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Vasa-Vänner!
Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

medlemmar kommer att söka sig till andra
loger men flertalet har tyvärr valt att lämna
vår Orden.
Vi kan bara tacka på det varmaste vad logen Carl von Linné gjort under sina 55 år
för vårt Distrikt och Orden.

ORDENSSYSKON

En annat mycket trevligare och angenämare ärende var att gå igenom och godkänna
ett stort antal ansökningar till många medlemmar som dels varit tjänstemän under
några år och då är berättigade till FDOvärdighet, dels till medlemmar som varit
med länge, bl.a. en medlem som varit med
i vår Orden i 60 år.

Så går vi mot slutet av detta år.
Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club.
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt
Plusgironummer 105 68 42 – 6.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

Inte blev det som tänkt och orsaken till
detta vet vi ju alla väldigt väl.
De flesta logerna har ställt in sina logemöten under stora delar av året men någon
loge har haft några av sina möten även under höstterminen.

Det har under höstens lopp gått ut anvisningar till logerna hur budgetarbetet, nominering och val, medlemsförändringar,
motioner och protokoll skall hanteras när
vi nu inte kan använda vårt vanliga tillvägagångssätt. Det är min förhoppning att
logerna följer dessa anvisningar.

En del av logerna har glädjande nog träffats ändå under andra former än logemöten. Det har varit tipspromenader, guidade
turer, trädgårdsträffar m.m.

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och
bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97
berit.hans@bogren.com

REDAKTIONELLT
// OBS att nr 3 - 2020 - var digitalt och kan läsas på hemsidan! //
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 februari 2021.

Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via
e-post. OBS! Det är viktigt att du skiljer på text och bilder! Se artikeln om hur du
skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid. 27 och Vasa-Nytt nr 1 2020, sid. 32.
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Nu ser vi fram emot att den kommande
vaccineringen inte dröjer allt för länge.

Med önskan om en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Vid senaste ER-mötet i slutet av oktober
planerades bland annat för det kommande
Distriktsmötet i maj 2021. Inbjudan till
detta medföljer detta nummer. Vi måste
planera för detta möte men vi är också
mycket väl medvetna om att vi vid behov
kan behöva skjuta fram det till ett senare
tillfälle under året. Detta gäller såväl för
vårt distrikt som för DL 19 Norra Sverige.
En mycket tråkig skrivelse som kom upp
var att Logen Carl von Linné Nr 678 genom medlemsomröstning beslutat att upplösa logen med utgången av detta år. Ett
mycket ledsamt besked. En del av deras

I Sanning och Enighet
Olle Wickström
DM
HÅLL I – STÅ UT
och var rädda om varandra
SÅ KAN VI FÖRHOPPNINGSVIS
SNART TRÄFFAS I VÅRA TREVLIGA
LOGER IGEN
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FÖRE DETTA
DISTRIKTSMÄSTARE

Till dess får vi hålla ut och vara rädda om
varandra!
Vi önskar Er alla en God Jul och ett Gott
Nytt År 2021,
Catherine och Göran
FDM DL 20
LH LL 678

Ordenssyskon!
Julen är här, en högtid fylld av förväntan,
traditioner och nostalgi. ”I’ m dreaming of a
white Christmas”, (Irving Berlin), framförd
av Bing Crosby med sammetslen stämma,
är sinnebilden för drömmen om en vit jul
framför en sprakande brasa under spiselkransen och vita flingor, som sakta singlar
ner utanför fönsterrutan. Vilken jul! Och
under kalla nätter gnistrar den djupblå
himlarunden av tusen stjärnor!

Jag har deltagit i ER-möte i Ljungby i oktober 2020.

Vi vet ju alla, att för det mesta är det inte
så Julen blir, men någon gång i livet kanske
allt var ”som bäst” för var och en av oss.
Det är något gott att vila tanken vid och
skänker lite tröst i denna prövande tid.
För oss Vasamedlemmar blir det inga julfester i år med stämningsfulla luciatåg,
dignande julbord, julberättelser, dans runt
granen och, som i Logen Carl von Linné,
långdans genom salarna.

Nommineringskommitén hade möte i Växjö. Här på bilden ses
de med sina respektive.

