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DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT

STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

Ordenssyskon!

Kära Vasasyskon.
Så har snart ännu ett år passerat. Ett Mycket händelserikt år för mig. Jag har besökt
ett flertal loger och sedan jag blev Distriktsmästare även haft fina kontakter med mina
Distriktsdeputerade. Jag hoppas kunna besöka ett flertal loger på deras högtids- och
installationsmöten, det blir lite mycket för
mig för jag måste installera LL Carl von
Linné eftersom jag saknar DD för den logen.

Min loge, Carl von Linné nr 678, har firat
50-årsjubileum. Det var en mycket trevlig
tillställning. Vasasyskon samlades till fest
och glädje. Gratulationer strömmade in till
logen i Smålands djupa skogar. Vänskap och
gemenskap satt i högsätet och vi gladdes åt
att se vänner från när och fjärran (DL19).
Som SLD DL 20 hade jag äran att förmedla
hjärtliga gratulationer från Stormästare
Tore Kellgren. Se bildreportage längre fram
i tidningen.
Den 17 november 1990 firades ett
dubbeljubileum: Distriktslogen firade
40-årsjubileum i samband med Logen
Carl von Linnés nr 678 25-årsjubileum.
Jag var ordförande och hade glädjen att
välkomna 127 mötesdeltagare, däribland
amerikagäster, flera DD och ordförande.
Till tonerna av ”Kronobergs Regementes
Marsch” infördes SLD Karl-Erik Forssander,
MSLER Einar Jagemar, SLI Ulla Roos,
DM Per-Ivan Skog, DM Bertil Friberg,
DL19, FDM Barbro Ellinge, VDM Lars
Helgeson, DS Gunnar Mossberg, VDS
Bertil Ericsson, DKL Sivy Karlsson, VDKL
Barbro Ekholm, DHM Einar Heidensjö,
R/FÖM Lennart Carlsson, R/FÖM KarlErik Cardell, DL19.
Barbro och Sigurd Ellinge hyllade Logen
med en prolog till 25-årsjubileet.

Men det är bara positivt så det ordnar sig
nog. Jag skall försöka att planera ett besök
hos Logen Westervik nr 679 till deras 50
års Jubileum den 20 februari.
En del loger har värvat nya medlemmar
och det är positivt vi forsätter med detta.
Jag och Anita tackar alla för fina samtal och
bemötande från de loger vi besökt.
Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt
År.
I Sanning och enighet
Karl-Axel och Anita Bengtsson

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se

fortsättning på sidan 31
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SLHS SPALT

DKLS SPALT

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!
Nu har vi hunnit en bit på den nya
terminen. Jag tycker att tiden går väldigt
fort. Jag kan samtidigt bara konstatera att
jag har ett antal uppgifter att göra så jag
måste sätta fart.
Som framgick i min förra spalt har jag ägnat
mig åt att flytta från Småland till Skåne.
Förutom det praktiska arbetet med detta
har jag haft stora problem att kommunicera
via datorn under mer än en månad. Jag
försökte skicka ut mail med min mobil till
KL i lokallogerna men det misslyckades jag
med, det stod det i alla fall på displayen.
Då skrev jag bl.a. om Arkivens dag som
ägde rum den gångna helgen. Tanken var
att vi skulle tagit kontakt med de lokala
arrangörerna för att eventuellt kunnat vara
med och visa upp oss. Så blev det alltså
inte. Nu har jag äntligen fått igång min
dator så jag räknar med att ge ifrån mig ett
livstecken i varje fall till kulturledarna.
Hur gick detta till innan datorernas tid?
Sedan jag skrev senast har jag varit på mitt
första ER-möte. Det var trevligt, lärorikt
och intressant så jag ser fram mot det som
komma skall.
Till sist vill jag bara ge lite uttryck för vad
jag vill ”jobba” med som DKL. Jag vill ta itu
med framtidsfrågor arbeta med att utveckla
kontakter med vänloger och se till att vi har
trevligt och roligt i vår Orden.
I Sanning och Enighet Bo Ljungklint/DKL

Sänder en Julhälsning till DL 20 från mig
och min hustrun.
I Sanning och Enighet
Gunnar Gustafsson
/DKL
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MDERS
SPALT

MSLERS
SPALT

Ordenssyskon!
Möte med Storlogens Executiva Råd, 22/925/9 2015, Cromwell, Connecticut
Tiden för vår resa var 20/9-5/10.
Detta möte var det första efter Storlogemötet
2014, med det nya ”Executiva Rådet”.
Ett antal medlemmar var med sen förra
terminen (5st), fem var nya medlemmar!
Själv ingick jag i två kommittéer,
”Constitution and Membership Committee” och alla kommittéerna hade långa och
givande diskussioner om sina uppgifter,
som sedan skulle redovisas, för att sedan tas
beslut om.
Vi började mötet på tisdagen den 22
september och avslutade det på fredagen
den 25 september, började klockan 8:30
varje dag och slutade klockan 17:00 på
eftermiddagen, utom sista dagen då vi var
klara klockan 13:00.
Under dessa dagar diskuterades ett antal
spörsmål som sen renderade i att ett antal
motioner skall skrivas inför Storlogemötet
2018, bland annat skall arbetsordningen för
Lokalloge i USA/Canada förenklas, gäller
inte Sverige, då vi har en egen godkänd.
Men även i Sverige har en arbetsgrupp från
DL 19 och DL 20 bildats för att se över
denna för framtiden!
Det kommer en motion om hur man bildar
”Vasa Clubs”. Det fanns en motion om

Jag börjar där jag slutade i förra numret av
VASA-NYTT. Alltså med kontakt Amerika. Vi hade 3 fantasiska veckor hos dotter
och hennes familj i Maryland, USA. Första
helgen regnade bort men därefter var det
som en fin svensk sommar, sol o värme i
lagom portioner.
En av de första dagarna kom äldsta dottersonen, nyss fyllda 16 år, och sa:” Grandpa,
would you like to teach me how to drive a
car.” Han hade kört en gång med sin pappa
(som är född och uppvuxen i New York
med dess intensiva trafik). Jag tror inte jag
behöver tala om hur jag svarade honom.
Därefter tränade Zackary o jag i stort sett
varje dag 1-1½ timme om dagen när han
kom hem från skolan. En gång fick jag
slänga mig över ratten och hjälpa till med
en fyrhjulssladd genom svängen
( det gick lite för fort i ingången till kurvan
som alla förstår). Han tittade på mig och
sa ”Thank you grandpa”. Efter det kan jag
säga att alla svängar genomfördes perfekt.
Det kändes bra när han sista dagen vi var
där, körde med sin mamma, för att hon
skulle få veta vad han kunde. De kom hem,
svängde upp på ”drive-way” och gjorde en
perfekt parkering. Då var både moder och
jag stolta.
Allting har ju ett slut och så även dessa
veckor over there. Hemresan såväl som dit-

