats Holmberg LL 698 Christer Hultberg
LL 679 och Leif Larsson LL 634. Denna
kommitté tar mycket tacksamt emot dina
förslag på framtidens VASA.
Efter jul och nyårshelgernas alla trevligheter tar åter logearbetet fart med årsmötesförhandlingar och installationer av logernas

tjänstemän. Till dig som är ny eller relativt
ny på en tjänstemannabefattning skulle jag
varmt vilja rekommendera tjänstemannautbildningen som äger rum helgen 23-24
augusti 2014. Du får inte bara information
och lärdom om din egen befattning utan
även ett mycket givande utbyte av kolleger
från andra loger. Vi skall inte glömma de
tips som vi kan få och givetvis själv bjuda
på. Denna sammankomst för vårt distrikt
och vår orden framåt. Till dig som är tjänsteman och som skall skriva rapport till årsmötesförhandlingarna vill jag be om att ni
verkligen har de klara så allt kan skickas in
till resp. Distriktstjänsteman senast den 31
januari 2014. DS, DKL och DH skall lämna sina rapporter till Storlogen senast den
28 februari samma år så där är inte mycket
tid att ge på.
Jag vill avsluta med att framföra mitt varma
TACK till alla för det gångna året och önskar er alla
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
Olle o Marie Wickström
Distriktsmästare
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

DMs rekommendation nr 13:
”Att den bildade framtidskommittén och
referensgruppen får fortsätta med sitt arbete
med att ta fram planer på - Hur vi skall föra
Vasa Orden framåt.”
- Nya idéer och riktlinjer presenterades vid
ER-mötet den 26-27 oktober 2013.
- Kommittén har arbetat systematiskt med
utgångspunkt i nedanstående frågor.
- Kommittén har under mandat-perioden
stött DD-förslaget Insamling till välgörande
ändamål genom skrivelser och råd om
praktiskt handhavande av projektet.

Ordenssyskon!
Har Framtidskommittén någon framtid?
Min DM-rekommendation från Distriktsmötet 2011 är grunden till bildandet av
Framtidskommittén. Rekommendationen
formulerades så här:

Kommitténs uppdrag
Kommittén har ett grannlaga arbete att
utföra: genomförande av förändringar
inom ett ordensförbund måste ske med
varsamhet och klokhet. Att bevara historia,
traditioner och ceremonier i en drygt
hundraårig organisation och samtidigt
göra anpassningar till nutidens förändrade
livsstil och samhällssyn, kräver varsamhet
och framförallt kunskap om vår Orden.
Det är inget quick-fix-jobb!

Att Distriktsmötet beslutar om en
arbetsgrupp, som undersöker om det inom
organisationsformen orden ges möjlighet
till förändringar, som kan stimulera till
nytänkande och positiv medlemsutveckling.
Arbetsgruppen, bestående av FDM och HM,
knyter till sig representanter för alla loger i
DL20 i en referensgrupp. Arbetsgruppen
redovisar sitt arbete i en rapport till nästa
distriktsmöte med förslag till förändringar.

Kommittén har arbetat med att analysera
styrkor och svagheter inom Vasa Orden av
Amerika Frågeställningar:
- Beskriv Vasa Orden idag ur din synvinkel.
- VILKEN STYRKA SER DU I VOA?
- VILKA SVAGHETER SER DU I VOA?
- BESKRIV DIN FRAMTIDSVERSION
AV VOA.
- KONKRETA FÖRSLAG.

Vad har hänt sedan dess
- Rekommendationen antogs på Distriktsmötet.
- Kommittén bildades i enlighet med
rekommendationen.
- Referensgruppen utgjordes av lokallogernas DD.
- Rapport lämnades på Distrikts-mötet
2013.
- Kommittén fick förnyat mandat av
Distriktsmötet 2013 i enlighet med

Att Distriktsmötet 2013 gav oss förnyat
förtroende att arbeta vidare under
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kommande distriktstermin gladde oss i
kommittén. Vi är inne i ett skede, att börja
formulera konkreta förslag.

Framtidskommitténs ordförande har förekommit.
Tänk, om kontakt med kommittén
hade tagits och eventuella önskemål om
förändringar diskuterats och fattats beslut
om i god Vasa-anda. Det hade varit bra för
oss alla och vi hade kunnat segla vår Vasaskuta vidare med gott mod.

Nya riktlinjer för mandatperioden
Vid ER-mötet i oktober presenterade jag,
som ordförande i Framtidskommittén,
idéer och riktlinjer för kommitténs
fortsatta arbete. Bland annat lades förslag
på samarbetsprojekt, som skulle involvera
våra lokalloger på ett positivt sätt, och
vara mycket gynnsamma för vår Orden.
Kontakter har knutits för att bana väg
för denna gräddfil. Jag föreslog också att
DD i referensgruppen skulle ersättas med
direktrepresentation från lokallogerna.
Det stämmer med rekommendationens
lydelse och skulle ge logerna en starkare
ställning i kontakt med kommittén och
mer inflytande över framtidsfrågorna, inte
minst i den egna lokallogen.

Den hantering som nu har skett vilar på
tvivelaktig värdegrund och saknar de
etiska förtecken, som man förväntar sig av
ledningen i en organisation med Ädelmod,
Sanning och Enighet som ledstjärnor.
Må ändå himlens stjärnor lysa på oss i
vinternatten.
I Sanning och Enighet
Fridfull Jul önskar
Catherine Bringselius Nilsson
FDM
Epost: fdm@vasaorden.se

Framtidskommitténs hedersmedlemmar
och FD distriktsmästare är en tillgång för
oss; deras kunskap och erfarenhet skall
inte bara kastas bort utan lyftas fram och
bilda ram för det förändringsarbete, som
Distriktslogen Södra Sverige nr 20 står
inför. De är en viktig del i det forum,
som Framtidskommittén utgör för bred
samverkan kring Ordens framtid.

fortsättning från sidan 6

er alla att beställa på min mejladress: alf.
nilsson6@comhem.se samt använda den
beställningsblankett som skickades ut i juli
2013 till alla logerna.
När nu julen och ett gott nytt år börjar
närma sig vill jag önska er alla Vasasyskon
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT
2014!

Upprivet beslut
Beslutet från Distriktsmötet revs emellertid
upp på ER-mötet i oktober, fem månader
efter Distriktsmötet:
- Framtidskommittén avsattes utan förvarning. Beslutet var dock inte enhälligt.
- Nya ledamöter hade redan utsetts för att
ta över kommittén.
- Ingen kontakt eller dialog med mig som

I SANNING och ENIGHET
Alf Nilsson
VDS
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DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

VICE DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

Ordenssyskon!

VASAVÄNNER!

Jag har varit på DD-konferens i augusti
och ER-möte i oktober. Det har varit
glädjande helger i sann Vasaanda. Så har
det även varit ett väl genomfört jubileum i
Logen Nybyggarna nr 698, som Bo och jag
besökte. Det är alltid trevligt att komma
dit. Vi har givetvis även varit i vår egen
Loge Skåne nr 570.
Så tackar jag för de protokoll, medlemsrapporter med mera som kommer in till
mig. Oftast skickar ni direkt, men ibland
med mer eller mindre fördröjning. Det är
viktigt att medlemsändringar kommer mig
tillhanda, så fort som möjligt, så att register
kan hållas uppdaterade. Invänta inte annat
utskick för att spara porto.
Logernas Julmöte är alltid extra trevligt,
oftast med besök av Lucia och Tomten
samt julbord. Själva ska vi också besöka
julmarknader i Tyskland och på Irland.
Snön faller sakta ner ifrån himlen och
önskar Er en fröjdefull Jul.

Så har jag då bevistat mitt första ER- möte
i Ljungby, intressanta diskussioner under
några hektiska dagar som ledde till många
bra beslut.
Ett beslut som alla loger ser fram emot
med stor nyfikenhet är väl att en ny
framtidsgrupp kommer att bildas med
representanter från logerna i DL 20, det är
en ständigt stående fråga ute i logerna hur
man skall göra för att öka medlemsantalet,
men samtidigt är det minst lika viktigt att
behålla de medlemmar som redan finns i
logerna i DL 20.
ER – mötet beslöt att Br Björn Eriksson
skulle erhålla gratifikation för allt arbete
han lagt ner under flera år på Vasa Nytt.
Det har ännu inte inkommit någon
intresseanmälan
att
deltaga
som
medarrangör till Distriktsmötet 2015,
intresserade loger kan anmäla sitt intresse
till Br DM Olle Wickström.
Nu börjar det också märkas på
beställningssidan
av
ordensartiklar
att verksamheten kommit igång ute i
logerna, jag kommer sakta men säkert in
i verksamheten så att alla skall vara nöjda
med beställningar och leveranser, jag ber

I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna
DS

fortsättning på sidan 5
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DISTRIKTSKULTURLEDARENS SPALT

behövde. Textilkonstnär Helena Hernmarck
(ÅSA 2000) har gjort en mycket vacker
bildvävnad som hänger i den stora hallen.
Vid vårt besök passade vi på att lyssna till
ett föredrag av Laurie Jacobi om ”Dressing
Swedish”, och döm om vår förvåning när
vi plötslig får höra både konstnären John
Bauer och Jönköping nämnas. Hennes
intresse för skog och natur samt John
Bauers motiv har inspirerat henne i sin
design av kläder. Laurie Jacobis mor kom
från Jönköping. ASI hemsida www.asimn.
org
Inför vår resa tog jag kontakt med
ordförande Sy Carolyn Spargo i Stenbock
Lodge No. 138 i Minneapolis. Hon är också
ansvarig för barn- och ungdomsklubbar
i DL Minnesota No. 7. Vår sista kväll
tillbringade vi tillsammans med Carolyn
och hennes man Larry. Före en mycket god
middag i deras hem tog Sy Carolyn oss med
till intressanta platser i omgivningen med
svensk anknytning. Tänk så mycket svenskt
det finns där borta. Carolyn besöker Sverige
ofta och senast nu i somras. År 1973 var
hon här med en barn- och ungdomsgrupp.
De reste runt i Sverige och besökte bl.a.
Malmö och Helsingborg.
Grattis Logen Calmare Nyckel!
Den 14 september invigdes ett minnesmärke
i Kalmar. Det var Logen Calmare Nyckel nr
628 som med stöd av Sällskapet Dryaden
tagit fram en skulptur till minne av skeppet
Kalmar Nyckel, som var ett av de två första
fartygen som anlände till Delaware 1638
med svenskar.
God Jul och Gott Nytt År önskas alla
Vasasyskon
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL

Vasasyskon
Hösten är här och i år har vi fått uppleva
några varma och vackra dagar i oktober.
Om vi har haft riktigt brittsommarväder
eller inte, vet man nog bäst på SMHI.
Begreppet brittsommar finns bara i Sverige
och i den svenskspråkiga delen av Finland.
I Danmark, Norge och vissa anglosachsiska
länder talar man om indiansommar.
Brittsommar inträffar omkring den 7
oktober då Birgitta/Britta har namnsdag.
Enligt legenden ska Heliga Birgitta ha tyckt
att det var så kallt och bistert här i Norden,
att hon bad att vi skulle få några extra varma
och fina dagar. Var kommer då uttrycket
indiansommar ifrån? Indiansommar är inte
knuten till någon viss tid på hösten. Det
finns en teori som säger att indiansommar
är förknippad med en varm period som
Nordamerikas indianer använde för
buffeljakt.
I augusti tillbringade min man och jag två
veckor i Minnesota. Det var intressant att
se hur The American Swedish Institute
(ASI) i Minneapolis nya byggnad, The
Nelson Cultural Center, så väl passade
ihop med Turnblad Mansion, som byggdes
i början på 1900-talet. ASI har härigenom
fått större lokaler, vilket man verkligen
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MDERs SPALT

DISTRIKTSHISTORIKERNS
SPALT

Vasasyskon

Ordenssyskon

Så har då hösten gjort sitt inträde med
regn och blåst, men det får vi försöka stå
ut med.
För en tid sedan deltog jag för första
gången på ER-möte i Ljungby. Det var ett
intressant och givande möte.
Vid detta möte framförde jag ett förslag
om att en ny Framtidskommitté inom vårt
Distrikt DL 20 skulle utses, för att genom
detta få in nya ögon och idéer som för Vasa
Orden framåt.
Efter diskussioner och frågor runt förslaget,
förrättades röstning inom ER, samtliga
röstade för förslaget och tyckte det var bra.
Detta gladde mig oerhört mycket och jag
ser framemot ett spännande och givande
arbete i den nya Framtidskommittén.
Kommitténs första delredovisning om sitt
arbete kommer att ske under ER-mötet i
mars månad år 2014.
Gällande mitt arbete med ändringar i våra
Distrikts- och Lokallogestadgar är jag i
stort sett klar med detta.
Avslutningsvis vill jag önska alla Vasasyskon
en God jul och ett Gott Nytt år.
I Sanning och Enighet
Lennart Nilsson
MDER

