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DISTRIKTSMÄSTAREN

renhetsutbyte. Du får kanske lära dig något
nytt som t.ex. vilka våra förkortningar är.
Som ex DS och inte DPS.
Vid Distriktsmötet i maj månad fanns det
förslag på ny Receptionsritual och Installationsritual. Dessa båda blev återremitterade av Distriktsmötet.
Båda ritualerna har bearbetats under sommaren och nu har de båda distriktens ER
godkänt dem. Du som var röstberättigad
vid Distriktsmötet har erhållit det nya materialet för yttrande. Givetvis med logens
eventuella svar, beroende på vilket mandat
som givits.
Detta svar skall vara inlämnat senast den
31 december i år. Ifall förslaget godkänns
kommer de att sändas över till Storlogens
Exekutiva Råd (SLER) för godkännande.
En positiv sak som uppmärksammats med
glädje denna termin är att flera loger har
tagit in nya medlemmar. Vi behöver nya
medlemmar i alla våra loger. Nog har du
en i din umgängeskrets som skulle passa in
i vår Orden.
Avslutningsvis vill jag önska alla vasavänner en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Olle Wickström
SLD/DM

ORDENSSYSKON!
Nu kan vi snart lägga detta år bakom oss,
alla med lite olika minnen av året.
Vi har alla haft olika men förhoppningsvis
bara positiva minnen av det gångna året
inom vår Orden.
Den så välkända PUL-lagen ersätts i maj
nästa år av Dataskyddsförordningen. Detta
ställer till problem för oss medlemmar. Du
kommer i god tid att få en blankett att fylla
i där du tillåter (eller inte tillåter) att dina
uppgifter finns i vår matrikel m.m.
Det blir lite av – SYNS DU INTE - FINNS
DU INTE-. Väljer du att inte acceptera att
finnas i matrikeln kommer du inte att erhålla någon av våra tidningar då allt styrs av
registerutdrag som görs för olika ändamål.
Det blir problem även lokalt då våra PS har
svårt att skicka kallelser mm till dig. Blanketten skall fyllas i av var och en, det räcker
inte att hushållet fyller i en blankett.
Nästa år har vi ett Storlogemöte i Sacramento, Kalifornien, USA. Du vet väl att
Du som enskild medlem har rätt att skicka
motioner direkt till Storlogen. Inom Distriktslogen kommer det att anordnas en
tjänstemannautbildning i slutet av augusti
månad närmare bestämt 25-26. Det är viktigt att nya tjänstemän bereds möjlighet
att närvara då mycket central information
lämnas. En mycket viktig del är även att
träffa kollegor bland andra loger för erfa-

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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DISTRIKTSHISTORIKERN

MDER

Ordenssyskon!

Vasasyskon!

Söndagen den 15 oktober var vi åtta LH
som träffades på Blekingearkivet i BräkneHoby.
Liten kort rapport: Dagen inleddes med
fika eftersom många åkt långt.
Därefter fick vi en visning av Blekingearkivet genomförd av föreståndaren Per Lundin.
Under dagen utbildades och diskuterades
det kring hur en arkivkommitté ska se ut
och vad som ska arkiveras av denna. Hur
handlingarna ska arkiveras och förvaras på
bästa sätt. Historieboken och terminsrapporten. En lång diskussion om vad man
kan prata om under LH-rapporten och att
de närvarande tyckte det var bra med en
digital plats där vi kunde samla allas rapporter, för att lättare kunna använda varandras idéer.
Närvarande:
Anna-Maj Ivarsson LL 749 Oskarshamn
Bengt Arne Åstradsson LL 631 Tomelilla
Bo Ahlsgård LL 618 Småland
Karin Holmqvist LL 617 Christianstad
Gunnel Olsson LL 617 Christianstad
Eivor Hörngren LL 608 Kärnan
Evy Lindstrand LL 634 Höganäs
Sandra Eriksson LH i LL 630 Ronneby

Så har hösten infunnit sig och vintern står
i antågande. De första nätterna med minusgrader har passerat. Vi närmar oss med
stormsteg ett nytt år med många härliga
Vasaminnen hoppas jag.
Det har varit flera Loger som har firat jubileum nu i höst och vi passade då på att
besöka Logen Småland som firade sitt
70-års-jubileum. Det var vårt första besök
hos Logen Småland och det var en fin och
trevlig upplevelse med Fanparad och uppvaktningar från andra loger och Distrikt.
Sista helgen i oktober genomfördes årets
sista ER-möte där varje ER-tjänsteman redogjorde för sina uppgifter som bl.a. Distriktsmötet hade beslutat om.
Den nya Installationsritualen som presenterades på Distriktsmötet och som återremitterades till ER, korrigerades och godkändes av ER. Distriktsmästaren gav dispens
att använda den vid installationerna 2018.
Detta diskuterades redan på DD-konferensen i augusti och alla DD var rörande eniga
om att få använda den vid nästa installation. Ritualen skall sedan sändas till Storlogen för slutligt godkännande.
Vår Kontakt Amerika med dotter och familj har under detta år på ett fantastiskt sätt
genomförts via ett antal SKYPE-träffar.
Vi ser nu fram mot ett fint avslut på detta
Vasa-år med julloger och Luciafirande och

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

fortsättning på sidan 6
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STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

STORLOGEKULTURLEDAREN-sv

Ordenssyskon!

Vasasyskon!

Tid för drömmar.
”I´m dreaming of a white Christmas”, Irving Berlins julönskan från 1940-talet,
blev en hit i Bing Crosbys framförande.
En dröm om snövita vidder, slädturer och
värmande brasor i julpyntade hem. Vår
drömbild av en stämningsfull jul skiljer
sig inte nämnvärt åt. Filmen ”Fanny och
Alexander” framställs ofta som drömbilden av en genuin jul, som tilltalar alla våra
sinnen. Drömmar är emellertid så mycket
mer. Drömmar flyger fritt i tid och rum.
De kan lika väl vara bakåtspanande som
framåtriktade. Vi kan drömma oss tillbaka till lyckliga stunder i livet, lika väl som
framåt mot nya mål. Vi bär alla på drömmar livet igenom. Som ung har våra drömmar ett annat innehåll än drömmar senare
i livet, men den längtan, som är drömmens
kärna är lika stark. Våra drömmar speglar
det som är viktigt för oss. De ger oss inspiration, som kan bli till handlingsplaner
för att uppnå efterlängtade mål. Ägna lite
tid åt att drömma i helgen, att känna efter
vad du vill med ditt liv för egen del och för
dina nära och kära. Ägna också gärna en
tanke åt vilka förhoppningar du har för din
vasaloge. Att ha en dröm är en stark drivkraft för att ge din längtan en skjuts framåt.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson / SLD

