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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

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

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 februari 2022.
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!  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. Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och 

bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, lokalloger: 150:-, livstidsmedlem: 700 kr.

Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 0707 333497

berit.hans@bogren.com
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ORDENSSYSKON

Jag vill börja med att säga ett stort tack till 
att ni valt mig till distriktsmästare.
Jag ser det som en stor ära och ett enormt 
stort förtroende och jag lovar att jag skall 
göra mitt bästa.
Jag ska kanske presentera mig för er som 
inte riktigt vet vem jag är.
Jag heter som sagt Mats Holmberg och 
kommer från logen Nybyggarna 698 i Äng-
elholm, jag blev invigd i vår orden 2002 
och redan ett år senare blev jag viceordfö-
rande och därefter ordförande och det är 
jag fortfarande med ett uppehåll på fyra år.                                                                                         
Jag driver ett företag i Åstorp som heter Igr 
Industriförnödenheter AB och det är vad 
man förr kallade för en järnhandel, men 
det är så långt ifrån de mysiga järnaffärer 
som man minns från barndomen, nu är det 
bara industri och företagskunder och det är 
helt slut med de trevliga julkatalogerna som 
vi fick hem i brevlådan på den tiden.
Jag är gift med Heidi och vi har vars två 
vuxna barn. Vi bor i en villa i en ort som 
heter Östra Ljungby och ligger mellan 
Klippan och Ängelholm.
På fritiden gillar jag att syssla med hus, 
trädgård och vår båt och jag har ett stort 
intresse för att renovera både hus och ma-
skiner vilket jag samlat på mig en del ge-
nom åren.
Jag måste säga ett stort tack för alla gratu-
lationer jag fått som nyvald DM och en 

massa trevliga samtal med medlemmar som 
jag ska göra allt för att lära känna bättre 
med tiden.
Distriktsmötet i Ljungby var ett mycket 
välordnat och högtidligt möte, med som 
vanligt lite spänning vilka som skulle bli 
valda som ER-tjänstemän, revisorer, för-
troendeman och DD för logerna. Det blev 
en del nya namn denna gång och jag vill 
gratulera alla er som blev valda till någon 
tjänst på distriktsmötet och önskar er alla 
lycka till. 
Som jag skrev tidigare var det ett väldigt 
välorganiserat möte och jag vill än en gång 
tacka vår nya MDER Marie Wickström för 
allt arbete hon lagt ner för att vi skulle få en 
så trevlig helg.
Jag vill också säga tack till min företrädare 
FDM Olle Wickström för allt han har lärt 
ut och förklarat, samt tips och råd under de 
här fyra åren som VDM. Jag hoppas verkli-
gen att vi kommer att ha ett lika bra samar-
bete i framtiden. Det finns nog ingen inom 
Vasaorden som har så mycket erfarenhet 
och kunskap som Olle. Det kommer inte 
att bli lätt att efterträda honom men jag ska 
göra mitt bästa.
Jag vill återigen tacka mina DD som jag 
haft i Ängelholm genom åren nämligen 
Roy Aronsson, Berit Bogren och Sven-Olof 
Stigsson.
 Broder Roy finns inte med oss längre, han 
var som ett stort facit vad det gällde Vasa-
orden.
Syster Berit var en riktig klippa att luta sig 
mot och hon har en mycket god kunskap 
om Vasaorden, våra ritualer och traditio-
ner.
Min nuvarande DD Sven-Olof har blivit 
en riktig vän och jag hoppas att han snart 
är kurerad från sina benproblem så att vi 

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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får se honom på logen snart.
 Syster Berit är också den som håller i in-
samlingen till VasaArkivet och jag uppma-
nar er alla att stödja VasaArkivet som är en 
fantastisk institution som samlar hela vår 
historia.
Jag vill också passa på att uppmana er att 
betala in avgiften på 30 kronor till Vasa 
Support Club, jag tror att det är ok att 
skänka gåvor också, är det någon som har 
frågor kontakta FDM Åke Mellnert så kan 
han svara på era frågor.
Jag vill också tacka min hustru Heidi för 
att hon står ut med alla möten och resor 
vi gjort genom åren, men jag tror att hon 
också tycker att det är roligt, även om hon 
inte vill erkänna det alla gånger.
Till sist vill jag önska Er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt år och hoppas att vi 
får ett normalt år 2022 utan Covid eller an-
nat elände.
Mats Holmberg 
Distriktsmästare

Ordenssyskon!

Jag föddes i Nästved, Danmark 1951 sam-
ma månad (november) och år som Logen 
Calmare Nyckel 628 bildades. Utbildades 
till läkare i Köpenhamn. Jobbade sedan i 
Halmstad, och 1980 till 2007 i Lund på 
Universitetssjukhuset. Är specialist i Njur-, 
allmän-, och Internmedicin och endokri-
nologi. Har rest världen runt och föreläst 

om min forskning på diabetes. Jag har skri-
vit 100 publicerade arbeten om diabetes 
och dess komplikationer. 
I VASA är jag ordförande i Logen i Kal-
mar. Vi har precis, 20 november, haft jubi-
leumsfest med 67 deltagande. Vår loge har 
101 medlemmar. Mitt mål är en ökad sam-
verkan mellan våra loger i de länder som 
ingår i Vasa och i Sverige. Vi har i år skrivit 
en bok till minne om vårt 70-års-jubileum 
med massor av bilder och intressanta his-
torier, så vi kan minnas det som varit och 
inspireras till det som skall komma.

I Sanning och Enighet
Ole Torffvit / VDM 

Ordenssyskon!

Jag vill tacka er alla för förtroendet att välja 
mig som Distriktssekreterare på distrikts-
mötet 2021 som blev av 5 månader förse-
nat.
Jag har nu tjänstgjort drygt 4 år som VDS 
och hoppas att logerna fått den support de 
begärt.
Jag vill tacka alla för dessa år, samt ett stort 
tack för stöd från Bo Västerstjärna och öv-
riga i ER.
Det har tidvis varit många bollar i luften 
samtidigt, där logerna gjort beställningar 
och jag behövt beställa varor från våra leve-
rantörer här i Sverige, från Kina samt från 
Storlogen i USA.

VICE
DISTRIKTS-
MÄSTARE

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
RE
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Arbetet som DS kommer att sätta mig på 
prov av helt annan karaktär, efter 12 år som 
PS i logen vet jag vad som förväntas utav 
mig.
Jag önskar min efterträdare till befattning-
en som VDS, Sy Britt Lantz från Logen 
Tomelilla nr 631 
lycka till, hon kommer att få en hektisk 
start med alla beställningar från logerna 
med märken för utmärkelser mm.
Utöver detta har 3 loger har lagt ner sin 
verksamhet och dessa loger har inte redo-
visat sina lager till mig ännu.
Inventering skall göras efter nyår och då 
skall lagret från dessa loger finnas med un-
der distriktet.
Slutligen vill jag och Sy Karin önska er en

GOD JUL och ett 
GOTT NYTT VASA ÅR.

I Sanning och Enighet
Claes Johansson / DS

Ordenssyskon!