Hej igen!
Nu är hösten kommen på riktigt och
vintern står snart och knackar på dörren,
men vad bryr vi oss om det.
Ty innan för dörren har vi ju vår fina
Vasa-gemenskap som jag hoppas så skall
fortsätta.
I sista helgen i oktober hade vi vårt
Exekutiva Råd möte på Hotell Terraza i
Ljungby.
På mötet behandlades många viktiga frågor
som sig bör och som det naturligtvis skall i
ett sådant forum.
Stärkta av dessa bra frågor, gemensamma
och eniga beslut tagna, är jag säker på att vi
arbetar för framtiden.
Eftersom jag är historiker vill jag gärna
sammanföra historiken med samtiden.
I denna inlaga vill jag också passa på att
påminna alla er historiker uti logerna att
skicka in LH-rapporten till mej.
När ni skriver rapporten SKALL LHBLANKETTEN användas.
Ni kan också därtill lägga egna berättelser
nedskrivna på eget papper, men är inte
blanketten inkluderad blir inte LHrapporten godkänd och lägges då till sidan.
Detta innebär i klartext att rapporten inte
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MSLERs SPALT

Det är nu ni kan försöka påverka vår
ordens konstitution i närtid, nästa gång
är 2018, alltså fyra år till! Sista datum för
inlämnandet är den 1 mars 2014, då skall
Storlogesekreteraren fått dom!
Vasa Star trycks numera i Karlskrona, detta
gör en besparing för Storlogen på ca 3000
kr per tryckning, detta var ett krav från
Storlogens exekutiva råds möte i Milpitas
Kalifornien i april i år som jag var på i
egenskap av MSLER-Sverige, att få ned
tryckkostnaden av VS i Sverige!
Någon har kanske undrat efter skrivning i
VS att tidningen skulle distribueras med en
annan tidning ”Nordstjernan”, detta gäller
bara i USA/Canada, det skulle bli oerhört
dyrt att trycka denna tidning i Sverige.
Nordstjernan riktar sig mycket till Svenskar
som bor och lever i USA/Canada. Denna
tidning utges med två nummer per månad,
Vasa Star följer som bilaga fyra gånger per
år, så är avtalet med Nordstjernan, detta ger
en lägre kostnad för Storlogen i nuläget,
detta görs på prov en tid framåt och skall
sedan utvärderas.

Vasasyskon.
Året går mot sitt slut och därmed avslutas
ännu en termin för logearbetet!
Jag hoppas att ni fått ut vad ni önskat i
logerna detta år, med fina och trevliga
efterkapitel.
Vill passa på att påminna om att skriva
motioner om det som ni eventuellt vill
förändra, göra tillägg till i vår konstitution.
Det är ju Storlogemöte 2014, under tiden
den 4-11 juli i Rye New York. Har ni
möjlighet att besöka mötet, så gör det, det
är en upplevelse!
blir mikrofilmad.
Blanketten finnes hos logens ordförande,
protokollsekreteraren samt på nätet.
Är det något ni undrar över hör gärna av
er.
Jag tar till slut hjälp av Kungligt ledord och
med egna ord gör jag mitt eget mantra.
Bevara och vårda historiken och samtiden,
för Vasa orden in i framtiden.
Till sist men inte minst en riktigt God jul
och ett Gott Nytt år tillönskas ni alla.
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker

Det har också i år genomförts Distriktsmöten
för båda distrikten i Sverige, DL 19 samt
DL 20.
Detta skedde i maj månad i Lundsbrunn
för DL 19, i Ljungby för DL 20. Jag
tillsammans med hustrun bevistade båda
och fick uppleva två fina möten.
Ni som Vasa-medlemmar, var aktiva och
stötta era valda Distriktstjänstemän i deras
arbete för Vasa Orden av Amerika och
lokallogernas bästa, och sist men inte minst
de enskilda Vasa-medlemmarna.
fortsättning på nästa sida
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LOGEN SKÅNE nr 570

de tjänstgjort i Logen. Båda tackade och
var överens om att det varit trevliga och
givande tjänsteår.
Br Olle Olsson DD i Logen Klockan Nr 747
hälsade från Logen Klockan samt tackade
de syskon som hjälpt honom med en fin
genomförd installation i Örkelljunga.

Logemöte den 8 mars 2013
Vårmånades Logemöte inleddes av O Br
Per Dahlman ritualenligt och han kunde
hälsa 43 egna Logesyskon välkomna denna
kväll.
DM Br Olle Wickström genomförde
efterinstallation av BFS Sy Britt-Marie
Fihnn, BK Sy Ann-Mari Nilsson, BCM
Br Thomas Håkansson, BCMA Sy AnneChristine Johansson och YV Br Bengt
Knöös. DM Br Olle förklarade att Logens
samtliga tjänstemän nu var installerade.
O Br Per tackade Br Olle för en fin
efterinstallation.
Under Ordens väl delade O Br Per
Dahlman ut Ordens 25-års märke till Sy
Birgit Ekelund. Logens pigga snart 95-åriga
HM och Mecenat. Sy Birgit tackar för
utmärkelsen och den blomma som hon
fick när hon låg på sjukhuset.
CM Br Stig Moberg förde därefter
Sy Marianne Fransson och Br Evert
Bengtsson till altaret där de får motta var
sin blombukett och stort tack för de år som

Per Erik Tell och Per Dahlman

Under Kontakt Amerika tackade KL
sin företrädare Br Olle Olsson för allt
material som hon fått av honom och
berättade sen om den internationella
kvinnodagen som inträffade just denna
dag. Den internationella kvinnodagen
instiftades redan 1910. Det var först vid
Förenta nationernas första internationella
kvinnokonferens i Mexiko 1975 initiativ
togs till att införa en gemensam kvinnodag.
FN:s generalförsamling beslutade sedan
om detta i en resolution 1977. Sedan
1978 finns 8 mars med som internationell
kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.
KL Sy Gunnel tog upp lite om kända
svenska kvinnor i Amerika för att få en
svensk-amerikansk prägel under kulturledarpunkten.
För gångna tiders kvinnor var Sverige inget
drömland, de levde ett liv i slit och armod.
Därför gav sig många av dem av för att pröva
lyckan i Nordamerika. Mellan 1850 och

fortsättning från föregående sida

Kom tillbaka efter helgerna som vi har
framför oss med förnyade krafter för ännu
ett spännande Vasa-år!
Jag och hustrun Ingegerd vill här och nu
passa på att önska alla Vasa-syskon:
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
MSLER-Sverige
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1930 emigrerade över en miljon svenskar,
hälften av dem var kvinnor. På 1800-talet
dominerade familjeutvandringen. Men
kring sekelskiftet blev det allt vanligare att
ogifta kvinnor lämnade landet. Det var
enda sättet för dem att förbättra sin sociala
och ekonomiska situation.
En av dem är ”Skoarbeterskan som var
mer känd än Garbo” Mary Anderson från
Lidköping, en av de svenskamerikaner som
gått längst i facklig karriär i USA.
Hon var skoarbeterskan som gjorde en
svårslagen karriär och blev president
Roosevelts och ytterligare fyra presidenters
medarbetare. Hon är veterligen den
svenskamerikanska kvinna som gått
längst i facklig och politisk karriär i
USA. Hon blev chef för Kvinnobyrån
vid arbetsmarknadsdepartementet och
innehade detta ämbete under 24 år. Mary
Anderson (1872–1964) var den kvinnliga
regeringstjänsteman som satt längst på sin
post under mellankrigstiden.
Hon gjorde sina vägval i Chicago, den
stad som för alltid förknippas med den
amerikanska arbetarrörelsens hårda start.
Här bosatte sig Mary Anderson och fick
jobb i förorten West Pullman. Hon sökte
sig till sko- och konfektionsindustrier,
och kom att få det ena mer avancerade
förtroendeuppdraget efter det andra, inom
Chicago Federation of Labor, International
Boot and Shoe Workers Union och
Women’s Trade Union League. Den senare
sammanslutningen var en tvärfacklig och
branschöverskridande ideell organisation
för att förbättra kvinnors arbetsmiljö.
Så småningom kom hon att arbeta på
skofabriken Schwab’s.
År 1935 placerade feministen Carrie
Chapman denna kvinna som en av de

tio mest framstående kvinnorna i USA.
Mot den bakgrunden torde det inte vara
någon överdrift att påstå att Mary vid
tidpunkten var den mest framstående av
alla svenskamerikanska kvinnor, periodvis
mer berömd än Greta Garbo, ändå så
okänd i Sverige.

Birgit Ekelund och Per Dahlman

Vi kan även hitta en del framgångsrika
kvinnor bland de som utsetts till Årets
Svensk Amerikan ÅSA. De är Signe
Karlsson, Gurli Johnson, Alice L Carlson,
Signe Hasso, Siri M Eliason, Helena
Hernmark, 2001 Ann-Margreth, Barbro
Osher, Ann-Charlotte Hanes Harvey och
Kerstin Lane.
BLH Sy Mari Åberg hade en hälsning under
Rapport från Logehistorikern från LH Br
George Larsson som bett henne framföra
att han väldigt gärna ville få in Logefoton
från oss så att han kan uppgradera Logens
fotoarkiv.
Efterkapitel denna kväll var frilansjournalist
Per Erik Tell som berättade om sitt liv
som journalist. Han har varit chef för
Lokalradion i Kristianstad så flera kände
igen rösten och fick äntligen se hur mannen
såg ut också. På senare år, även under
lokalradiotiden har Per-Erik skrivit böcker.
Deckare bl.a. där det togs död på en och
annan i Vinslöv, men även andra romaner
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och faktaböcker. De böcker han slog ett
slag för under kvällen var humorböckerna
ABD-bok på Skånska och Skånes historia,
där han hämtade en del citat ur som drog
ner rungande skratt bland publiken. En
härlig kille som bjöd på sig själv och det
fanns ingen broms på honom så O Br Per
fick avbryta för Logesysyskonen hade buss
och tågtider att passa. Vi hann med både
kaffe och lotteridragning före hemgången
från ännu ett fantastiskt Logemöte i Logen
Skåne. KL ghd
Logemöte den 12 april 2013
På aprilmötet i Logen Skåne Nr 570 hade
O Br Per Dahlman nöjet att få hälsa nio
gäster, Ordenssyskon från andra loger
välkomna. Kunde det vara efterkapitlet
som lockade eller var det rent av så att de
ville besöka Sveriges trevligaste Loge.
De gästande syskonen var logens DD
Sy Gunilla Broddesson och Br Sven
Broddesson, Sy Ingrid Nilsson, Sy IngvaBritt Allbratt och Br Arne Tönnesson alla
från LL Kärnan nr 608. O Br Åke Mellnert
med Sy Carina Norin från LL Christian nr
617, samt O Br Sven-Olov Stigsson med Sy
Christina, Sy Eivor Wingren och Br Birger
Johansson LL Klockan nr 747.
O Br Per kunde även hälsa 53 egna syskon
välkomna denna kväll. En fantastisk
uppslutning.
Under ledning av O Br Per Dahlmans
föredragning från förberedande styrelsemöte
gav Logemötet sin syn på motionerna och
förslagen inför Distriktsmötet. Tyvärr
saknades många dokument från Distriktet/
ER för att Logen skulle kunna förbereda
sina delegater väl inför mötet som är i
Ljungby.
Beslut togs i Logen att byta matleverantör
till Romelebygdens Catering.

Under Kontakt Amerika berättade KL Sy
Gunnel Hallberg Dahlman att hon som
logens KL kommer efterhand att ta lite om
de stater som ligger vår utvandring varmt
om hjärtat under Kontakt Amerika. K
Sy Gunnel började denna Logekväll med
Svensk-bygdens Minnesota. Minnesota
har en stor andel svenskättlingar. Namnet
Minnesota är siouxspråk och betyder
ungefär ”grumligt vatten”.

Br Åke Mellnert trivs i logesoffan på Logen Skåne nr 570.

