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DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT

STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

Vasasyskon!

Ordenssyskon!

Så har snart detta år också passerats. Vi hade
ett fint ER-möte på Terraza i Ljungby
med mycket givande diskussioner. Planeringen av vårt distriktsmöte är i full gång.

Arnold Barton, Årets Svensk-Amerikan
1988, har gått ur tiden. Arnold Barton föddes i Los Angeles 1929. Arnolds svenska
bakgrund kom dock att prägla han liv och
gärning i hög grad. (Foto sid 27).
Arnolds livsverk bär i sig både hans svenska
fädernearv och den amerikanska kulturen
som han föddes in i. Fem generationer bakåt i tiden emigrerade Arnolds farfars farfar
Ernst Svensson med sin familj från Bullebo
nära Vimmerby. Året var 1867. Familjen
slog sig ner i Mellanvästern på landet i
Iowa. Arnold har tecknat ner sin släktsaga i
boken Search for Ancestors (1979).
Under ett halvt sekel verkade Arnold som
professor i europeisk historia vid Southern
Illinois University i Carbondale, Illinois.
Arnold blev en av USA:s främsta kännare
av Skandinavien. Hans doktorsavhandling
handlade om Axel von Fersen d.y. Arnold
bedrev omfattande forskning om de nordiska länderna.
Ett annat stort forskningsområde var den
transatlantiska emigrationen från Sverige
till Amerika. Jag har som Kulturledare i
Logen refererat till hans bok Brev från löftets land, där Arnold ger röst åt svenska
emigranters berättelser. I boken A Folk
Divided: Homeland Swedes and Swedish
Americans 1840-1940 lyfter Arnold fram

Jag och Br VDM Morgan Pålsson skall åka
upp till Ljungby och titta på lokaler tillsammans med Per Hansson. Skriv gärna
motioner till Distriktsmötet, fråga också
era DD om hjälp så motionerna kan behandlas på Distriktsmötet. Motionerna
måste vara DS tillhanda senast den 31 december. Nomineringskommittéerna är säkert på gång ute i logerna för att få ihop
en fin tjänstemannastab. Tyvärr kunde inte
jag och Anita närvara vid LL 570 85-årsjubileum men jag har hört att det blev ett
fint Jubileum.
Jag och Anita önskar alla Vasamedlemmar
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 nästa sida
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DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

fortsättning från föregående sida

relationen mellan hemmavarande svenskar
och utvandrarna.
Arnold har en stor produktion av publikationer. I slutet på min spalt ger jag en sammanställning från Wikipedia.
Arnold vårdade sina svensk-amerikanska
relationer, vänskapsband likaväl som professionella kontakter. Genom sin akademiska forskning rönte Arnold stor aktning
bland forskare på båda sidor Atlanten.
Arnold lärde sig svenska och flyttade som
pensionär till Sverige tillsammans med sin
svenska hustru Aina, som han gifte sig med
i Solna 1960.
Arnold har fått många utmärkelser för sin
enastående forskargärning. Utmärkelsen
Årets Svensk-Amerikan delades ut till Arnold Barton i Museiparken i Växjö 1988.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
SLD DL 20

Ordenssyskon!

Publikationer utgivna av Arnold Barton
(från Wikipedia).
• Count Hans Axel von Fersen: Aristocrat in
an Age of Revolution (1975)
• Letters from the Promised Land: Swedes in
America, 1840-1914 (1975)
• The Search for Ancestors: A Swedish-American Family Saga (1979)
• Scandinavia in the Revolutionary Era,
1760-1815 (1986)
• A Folk Divided: Homeland Swedes and
Swedish Americans, 1840-1940 (1994)
• Northern Arcadia: Foreign Travelers in
Scandinavia, 1765-1815 (1998)
• Sweden and Visions of Norway: Politics and
Culture, 1814-1905 (2003)

Det var ER-möte i Ljungby i oktober och vi
kunde konstatera att ombyggnaden på Terraza var klar i konferensdelen. Direkt efter
ett möte, så blir det alltid en del pappersarbete att göra, för mig som DS givetvis. Jag
ska skriva protokoll ifrån Arbetsutskottet
och Exekutiva Rådet, samt godkännande
på utdelningar av årsmärken och förtjänsttecken. Vidare ska det skrivas cirkulärbrev
med varierat innehåll. Jag får också många
brev ifrån logerna, så det är alltid trevligt
att gå ut till brevlådan.
Förberedelserna inför Distriktsmötet 2017
i Ljungby pågår för fullt och schemat är
fulltecknat, av vad som skall göras. Det är
därför mycket viktigt, att de inlämningsdagar som sätts upp respekteras. Motioner
hoppas jag att ni är flitiga och skriver. Använd mallen på hemsidan och skicka till
mig senast den 31 december. Med den nya
mallen hoppas vi undvika, att motioner
förkastas av formella skäl.
Den CD med blanketter som skickades ut
för många år sedan, är inaktuell. Vi tillhandahåller uppdaterade filer på hemsidan vasaorden.se. Ni är välkomna att höra av er
om ni har problem med inloggningen. För
terminsrapporten är det speciellt viktigt,
att den nya filen används, då vi vill få in
fler uppgifter, som skall in i nästa medlems-

fortsättning på nästa sida

fortsättning i nästa spalti
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MDERS
SPALT

Trump blev vinnare i valet. Visserligen
endast med några tiondels procent, med
ändå. Inte heller detta direkt likt Sverige.
Vi har även varit med om en annan sak för
första gången. VI har fått skruva tillbaka
klockan EN GÅNG TILL. Visserligen blev
resultatet inte två timmar men ändå.
Sedan förra VASA-NYTT har det varit
ER-möte i Ljungby 22-23 oktober. Där behandlades bl.a. ansökningar om utmärkelser som ska lämnas ut vid installationsmöten i logerna runt om i Distriktet. Många
andra viktiga spörsmål behandlades, som t
ex Åsa, stadgar och bestämmelser, regalier
samt ekonomi.
Att det närmar sig Distriktsmöte märks
inte minst genom alla förberedelser som nu
sätter igång. Det ska lämnas in motioner
och rekommendationer, som ska behandlas
på nästa ER-möte i februari.
Sy Ingrid o jag hade möjlighet att få närvara vid Distriktets äldsta loges 85-års Jubileum, nämligen Logen Skåne Nr 570. Det
var en mycket högtidlig och trevlig kväll
tillsammans med 90 vasasyskon från olika
loger och Distrikt.
Nu önskar vi alla Vasasyskon en
RIKTIGT GOD JUL och
ETT GOTT NYTT VASA-ÅR.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl /MDER