Jag vill tacka er för det förtroende som ni 
har gett mig, genom att välja mig till VDS 
på Distriktsmötet.
På Distriktsmötet presenterade jag mig, 
men stora flertalet av er satt då hemma i
era stugor och gjorde annat. Därför vill jag 
passa på att ge er alla en liten presentation 
av vem jag är.
Britt Lantz heter jag och är 51 år fyllda. Jag 

bor i Blentarp tillsammans med min man,
tillika Vasa Broder, Gert och våra två un-
derbara döttrar Viktoria 23 år och Matilda 
19 år.
Båda döttrarna går i mammas fotspår, plug-
gar till lärare eller jobbar i skolan. Själv är 
jag legitimerad förskollärare och har jobbat 
både i förskolan och skolan/fritids sedan 
jag tog min examen - 92 från Högskolan i 
Kristianstad. Jag älskar mitt jobb, och nju-
ter då jag får se barnens glimt i ögonen då 
de förstår och kan en uppgift, eller då de 
knäcker läskoden. Nu jobbar jag i skolan i 
en förskoleklass och även viss tid på fritids.
Jag växte upp i Ravlunda på det fagra Ös-
terlen. Gick i skolan i Kivik och Simris-
hamn. Under hela min uppväxt, och till 
viss del fortfarande, har präglats av scoutli-
vet och dess underbara värld. Jag var ledare 
på kåren, men har även varit aktiv i både 
krets- och distriktsnivå.
Jag är styrelseledamot och ledare i Sjöbo 
Ungdomsorkester, där även min Matilda är 
med som drillinstruktör och givetvis dril-
lar hon också själv. Min främsta uppgift är 
att hjälpa och stötta våra fantastiska Baton 
Girls.
Detta är dock ett uppdrag som jag inom 
kort kommer att avsäga mig av eftersom 
jag nu har fått lite annat på min lyra, alltså 
VDS...vilket leder mig in på Vasa Orden 
av Amerika.
2014 recipierade jag, min man, mina 
föräldrar tillsammans med 14 andra för-
väntansfulla blivande Vasasyskon, till LL 
Tomelilla Nr 631. Det var inte vilket tillfäl-
le som helst utan det var på Logens 60-års 
Jubileum på Bollerup, som vi blev antagna 
medlemmar i vår Orden.
Redan i mars året efter, 2015, blev jag in-
stallerad som BKL på vårt Högtidsmöte. 

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
RE
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Ordenssyskon!

Först vill jag varmt och innerligt tacka för 
att jag blev omvald för ännu en termin vid 
Distriktsmötet i Ljungby i oktober. Det var 
en lång och intensiv helg som kulminerade 
med valet av tjänstemän. 
Tyvärr har tre loger fått lägga ner under 
pandemin, vilket är oerhört ledsamt och 
urholkar vår orden. Jag hoppas innerligt att 
ni som har det kämpigt nu försöker bita 

Ordenssyskon!

Mitt namn är Calle Nilsson och jag tillhör 
logen Höganäs nr 634.
Jag vill tacka er alla för förtroendet att välja 
mig till DK på distriktsmötet 
den 17 oktober 2021.

Jag bor i Viken, Höganäs kommun, gift 
med Kerstin sedan 47 år tillbaka.
Våra två pojkar är utflugna sedan länge och 
har egna familjer.

Efter examen vid Handelsgymnasiet i Hel-
singborg lockade annat än redovisning. 
Det blev Räddningstjänsten i Helsingborg 

som lade beslag på 40 år av mitt liv. 
Numera är jag pensionär och lever ett be-
hagligt liv. Med hus, trädgård, barnbarn, 
liten båt, golf, resor och VasaOrden tycker 
jag att jag fyller mitt liv på ett meningsfullt 
sätt. 

2010 recipierade jag i LL Höganäs nr 634 
i vilken jag har tjänstgjort som BCM, CM, 
VO och för närvarande är Ordförande i.
Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans 
med er på distriktsnivå och förhoppnings-
vis kan jag tillföra nya infallsvinklar och 
komplettera er andra i vårt arbete med att 
tjäna lokallogerna på bästa sätt. 

Jag önskar alla Vasasyskon en riktigt trev-
lig höst/vinter med en fin Jul och ett Gott 
Nytt År!

I Sanning och Enighet
Calle Nilsson / DK

Sedan dess har jag även varit BPS och nu 
är jag Logens PS. Eftersom jag är en person 
som gillar både tokigheter och lite busig-
heter så har jag varit med att planera och 
arrangera några av Logens “Systrarnas af-
ton”, skrivit och varit med i Logens julspel 
och jag har också skrivit ihop en hel del av 
Logens tipspromenader till gökottan och 
räk- o kräftaftnarna.
Än en gång vill jag tacka er för förtroendet, 
och samtidigt
önska er alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR!
I Sanning och Enighet
Britt Lantz
VDS

DISTRIKTS-
KASSÖR

DISTRIKTS-
HISTORIKER
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ihop och klara er igenom de svåra tiderna 
och gör vad ni kan för att det ska ljusna 
igen. 
Mitt jobb som Distriktshistoriker innebär 
bl.a. att jag är ansvarig för att ta hand om 
allt material efter nedlagda loger. I skrivande 
stund har jag nyss tagit hand om arkivet 
efter logen Westervik och ska gå igenom 
det sista från logen Ronneby och ordna 
detta för arkivering. Innan årsskiftet ska jag 
och MDER dessutom städa och inventera 
vårt förråd på Terraza i Ljungby så att vi har 
ordning på våra saker nu när det tillkommit 
lådor från tre loger till. Det är viktigt att vi 
hittar och har ordning bland våra saker. 
När jag skriver detta är jag nyss hemkommen 
från min nya loge, Calmare Nyckel nr 628, 
och deras 70-års jubileum. En härlig kväll 
med fanparad och en mycket väl genomförd 
genomgång av logens historik och glimtar 
från dess historia. Vi gästades av vår nya 
DM, broder Mats Holmberg, som gjorde 
sitt första officiella framträdande som DM. 
Han gjorde ett mycket bra jobb som ny på 
jobbet! 
Sist men inte minst ber jag om ursäkt för 
att jag inte skrivit mina rader i de sista 
numren, det har helt enkelt varit fullt upp 
med livet och allt som hör därtill!
Jag vill önska er alla en riktigt god jul och 
ett gott nytt Vasa-år! Hoppas att vi ses 
2022!

I sanning och enighet
 Sandra Eriksson / DH

Ordenssyskon!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet 
att bli vårt Distrikts nya MDER.

Jag heter Marie Wickström och är Di-
striktslogens nya MDER ( medlem av di-
striktslogens exekutiva råd) och är bosatt i 
Malmö.
Inom min egen loge Skåne Nr 570 har jag 
varit medlem sedan 1981.
Jag har innehaft följande poster:
Finanssekreterare i 5 år
Kassör i 5 år
Ordförande i 5 år
och sitter nu som FDO.

Jag har även haft glädjen att vara DD i lo-
gen Tomelilla Nr 631 i 4 år.
Jag har påbörjat mitt arbete med våra stad-
gar och göra de ändringar som beslöts vid 
senaste Distriktsmötet.
Jag har även översatt våra motioner som 
skall in till Storlogemötet i Phila-delphia 
2022.

Jag vill avsluta med att jag ser fram emot 
arbetet inom vår Distriktsloge Nr 20.
Med bästa Vasahälsningar

I Sanning och Enighet

Marie Wickström / MDER

MDER
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Kära Vasavänner i DL20 
Önskar er alla en riktigt 
GOD JUL och ett lyckosamt 
GOTT NYTT ÅR 2022. 
Maggie och Kurt Thelin 
DM DL19    LL751 Bråviken 

Ordenssyskon!