När jag skriver detta har vi haft höst ett bra
tag med regn och blåst. Adventsljusstakar
och julbelysning har jag redan sett i vårt
bostadsområde.
Så till lite information om Nordstjernan,
en tidning som de allra flesta svenskar och
svenskättlingar i USA och Canada känner
till. Det första numret av tidningen gavs ut
1872, så i år firar tidningen 145 år. En av
de första ägarna var Håkan Johansen. Han
föddes i Almundsryd i Småland och arbetade i en urmakeriaffär i Kalmar innan han
utvandrade till New York. The Vasa Star ges
numera ut tillsammans med Nordstjernan
fyra gånger per år.
Saknar du som kulturledare något att berätta om under Kontakt Amerika, kanske
Nordstjernan kan ge lite tips.
Två nya böcker som har getts ut i år är väl
värda att ta del av.
- Svenskamerikaner – kända och okända av
Ted Rosvall och Mikael Hoffsten. En bok
om 31 emigranter och emigrantättlingar
som gjort avtryck i historien. Några exempel: Buzz Aldrin, Larry Hagman, Bob
Nystrom, Gloria Swanson och Eric Wickman.
- En man som hetade Glader med underrubrik Om människor som Vilhelm Mobergs
Kristina och Karl Oskar av Bodil Stefansson. Boken är en historisk dokumentär om
fortsättning på nästa sida
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DISTRIKTSKULTURLEDAREN
DL19

fortsättning från sidan 4 (MDER)

inväntar nästa år med nya trevliga Vasamöten.
Jag och sy Ingrid önskar nu alla Vasa-syskon
EN RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT
NYTT VASA-ÅR
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl
MDER

Höstresa med mycket Vasa anda
Min höstresa i USA blandades med föreläsningar i släktforskning, Vasavänner, Vasa
Arkivet och ”ÅSA 2015”.
Jag började, tillsammans med Sy Anneli
Andersson, logen Mellerud nr 644, och
slutade min resa med släktforskning. Där
emellan blev det flera möten i Vasas anda.
I Augusta Collage, Rock Island, IL deltog
vår arkivarie Sy Kathy Cuff vid våra föreläsningar om släktforskning i Sverige. Kathy
fick med sig en hel del kunskaper som hon
har nytta av i sitt arbete på arkivet. Därefter
följde jag med Kathy till Bishop Hill och
arkivet för några dagar.
Från vårt distrikt, DL 19, hade jag med
mig namnskylten som tillhört Br Stig Håkanson när han var Grand Lodge Deputy
1998–2002 som nu framöver förvaras på
arkivet. Under mitt besök i arkivet satte jag
mig djupare in i vad arkivet har för resurser
och möjligheter att förmedla till besökare

VASA ORDEN AV AMERIKA
LOGEN KÄRNAN NR 608
HELSINGBORG
FIRAR 80 - ÅRS JUBILEUM
LÖRDAGEN DEN 21 APRIL 2018
fortsättning från föregående sida (SLKL)

bl.a. livet på den småländska landsbygden
och utvandringen till Minnesota. Mannen
som hette Glader var Anders Peter Glader
från Furuby socken i Småland. På Gladers
kyrkogård i Ki Chi Saga vilar Anders Peter,
hans hustru Elin och många andra utvandrare. Det var på denna kyrkogård Vilhelm
Moberg i sin roman lät begrava Kristina
och Karl Oskar.
När Vasa Nytt kommer i brevlådan är det
nog bara några dagar kvar till jul. Jag vill
passa på att önska Distriktskulturledare,
Kulturledare, biträdande Kulturledare och
alla andra Vasasyskon
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL för Sverige och KL Logen Småland
nr 618

Charlotte och Kathy i Augustana Collage.
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STORLOGEHISTORIKER
- SVERIGE

och våra loger i både USA och i Sverige.
Vid en av frukostarna fick vi sällskap av Br
Eldon and Sy Denise Menkin från logen
Bishop Hill nr 683. Jag fick också träffa
Kim Thrusch, som hjälper till på arkivet
vid behov. Kim bor i f.d. sjukhuset byggt
1855 och driver det som Bed and Breakfast
och hon bjöd hem mig och Kathy på en
trevlig middag. Så tre nya vänner i Bishop
Hill, Eldon, Denise och Kim fick jag en fin
vänskap med.

Ordenssyskon!
Jag tror att det viktigaste för vår Orden
är Medlemsvården
och att vi verkligen bryr oss om varandra
både i med- och motgång.
Jag tycker vi skall försöka tänka efter och
inspireras av nedanstående dikt:
Är det någon som frågat hur Du mår idag,
är det någon som vågat göra Dig glad
med en uppmuntran aldrig så liten?
Finns det någon som får Dig att tänka som
så: / Jag betyder nog något för någon ändå,
finns det någon som ser det som inte kan ses,
och som hör i Din röst den ton som är hes
utav gråten som nästan Dig kväver?
Vet Du någon som tror på en framtid för Dig
därför att denna ”någon” just bryr sig om
Dig, / och är lycklig och glad att Du lever?
Har Du någon som ringer när Du kommit
hem, / eller väntar på Dig när klockan är
fem? / Finns det någon som önskar att höra
Din röst, / och som tycker att Du är till hjälp
och till tröst? / Är det så, är det värt att Du
fortsätter sträva, / för då är ock livet för Dig
värt att leva / så länge Du orkar på ålderns
höst.
Vill samtidigt passa på och tacka för Er
trevliga tidning Vasa-Nytt samt allt fint
underlag som jag får från DL 20.
Min fru, Sy Mari-Anne, och jag vill önska
alla medlemmar i Distriktslogen Södra
Sverige Nr 20
EN GOD JUL 2017
och ETT GOTT NYTT 2018
I Sanning och Enighet Gunnar Gustafsson

Kathy, Eldon och Denise i Filling Station i Bishop Hill.

Min make och webbmaster för DL 19, Br
Lars-Göran Börjesson, anslöt till min resa
och vi besökte bland annat Wilmington
i Delaware. Där var vi gäster hos Årets
Svensk-Amerikan 2015, Emily Tepe och
hennes föräldrar Emily S och John Tepe.
Att nu fått träffa Emily och hennes far
John igen och på deras hemmaplan var

John, Charlotte, Lars-Göran och Emily i Wilmington.
fortsättning på sidan 24
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LOGEN SKÅNE nr 570

utföll till gästernas fördel.
KL Bo Västerstjärna

Logemöte fredagen den 8 september
2017.
Höstens första logemöte och Ordförande
Sy Marie Wickström hälsade oss alla varmt
välkomna. Gästande Ordenssyskon var logens nya DD Gull-May med make BengtArne Åstradsson LL 631, Ann och DD 617
Jan-Anders Ingvarsson LL 631, Olle Olsson LL 747.
Dagen till ära blev även logesyskonen Olle
Wickström och Bo Västerstjärna införda i
logesalen, med anledning av att de är nyvalda DM respektive DS i Distriktslogen.
Det var många logesyskon som hade jubilerat under sommaren och FDO Åke Sjö-

I väntan på att införas i logesalen. Logen Skånes nya DD GullMay Åstradsson omgiven av Bengt-Arne Åstradsson LL 631,
DM Olle Wickström LL 570 och DD 617 Jan-Anders Ingvarsson LL 631. Även fotografen blev införd med anledning av
sin nya tjänst som DS.