Ordenssyskon!
När detta skrivs befinner vi oss, sy Ingrid o
jag, i USA på vårt årliga besök hos dotter
med familj i Maryland. Denna gång kom
det att sammanfalla med USA:s val av ny
President. Det har varit mycket underhållande och lärorikt att få följa detta på TV,
där man följde rösträkningen i de olika
delstaterna och förändringarna under tid,
inte minst genom de olika tidszonerna som
gäller här i USA. Inte direkt likt ett val i
Sverige. Dessutom blev det ju så att Hillary Clinton fick flest röster, men Donald
fortsättning från föregående spalt

matrikel. Jag vet att det är svårt för många,
att bryta rutinen med en gammal fil, men
vänligen, gör det.
När jag skriver detta så närmar sig advent
och en förväntan om en vit jul i år. En julresa till någon julmarknad blir det kanske.
Tända adventsljus och känna doften av
julstämningen med barnbarnens förväntningar.
Jag och Br Bo önskar alla Vasasyskon en
underbar Jultid och ett Gott Nytt Vasaår
med ett Distriktsmöte.

fortsättning från föregående sida

• The Old Country and the New: Essays on
Swedes and America (2006)
• Essays on Scandinavian History (2009)

Kära Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna
DS
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DISTRIKTSKULTURLEDARENS
SPALT

STORLOGEHISTORIKER
SPALT

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!

Så har vi kommit en lång bit in på ”höstsäsongen 2016 i Vasa”. Stärkta efter en härlig
sommar höll vi Tjänstemannakonferens i
Ljungby som jag vill återknyta lite till.
I kulturledargruppen var vi 6 deltagare. Vi
tog upp många intressanta frågor och med
högt till tak blev det många intressanta
diskussioner med en hel del gemensamma
slutsatser som resultat.
Vi diskuterade bl.a. ordet Ädelmod i vårt
valspråk. Vad betyder ordet för oss, det har
ju flera olika betydelser. Vi behöver kanske
precisera betydelsen av vårt Ädelmod. Betyder det godhet?
Kulturledargruppen oroade sig för medlemsutvecklingen och kom fram till att vi
måste märkas och synas mera utanför Vasa.
Vi har fina broschyrer som tagits fram och
så har vi utställningsmaterial som vi kan
uppdatera och använda oss av för att nå
ut till intresserade. I detta arbete måste vi
nog vara beredda att satsa pengar och de
som jobbar utåt som representanter för vår
orden och vårt distrikt skall inte behöva bekosta allt själva.
Jag har sedan sist varit med i ett möte med
framtidsgruppen. Det kändes meningsfullt
men jag går inte in mer på detta nu utan
överlåter till sammankallande Sy SLD Catherine att ev. redogöra för mötet.
I oktober hade vi också ER-möte, rapport
från detta torde komma senare.

Sju värderingar att arbeta med inom Vasa
Orden av Amerika.
Jag tror att vår Orden riskerar att bli alltför
inåtblickande, det är lätt att Ordens inre liv
tar över på bekostnad av det viktiga medlemsfokuset. Vi måste arbeta på att ständigt
ha medlemmarna för ögonen och etablera
ett tillitsfullt samarbete både inom Distrikt
och Lokalloger.
1. TILLIT
”Tillit är en viktig byggsten”. Tilltron till
Vasa Orden av Amerika kan bli en stor
drivkraft för att föra vår Orden framåt.
Tillit är en viktig byggsten. Den hjälper till
att nå de andra värderingarna.
Hur ser tilliten till vår Orden ut idag?
fortsättning på nästa sida

Nu hoppas jag att det inför framtiden, som
någon har sagt, att det blir ”mindre snack
och mera verkstad”. Det behövs om vi skall
lyckas med att utveckla vår Orden inför
framtiden.
Slutligen vill jag och sy Heléne önska alla
Vasasyskon
En GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR
I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint
DKL
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2. ENTUSIASM
”Starkt samband mellan engagemang och
prestation”.
Hur kan vi uppnå det?
3. FÖRÄNDRING
Vad behöver förändras inom vår Orden för
att öka medlemsantalet.
Det är viktigt att vi följer Konstitutionen
och Stadgar, samt att vi har rätt inställning
från början. Annars finns det inget utrymme för att vår Orden skall växa.
4. PRESTATION
Kan vi inom vår Orden, utöver våra förtjänsttecken, ta fram någon annan form av
belöning till medlemmar som gjort något
bra och fört Lokallogen framåt bl. a. genom att öka medlemsantalet.
5. FRAMGÅNG
Hur kan vi ändra och förbättra arbetet
inom vår Orden för att vända den nedåtgående trenden för att öka vårt medlemsantal?
6. ENIGHET
Har vi full enighet inom vår Orden?
Vad kan vi göra för att öka enigheten?
7. VARUMÄRKE
Man bygger ett varumärke när man sätter upp mål för hur man vill bli uppfattad
av omgivningen och arbetar för att nå de
målen. Företag/Organisationer har olika
mål med sin verksamhet men alla vill bli
uppfattade av omgivningen för det som
de innerst inne står för, så kallade kärnvärden eller ”Själen” i sitt företag/Organisation
Vasa Orden av Amerika erbjuder medlemskap i en organisation vars innersta
kärna är
•
VAD?
VILKA?
I Sanning och Enighet
Gunnar Gustavsson/SLH