OJ… vad tiden går och vi närmar oss ännu 
en jul och ett nytt år är på ingång. Nu efter 
lång tid, ett och ett halvt års mer eller min-
dre stillestånd har Logerna så sakta ”spral-
lat” igång till allas glädje.           
Det blir nästan som ett kosläpp. Alla är iv-
riga, men vi får ha i åtanke att pandemin 
inte har släppt taget om oss så vi måste ha 
det med i våra planeringar av möten. Som 
alla vet har tre Loger tvingats lägga ner 
och det är med en tår i ögat för oss alla. 
Man undrar vad det beror på men bland 
annat svårt att få nya medlemmar som vill 
och kan engagera sig, samt att vår ålders-
struktur i hela Vasa Orden av Amerika 
och antalet medlemmar bara sjunker år för 
år. Något vi gemensamt måste tänka på.                                                                                                                                              
                              
Nu till något trevligare. Distriktsmötet. Ett 
välplanerat möte där man träffade kända 
och okända Ordenssyskon som vi skapade 
nya kontakter med. Det märktes att alla var 
positiva till träffen.            
En eloge till alla inblandade. Jag och min 
Sy/ fru var utsedda att agera som Di-
striktceremonimästare vilket vi känner 
oss hedrad av. Att vara ceremonimästare 
är en av de trevliga tjänsterna man kan 
ha i Logerna. På Distriktsmötet behand-
lades bl.a. motioner och rekommenda-
tioner samt val av Distriktstjänstemän.                                                                                                                             
                        

Jag fick förtroendet att bli nominerad och 
vald till Förtroendeman i Distriktet och 
jag känner mig mycket hedrad och skall 
göra mitt bästa, så tack för förtroendet. En 
liten presentation av mig, jag gick med i 
Vasa Orden av Amerika 1990, mina upp-
drag i Logen har varit, BCM, CM, Ordf. 
(7 år), FDO, YV, FÖM suppl. nu LH se-
dan 2016. I Distrikt DL 20 som R/FÖM 
2011-2015. 
Nu vill jag och Sy Gull-May önska er alla 
en GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
I Sanning och Enighet
Bengt-Arne Åstradsson
 FÖM 

Kära Vasavänner, 

Tänk att snart har ännu ett annorlunda år 
passerat, låt oss hoppas att 2022 blir ett 
härligt år. 
Vi har alla under hösten kunnat glädjas åt 
att träffas även i logesammanhang igen. 
Äntligen kunde vi ha våra distriktsmöten, 

FÖM

DM DL19
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med 5 månaders fördröjning. Först ut var 
vi i DL19, som träffades i Norrköping 
9-10 oktober, veckan efter fick vi nöjet att 
resa till DL20:s sammankomst i Ljungby, 
två mycket trivsamma helger, så roligt 
att träffas igen, i sann Vasa- anda. Fint 
genomförda möten med många bra beslut 
som röstades igenom. En del gemensamma 
motioner där en del ska skickas som 
motioner till Storlogen och några som vi 
ska jobba tillsammans med i distrikten. En 
arbetsgrupp som ska göra en gemensam 
startsida av Vasa Orden i Sverige, med 
länkar till våra respektive hemsidor, en där 
vi ska bilda en arbetsgrupp som ska se över 
förutsättningarna för en sammanslagning 

Även i år har Co-
vid-19 påverkat våra 
loger men glädjande 

Till DKL, Kulturledare och biträdande 
Kulturledare - tack för allt arbete ni lägger 
ned.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige

nog har Vasasyskon kunnat ses igen under 
hösten. Att träffas igen är viktigt för att vi 
ska må bra. Detta påpekas ofta i media när 
man får höra att många sitter hemma en-
samma. Ett telefonsamtal betyder där ett 
avbrott i ensamheten. 
Runt omkring märks nu att helgdagar är i 
antågande. Julbelysning, stjärnor och ljus-
stakar har plockats fram, som lyser upp vin-
terns mörka tid. I nyhetsbrev som kommit 
från loger i USA berättas att man är i gång 
och planerar för Lucia och jul. Skicka gärna 
ett julkort via e-mail eller med ”snigelpost” 
till era vänloger, så kommer nog kontakten 
igång igen.

av våra distrikt. 
Nu ska vi jobba framåt och jag hoppas 
få möjlighet att besöka några av era 
loger framöver. Att besöka andra loger 
är fantastiskt trevligt, kan jag varmt 
rekommendera. Välkomna till oss i ”norr”. 
Tack för gott samarbete under detta år, ser 
fram emot en fortsättning kommande år. 
Kurt och jag önskar er allt gott inför 
kommande helgdagar. 
Var rädda om er och varandra

Varma hälsningar 
Maggie Ahlin Thelin 
DM DL19 

SLKL  Sverige
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vit möjlig att träffas för att genomföra di-
striktsmötet i DL 20. 
Som MSLER känns det extra fint att få 
vara en del av detta. Jag och Einar deltog 
även vid 
DL 19 D-möte förra helgen.
DL 20 startade på fredag förmiddag kl.10 
då sittande ER inbjöd till ett sista möte.
Vi lämnade Lidköping tidigt på morgonen 
för att kunna delta. Härligt att åter få träf-
fas fysiskt.
Hotell Terazza mottog oss som vanligt med 
öppna armar. Det har blivit en borg för DL 
20. 
Vid lunch hade många vasasyskon anlänt 
och genast spred sig det fina Vasagemytet 
som har varit så efterlängtat. Till lunch ser-
verades småländska isterband med dillstu-

ORDENSSYSKON.

Nu lackar det mot jul och vi får bänka oss 
framför TV-n klockan 15.00 och tillsam-
mans med Tareq Taylor tända ljuset!
Efter lång väntan kunde vi genomföra vårt 
Distriktsmöte och installera ett nytt ER, 
Revisorer,  Förtroendemän,  Nominerings-
kommitté och DD-ar, en del gamla och en 
del nya namn som nu skall verka fram till 
nästa möte 2023. jag vill av hela mitt hjärta 
önska alla dessa all framgång i sitt arbete 
för vårt Distrikt, Loger och vår Ordens väl 
och ve!
Jag vill också önska vår FDM Olle, lycka 
till som delegat vid Storlogemötet 2022.
Själv avgick jag som FÖM och tackar för 
det förtroendet under de fyra åren, men 
kvarstår som SLD fram till Storlogemötet
Jag tyckte att mötet gick bra, många bra 
beslut togs och det var mycket trevligt att 
få träffa alla Vasavänner igen under trevliga 
former! 
Jag hoppas att ni kan hålla igång era  Loge-
möten även i framtiden, utan restriktioner.
Lev väl och ta hand om varandra!

Jag och Ingegerd vill önska alla Ordenssys-
kon en riktigt fin Jul och ett ”Corona”-fritt 
kommande år!
GOD JUL O GOTT NYTT ÅR
I Sanning och Enighet
Ulf o Ingegerd Alderlöf
Storlogedeputerad DL 20

Helgen 15–17 okto-
ber besökte vi Ljung-
by för att checka in 
på hotell Terazza.
Äntligen har det bli-

STORLOGE-
DEPUTERAD
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vad potatis, smakade fantastiskt
På eftermiddagen anlände vice Stormästa-
ren John Hanright med hustru Inger. 
Dags för Vasakväll, en kväll i härlig gemen-
skap utan formalia. God mat och dryck 
och ett fint lotteri.
Lördag morgon, dags för invigning av di-
striktsmötet. DCM paret Gull-Maj och 
Bengt-Arne Åstradsson presenterade oss 
framför altaret och ledsagade oss till våra 
platser. Från min plats kunde jag njuta av 
de fina ceremonierna. 
Sju nya distriktsdelegater invigdes under 
högtidliga former. 
Då mötet åter öppnades på lokallogenivå 
genomfördes en vacker parentation för de 
distriktslogemedlemmar som avlidit sedan 
föregående D-möte.
På kvällen inbjöds vi till bankett. Runda 
bord, vackra systrar och bröder placerades 
runt de festligt dukade borden med höga 
ljusstakar med tända ljus.
Tacktal hölls av vice Stormästare John 
Hanright. 
På söndagen behandlades alla motioner och 
rekommendationer och många goda beslut 
fattades. Flera av dessa var gemensamma 
för DL 19 och 20. Sorgligt var att firandet 
av Årets Svensk Amerikan nu upphör.  
Val av nytt ER och tjänstemän genomför-
des. Glädjande att se att nomineringskom-
mittén valdes utan svårighet. Vi önskar det 
nya ER med DM Mats Holmgren i förar-
sätet stort lycka till under kommande ter-
min.
Einar och jag tackar för att vi fick delta vid 
ert distriktsmöte. Stor eloge till hela ge-
nomförandet.
I Sanning och Enighet 
Connie Grön 
MSLER för Sverige 