Jubilerande logesyskonen Sigrid Häggström, Eva Sjöstrand,
Jan Friberg, Ann-Christin Johansson och Marie Wickström
fick blommor av FDO Åke Sjöstrand.

Birgit och Alf Persson säljer lotter innan logemötet

strand kallade fram de som fanns närvarande att mottaga blommor vid altaret. Dessa
var Sigrid Häggström, Eva Sjöstrand, Jan
Friberg, Ann-Christin Johansson och Marie Wickström.
Efter logemötet bjöd Sigrid Häggström
på mousserande vin med anledning av sin
högtidsdag.
Efterkapitlet fortsatte sedan i matsalen där
var och en intog medhavd mat. Logen tillhandahöll bröd, ost, öl/vatten samt kaffe
och kaka. Gruppen hade försett oss med visor som vi sjöng allt eftersom kvällen gick.
Vi avslutade med ett lotteri som till stor del

Sigrid Häggström bjöd på mousserande vin efter logemötet.
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Sven-Åke Sjöstrand, Maj-Britt Nilsson och Kjell Åhlander.

Christa var glad.

Hemlagad pannbiff med lök, kokt potatis, skysås och lingon.

Logemöte lördagen den 14 oktober
2017.
Ordförande Marie Wickström begärde
fram urnan för ballotering och strax därefter kunde vi hälsa logens nya medlem
Gertrud Öhman välkommen i gemenskapen. Sy Gertrud kommer från Logen Mälardrottningen nr 563 i Stockholm, men
avståndet blev för långt då hon numera bor
i Lund.
Under Kontakt Amerika hade undertecknad ett inlägg om Halloween och Titanic.
Efter mötet gick vi ut i matsalen där det
var framdukat hemlagad pannbiff med lök,
kokt potatis, skysås och lingon. Vi vegetarianer fick en vällagad vegetarisk pannbiff
som var mycket god och liknade övriga

Marie Jönsson underhöll oss med sånger och berättelser om
Evert Taube.

biffar. Stort tack till Romelebygden som
(nästan) alltid gör såsen vegetarisk och de
gånger den inte är vego, får vi annan sås.
Kvällens gäst Maria Jönsson var inbjuden
att underhålla oss med sång och gitarr på
temat Evert Taube. Hon sjöng underbart
fint och hade också mycket att berätta om
Evert Taube. Sedan var det också roligt att
Maria visade sig känna många i salen.
--->
KL Bo Västerstjärna
9

LOGEN KÄRNAN nr 608

emang.
Efter logemötet bjöds på drink och vi blev
placerade vid bord med anknytning till efterkapitlet. Maten var jättegod och hemlagad och inleddes med rostat bröd med skagenröra samt rostbiff och potatissallad till
varmrätt. Sist kaffe och kaka.

Kulturmöte i Logen Kärnan lörd. den 16
september 2017.
Efter ett långt sommaruppehåll var det
dags för logens första möte. Vi möttes av
välkomnande kramar. Alla tyckte det var
roligt att ses igen.
Vid intåget i logelokalen spelade MM
br Sven Broddesson glad och sprittande
musik. Mötet inleddes ritualenligt. O br
Ulf-Peder Eklund kunde hälsa ett 45 tal
logesyskon välkomna, däribland vår DD
br Ola Sandberg med hustru sy Mai från
logen Höganäs nr 634.
En vacker parentation genomfördes för
sy Sivbritt Petherson. KP sy Stina Lindén
läste en personlig dikt och en tyst minut
utlystes över hennes minne. Stillsam musik spelades.
KL sy Monica Fahlström berättade om
arkitekterna Landqvist & Eriksson som
skapade de första skyskraporna på Manhatten.
LH sy Eivor Höörgren berättade om en
soaré som hölls i januari 1942 på Konserthuset, för att samla in pengar till Finlands
barn. Detta med anledning av att Finland
firar 100 år i år. Logen Kärnan fick mycket
publicitet i pressen kring detta arrang-

Br Alf Nilsson, Sy Jeanette Croona och Br Krister Fritzon låter
sig smaka!

Sy Anita Jönsson, Br Bengt Johansson och Sy Sonja Rönne låter
sig smaka!

Siw Leijon, som varje år tränar Helsingborgs lucior, sjöng och spelade gitarr och
framförde programmet ”Björn, Mikael och
jag”. Ett axplock av guldkornen från Mikael Wiehes och Björn Afzelius sånger om
kärlek, hopp och frihet. Mycket omtyckt.
Som vanligt fanns fina vinster på lotteribordet. Efter gruppavtackning och lite
småprat bröt vi upp efter en fin kväll i gemytlig Vasaanda.
/LH Eivor Höörgren

--->

fortsättning på sidan 24

Marie tackade Marie. (LL570)
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

Till efterkapitlet hade ytterligare 9 gäster
infunnit sig. Det serverades salladsassiett,
varm kassler med hemgjord senap, potatisgratäng med svamp och senare kaffe
med rulltårta. Ett mycket härligt kåseri
bjöd därefter polis Ewa-Gun Westford oss
på om sitt liv som polis. Sist återstod lottdragningen från det digra vinstbordet. Åter
hade vi fått uppleva en härlig Vasa-gemenskap. /KH
Lördagen den 21 oktober samlades vi Vasasyskon till Högtidsmöte med reception.
Gäster var DD Br Jan-Anders och Sy Ann
Ingvarson och CM Br Kenneth och CMA
Sy Lena Andersson, Logen Tomelilla nr

Logen Christian nr 617s möte den 16
september. O Br Jan-Erik Larsson, 11 vasasyskon och 21 egna välkomna. Gäster var
från LL Skåne nr 570, SLD/DM Br Olle
Wickström och O Sy Marie Wickström, Br
Thomas Håkansson och Sy Ann-Christin
Johansson, från LL Tomelilla nr 631 DD/O
Br Jan-Anders Ingvarsson och Sy Ann Ingvarsson, Br Kenneth och Sy Lena Andersson, Br Hans W Lundgren samt Br Bo och
Sy Maja Wigren. Sy Inga-Britt Andersson
återintogs i Logen efter att ha varit medlem
tidigare mellan 2003 – 2015. Under Kon-

Föredragshållare Eva-Gun Westford fängslade alla.