Information om LL Carl von Linné.
LL Carl von Linné Nr 678 i Växjö kommer
att upplösas per den 31 december 2020.
Vikande förutsättningar för att driva logen
vidare har lett fram till detta avgörande
beslut. Det är med sorg i våra Vasa-hjärtan,
som vi logesyskon måste konstatera detta.
På sidorna 16-18 följer några personliga
reflextioner.
Logemötena genom åren har berett oss
mycket glädje, vänskap och gemenskap!

Emellertid, människan är kreativ! När saker och ting inte blir som man tänkt sig, så
är det ju inte så att det blir ingenting. Det
blir något annat! Det blir annorlunda, men
det kan bli bra, till och med riktigt bra!
Vi får hoppas, att pandemin skall ge vika
och att ljusare tider väntar både bokstavligt
och bildligt.
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DISTRIKTSSEKRETERAREN

1985. Frågan om vi vill ha tillbaka tavlan,
som riskerade utrensning, skickade jag vidare till DL 19.
Den 26 oktober fick
jag mail från en anhörig till en sedan
länge avliden medlem. En vindsgallring hade genomförts i Sollentuna.
Där hade hon hittat
en regalia med ett
vasaemblem och en Eastern Vasa Youth Tour 1985,
minne från ungdomsklubcylinderhatt i en fin ett
bens besök i Uppsala.
hattask. Även denna
förfrågan skickade jag vidare till DL 19.

Ordenssyskon!
Julen är på gång även om version 2020
kommer att bli annorlunda så här i coronans tidevarv. Fortsätt med att rapportera
in ändringar i mötesverksamheten fortlöpande. Så håller jag kalendersidan på vasaorden.se aktuell. Ännu vet vi inte om verksamheten kommer igång i januari.
Det planeras för ett Distriktsmöte i maj
2021. Det innebär att motioner ska vara
mig tillhanda senast den 31 december.
Mallar för detta, kan hämtas på vasaorden.
se.
Jag har fått in protokoll från många loger,
men saknar fortfarande en del. Så dröj inte
för länge. Terminsrapporten och övriga årshandlingar, ska vara mig tillhanda på arkivbeständigt papper, senast den 31 januari.
Observera att även årsrapporter från KL
och LH ska till DS, så lämna allt till PS
som skickar till mig.
För dig som vill minska kostnaderna för
Distriktet (och capitan), går det att anmäla
sig för digitalt utskick av Vasa Nytt. Anmälan respektive avanmälan för digitalt utskick, ska göras via mail till ds@vasaorden.
se. För närvarande är endast 4,7 % av våra
medlemshem anmälda för digitalt utskick.
Den som skriver till info@vasaorden.se
hamnar i min inkorg.
Den 14 oktober fick jag mail från Träffpunkt i Uppsala, som hade påträffat en
minnestavla från Ungdomsklubbens besök

Fynd från en vindsgallring i Sollentuna. Kan vara en DDregalia.

Den 15 november kom en förfrågan om att
bli medlem. Den skickade jag vidare till en
närliggande loge i vårt distrikt och önskade
lycka till.
Från Lomma önskar Agneta och jag alla
Vasavänner en GOD JUL och ett GOTT
NYTT VASAÅR!
I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS
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MDER

vilket val har vi?
Alla Ordenssyskon, vi hoppas att vi kommer att ses snart, kanske på Distriktsmötet
i Maj i Ljungby, vilket vi hoppas kunna genomföra.
Sy Ingrid och jag önskar alla Vasasyskon
EN GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR

Ordenssyskon!
När höstens VasaNytt kom ut trodde väl
vi alla eller hoppades i alla fall på att detta
med Corona skulle vara ett minne blott.
Men ack vad vi bedrog oss och näst intill
har chockats av hur det har utvecklat sig.
Vi som var med om Asiaten(1957)och
Hongkong(1968) kan ju tänka tillbaka och
jämföra med dagens Pandemi: Sen kom ju
de andra på rad t.ex. Svininfluensan och
SARS m.fl. Dock har vi ännu inte genomlidit något liknande, som vi nu dras med.
Vasa Orden och många andra ordenssällskap står nu inför många besvärligheter,
enär vi inte kan genomföra våra sedvanliga
möten med därtill kommande beslutstagande. Årsmöten, med val av styrelser m
m. Installationslogemöten blir en gåta att
lösa.
Vi får dock inte sluta att se tiden an. När
detta skrivs ser det mycket ljust ut på vaccinsidan. Världens medicinföretag har ju
gått tillsammans för att lösa problemet som
det ser ut just nu.
Dessutom blir det ju vi, Vasamedlemmar,
som kommer att vara bland de första, som
kommer att erbjudas vaccinering.