Ordenssyskon

Vill passa på att skriva några rader då jag 
inte kunde närvara vid distriktsmötet pga. 
operation som sammanföll tidsmässigt.
Vill tacka Exekutiva Rådet samt alla med-
lemmar i SL, LL och DL19 som jag haft 
förmånen att träffa och arbeta med genom 
åren för ett gott samarbete med stimule-
rande möten och utmaningar.
Nu lämnar jag över stafettpinnen till bro-
der Calle och önskar honom varmt lycka 
till som Distriktskassör.
Önskar samtidigt det nyvalda ER stort 
lycka till i ert kommande arbete.
Förhoppningsvis ska coronaproblemet ge 
med sig i takt med ökad vaccinering och 
minskad smittspridning så vi kan återgå 
till den normala logeverksamheten med ro-
liga och stimulerande träffar som så många 
längtar efter och även behöver.
Med dessa ord stort tack än en gång samt 
en önskan till er alla från Britt och mig

God Jul och Gott Nytt År

Hälsar i sanning och enighet
Bengt Åberg / DHM

FD DK
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                                   VASA ORDEN   AV AMERIKA
            DISTRIKTSLOGEN   NORRA SVERIGE NR 19
             En svensk-amerikansk   vänskaps- och kulturorganisation

Distriktsloge Norra Sverige nr 19
vill tacka för allt gott samarbete under detta år som fortsatt

varit mycket annorlunda.

Vi önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett lyckosamt

GOTT NYTT ÅR 2022.

EXEKUTIVA RÅDET

Maggie Ahlin Thelin                   Ann-Sara Liljebladh

Birgit Hellström                           Per Wingren

Charlotte Börjesson                        Roger Axelsson

Marianne Andersson
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Vårt 90-årsjubileum, som vi firade den 
13 november 2021, inleddes med ingång i 
vår vackra logesal till musiken ”Three coins 
in the fountain”. Därefter infördes våra gäs-
ter till ”Öresunds Marindistrikts marsch”. 
Vi fick också njuta av Jan Lindblads She-
nandoah under ljuständningen och Malmö 
Brandkår (!) vid ljussläckningsceremonin 
med När guldet blev till sand ur Kristina 
från Duvemåla. Musiken manövrerad av 
vår KL Sy Marianne Andersson.
Vår ordförande Br Sivert Alexandersson 
höll varma välkomnande tal till våra in-
bjudna, som flera av dem kommit långväga 
ifrån och från skilda platser i landet. Några 
av gästerna passade på att stanna någon dag 
extra för att lära känna vårt fina Malmö.
Dagen till ära fick Ordförande Br Sivert 
Alexandersson ta emot gratulationer och 
gåvor till logens Jubileum. SLKL Sy Mau-
reen Bengtsson, MDER Sy Marie Wick-
ström, MSLER Sverige Sy Connie Grön 
och vår loges DD Sy Gull-May Åstradsson 
stod tjusigt uppradade för att gratulera lo-
gen.
Utmärkelser av rang utdelades under hög-
tidliga former. 40-årsmärket överlämnades 
till Sy Marie Wickström och 50-årsmärket 
överlämnades till Br Olle Wickström. Till-
sammans blir det 90 år, lika mycket som 
logen fyller i år.
Vår Br Bo Västerstjärna fick ur DD Sy 
Gull-May Åstradssons hand ta emot DFT 
H, PDLO-regalia och en graverad ljushål-
lare. Vi sjöng gemensamt vår Vasasång och 
som sig bör Nationalsången Du gamla du 
fria.

LOGEN  SKÅNE nr 570  
Malmö
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KL Sy Marianne Andersson läste sin rap-
port, som följer i sin helhet:
”Skånes första lokalloge bildades 1931. 
Idag firar vi vårt 90-års-Jubileum. 
Vi delar 90-årsjubiléet med Empire State 
Building i New York, som vid uppförandet 
var världens högsta byggnad med sina 449 
meter. Förstaplatsen behöll man i hela 39 
år. Empire State Building står idag med på 
listan över världens 7 moderna underverk.

Samma år, 1931, antogs USAs national-
sång, The Star-Spangled Banner, som är en 
honnör till ”Stjärnbaneret”. Flaggan hade 
vid den tidpunkten endast 48 stjärnor. Se-
dan dess har Alaska och Hawaii införlivats 
i Staterna. Flaggan har således idag 50 stjär-
nor.
Ytterligare ett rekord levererade USA år 
1931. Då invigdes nämligen George Wash-
ington-Bron med världsrekord i längsta 
brospann. Amerikas första president fick 
ge namn åt bron. Idag en av världens mest 
trafikerade.
Som kulturivrare måste jag, med anled-
ning av Jubiléer, nämna Dante Alighie-
ris 700-års-jubileum 2021 (dödsår). Han 
dömdes av påven till förvisning på livstid 
från sitt älskade Florens och dog i Ravenna 
1321 av malaria, som han ådragit sig i Ve-
nedig. I år ska hans dom omprövas. Man 
hänvisar i överklagandet till att Galileo Ga-
lileis dom upphävdes efter 400 år, då påven 
i spetsen för katolska kyrkan offentligt bad 
Galilei om ursäkt för att kyrkan påstått, att 
jorden och inte solen var alltings medel-
punkt. Dante väntar på sin ursäkt i år, 700 
år efter sin död. 
Många jubileer firas runt om i Sverige i år. 
Städerna Göteborg, Luleå, Sundsvall och 
Borås fyller 400 år. Gustav Vasa valdes till 
riksföreståndare för 500 år sedan, vilket en 
del anser angeläget att celebrera. Svensk is-
hockey firar 100 år. Men viktigast av allt 
är självfallet den kvinnliga rösträtten som 
infördes 1921. Demokratin firar därmed 
100 år i år. Ja, må den leva!
Vår systerloge, Monitor Lodge i Sacramen-
to, California, har i sitt senaste Nyhetsbrev 
ställt en fråga till sina medlemmar: ”Hur 
bra är din svenska?” Man förordar övning 
genom att gå in på Vasas svenska hemsida 
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och träna på våra svenska nyhetsbrev. Vi 
ger dem samma rekommendation – med 
acklamation. Bieffekten blev att också Kul-
turledaren fick lära ett par nya ord från 
Monitor Lodges hemsida, nämligen chip-
munk och apple cores, vilka upplysningsvis 
betyder jordekorre och äppelkärnor.
Linde Lodge har sänt vackra bilder från sin 
träff i Vasaparken South Elgin på Scandi-
navian Day.  De uppmärksammar, att Vasa 
Orden av Amerika grundades i USA 1896, 
för 125 år sedan. Vasa Orden av Amerika 
på andra sidan Atlanten firar alltså sitt eget 
jubileum 2021. Vi säger Grattis!”
Under utmarschen ledd av våra excellenta 
ceremonimästare, ljöd Perfidia med Kris-
tianstads Storband. Vi samlades en trappa 
upp till bubblande välkomstdrink, medan 
vi bekantade oss mera med varandra.
Middagen bjöd oss Oxfilémedaljonger 
med grönpepparsås. Baconlindad haricot-
verts, grilltomat och purjolökspotatis. Till 
dessert avnjöts Mjölkchokladpannacotta 
med färska bär. Maten sköljdes ner med 
utsökta och noga utvalda viner. En skål 
och ett fyrfaldigt leve utbringades för vår 
beskyddare, Hans Majestät Konungen. Br 
Bo Västerstjärna refererade lyckönsknings-
telegrammen och Br Thomas Håkansson 
agerade ceremonimästare med den äran 
och höll ordning på alla tal, som överöstes 
vår jubilerande loge.
Taffeln bröts och vi minglade i baren i av-
vaktan på kaffeservering. Vår Sy Lilian 
Alexandersson ledde oss åter in i salen i en 
Polonäs som startade till tonerna av Gam-
mal Jägarmarsch. Hon styrde oss i rätta 
positioner och turer till en storartad avslut-
ning i wienervalsen An der schönen blauen 
Donau. Stämningen var hög.
Då det fortfarande finns tvehågsenheter till 
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pardans, hade vi för dagen engagerat un-
derhållning i form av uppträdande av skön-
sjungande och vackra sångerskan Sandra 
Marielle Hansson Cehic klädd i glänsande 
långklänning. Hon tog, till allas förtjus-
ning, hand om efterkapitlet. Sandra Ma-
rielle har många strängar på sin lyra, men 
denna kväll blev det sånger av Edit Piaf och 
andra sköna kända melodier, ackompanje-
rad av gitarristen Erkand Morina. Den väl-
kände och professionelle TV-journalisten 
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Teddy Landén filmade föreställningen, en 
film som vi ska använda för logens behov 
vad det lider.
Länge satt vi kvar och småpratade om allt 
och inget. Vi önskade att denna lyckade 
festkväll aldrig skulle ta slut.
Marianne Andersson, Kulturledare
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EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2022
tillönskas alla Vasavänner i DL Södra Sverige nr 20