Nya medlemmar fr vänster: Sy Birgitta Uttke, Sy Monica
Damerau, O Br Jan-Erik Larsson, Sy Kristina Berglund och
Br Johan Berglund.

takt Amerika berättade KL Sy Eva Newin
berättade om Charles ” Swede” Risbergs
liv. Superstjärnan i amerikansk baseboll,
som senare drogs in i den största skandalhärvan i amerikansk baseboll. LH Sy Karin
blickade tillbaka till Logens 50-årsjubileum
1997. I samband med detta jubileum hölls
även 1997 års distriktsmöte i Kristianstad
och den 100-åriga Teatern utgjorde det
årets distriktstallrik. Till ljussläckning och
Stjärnhimlen spelade MM Br Ronny Ragnarsson Adagio av Kupang samt till uttåget
Greensleeves av David Nevue.

631. O Br Jan-Erik Larsson hälsade gäster och egna medlemmar välkomna. Reception utfördes ritualenligt och de nya
medlemmarna Sy Kristina och Br Johan
Berglund, Sy Monica Damerau och sy Birgitta Uttke hälsades välkomna i logen. FS
Sy Ann Björklund rapporterade angående
ekonomin och Sy Karin Holmqvist rapporterade från sitt och Sy Gunnel Olssons besök på en trevlig Arkivträff i Bräkne Hoby.
Nominerings-kommitténs förslag till tjänstemän för 2018 föredrogs av Sy Gunilla
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från föregående sida

Kärrdahl. KL Sy Eva Newin berättade om
Per-Olof Ödman en svensk i elittrupperna
i Vietnamkriget. BLH Sy Gunnel Olsson
berättade om Årets Svenskamerikan 1997
Arnold Lindberg som var teknisk chef hos
Walt Disney. Efter Ordens Väl avslutades
högtidsmötet. O Br Jan-Erik tackade vik.
MM Br Nils-Olof Olson för vacker musik
och under ljussläckning och stjärnhimlen
spelades Dimman lättar av Carl Nielsen

Ansvarig Festkommitté fr vänster: Br Nils Olof Olsson, Sy Karin
Holmqvist, Sy Gunnel Olsson, Sy Inga-Britt Andersson.

samt under uttåget I left my heart in San
Francisco med Frank Sinatra.
Efter mingel intogs en god måltid med
traditionell skål för kungen, tal av VO Br
Anders Björklund till recipienderna och
Sy Monica Damerau framförde talet från
de nya medlemmarna och tillhörande skål.
En mycket trevlig samvaro följde med kaffe
och god tårta och till sist lottdragning till
många vinnares glädje. /KH

Dukat bord.

Hilmer Lundbeck kom att bli en känd
svensk-amerikansk profil med sina 45 år
vid Svenska Amerika-linjens rederi i New
York. Efter utbildning vid Brooklyn Polytechnic School och Cornell University fick
Hilmer Lundbeck anställning vid Svenska
Amerika-linjen 1920. Sedan fadern dragit
sig tillbaka, blev han företagets verkställande direktör 1944.
Hilmer Lundbecks framsynta ledning av
företaget i Nordamerika gav det högt anseende. Svenska Amerika-linjens goda rykte
gav även Sverige gynnsam publicitet över
hela världen.
Hilmer Lundbeck blev Årets Svensk-Amerikan 1966 och avled 1996.
Se även LL 678:s artikel på sid. 23-24.
/CBN

Årets Svensk-Amerikan år 1966

G Hilmer Lundbeck föddes i Brooklyn den
10 december 1900. Föräldrarna var G Hilmer Lundbeck och Clara (född Helsing).
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verkan över distriktsgränsen.
En stilfull fanparad genomfördes av br
Bo Ahlsgård, sy Eva Dahlberg, br Lennart Emanuelsson och br Lars-Åke Larsson samt sy Kerstin Nilsson som läste
texterna om de fyra fanorna.
KL sy Maureen Bengtsson berättade under ”Kontakt Amerika” om våra elva vänloger och läste upp ett brev från 1982 från
Pioneer Lodge nr 506 i Cranston, Rhode
Island. LH br Bo Ahlsgård berättade om
logens 70-åriga historia, som också dokumenterats i ett blad som alla fick ta del
av vid middagsbordet.
Logen uppvaktades av flera av gästerna
och hälsningar framfördes. DD br Åke
Mellnert förmedlade en penninggåva
med hälsning från alla lokallogerna i distriktet. Under ”Ordens väl” hölls tal av
sy Catherine Bringselius Nilsson och br
Olle Wickström.
Under minglet före logemötet och före
banketten blev det många kära återseenden och nya kontakter knöts. Stämningen
var både glad och förväntansfull.
Under intåget till de festligt dukade borden vid banketten spelade br Harald Pettersson på flygeln.
Ordföranden br Göte hälsade välkommen
till bords. Konungens skål utbringades.
En trerätters meny avnjöts.
Tolv studerande från musiklinjen vid
Södra Vätterbygdens Folkhögskola underhöll med sång och musik. Det var ett
omväxlande program, mycket professionellt framfört.
Ackompanjerade av br Harald sjöng vi
Logen Smålands egen sång, med text av
vår förre logebroder Per-Olof Brinck. Ett
25-tal gratulationstelegram lästes upp.

LOGEN SMÅLAND nr 618
På Barkerydsdagen första söndagen i augusti medverkade vår Loge som under så
många gångna år. Br Bo bar den vackra
Vasafanan i kortegen. Sy Maureen överlämnade Logens traditionella diplom till
The Swedish Club of Houstons Lucia för
2016, Lisa Swank. I vimlet syntes vår logebroder Alf Carlsson, en eldsjäl i Barkeryds Hembygdsförening.
Logemötet den 23 september
Höstens första logemöte var en kulturafton. Br Bo Ahlsgård tjänstgjorde som
ordförande.
Br Åke Mellnert från Logen Ronneby nr
630 besökte logen för första gången som
ny Distriktsdeputerad.
Under efterkapitlet berättade br Raine
Borg med illustrativa bilder om gamla
kinesiska uppfinningar, som krut, papper, gjutjärn och en hel del annat. Tänk
så mycket som har sitt ursprung i detta
gamla kulturland.
Jubileumslogen den 21 oktober
Äntligen, efter omfattande förberedelser var dagen inne då vi firade Logens
70-års‑jubileum. Vi var 46 deltagare,
med gästande ordenssyskon från sju lokalloger i distrikt 19 och distrikt 20. Tio
av gästerna infördes i logesalen under
högtidliga former och hälsades av ordföranden, bland dem Distriktsmästare och
Storlogedeputerad br Olle Wickström,
Storlogedeputerad sy Catherine Bringselius Nilsson, DD br Åke Mellnert och
Före Detta Distriktsmästarna i DL 19
Connie Grön och Einar Savolainen Grön.
Ordföranden br Göte Bengtsson framhöll
hur viktigt det är med kontakter och sam-

fortsättning på sidan 18
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Feststämning vid middagen. Logen Småland hyllades i Sy SLDs tacktal, bl.a. sa Sy
Catherine att undertecknandet av DL 20s tillblivelse skedde 1950 i Jönköping samma år
som dagens jubilar, Logen Småland nr 618 bildades. Fler bilder finns på sidan 30.
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GOD JUL och GOT
tillönskas alla Vasavänne
LOGER
Storlogen
DL Norra Sverige nr 19
DL Södra Sverige nr 20
LL 570 Skåne
LL 608 Kärnan
LL 617 Christian
LL 618 Småland
LL 630 Ronneby
LL 631 Tomelilla
LL 634 Höganäs
LL 678 Carl von Linné
LL 698 Nybyggarna
LL 749 Blå Jungfrun