Elsa Fleetwoods Minnesfond
Minnesfonden instiftades till minne av
Syster Elsa Fleetwood, som avled i november
1979. Syster Elsa var medlem i Logen
Mälardrottningen nr 563 i Stockholm
och var både Stor-logekulturledare och
Storlogeungdomsledare för Sverige inom
Vasa Orden av Amerika. För syster Elsa var
det viktigt för vår Orden att upprätthålla
och främja ungdomsutbytet mellan USA/
Kanada och Sverige.
Svensk Vasamedlem kan ansöka om stipendium ur ”Elsa Fleetwoods Minnesfond” för Kultur- och Ungdomsutbyte
för 2018. Beloppet är på $1000.
Information om fonden och ansökningsförfarandet finns i Konstitutionen för
Storlogen Artikel XIV.
Välkommen med din ansökan före den
15 april 2017.
Frågor om stipendiet kan ställas till:
Ulf Alderlöf, Maureen Bengtsson
MSLER – Sverige, Storlogekulturledare Sverige
Rockslagsmärket
inför Storlogemötet i Sacramento,
Californien, 2018
kan du beställa genom oss.

Pris 50:- inkl. porto
Berit och Hans Bogren
Höganäs
Tel 042-333497
0707-333497
berit.hans@bogren.com
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LOGEN SKÅNE nr 570
Logemöte fredagen den 9 september
2016
Ordförande Sy Marie Wickström hälsade
29 stycken egna syskon varmt välkomna
till höstens första logemöte. Mötet inleddes med parentation för vår Logesyster och
Hedersmedlem Dagny Widén som lämnade syskonkedjan i augusti. Sy Dagny hade
varit medlem sedan 1959. Mötet fortsatte
med reception och då fick vi glädjen att
välkomna vår nya medlem Ingrid Olsson.

Glada logesyskon med allt som behövs för en kräftskiva

Grupp tre hade dukat för Efterkapitel och
tryckt upp sex små visor att sjunga då vi
blev törstiga. Husbandet skötte Br Åke Sjöstrand och vi kunde dansa kvällen lång.
KL Bo Västerstjärna

Eva och Åke Sjöstrand ger en gul ros till vår nya medlem
Ingrid Olsson

Högtidsmöte lördagen den 29 oktober
2016
Efter en tids förberedelser, var tiden så inne
för Logen Skånes 85-års jubileum. Ordförande Sy Marie Wickström hälsade 40
stycken egna och 46 gästande syskon varmt
välkomna till högtidsmötet. Logesalen var
välfylld och stämningen hög. Bland gästerna fanns tjänstemän från Storlogen och
Distriktslogen. Några gäster var långväga
från vårt Norra Distrikt.
Fanparad! Efter många timmars övning
under ledning av Br Kjell Åhlander, var
stunden inne att visa vad vi lärt oss. Br Jan

CM-paret med Logens nya medlem Sy Ingrid Olsson

På septembermötet har logen som tradition en kräft- och räkafton, där var och en
har med sig sin egen mat. Logen tillhandahåller smör, ost och Pain Riche bröd samt
kaffe och kaka.
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Friberg ledde intåget med den Svenska fanan och därefter kom Sy Mari Åberg, Br Bo
Västerstjärna samt Sy Agneta Västerstjärna.
Prologen lästes av Kaplanen Sy Birgit Persson. Gruppen fick en varm applåd efter sitt
framförande.

mensam penninggåva, från logerna inom
det södra distriktet. DK Br Bengt Åberg
överlämnade Distriktslogens penninggåva. Övriga gratulanter framför altaret var
MDER Br Hans-Åke Rytterdahl, MSLER
Sverige Br Ulf Alderlöf, SLD19 Sy Ewa
Pilhammar, DM19 Sy Connie Grön och
FDM19 Br Tore Tellberg. Br Tore lät utbringa ett leve för vår loge.

Fanparadens intåg i logesalen. Träningsledare Br Kjell
Åhlander syns mitt i bilden.

LH Br Åke Netterheim hade besökt arkivet
och kunde presentera en utförlig historik
från logens födelse fram till nu.
Ordens väl inleddes med att vår Hedersmedlem Sy Birgit Ekelund framfördes till
altaret och fick av Ordförande Sy Marie
mottaga en blombukett, för att hon alltid
är en så trogen besökare på våra logemöten.

Gratulationer framför altaret framfördes av DD Br Sven
Broddesson, DK Br Bengt Åberg, MDER Br Hans-Åke
Rytterdahl, MSLER Sverige Br Ulf Alderlöf, SLD19 Sy Ewa
Pilhammar, DM19 Sy Connie Grön och FDM19 Br Tore
Tellberg.

Ordens väl fortsatte med att gästerna tackade för välkomnandet och såg fram emot
en trevlig kväll.
Efter avslutat möte serverades vi en välkomstdrink och minglade i de vackra salongerna, i väntan på kvällens bankett.

Hedersmedlem Sy Birgit Ekelund mottog en blombukett av
Ordförande Sy Marie Wickström.

Uppvaktning framför altaret: DD Br Sven
Broddesson gick fram till altaret och överlämnade till Ordförande Sy Marie, en ge-

DK Br Bengt Åberg överlämnade en penninggåva från
Distriktslogen.
fortsättning på nästa sida
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MSLER Br Ulf tackade för den goda maten och taffeln bryts. Borden grupperades
om, så att vi skulle kunna dansa till Hasse
Skoglunds orkester. Till kaffet serverades
en fin specialtårta från Österlen. Allt var

fortsättning från föregående sida

Matsalen var fint iordningställd av grupp
fyra och borden var försedda med fina vita
dukar, som vi har för högtidligare tillfällen.
Ordförande Sy Marie hälsade alla välkom-

Fanparad utförd av Br Jan Friberg, Sy Mari Åberg, Br Bo Västerstjärna och DS Sy Agneta Västerstjärna. Prologen lästes av
Kaplanen Sy Birgit Persson (ej i bild).

na till bords samt utbringade kvällens första
skål. CM Br Thomas läste upp alla inkomna lyckönskningstelegram. Menyn bestod
av laxtoast till förrätt, helstekt fläskfilé till
huvudrätt och glassbomb till dessert.

så förträffligt fint och stämningen var hög
hela kvällen. Speciellt tack till Romelebygdens catering som lagat maten och ställde
upp med serveringspersonal.
KL Bo Västerstjärna
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Sy Margareta Tellberg LL673, SLD19 Sy Ewa Pilhammar
LL702, FDM19 Br Tore Tellberg LL673 och DD452 Br
Morgan Andersson LL702.