I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER

Jag och Sy Ingegerd vill önska er alla en

Jag vet att ni är duktiga på att hålla kontakten med vasasyskon men jag vill ändå
påminna om att ta kontakt med vasasyskon
under dessa helgdagar som kan bli jobbiga
för många.
Jag och Jan-Erik vill önska alla vasasyskon
en God Jul och Gott nytt År.
Så får vi leva på hoppet precis som loppan
att vi träffas till våren.
I Sanning och Enighet.
DKL Eva Newin

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Ulf Alderlöf
FÖM/DHM

SLKL
för Sverige

STORLOGEDEPUTERAD

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Detta år har varit mycket annorlunda, med
covid-19. Men nu närmar sig julen och vi
får tända våra adventsljus. I år liksom tidigare år har jag märkt att julbelysning
utomhus, adventsstjärnor och ljusstakar
har satts upp i god tid före första advent.
Till våra traditioner hör också att skicka
julkort. Detta började man med tidigt på
1800-talet i England och i vårt land i slutet
av 1800-talet. Bland svenska julkortskonstnärer är Jenny Nyström, John Bauer, Elsa
Beskow och Aina Stenberg de mest kända.
Häromdagen hittade jag ett julkort från
1952. Motivet på kortet ritades av Aina
Stenberg.
Aina Stenberg föddes i Stockholm 1885
och studerade vid Tekniska Skolan och
Althins målarskola innan hon kom in på
Konstakademin. Hon fortsatte sedan sina
konststudier i Frankrike och England.
Hon illustrerade många sagoböcker och
det var hon som ritade den första adventskalendern, som kom ut 1934. Fram till
-->

VASASYSKON!
Vasasyskon!
Jag hade glädjen att få närvara vid ER-Mötet den 24–25 september i Ljungby.
Det var covid-19 säkrat från hotellets sida
mycket bra upplagt. Roligt att få träffa vasa
syskon igen både från DL20 och DL19.
Nu går vi framemot en jul och nyår som
kanske inte blir som det brukar med släkt
och vänner. Men vi får göra det bästa av situationen och följa de rekommendationer
som våra myndigheter anser är bra för att
vi skall kunna stoppa pandemin.
Jan-Erik och jag skall fira julen själva. Jag
har en gammal fotogenlampa som har tillhört Anders Pettersson som var min mors
morfar han var regementsskomakare på T4
i Hässleholm. Så den tänder vi på julafton
och tänker på generationerna före oss.

Sen är det upp till svenska folket att ta sig
i kragen och tänka sig för innan man utsätter sig för en smittspridning. Vi måste
hålla ut, hur lång tid det än tar, innan vi
är genom detta. Det kan verka tråkigt men
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Tiden går och vi närmar oss juletid, men
hur blir det med jul och nyårsfirandet i år?
I vår loge kommer vi inte att genomföra ett
enda logemöte denna höst och det innebär
att vi inte i logen kan önska varandra god
jul som vi brukar, det får vi göra på annat
sätt i år!
Den pandemi som pågår kommer inte att
ta jul och nyårsledigt, utan vi får så vackert
hålla oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi får sätta vår tilltro till kommande våren
2021, för att ta upp våra möten igen, detta
måste vi tro på!
Distriktsmötet i maj hoppas jag kan genomföras som planerat, så se till att motionera om det är något ni vill förändra i
konstitutionen eller stadgar eller arbetsordning.
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VASA ORDEN
DISTRIKTSLOGEN
En svensk vänskaps-

AV AMERIKA
NORRA SVERIGE NR 19
och kulturorganisation

Distriktsloge Norra Sverige nr 19
vill tacka för allt gott samarbete under detta mycket
märkliga år. Vi önskar er alla fortsatt god hälsa, en
riktigt
GOD JUL och ett Lyckosamt GOTT NYTT ÅR 2021
EXEKUTIVA
Maggie Ahlin Thelin 		
Birgit Hellström 			
Charlotte Börjesson 			
Gun Särndahl
-->