KLUBBAR
PDM Club of Sweden
VASA Support Club
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MEDLEMMAR
LL 570, Agneta &
Västerstjärna
LL 570, Marie & O
Wickström
LL618, Maureen
Bengtsson
LL 630, Karl-Erik
LL 630, Åke Melln
Carina Norin
LL 630, Ann-Mar
Ericsson
LL630, Björn Erik
LL 630, Ingrid &
Rytterdahl
LL 630, Mikael Ar
(Ericsson)

TT NYTT ÅR 2018
er i DL Södra Sverige nr 20

& Bo

Olle
&Göte

k Mellnert
nert &

rgreth

ksson
& Hans-Åke

rborelius

LL 630, Ulf & Ingegerd
Alderlöf
LL 634, Berit & Hans Bogren
LL 634, Ingrid & Bertil
Cannerhagen
LL 634, Karl-Axel & Anita
Bengtsson
LL 634, Knut Rosenkvist LL
LL 678, Göran & Catherine
Bringselius Nilsson
LL 698, Claes & Karin
Johansson
LL 698, Mats & Heidi
Holmberg
LL 747, Lena & Leif Svensson
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LOGEN RONNEBY nr 630
Vårt möte den 2 september.
Under mötet fick sy Ingrid Burfeldt Distriktets förtjänsttecken av DD Lena
Brissman.
Logens FDD Maj Svensson avtackades
med blomma och logens förtjänsttecken.
Vi gästades under kvällen av sy Ulla Virdalm samt br Lennart Mattsson LL nr 631
samt tre DD-kvinnor, två FDD och en nuvarande DD.

Sy Ingrid Burfelt mottager Distriktets förtjänsttecken.

Som efterkapitel gästades vi av filmaren
Mats Harrysson som berättade om sitt
långa liv inom media, vi fick dessutom
se en av hans filmer som visats på SVT,
Längs Bräkneåns dalgång.

FDD sy Inger Ericsson LL 747 DD, sy Lena Brissman LL
628, O Per Ericsson, FDD sy Maj Svensson LL 678, br
Lennart Mattsson samt sy Ulla Virdalm LL nr 631.

fortsättning från sidan 13

Sy Maj Svensson avtackas som DD.

Dansen tråddes till musik från logens
gamla ”bergsprängare” som nu ägs av br
Bo. Sent på kvällen serverades en läcker ostkaka (vi finns ju i Småland!) med
tillbehör och kaffe. Trivseln och glädjen
var stor under kvällen. Sammantaget var
det en mycket lyckad jubileumsdag. Ett
varmt tack till alla gästande ordenssyskon
för all uppvaktning och alla gratulationer.
Detta jubileum blev en vitamininjektion
för logens fortsatta verksamhet.
/ Text och foto: Göte och Maureen Bengtsson, Bo Ahlsgård

Brödernas afton i Ronneby den 7 oktober.
Årets Brödernas afton bjöd på en underhållande frågesport med inslag av musikfrågor och kunskapsfrågor om Vasaorden.
Logens O Per Ericsson och hans vapenbroder Sune Håkansson höll i programmet, vilket som vanligt föranledde många
skratt. De närvarande fick exempelvis
klarhet i fem ”Sunehistorier” där man
skulle svara om de var sanna eller falska,
vilket inte alltid var så lätt att gissa!
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Denna kväll skulle vi alla få följa med över
Atlanten, till speciellt svenskbygderna i
USA med hjälp av 5 medlemmar, som för
några år sedan spelade teater om en utvandrarfamilj vid syskonlogerna där.
Borden var vackert dukade i de amerikanska färgerna och med flaggor och namn på
några av de stater som medlemmarna hade
besökt som Illinois, Oregon och Mississippi bl.a. Och maten hade också lite hemvist
i USA i form av olika pajer.

den magnifika Michigansjön; besöket på
Bishop Hill och sedan mötet med svenska
invandrare i andra eller tredje led vid vår
teaterföreställning i logerna. Besöket vid
staden Lindstrom och statyn över Karl-Oskar och Kristina och platsen där Vilhelm
Moberg stod staty med den cykel, som han
hade cyklat runt för att intervjua personer
från Sverige innan han skrev sina böcker
om utvandringen, dröjer också kvar i minnet.
Vi kommer alltid att minnas Jenny Linds
kapell från 1850 med sina gravstenar med
enbart svenska namn; våra värdar, speciellt
Liza och Rolf från Milwaukee och tidigare
Malmö för mer än 30 år sedan, som tog
emot oss med värme; Br Rolfs egenhändigt
lagade tomatsoppa; lantbrukarparet med
sina 30.000 tunnland, där man kunde åka
i timtal genom deras marker för att komma
till deras maskinhall. Det senare imponerade mest på Hans-Ingvar, lantbrukaren,
som nästan ville stanna kvar där.
En minnesvärd resa för oss fem, Sy GullMay, Br Bengt-Arne, Sy Gertrud, Sy Kerstin och Br Hans-Ingvar, där våra möten
med människorna, som alla ville berätta om
sin svenska bakgrund, var oförglömliga.
Kulturledare Gertrud Hägg

Tomelilla logens Ordf. Br Jan-Anders Ingvarsson har fångat en
kräfta i sällskap med Br Gert Lantz, Sy Kerstin Ewing Christian nr 617 och Sy Ann Ingvarsson.