båda spalterna fortsätter på nästa sida
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vakt” vid Distriktsmötena, men detta blev
nedröstat, det är upp till varje DL att välja
eller utnämna vakter!
Vi gjorde också en del ”Housekeeping” i
konstitutionen som inte påverkar denna i
grunden!
Motioner om ändring i arbetsuppgifter för
Storlogesekreteraren, ändras till det bättre
för dennes del!
Det talades mycket om att värva nya
medlemmar, hur man skall få in nya och
behålla nuvarande! En kommitté tillsattes
för att titta på detta men det är upp till varje
Loge att jobba med denna fråga eftersom
dom har det lokala perspektivet!
Sen Storlogemötet 2014 har vi tappat ca
4% av medlemmarna, denna trend måste
brytas!
Det pratades mycket ekonomi i Finans
kommittén, mycket av detta berör mest
USA/Canada och de fonder som finns där.
Något som kommer att diskuteras fram till
Storlogemötet är kostnaden för ”Vasa Star”,
den tar drygt 40 % av totala budgeten.
Någon form av beslut tas om detta 2018,
tror jag!
DL 20 hade fyra motioner om ändring i
DL stadgarna, inte i konstitutionen, alla
godkändes!
Det var en del mer som kom upp, men jag
har valt att ta det som jag tycker är relevant
information.
Efter detta möte deltog jag och hustrun i
DL Connecticut Nr 1 Distriktsmöte på
lördagen med bankett på kvällen. På mötet
överlämnade jag DL 19/ DL 20 standar till
den nyvalde Distriktsmästaren!
På söndagen besökte vi ”Vasa Park” Little
Rhody, i Rhode Island och dess 50 årsfirande. Det var en liten, men fin park.

fortsättning från sidan 12 (MDER)

resan gick perfekt sånär som en timme för
sent vid landning på RONNEBY INTERNATIONAL AIRPORT(fint). Å andra
sidan fick vi vara med om en ovanligt perfekt landning på Arlanda vid flygningen
Köpenhamn-Stockholm. Vi var några som
säkert hade flygbakgrund som frågade piloten som stod i cockpit-dörren vem som
landade flygplanet. Det var jag, svarade
han naturligtvis.(Det var styrman). Jag svarade honom: En sådan landning gläder en
gammal jaktflygare. Han såg mer än nöjd
ut må jag säga.
Dagen efter vi kom hem till Sverige körde
vi till Ljungby för det första ER-mötet med
den nya besättningen. Det var många frågor som skulle behandlas och förrådet behövde en genomgång så att alla nya skulle
veta vad som fanns och vad som tillhörde
var och en.
Översättningen av nya Konstitutionen pågår och kommer att distribueras när allt
är klart. Även arbetet med ändringar och
översyn av Arbetsordning för lokalloger
pågår.
Till sist vill sy Ingrid och jag önska alla
Vasa-vänner en GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl
MDER
fortsättning från sidan 5 (MSLER)

detta som blev godkänd vid Storlogemötet
2014.
En motion om hur val av ”Tjänstemän” vid
Distriktsmötena skall genomföras kommer
upp vid nästa Storlogemöte. Förslaget är att
kopiera det som gäller vid Storlogemöte!
Jag tog upp ett förslag om att ta bort ”Yttre

fortsättning på sidan 27 (MSLER)
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SLKLS SPALT

LOGEN KÄRNAN nr 608
Kulturafton lördagen den 19 sept. 2015.
Vid intåget i logesalen spelade vår musikmästare bro Bo Collin ”Ett under par”
framförd av Hasse Andersson & Kvinnaböske Band.
Logens nye DD bro Ola Sandgren från LL
Höganäs infördes i logesalen och presenterades för logen och hälsades varmt välkommen av vår O bro Alf Nilsson. Logens DD
bro Ola fick direkt uppdrag att efterinstallera BFS sy Pia Stenkvist.
BKL sy Gudrun Fritzon rapporterade från
besöket från vår vänloge Winnipeg i Canada. 11 logesyskon från LL 608 Kärnan
och 5 logesyskon från Winnipeg gjorde en
”tura” till Helsingör med båten Aurora. Det
blev ett mycket trevligt vänskapsutbyte, där
vi fick veta hur logesyskonen där borta arbetade i sin loge. LH Eivor Höörgren informerade från Distriktsmötet i Ljungby i
maj kring beslut av vissa motioner och valen till distriktets t tjänstemän.
Vid ljussläckningsceremonin spelade vår
MM ”Du måste finnas” framförd av Helen
Sjöholm ur Kristina från Duvemåla, vilket
var passande till vårt efterkapitel.

Vasasyskon!
Så här års när det är regnigt och kallt känns
det skönt att träffa Vasasyskon på våra
logemöten och känna vänskapens band.
Igår den 14 november var det Arkivens dag i
hela Norden. Temat för i år var ”Gränslöst”.
DKL Bo ljungklint har vidare-befordrat ett
meddelande om detta till alla kulturledarna
från mig. Jag hoppas att det fått gehör ute
i lokallogerna så att vi har fått synas den
dagen. Varje loge har säkert något speciellt
som kan tas upp. Här i Logen Småland
har vi haft möjlighet att delta med både
utställning och föredrag. Vi måste på olika
sätt visa att Vasa Orden av Amerika finns.
När detta nummer av Vasa Nytt når er är
en härlig jul- och nyårshelg i antågande.
Jag vill passa på och önska alla Vasasyskon
En God Jul och Ett Gott Nytt År.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige

Det serverades drink i baren innan maten.
Vi tågade in i matsalen med vackert dukade
bord i lila, rött och lite blått. Det serverafortsättning på nästa ida
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”Systrarnas afton” lördagen den 17 okt.
2015.
Vi möttes av välkomnande systrar.
Vid intåget spelade MM bro Bo Collin
”For the first time forever” ur Disney’s film
Frost. Vår O bro Alf Nilsson kunde hälsa
ett 40-tallogesyskon varmt välkomna. Ballotering genomfördes för 4 nya blivande
medlemmar.
KL sy Eva berättade om kontakten med vår
vänloge Nordic lodge nr 660, som skickat
ett intressant info-brev om alla aktiviteter
som görs i logen. Sy Eva berättade också
om ett utvandraröde från en brand i Minnesota 1894.418 människor omkom och
hemma i Sverige läste man om bränderna
och oroade sig för sina anhöriga.
LH sy Eivor berättade om en stödgala som
logen anordnade för finska barn på Konserthuset 31 januari 1942.

fortsättningfrån föregående sida

des först sillsmörgås. Sy Ingrid Pettersson
presenterade huvudrätten, som var marinerad fläskytterfilé med potatisgratäng och en
härlig sallad. Allt smakade förträffligt. Till
kaffet fick vi hembakad sockerkaka.