MDER Br Hans-Åke Rytterdahl och MSLER Br Ulf Alderlöf
framförde välgångsönskningar.

SLD19 Sy Ewa Pilhammar framförde lyckönskningar från
vår Stormästare Br Tore Kellgren.

Br Kent Fransson, Sy Eva Fransson och Sy Elisabeth
Västerstjärna.

DM19 Sy Connie Grön överlämnade en DL 19 bordsstandar,
då vi slitit ut den gamla.
Sy Christa Bengtsson och några andra glada ordenssyskon på
väg in till banketten.

Hasse Skoglunds orkester stod för musikunderhållningen.
fortsättning på nästa ida

HM Sy Birgit mottar en julblomma.
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Kulturmöte Logen Kärnan 24 september
2016
Höstens första logemöte var kulturafton.
Som ingångsmusik spelade MM br Bo
Collin ”Gee Officer Kruoke ur West Side
Story”, med anledning av att temat för
kvällen var med anknytning till polisen.
O br Ulf-Peder Eklund och kunde hälsa
över 50 logesyskon välkomna och särskilt vår DM br Karl-Axel Bengtsson med
hustru sy Anita från LL Höganäs nr 634
och vår DD br Ola Sandberg också från
LL Höganäs nr 634 med hustru sy Maj.
Övriga gäster var br Rolf Hansson och sy
Britt-Marie Elvirsson från LL Nybyggarna
nr 698 samt br Sven och sy Anita Frejd från
LL Skåne 570.

Br Jan Höörgren mottog 25-årsmärket.

Br Bengt Johansson mottog 40-årsmärket.

fortsättning från föregående sida

Bankettsalen var välfylld.

Ordförande Sy Marie och MSLER Br Ulf skålade runt mellan
borden.

VO Br Evert Bengtsson LL570, SLD19 Sy Ewa Pilhammar,
FDO Br Åke Sjöstrand LL570, Sy Ingegerd Alderlöf LL630,
SLD20 Br Olle Wickström.

Glassbomben aviserades med stämningsfullt fyrverkeri.
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DM br Karl-Axel Bengtsson utdelade
25-årsmärket till br Jan Höörgren och 40
årsmärket till br Bengt Johansson.
Kulturledare Eva Eklund berättade om
Årets Svensk Amerikan Nils Hilmer Lofgren, som är professionell musiker med gedigen meritlisa, framstående rockmusiker,
låtskrivare och multiinstrumentalist. Nils
Lofgren har svenskt påbrå på sin fars sida.
Hans farfar emigrerade till staten Oregon
USA 1911. Till sist läste sy Eva ett rörande brev daterat den 7 maj 1851, där Mary
Jonsson skrev hem till sina föräldrar. Brevet
var skrivet på ursprunglig dialektpräglad
stavning.
LH sy Eivor Höörgren informerade om
”Stiftelsen Kärven”.

velser från polisens värld från unga år till
idag. Mycket intressant!
Efter en stunds småprat var det dags för
gruppens avtackning och till sist lottdragning.
Vi skildes åt och gick hem i den ljumma
septembernatten med en skön känsla av
Logens värme./ LH Eivor Höörgren

Polisinformatör Ewa-Gun Westford avtackas av Sy Lena
Johansson, för ett fängslande föredrag.

”Systrarnas afton” Logen Kärnan 22 oktober 2016.
Som ingångsmusik spelade MM br Bo
Collin ”Liechtensteiner Polka”. Glad och
fin musik med anledning av kvällens efterkapitel som är ”oktoberfest”.
O br Ulf-Peder Eklund hälsade alla logesyskon välkomna och mötet öppnades enligt vår ritual.
KL sy Eva Eklund berättade att hon hade
en hälsning från vår vänloge Nordic Lodge
nr 660, som skickat med sitt informationsblad, som berättade att logen skulle ha Holiday Dinner 13 november och äta ”lutefisk och meatballs” med tillbehör. Därefter
berättade sy Eva om Alexander Samuelsson som var med att formgiva Coca-Cola

Vi bjöds in till vackert dukade bord.
Br DD Ola Sandberg, Sy Monica Fahlström, Sy Kerstin Jörgensen, Br Helmer Jörgensen.

Som ljussläckningsmusik spelade MM br
Bo Theme Song ur Police Story med Jackie
Chan.
Efter mötet bjöds på drink och det minglades. Vi bjöds in till vackert dukade bord.
Maten var en hemlagad Köttgryta med
tillbehör. Mycket välsmakande. Efterrätten
var en läcker citronfromage och därefter
kaffe med pralin.
Vi fick sedan lyssna till polisens informatör Ewa-Gun Westford, som på ett mycket
fängslande sätt lät oss höra hennes upple-

fortsättning på sidan 16
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GOD JUL och

önsk

Storlogen
Distriktslogen
Södra Sverige Nr 20
PDM Club of Sweden
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DL 20, R/FÖM

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

Gudrun Gustafsson
LL Skåne nr 570

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

LL Höganäs nr 634

Karin & Sven Rönne

Berit & Hans Bogren
Ingrid & Bertil
Cannerhagen
Knut Rosenkvist

LL Småland nr 618

Maureen & Göte
Bengtsson

LL Carl von Linne nr 678

LL Ronneby nr 630

Bo o Heléne Ljungklint
Catherine & Göran
Bringselius Nilsson

Ann-Margreth Ericsson
Björn Ericsson
Mikael Ericsson
Arborelius

LL Klockan nr 747

Inga-Britt & Olle Olsson
Lena & Leif Svensson
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

god måltid och kaffe med bakelse. För underhållningen bjöd Per-Åke Matsson och
Karin Mattsson på Gamla godingar. Som
vanligt en mycket trevlig och underhållande afton./ KH