Och så var det dags med vårt bildspel över
resan i Amerika, från början med besök vid
de stora fallen, Niagarafallen. Dessa fantastiska vattenfall, den amerikanska delen och
den kanadensiska, Hästskofallet, med sin
skrämmande och våldsamma kraft gör att
man känner vördnad för naturens under
och detta kändes kanske ännu mera när vi
begav oss ner under fallen i en liten båt fantastiskt!
Och vår resa fortsatte med greyhoundsbussarna och vackra bilder från naturen, där
en och annan amishgård skymtade ibland.
Minnesbilder från de olika busstationerna,
från en trevlig sådan till otrevliga bilder
från Cleveland, som vi aldrig glömmer;
Chicago med sin då världens högsta byggnad, sin svenska stadsdel, Andersonville,

Glada syskonen Britt Lantz, Jan-Anders Ingvarsson och Leif
Norling i rummet där rättning av tipsrundan pågår.
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LOGEN TOMELILLA nr 631
Oktobermöte - det låter höstlikt och det
är det också. Visserligen lyser solen ibland
härligt, åtminstone i Simrishamn, men ibland viner blåsten kring knutarna. Och när
det blåser i Simrishamn så är det magnifikt
att gå ner till hamnen där eller till stranden
- vilka fantastiska och skrämmande vågor!
I Sanning och
Enighet
LH Sandra EriksO Per Ericsson och Br Sune
Håkansson ställer svåra frå- son
gor.

Vår f.d. DD sy Nadja Kärvin Häll LL Ronneby nr 630 blir
avtackad med Tomelilla Logens standar samt en bukett blommor av Ordf. Jan-Anders Ingvarsson.

Vårt oktobermöte började som vanligt med
fin musik av vår musikmästare Br Gert och
med besök av våra ordenssyskon från andra
loger, O Br Jan-Anders välkomsthälsning,
vackra ord från vår kaplan Sy Eva, sedvanlig mötesordning och hälsningar från andra
loger och från frånvarande medlemmar.
Vacker musik samt Du gamla du fria avslutade mötet.

Under dagen utbildades och diskuterades det kring hur en arkivkommitté ska se ut och vad som ska arkiveras. forts. sid. 30

BISHOP HILL

Br Hans-Ingvar Hansson och Sy Gull-May Åstradsson blir tilldelade DFTH av DD Eva Newin LL Christian nr 617.

En Julbock i vardande.
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September månad - då är det tid att återuppliva samvaron med alla medlemmar i
vår orden och enligt traditionen så börjar vi
i Kverrestads bygdegård. Denna dag hade
vi inte ”tur med vädret”, för regnet öste
ner, men alla tyckte, att det var trevligt att
träffas igen och var på sitt bästa humör.
Mötet inleddes som vanligt med musik och
välkomsthälsningar samt protokoll och de
ekonomiska rapporterna. Denna kväll
hade vi nöjet att hälsa vår nya DD, Sy Eva
Newrin från Logen Christian, välkommen
till Tomelillalogen. Samtidigt fick vi även
hälsa vår tidigare DD, Sy Nadja Kärvin
Häll, välkommen och O Br Jan-Anders
fick tillfälle att tacka henne för de gångna
åren och överlämna standar och blommor.

Vinnarna i huvudbonad tävlingen, 1-a pristagarna i mitten
Br Gert Lantz och Sy Gull-Britt Persson flankerade av 2-orna
Br Bengt-Arne Åstradsson och Sy Britt Lantz.

gande av såväl kräftor som andra smådjur.
Och vilka hattar! Alla hade verkligen lagt
ner stor möda på dessa hårprydnader: hattar med ljus och utan ljus, med kräftor
och dill och utan, dignande fruktkorgar,
ogräsbevuxna hattar, ”fina” hattar och hattar med allehanda dekorationer. Damernas
första pris vanns av Sy Gull-Britt med en
gubben-i-månen-hatt och andra pris fick
en hatt med frukter, fjärilar och ljus (Sy

KL Sy Gertrud hade valt att berätta om den
aktuella händelsen i Charlottesville i augusti med demonstration av högerextrema
grupper och motdemonstranter och stridigheter dem emellan med tragiska dödsfall som följd. Kulturledaren berättade om
den högerextrema gruppen Ku Klux Klan
och om dess första tillkomst 1867 efter inbördeskrigets slut och även om de följande
andra och tredje klanernas tillkomst.
LH Br Bengt-Arne berättade om årets
Svensk-Amerikan, Jan Eliasson, en mycket
känd internationell person, och om att Vasa
Orden är med om att välja denne person.
Mötet avslutades med nationalsången och
vacker musik under ljussläckning. Därefter
fick vi försöka klara ut Sy Britt kluriga frågor under en tipsrunda, som tyvärr fick ske
inomhus pga. vädret. Tipsrundan vanns av
vår K Sy Carola, som hade flest rätt på frågorna.
Och så var det tid för kvällens stora föreställning med hattparad och inmundi-

Vinnaren av tipsrundens kluriga och knepiga frågor blev Sy
Carola Örnhed till höger.

Alla syskonen som bar huvudbonad.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Brödernas afton 21 oktober 2017.
Ett 50-tal förväntansfulla Vasasyskon samlades på Vikens Hemgård till oktobermötet.
VO Sy Inger Bengtsson hälsade såväl vår
DD Br Rolf Hansson, Sy Britt-Marie Elvirsson och Br Jan Wahlström, samtliga
från LL Nybyggarna nr 698, som våra egna
medlemmar varmt välkomna.
En stämningsfull parentation hölls över Sy
Elise Ek. En ansökan om medlemskap hade
inkommit och ballotering utfördes.
Br KL berättade om mormonernas religion
med månggifte och hade också en intressant historia om en skånsk flicka som lockades över till USA och blev hustru nr 12 till
en apostel.
BLH Br Leif Larsson hade letat i gamla
protokoll och vi fick en inblick i 80-talets
möten.
Mötet avslutades enligt ritual och mingel
tog vid medan salen iordningställdes för
efterkapitlet.

Några bord vid oktober mötet LL Tomelilla nr 631.

Britts). Den manliga sidan vanns av Br
Musik-Lantz och andra pris fick ogräshatten (Br Bengt-Arne).
Med sång och sångvatten steg stämningen
hastigt, inte minst när det blev lottdragning av skänkta vinster. Naturligtvis hade
en del tur och andra inte, men alla verkade
nöjda ändå.
Med kaffe och närvarolotteriet avslutades
en lyckad kväll i Vasa Ordens tecken.
KL Gertrud Hägg

Syskonen som framförde kvällens efterkapitel/Resan till Svenskbygderna i USA fr v Br Bengt-Arne Åstradsson, Sy Gertrud
Hägg, Sy Kerstin Hansson, Br Hans-Ingvar Hansson och Sy
Gull-May Åstradsson.

Bengt Jönsson som Onkel Sam och
Jan Hassleryd som Abraham Lincoln.
Under pågående visning av efterkapitlet.
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->

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678

->

Våra bröder bjöd in till de höstdekorerade
borden och alla lät sig väl smaka av Kreolsk
kycklinggryta och kaffe och kaka.
Temat för kvällen var en afton med Amerikansk touch och plötsligt dök själva Onkel
Sam upp och presenterade en rad amerikanska presidenter från olika tider.
Ett frågeformulär delades ut, och presidenterna ställde var sin fråga, som skulle besvaras vid varje bord. Livliga diskussioner
utbröt innan man enades om svaren.
I pauserna mellan omklädningarna underhöll vår egen Br Leif med sin gitarr och
sjöng kända utvandrarsånger.
Ett mycket trevligt och intressant program
som Bröderna fick många applåder för
och var sin ros som överlämnades av Sy
Inger.