RÅDET
Ann-Sara Liljebladh
Barbro Hult
Håkan Holmgren

1964 tecknade hon en ny kalender varje
år åt Sveriges flickors scoutförbund. På
1970-talet kom Rörstrands servis Tomtejul
med Aina Stenbergs kända julmotiv.
Även om årets advents- och julfirande blir
annorlunda är det viktigt att vi behåller
våra traditioner.
Önskar alla Vasasyskon God Jul och Gott
Nytt År från Göte och mig.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson / SLKL-Sverige

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2021
tillönskas alla Vasavänner i DL Södra Sverige nr 20
LOGER

MEDLEMMAR

Storlogen
DL Norra Sverige nr 19
DL Södra Sverige nr 20
LL 570 Skåne
LL 608 Kärnan
LL 617 Christian
LL 628 Calmare Nyckel
LL 631 Tomelilla
LL 634 Höganäs
LL 678 Carl von Linné
LL 698 Nybyggarna
LL 747 Klockan
LL 749 Blå Jungfrun

DL 19, DM Maggie Ahlin
Thelin & Kurt Thelin
DL 19, SLD Einar Grön &
MSLER Connie Grön
LL 570, Agneta & Bo
Västerstjärna
LL 570, Marie & Olle
Wickström
LL 630, Åke Mellnert &
Carina Norin Mellnert
LL 630, Ulf & Ingegerd
Alderlöf
LL 630, Sandra &
PerEriksson

KLUBBAR

LL 630, Hans & Ingrid
Rytterdahl
LL 634, Berit & Hans Bogren
LL 634, Knut Rosenkvist
LL 678, Göran & Catherine
Bringselius Nilsson
LL 698, Claes & Karin
Johansson
LL 698, Mats & Heidi
Holmberg
LL 698, Mats & Heidi
Holmberg
LL 747, Christina & Sven Olov
Stigsson
LL 747, Lena & Leif Svensson

PDM Club of Sweden
VASA Support Club
Vasa Arkivets Stödförening
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MSLER Sverige

En loge i DL 12 i Kalifornien har provat att
mötas via Zoom, en metod som används
mycket inom skolans värld.
Flera av våra loger har anordnat träffar utomhus med tipspromenader och fika, det
har spelats golf och Boule m.m. Några loger har även träffats över en middag och
med någon underhållning. Här planerat
för att göra det Coronasäkert. Vi saknar
alla våra träffar med våra fina logemöten.
Trots dessa tuffa tider för vår Orden så har
jag haft glädjen att skicka ut 50 medlemskit.
Under hösten har jag deltagit i våra svenska
distrikts exekutiva råds (ER) möten. Här
har framkommit att många av våra loger
har det tufft då ekonomin knakar i fogarna.
Vi är många loger som har haft en budget
som balanserats av lotterier och en liten
peng som lagts på kuvertavgiften. Då vi nu
inte kan träffas så slår detta väldigt hårt.
Önskemål från loger i både norr och söder
har kommit in till våra ER och även lämnats till Storlogen med önskan om lägre
per capitaavgift. Tyvärr är detta inte möjligt i nuläget.
Hur framtiden ska lösa denna pandemi har
vi i dagsläget inget svar på. Vi hoppas att
ett vaccin snart ska finnas på marknaden.
Tills dessa får vi lyssna på de direktiv som
ges.
Kära vänner, var rädda om er. Behåll kontakten med varandra. Viktigt är att ingen,
vare sig tjänsteman eller medlem ska känna
sig tvingad till möten som inte känns säkert
för individen.
Jag och Einar Önskar er alla en Fin Julhelg
och ett Gott nytt År