Minnesota vet alla Vasasyskon var det
ligger. Huvudstaden är Saint Paul och
statens största stad Minneapolis ligger på
var sin sida av Mississippifloden. Dessa
två städer bildar tillsammans ett område
kallat Twin Cities. Sevärda platser i
Saint Paul är katedralen och Minnesotas
kongressbyggnad.
Kongressbyggnaden
fick vi se och blev guidade i när vi var på
vår Amerikaresa tillsammans med ett gäng
andra Vasa-Syskon.
I Minnesota har Vasa Orden av Amerika
fem lokalloger och även Vasa Junior
Folkdancers. De ingår alla i District no 7.
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District Master är Wayne Holmgren, han
bor i White Bear Minneapolis.
LH Br George Larsson betonade för oss
vikten med dokumentation genom att
påtala att redan 3500 före Kristi födelse
förekom dokumentation då i form av
Grottmålningar. Därefter tillkom lite
sentida dokumentation, men för många
närvarande väldigt viktig.
Efter en god måltid kom Primmadonnan
Marianne Mörk och underhöll och
berättade på ett humoristiskt sätt om sitt
liv. En fantastisk kvinna med en röst som
fyllde hela Odd Fellowlokalen i Malmö.
Kristallglas kan spricka för mindre.
Applåderna rungade.
Efter ett sånt framträdande så smakade det
gott med kaffe och lotteridragningarna tog
fart. Många glada vinnare och även de som
drog niten försvann sen hem i den varma
Malmönatten efter ännu en fantastisk
Vasakväll. KL ghd

Tycho Brahe

Sommarutfärd söndagen den 7 juli
2013
19 svenskar och en amerikan äntrade
färjan till ön Ven en solig julimorgon för
årets sommarutfärd. Framme i Bäckvikens
hamn väntade traktorskjutsen på oss och vi
fick hoppa på/av denna var vi ville på ön.
Först tog den oss till Tycho Brahemuseet,
Uranienborg, som bl. a. är inrymt i en
avkristnad kyrka. Historiens vingslag slog
mot oss och de flesta blev helt hänförda av
den vackra utsikten mot två olika länder.
Ett på varje sida Öresund. Här intogs också
dagens förmiddagskaffe. Vi vandrade vidare
eller åkte traktorsläp. Det fanns en del
olika sevärdheter på vägen. Både för själen
och för strupen. Framme i Kyrkbackens
hamn intogs en lunch på Restaurang Ella.
Tillbakafärden gick förbi Whiskydestilleriet
för en del av oss. Bröderna provade och
njöt. Vår DD Sy Gunilla Broddesson
hade sin släkting Pat från Amerika med
sig och för henne hade utflykten varit en
stor upplevelse. Vi återvände till fastlandet,
nöjda, trötta och belåtna. Vädret hade än
en gång stått oss bi. Månde Thycho hade
ett finger med i spelet?
/KL ghd

Flickan från Backafall
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DM Br Olle Wickström bad att få låna
Ceremonimästarna för att föra fram Br
Kjell Åhlander och Br Åke Sjöstrand till
altaret där de fick motta Distriktets Stora
Förtjänsttecken. Br Kjell tackade för både
sig och Br Åke, båda bröderna har ett digert
antal år bakom sig i Vasa Orden och har
innehaft många olika tjänstemannaposter
till gagn för både Logen och Distriktet.
DD Sy Gunilla tackade för förtroendet
att fortsätta som DD i vår Loge där både
Sy Gunilla och Br Sven trivs. Sy Gunilla
och Br Sven tackade också för den trevliga
sommarutflykten till Ven.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman tackade
för en fin sommar, uppvaktningar som hon
fått från kära Vasavänner och framför allt
ett stort tack till PS Sy Eva Sjöstrand för
all hennes hjälp med sommarutfärden som
hade gått till den skånska ön Ven.
Själv hade KL upplevt en verklig Kultursommar i år, Internationellt Military
Tattoo, Jazzfestival och Kulturfjesk, Zlatan
på svensk arena blandat med gammaldags
marknader, skördefester, sillafester m.m.
KL Sy Gunnel fortsatte sin svit med att
berätta om de olika staterna i USA denna
kväll om staten New York och framför allt
då mest om New York City, och det av en
speciell anledning,
I veckan hade man på olika håll haft
minnesstunder med anledning av att det
är 12 år sen den stora hemska attacken
flygledes skadade USA.
11 september-attackerna var en serie
koordinerade terroristattacker riktade mot
civila och militära byggnader i USA den 11
september 2001.
Fyra
amerikanska
passagerarflygplan
kapades, två av dem flögs in i det civila
World Trade Centers tvillingtorn på

Logemöte den 13 september 2013
40 Logesyskon i Logen Skåne Nr 570
samlades åter efter en lång skön sommars
uppehåll. O Br Per Dahlman hälsade alla
välkomna och hoppades att alla haft en
underbar sommar och alla nu var styrkta
inför höstens säsong av trevliga Logemöten
framför oss.
Logens nygamla DD Sy Gunilla Broddesson
hälsades varmt välkommen tillbaka som
Distriktsdeputerad och O Br Per uttryckte
sin glädje att få ha Sy Gunilla vid sin högra
sida igen. O och Logen var även glada att
DD-s humoristiske pratglade make Sven
också kommer att vara med oss de närmaste
två åren igen.
O Br Per Dahlman hade den smärtsamma
plikten att meddela att våra kära Systrar, Sy
Siri Åhlander och Sy Eva Larsson lämnat
syskonringen under sommaren. Parentation
hölls och KP Sy Yvonne Wallin läste en vers
och efteråt hölls en tyst minut till minne av
våra bortgångna Systrar.
Logen beslöt denna kväll att angående
insamlingen för ”Välgörande ändamål” den
s k ”DD-välgörenhetsinsamlingen” skall
vara frivillig och inte som nu gå via vårt
lotteri. I samband med detta överlämnade
vår DD Sy Gunilla en spargris som skall
vara till den frivilliga insamlingen. O Br Per
tackade DD Sy Gunilla på logens vägnar.
CM Br Stig Moberg och CMA Sy Ingrid
Moberg förde på O Br Pers begäran
syskonen, Sy Birgit Ekelund, Sy Britt-Marie
Fihnn, Sy Gunnel Hallberg Dahlman och
Br Georg Nilsson till altaret där de fick
motta vars en födelsedagsblomma. Sy
Gunnel tackade för alla som uppvaktats
samt läste upp ett kort som Sy Birgit fått
från Stormästaren Bill Lundqvist på sin
högtidsdag.
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Manhattan i New York, det tredje flögs in
i USA:s försvarshögkvarter Pentagon och
det fjärde havererade på ett fält utanför
Shanksville i Pennsylvania.
Attacken räknas som det största
terrorattentatet i världshistorien och ses som
en av de mest betydelsefulla händelserna i
modern tid vad det gäller ekonomiska,
sociala, politiska, kulturella och militära
effekter i USA och många andra delar av
världen.
Vi vet med säkerhet att många av dessa var
svenskar eller svenskättlingar som omkom
eller drabbades av denna 11-septemberattack och det är viktigt att vi inte glömmer
detta.
New York, officiellt City of New York, på
engelska ofta New York City. Den vackra
staden som även kallas The Big Apple, är
USA:s folkrikaste stad. New York är ansedd
som en världsstad med ett starkt globalt
inflytande inom ekonomi, media, politik,
utbildning, underhållning och mode.
Staden är världens ledande finansiella
centrum och huserar även FN:s högkvarter
i stadsdelen Manhattan. Invånarna
kallas ”New Yorkers” och den nuvarande
borgmästaren heter Michael Bloomberg.
LH Br George Larsson lät oss veta att
Stadsarkivet har planer på att flytta och att
”Di blåe” d.v.s. Malmö FF enligt statistiken
kommer att vinna årets Allsvenska.
Efter mötet dukade Ordenssyskonen upp
medhavda skaldjursdelikatesser. Logen bjöd
på bröd, smör och ost. Dukningsgruppen
hade dukat för en hejdundrande Kräftskiva.
Våra glada Trivselvärdar Br Conny och
Sy Bibbi sålde glatt ”livets vatten” så vi
kunde skölja ner havets läckerheter. Efter
frossandet bjöd BLH Sy Mari Åberg
tillsammans med Br Stefan Åberg upp

till en tipsrunda med intressanta frågor
rörande våra vänner skaldjuren mm. Vi
försökte knäcka svaren under glada tillrop
och höga glädjerika diskussioner runt om i
logelokalerna på Engelbrektsgatan.
Återigen hade Logesyskon med gäster haft
en trevlig sammankomst och glada i hågen
tog vi oss hem med en stark längtan till
nästa Logemöte och att få träffa alla glada
Vasavänner igen. 		
KL ghd
Logemöte lördagen den 12 oktober
2013
O Br Per Dahlman kunde hälsa 41
Ordenssyskon välkomna till Logen Skåne
nr 570-s s k högtidligare möte denna
oktobereftermiddag på Odd Fellows
lokaler, Engelbrektsgatan i Malmö.
Logens troget närvarande DD Sy Gunilla
Broddesson LL Kärnan Nr 608 med make
Sven hälsades varmt välkomna av O Br
Per.
CM Br Stig Moberg och CMA Ingrid
Moberg genomförde stilenligt sina uppdrag
och var O behjälpliga med bl a att föra Sy
Ann-Mari Nilsson till altaret där hon fick
motta hyllningar med anledning av sin
födelsedag.
Logens DD Sy Gunilla Broddesson slog
ett slag för ”Spargrisen” som numera alltid
finns placerad vid gästboken och bara väntar
på bidrag till DD-insamlingsverksamhet.
Under Kontakt Amerika började KL Sy
Gunnel Hallberg Dahlman med att hon
träffat Professor Emeritus Bodil Jönson
från Lund och refererade till Bodils råd
”Var vänlig stäng av era mobiler och slå
på hörapparaterna”. Bodil Jönsson ser ett
hot i att vi inte hörs för all störning av
mobilfrekvenser som surrar runt i luften.
Hörslingor kan bli störda. Med den
medelålder som vi har i Vasa så måste vi ge
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tal, inga skålar och ingen sång. Logen DD
Sy Gunilla Broddesson tog ändå till orda
och tackade Logen, Dukningsgruppen,
tillika restaurangpersonal för dagen, för en
mycket trevlig middag och särskilt för dess
upplägg som varit så inbjudande.
Därefter dansades det efter musik från
det moderna mediet dator och iPad.
Stämningen var hög och dansgolvet blev
slitet.
Lotteridragning i kvällens lotteri gav många
glada vinnare som flitigt studerade sina
lotteri-träpinnar för att snabbt kunna rusa
upp och verkligen få just den vinst man
spanat in sig på. Månadslotteridragning
genomfördes och några glada syskon
stoppade Trisslotten i fickan eller
handväskan för att sen kunna skrapa fram
en högvinst på söndagsmorgonen.
Vi den sena timmen lämnade de sista
Syskonen Logelokalen, mätta, glada och
nöjda för att ta sig hem i den ljumma
skånska oktobernatten.
KL ghd

de som har hörapparat en rimlig chans att
få höra vad som sägs på Logemötena.
KL Sy Gunnel fortsatte med att berätta
lite om Stormästarens hemvist Grand
Blanc. En liten stad i Michigan som
fick
stadsprivilegier
1930.
Enligt
Medlemsmatrikeln har vår Stormästare
Bill Lundqvist adress Grand Blanc, men
är man vän med honom på Facebook så
har han en helt annan hemvist. Staten
Michigan ligger precis norr om staterna
Indiana och Ohio, insprängd mellan Lake
Michigan, Lake Erie och Lake Huron.
Största staden i MI är Detroit, som räknas
som huvudstad. Detroit är en stor stad och
det finns mycket att berätta om denna stad,
som får ha en egen presentation en annan
gång. KL berätta också om en del kändisar,
utöver Stormästaren, som kommer från
Michigan. Muhammed Ali, Madonna,
Gerald Ford (president nr 38), Henry
Ford (industriman), Charles Lindberg
(flygpionjär med rötter i Smedstorp, Skåne),
Pontiac (indianhövding) och Diana Ross
BLH Sy Mari Åberg slog ett slag för Malmöfotbollen och avslutade med ett hopp om
och en tro på att MFF vinner Allsvenskan
2013.
Efter Logemötet bjöds alla Ordenssyskon in
till Restaurang Engelbrekt där Hovmästaren
O Br Per Dahlman tog emot och prickade
av i bokningslistan. Servitörerna Syskonen
Ann-Christine, Thomas, Kent, Eva och
Gunnel visade gästerna till det bord som
var bokat för kvällen. En fantastisk måltid,
chartrad från Romelebygdens Catering
bjöds och alla njöt av denna underbara
middag.
Logen Skåne Nr 570 har valt att slopa
Högtidsmötet på hösten och istället ha
ett Högtidligare Möte vilket innebär inga