Bertil Hulenvik berättade omVilhelm Mobergs källor till
Utvandrareposet.

Därefter var det dags för Bertil Hulenvik,
som berättade mycket intressant hur Vilhelm Moberg gått till väga, när han utformade persongalleriet och miljöerna till Utvandrareposet. Det var rörande och knäpp
tyst, när Bertil läste från kapitlet där Kristina får äpplet, som drivits fram ur kärnor
från en apel i Duvemåla. Här fick också
Bertil visa lite av sin teatertalang.

Sy Gudrun Fritzon och Br Krister Pålsson serverar
”sumpråtta”

Vid ljussläcknigen spelade M’M bro Bo
”FareweIl” ur Disney’s film Pocahontas.
Efter mötet serverade systrarna en mystisk
dryck ”sumpråtta”, men den var god och i
botten låg en geléråtta.
Det bjöds in till vackert dukade bord med
fin höstdekoration som sy Lotte skapat.
Alla var spända på vad systrarna skulle bjuda på. Det blev hemlagade oxroulader med

Det var dags för dragning av ett digert
vinstbord i lotteriet och gruppens avtackning, Vi skildes åt efter en kväll i skön gemenskap och ser fram mot nästa logemöte
som är ”Systrarnas afton”.
/LH Eivor Höörgren
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

tillbehör enligt Lagmarks recept. Det smakade fantastiskt gott. Till efterrätt serverades gammaldags fruktsoppa. Till sist kaffe
och hemlagad tigerkaka.

Lördagen den 19 september samlades
logesyskon med gäster till logemöte. Ordf.
Br Jan-Erik hälsade logens DD Br JanAnders och Sy Ann Ingvarsson samt CMparet Br Kenneth och Sy Lena Andersson
från logen Tomelilla nr 631 välkomna. Efter
öppningsritualen följde protokoll, skrivelser
och rapporter. Br Sven Hermansson
rapporterade från Släktforskningskursen.
Under Kontakt Amerika berättade KL
Sy Eva Newin om Ola Månsson, född i
Smedtorps församling 1808-05-12 och
död i Little Falls Minnesota 1893-1015. Sy Karin berättade att hon under sin
vistelse på sjukhuset i Kristianstad fick se
en vacker tavla och under tavlan stod det
inköpt för ”Stipendium från Vasalogen
Christian nr 617”. Gåvan härrörde från
logernas inom DL 20s insamling som
vid förra distriktsmötet delades ut till LL
Christian nr 617 och LL Klockan nr 747.
Gåvan överlämnades av Br Åke Mellnert till
Strokeavdelningen på Kristianstads lasarett
vid högtidlighållandet av Sverige-Amerikadagen i Önnestads 25-årsjubileum 2013.

Sy Ingrid Nilsson, Br Bengt Svensson, Sy Lena Johansson och
Sy Maj Svensson samtalade runt ett av borden

Det var dags för systrarnas överraskning.
Det blev ett sagospel. Systrarna hade olika
roller i sagorna. Syster Christel berättade
en saga och det gällde att identifiera sagorna. Systrarna visade stor fantasi och uppfinningsrikedom. Bland figurerna kunde
vi hitta Rödluvan och Vargen, Bockarna
Bruse, Den fula ankungen, Hans och Greta
och Snövit. Det blev en uppsluppen stämning. Sy Gunilla ledde tävlingen och ett
av borden lyckades hitta alla sagorna. Efter dragning på ett otroligt rikt vinstbord
och systrarna fått ett varmt tack för en fint
anordnad kväll, var det dags att bryta upp
efter ännu en skön Vasakväll.
/LH Eivor Höörgren

Bordet Alice avnjuter måltiden.

Efter Ordens Väl avslutades logemötet med
stjärnhimlen och stämningsfull musik. Till
efterkapitlet kom fler gäster. Det serverades
fortsättning på nästa ida
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Sven Hermansson och CMA Sy Siv Junge
Olsson med standarbärare Sy Eva Newin och
Sy Gunnel Olsson. Br Kenneth Andersson
intogs som ny medlem. DD Br Jan-Anders
Ingvarsson delade ut Förtjänsttecken till
Br Ingemar Holmqvist, DFT högre samt
FDD till Sy Karin Holmqvist.

fortsättningfrån föregående sida

Bordet Kim enas om en mycket god måltid.

hemlagad KöttfärsLasagne med tillbehör,
Kaffe och Kaka. Poliskommissarie Göran
Wigermo informerade om ”Brott mot
äldre”. Tack framfördes till Kommittén
Br Erik och Sy Kristina Karlsson samt Br
Conny och Sy Nadja Häll för god mat
och förtäring. Efter lotteridragning skildes
vi och hade som vanligt haft en trevlig
Vasakväll. /KH

Utdelning av Förtjänsttecken.

Br Kenneth Larsson logens nye medlem.

KL Sy Eva Newin berättade under
Kontakt Amerika om Alwas grymma öde
som avslöjades i spalterna. Det handlade
om Alwar Lundström och Halwor
Christianssons bravader. Efter Ordens Väl
avslutades högtidsmötet till stämningsfull
musik av MM Ronny Ragnarsson. Uttåget
leddes av CM-paret.
Efter mingel satte vi oss till bords. Det
serverades allt hemlagat, skaldjurspaj till
förrätt, Höstgryta med allehanda goda
tillbehör och till dessert Lingonparfait med
flarn. Efter skål, leve och sång och fina tal

Br Jan-Erik tackar Göran Wigermo.