LOGER

Storlogen
DL Norra Sverige nr 19
DL Södra Sverige nr 20
LL 570 Skåne
LL 608 Kärnan
LL 628 Calmare Nyckel
LL 631 Tomelilla
LL 634 Höganäs
LL 698 Nybyggarna
LL 749 Blå Jungfrun

KLUBBAR

PDM Club of Sweden 
Vasa Arkivets Stödförening
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EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2022
tillönskas alla Vasavänner i DL Södra Sverige nr 20

MEDLEMMAR

DL 19, DM Maggie Ahlin Thelin
 & Kurt Thelin

DL 19, MSLER Connie Grön &
SLD Einar Savolainen Grön 

LL 570, Ulf & Ingegerd  Alderlöf
LL 570, Marie & Olle Wickström
LL 617, Eva Newin
LL 628, Göran Nilsson &  

Catherine Bringselius Nilsson 
LL 628, Sandra & Per Eriksson
LL 631, Åke Mellnert & 

Carina Norin Mellnert
LL 634, Berit & Hans Bogren
LL 634, Calle & Kerstin Nilsson
LL 698, Claes & Karin Johansson
LL 698, Mats & Heidi Holmberg
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Logen Kärnan hade träff på Kullaberg tis-
dagen den 24 aug.
Även i sommar fick vi en inbjudan att träf-
fas vid Björketorpsgården på Kullaberg för 
att grilla och gå en promenad i den vackra 
naturen. Br. Roland satt vid grillen och såg 
till att alla fick grillat sin medhavda mat. 
Vi njöt av det vackra sensommarvädret och 
samtalade om allt som spontant kom upp. 
Sy Eva berättade lite historia om gårdarna 
runt omkring och skrönor som fortfarande 
lever kvar. Sy Eva och sy Jeanette hade lagt 
en promenadvänlig runda. Nu gällde det 
att samla bokstäver, som skulle bilda ett 
ord. Det blev förstås KULLABERG. Där-
efter skulle vi se vem som kunde bilda flest 
ord av Kullaberg. Sy Barbro fick ihop över 
50 ord, inte dåligt. Vi fick också lösa en 
klurig rebus. Till sist bjöd sy Eva på hem-
bakad äpplekaka som smakade ljuvligt gott 
efter promenaden. Vi tackade arrangörrena 
för denna underbara dag i naturen och bröt 
upp för att åka hem.

Logen Kärnan nr 608 hade logemöte lör-
dagen den 11 september.
 Det var nästan ett år sedan vi satt i vår 
vackra logelokal. Vi njöt av fanor och den 
vackra stjärnhimlen. Vid intåget spelande 
vår MM br Sven ”Singing in the rain” och 
vår O sy Monica kunde hälsa strax under 
30 deltagare välkomna till denna speciella 
kväll.  En vacker parentation genomfördes 
för sy Lilian Anzelius Collin och br Lars 
Nilsson. Vår KP sy Stina läste ”Det går 
en gammal odalman” och O sy Monika 
utlyste en tyst minut över deras minne.                                                                                                                                            

Vid grillen br Roland Magnusson och br Jan Höörgren.

Sy Eva Tullberg berättar om gårdarna runt omkring.

I solen, sy Anita Jönsson, sy Gunilla Nilsson och sy Barbro 
Nilsson.

Också vid grillen br Sven Broddesson, sy Ingrid Pettersson och 
sy Sonja Sönne.

LOGEN  KÄRNAN nr 608  
Helsingborg
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Som vanligt var lottbordet rikligt och 
många kunde gå hem med vinster, som 
presentkort på vin, blomma, kaffe och 
choklad mm. Sedan värdgruppen för kväl-
len avtackats bröt vi upp och tycket det var 
en härlig Vasa-kväll med god stämning, 
som vi verkligen längtat efter. Ute var det 
lite regnigt och grått men det kändes varmt 
inombords. 
/ LH Eivor Höörgren

KL sy Barbro lät oss lyssna till ”O store 
Gud” och berättade att det är en av värl-
dens mest sjungna sång och berättad att en 
Carl Broberg skrev dikten och vi fick veta 
hur han fick inspiration till dikten. 16 år 
gammal mönstrade Carl på en skonare och 
träffade en endast 12 år gammal matros vid 
namn Adolf Pålsson-Ingelberg från Lerber-
get.  Carl visade honom sin dikt och frågade 
om han möjligen kunde göra något åt den. 
Det kunde han. Han var musikalisk. Till 
sist ficks vi höra Elvis Presley sjunga sång-
en.  När Elvis Presley fick höra att den var 
svensk trodde han inte på det. Han trodde 
som alla amerikaner att den var amerikansk.                                                                                                                                      
                            
LH sy Eivor berättade om ”Home coming 
year” som genomfördes i Helsingborg 1-4 
juli 1966. Logen Kärnan inledde festlig-
heterna i Stenbockssalen på Grand Hotel. 
Av 100-talet gäster hade ett 30-tal kommit 
från Amerika.  Festligheterna genomfördes 
också på Sofiero och Krapperups slott den 
3:e  dagen, där det var guidning av slottet 
men också servering av grillad gris med till-
behör utanför slottet. 

Vid ljussläckningen spelade MM br Sven 
”Dans på de saligas ängar” av Gluck och 
vid uttåget ”The most beautiful girl”.
Efter uttåget gick vi direkt in i matsalen där 
borden var dukade med avstånd och med 
högst åtta vid varje bord. Menyn som var 
hemlagad bestod av ugnsstekt fläskytterfilé 
med potatisgratäng och sallad. Som avslut-
ning kaffe och hemlagad rulltårta.
Vår CM br Per höll i en trivsam musikquiz. 
Vi kände igen alla melodierna men lite 
svårt att komma på vilka som var artister 
eller vem som skrivit låtarna. En verkligt 
trevlig underhållning. Tack br Per!