Bror Tommy Borgström

Logemöte den 8 november 2013
Vid logemötet i Logen Skåne Nr 570
kunde O Br Per Dahlman hälsa en ny
medlem välkommen i syskonskaran. Br
Lennart Dolmark återintogs i Vasa Orden
av Amerika enligt den ceremoni som
16

finns inom vår Orden. Br Lennart har
varit medlem i Vasa Orden i Amerika och
efter sin hemflytt till Sverige så ville han
återknyta banden med Ordenssyskon och
valde att gå med i Logen Skåne. Den bästa
Lokallogen i Sverige.
44 egna syskon hade samlats till detta näst
sista logemöte under 2013. O Br Per fick
tyvärr lämna det tråkiga beskedet att Sy
Yvonne Wallin hade lämnat syskonskaran
efter en kort tids sjukdom. Parentation
genomfördes.
LH Br George Larsson berättade att han
lämnat logens material i Malmö Stadsarkiv.
Han påminde logesyskonen att om de
lämnar bilder till LH så vill han ha lite
information om/kring bilderna. Namn,
datum och händelse är mycket värt. Bilder
utan beskrivning är egentligen värdelösa i
ett arkiv. Men för kommande forskare är
det en guldgruva om det finns information
om bilden.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman fortsatte
sin svit om de Amerikanska staterna och
denna kväll om staten Florida.
Denna vackra delstat, Florida, belägen i
sydöstra USA, gränsande till Mexikanska
golfen i väst, delstaterna Alabama och
Georgia i norr och Atlanten i öst. Delstatens
huvudstad är Tallahassee, men den största
staden är Jacksonville. Klimatet varierar
från subtropiskt i norr till tropiskt i söder.
KL Sy Gunnel fortsatte med att berätta
lite om en av sina favoritförfattare Ernest
Miller Hemingway, som bodde under en
stor del av sitt liv i Key West, Florida.
Han var författare och journalist.
Hemingway debuterade 1925 och erhöll
Nobelpriset i litteratur 1954. Under sin
livstid publicerade Ernest Hemingway sex
romaner, lika många novellsamlingar och

två fackböcker. Ytterligare tre romaner, fyra
novellsamlingar och tre fackböcker gavs
ut postumt. Hemingway är känd för att
hushålla med orden och använda många
underdrifter samt för att skapa trovärdiga
litterära figurer.
KL Sy Gunnel översatte och läste upp ett
brev som Logens HM Sy Birgit Ekelund
fått från en av sina vänner i Amerika. Brevet
var en hälsning till Sy Birgit och Logen
Skåne Nr 570 från Logen Enighet No
178, Denver Colorado. KL hittade bland
underskrifterna namn på Vasavänner som
hon träffat på Storlogemötet i Washington,
Raija och Roland Nilsson.
Efter en härlig måltid kom Ystadpågen,
estradören Bror Tommy Borgström och
underhöll på sitt humoristiska sätt. Bror
Tommy berättade om sin karriär och
teateruppsättningar mm som han deltagit
i. Bror Tommy är chef för Ystad Stående
Teatersällskap och har under många år drivit
Marsvinsholms Sommarteater. Han har
kört sin ensamföreställning ”Grävskopan”
155 gånger på olika platser i Sverige. Det
finns en chans ytterligare att se denna
Mankellskrivna epilog och det är på Ystads
Teater den 31 januari 2014. Nu håller
Bror Tommy på med en annan enmansföreställning skriven av Jaques Werup
som heter ”Kamin för frusna själar”. Bror
Tommy gav lite smakprov på både det ena
och det andra. Somligt på ”Rikssvenska”
och somligt på väldens grannaste språk
”Skånska”.
O Br Per Dahlman tackade Bror Tommy
Borgström för den fantastiska lilla
föreställningen som han bjudit oss på. Br
Per hade sett Grävskopan tre gånger så nu
fick det räcka, men lovade besöka teatern
när ”Kaminen” värmer på.
17

LOGEN CARLSKRONA
nr 601

(juderäddningen) och minne vid ett besök i
en synagoga i Stockholm. Vid detta tillfälle
deltog en åldrig syster till Wallen-berg som
nu personligen fick träffa USA:s president.
Hon uppskattade detta och kände att han
talade till henne med värme.
På aftonen gavs middag i Saagerska palatset.
Då deltog de nordiska statsministrarna. De
samtalade även nu om handel USA – EU,
tullskatter, frihandelsavtal och klimat i
huvudsak.
Andra dagen besöktes Stockholms
slott. USA:s president hälsade här
på vårt kungapar. Stockholms stad,
”Mälardrottningen”, levde upp till ryktet
om sin skönhet - en huvudstad i strålande
sol och vacker sensommarskrud - en pärla
vid havet - speciellt glädjande vid detta
celebra besök, som nu var över.
Den bilaterala resan fortsatte nu till Sankt
Petersburg - och G20 mötet där.
Förhoppningsvis har Sverige och de här
engagerade människorna lämnat starka
positiva intryck av bestående värde nu och
för framtiden.
Vasaorden av Amerika logen Carlskrona
nr 601 vid arbetsmöte den 28 september
2013. I sanning och enighet.
Siv Gustafsson KL

Långväga, celebert besök.
På förmiddagen onsdagen den 11 september
i år landade USA:s president Barrac Obahma
med stab på Arlanda. Besöket ingick i en
bilateral resa (bilateral = överenskommelse
mellan två länder). På agendan stod
”Ekonomin i Europa”. Programmet
var minutiöst späckat och dagen skulle
komma att bli lång. Utrikesminister Carl
Bildt hälsade presidenten välkommen till
Sverige. Rosenbad var första anhalt och där
tog stadsminister Fredrik Reinfeldt emot.
Den bild som kablades ut över världen
var hälsningen eller handskakningen dem
emellan mot fonden av två svenska fanor
och dagen till ära omgivna av stjärnbaneret.
Så hölls presskonferens av såväl presidenten
som statsministern. Efter en kort stunds
överläggningar på Rosenbad besökte
Obahma Kungliga Tekniska Högskolan,
KTH, i Stockholm. Forskare presenterade
svenska unika rön om energiforskning
och miljöaspekter. Förnyelsebar energi
intresserade USA:s president speciellt.
Under eftermiddagen hedrade president
Obahma Roul Wallenbergs gärning

novembernatten efter en återigen trevlig
Logekväll i Logen Skåne Nr 570. KL ghd

fortsättning från föregående sida

Kvällens lotteri sköttes av Dukningsgrupp
nr 1, som hade ett dignanden vinstbord
och många glada vinnare sprang fram till
bordet och glada mottog en trevlig vinst.
Systrarna Sy Marianne Fransson och
Sy Inga-Britt Olsson skötte sedvanligt
dragningen i Medlemslotteriet.
Därefter gick, somliga till fots, vissa
med buss, någon med tåg och någon
kunde glatt ratta bilen hem i den mörka

Br Lennart Dolmark återintogs i Logen Skåne nr 560.
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Lördag 28 september samlades ett 25-tal
logesyskon till höstterminens första möte.
Härligt att återses igen efter denna
fantastiska sommar.
Vi hälsade vår DD Sy Agneta Klämfäldt,
LL 630 och O i Logen Skåne Nr 570
Br Per Dahlman med Sy Gunnel samt övriga
gästande logesyskon varmt välkomna. VO
Sy Kärstin Holmberg-Jönsson svingade
ordförandeklubban denna med bravur
denna kväll.
Vi noterar generationsskifte i logen, som
påverkar medlemsantalet negativt; många
åtgärder måste göras.
LH informerade om möjligheter att resa
till Storlogemötet i NY i juli 2014.
Krögaren serverade biff med tillbehör; kaffe
och kaka.

resa i ord och bild. Ishotellet är det största
i världen; byggt av is och snö av skickliga
hantverkare – ett av Sveriges sju underverk.
Olle Magnussson är framgångsrik och
skicklig iskonstnär. Iskonstnärer ifrån
hela världen står i kö för att medverka i
byggnadskonsten, som börjar i okt månad.
Rum och sviter finns att hyra – minus 18
gr i rumstemperatur. Storslagen natur runt
hotellet som kan beskådas med hundspann.
Applåder och Stort tack till Br Per D för
intressant föredrag.
Högtidsmöte 26 oktober i Frimurarlogens
lokaler. Ett 20-tal logesyskon hade mött
upp. Vi intog våra platser i den vackra
logesalen till Flottans defileringsmarsch. T.f.
O Sy Birgitta Schött hälsade oss välkomna
speciellt DD Sy Agneta Klämfeldt LL 630
och övriga gästande logesyskon.
En tyst minut ägnades Sy Elly Palmqvist
till minne.
Distriktets förtjänsttecken, högre valör,
erhöll Br Lennart Persson för mångåriga
insatser i logerna Härnösand och
Carlskrona. Sy Kristin och Br Lennart
Jändel erhöll distriktets förtjänsttecken för
mångåriga insatser i vår loge.
Fd DD Br Arne Söderbom LL 630
avtackades med blommor.
Vi intog en superb måltid; Västerbottenspaj,
lyxig fiskgratäng. En Skål för vår loges
beskyddare Konung Carl VXI Gustaf
utbringades; Kungssången sjöngs.
Fd DD Br Arne Söderbom tackade för
maten och vi utbringade en skål för vår
Loge. CM Br Lennart Jändel underhöll
med musik och sång.
En kväll i god Vasa-andra.
I SANNING OCH ENIGHET
Ulla Thurbin LH

Ishotellet i Jukkasjärvi var namnet på
kvällens föredrag med bilder. Br Per
Dahlman tog oss med på en fantastisk

Br Per Dahlman berättar om ishotellet i Jukkasjärvi.
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LOGEN KÄRNAN nr 608

Stämningen var varm och trevlig hela
kvällen. Till sist avtackades gruppen som
ordnat kvällen.
När vi bröt upp vid midnatt hade nog
många tankar att återgälda besök både i
Tomelilla, som ju firar jubileum 2014, och
på Gotland, som vi har så trevliga minnen
från tidigare besök.

Kulturmöte den 21 september 2013
Höstens första möte hade samlat inte
mindre än 78 logesyskon. O br Alf Nilsson
kunde hälsa särskilt välkommen till 24
logesyskon från logen Gotland nr 624 och
7 logesyskon från logen Tomelilla nr 631
och från logen Christian nr 617. Fösta
mötet innehöll mycket rapporter efter ett
långt sommaruppehåll. Logen Kärnan
deltog i Distriktsmötet i maj med många
logesyskon. Logen var också representerad
vid Sverige-Amerika-dagarna i Höganäs
och Önnestadsdagarna i augusti, som
anordnas av logen Christian.
Efter mötet följde mingel och därefter
bjöds alla in till en ”skånsk afton”. Det
serverades hemlagad kalops med rödbetor
och därefter kaffe och spettekaka. Det
smakade verkligen jättegott.

”Systrarnas afton” den 19 oktober 2013.
O br Alf Nilsson hälsade särskilt välkomna
till gäster HM br Rolf Hansson och
sy Birgitta Berghult från Nybyggarna
Ängelholm. Ballotering genomfördes för
Sven-Erik Sundin.
Efter mötet bjöd systrarna på drink och
mingel. Borden stod vackert dukade
i höstens färger. Systrarna hade lagat
Gubbaröra på kavring och till varmrätt god
Kasslergryta med ris, bröd och salladsbord.

När vi var mätta och belåtna var det dags
för underhållningen. Våra logesyskon
”Vasaaktörerna från Tomelilla” framförde
lustspelet ”Vi sålde våra hemman”. Det
var inte första gången denna grupp
agerade. Alla uppskattade de intressanta
rollerna och spelet var både roligt och lite
eftertänksamt. Våra gäster från Gotland
förgyllde också kvällen med härliga visor
på gotländsk dialekt. Kvällen fortsatte med
utbyte av visor och lotteri med fina vinster.

Systrarna Gunilla och Jeanette hade satt
ihop en klurig quizz och framträdde också
med både sång och dans. Verkligen trevligt!
Alla var livligt aktiva för att lösa de olika
problemen. Till sist var det ett bord som
vann. Men det är ju inte att vinna som är
viktigast. Det är ju att alla är med och har
roligt.
Kvällens lotterier innehöll en del hemlagade
produkter som uppskattades. Stämningen
20

var härlig hela kvällen och alla var överens
att vi haft en fin kväll. Till sist avtackades
systrarna med en ros. Jag tror en del säkert
försökte lösa de kluriga frågorna på vägen
på vägen hem.

att sopporna var riktigt varma.
En delikat gåsmiddag med tillbehör
serverades av en duktig serveringspersonal.
Ingen gåsmiddag utan skånsk äppelkaka
med vaniljsås. Den var hemlagad och
mycket läcker.

Högtidsmöte med Reception och Gåsmiddag den 9 november 2013.
Vid intåget i logesalen överraskades alla av
att MM br Bo Collin spelade ”Jag är en
liten gåsapåg från Skåne”- ja, visst ja, det
var ju också Mårtens afton och br Bo var
därför en liten ”gåsapåg” med röd luva.
O br Alf Nilsson öppnade mötet ritualenligt
och hälsade alla välkomna och speciellt våra
gäster. Det var DO bro Leif Larsson och sy
Bodil från logen Höganäs 634, OHM sy
Lena Johansson, DK br Bengt Åberg och

De som önskade fick gott vin till maten.
Sy Gunilla Broddesson höll talet till vår
recipiend och br Sven-Erik Sundin höll
recipiendens tal. Traditionsenliga skålar
utbringades.
Mats fortsatte spela upp till dans och det
dansades flitigt till efter midnatt. Vi fick
också höra vår DD br Leif framföra fin sång.
Många hade tur att få del av vinstbordet.
Arbetsgruppen avtackades med en ros. Vi
gick hem i den mörka novemberkvällen
efter en fin kväll och med ett ljust Vasaminne.
BLH Eivor Höörgren

O sy Anna-Brita Martinsson från logen
Nybyggarna nr 698, Ängelholm. Reception
genomfördes av våra ersättare till ordinarie
CM-paret på ett stilfullt sätt för en ny
medlem, nämligen Sven-Erik Sundin.
Efter mötet bjöds på bubbel i glasen och
stämningen höjdes. Alla intog sina platser
vid borden med festdukning - vita dukar,
ljus i kandelabrar och rosor, mycket vackert.
Mats Nilsson spelade soft igenkännande
musik under middagen. Först var det dags
för soppa. En del föredrog svartsoppa, men
de flesta valde sparrissoppa. Alla uppskattade

Arbetsgruppen avtackades med en ros.
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Br Karl-Eric Forssander tilldelades DFT högre grad av DM.