Kära Vasavänner,
Förra gången jag skrev var vi inne i april
och hade en fin vår och sommar framför
oss.
När vi nu kommit till slutet av oktober befinner vi oss fortfarande i en pandemi som
nu tycks accelerera. Dock är naturen otroligt vacker och jag och Einar har plockat
massor av blåbär, lingon och ock svamp.
Nu har Einar också bidragit med en älg
som tar plats i frysen. Jag känner mig oerhört priviligierad.
Sjukvården är ansträngd, många av vår
yngre sjukvårdspersonal är hemma med
snuviga och hostiga barn som inte får vara
på dagis. Jag är glad att jag som pensionär
kan göra en insatts genom att gå in och arbeta.
Pandemin gör det tungt för oss alla men
många inom vår Orden är äldre och många
dras också med sjukdomar. Det är nu ytterst viktigt att vi lyssnar på folkhälsomyndighetens råd.
Vi kan finnas hos varandra i tankarna men
också telefonsamtal och kort m.m. Många
av våra medlemmar är ensamma. Känner
du någon som du kan uppmuntra med ett
samtal? Eller kanske kan ge en hjälpande
hand.
Våra sociala medier är också en kontaktväg.
Jag använder Facetime där man pratar med
varandra samtidigt som man ser varandra.

Connie Grön
MSLER för Sverige
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LOGEN SKÅNE nr 570		
Malmö

det är ett ständigt pågående projekt. Ni hittar vår hemsida via länk på vasaorden.se eller googla efter VasaOrdenLL570.
Logen drabbades tyvärr av ett dödsbud när
Br Alf Persson gick bort den 28 oktober.
Vi samlades för en coronasäker men fin ceremoni i Lomma kyrka den 19 november.
Våra tankar går till Sy Birgit.
En önskan om en GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR från logen till alla Vasavänner!
Bo Västerstjärna Kulturledare

Senast vi träffades i logelokalen på Sirius
var i mars
än vet vi inte när nästa möte blir av. Styrelsen håller kontakten via e-mail och telefon. Ett glädjeämne är att vår egen hemsida
uppmärksammas av presumtiva medlemmar, att bjudas in när det blir möjligt. Jag
har arbetat med att förbättra hemsidan och

Julpyntning med belysning inleddes den 15 november.

Br Alf Persson 1939-2020.
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LOGEN KÄRNAN nr 608		
Helsingborg
Efter styrelsemöte i augusti inbjöds till träff
på Kullaberg vid Björkerödsgården den
25 augusti. 24 logesyskon kom. Det blev
en härlig dag i strålande sol. Sy Eva Tullberg berättade om gården hur den fungerade idag för Kullens Orienteringsklubb.
Sedan var det dags att gå tipspromenad
med social distans. Sy Eva och sy Jeanette
hade lagt en tipsrunda i skogen med frågor
kring utvandrarna Karl-Oskar och Kristina
men även kluriga orenteringsfrågor. När vi
kom tillbaka stod grillen klar och br Roland hjälpte till med grillningen. Vår KL sy

Barbro höll en intressant föredragning om
en familj på Kullaberg som sy Barbro hade
anknytning till. Familjen utvandrade till
Amerika och sy Barbro läste ett par brev
hem till Sverige. Till sist fick vil se en handsydd festklänning i svart från den tiden.
Alla tyckte att dagen varit fantastisk trevlig
och kanske kan det bli tradition att träffas
så här.
Efter styrelsemötet i augusti beslöts att vi
skulle försöka hålla logemöte lörd. den
12 september med trivselafton som efterkapitel. Vi hade fått tydliga instruktioner
från Odd Fellow hur logelokalerna Corona-säkrats för 48 personer. Ordf. sy Monica skickade ut information hur allt skulle

Sy Stina och Br Agne Lindén.

fungera med social distans. 19 logesyskon
hörsammade kallelsen. MM br Sven spelade ”Min gitarr” med Sven Ingvars vid
samlingen i logesalen.
En vacker parentation genomfördes för br
Lennart Ekberg, br Sven Rönne och br Birger Persson. Musik ur Svansjön av Tjajkovskij spelades och en tyst minut utlystes.
Efterinstallation genomfördes för VO br
Tom Malmberg.
BKL sy Eva berättade om utvandringen till
Amerika och Titanic.
LH sy Eivor berättade hur Coroapandemin
påverkat logen med inställda logemöten i
mars och april, liksom planerad gökotta.
Logen hade under sommaren anordnat 2
aktiviteter ute.
Vid uttåget spelade MM br Sven ”Våren”
av Grieg.
Vi gick direkt till dukade bord och åt en
stor och god räksmörgås. Vi pratade om
sommarens upplevelser och alla tyckte det
var roligt att ses igen. Kaffe med hembakad
kaka som sy Helén bakat smakade också
gott. Innan vi skildes åt kunde vi genomföra lotteri med social distans och dragning
med fina vinster.