LOGEN CHRISTIAN nr 617s möte i
september ägde rum lördagen den 24:e
med 5 gäster från LL Tomelilla nr 631 med
DD Br Jan-Anders och Sy Ann Ingvarsson, Br Kenneth och Sy Lena Andersson
samt Br Hans W Lundgren. Gäster och
logemedlemmarna hälsades välkomna av
ordf. Br Jan-Erik Larsson. En ny medlem
balloterades in och Sy Gunilla Kärrdahl
återintogs ritualenligt i logen och hälsades
välkommen. Rapport angående ekonomin
som är god och arbetet med 70-årsjubileumet. BKL Sy Gunnel Olsson berättade under Kontakt Amerika om Frihetsgudinnan
vid inloppet till New York. LH Sy Karin

Kommittén.

70-årsjubileum

lördagen den 18 mars 2017.

LL Christian nr 617
Välkomna!

fortsättning från sidan 13

Ordf. och underhållarna.

flaskan. Han är en av många utvandrade
svenskar under slutat av 1800-talet. Flaskans form, med en cacao-böna som förebild, blev en av världens mest kända varuförpackningar.
LH sy Eivor Höögren berättade hur logen
Kärnan kom till och läste ur vår historik.
Initiativtagare var fru Ruth Borg som var
mycket aktiv i Damklubben, som startade
1941 och upplöstes kring 1966. Den fina
handgjorda Vasaflaggan, som visades upp
för mötesdeltagarna, hade damklubben

Holmqvist berättade om generalkonsul
Barbro S Oshers utmärkelse Nordstjärneorden. Hon har även varit Årets Svenskamerikan och erhållit Hans Mattson plaketten
i Önnestad. Efter genomgången dagordning avslutades logemötet ritualenligt och
för aftonens stämningsfulla musik svarade
MM Br Ronny Ragnarsson. Vi fick höra
Marcia Caroulus Rex vid intåget, Gamla
Stan vid återintagningen, Hösten av Vivaldi vid Ljussläckning och Stjärnhimlen
samt On the Sunny Side of the Street vid
uttåget. Kommittén bjöd på aftonen på en

fortsättning på nästa sida

16

len. Stämningen steg och alla sjöng med i
härliga visor som ”Trink, Trink Brüderlein
trink”,” Ein prosit, Ein Prosit der Gemütlichkeit”. Därefter serverades olika korvar
med potatisgratäng och kålsallad med ananas. Naturligtvis hämtades öl från baren.
Som efterrätt serverades hemlagad fruktpaj
med vaniljsås. Fler bordsvisor sjöngs som
”Du borde köpa dej en tyrolerhatt”.
Efter kaffet var det lekdags. Alla bröderna
fick delta i att bygga högsta tornet med
marshmallows och spagetti. Det blev en
väldig aktivitet, men till slut fanns det ett
vinnande lag, som belönades med marsipanbröd.

fortsättning från föregående sida

Det blev ett jubel då systrarna dansade in utklädda.

Vinnande lag: Br Roland, Br Mats, Br Urban och Br Bengt.

gjort. Damklubben inbjöd bröderna till
vårlunch på olika ställen. Det förekom roliga tävlingar och bordsvisor sjöngs. Man
kan säga att Damklubben var föregångare
till ”Systrarnas afton”.
MM br Bo spelade vacker avslutningsmusik ”Sierra Madre”.
Efter mötet bjöds på drink i baren och det
blev ett jubel då systrarna dansade in utklädda inför systrarnas oktoberfest. Till härlig Humba-Humba dansade alla in i matsa-

Hur skall vi klara att bygga det högsta tornet? Br Christer, Br
Mats, Br Agne och Br Tom.

Så var det dags för ölprovning. Alla herrarna bänkade sig igen. Sy Gudrun hade
sammanställt kluriga frågor som avslutades
med provning av 4 sorters öl. Bland dessa
fanns en alkoholfri öl, som de flesta missade. Stämningen var på topp och sedan
var det dags för gruppens avtackning och
därefter dragning av det rikliga lotteriet.
Oktoberfesten var slut och vi kom ut i
höstmörkret och vi anade de vackra höstfärgerna i den upplysta parken. Alla var
överens att vi minns den härliga Vasa kvällen med glädje./ LH Eivor Höörgren
fortsättning på nästa sida

”Trink, trink, Brüderlein trink!”
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LOGEN SMÅLAND nr 618

fortsättning från föregående sida

Logen Christian nr 617. Till lördagen
den 22 oktober 2016s högtidsmöte med
reception kom logens DD Br Jan-Anders
och Sy Ann Ingvarsson från LL Tomelilla
nr 631. Gästerna infördes och högtidsmötet öppnades enligt vår Ordens ritual.
Vid receptionen togs Sy Kate Björk in i
logen som medlem. Protokoll upplästes
och skrivelser och rapporter avhandlades.
Under Kontakt Amerika berättade KL
Sy Eva Newin om 100-åringen Hazel
Paulsson, som föddes i Chicago 1916, Ett
mycket intressant liv, som vi fick del av.
BLH Sy Gunnel Olsson berättade därefter
om Barbro Osher svensk generalkonsul
i San Fransisco och hennes verksamhet