LL 634 på stadsvandring och samling i parkens svalka.

En juldekoration från LL Småland nr 618.

Roy Himsel och hans dotter Linda berättade om cirkuslivets
vedermödor och glädjeämnen i LL Carl von Linné nr 678.

Arbetsgruppen i LL Kärnan nr 608 avtackas.

American Swedish Instutes nya tillbyggnad i Minneapolis

Sagoön Blå Jungfrun
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God Jul och
Gott Nytt År
önskar
Agneta och Bo Västerstjärna,
LL 570
Anita och Lennart Nilsson, LL 570
Marie och Olle Wickström, LL 570
Maj Svensson, LL 601
Britt och Bengt Åberg, LL 608
Ingrid och Alf Nilsson, LL 608
Karin och Sven Rönne, LL 608
Karl-Erik och Karin Mellnert,
LL 617
Åke Mellnert och Carina Norin,
LL 617
Maureen och Göte Bengtsson,
LL 618
Ann-Margreth och Bertil Ericsson,
LL 630
Siw och Gunnar Mossberg, LL 630

Ulf och Ingegerd Alderlöf, LL 630
Gull-May och Bengt-Arne
Åstradsson, LL 631
Berit och Hans Bogren, LL 634
Gull-Maj och Bo Högstedt, LL 634
Ingrid och Bertil Cannerhagen,
LL 634
Knut Rosenkvist och
Maj-Lis Friedman, LL 634
Britta och Carl-Eric Carlsson,
LL 638
Catherine Bringselius Nilsson och
Göran Nilsson, LL 678
Marianne och Olle Klavebäck,
LL 679
Lena och Leif Svensson, LL 747

LL
LL
LL
LL

LL
LL
LL
LL

Kärnan nr 608
Christian nr 617
Calmare Nyckel nr 628
Ronneby nr 630

PDM Club of Sweden
VASA Support Club
Vasa-Arkivets Stödförening

Tomelilla nr 631
Carl von Linné nr 678
Nybyggarna nr 698
Blå Jungfrun nr 749

Storlogens Exekutiva
Råd
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

i Önnestad hade inlämnats till logen om
upphörande av samarbetet med Önnestads
Hembygdsförening och högtidlighållandet
av denna dag, på grund av att det är svårt
att få personer att ställa upp och ansvara
och hjälpa till med arrangemanget. Förslag
framkom på mötet att en kommitté skall
tillsättas och arbeta för ett enklare SverigeAmerika-arrangemang i logen. Under
Kontakt Amerika berättade KL Sy Eva
Newin om en smedson och glasarbetare
som utvandrade till Amerika och BLH Sy
Karin talade om tidigare Hans Mattsonplakettmottagare som alla är och har varit

Till Logen Christian nr 617s
septembermöte den 28:e kunde ordf. Br
Åke Mellnert hälsa 15 Vasamedlemmar
välkomna. Gäster var DM Br Olle och Sy
Marie Wickström, logen Skåne nr 570,
logens DD Br Jan Anders och Sy Ann
Ingvarsson, Br Hans Ingvar och Sy Kerstin
Hansson, Br Hans och Sy Kerstin Ferm, Br
Lars Göran Andersson, Sy Evy Fredsberg
Br Hans W Lundgren, Br Kenneth och
Sy Lena Andersson, Sy Birgith Löfvall och
Br Enar Hallström samtliga från logen
Tomelilla nr 631. Br Åke informerade om
utlämnandet av gåvan som tilldelades vår

loge vid distriktsmötet i år. Professor von Cirkel med Vasaaktörerna brobyggare mellan Sverige och
10 000 kronor överlämnades
Amerika. Efter Ordens Väl och
till
Stroke-enheten
vid
många hälsningar avslutades
Kristianstads Centralsjukhus
mötet med stämningsfylld
som representerades av chefen
musik. Efter en god måltid
Wictoria Karlsson och kurator
framförde
Vasaaktörerna
Petra Brandt Friström och
från logen Tomelilla nr 631
detta ägde rum i Önnestad
ett mycket trevligt lustspel ”
vid firandet av SverigeVi sålde våra hemman” med
Amerikadagen.
Sy Karin
prof. Sture von Cirkel och nio
Holmqvist rapporterade från
aktörer. Som vanligt fick vi
Sv e r i g e - A m e r i k a - d a g e n s
uppleva en mycket härlig och
25-års-jubileum i augusti.
gemytlig Vasakväll. / KH
En skrivelse från styrelsen
för
Sverige-Amerikadagen
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Sy Karin Holmqvist mottager DFT av högre grad av DD Br
Jan-Anders Ingvarsson.

högtidsmötet till stämningsfylld musik.
MM Br Ronny spelade under samling
Festspel av Hugo Alfvén framförd av
Arméns musikpluton, vid Gästers införande
Flottans defileringsmarsch av marinens
musikkår, vid ljuständning China Moon
av Robert Wells och vid ljussläckning och
stjärnhimlen Spring Breeze av Kenny G.
Efter en mycket god måltid med skål, leve
och sång för vår konung Carl XVI Gustav
och tacktal av DD Br Jan Anders Ingvarsson
vidtog dans till Christianbandet. Återigen
fick vi vara med om en fin Vasakväll.
/KH

Logen Christians nr 617s medlemmar
samlades till högtidsmöte lördagen den
26 oktober. CM Sy Carina Norin och CMA
Sy Ann-Charlotte Lindner förde in logens
DD Br Jan Anders Ingvarsson med maka
Ann, Sy Carola Örnhed och Br Hans W
Lundgren från logen Tomelilla nr 631 samt
Br Stig och Sy Ingrid Moberg logen Skåne
nr 570. Br Anders Björklund informerade
om nomineringskommitténs arbete. K
Sy Kerstin Salmonsson rapporterade
glädjande om en god ekonomi. Kl Sy
Eva berättade ur en bok skriven av vår
medlem Staffan Ringskog, vilken handlar
om John F och Jacqueline Kennedy. LH
Sy Gertrud berättade om trehundraårsjubileet i Delaware år 1938. Logens DD Br
Jan-Anders Ingvarsson överlämnade DFT
av högre grad till Sy Karin Holmqvist.
Efter hälsningar och tack avslutades

O Br Åke Mellnert och CM Sy Carina Norin
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LOGEN SMÅLAND nr 618
Barkerydsdagen den 4 augusti var även i
år välbesökt. Br Bo och Sy Ann Christine
Ahlsgård ansvarade för vår skärmutställning
med information om Vasa Orden av
Amerika. Som vanligt bar Br Bo vår
Vasafana i kortegen.
KL Sy Eva Dahlberg överlämnade logens
diplom till Evan Wood, Texas Lucia 2012.
Evan höll ett kort tal på svenska. Vår
logebroder Alf Carlsson var också i år djupt
engagerad i ledningen av denna härliga
hembygdsfest.

”SMÅLANDS KAROLINER
UNDER 40 ÅR”
Detta var rubriken för höstens första
efterkapitel den 28 september. Roland
Sandberg berättade med stor entusiasm
till en mycket fin bild-presentation om
Smålands Karoliner och den historiska
bakgrunden. Smålands Karoliner har vid
några tillfällen framträtt i USA.
Under kvällen såldes lotter av Sy Maya och
Sy Ann-Marie och många Vasasyskon fick
fina vinster med sig hem.

Evan Wood och Sy Eva Dahlberg

Dagen efter hade vi, Br Göte och Sy
Maureen, tillfälle att göra en rundvandring
i Jönköping tillsammans med Evan och
hennes värdfamilj. Förutom att visa vår stad
fick vi möjlighet att visa Johan Printzstatyn
i Rådhus-parken och berätta lite om Nya
Sveriges första guvernör, som härstammade
härifrån och var lands-hövding här.

Den 26 oktober gjorde hösten sitt intåg. På
logemötet var det parentation för vår käre
broder Stig Gösta Svensson, som under
mer än 40 år varit medlem i vår loge.
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LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628
Gökotta 2013 med logen Calmare Nyckel
nr 628
Söndagen den 5 maj samlades ett 30tal morgonpigga Vasasyskon för den
traditionsenliga gökottan på Värnanäs gods
söder om Kalmar. En trevlig samvaro, som
genomfördes för tredje gången på godset
med anor från 1300-talet.

KL Sy Eva Dahlberg berättade om
Halloween och Thanksgivingfirandet i
USA.
Efter logemötet var det dags för efterkapitel.
Logens nya dukar låg utlagda på borden
och vi fick njuta av vackra dekorationer
som gjorts av Sy Maya. Tänk vad hösten
kan ge oss av vackra färger och frukter!
Lennart Järgenstedt berättade om författaren och konstnären Albert Engström
som härstammade från Hult utanför Eksjö.
Han visade välkända och mindre kända
teckningar med roande och kärnfulla kommentarer. Lennart Järgenstedt läste också
en kort novell och sjöng ett par sånger till
eget ackompanjemang på basmandolin.
Ännu en trevlig kväll i god Vasa-anda!
/BKL Maureen Bengtsson

Vasasyskon samlade för att avnjuta de nygrillade korvarna.

Vi började med en rundvandring i den
vackra ”Engelska parken” och i det ”Sköna
maj”-vädret. Vasabroder Roland Mälartoft
guidade oss runt i en park, som visade sig i
begynnande grönska. Som vanligt var den
enda göken vi hörde spelad från en iPhone.
Rundvandringen avslutades nere vid
Kalmarsund. Det var en varm och skön
vårmorgon med korvgillning vid vattnet
där flera sälar tittade nyfiket på oss något
hundratal meter ut.
Efter korvgrillningen bjöd Anna-Maria
Dencker, med barnen Jonatan och Rebecka,
på fiolspel och skönsång. Samvaron
avslutades med att vår ordförande BrittMarie Lindeblad avtackade Vasabroder
Roland Mälartoft med en drickbar
present.

Sy Maya och Sy Ann-Marie säljer lotter.
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Söndag den 9 juni genomförde, för 63:e
gången, Vasaorden av Amerikas lokalloge
Calmare Nyckel Sverige-Amerika-dagen.
Dagen inleddes på Kalmar slott med
traditionsenlig gudstjänst i slottskyrkan,
underhållning i Gröna salen och avslutades
därefter med ostkakegille på Krusenstiernska
gården. Lokallogens hedersmedlem Berndt
Sundberg var för 35:e gången pappa till
dagens programpunkter!

kring, exempelvis militärt i Kosovo, Libyen
och Afghanistan, om humanitärt bistånd
till Syrien och om att mäskliga rättigheter
följs på olika platser i världen. Hon
nämnde ett flertal svenskar som haft stora
framgångar i USA och betytt mycket för
flera amerikaner, t.ex. John Ericson, Greta
Garbo och Charles Lindberg.
Många
amerikaner
ser Sverige
som ett
föregångsland
vad avser
åsikter om
demokrati
och mäskliga
rättigheter.
Hon framhöll
att det finns
Dagens moderator Berndt Sundberg
överlämnar en gåva till högtidstalande kanske inget
Angie Bryan.
bättre exempel
än Raul Wallenbergs insatser under andra
världskriget, som räddade tusentals judar
undan en säker undergång.

Fanparad inledde festligheterna i Gröna salen.
Den svenska, amerikanska, kanadensiska
och Vasaorden av Amerikas fana fördes
av logesystrar klädda i hembygdsdräkter.
Sol-Britt Allgren, presenterade på rim
symboliken för respektive lands fana
kopplat till utvandringen och i samband
med detta framfördes respektive lands
nationalsång och Vasasången.
Berndt Sundberg hälsade alla välkomna
och meddelade samtidigt att Kalmar läns
landshövding Stefan Carlsson skulle ha
inledningstalat, men tyvärr hade blivit sjuk.
Kalmar Folkdanslag framförde därefter tre
danser som dansledaren Kirsten Arvidsson
valt. Den första var en nykomponerad dans
”Studerum passö”, den andra ”Brudvals
från Jorm” och den tredje ”Klövsjö
hambo”. Musiken till dessa framfördes av
Kalmar spelmanslag under ledning av Sune
Johansson.

Avslutningsvis nämnde miss Bryan
bildandet av kolonin Nya Sverige i
Delawaredistriktet för 375 år sedan. Den
har haft stor betydelse för det fortsatta
samarbetet mellan Sverige och USA och den
stora utvandringen från Sverige i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet stärkte
ytterligare banden mellan våra länder. I dag
har ca fyra miljoner amerikaner sina rötter
från Sverige. 15 000 svenska studenter
studerar i USA och tusentals amerikanska
studenter utbildar sig här i Sverige.