Bl.a. Sy Lena Malmberg, Sy Eva Tullberg och Br Tom
Malmberg.

Br Roland Magnusson, Sy Eva Swärd och Sy Eva
Eklund.

Sedan vi sett att vi kunde genomföra logemötet i september under säkra former
beslöt styrelsen att vi också skulle hålla
logemöte lördagen den 10 oktober, med
”Systrarnas afton” som efterkapitel. Även
inför detta logemöte skickade ordf. sy Monica ut tydlig information hur vi skulle få
ett Corona-säkert möte och hålla social distans.
Vid samlingen spelade MM br Sven från
”Platters”. Ordf. Sy Monica kunde hälsa
välkommen till 34 logesyskon.
En vacker parentation genomfördes för br
Bengt Johansson. Musik ur ”Dans på de saligas ängar” av Gluck spelades och en tyst
minut utlystes.

Sy Jeanette Croona har fikapaus.

Vid grillen, bl.a. Br Roland Magnusson, Sy Maj Svensson och Br Ulf-Peder Eklund.

Avkoppling i solen bl.a. Sy Gugge Lindholm, Sy Agnetha Jeppsson.
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Bl.a. Sy Ulla Pålsson, Sy Helen Johansson och Sy Sonja
Sönne.
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Efterinstallation genomfördes för BMM br
Urban Stenqvist.
KL sy Barbro berättade ”Sagan om en
gåsapåg”. En intressant historia om hur en
pojke Nils Holgersson blev pojken i ”Nils
Holgerssons underbara saga”. Selma Lagerlöf tog sig an Nils som fosterbarn och de
hade kontakt genom livet. Även då Nils
utvandrat till Amerika. Ett stort antal brev
finns bevarade. När Selma Lagerlöf dog
fanns hennes fosterson med i testamentet
och fick ärva 5000: -.
LH sy Eivor berättade om ”Kvinnor i Vasa
Orden” från vår egen loge, men också från
tidigt 1900 tal då Vasa Orden fick sin första
kvinnliga distriktsmästare i Connecticut,
Matilda Svensson. DL 20:s första kvinnliga
Distriktsmästare blev Barbro Ellinge 1985
och följdes av Catherine Bringselius Nilsson 2008.
Det var Ruth Borg som var initiativtagare
till logens bildande 1938. Vår första ordf. i
logen Kärnan blev Ulla Pålsson 1987, följd
av Eivor Höörgren 1999, Gunilla Broddesson 2005, Lilian Anzelius Collin 2008
och vår nuvarande ordf. är ju Monica Fahlström som valdes 2020.
Mötet avslutades med musik ur ”Platters”.
Vi gick direkt ut till dukade bord. Maten
var Nasi Goreng med goda tillbehör. Efter
kaffet med hembakad kaka, denna gång bakad av sy Lena, berättade sy Eva Tullberg
om en annorlunda resa med mycket fina
bilder från Uzbekistan och Turkmenistan.
Till sist blev det dragning på lotteriet med
fina vinster och avtackning av de systrar
som medverkat i kvällen möte. Vi skildes
åt med en skön känsla att det går att träffas
på ett annorlunda sätt och att det går att
följa rekommendationerna att hålla social
distans./LH Eivor Höörgren

Sy Eva Tullberg berättar om sin fantastiska resa.

Intresserade lyssnare, bl.a. Br Ulf-Peder Eklund, Per
Dahlman, Sy Agnetha Jeppsson och Sy Gerd Lejon.