När detta skrivs den 14 november håller
årets första, mer än decimetertjocka snötäcke på att helt smälta bort här i Jönköping.
Logemötet den 24 september innebar ett
glatt återseende av logesyskonen efter sommaruppehållet. Vår nye DD br Kjell Isberg
från Logen Westervik nr 679 hedrade oss
med sitt besök. Supén med Kastrullhäxans
lax smakade utmärkt. Journalisten och radiomannen Peder Losten underhöll med
visor och berättelser, vilket blev mycket
uppskattat. Berättelsen om en man som
utvandrat till USA och efter lång tid återvände hem till Jönköpingstrakten och sökte upp sin ungdomskärlek var fängslande.
Den före detta kärestan avböjde inviten att
följa med till USA med motiveringen att
om det inte passade för femtio år sedan, så
kan det kvitta.
Logemötet den 22 oktober var också en
kulturafton. En högtidlig parentation hölls
för de tre logesyskon som avlidit under
året. Ballotering för tre blivande nya medlemmar genomfördes.
Vid efterkapitlet berättade smittskyddsläkaren Per-Erik Åbom om ”Pest, kolera och
andra farsoter”, en innehållsrik exposé som
sträckte sig över tiotusen år. Vi fick bland
annat en ingående beskrivning av den svåra
koleraepidemi som drabbade Jönköping år
1834.
Ordf. br Göte tackade för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en
blomma.
På högtidsmötet den 19 november kommer våra tre nya medlemmar att recipiera.
Då kommer också sy Aino Bergling att få

fortsättning på sidan 24

fortsättning på nästa sida

Glada systrar och broder.

Vår nye medlem Kate Björk med O Br Jan-Erik, CM Br Sven
och logens DD Br Jan-Anders.
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LOGEN TOMELILLA nr 631

der så att vi inte behövde använda något
regnskydd och den uppdukade medhavda
maten i Parken smakade bra.
Ja, det blev en magisk kväll, för årets föreställning med Sugar var verkligen rolig
med fantastiska rollprestationer och med
Eva Rydberg i spetsen!
KL G Hägg

Under sommaren har Vasa-Logen i Tomelilla haft en del aktiviteter, bl.a. firade vi
Kristi Himmelfärdsdag med utfärd i det
gröna vid Stenshuvud.
Den 6 juni deltog vi med vår fana i Tomelilla kommuns firande av vår nationaldag.
21 medlemmar i Tomelilla-Logen deltog
i firandet på Torget i Tomelilla och sedan
fortsatte firandet hemma i Sy Gull-Mays
och Br Bengt-Arnes jättefina trädgård, där
det dukades till kaffefest i det gröna.

Efter samkväm i trädgården hemma hos paret Åstradsson

På nationaldagen, vid uppställning på torget Tomelilla

I början på augusti var det tid för vår
sedvanliga utflykt till Fredriksdalsteatern i
Helsingborg. Och som vanligt hade vi en
bra buss och busschaufför; det var fint väPicknick i parken före teaterframträdandet på Frediksdalsteatern

fortsättning från föregående sida

Septembermöte hos Vasa Logen nr 631
i Tomelilla Efter en fantastisk sommar,
åtminstone på Österlen, så var det tid att
träffas igen för Tomelilla-Logen. Sedan
några år tillbaka har det blivit tradition att
vi börjar höstens första möte i Bygdegården
i Kverrestad.
Det är en speciell känsla att komma hit till
denna gamla Skånegård i den lilla byn med
kyrkan i omedelbar närhet.
Vi började med att spela musik vid intåget

Ordf. br Göte tackade och överlämnade en blomma. .

insignierna som bevis på att hon utsetts till
hedersmedlem i vår loge.
/ Bo Ahlsgård och Göte Bengtsson

fortsättning på sidan 20
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förgiftat kyrkkaffet med arsenik och någon
logemedlem dog och många blev sjuka.
Logehistorikern Br Bengt-Arne Åstradsson
berättade om den gångna kursen i Ljungby,
där han, bitr sekr, ordf och kulturledare
hade deltagit i. Ordf talade om Logen
Malmöhus 85-årsjubileum, som skall firas
den 29 okt och där Logen bidragit med en
gåva och där ganska många logemedlemmar

fortsättning från sidan 19

i salen och sedan med välkomsthälsning
av vår ordf Br Jan-Anders Ingvarsson till
gäster och till ordensmedlemmar och så
sjöng vi Vasasången. Sedan fick bitr sekr
Sy Ann Ingvarsson läsa upp protokoll
och finanssekr Br Per-Willy Hansson och
kassör Sy Carola Örnhed att föredra vår
ekonomiska situation. Sy Birgit Löfvall
berättade om medlemmarnas hälsotillstånd
och framförde också hälsningar ifrån dem
hon hade besökt.

Alla som bar huvudbonader samlade

skall deltaga i jubileumsfirandet.
Mötet avslutades med vår nationalsång.
Under mötet hade musik ifrån Tyrolen
spelats vid intåg, efter mötets slut och vid
uttåg.

Tipsrunda i parken vid Kverrestads Bygdegård när det är
kräftskiva som efterkapitel

Vid ”Kontakt med Amerika” berättade
kulturledaren Sy Gertrud Hägg om hur
hon funnit ett gammalt brev från 1986 från
en ordf i Logen Nordic lodge i Californien,
där denne berättade om logen och om sin
familj. Även en tidningsnotis från år 2006
hade kulturledaren hittat, där det framkom,
att en medlem i en loge i New England hade

Efter mötet hade Br Hans-Ingvar Hansson
som vanligt lagt ut ett trevligt spår med
tipsrunda och många kluriga frågor och
här vann Sy Ylva Persson Hallström och
Br Enar Hallström och Sy Carola Örnhed
hade räknat mest rätt på innehållet i en
flaska med ärtor.
Och så var det tid att äta medhavd mat kräftor eller räkor eller något annat. Och
alla lät sig väl smaka, men det var inte så lätt
för en del, för hattarna ställde till det. Vår
hattparad med hattar på höjden, på tvären,
med kräftburar, viftande fiskar, hattar som
inte liknade någonting, eleganta hattar,
hattar med svängda skorstenar på, hattar
som inte ville bli kvar på huvudet mer än
korta stunder, ja, över huvud taget (?) hattar
av de mest konstiga slag. Också här blev