Vår CM br Per Dahlman håller i en trevlig musikquiz.

Sy Ulla Pålsson och sy Pia Stenqvist samtalar.

Runt bordet, br Morgan Pålsson, sy Gudrun Fritzon, br Per 
Dahlman och br lngemar Nilsson.
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Högtidsmöte den 23 oktober 2021.
I lördags hade vi vårt Högtidsmöte.
Det blev en mycket lyckad kväll med god 
mat och härlig stämning bland alla gäs-
terna.
Vi var 31 gäster, skulle varit 34 , men tyvärr 
lämnade 3 återbud. Förkylningstider.
Så kan det vara vid den här tiden på året.
 
Jag skickar några bilder från festen, så ni 
kan känna av stämningen.

Gunnel Olsson i Åhus

Br Lasses fina ”gäss” serverades till kaffet. I bakgrunden vår 
DD Br Bertil med hustru Sy Lena.

Vid vackert dukade bord Sy Helén, Br Morgan och Sy 
Gunilla.

Gåsmiddag ”light” står uppdukad. På bilden Sy Stina ocBr 
Sven.

O Sy Monica hälsar välkommen till bords.

Sen kommer bilder från vårt Högtidsmöte i lördags….Vår nya 
medlem Asta Franzén

Först en hälsning från banketten i Ljungby.

Din dress var fantastiskt vacker Catherine. Du var så tjusig.

LOGEN  CHRISTIAN nr 617  
Kristianstad
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Visst har vi en fantastisk lokal att tillgå. Så roligt att duka 
vackert och göra det trivsamt för gästerna.

Vår nya medlem Asta Franzén tackar för alla nya syskon hon 
fått. Lycka o tacksamhet.
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En förväntansfull Sy Kerstin Andersson.

Sy Carina och Br Tommy hade trevligt vid 
bordet.

Sy Eva Newin och Br Lennart Nilsson hade 
mycket att prata om.

Lördag den 27 november stod inbjudan 
till ”Julfest med Luciatåg” på programmet.
Då samlades 38 förväntansfulla syskon, 
egna och gästande syskon, i vår vackra 
logesal i Kristianstad.
Till ”Tomtarnas vaktparad” infördes egna 
syskon och gästande syskon från Logen 
Tomelilla nr 631 och Logen Klockan nr 
747.
Därefter flöt allt på i logesalen under vår 
ordförande Jan-Erik Larssons ledning.
Stämningsfull musik spelades, ”Stilla natt” 
under stjärnhimlen samt ”Vi komma från 
pepparkakeland”, då vi tågade ut till de 
juligt och festligt dukade borden.
Så stämningsfullt att mötas av all 
julljusbelysning.

Tre glada gäster Sy Elna, Sy Asta och Sy 
Berta har alltid mycket att prata om.
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Våra duktiga syskon Sy Gudrun och 
Br Johan var båda köksansvariga under 
kvällen.

Vilka pärlor….allt smakade verkligen gott. 
Tusen tack!

Pigga och glada medaljprydda Bröder.

Vår förre DD Br Jan-Anders Ingvarsson 
Logen Tomelilla och vår förre O Br Åke 
Mellnert, även han från Logen Tomelilla.

Härligt att ha er som gäster.

När är det dags för luciatåget…..alla 
förväntansfulla.
Efter den utsökta maten: 
•	 Hemligt	 kryddad	 kotlettrad	 med	
potatisgratäng	 tillsammans	 med	 många	
olika	grönsaker.
•	 Ris	á	la	Malta	med	bär	o	ananas.
•	 Senare	 kaffe	 och	 tre	 utsökta	
kakor.
Kan	 bara	 säga……Mums	 Mums,	 så	
fantastiskt	gott	alltsammans…

Ja,	 då	 var	 det	 dags	 för	 Lucia	
framträdandet…
Det	övades	och	förbereddes	innan	det	var	
dags att tåga in……
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Luciatåget blev succé.
Lite hjälp fick ”våra egna Syskon” av tjejerna 
i köket. Det kändes tryggt.
Allt under ledning av vår Sy Brita Åkesson, 
som även hon var tärna.

Tusen tack hela festgruppen för en bejublad 
festkväll.
Ett fantastiskt jobb som ligger bakom 
denna fest för att få allt att verkligen bli på 
topp.
Stor eloge till er alla.

Så var denna underbara kväll slut. 
Nästa träff Adventskonsert i Åhus kyrka 
1:a Advent.

Gunnel Olsson
CMA logen Christian nr 617

Som brukligt så avslutades kvällen med 
lotteridragning…..
Vilket dignande vinstbord.
Tack alla givare och köpare.

Syskonparet och äkta makarna Sy Kristina 
och Br Johan Berglund hade båda verkligen 
funnit perfekt dress. Så tjusiga!

Fortsättning på sidan 37.
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18 September 2021.
Äntligen högtidsmöte i vår kära loge Cal-
mare Nyckel nr 628. Vi hade inte träffats 
på 1,5 år och nu startade vi direkt med 
högtidsmöte klädkod smoking/mörk kos-
tym. 
Vi hade fått flera vasasyskon som kom från 
nedlagda loger nämligen Växjö nr 678 och 
Ronneby nr 630.
Från Växjö kom FDM syster Catherine 
Bringselius Nilsson och hennes make fd 
LH Göran Nilsson samt Br Bengt Ham-
margren och Br Bengt Palm.
Från Ronneby kom DLH Sandra och Per 
Eriksson, Ulla Thurbin, Kärstin Holmberg 
Jönsson, Margareta och Sune Håkansson.
Vi hade dessutom 4 nya medlemmar som 
väntade på att bli recipierade.
Lena Rosenlund med make Lars-Everth 
Rosenlund samt Per Dahlberg med Ellika 
Andolf. Alla uttryckte sin glädje över att få 
ses igen.

Den 23 oktober har vi logemöte med 
reception. Nu gäller det att ta till vara de 
medlemmar som vill komma med i vår 
Loge.

Vilken glädje i vår loge att ha två möten 
i rad med intagning av nya medlemmar. 
Denna gång var det Lena och Ingvar Jahn-
son som hade värvat två medlemmar bland 
sina vänner.  Agneta och Per-Olof Svensson 
heter våra nya vasasyskon.  
Kvällens programpunkt kunde tyvärr inte 
genomföras men behovet av att prata med 
varandra var mycket stort och viktigt. Lot-
teriet var rikligt försett med vinster och 
Kjell Kappers genomförde dragningarna 
utan kramar denna kväll.
Antingen gnuggar man armbågar eller spar-
kar varandra på tårna. Frågan är, kommer 
vi någonsin att kramas igen?
Nu ser vi fram emot vårt 70-årsjubileum. 
Efter år av planerande och en jubileums-
bok på plats kommer firandet att ha alla 
förutsättningar att lyckas.  
  