Högtidstalade gjorde ambassadrådet vid
USAs ambassad i Sverige Miss Angie
Bryan. Hon har varit i Sverige i ca två år
och besökte nu för första gången Kalmar
och sydöstra Sverige. Hon höll sitt tal
på svenska. I talet framhöll hon ett antal
områden som Sverige och USA samarbetar
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Nästa punkt på programmet var skön
musik framförd av Calmare Brazz under
ledning av Jan Hermansson. Inledningsvis
spelades ”Landmark ouvertyr”, därefter
följde Evert Taubes ”Så skimrande var
aldrig havet” och slutligen ”Come Sunday”
och ”Freedom” av Duke Ellington. Under
fanparaden framförde Calmare Brazz
ingångs- och utgångsmarschen samt resp.
lands nationalsång.
Marsch från slottet till Krusenstiernska gården.

Ett nytt inslag i Sverige – Amerika - dagen
var lokallogen Calmare Nyckels utdelning
av stipendium till en student från Kalmar
internationella skola. Logens ordförande
Britt-Marie Lindeblad delade ut 5 000:till årets stipendiat Caroline Engström.
Motiveringen
löd; ”En
berömdvärd
uppsats på
engelska,
som beskriver
ett scenario
hur delar av
vårt svenska
kulturarv
skall kunna
förmedlas
Logens
ordförande
Britt-Marie
till någon
Lindeblad delade ut årets stipendium
svenskättling i till Caroline Engström.
USA/Canada”.

Med fanor och folkdanslag i täten tågade
sedan gäster och publik till Krusenstiernska
gården, där det bjöds på kaffe och ostkaka.
Calmare Brazz och Kalmar folkdanslag med
spelmän fortsatte att underhålla publiken
på ett medryckande sätt.

Kalmar Folkdanslag underhåller på Krusenstiernska gården.

Lokallogen Calmare Nyckel nr 628
hade söndagen den 25 augusti en utflykt
till Hornsjön på norra Öland. Ca 35
medlemmar deltog. Vid Klosterholmen
något norr om Horns kungsgård berättade
logebroder Alf Medelius, barnfödd på
andra sidan sjön, många intressanta ting
om Ölands enda insjö. Den var från början
en havsvik men genom den naturliga
landhöjningen blev det med tiden en
insjö.

Avslutningsvis i Gröna salen framförde den
svenska representanten i Vasa Orden av
Amerikas storloge Ulf Alderlöv hälsningar
till alla närvarande från Ordens stormästare
William Lundqvist och från Sveriges två
distriktsmästare, i norr Connie Grön och i
söder Olle Wickström.
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vad namnet antyder har denna stenruin
länge förknippats med någon form av
klosterverksamhet, en teori man idag
avfärdar. Det rör sig istället om en medeltida
storgård med försvarsfunktion.
En karavan på ca tio bilar färdades från
Hornsjön den vackra kustvägen mellan
Alvedsjöbodar och Byrum Sandvik, där
Kalmarsund glittrade i solskenet och Blå
Jungfrun visade sig från sin bästa sida. I
närheten av Ålkistan studerade vi raset i
Landborgen, där säkerligen flera tusentals
ton sten ”lagt sig” i havet. Dånet måste ha
hörts vida omkring! Slutligen hamnade vi
hemma hos Alf och logesyster Monica i
Bläsinge. Där avslutades dagen med en
riklig lunch.

Hornsjön

Hornsjön är idag en ytvattentäckt som
försörjer Löttorps tätort, Ranstad, och
inom kort Binnerbäck och Vedborm med
dricksvatten. Vid Ålkistan någon km söder
om Byrum Sandvik har sjön förbindelse
med Kalmarsund. Ålkistan användes
tidigare i samband med ålfisket. För att
vinna mer odlingsbar mark sänktes sjön i
början av 1900-talet till ett djup av ca. 1,3
meter. I dag är det största djupet omkring
fyra meter.

Minnesmärke över fartyget Calmare
Nyckels 375-års jubileum.

I sjön finns flera fiskarter. Mört, abborre
och braxen är vanligast, men det finns
även benlöja, sarv, gärs, gädda, sutare,
ruda och ål. Via den s.k. Ålkistan har sjön
förbindelse med Kalmarsund. God tillgång
på mat gör Hornsjön till en fin fågelsjö.
Här häckar årligen skäggdopping, brun
kärrhök och sothöna. En vanlig syn över
sjön är skräntärna och fiskgjuse. Längs sjöns
stränder finns täta lövskogar av ek och ask,
i de fuktigare partierna växer även björk
och al. Fiskehistorier finns det gott om, så
även denna dag. Alfs far hade ett foto på en
gädda, uppdragen ur sjön, hängande på två
åror, burna på axlarna, där stjärten släpade
i marken!? Storlek mer än 20 kg!

Lördagen den 14 september 2013 invigdes
ett minnesmärke över fartyget Calmare
Nyckel och dess första färd till Wilmington
i USA för 375 år sedan. Invigningen skedde
i Sylvanderparken Kalmar. Minnesmärket
är skapat av konstnären Bengt Johansson
och finansierat av Sällskapet Nya Dryaden
i Kalmar.
Ett 60-tal personer närvarade vid
invigningen.
Britt-Marie
Lindeblad,
ordförande i Vasaorden av Amerikas
lokalloge Calmare Nyckel nr 628, hälsade
välkommen och berättade om bakgrunden
till minnesmärket och Calmare Nyckels
färd över Atlanten. Vid Delawareflodens
mynning i Atlanten ligger hamnstaden
Wilmington, som sedan 1963 är Kalmar
kommuns vänort, med återkommande

Vid sjöstranden i väster ligger den
sägenomspunna Klosterholmen. Enligt
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kontakter. I staden vid floden Christina,
biflod till Delawarefloden, finns en
kopia av fartyget Calmare Nyckel,
byggt av sjöfartsentusiaster. Dit förde
fartyget Calmare Nyckel 1638 de första
kolonisatörerna som skapade kolonin Nya
Sverige.
Kvällens ordförande omgiven av tre nya medlemmar och
faddrar. Från vä. Åke Petersson (ny), Yvonne Wollberg Jönsson,
Inger Petersson (ny), Karl-Erik Allgren (ordf ), Jessica Svärdh
(ny) och Bengt Nordlöw.

deltog. Dagens ordförande Karl-Erik
Allgren installerade tre nya medlemmar,
och delade ut 25-års märke till Margareta
och Lennart Åberg. Distriktsdeputerade
Gudrun Gustavsson delade ut distriktets
förtjänsttecken till protokollsekreterare
Monica Jernetz för gott arbete i logen.
Wivi-Anne och Yarle Rooth har varit i USA
och då fått kontakt med lokallogen Gustav
V i San Diego.

Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad hälsar välkommen.
Skeppet finns att se på hemsidan, www.vasaorden.se.

Ordförande i sällskapet Nya Dryaden,
Bengt Runemo, gjorde en mycket tankvärd
uppläsning ur Utvandrarna av Vilhelm
Moberg. Därefter förrättades invigningen
av Kommunalrådet Johan Persson.
Ceremonin inramades av vacker musik
signerad fyra blåsare under ledning av Hans
Duned och för vacker sång av en sångkör
under ledning av Lage Olsson.
Idén att uppföra ett minnesmärke
över denna händelse kom från logens
kulturledare Bengt Nordlöw. Han hade
uppmärksammat att i Wilmington finns
ett Kalmar Nyckelmonument eller Nya
Sverigemonument, en skulptur, skapad
av Carl Milles. I Göteborg finns en kopia
av skulpturen. Varför finns inget liknande
i Kalmar? Bengt tyckte att det borde det
göra. Han fick gehör för idén. Nu är det på
plats i närheten av Kalmars gamla hamn.

Monica Jernetz får förtjänsttecken av logens DD Gudrun
Gustavsson.

Calmare Nyckel nr 628 hade lördagen
den 19 oktober högtidsmöte i Stensbergs
samlingslokaler. Ett 50-tal medlemmar

25-årsmärken tilldelas Margareta och Lennart Åberg av
kvällens ordförande.
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LOGEN RONNEBY nr 630

LL Småland nr 618.
Sy Anita och br Urban Karlsson framfördes
till altaret där sy O överlämnade märket för
10 års medlemskap.

Höstupptakt i Ronneby
Logen Ronneby nr 630 inledde höstens
logemöten lördagen den 7 september
2013. Sy O Agneta Klämfeldt kunde hälsa
41 logesyskon välkomna och vände sig
speciellt till våra gäster. Logens DD, sy
Birgitta Schött och br Bengt Olsson, LL
Carlskrona 601.
Vi fick höra rapporter från de Vasasyskon
som under sommaren deltagit i olika
Vasaarrangemang.
Efter en god supé, som bestod av en
underbart god rostbiff med potatisgratäng,
var det dags att lyssna på Claes Elmstedt, f.d.
riksdagsman, kommunikations-minister
och landshövdning på Gotland. Han
berättade med inlevelse om människor han
mött. Claes tackades med varma applåder
och sy Agneta överlämnade något gott att
njuta av. Kvällen avslutades med sedvanlig
lottdragning och gemytlig samvaro.
Text: EA

Efter en välsmakande ”överraskningsmeny”
som avslutades med kaffe och sockerkakor,
bakade av bröderna vände alla sig mot
scenen där brödernas festkommitté
framträdde med ”Allsång på logen”. Vi fick
”möta” flera stora artister, Anita Lindblom,
Lars Berghagen, Tore Skogman, Cornelis
Vreeswijk, Tommy Körberg, Helen
Sjöholm och Benny Anderssons orkester.
Sist framträdde VO Per Ericsson som Evert
Taube och sjöng ”Min älskling, du är som
en ros” för sin hustru Sandra. Publiken
lyssnade, skrattade och alla sjöng glatt med
i de välkända sångerna. Applåderna var
långa och varma och bröderna tackades av
O sy Agneta som överlämnade en röd ros
och choklad.
Kvällen avslutade med sedvanlig lottdragning och en stunds gemytlig samvaro.
Text: EA

Claes tackades av sy Agneta med något gott att njuta av.

Brödernas afton
Lördagen den 5 oktober 2013 samlades
45 Vasasyskon till höstens stora begivenhet,
Brödernas afton. Sy O hälsade välkomna
och vände sig speciellt till kvällens gäster:
DKL sy Maureen och br Göte Bengtsson,

Studiebesök på Södra Cell Mörrum
Onsdagen den 13 november 2013,
samlades drygt 20 Vasasyskon utanför
Mörrums Bruk för ett studiebesök som
aktivitets- och resekommittén anordnat.
Besöket inleddes med en information om
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LOGEN TOMELILLA nr 631
Lördagen den 14 september hade Logen
Vasa Orden av Amerika i Tomelilla sitt
första möte efter sommaren i Kverrestad
Bygdegård med skaldjurinspirerat efterkapitel.
Mötet började med en högtidlig parentation
av Br. Henrik Johansson, som avlidit under
sommaren.
Ordf. Sy Gull-May Åstradsson och Br. Hans
W Lundgren redogjorde på ett mycket
klart och bra sätt om Distriktsmötet i
Ljungby och att det är mycket trevligt att få
representera sin lokala Loge som delegat.
KL Br. Enar Hallström berättade om
kommande spelningar för teatergruppen
i pjäsen ”De sålde sina hemman” med
spelningar i bl.a. Helsingborg, Kristianstad,
Onslunda och Kverrestad. Vasaaktörerna
som avslutar sin turné den 16 nov. med
pjäsen ”Röster man aldrig glömmer” i
Sankt Olof.
Br. Hans Ferm berättade om spelningen i
Önnestad den 18 aug.
LH Br. Hans-Ingvar Hansson berättade om
Logens 5-års jubileum som var år 1957 och
som till nästa år firar 60-års jubileum.

Vår O sy Agneta Klämfedt beundrar utsikten från 63 m höjd.

bruket och hur arbetet med att framställa
pappersmassa gick till. Från det en björk
kom in i fabriken tog det 24 timmar tills
den var förvandlad till pappersmassa som
säljs till industrier som tillverkar olika
sorters papper. I korthet går processen till
så att den inleds med att barken tas bort i
en jättelik tumlare och sedan går ”stocken”
vidare till en flistugg. Därefter börjar själva
tillverkningen av pappersmassan genom
att flisen blandas med svart- och vitlut i
kokeriet. Massan blir ganska mörkt brun så
den måste blekas och tvättas, för att till sist
torkas till torr pappersmassa i stora flak.
En ”ny” produkt var textilmassa som
man tillverkar viskostyger och garner av.
Efterfrågan på denna ”viskosmassa” ökar
eftersom tillverkningen av bomull kräver
så mycket vatten. Ett exempel: För att få ett
kilo bomull krävs det 29.000 liter vatten.
När vi klätt oss i hjälmar och gula västar
gjorde vi en rundvandring genom fabriken.
Vi var också uppe på kokeriets tak, 63 m
över havet. Utsikten över Karlshamn och
havet var vidunderlig.
På Gourmet Grön i Karlshamn åt vi en
mycket god lunch innan vi skiljdes åt efter
en intressant dag.
Text: EA

På tipsrunda i Bygdegårdens trädgård.