Till Logen Christian nr 617s högtidsmöte
med reception lördagen den 24 oktober
kunde Ordf. Br Jan-Erik Larsson hälsa
sex gäster från logen Tomelilla nr 631
välkomna. Det var logens DD Br JanAnders och Sy Ann Ingvarsson, Br Kenneth
och Sy Lena Andersson samt Br Hans och
Sy Kerstin Ferm som fördes in av CM Br
10

LOGEN SMÅLAND nr 618

som sänts till svenskar som utvandrat till
USA, eller som av emigranter sänts hem till
Sverige. Vidare berättade hon bland annat
om Svenska Amerika Liniens fartyg, om
The Sweden Colonial Farmstead i Bridgeton, New Jersey, om Kalmar Nyckel Museum i Wilmington, Delaware där det finns
verktyg som Logen Småland skänkte i slutet av 1990-talet, och om Andrew Peterson
som utvandrade vid mitten av 1800-talet
från Ydre härad i södra Östergötland och
blev farmare i Minnesota.
Vår logesyster Eva Dahlberg höll - i egenskap av ordförande i Jönköpingsbygdens
Genealogiska Förening - ett annat föredrag:
”Hit och dit över gränserna, migration är
inte bara USA”.

Lördagen den 14 november medverkade
vår Loge på Arkivens dag i Stadsarkivets
lokaler i Jönköping. Arkivens dag är ett
årligen återkommande evenemang i hela
Sverige. Temat i år var ”Gränslöst”, något
som vi tycker passar väl in på Vasa Orden
av Amerikas verksamhet.
Med en utställning presenterade vi vår
Orden och Logen Småland och tog upp
några aspekter av det svensk-amerikanska
kulturarvet. Vi lyfte fram utnämningen
Årets Svensk-Amerikan, berättade om Vasa-arkivet i Bishop Hill och visade exempel
på de ”kaffebrev” som skrevs under andra
världskriget med tack för det kaffe som
Vasa-medlemmar i USA sänt till svenska
ålderdomshem.

Jag tror att samverkan med institutioner
som Stadsarkivet och Länsmuseet är värdefullt för Logen, och kan bidra till att sätta
vår Orden på kartan. Stadsarkivets chef inbjöd oss på stående fot att delta också nästa
år. Text: Göte, Foto: Maureen

KL sy Maureen Bengtsson höll ett uppskattat föredrag med rubriken ”Kontakter över
Atlanten”. Hon visade brev och fotografier

fler bilder på nästa sida

sjöng vi visor ur ett trevligt sammansatt
sånghäfte av Sy Gunnel Olsson. Vi fick Kaffe
med hembakade kakor, Christiansbandet
spelades för dem som var danslystna efter
denna goda middag. O Br Jan-Erik tackade
kommittén Sy Gunnel och Br Nils-Olof
Olsson, Sy Ann och Br Anders Björklund,

samt Sy Hertha Erlandsson och Br Kurt
Esbjörnsson för allt arbete dom nedlagt
för vår allas trivsel. Till ett rikt lotteribord
kunde många lottköpare finna många fina
vinster. Återigen kunde vi skiljas efter en
mycket trevlig samvaro i sann Vasaanda.
/KH
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LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628

fortsättningfrån föregående sida

Söndag den 7 juni genomförde, för 65:e
gången, Vasaorden av Amerika, lokallogen
Calmare Nyckel, Sverige - Amerika - dagen.
Lokallogens hedersmedlem Berndt Sundberg var för 35:e gången moderator till dagens programpunkter!
Dagen inleddes på Kalmar slott med traditionsenlig gudstjänst i slottskyrkan av
Komminister Christina Andersson.

Därefter utmarsch till Slottets Gröna sal.
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 resp. lands fana kopplat till
utvandringen och i samband med detta
framfördes resp. lands nationalsång och
Vasasången.
Under fanparaden framförde Calmare
Brazz ingångs- och utgångsmarschen, samt
resp. lands nationalsång.
Berndt Sundberg önskade alla välkomna.
Ett tal hölls av Distriktssekreterare Södra
Distriktet Vasaorden av Amerika Agneta
Wästerstjerna.
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gården, där det bjöds på kaffe och ostkaka.
Kalmar Brazz och Kalmar folkdanslag med
spelmän fortsatte att underhålla publiken
på ett medryckande sätt.

Hälsningstal hölls av Landshövding Stefan Carlsson.

Nästa punkt på programmet var skön musik framförd av Calmare Brazz under ledning av Jan Hermansson.
I Slottets Gröna Salen avslutades det med
underhållning av Kalmar Folkdanslag, Kalmar spelmanslag och Calmare Brass.
Från Kungliga Slottet sändes Bästa Välgångsönskningar till Sverige-Amerika dagens 65 år från
Hans majestät Kung Carl XVI Gustav och
Hennes Majestät Drottning Silvia.
Med fanor och folkdanslag i täten tågade
sedan gäster och publik till Krusenstiernska

Under alla dessa 65 år har festligheterna
bara varit inställda två gånger p gr av dåligt
väder!
/Roland Runne

Högtidstalade gjorde Mr. Aaron Honn, Deputy Public Affairs
Officer och Mrs. Anne Coleman-Honn Political Unit Chef.
Båda från USA:s ambassad i Sverige.
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LOGEN RONNEBY nr 630
NOSTALGITRÄFF ( Fd LL 601)
Vi inbjöd logesyskonen till träff för att ta
del av alla fotoalbum innan de sänd vidare
till Bräkne-Hoby för arkivering.
Ett drygt 20-tal logesyskom kom; såå roligt
att ses igen.
Vi bläddrade i alla fotoalbumen; mindes
tillbaka Logens storhetstid, 160 medlemmar som mest med Stadt festvåning som
möteslokal.

Många fina minnen från Logens olika möten lockade till många härliga skratt.
Sedan bjöds det på läckra smörgåsar öl/vatten och kaffe med fantastiskt goda blåbärstårtor, som Sy Siv Gustavsson bakat.
Sy Birgitta Schött stod för möteslokalen
och Sy Agnetha Karlsson var behjälplig.
Vi summerade träffen; sa adjö och kramade
om varandra och kom överens om att ev
mötas igen till våren ev hos Sy Ulla-Britt
Prising på Senoren.
Ulla Thurbin
LL 630
(fd LH LL 601)
fler bilder på sida 30
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LOGEN TOMMELILLA nr 631
Hösten första möte den 12 september
hos Vasa Orden av Amerika var förlagt som
tradition i Kverrestads Bygdegård med start
på eftermiddagen.
Under punkten kontakt Amerika gjorde
vår BKL Sy Britt Lantz debut. Vad kunde
det finnas i en ”Amerikakista”? Det var frågan, Moberg har ju försökt illustrera detta
i sina böcker.

många ärtor det fanns i burken och det är
alltid lika svårt. Närmast här kom Br Hans
W Lundgren.