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö
Logen Carl von Linné – en tillbakablick
Jag ger här intill en
personlig betraktelse över min väg in i
Vasa Orden av Amerika och logen Carl
von Linnés 25-årsjubileum 1990 blir
mitt fokus.
Om någon som läser
det här var med, hör
Catherine Bringselius
gärna av er och beNilsson O 1990.
rätta era minnen.
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loge kommer alltid att ha sin plats i historien om Vasa Orden av Amerika, liksom
även era loger!
Jag väljer att knyta an till en högtid som betydde oerhört mycket för mig personligen.
Året var 1990. Vår loge skulle fira 25-årsjubileum och jag kände ett stort ansvar vila
på mina axlar. Jag hade året innan blivit
vald till logens första kvinnliga Ordförande. Samma år fanns det i DL 20 kvinnliga
ordföranden jämte mig själv i följande loger: Kärnan Nr 608, Ulla Pålsson, Malmöhus Nr 643, Kerstin Helgeson, Westervik
Nr 679, Anna Smedberg.
För att inte diskriminera de manliga ordförandena, så fortsätter jag uppräkningen av
ordförandena i DL 20 med logerna Skåne
Nr 570, Åke Sjöstrand, Carlskrona Nr
601, Olof Ramsby, Christian Nr 617, Olof
Jönsson, Småland Nr 618, Rune Fornander, Calmare Nyckel Nr 628, Karl-Anders
Roos, Ronneby Nr 630, Bertil Ericsson,
Tomelilla Nr 631 Viktor Kvist, Höganäs Nr
634 Knut Rosenkvist, Tre Hjärtan Nr 665,
Elve Lensvall, Karlshamn Nr 680, Egert
Evestål, Tranan Nr 688, Lars-Åke Larsson,
Nybyggarna Nr 698, Bo Andersson, Trelleborg Nr 634, Rolf Arnshed, Klockan Nr
747, Stig Svensson. Blå Jungfrun Nr 749
bildades två år senare 1992.
Hur gick det med 25-årsjubileet? Styrelsen
med flera logemedlemmar kraftsamlade
och tillsammans blev det så fint som vi
önskat. Det blev en underbar tillställning.
Tillsammans med min kompetenta styrelse
och duktiga medhjälpare i logen bildade
vi ett vinnande team för att genomföra ett
Vasajubileum i bästa Vasaanda! Många fina
år har följt efter detta jubileum.
På nästa sida kan du läsa mitt festtal till
vår loges ära. /CBN