16 september
Efter dengoda och rikligt tilltagna maten
samlades vi i logelokalen där den tidigare
sjuksköterskan på Svensja Amerikalinjen och

Gästande Ordenssyskon från Calmare Nykel nr 628 med DD
Monica Jernetz i spetsen.

Bröderna tackas med var sin ros.

O Sy Catherine Bringselius Nilsson med kvällens föredragshål-

Dansen tog vid och så småningom var det lare Inez Hilmersson.
dags för sedvanlig lotteridragning och åter
var en trevlig Vasakväll till ända.
->
Berit och Hans Bogren

Gunilla och Berne Jönsson i dansens virvlar.

fortsättning på nästa sida

Vår äldste medlem, Stig Nilsson, får hjälp att välja från vinstbordet. (634)

->
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fortsättning från föregående sida

fortsättning från sidan 7

före detta rektorn vid sjuksköterskeskolan i
Växjö Inez Hilmersson berättade om sina
äventyr på fartyget Sverige på 40- och
50-talen. Det var fantastiska berättelser,
som inte enbart framfördes muntligt utan
hon använde hela kroppen för att illustrera
sin berättelse. (Se även artikeln på sid. 12)
21 oktober
Endast 11 logesyskon var anmälda och ytterligare två kom till efterkapitlet. Samtliga
tjänster kunde besättas i logen. Sy KL berättade hur logemötena kunde se ut i Amerika
och Br LH gick igenom arbetsinstruktionen inför jubileet den 17 november 1990.
En mycket detaljerad och så här i efterhand
mycket roande instruktion författad av Br
Anders von Schedvin.
Av den klassiska portersteken blev det helt
överraskande i stället lax och det röda vinet
smakade gott även till denna rätt.
Peje och Ingrid från Alvesta underhöll oss
med sång och musik på gitarr, ukulele och
nyckelharpa. Ett mycket populärt framträdande.
Under kvällen såldes, hör och häpna, en
hel lottring på 13 personer. Det var en fantastiskt varm och hjärtlig stämning kvällen
igenom. /BH

ett mycket trevligt och uppskattat besök.
Dessutom var Lars-Göran och jag hedersgäster hos ”The Swedish Colonial Society”
möte i Philadelphia där John Tepe är Deputy Governor. I styrelsen sitter också Br
Michael R. D’Andrea och hans hustru Sy
Jill med från logen Drott nr 168 i Washington DC.
Många trevliga möten med nya och bekanta vänner förgyllde denna höstresa.
Charlotte Börjesson
Distriktskulturledare för DL 19 och ledamot i Vasa Arkivets styrelse.
Se fler bilder på sidan 30.

Pepparkakshus från Kristina Nilssons Villa Aik.

fortsättning från sidan 10 (LL608)

Siw Leijon framförde programmet ”Björn, Mikael och jag”.

Gruppen avtackas.
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LOGEN WESTERVIK nr 679

åts kräftorna varma men efter 1800-talet
är det självklart att äta dem kalla. Detta
inlägg föranleddes av att kvällens meny
bestod av rikligt med kräftor och räkor. Vi
fick också smaka på utsökta pajer. Väl nere
i klubblokalen efter avslutat möte möttes vi
av vackert dukade bord i vackra höstfärger.

Logemöte 23.9.
Så var det dags för höstens första logemöte.
Förväntansfulla gick vi dit. Det skulle bli
trevligt att träffa Vasavänner igen efter
sommaruppehållet. 24 syskon deltog
i mötet. Några av tjänstemännen var
frånvarande. På deras platser hade vår O
förordnat andra logesyskon. Vi gästades
vid detta möte av fyra syskon från Logen
749 Blå Jungfrun. De var vår DD Birgitta
Pettersson, Milton Pettersson samt LarsErik Carlsson och Ann-Marie Carlsson.

Avtackning av klubbmästeriet.

Så till kvällens stora överraskning: Exakt
20.15 tog den vid. Vi fick kulturledarens
rapport direkt från St. Louis. Via modern
teknik och många förberedelser av vår
O och vår PS hade vi direktkontakt . Vi
började med att sjunga ”Ja må hon leva”
för Ann-Britt. Därefter tog vår KL Bengt
vid och tog med oss på en rundvandring i
St. Louis. Vi fick ta del av stadens historia.
Bland annat fick vi veta att staden har
USA:s näst största sjukhus med 10000
anställda. Tänk vad man kan göra med
modern teknik. Mötet fortsatte i gemytets

Klädda för kräftkalas. Eivor Holmquist och Solbritt Steinholtz.

Vår KL Bengt Römbo var inte fysiskt
närvarande på mötet men vi skulle ändå
träffa honom och hustrun Ann-Britt
under efterkapitlet. Vår LH berättade i sitt
anförande om seden att äta kräftor som
har funnits i de högre samhällsklasserna
ända sedan 1500-talet men blev mera
allmän först under 1800-talet. Från början

Våra gäster från Oskarshamn samt egna ceremonimästare
och vår ordförande. Från vänster Solbritt Steinholtz, vår DD
Birgitta Pettersson, FDO Lars-Erik Karlsson, sy Ann-Marie
Karlsson, BMM Milton Pettersson samt CMA Lilian Enarsson. I bakgrunden vår ordförande Stig Lilja.

Buffébordet uppdukat.
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tecken. Glädjande nog hade vi en gäst som
vi skall ballotera för nästa möte. Nöjda gick
vi hem i den ljumma höstkvällen.
Lena Folckner LH

mycket trivsamt. Vi serverades en fantastisk
portergryta gjord av vår syster Anna-Lena.
Den här gången var vår ordinarie KM frånvarande men vad gjorde det. Några andra
systrar tog ansvar och dukade dagen innan
och såg till att allt blev bra. Som program

Ordförande har avtackat klubbmästeriet.