Hur många ärtor kan det vara tros? Sy Lena och Br Kenneth
Andersson undrar

Sen var det dags att duka upp medhavd mat
som denna kväll hade tema räk/kräftafton.
Här fanns allt från landgångar, pajer, räkor,
egna fångade kräftor m.m. Med många
glada sånger och skratt stod glädjen högt
i tak denna kväll och med Br Manne Anderssons snapsvisor steg den ännu högre.
Ett annat tema för denna kväll var hattparad för de som ville och det var mer än hälften som hade anammat denna utmaning.
Här var det prisutdelning för bästa mansoch damhatt och alla fick rösta fram sina
favoriter.

Tipsrunda i Bygdegårdens trädgård.

Ett av det viktigaste var ju snickarverktygen
för att kunna bygga sig ett hus ”over there”,
men även jaktredskap för att få föda och
vi får ej glömma kvinnornas redskap såsom
strumpstickor och till linberedning. Hon
gjorde även en jämförelse med dagens flyktingar fast orsaken är ej detsamma. Alla har
vi en förhoppning om att det skall leda till
något bättre, en dröm eller en längtan till
något.
Efter de vanliga förhandlingarna var det
dags för efterkapitel. Det började med frågetävling i natursköna parken som tillhör
Bygdegården.
Den som fick flest rätt på Br Hans-Ingvar
Hanssons kluriga frågor var Br Per-Willy
Hansson, som prisades med ett presentkort. Till sist var det att gissa rätt på hur

Glatt sällskap vid bordet

Vann i herrarnas gjorde Br Bengt-Arne
Åstradsson och bland damerna blev det
delad första plats mellan Sy Evy Fredsberg
fortsättning på sidan 18
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GOD JUL och

önsk

Storlogen
Distriktslogen
Södra Sverige Nr 20

LL Höganäs nr 634,
Höganäs

PDM Club of Sweden

LL Carl von Linne nr 678,
Växjö

Vasa Support Club
LL Skåne nr 570, Malmö

LL Westervik nr 679.
Västervik

LL Kärnan nr 608,
Helsingborg

LL Nybyggarna nr 698,
Ängelholm

LL Christian nr 617,
Kristianstad

LL Klockan nr 747,
Örkelljunga

LL Småland nr 618,
Jönköping

LL Blå Jungfrun nr 749,
Oskarshamn

LL Calmare Nyckel
nr 628, Kalmar
LL Ronneby nr 630,
Ronneby
LL Tomelilla nr 631,
Tomelilla
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kar

GOTT NYTT ÅR

LL Skåne nr 570

Olle & Marie Wickström
LL Kärnan nr 608
och LL Stockholm nr 589

Karin & Sven Rönne
LL Höganäs nr 634

LL Småland nr 618

Berit & Hans Bogren
Ingrid & Bertil
Cannerhagen
Knut Rosenkvist
Krystyna & Roy
Aronsson

Maureen & Göte
Bengtsson
LL Calmare Nyckel
nr 628

Britt-Marie & Hans-Erik
Lindeblad

LL Carl von Linne nr 678

Catherine & Göran
Bringselius Nilsson

LL Ronneby nr 630

Ingrid & Hans-Åke
Rytterdahl
Karl-Erik Mellnert
Ulf & Ingegerd Alderlöf
Åke Mellnert &
Carina Norin

LL Klockan nr 747

Christina & Sven Olov
Stigsson
Inga-Britt & Olle Olsson
Lena & Leif Svensson
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3 st personer hade ansökt om medlemskap
i Logen och genom ballotering godkändes
dessa. Därefter berättade KL Sy Gertrud
Hägg om Amish-folket i USA. Dessa säregna, religiösa sektmedlemmar, som lever
mitt i det moderna samhället i Amerika
och har kvar sina konservativa regler och
levnadssätt och tar avstånd från all modern
teknologi och inte använder elektricitet,
bilar, radio- eller TV-apparater. Medlemmarna, som är ca 150.000 st, tar sig fram
med häst och vagn; de gifta männen skall
ha skägg; både pojkar och män skall ha
mörka kostymer, vit skjorta, hängslen och
hatt. Kvinnorna har gammeldags klänning-

fortsättning från sida 15

och Sy Gull-May Åstradsson.
Även lotteri fanns denna dag och många
glada trissvinnare blev det. I närvarolotteriet vann Bröderna Manne Andersson,
Kenneth Andersson, Gert Lantz samt Sy
Birgitta Gustavsson.
Tack alla för en trevlig em/kväll.
Ordf. Gull-May Åstradsson

Flesta samlade som bar hattar.

Så var det dags för vårt oktobermöte, som
inleddes med skånsk folkmusik, Pengs Polkett, och sedan hälsade Ordf. Sy Gull-May
Åstradsson alla välkomna och hade nöjet
att hälsa gäster från LL 570, Sy Anki Johansson och Br. Tomas Håkansson och Sy
Lena Persson från LL 617.
En av våra medlemmar, Br. Börje Gunnarsson, har gått ur tiden och parentation över
hans minne hölls. ”Det är vackrast när det
skymmer” lästes av Kaplanen Sy Eva Danielsson och ”Bred dina vida vingar” spelades med vacker sång och följdes av en tyst
minut.

Meterorologen Mats Andersson berättar för alla besökarna hur
vädrets makter bestämmer.

ar, använder inget smink och bär en hätta
över håret. Viktigt är att vara anspråkslös
och leva i enkelhet. Medlemmarna vill ej
heller bli fotograferade eller avbildade och
de lever i avskildhet på landsbygden och
ofta på gårdar, där männen sköter utearbetet och kvinnorna hemmet. Man har
fortsättning på sida 27

fortsättning från sida 19

Med sig hade han andra välsjungande
bröder och stämningen blev snabbt på topp
med välkända allsånger blandat med roliga
historier. Bröderna belönades med många
och långa applåder.
Efter en stunds dans vidtog lottdragningen
och ännu en mysig Vasakväll led mot sitt
slut. / Berit och Hasse

Vinnarna i hattävlingen Sy Gull-May och Br Bengt-Arne
Åstradsson
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LOGEN HÖGANÄS nr 634

Olsson tjänstgjorde som VO för kvällen.
Sy O hälsade vår DD och två andra
gäster från LL Nybyggarna nr 698 varmt
välkomna och önskade även våra egna
medlemmar välkomna.

Kulturmöte 12 september 2015
Temat för Kulturmötet var ”Höganäsbolagets
historia från kol och saltglaserat till kugghjul
av metallpulver” .
Br Ove Thornblad, som själv under många
år arbetat vid företaget, höll ett intressant
föredrag och visade bilder från forna tider
till nutid.
Han tackades med varma applåder och en
vacker blombukett överlämnad av O Sy
Birgit Olsson.