Ett av borden vid kräft/räkafton
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Oktobermöte med Vasa Logen i Tomelilla
Så var det tid att mötas i Folkets Park i
Tomelilla. Mötet inleddes med folkmusik
och att vår ordf Br Jan-Anders hälsade
alla välkomna och vi sjöng Vasasången.
Två medlemsansökningar hade inkommit
och båda personerna blev inballoterade.
Så läste vår sekr Br Hans W protokoll och
finanssekr Br Hans-Willy och kassör Sy
Carola sina ekonomiska rapporter.
Kulturledaren Sy Gertrud valde att berätta
om något som inte varit känt tidigare,
nämligen att det funnits många övergivna
barn i Amerika på 1800-1900-talets början.
Särskilt i New York var det besvärligt med
barn som drev omkring på gatorna och
fick klara sig bäst de kunde. Polisen kallade
dem för ”street rats” = gaturåttor. Men så
fick en präst en idè:
man skulle skicka barnen utanför New
York. Man tog därför in barnen från gatan,
snyggade till dem, gav dem en bibel i
handen och satte dem på tåget, som för en
billig peng förde dem till Mellanvästern. Man räknar med att ca 2 milj amerikaner
har dessa barn som anfäder.
Logehistorikern berättade om Nils
Andersson, född i Småland u ä och som
tillsammans med sin mor emigrerade till
Kalifornien. En släkting adopterade Nils
och han fick ett nytt namn, Roy E Hultin.
Roy blev inkallad 1942 men dödades
i Frankrike 1944 till stor sorg för sina
föräldrar. - Mötet avslutades med sång av
Pavarotti och som utgångsmarsch sjöng
Tomelilla Rockkör ”I saw her standing
there”.
Efter mötet åt vi god gulaschsoppa med
tillbehör vid vackert dukade höstbord. Och
så skulle vi leka! Ann-Margret Malmqvíst

Vinnarna vid röstningen blev Br Bengt-Arne Åstradsson och
Sy Lena Andersson samt 2-orna Br Hans W Lundgren och
delad placering blev systrarna Britt Lantz och Gertrud Hägg

det priser: Br Bengt-Arne vann herrarnas
tävling med viftande fisk i kräftbur och Sy
Lena vann damernas med en elegant sak
med små kor (?) och blommor på.
Andra pris fick Br Hans W för herrarna
och Sy Britt och Sy Gertrud för damerna.
Och så blev det naturligtvis kaffe med kaka,
dragning i lotterierna och i närvarolotteriet.
Och så var det dags att dra sig hemåt efter en
glad kväll med glada sånger till kräftorna.
KL Gertrud Hägg

Gamla lekar från förr i tiden.

fortsättning på nästa sida
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kulturledaren Sy Gertrud Hägg under
”Kontakt med Amerika” att berätta om
det nyligen genomgångna presidentvalet i
Amerika och om den blivande presidenten
Donald Trump.
Vår logehistoriker, Br Bengt-Arne
Åstradsson, berättade och visade de
olika symbolerna för konstitutionen
beträffande Lokallogen, distriktslogen och
storlogen. Under punkten utmärkelser
tilldelades Sy Ylva och Br Enar Hallström
25-årsmärket och makarna tackade båda
för detta. Mötet avslutades med ”Du gamla
du fria”, ljussläckningsceremonin och
utgångsmarsch.
Den efterföljande banketten blev som
vanligt högtidlig med Kungssången och leve
för HM Konungen. Talet till recipienderna
hölls av f d ord Sy Gull-May Åstradsson
och svarstal från recipienden Inga Tillander.
En god och riklig måltid serverades och
sedan dansade vi tills det var tid med kaffe
och kaka. Avbrott gjordes för dragning i
vinlotteriet och i närvarolotteriet.
Hemfärden gjordes under månens klara
kalla sken och med rimfrosten glänsande i
träden - så var ännu ett möte i Vasa-Logen
slut.
KL G Hägg

fortsättning från föregående sida

ledde oss i gamla lekar från förr och vi
deltog alla med liv och lust i ”vispa skånk”,
”dra oxe”, ”byta namn i morke” mm.
Efteråt blev det kaffe med kaka, dragning i
lotterierna och i närvarolotteriet och sedan
kunde vi nöjda och glada vandra hem i
höstmörkret.
KL G Hägg

Våra nya medlemmar Sy Gull-Britt Persson och Sy Inga
Tillander med Ordf. Br Jan-Anders Ingvarsson i mitten samt
CM paret Sy Lena och Br Kenneth flankerade.

Nu har vintern kommit på allvar på Österlen
och det är då som Logen i Tomelilla samlar
oss till höstmöte.
Mötet började med fin musik och
sedan hälsade vår ordf Br Jan-Anders
Ingvarsson oss alla välkomna och så sjöng
vi Vasasången. Därefter var det tid för
reception, intagningsceremoni för två nya
medlemmar, Gull-Britt Persson och Inga
Tillander och det blev en högtidlig ceremoni
och vi kunde alla bilda syskonringen och
hälsa dem välkomna.
Så följde protokolluppläsning av sekr Br
Hans W Lundgren, rapportering av vår
ekonomiska situation av finanssekr Br
Per-Willy Hansson och kassör Sy Carola
Örnhed och detta genomfördes som
vanligt på ett fint sätt och sedan valde

GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Brödernas afton den 15 oktober 2016.
60 Vasasyskon, varav 9 st från LL Nybyggarna nr 698 och 4 st från LL Kärnan nr
608 hade samlats till kvällens logemöte.
O Sy Birgit Olsson hälsade alla varmt välkomna varefter en högtidlig parentation
utfördes för två avlidna medlemmar. Två
kandidater som önskat återinträde i vår
Orden, Katarina och John Ljungqvist, infördes i logesalen och hälsades välkomna
till vår loge.