Efter mötet hade Br. Hans- Ingvar satt upp
en trevlig tipsrunda ute i Bygdegårdens
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Park. I strålande sol gick vi runt och
gnuggade våra huvud för att kunna lura
ut svaren på frågorna. Duktigast var Br.
Hans Ferm som vann första priset som var
ett presentkort. I utslagsfrågan ”hur långt
snöret som låg i burken var” vanns av Sy
Lena Andersson, som för andra året i rad
visade denna skicklighet.
Sedan började frossan av räkor/kräftor och
för en del blev det smörgåstårta. En och
annan sång blev det också och inte minst
Br. Manne Anderssons solosånger som
höjde stämningen i lokalen.
Vid kaffet blev det dragning i närvarolotteriet
och vinnare av trisslotter blev Systrarna
Kerstin Hansson, Inga Nilsson och Birgitta
Hansson samt Br. Hans W Lundgren.

Köpingbergs Vingård

Amerika, möte i Teaterhallen, Folkets Park
i Tomelilla.
På mötet berättade KL Br. Enar Hallström
om två mycket uppskattade och lyckade
spelningar med Vasas ”Cirkelaktörer”
i Helsingborg och Kristianstad av
teaterpjäsen, ”De sålde sina hemman”. En
pjäs som även kan ses i Onslunda den 4
november och Kyrkans ”Onsdagsträff” den
6 november i Kverrestads bygdegård.
Vasaaktörerna spelar även ”RÖSTER MAN
ALDRIG GLÖMMER”
i Sankt Olof den 16 november.
LH Br. Hans-Ingvar Hansson berättade
om ett Logemöte den 25 februari 1959.
Till maten kom kvällens stora underhållare
Peder Lamm, Stockholmaren som numera
är boende i Fränninge Prästgård. Han
berättade och värderade gamla saker som
medlemmarna tagit med sig på mötet.
Peder Lamm började med att berätta om
när vi började konsumera ”Prylar” på
1880-talet, mestadels köptes det genom
postorder, sedan kom varuhusen omkring
1910-talet.
Krav för att en sak skall vara värdefull i dag
är.
1: Inte för många exemplar av en sak.
2: Handgjorda
3: Värde från den tiden då den köptes.

Kräftfest i Kverrestad

Lördagen den 21 september gjorde
några Vasamedlemmar studiebesök på
Köpingbergs Vingård. Där visade CarlOtto upp sin odling av vinstockar. Därefter
blev det provsmakning av 2 st. mousserande
viner samt otroligt mycket information
hur allt skall skötas för det skall bli något
vin i slutändan. Det var ett intressant och
lärorikt studiebesök.
Känd TV-profil ”förgyllde”
Vasa Orden i Tomelilla.
Lördagen den 12 oktober hade Logen
i Tomelilla nr 631 av Vasa Orden av
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4: Historien bakom just den ”prylen”
Peder Lamm är mycket påläst person.
Hade inte sett sakerna som medlemmarna
hade med sig han ville ej detta för sin egen
spännings skull. Trots det kunde han i
stort sett allt som visades upp, från trästav
med blyknopp till en dyrbar vas slipad i
s.k. överfång designad av kände Gunnar
Vennerberg och slipad av Kjellander, gjord
till den stora Parisutställningen i Paris
1900.
Under två timmar ”trollband” Peder Lamm
sin publik, genom sina kunskaper och inte
minst för sin stora humor.
Vinnare i närvarolotteriet blev Bröderna
Enar Hallström, Bo Wigren, Kenneth

Här är vinnaren Sy Lena Andersson i gissningstagen
tillsammans med Br Hans W Lundgren.

Häll från Logen Christian nr 617 delade
ut Distriktets förtjänsttecken till Sy Ulla
Nilsson och Br. Yngve Gustavsson.
En god måltid intogs runt de snyggt
placerade borden av Br. Bo Wigren och fint
dukade av Sy. Lena Andersson. Efter några
timmars dans blev det dags för kaffe och
kvällens lotteri som bestod av viner och
blomsterarrangemang. I närvarolotteriet
vann Systrarna Gull-May Åstradsson och
Maja Wigren samt Br. Nils Nilsson och
från Logen Christian 617 Br. Conny Häll
var sin trisslott. Grattis alla!
Text: G-M Å /E H

Peder Lamm under mötet

Andersson och Sy. Eva Newin från Logen
Christian 617. Som vanligt hade vi en
mycket trevlig kväll i god Vasaanda.
Lördagen den 16 november hade Logen
Vasa Orden av Amerika i Tomelilla 631 ett
höst möte med dans.
Under mötet berättade LH Br. HansIngvar Hansson om 1960 års Logemöte
bl.a. ett högtidsmöte med 3-rätters meny
till en kostnad av 18,50 med vin och utan
15 kr..
Ordf. Sy Gull-May Åstradsson delade ut
25-årsmärket till Sy. Gullan Gustavsson
och Br. Yngve Gustavsson. DD Sy Nadja

Sy Gullan Gustavsson och Br Yngve Gustavsson mottager sina
25-årsmärken.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634

LOGEN WESTERVIKnr 679

Logemötet den 12 oktober var som vanligt
ett välbesökt möte med temat ”Brödernas
afton” som handlade om utvandringen från
Sverige.
De hade som vanligt snickrat ihop ett
intressant program och det serverades en
härlig sjömansgryta.
Efter lotteridragning och en stunds dans
skildes vi åt och såg fram emot nästa möte.

Gun Lith in Memoriam
Vår Loge har drabbats av sorg. Den 28 juli
avled syster Gun Lith.
Vi vet att saknaden efter Gun är stor och
delas av många vasasyskon både i lokalloger
och i distrikt.
Makarna Gun och Gunnar kom till Logen
Westervik redan 1982, efter att dessförinnan
ha tillhört Logen Filbyter i Linköping.
Gun innehade viktiga poster både i
lokallogen och i distriktslogen samt i
storlogen. För undertecknad som är
kulturledare i Logen Westervik, har Gun
alltid varit ett stort stöd.
Gun var en mycket empatisk person
som utstrålade öppenhet, omtanke och
uppmuntran.
Det är med glädje vi minns de mycket trevliga
egenhändigt komponerade program hon
och hennes make presenterade, inte bara
för oss, utan även ute i lokallogerna. Gun
berättade och Gunnar spelade musik med
anknytning till den person som gestaltades
i föredraget. Vi minns programmen om
”Estradören och kompositören - Evert
Taube”, om ”Hela Sveriges tomtemor –
Jenny Nyström”, samt om ”Kompositören
– Ludwig van Beethoven”.
Till begravningsgudstjänsten i Vimmerby
kyrka, den 11 augusti 2013, kom 40
Vasasyskon för att hedra Gun i en
syskonring inför den sista vilan.
Efterföljande minnesstund var precis så ljus
som Gun önskat.
Tack kära syster Gun för allt vad du gjort
för Vasa Orden av Amerika – både lokalt,
regionalt och på storlogenivå.
Du saknas oss!
Lena Folckner, KL

Lördagen den 16 november
Avhölls vårt Högtidsmöte traditionsenligt
med kalkon med tillbehör. Vi var 47
medlemmar som hade mött upp för att
välkomna en ny medlem som recipierade
under mötet. Efter den härliga måltiden
blev det dragning i lotteriet och många fina
vinster fick nya ägare. Nöjda och belåtna
skildes vi åt för att ses igen på Julmötet.
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En underbar golftävling i vackert väder
mellan Vasasyskonen i Logen Blå Jungfrun
nr 749 och Logen Westervik nr 679
Nationaldagen den 6/6-13 på Västerviks
Golfbana Ekhagen.

Underbart Logemöte Westervikslogen
679 den 28 september 2013.
Tänk att det kom gäster från 4 andra
Loger varav 3 Loger från Distrikt 19 Norra
Sverige.
Gästerna infördes praktfullt och värdigt i
Logesalen och välkomnades av Ordföranden
Sy Gunilla Öst.
Högtidligt Logemöte och därefter
skaldjursbuffé i god Vasa-anda där sånger,
tal och glädje utspelades under kvällen.
Systrarnas afton var temat där Systrarna
bjöd på en rolig parodi av antikrundan där
många ”sanningar uppdagades” och många
skratt hördes.

Förväntansfulla golfare:
Leif Söderberg, Jan Bredhammar, Margareta Geary, Peter
Wahlin, Britt-Inger Bredhammar,PerInge Kroon, Majvor
(Majsan) Äström-Einarsson, William (Bill) Geary, Walle
Johansson, Birgit Kroon., Anneli Wahlin, Liskarin Dahlgren,
Liz Grauers, Marianne Göthberg och Irma Ågren-Persson.
Saknas på bilden gör Hans och Karin Appelgren.

Logen Blå Jungfrun vann tävlingen med
ett ½ slag helt rättvist, PerInge Kroon
vann herrsidan och Karin Appelgren vann
damsidan.
Hälsningar från Loge Historiker Br Walle
som var med bland de som förlorade denna
gång, men vi kommer igen nästa år.

Logen Filbyte nr 714 från Linköping Distrikt 19: Br Arne
Samuelsson, Sy Maj Samuelsson, Sy Majken Johansson, Br
Sigvard Johansson, Sy Kristina Lundin, Br Ola Carmenfeldt
Ordförande, Sy Ann-Sara Liljebladh, Br Sören Liljebladh, Br
Arne Lundin, Sy Ingrid Carlsson, Br Ulf Kristensson, Br Sören
Nilsson, Sy Barbro Palmblad, Br Arne Carlsson, Sy Sylvia
Nilsson och Sy Clarie Carmenfeldt.
Flankeras av CM Br Stig Lilja och CMA Sy Lilian Enarsson
i mitten Ordförande Sy Gunilla Öst från Westervikslogen.
fortsättning på nästa sida

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
Nästa Storlogemöte hålls i Rye Brook,
New York, tiden 4 - 10 juli 2014. Till
detta möte är alla Vasa-syskon välkomna!

Hans och Karin Appelgren, Irma Ågren-Persson, Jan
Bredhammar, Majvor Åström-Einarsson, och sittande med
pokalen Britt-Inger Bredhammar. GRATTIS
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LOGEN UTVANDRARNA
nr 680

fortsättning från föregående sida

Logemöte den 15 september 2013
Vasa-hösten inleddes den 15 september,
en dag då sommaren tycktes ha tagit slut.
O Br Lennart Mattsson välkomnade vårt
DD-par Sy Inger Ericsson och Br Ingvar
Åkesson från LL 747, O Sy Agneta
Klämfeldt från LL 630 samt ett tjugofemtal
egna medlemmar.
En högtidlig parentation hölls för Br
Lars Saxbo. VO Sy Greta Franzén talade
om vad han betytt för vår loge både som
medlem och som tjänsteman, bl.a. som
Logehistoriker.
Från DH har kommit brev med beröm för
vår LH Br Sven Fagerström. Br Sven har nu
fått allt vårt aktuella material mikrofilmat
och överlämnat till arkivet i Bräkne-Hoby.
Br Sven berättade också om avlidne
Br Lars Saxbos arbete för logen.
Inför Jubileumsskriften ”40 år med
UTVANDRARNA” hade Br Lars gått
igenom 673 protokoll på ca 3000 sidor.
KL redogjorde för det senaste om
den berömda Kensingtonstenen från
Minnesota. Allt pekar nu på att det är en
förfalskning.
Efter mötet bänkade vi oss i matsalen,
där en utsökt varmrökt lax med tillbehör
väntade.

Bakre raden: Logen Vadstena nr 762 Distrikt 19: Br Magnus
Jernér och Sy Monica Jernér Ordförande därefter Logen
Bråviken nr 751 Norrköping Distrikt 19: Sy Maggie Ahlin
Tehlin Ordförande och Br Kurt Thelin. Främre raden: Logen
Blå Jungfrun nr 749 Oskarshamn: Sy Birgith Fogelström DD
Westervik och Sy Gudrun Gustafsson DD Calmare Nyckel.
Flankeras av CM Br Stig Lilja och CMA Sy Lilian Enarsson.
I mitten Sy Gunilla Öst Westervikslogen.

Underhållning Systrarnas afton ”antikrundan” .