Sy Elisabeth, Br Berne, Br Bruno och Sy Gunilla väntar på
mötet..

KL Br Hans Bogren berättade om
Amishfolket och beskrev hur ett bröllop
går till inom sekten. LH Br Ulf Ovhagen
gav oss en intressant återblick från svunna
tiders logemöte.
Kvällens tema var ”En skånsk afton med
mycket sång och glädje” och naturligtvis
bjöds det på Skånsk Kalops med rödbetor.
Efter kaffe och god hembakad kaka
uppenbarade sig Hasse Kvinnaböske
Andersson på scenen, förvillande lik vår
egen Br Leif.

Br Ove Thornblad tackades för intressant föredrag på
Kulturmötet.

Logemöte den 17 oktober 2015.
Förväntansfulla Vasasyskon samlades till
logemöte med efterkapitel ”Brödernas
afton”.
VO Sy Inger Bengtsson pryade som
ordförande med den äran och O Sy Birgit

Bröderna underhåller med ”Hasse och pågarna”.
O Sy Birgit tackar bröderna för trevlig underhållning.

fortsättning på sida 18
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50-ÅRSJUBILEUM I LOGEN LOGEN CARL von LINNÈ nr 678

Vackert dukade bord och stjärnbeströdda jubileumstårtor.
Det står ett skimmer omkring Logens dagar
Som nu ett halvsekel har nått
Där finns en stolthet som oss skönt behagar
Var glada alla! Vi kan må gott!
Carl von Linné, vår loge som jubilerar
Vår varma hyllning vi dig ger
Ett trefaldigt leve oss förenar
och Sanning, Enighet vi i Logen ser!
ur LH Bengt Lagessons tal

DM Karl-Axel Bengtsson med hustru.

FD Ordf. i LL Utvandrarna Lennart
Mattsson och PS LL678 Göran Nilsson.

Chartermedlem Agneta Lind och Sonja
Hyltén.
20

Br DM delade ut FDD-tecken välförtjänsta DD i Logen Carl von Linné.

Gratulanter: SLD 20, MSLER, SLD 19, DM DL 20, MDER 20, Ulla Sand LL653.

Br Anders von Schedvin invigdes som HM i LL 678.

21

Hög stämning vid borden.

Br LH har roat sig med att ta fram lite statistik i all
enkelhet över de 50 år som logen funnits till. Vad sägs
om följande exempel: 12 000 syskon har besökt mötena,
2 000 bord och 12 000 stolar har burits fram och
tillbaka, 6 000 meter bordsduk har rullats ut, räcker
runt Växjösjön, 40 000 meter har CM-paren vandrat i
lokalen - ett helt maratonlopp!

DD 747 Anna-Britta Martinsson, Kerstin
Persson LL 630, Bengt Hammargren BPS
och Bo Ljungklint O LL678. Nedan tv.:
Birgitta Sjöberg Eriksson och Ulla Sand,
th.: Ragnar Munther och Ulla Virdalm.

Ordförandepokalen
brukades vid bordet.
22

Gåva till välgörande ändamål delades ut på Jubileet av Br O och Sy Catherine Bringselius Nilsson.

Sy Catherine läste Motivering för gåva till välgörande ändamål:

Kring Carl von Linnés födelseplats Råshult i Kronobergs län har Stiftelsen Linnés Råshult återskapat 1700-talets odlingslandskap
i ett unikt, mångårigt arbete, som nyligen nominerats till världsarvsstatus. Att vandra längs åkerrenar och stigar omgärdade av
sällsynt flora, njuta av blomsterbäddar, köksträdgårdar och spännande guidningar är att få träda in i ett svunnet kulturlandskap
av sällsamt slag. Anton Härder, alias Carl von Linné, tackade rörd för gåvan till Linnés Råshult.
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LOGEN WESTERVIK nr 679

LOGEN NYBYGGARNA nr 698
Grillfest hos logen Nybyggarna 698
Sensommaren är här och som brukligt
under åren har logen Nybyggarna 698 haft
sin grillfest.
Arrangörsgruppen har lagt ner en hel
del arbete med festfixning, lokal, boka
dansorkester, mat med mera.
Allt som behövs för att inbjudna gäster
skall trivas och bli mätta. Det regnade lite
festdagens morgon men när det blev tid att
tända grillen då lyste solen och det blev en
riktigt skön sommarkväll.

På anmodan av logesyskonen i
Västervik, bjuds ni härmed in till vårt

50-årsjubileum

Logen Westervik nr 679 inbjuder med
anledning av sitt 50-årsjubileum till Högtidsloge lördagen den 20 februari 2016.
Ordenshuset, Strömsgatan 42 i Västervik.
Klädsel: Smoking eller mörk kostym.
Anmälan som är bindande, göres senast
25 januari 2016.
Supé 470: - pp + ev. vinpaket 230:- pp.
Avgiften skall betalas till bankgiro:
682-0039 eller Swish: 123 363 41 51
Ange Namn och Befattning vid anmälan!
Anette Hultberg 070 340 90 69 eller
Email: ps@vasaorden679.se

god mat är aldrig fel

En god välkomstdrink med tilltugg bjöds
de nyanlända gästerna innan man satte sig
till bords.
Maten var verkligen god, grillad ytterfilé, ugnsstekt potatis, coleslawsallad, bröd
mm.
Efter det serverades kaffe och jordgubbstårta.
Sen blev det dans.
Orkestern, två personer, hette Shoodix.
Och det var en utomordentlig dansmusik
som serverades av dessa båda! Lite lugn
musik, lite bugg och lite andra danssorter
som jag inte kan namnet på och det var
inte många som satt när den eminente
orkestern spelade upp.
24

Den 6/11 hade logen Nybyggarna möte.
Det skulle vara en kulturafton, det är ju
inte så enkelt att veta vad olika människor
kallar kultur, men arrangerande grupp
verkade ha satsat rätt.

innan dansgolvet fylldes

Festlokalen är en riktigt bra och ägs av
koloniföreningen Fritiden,
Bra dansgolv, högt i tak och luftig, stort
rejält kök där arrangörsgruppen hade plats
att ordna allt det goda.
Tyvärr gick tiden allt för fort, med hänsyn
till grannarna är det bestämt att orkestern
ska tystna kl 2400.

Det skulle bli en uppvisning av folkdans!
Under min tid i orden Nybyggarna har
det aldrig kommit så många ordenssyskon
till något möte! Det var syskon från
Örkelljunga, Höganäs och Helsingborg
totalt från dessa loger ett tjugotal. Egna
syskon kom 45 stycken. Det var välbefolkat
i såväl ordenslokal som senare i matsalen.