Logemöte 21.10.
Hösten hade kommit närmare när vi gick till
höstens andra logemöte. Även denna gång
hade vår O tvingats göra en del förändringar i tjänstemannastaben pga. frånvaro. 19
logesyskon var närvarande. Den här gången
hade vi inga gäster. Dock hade vi glädjen
att ballotera för en ny medlem som skall
recipiera på novembermötet. Vår LH Berättade kort
om Vasaarkivet och
vår PS informerade
om att det
var dags att
betala avgiften dit.
Eftersom
Halloween
närmade sig
berättades
också kort
om historien bakom
detta firanVår kulturledare Bengt Römbo talade om de. EfterkaSt:Louis i USA.
pitlet blev

Gunnar Lith med vår blivande medlem Anja Rosdahl.

på efterkapitlet berättade kvällens hemlige
gäst broder Jan Forsberg om släktforskning
och om kontakter han haft och har med
släktingar i USA. Inte utan att man får lust
att göra allvar av sin egen släktforskning.
Som vanligt hade vi lotteri och efter detta
började de flesta dra sig hemåt efter en som
vanligt trevlig kväll i gemytets tecken.
Lena Folckner LH

Vår kaplan Karin Bergquist.

Ballotering.
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forts. sidan 29

LOGEN KLOCKAN nr 747
Logemötet den 11 februari var ett innehållsrikt möte. Tre förväntansfulla recipiender väntade i förrummet för att bli intagna
som medlemmar i vår loge. Våra nya medlemmar Kerstin och Rolf Långberg och Jan
Håkansson intogs under högtidliga former
i vår syskonkrets. Efter en kort paus var det
dags för installation av logens tjänstemän
för det kommande året. Installationen genomfördes på ett värdigt sätt av DD Anna-Brita Martinsson med stab från logen
Höganäs nr 634. Förutom logesyskon från
Höganäs så gästades vi även av Eivor och
Jan Höörgren från logen Kärnan nr 608
(flitiga besökare).

Sy Maj-Britt, Br Lars, Sy Ingva-Britt.

Recipienderna Jan Håkansson, Kerstin och Rolf Långberg vid
O Stigsson.

Arne Tönnesson 10-årsmärket.

Vid mötet erhöll CMA Ann-Margret
Andersson och BK Elve Lensvall logens
förtjänsttecken. Arne Tönnesson fick tioårsmärket och Margaretha Lensvall fick
mottaga ordens 50-årsmärke med den äran.
Vid högtidsmiddagen utbringades en skål
och ett leve för vår Ordens högste beskyddare HM Konung Carl XVI Gustaf. Talet
till recipienderna hölls av O Sven Olov
Stigsson och recipiendernas tacktal av Kerstin Långberg. Efter måltiden vidtog dansen till Br Elves eminenta ”orkester” och

Sy Eivor LL608 och Br Birger LL747.
efter kvällens lottdragning med fina vinster
var det dags att åka hem i vintermörkret
efter ånyo en trevlig Vasakväll. KL
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digare hade lämnat LL Skåne och Vasa Orden kom tillbaka, men valde denna gång
LL Klockan Nr 747 och det tackar vi för.
Kvällens efterkapitel blev som vanligt gemytligt och glatt. Ordförande hälsar kvällens gästföreläsare naturfotograf Ingmar
Skogar välkommen och vänder sig också
till våra fem gäster till efterkapitlet. Nu är
vi två syskon fler än när vi kom, eftersom
Marianne Fransson och Bengt Knöös numera tillhör logen. Nativiteten är god. Vi
bjöds på lammfärsbiffar fyllda med fetaost
och bacon och allehanda drycker efter var
och ens tycke och smak.

Margaretha Lensvall 50-årsmärket.

Hemvändarna Marianne Fransson och Bengt Knöös.

Recipiend Kerstin Långberg och Br Leif.

Till slut kom hösten. Man kan slippa reta
sig på att det inte är sommar och fint väder. Första logemötet hade lockat många.
45 hade sökt sig till den gamla biografen i
Örkelljunga, som numera heter Scalapaviljongen. Namnet är en blandning av Scalabiografen och Örkelljunga skyttepaviljong.
Logemötet gick som vanligt galant och vi
ökade antalet med två återvändare. Marianne Fransson och Bengt Knöös, som ti-

Kvällens gästföreläsare Ingmar Skogar.
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Hans livfulla sätt och välklingande dialekt
lockade fram många leenden och skratt.
Hellyckat!!
Som vanligt många lottköpare, men färre
vinnare. Så kan det bli.
November 2017 / LS

Efterkapitlet tog oss med till Nicaragua och
Costa Rica genom Ingmar Skogars försorg.
Fantastiska bilder och miljöer, som vi måste bevara på ett förståndigt sätt till eftervärlden. Ingmars kommentarer gav oss nya
kunskaper från ett område som de flesta
troligtvis inte har besökt. Kaffe och lotteri sedan var kvällen över och nästa gång
vi möts är det oktober och vi är en timme
yngre, eller?
September 2017 / LS
Novembermötet.
Trots höstrugget hade ett drygt trettiotal
mött upp vid Klockans novembermöte.
Mårtenstider innebar kalkon med tillbehör, som tycktes gå bra hem hos alla.
Kvällens kulturinslag blev lyckat. En ung
herre, Niklas Larsson, från Osby med därtill hörande dialekt har ett kanske lite annorlunda intresse.
Han dyker upp i samband med olika tillställningar där någon av kungafamiljen är
närvarande. Längs fram i åskådarleden får
han bra bilder och kan överräcka blommor
ibland. Han missar aldrig ett födelsekalas
på Öland, där han köar i tre timmar för att
få en framskjuten plats.
Numera får han igenkännande leenden
från kungafamiljen och har till och med
fått en kram av drottningen.

God Jul tillönskas alla Vasavänner
med tack för era bidrag under året!
VN-redaktörerna Göran och Catherine

fortsättn från sidan 26 (LL679).

Vår barmästare Anna-Lena Lilja tillsammans med Maj-Britt
Jonsson och Inger Gunnarsson.

Vackert dukade bord.
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Halloween-pumpan framför Vasa Arkivet är målad av Kathy.
(från DKL DL 19s spalt)

Visning av Blekingearkivet genomförd av föreståndaren
Per Lundin. (från LL 630s spalt sid. 20)

forts på 70-årsjubileet 618:

Ett angenämt mingel innan banketten gick av stapeln.

DLH Br Bo och Sy Heléne Ljungklint, Sy Ing-Marie Brinck.

KL Sy Ingva-Britt Allbratt och REV Arne Tönnesson.LL747.

Br Carl-Gustaf Ek omgiven av logebröder.

VN-red. Br Göran Nilsson och LH Br Bo Ahlsgård.

VO Raine Borg med välkomstdrink hälsade på gäster.
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Göran Nilsson och SLD Catherine Bringselius Nilsson.

Kvällens värdpar Sy KL Maureen och Br O Göte Bengtsson.

Hedersmedlem Sy Aino Bergling och DM Br Olle Wickström.

Ett sockersött slott på Kristina Nilssons Villa Vik i Växjö
och utanför en fantastisk ljungkomposition.

Fina blomsterdekorationer prydde borden.

Kör och orkester från Södra Vätterbygdens Folkhögskola underhöll oss med sång och musik.
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POSTTIDNING

B

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
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