Distriktets förtjänsttecken delades ut till Br Stig Lilja och Br
Gunnar Lith av DD Sy Birgit Fogelström.
Inte bara glädje en Vasa kväll som denna, under mötet gjordes
parentation för Sy Gun Lith och Br Leif Olsson. Två glada
medmänskliga Syskon som tillfört Westervikslogen mycket
glädje och omsorg.
(till höger)
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LOGEN NYBYGGARNA
nr 698

Vid kvällens efterkapitel tog Sy Gunilla
Fernström oss med på en spännande resa
genom släktens historia. Vi fick höra om den
berömda blekingska graniten som återfinns
världen över på olika officiella byggnader,
om ”Hitlerstenen”, som det nyligen visats
ett reportage om i TV. Sy Gunilla berättade
också om Fernströms rederiverksamhet och
om Hägghult, världens största stenbrott.
Föredragshållaren avtackades med vin och
en varm applåd.

Utfärd med Logen Nybyggarna nr 968
den 8 september.
Efter ett kort logemöte blev det dags att
sitta upp i bussen.
En trevlig stämning, som alltid bland
nybyggarna, gjorde att färden gick fort.
Medhavd matsäck intogs vid stranden
av Finjasjön, en liten sjö som ligger strax
utanför Hässleholm. Vädret var bra,
temperaturen var över tjugo grader men
visst var det lite bitande i vinden.

Logemöte den 12 oktober 2013
Trots stort manfall bland tjänstemännen
var de flesta platser besatta.
O Br Lennart Mattsson konstaterade, att
även övriga medlemmar minskar i antal på
grund av sjukdom och att annat prioriteras.
Detta börjar bli ett stort bekymmer.
KL berättade om Ernst Johanssons
efterlämnade brevväxling mellan USA och
släkten hemma i Vetlanda. De ca 1500
breven har blivit en donation, som vårdas
av en släkting till Ernst.
Efter logemötet väntade en välsmakande
buffé med skomakarlåda och gott
salladsbord.
Kvällens
föredragshållare
Kristoffer
Frostle hälsades välkommen. Han är
en av Borgström-stipendiaterna. Med
ett trevligt bildspel berättade Kristoffer
om studentlivet vid universitetet i
Williamsburg. Men vistelsen bjöd också på
olika fritidsaktiviteter, bl.a. medlemskap i
en speciell Orden, knuten till universitetet.
Många användbara kontakter knöts också
med andra studenter från både USA och
Europa. Kristoffer avslöjade att han mycket
väl kan tänka sig ett framtida jobb i USA.
O Br Lennart tackade för en intressant
inblick i amerikanskt studentliv.

fortsättning på nästa sida

Logemöte den 9 november 2013
Kvällens tjänstgörande ordförande Sy
Greta Franzén öppnade mötet ritualenligt.
Följande gäster infördes och presenterades:
DM Olle Wickström och Marie Wickström
LL570, DD Inger Ericsson och Ingvar
Åkesson LL 747 samt FDM Catherine
Bringselius Nilsson och Göran Nilsson LL
678.
Efter mötet bänkade vi oss i matsalen och
avnjöt salladsbord, helstekt kalkonbröst
med kantareller och rostad potatis samt
kaffe med kaka.
Kvällens efterkapitel sköttes av Br Bengt
Bergqvist. Vi fick se olika exempel på
gammal god svensk humor. Glada skratt är
aldrig fel när höstmörkret faller. Br Bengt
tackades med varma applåder.
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fortsättning från föregående sida

Efter avslutad fika styrde bussen vidare till
Näsum, en ort strax norr om Bromölla, och
där besökte vi en konstnär som heter Troels
Kirk

Del av den fantastiska trantavlan.

Konstnären och modellbyggaren Troels Kirk.

Han arbetade på en tavla, ca 5 gånger 3
meter som föreställde tranor. Den största
tranan var i naturlig storlek, den minsta
var knappt centimeterstor, ett i mina ögon
fantastiskt måleri. Hans tavlor var av det
slaget att man kunde se vad som målats,
något jag uppskattar.
Dessutom höll han på med att bygga
modelljärnväg med hus och hamnar. Ett
stort garage var fyllt med ett landskap som
föreställde en amerikansk stad någon gång
på tidigt nittonhundratal.

Lottförsäljning utanför Bäckaskogs slott Br Per-Olle frestar sy
Gunn.

dragning på lotteriet skedde, många vann,
dock inte jag!
Bussföraren styrde så bussen hemåt, men
gjorde ett stopp i Perstorp för ett besök på
plastens hus. Plastens hus är en utställning
som visar hur Perstorps ättiksfabrik växt och
utvecklat sina produkter, alltifrån ättika till
olika plastartiklar, de flesta välkända. En
mycket intressant utställning, väl värd ett
besök.
Sen blev det en transportsträcka till
Ängelholm. Men, det skulle bli ytterligare
avbrott på resan, strax utanför Klippan
stannade bussen och det serverades varm
korv med bröd och dricka. Vi var åter i
Ängelholm vid sjutiden på kvällen.
G Stridh

Del av modellandskapets strandlinje.

Efter detta besök åt vi lunch på Bäckaskogs
slott, ett slott som många sett på tv, då en
omgång av ”stjärnorna på slottet” spelades
in här.
Innan avfärd från slottet såldes det lotter,
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LOGEN KLOCKAN nr 747

Logen Klockan 747 hade möte den 19
oktober.
Glädjande var att vi balloterade in tre nya
logesyskon.
KL berättade att Sverige hade haft en koloni
på USA:s östkust under 17 års tid.
LH talade om dagens kvinnobild.
Kvällens efterkapitel var Brödernas afton.
Den goda maten försatte oss alla i god
stämning, vilken höjdes ytterligare av
sång och musik. Sedan var det dags för
”En tågresa till Trelleborg”. Denna utlöste
många glada skratt hos både deltagare och
åhörare.

Septembermötet LL Klockan Nr 747
Trots att sommaren hade dröjt sig kvar var
det dags att starta höstens första logemöte.
Efter ett sedvanligt väl genomfört logemöte,
var det kulturen som skulle prägla kvällens
program. God mat och dryck gjorde
förutsättningarna bra. Logens ordförande
hälsade kvällens gäst och föredragshållare
Kristina Magnusson välkommen.

Kvällens föredragshållare Kristina Magnusson och logens
ordförande Br Leif.

Kristina är född i Ängelholm, uppväxt
i Örkelljunga med realexamen1961 på
dåvarande realskolan på orten. Far drev
bageri och mor Stina arbetade på skolan
som lärare. Kristina har prövat på ett 20-tal
yrken, bl.a. kyrkogårdsarbetare, cirkelledare
i ABF och utkastare på stadshotellet i Eslöv.
Hon blev klar med sin journalistutbildning
1974 och arbetade därefter som journalist
på Sydsvenskan, Arbetet och Ystad
Allehanda. Många leenden och skratt när
hon berättade om ”ordets” betydelse och
vad det kan ställa till med. Visst var det
så ”Bättre allehanda än enahanda”. En
kul afton med sedvanligt kaffe, kaka och
lotteri.
Leif Svensson

Br Birger, Sy Maj- Britt och Br Arne såg ut att må bra.

”En tågresa till Trelleborg”
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Vi fick också besök från ”Ålderdomshemmet”.
Därefter ordnade Br Leif en musikalisk
frågelek. Programmen varvades med dans.
Innan vi skildes åt, efter en trevlig kväll med
galna upptåg, hade vi som vanligt dragning
på lotteriet och vi hade njutit av Br Leifs
egenhändigt bakade kaka./IE

Skeinge säteri i Verums socken, levde
under. När de klagade fick de inte rätt utan
dömdes till omänskligt hårda straff. Br
Birger är i rakt nedstigande led släkt med
en av dessa hårt prövade frälsebönder.
Så var det dags för maten. Sparrispannacotta
med skaldjur och smördegsstänger.
Varmrätt: Oxfilé med portvinsstuvade
champinjoner, klyftpotatis och ett
fantastiskt salladsfat.
Efterrätt: Passionsfromage i gorånkorgar.
Allt var tillagat av kvällens krögarpar
Sandström.
VO Br Sven-Olof höll talet till recipienderna
och Br Leif tackade på deras vägnar.
DD Br Olle tackade för maten och
utbringade en skål för LL Klockan 747.
Därefter följde dans, lotterier och kaffe
med kaka.
Efter en innehållsrik afton var det dags att
ge sig ut i den mörka novemberkvällen.
/IE

I november hade Logen Klockan 747
högtidsmöte med reception av tre nya
medlemmar, vilka hälsades välkomna av
alla logesyskon.
Br Rolf läste upp ett brev från Sy Ingrid
Frank, som är medlem i vår vänloge Tegner
nr 109.
Alla syskon skrev på ett kort som ska skickas
till Sy Ingrids födelsedag i november.
Br Elve berättade om månadslotteriet
nästa år, där överskottet ska gå till
framtidskommittén.
Tjänstgörande KL Sy Inger berättade om
Amishfolket, som förföljdes i Europa och
nu lever i Pennsylvania och Ohio. De lever
strikt efter bibeln och tar avstånd från den
moderna tekniken.
De kör häst och kärra fortfarande istället
för bil. Huvudsysselsättningen är jordbruk
och hantverk.
LH Sy Eivor berättade om de svåra
förhållanden som frälsebönderna, vid

”Ålderdomshemmet”
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Det har hänt mycket under hösten på Vasa-Arkivet i Bishop Hill. Vi har fått ett nytt tak
och vår ordförande Rolf Bergman har arbetat med alla våra armaturer så vi har nu ett
betydligt behagligare ljus att arbeta i. Träden har trimmats samt vårens lökar har kommit
ner i jorden och byggnaden har fått en extra stor höststädning. Arkivets ankare Sten och
Nancy Hult, Rolf och Marty Bergman samt Tom och Sue Cleveland med familj är alla
underbara när de besöker Arkivet för att ge en extra hjälpande hand.
Efter två år på Arkivet känner jag en enorm glädje varje morgon när jag vandrar in till mitt
arbete, eller som jag kallar det ”min hobby”. Jag är oerhört glad att jag har möjligheten att
arbeta för Vasa. Det är alltid trevligt när våra medlemmar gör ett besök på Arkivet, eller
på annat sätt kontaktar oss.
Under hösten har det varit två marknader i Bishop Hill, ”Jordbruksdagarna” och
”Präriemarknaden”.
Sista helgen i november och första i december så är det julmarknad. Vid alla dessa tillfällen
har man kunnat hyra ett bord och sälja sina alster eller skänka föremål till Arkivet, där
pengarna vid försäljning går till Arkivet för framtida arrangemang eller omkostnader.
Under åren har det blivit mer och mer försäljare och besökare vilket även inneburit att
fler fått veta vad Vasa Orden av Amerika står för och förhoppningsvis givit vår Orden flera
medlemmar.
Vi skulle uppskatta på Arkivet att få in äldre brev och vykort som har skickats mellan
Sverige och USA/Kanada. Kopior går givetvis också bra. Vår önskan är att kunna ha
en utställning med dessa brev och även med de fantastiska kassetter vi har på intervjuer
av Lennart Setterdahl där våra besökare då kan både läsa, lyssna och lära av tidigare
generationer.
Viktoria Almgren, Arkivarie, Vasa-Arkivet
Vasasyskon!

Portland, Oregon.
Miguel Sanchez-Rutledge är född 1994
och bor i Eugene, Oregon.
Jag har fått ta del av deras ansökningar.
Om du har möjlighet att ta emot en av
dem i ditt hem eller vill veta mera, så hör
av dig till mig så snart som möjligt.

Jag har fått ett brev från Syster Inger
Merrick i District Lodge Pacific Northwest
No. 13. Det finns två studenter som
är kvalificerade till ”Vasa Order Youth
Exchange Program” och gärna vill komma
till Sverige under 3-4 veckor nästa år i
augusti. Även annan tid under sommaren
är tänkbar.
Marissa Hagglund är född 1996 och bor i

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL
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OM HEMSIDAN
Som webbmaster har jag nu, på ER:s
önskemål, flyttat över Distriktets hemsida från domännamnet voadl20.se till
vasaorden.se. Detta gör att du måste
byta ut ’voadl20’ mot ’vasaorden’ i dina
e-mejladresser.
Principen är att man skriver tjänstemannens
titelförkortning plus logenummer och
därefter kommer @vasaorden.se som
är DL20:s domännamn. Man behöver
inte (och kan inte) ange dl20. Så PS’s
e-mejladress blir då ps678@vasaorden.se.
Till PS kan man även skriva på adressen
ll678@vasaorden.se, dvs till lokallogen i

analogi med voadl20-adresserna. voadl20adresserna kommer att vara i funktion året
ut, så du hinner ändra i din adressbok.
Dessutom finns adresser till kontaktperson
(ktp) och DD (dd) följt av logenummer,
exempel:
ktp570@vasaorden.se
och
dd601@vasaorden.se.
Tjänstemännen i distriktet har adresserna
dm@vasaorden.se,
fdm@vasaorden.se,
o.s.v. samt msler@vasaorden.se och sld@
vasaorden.se. Dessutom kan man skriva till
info@, matrikel@, vasanytt@ och webbmaster@ på samma sätt.
Göran Nilsson webbmaster

VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt!
Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara
svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12,
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com
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