Efterkapitlet inleddes med en god måltid,
bestående av kycklingfilé med bacon på
purjolöksbädd och åtföljdes av kaffe och
god kaka.
Därefter gjorde Bröderna bejublad entré,
utklädda till olika artister och ställde frågor
om personen de föreställde, och vi fick samtidigt lyssna till musik med anknytning till
artisten. Övriga Vasasyskon skulle då tävla
bordsvis genom att besvara tre olika frågor
på varje artist. Alla blev djupt engagerade
och stämningen var på topp. Vinnande lag
belönades med choklad och glada tillrop.
Bröderna tackades med varma applåder
och fick var sin ros av O Sy Birgit. Alla
var eniga att Bröderna gjort ett fantastiskt
framträdande som blir svårt att överträffa.

Efter Kulturledarens och Logehistorikerns
framföranden utförde Ceremonimästarna
den sedvanliga ljussläckningen, varefter
mötet avslutades enligt ritual.

23

fortsättning från sidan 18

Ovan: O Br Jan-Erik och Sy Ann Ingvarsson.
Nedan: Kommittén Sy Siv och BrLars Olsson samt Sy Kerstin
Ewing.

Husbandet spelade upp till dans och lotterierna fann många glada vinnare.
/Hans Bogren

samt alla hennes utmärkelser. Den finaste
är Nordstjärneorden som hon mottagit av
kungen. Hon har även fått Hans Matson
medaljen. Efter Ordens Väl avslutades
högtidsmötet ritualenligt. MM Br Ronny
bjöd på skön musik. Vid ljussläckning och
stjärnhimlen fick vi höra Så skimrande
var aldrig havet och vid uttåget I left my
heart in San Francisco av Frank Sinatra. Vi
samlades sedan kring ett vackert dukat bord
och intog en mycket god trerätters måltid,
allt hemlagat. Skål utbringades för vår
Ordens i Sverige högste beskyddare kung
Carl XVI Gustav. Tal hölls av VO till vår
nya medlem Sy Kate Björk, som svarade och
tackade. Kvällens sista tal och tacktal hölls
av DD Br Jan-Anders Ingvarsson. Aftonen
förflöt mycket trivsamt och avslutades
med dragning från ett digert lotteribord.
Kommitté för efterkapitlet Sy Siv och Br
Lars Olsson samt Sy Kerstin Ewing avtackades. Vi skildes sedan efter som vanligt
en mycket fin och trevlig Vasakväll. / KH
24

LOGEN KLOCKAN nr 747

Brödernas Afton hos LL Klockan i
Örkelljunga.
Novembermötet hade inte lockat så många
syskon p.g.a. olika anledningar såsom
förkylningar, födelsekalas och annat. Dock
tillkom tre gäster till efterkapitlet, vars
innehåll bröderna stod för. Som vanligt
hade det varit kö för att få vara med i
kommittén, men de som kom med var
kända kort.

En bild på vår spelman Christer Hjalmarsson som gästade oss
i Logen Klockan 747 Örkelljunga den 24/9 2016. Kvällens
ämne ”Bilder o Toner från Skåne”.

Logen Klockan 747 hade kulturafton
den 22 oktober 2016.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar och
en god måltid var det dags för kvällens
efterkapitel. Lennart Palm från Lerum besökte vår loge. Kul att en s.k. ”kändis” kunde komma till oss. Denna gång utan sin
musikmaskin, men med en berättelse om
sin lite annorlunda hobby. En hobby som
föddes under en turné med Lill-Babs. Under temat ”Från gravallvarligt till dödskul”
berättade han om sina undersökningar av
våra svenska adelsmäns gravar.
Många historieberättare har vi mött men
knappast någon roligare. Palms humor och
sympatiska Lerumdialekt fick oss alla att
njuta av historierna.
KLg

fortsättning på nästa sida
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Logen Ronneby 630 höll novembermöte
med efterkapitel med Elvis Presley-tema.
Ett av våra nyare syskon, Ewa Kinning
berättade om sitt stora Elvisintresse med
inslag från resor till Graceland och när de
lärde känna Elvis kusin. Hon ringde även
upp kusinen i USA så vi fick säga hej och
höra hur det var med dem. Efter föredraget
spelades musik av Elvis och de som önskade
dansade. / Sandra Eriksson LH

fortsättning från föregående sida

Resultatet av eftermiddagens matlagning
blev uppskattat och hade en strykande
åtgång. Fisksoppa innehållande allehanda
ingredienser bl.a. lax, torsk och räkor,
Hemmabakad bröd och till efterrätt
äppelkaka. Kakan till kaffet hade köket
Hansen fixat.
Kvällen innehöll olika aktiviteter och
systrarna ställde upp som vanligt. Smartare
än en femteklassare hade blivit smartare
än en försteklassare för att nivån skulle bli
den rätta. Frågor och svar var gjorda av en
försteklass i Dalby, där ett av syskonens
barnbarn har sin skolgång. Visst fick man
många rätt, men dock inte alla.
Som vanligt många lottköpare och färre
vinnare, men det var precis som vanligt.
Två av gästerna balloteras nästa möte, som
är julmötet med lucia, tomte och julbyffé
på Ekets Bygdegård. /LS

LOGEN RONNEBY nr 630
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LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
Efterkapitel den 15 oktober
Kvällens efterkapitel hade som rubrik ”Varför Furuby heter just Furuby” och det var
Christer Lindkvist som berättade om ortsnamnens betydelse. De äldsta orterna fick
sina namn efter landskapets utseende, t.ex.
Björkelund och Sandbacken men även
djur-, växt-, och personnamn var vanliga.
De flesta ortsnamnen härrör från vikingatiden eller medeltiden.
Före ovanstående berättelse intog logesyskonen en måltid bestående av balsamikobakad kyckling med potatisgratäng och
sallad. Var som vanligt rikligt tilltaget och
smakade alldeles utmärkt.
Vid den traditionella lottdragningen vid
kaffet hamnade nästan samtliga vinster vid
Sy O:s bord liksom föregående möte. Vi
får väl slåss om att sitta vid hennes bord på
kommande möten. /BH

Arnold Barton

Årets Svensk-Amerikan 1988, född 1929.
Avled 2016 i Tyresö Stockholm, 86 år gammal.
Läs om honom i SLDs spalt på sidan 3.
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