Monica Jernetz / LH

Logen Calmare Nyckel Nr 628 har firat sin 
70 åriga födelsedag.
Logen öppnades kl 16.30 den 20 novem-
ber på Överstens festvåning Kalmar. Vi 
var omkring 70 st festklädda Vasa-syskon 
som träffades för att fira 70-åringen.
Efter införandet av vår nya DM Br Mats 
Holmberg med sin fru Sy Heidi hälsade O 

LOGEN  CALMARE NYCKEL 
nr 628 Kalmar
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Br Ole Torffvit alla vasasyskon välkomna 
till jubileet.
Fanparaden inleddes med musik som Br 
Sune Dicksson spelade. KL Sy Annika Wal-
lergård läste dikterna till de olika fanorna 
och så sjöng vi respektive lands national-
sång och avslutade med Vasasången.
Vi fick en rapport från KL Sy Annika Wal-
lergård som berättade om vår initiativtagare 
till vår loges tillblivelse, John W Johnsson.
John hade utvandrat till USA 16 år gam-
mal. Han arbetade hårt för att instituera 
en loge i Sverige. Den första föddes i Göte-
borg 1924 och i vår Distriktloge 20 var det 
Skåne Nr 570 som var först ut.  År 1951 
Instituerades vår egen kära loge som fick 
namnet Calmare Nyckel Nr 628. LH Sy 
Monica hade gjort små nedslag i historien 
och hyllade våra beskyddare samt framstå-
ende vasasyskon som gjort betydande insat-
ser i vår loge och i Distrikt 20. Nämnas bör 
Sy Barbro Ellinge som varit DM i DL 20, 
Sy Ella-Britt Oskarsson som varit DI och 
ansvarig för Ungdomsverksamheten i DL 
20, Br Berndt Sundberg som varit mode-
rator för Sverige-Amerika dagen drygt 40 
gånger och även varit logens ordförande.
DM Br Mats Holmberg tackade för in-
förandet för sig och sin fru Sy Heidi och 
uttryckte sin glädje över att vara med på 
sitt första officiella uppdrag sedan han blev 
DM.
Ett stort antal telegram hade anlänt både 
från Distriktsloge 19 och Distriktsloge 20 
som lästes av PS Br Erhold Granberg.
Sy Kerstin Edvinsson uppvaktades med 
FDO-märket. Fd LH Sy Birgitta Nordlöw 
och fd LH Br Bengt Nordlöw uppvakta-
des med 10-årsmärke. Sy Kerstin tackade 
för utmärkelsen och Br Bengt utryckte sin 
glädje över att vi lyft fram John W Johns-

Efter avslutat logemöte samlades tjänstemän och ER- tjänste-
män för en gemensam bild.

son i vår tillbakablick i historien och att vi 
ämnade lägga en blomma på hans grav på 
Hossmo kyrkogård. Sy Birgitta tackade och 
berättade att hon trivts bra som BLH.
Efter avslutat logemöte samlades tjänste-
män och ER- tjänstemän för en gemensam 
bild.
Festligheterna vidtog med bubbel i baren 
och därefter trerätters i den vackert dukade 
matsalen. Dagen till ära hade vi servetter 
med logens emblem som     Sy Nettie och 
Br Göran Börjesson , Br Rolf och Sy An-
nika Wallergård hade tryckt.
Kvällen avslutades med dans till dragspels-
musik. Alla var säkert överens om att det 
varit ett mycket lyckat jubileum.

LH Monica Jernetz

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se
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FDO Sy Gull-May Åstradsson överraskade 
Ordf. Br. Jan-Anders och Sy Ann Ingvars-
son med att överräcka en blomsterbukett 
för allt jobb de gjort under pandemin med 
utskick, telefon kontakter med alla ensam-
ma m.m.
LH Br. Bengt-Arne Åstradsson berättade 
om Vasa Orden som firar 125 år med lite 
historik hur Orden bildades dels i Amerika 
och även här i Sverige. Under pandemin 
har LH med hjälp av sin Sy Gull-May ska-
pat en fotobok på 160 sidor och 649 foton 
på allt som har hänt under 2016-2020 i LL 
Tomelilla nr 631. 

Tomelilla Logen nr 631 har äntligen haft 
det första mötet i Kverrestads Bygdegård 
den 25 september då Logen hade sin tra-
ditionella Skaldjursafton.
Under mötet hölls parentation med lju-
ständning och diktläsning för två av Logens 
manliga medlemmar Br. Manne Andersson 
och Br. Yngve Gustafsson som lämnat oss 
under året.
KL Sy Anne-Maj Råberg berättade hur vår 
svenska sångfågel Kristina Nilsson firades 
storstilat i Chicago efter en bejublad Ame-
rikaturné.

Efterkapitel inleddes i parken med en tips-
promenad med tolv kluriga frågor som PS 
Sy Britt Lantz funderat ut.
Det blev lite tid för mingel innan det var 
dags att sätta sig till de fina kräftdukade 
borden och hugga in på de medhavda skal-
djuren m.m.

LOGEN  TOMELILLA nr 631  
Tomelilla
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Flera av Logemedlemmarna passade på att 
inhandla böcker av Sy Marianne.
Sedan var det dags för kaffe och lottdrag-
ning. Kvällen fortsatte under trevlig samva-
ro med mycket prat och skratt. Det märk-
tes att vi längtat efter att få träffas igen

Anne-Maj Råberg / KL

Innan kaffet underhöll vår medlem Sy Ma-
rianne Ekholm Gunve oss med att berätta 
om sin väg till att bli författare samt läste 
lite ur sin senaste bok ”Clarys krig”

Det förrättades prisutdelning för en digi-
tal tipsrunda som genomförts under våren 
samt den aktuella tipspromenaden. Det vi-
sade sig att ingen hade alla rätt, men flera 
hade elva rätt. 

Lördagen den 23 oktober hade Logen 
Tomelilla Nr 631 av Vasaorden sitt 
efterlängtade Högtidsmöte som hölls i 
Parken i Tomelilla. Det kändes verkligen 
högtidligt att få klä upp sig i frack och 
långklänning igen.
Förutom våra egna logesyskon hade vi 
också 3 gäster, från Logen Skåne och Logen 
Christian. Logen kunde också glädjande 
nog hälsa fyra nya Vasasyskon välkomna 
till vår loge. 
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Dessa fick avge sina ordenslöften och fick 
förklaring på betydelsen av vårt standar och 
ordens symbol Kärven. Två medlemmar 
från den nerlagda Logen i Ronneby hade 
ansökt om medlemskap hos oss, vilket vi 
med glädje hälsade välkomna.  
Det delades ut utmärkelser, till Inga Nilsson 
ett 25-års medlemsmärke. 
Sy Britt Lantz erhöll FDO värdighet, Sy 
Lena och Br. Kenneth Andersson erhöll 
DTF för sina uppdrag i Logen.
Det framfördes flera hälsningar från andra 
Loger.
KL Sy Anne-Maj berättade nyheter från 
vår vänloge Linde Loge i USA.
Vår LH Br. Bengt-Arne berättade om 
Bakgrund och Bildande av vår Orden. 
Därefter vidtog efterkapitlet då kvällens 
gruppvärdar hade dukat fint i Vasa färger 
vitt-rött- blått med speciell designade 
servettringar av Sy Britt. Vi åt en god fläskfilé 
med tillbehör samt chokladmousse. Det 
hålls många tal, dels till nya recipienderna 
samt tacktal. 
Rickard Person underhöll oss med 
medryckande musik, inte utan att man blev 
danssugen, men i dessa tider fick vi nöja oss 
med att sjunga och gunga med.
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Efter kaffe med jättegod tårta, bakat av 
Systrarna Britt och Anitha blev det sedvanlig 
dragning av lotterier och närvarolotteri 
med lyckliga vinnare. Alla kunde åka med 
ett leende efter en trevlig kväll i Vasa anda.

Kulturledare
Anne-Maj Råberg

Nov. 2021
Nybyggarna nr 698 hade den 6 november 
sitt första Högtidsmöte med bankett sedan 
pandemin bröt ut.
Det var ett fint möte med endast 26 egna 
logesyskon, lyckligt vis hade vi fem gästan-
de syskon från närliggande logerna Höga-
näs nr 634 och Klockan nr 747.