Innan hemgång serverades det nattamat,
kokt korv med bröd, och det hade en
strykande åtgång.
54 personer hade hörsammat inbjudan
och de var mer än nöjda med kvällen. Det
antyddes faktiskt att snart är det väl dags
för en ny grillfest, ett år går ju fort.

Och, utöver dessa våra syskon anslöt nio
dansare från Kullagillets folkdanslag så vi
var alltså sammanlagt 75 personer vid de
vackert dukade matborden.
Maten var god, stämningen på topp och
efter maten bjöds det på kaffe. Till kaffet
serverades en bakelse som sy Anita hade
ordnat till.

Göte Strid

fortsättning på sidan 28
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LOGEN KLOCKAN nr 747

Kvällen blev gemytlig och god som vanligt
hos LL Klockan och vid midnatt tog vi oss
hem. Vissa hade nära, men längst hade nog
Sy Anita och Br Lennart Nilsson från Brösarp.
LS

LL KLockan Nr 747 Örkelljunga
Då var det höst i Örkelljunga också efter en
sommar som blev lite hur som helst.
Med ny DD Sy Anna-Brita Martinsson
inleddes höstens logemöten. Logen ökade
medlemsantalet med två st. Överflyttad Br
Olle Olsson från LL Skåne Nr 570 hälsades välkommen till logen, som han flitigt
besökt tidigare, eftersom han varit DD hos
LL Klockan. Vidare intogs en ny Sy, MajBritt Wittusen, under sedvaligt högtidliga
ritualer. Sedan flöt mötet på under säker
ledning av O Sven-Olov.

Resultatet blev bra.

Höstmys hos LL Klockan Nr 747
Oktober var inne på andra halvan och ute
var de löv som var kvar höstfärgade.
Inne var det bröderna som bestämde.

En riktig syjunta

Efterkapitlet bjöd på god och närande
kost komponerad av krögaren i Eket. Br
Tore Jönsson från Knäred stod för kvällens
program och han berättade om sitt mångåriga liv bakom bussratten. Tänk! Man
minns bäst de gånger de inte blev som man
tänkt.

Efter ett fint logemöte med ett medaljregn
av sällan skådat slag. 25-års-märken till Sy
Mona och Br Rolf Nilsson, 10-årsmärke
till Br Bonde Martinsson och DFTH till Sy
Christina Stigsson. Därefter övertog DD
Sy Anna-Britta Martinsson taktpinnen och
överräckte märken till Br Rolf Nilsson, Sy
Inger Ericsson, Br Sven-Olov Stigsson, Br
Olle Olsson och Br Elve Lensvall för deras
gärning som DD i olika loger.
Efterkapitlet blev glatt värre. Skön sång
inledde av brödrakören till nyskriven
text av O Sven-Olov och sedan följde

Visst ser brodern bekymrad ut..

fortsättning på sidan 28
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fortsättning från sidan 18

fortsättning från sidan 6 (MSLER)

stora familjer, eftersom preventivmedel är
förbjudna. Sekten får ha sina egna skolor,
betalar ingen inkomstskatt, använder inte
sjukvården utom i absoluta nödfall och en
amishkvinna med sjuksköterskeutbildning
hjälper till vid barnafödandet. Mötet avslutades med musik av Yngve
Stoor, Alaha oe, och sedan tågade alla ut
till sång av Pavarotti, La donna e mobile ur
Rigoletto.

Där bjöds det på underhållning och senare
middag, till en kostnad av $25.
På måndagen körde vi mot ”Midlothian”,
söder om Chicago med en övernattning
på vägen, för att hälsa på Vasavänner.
Där stannade vi i två nätter. På torsdagen
ställde vi färden mot ”New Jersey” där vi
skulle bo hos Vasavänner i ”Vasa Park”.
På fredagen deltog vi på den sedvanliga
fredagsmiddagen, där vi träffade både nya
och gamla Vasavänner.
På lördagen deltog vi i det årliga
”Smörgårdsbordet”. En mycket trevlig kväll med underhållning av bla
”Smörgårdsbandet” som leds av Jeanne
Widman, tidigare Årets Svensk Amerikan
och dotter till den svenske dragspelaren
Walter Eriksson. Även här träffade vi många
nya och gamla Vasavänner, som alla hälsade
hem till Sverige!
Vasa Park i New Jersey är väl värt ett besök
om ni är I närheten!
På söndagseftermiddagen reste vi tillbaka
till Sverige, efter två veckors vistelse i USA!

Ordf. Sy Gull-May tackar Mats Andersson för trevliga
diskussioner om vädret.

Vi önskar alla Vasa Vänner en:
”GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT
ÅR”
I Sanning och Enighet
Ulf o Ingegerd Alderlöf
MSLER-Sverige

Vid efterkapitlet serverades ”Fru Söderbergs goda soppa” med ostmacka och aioli.
Många tyckte också att soppan var mycket
god, åtminstone de som tyckte om vitlök,
och den värmde skönt i den något kalla lokalen, där värmen dock bättrades på slutet. En känd meteorolog, Mats Andersson,
kåserade om sitt yrke och visade hur man
skulle tolka väderkartorna. Alla var mycket
intresserade och ställde åtskilliga frågor,
mycket om de miljömässiga följderna av
vårt väderklimat. När Mats till slut lämnades ifred, så serverades kaffe och kaka,
dragning i lotteriet med skänkta vinster
fortsättning på sidan 30
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om helst pris i utförande, men deltagarna
hade säkert riktigt roligt!
Lotter såldes, arrangörsgruppen avtackades
av br O därefter blev det dragning på lotteriet, många vann, dock inte undertecknad,
men det var roligt ändå.
Man tackade för en lyckad fest och salen
tömdes på folk. Man undrar, var tar tiden
vägen när man har roligt?
Undertecknad vill passa på att önska alla en
riktigt God Jul och ett Gott nytt År.

fortsättning från sidan 25

Därefter började dansuppvisningen. Lite
strul i början med ljudet, br Mats ordnade
dock detta problem och dansen började.
Mellan danserna presenterade dansarna
sina olika folkdräkter.
Varifrån dräkterna härstammade, med
olika hättor och förkläden, vilka som skulle
användas av gifta respektive ogifta damer
osv.
Uppvisningen avslutades med en kadrilj
där ett antal av våra syskon bjöds med. Om
denna dans kan man säga att den tog inga

Göte S

fortsättning från sidan 26

Logen Klockan 747 hade möte den 14
november.
KL Sy Christina berättade om John Alvin
Andersson, känd som den främste fotografen av indianer. Två museer visar idag hans
svart-vita fotografier.
LH Sy Eivor Läste en höstdikt.
DD Sy Anna-Brita delade ut DFT för förtjänstfullt arbete till Sy Eivor Wingren och
till Br Bonde Martinsson.
Vi slog oss sedan ner vid de vackert dukade
borden för att njuta av en god kalkon med
tillbehör.
Br Kjell-Erik Svensson höll sedan ett uppskattat föredrag om en resa i country musikens hemland. Elve skötte musiken till
föredraget.
Många log glatt, när de kände igen flera av
låtarna.
Efter kaffe och kaka och sedvanlig lottdragning var det dags att bege sig hemåt i novembermörkret efter en trevlig Vasa-kväll.