Logen Carl von Linné Nr 678.
I november för 55 år sedan bildades en Vasaloge i Växjö. Den fick namnet Carl von
Linné Nr 678. Det var en stor händelse,
som ägde rum i nära anslutning till bildandet av Emigrantinstitutet. Mina föräldrar
Ernst och Lilly Bringselius blev tidigt medlemmar i logen. Vi, jag och mina syskon,
minns hur våra föräldrar finklädda tågade
iväg till Vasaordens möten med viss regelbundenhet. De var kulturellt intresserade
och pappa underhöll en stor korrespondens med släkt och vänner ”over there”.
Den rikliga skörden med julkort varje år
från Amerika var ett konkret bevis på alla
dessa kontakter.
Som jag minns hade vi varje sommar Amerikabesök under min uppväxttid. Det var
kära besök omgärdade av fest och glädje. Så
långväga gäster! När jag var i övre tonåren
reste mina föräldrar tillsammans med mig
och min yngre syster på släktresa till USA.
Banden med USA var således starka och att
bli medlemmar i Vasa Orden var en självklarhet, när det bildades en loge i vår stad.
Lika självklart var det att Göran och jag
blev inrekommenderade i Vasa Orden i
tämligen unga år. Vi har nu varit medlemmar i 41 år och är de medlemmar som har
längst medlemskap i Logen Carl von Linné. Vi tycker naturligtvis att det är sorgligt
och vemodigt att logen upplöses. Våra möten har alltid varit trevliga tillställningar,
men på grund av hög ålder och sjukdom
hos flera medlemmar och avsaknad av nya
medlemmar som kan ta vid, så finns det
inte praktiska förutsättningar för att driva
logen vidare.
Tillsammans med min make och broder,
som nu är Logehistoriker, vill vi här lyfta
fram ett guldkorn ur vår loges historia. Vår
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Ordenssyskon!
När logens förste ordförande Åke Rydeman, för 25 år sedan, hälsningstalade vid invigningsbanketten för logen
Carl von Linné, sade han:
”Vi firar idag födelsen av Vasalogen Carl von Linné och
det är en lycklig tilldragelse många faddrar har vi fått
och många gåvor. Det känns tryggt med en så generös
släkt.”
För att anknyta till hans ord, så firar vi idag födelsedagsfest för logen Carl von Linné, också i kretsen av en
generös släkt, liksom 1965. Vi kan med glädje konstatera att logen artat sig väl och att många medlemmar
genom åren utfört ett mycket fint och engagerat arbete
i sina olika funktioner. Denna tjänstvillighet och goda
anda har också präglat alla de logesyskon som på olika
sätt bidragit till att göra denna jubelfest så fin som möjligt.
Latinets iubilo = jag ropar/jublar, är ursprunget till ordet jubileum. På hebreiska betyder jovel förutom jubileum också basun. Och visst jublar vi och blåser i basun
ikväll när både vår loge och vårt distrikt jubilerar! Vi
har i förnämliga histori´ker följt logens och distriktets
utveckling.
Men vi ser också framåt, vi tror på en framtid för den
verksamhet som vi engagerat oss i. Vasa Orden av Amerika har de bästa förutsättningar att vara en brygga
mellan Sverige och Amerika med tanke på alla de människor som på båda sidor om Atlanten är knutna till vår
organisation. Det finns många sätt att vidmakthålla
och utveckla gemenskapen mellan svenskar och Svenskättlingar, och det är min förhoppning att vårt jubileum
i kväll skall bli en inspirationskälla för oss alla. Är en
verksamhet värd att jubilera, är den också värd framtidstro. Jubilerande ordenssyskon och våra nya ordensrnedlemmar, jag hälsar er alla hjärtligt välkomna Br
CM, var mig behjälplig att utbringa en skål och ett fyrfaldigt leve för HMK, vår Ordens högste beskyddare!
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Förhoppningsvis har alla medlemmar i Vasa Orden av Amerika fått information om att det finns
en Vasa Aktivitetsklubb inom Distriktslogen Södra Sverige Nr 20.
VASA SUPPORT CLUB Nr 31 instiftat av Grand Lodge USA den 2 april 2000 och tilldelats
Charter brev. Därigenom är vi organisatoriskt skilda från Distrikt Nr 20 och lyder direkt under
Stor Logen USA.
Då undrar man kanske varför behövs den? ? ?
Dess Ändamål enligt stadgar.
Att inom Distriktslogen Södra Sverige Nr 20:s arbetsområde stödja.
Kulturaktiviteter, inom distriktet eller vid kontakter med USA och Kanada.
Ungdomsverksamhet, ex. rekrytering, ungdomsutbyte Sverige-USA-Kanada.
Stipendier, till ungdomar, företrädesvis medlemmar av Vasa Orden av Amerika eller barn/
barnbarn till dessa.
Information om Vasa Orden av Amerika och rekrytering av nya medlemmar samt övrigt som
kan vara till gagn för Distriktlogen Södra Sverige Nr 20 eller dess Lokalloger och enskilda
medlemmar.
Till dessa ändamål kan man söka stöd från VASA SUPPORT CLUB.
Alla vet att vi har ett minskat antal medlemmar i våra Loger och vi ser även att antalet medlemmar
i Vasa Support Club minskar. Vid senaste medlemslistan för 2020 var medlemsantalet ca: 10 % av
DL 20 Logemedlemmar vilket inte gör så stort tillflöde till kassan för Vasa Support club.
Detta medför att Vasa Support Club får mindre intäkter att stödja Lokallogernas medlemmar i
dess arbete för Vasa Orden av Amerika och Distrikt Logen Södra Sverige Nr 20.
Gratulationer – kondoleanser.
Möjlighet att sätta in en valfri summa som gåva till Vasa Support Club. När det gäller Gratulationer
sänds ett Vasa Support Club telegram till födelsedagsfiraren från givaren samt ett tack till den som
uppvaktat. Det samma när det gäller Kondoleans, då sänds det kondoleans till familjen och ev. till
begravningsbyrån från givaren samt ett tack till den som kondolerat.
Vi i styrelsen hoppas att alla vill för en ringa medlemsavgift stödja vårt arbete i Vasa Support
Club.
Inbetalningsavi sändes ut i januari el. februari och distribueras av Lokalogernas PS.
Årsavgift, 30 kr/medlem. Och Lokalloger 100 kr.
Samt valfri summa för gratulationer – kondoleanser och för övriga gåvor.
Plusgiro: 105 68 42-6
Bankgiro: 5008-7279
Styrelsen består av.
Ordförande:
Br Åke Mellnert			
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare:
Sy Ingrid Cannerhagen		
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson
Kassör:		
Br Bengt Hammargren
Med Vasahälsningar.
I Sanning och Enighet.
Åke Mellnert / Ordförande
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