O br Mats välkomnade den nyblivna Di-
striktskassören i DL20 Br Calle Nilsson 
samt DD i Logen Klockan Sy Anna-Brita 
Martinsson. 
Vidare hälsades de övriga gästande och 
egna syskon välkomna, sedvanliga mötes-
förhandlingar hölls och utmärkelser tillde-
las följande:

FDO-värdighet till Sy Kerstin Engle och Sy Lena Påhlsson.

10-årsmärke till Sy Christina och Br Peter Nilsson.

DFT tilldelades Sy Bodil Olovsson.

LOGEN  NYBYGGARNA 
nr 698 Ängelholm
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FDO Br Rolf Hansson kallade fram Ordfö-
rande Br Mats Holmberg som utnämndes 
till Hedersmedlem i Logen Nybyggarna Nr 
698 och erhöll regalia, diplom och plakett.

Claes Johansson/PS Traditionsenligt höll DL 20 sitt 
Distriktsmöte i Ljungby. Enda skillnaden 
var att det hölls i oktober istället för i maj 
månad. Genom åren har vi hälsats varmt 
välkomna av hotellägare Pär Hansson.

Distriktsmötet 2021

Hotellet bjöd på utmärkt service, god mat 
och skön nattsömn. Det trevliga umgänget 
Vasasyskon emellan stod vi själva för. 
Gästande Ordensyskon kom från DL 
Norra Sverige Nr 19 och från USA. Vice 
Stormästare John Hanright med hustru 
Inger gladde oss med sin närvaro.
/CBN o GN

Vasasyskonen välkomnas redan i dörren.  

Pär Hansson, Hotell Terraza.
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Ett nytt Exekutivt Råd valdes under 
Distriktsmötet. Nya på sina tjänster är DM 
Mats Holmberg, Vice DM Ole Torffvit, DK 
Calle Nilsson, PS Claes Johansson, VDS 
Britt Lantz, MDER Marie Wickström.
Se fler foton från Distriktsmötet 2021 på 
vår hemsida: www.vasaorden.se

PDM Club of Sweden höll möte

PDM Club höll mötesförhandlingar i sam-
band med Distriktsmötet i Ljungby. Ord-
förande Einar Savolainen Grön ledde mö-
tet. Protokoll fördes av DM DL 19 Maggie 
Ahlin Thelin. Tidigare DM Åke Mellnert 
redogjorde som Kassör för ekonomin. 
FDM Catherine Bringselius Nilsson revi-
derade räkenskaperna. Efter förhandling-
arna bjöds på enkel förplägnad. /CBN

Göran Nilsson, Catherine Bringselius Nilsson, Inger 
Hanright och John Hanright.

PDM Club, ledamöterna med respektive.

Margaretha Tellberg och Olle Wickström.

Logesalen redo för Distriktsmöte.

En treklöver av kvinnliga DM, Maggie DM DL 19, 
Catherine FDM DL 20, Connie FDM DL 19.
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Resultatet blev strålande. Som en av 
systrarna sa…vi kan säkert få 300-400 kr/
st ifall de kommer ut på marknaden….tror 
att var och en behöll sin krans.
En härlig eftermiddag i god Vasaanda.
Samtidigt passade vi på att planera för vår  
”Systrarnas afton” i januari.

Gunnel Olsson
CMA Logen Christian nr 617

Med snöflingor som föll fint under lyktans 
sken i adventshelgen 27/11 – 28/11 hade 
vi DD- konferens i Ljungby med 6 DD av 
9 som var samlade med en del respektive.
DM Br. Mats utbildade oss i alla våra åta-
ganden som ingår i vår tjänst.                                     
FDM Br. Olle hade lite kluriga po-
ängberäkningar till oss då vi skulle 
ta reda på när våra medlemmar var 
berättigade till DFT och DFTH.                                                                                                          
MDER Sy Marie drillade oss i installa-
tionsritualerna som vi fick träna ett antal 
gånger.         
Det bjöds på god mat som van-
ligt i Ljungby och denna gång var 
det bl.a. julmat på lördagskvällen.                                                                                                                                  
Vi alla tackar för fin utbildning med en 
del frågetecken som blev uppklarade.                                                                                                                 
Hade en trevlig helg tillsammans och vi 
önskade varandra en God Jul och lycka till 
i våra utövningar i våra Loger.

Sy Gull-May Åstradsson
LL Tomelilla nr 631
DD i LL Skåne nr 570

En bild från utbildningen och våra lärare.
Stående fr.v. Kenneth Andersson LL 
Tomelilla nr 631 DD i LL Christian nr 
617, Bertil Påhlsson LL Nybyggarna nr 
698 DD i LL Kärnan nr 608.
Anna-Brita Martinsson LL Höganäs nr 
634 DD i LL Örkelljunga nr 747, Rolf 
Hansson LL Nybyggarna nr 698 DD i LL 
Höganäs nr 634.
Gull-May Åstradsson LL Tomelilla nr 631 
DD i LL Skåne nr 570, Thomas Håkansson 
LL Skåne nr 570 DD i LL Tomelilla nr 
631.
Sittande fr.v. våra utbildare FDM Olle 
Wickström LL 570, DM Mats Holmberg 
LL 698 och MDER Marie Wickström LL 
570.

Fortsättning från sidan 28.

Tisdagen den 17 november var det åter 
dags att träffas. 
Denna eftermiddag var det endast Systrarna, 
som behövde jobba. 
Sy Gunnel hade bjudit hem samtliga 
systrar till en pysseleftermiddag hemma 
i sitt hem i Åhus. Och visst jobbades det 
flitigt. Koncentrationen och kreativiteten 
var på topp.

Årets DD-konferens 2021
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Oh, vad vi var hungriga…..bullar/bröd o 
pålägg hade strykande åtgång.

Det blev verkligen ett fint och gemytligt 
avslut på vår Vasatermin 2021.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2022 
önskar vi er alla från vår loge
Christian nr 617 i Kristianstad.
Gunnel Olsson
CMA Logen Christian nr 617

Gästerna placerades ut vid olika bord och 
pratet kom snabbt igång…så härligt!

Söndag den 28 november…………Efter 
en fantastisk Julfest på Logen Christian 
lördagen den 27 nov, var det åter dags att 
träffas på söndagen den 28 nov.
Då var våra medlemmar inbjudna till 
en Adventskonsert i Åhus gamla vackra 
kyrka.
Vi har ju som tradition i vår loge att besöka 
någon kyrka under Adventstiden, gärna 1:a 
Advent.
Vi bjöds på en underbar konsert med bl.a. 
saxofon av Ingmar Nordström, solosång 
av Jessica Sjöholm och så kyrkans kör 
Körglädje.
Vi njöt.
Efteråt följde alla närvarande Vasasyskon, 
25 st, med Sy Gunnel o Br Nils Olof hem 
till oss i Åhus.
Där bjöd vi på lite kvällskaffe med dopp.
Det blev en härlig gemenskap och ett fint 
avslut på Vasaterminen 2021.

Fortsättning från föregående sida.

Konstigt att alla herrarna hamnade vid 
samma bord…….?
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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 .

Förhoppningsvis har alla medlemmar i Vasa Orden av Amerika fått information om att det finns 
en Vasa Aktivitetsklubb inom Distriktslogen Södra Sverige Nr 20.
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 2021 var medlemsantalet ca: 5 % 
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. 
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. 
Årsavgift, 30 kr/ enskild medlem. 
Årsavgift, 100 kr/ enskild Loge 
Samt valfri summa gällande gratulationer – kondoleanser och för övriga gåvor. 
Plusgiro: 105 68 42-6 Bankgiro: 5008-7279 
OBS: Enskild medlem. Glöm ej att skriva namn och Logetillhörighet. 
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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