”himmalagad” mat som tycktes smaka väl.
Leklusten var stor hos systrarna, som fick
vissa prov på olika färdigheter. Vissa hade
nog skolkat från syslöjden. Pumpalycktorna
blev däremot helt perfekta.
God kaka från halmstadsbagaren Br Elve
gick åt innan det var dags att plocka fram
vinterjackan för vidare transport hem.
På natten fick vi den timma tillbaka man
stall i våras.
LS

/IE
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fortsättning på sidan 30

LOGEN BLÅ JUNGFRUN
nr 749

Fredagen den 11 september
samlades 34 logesyskon och 3 gäster från
LL Westervik. Fd DD Lena Folckner avtackades med förtjänsttecken och blommor för det arbete och engagemang hon
visat under sina år som DD i vår LL. Vår
nya DD sy Gunilla Öst från LL Westervik
presenterade sig. Under efterkapitlet berättade br Ulf Nyberg om sin och sy Inga-Lills
resa i USA och om besöket hos vår vänloge
Scandinavian Lodge nr 667 San Diego.

Lördagen den 17 april
samlades 34 logesyskon och 3 gäster från
LL Westervik nr 679 till ett som alltid trevligt logemöte. Ordf. Lars-Erik Karlsson påminde om Gökottan i Stensjö By den 23
maj och Vasagolfen den 25 maj. Bröderna
bjöd på kvällens underhållning: Då tar vi
tagelskjortan på, vilket uppskattades och
lockade till många goda skratt. Bröderna
läste dessutom dikter till kvinnan.

Lördagen den 17 oktober
samlades åter ett 30-tal logesyskon samt
två gäster som ska invigas under vårt högtidsmöte i höst. Under efterkapitlet berättade br Lennart Jonsson om vita viner från
Alsace mycket kunnigt och intressant.
/Kerstin Ekblad LH

Då tar vi tagelskjortan på, vilket uppskattades och lockade till
många goda skratt. Bröderna läste dessutom dikter till kvinnan.

Lördagen den 23 maj
var det dags för Norra och Södra distriktets
årliga Vasagolf. 27 golfande logesyskon varav 2 från Norra distriktet deltog. Dagen
avslutades med en mycket trevlig och uppskattad middag i vårt vackra Logehus. RosMarie Edinius kåserade under kvällen om
Döderhultarn. Vandringspriset överlämnades av vinnaren 2014 sy Karin Appelgren
LL Blå Jungfrun till årets vinnare sy Barbro
Hermansson från vår LL. Alla golfspelare
fick priser från ett imponerande prisbord.
Br Walle Johansson från LL Westervik och
Agne Lindén underhöll med durspel resp.
munspel. Stort tack till alla som deltog och
gav oss en fin dag tillsammans. Nästa års
Distriktsgolf arrangeras av LL Westervik.

Priserna i Vasa-golfen.

Br Walle Johansson från LL Westervik och Agne Lindén underhöll med durspel resp. munspel.
fortsättning på sidan 30
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fortsättning från sidan 14

fortsättning från sidan 27

och som vanligt närvarolotteriet, där Br.
Kenneth Andersson, Sy Eva Danielsson,
Br. Bo Gustavsson och gästen Anna-Karin
Lembke vann var sin lott.
”Trätta och mätta” följde vi sedan våra bilar
hemöver.
KL GH

Dagen till ära hade vi en födelsedagsgris och det var Sy Lena
som blev extra ompysslad av Br Manne
fortsättning från sidan 28

Vandringspriset överlämnades av vinnaren 2014 sy Karin Appelgren LL Blå Jungfrun till årets vinnare sy Barbro Hermansson från vår LL.
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från föregående sida

fortsättning från sidan 3 (SLD)

från mitt långa medlemskap i Vasa Orden
av Amerika. Visst är det en hög igenkänningsfaktor för många av er!?

Jag citerar några strofer fint formulerade
utifrån vår Ordens valspråk:
”Trofasta logesyskon har verkat i ENIGHET och
glädje tillsamman.
Oegennyttigt arbete har utförts i fröjd och
gamman.
Sanningens stjärna har högt Ni kunnat fästa.
Därmed skapat en harmonisk loge till gagn för
Din nästa.
Det gäller att sikta mot högsta topp
Och aldrig för vår Orden ge opp.
Vasa Orden av Amerika skall stärka oss i tron
Till godhet mot alla dem vi har kär.
I logen vet vi att ÄDELMODsbron
Är samhörigheten vi i hjärtat bär.”

Från oss, Br Göran och mig, till Er alla
En riktigt GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR!
Catherine Bringselius Nilsson, SLD
Min epostadress: www.sld.se, om ni vill
höra av er.

Bankettmeny:
Välkomstdrink, Rosencanapé, Oxfilé med
tillbehör, Punschparfait, Kaffe och After
Eight.
För underhållning mellan högtidsmötet
och banketten svarade Hotbullarne.
Dansmusiken stod Ljungby Jazz uti Baljan
Boys för.
Lördag och söndag anordnades Jubileumsvisning av nybyggda Utvandrarnas Hus
med gratis entré för Vasamedlemmar.
Jag tycker det var roligt att ge denna tillbakablick, eftersom jag har det perspektivet

Från vänster: Arne Lindelöf, chartermedlem, Catherine,
ordförande, Märta Carlfalk, chartermedlem och Stig Löfberg,
Logen Tre Hjärtan (Halmstad) som1965, tillsammans med
dåvarande DM Birger Moberg, beredde Logen Carl von
Linnés nr 678 invigning som Vasaloge.
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B

Granen står så grön och
grann i stugan....

VASA NYTT

GOD JUL
Nu tändas tusen juleljus på jordens
mörka rund ...
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