
VASA     NYTT

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

                    nr 1 årgång 49                                 april 2015



2

Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen
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 20 maj 2015.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson,
adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan: Catherine Bringselius Nilsson ©

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: Plusgiro: 73 27 09 –1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12 

372 53 Kallinge, tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com
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Ordenssyskon!

God fortsättning på det här året som nyss 
har börjat mot okända mål.
När jag börjar skriva detta är det sex grader 
varmt och all den lilla snö som vi haft är 
försvunnen, vilket jag tackar varmt för. När 
detta läses har alla loger haft sina installa-
tionsmöten och jag vill varmt gratulera alla 
ny och omvalda tjänstemän till att de åtagit 
sig en tjänstemannapost inom logen.
Utan detta engagemang så hade vi inte haft 
några loger. Det är viktigt att alla ställer 
upp och hjälper till så mycket det går. Till 
dig som innehar en biträdande tjänst gäller 
att få en inblick hur ordinarie befattnings-
havare arbetar för när Du blir tillfrågad att 
gå upp som ordinarie tjänsteman har Du 
redan viss kunskap på plats. Det kan knap-
past sägas gynna logen om Du sitter på en 
biträdande befattning men vill inte fort-
sätta som ordinarie innehavare av en tjänst. 
Det rekommenderas att låta biträdande 
gå in som ordinarie tjänsteman vid något 
möte per år.
Exekutiva Rådet har också haft sitt sista 
ER-möte med nuvarande tjänstemän. På
detta möte gick bl.a. motioner och rekom-
mendationer igenom och ER tog sina
beslut till förslag att framläggas på Di-
striktsmötet.
I förra numret av Vasa Nytt så fanns där 
med en inbjudan och anmälningsdel till
Distriktsmötet. Har du inte tidningen kvar 
så finns inbjudan att hämta på Distriktslo-

gens hemsida www.vasaorden.se
Under Distriktsmötet kommer även  
Distriktslogen att celebrera att det är 65-år
sedan Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 
tillkom.
Logen Ronneby Nr 630 har vid sitt instal-
lationsmöte utdelat ett medlemsmärke för
60-årigt medlemskap. Vad vi kunnat finna 
är det första gången detta ägt rum inom 
vårt distrikt. Vi har nu fått veta från Storlo-
gen att det även finns 55, 60, 65, -års
märken.

Jag fick nyligen några tänkvärda rader från 
en mångårig medlem i min egen loge. Det-
ta vill jag delge er alla. – Mycket tänkvärt. 
Se vidare nästa sida.

Med dessa rader önskar jag Er alla en fin 
VASA-vår med många trevliga möten
och jag ser fram emot att träffa så många 
syskon som möjligt på Distriktsmötet.

Med bästa Vasahälsningar

I Sanning och Enighet 
Olle Wickström 
DM/SLD

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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Det stora rådslaget

Ordenssyskon!
Förr samlades människorna i vårt land till 
ting, när stora frågor skulle diskuteras och 
ledas i beslut.  Vi vasamedlemmar samlas 
till distriktsmöte i våra respektive distrikt. 
Logernas valda företrädare på mötet – 
delegaterna – har ett stort ansvar.  Beslut skall 
fattas kring motioner/rekommendationer, 
budget mm. Ett nytt verkställande råd, ER, 
skall väljas med uppdrag att genomföra det 
logerna, d.v.s. ni delegater beslutar om. 

Delegater, betänk att Ert inflytande är stort i 
sakfrågor, men framför allt i Er förmåga att 
fatta beslut som skapar framtidstro, lust och 
glädje över att vara Vasamedlem.

Ett distriktsmöte är också ett forum för att  
mötas och ha trevligt och utbyta tankar. 
Besök från Storlogen och Distriktslogen 
Norra Sverige Nr 19 är en extra bonus för 
oss. Väl mött på Distriktsmötet i DL 20!

Planera också för att besöka  svenskamerikanska 
arrangemang i sommar, se sid. 26-28.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM/SLD

hänvisning från DMs spalt

fortsättning på sidan 5   

NYA MEDLEMMAR!
ÄR EN SKATT ATT VARA 

RÄDD OM

Hur nya medlemmar välkomnas och 
introduceras kan vara avgörande för om de 
stannar kvar. Det bör finnas en person eller 
grupp som tar hand om nya medlemmar. 
Informera om logens verksamhet, fråga 
vilka förväntningar den nye medlemmen 
har på sitt medlemskap.
Presentera den nye medlemmen utförligt 
vid intagningen, efter en tid, håll reda på 
om hon/han kommit på varje möte. Ta 
hand om den nye medlemmen även efter 
det första mötet, efter en termin kolla upp 
hur hon/han trivs i logen. Har den nye 
medlemmen något som han kan bidra 
med i logen, fråga inte för tidigt om han 
vill bli tjänsteman.
Låt blivande tjänstemän delta i tjänsteman-
nakonferenser.
Ta väl hand om alla medlemmar, se upp 
så att de inte blir åsidosatta så att de 
hamnar lite för sig själva. Ha en aktiv 
medlemsvårdskommitté. Ta hand om 
de aktiva tjänstemännen genom att 
uppmuntra dem, belöna dem gärna på 

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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Adressen är: www.svd.se/nyheter/historia 
Här kommer ytterligare ett tips om en 
svensk utvandrare, nämligen Gustaf 
Tenggren från Magra i Västergötland. Han 
utvandrade 1920. Under tio år gjorde han 
illustrationer till ”Tomtar och troll”. Som 
art director för Walt Disney blev Tenggren 
känd, men för de flesta här i Sverige är 
han nog ändå okänd. Många tittade nog 
på Kalle Anka på julafton och såg då både 
Snövit och Pinocchio utan att veta att en 
svensk utvandrare var upphovsmannen. 
Den som vill veta mer kan läsa den 
biografi om Tenggren som nyligen getts ut. 
(”Gustaf Tenggren – En biografi ” av Lars 
Emanuelsson och Oskar Ekman). 
Om du har vägarna förbi Borås, åk in till 
centrum så får du se den nio meter höga 
statyn av Pinocchio som Gustaf Tenggren 
tecknade honom. Konstnären som gjort 
statyn heter Jim Dine.
Till alla omvalda och nyvalda KL och 
BKL säger jag välkommen till ett nytt och 
stimulerande år.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL och SLKL för Sverige

VASASYSKON!

Gott Nytt Vasa-år!
När Vasa Nytt kommer ut har årets första 
logemöten redan varit. Jag hoppas de har 
varit välbesökta och att blivande medlemmar 
har besökt era loger. Vi behöver många nya 
Vasasyskon.
Jag håller nu på att skriva min rapport inför 
Distriktsmötet i Ljungby i maj, och har då 
gått igenom de två senaste årens rapporter 
från kulturledarna. Vilken trevlig läsning!
Här kommer ett tips, som kanske kan vara 
till nytta under Kontakt Amerika. För ett 
par veckor sedan såg jag en annons om att 
Svenska Dagbladet hade en artikel med 
information om ”Svenska utvandrare som 
gjort avtryck i USA”. En kort beskrivning 
ges om tolv svenskar.

fortsättning från föregående sida

En medlem är en skatt 
att vara rädd om.

Nya medlemmar är en av de mest 
värdefulla tillgångar som en loge 

har att  ta  hand om.

Olle Olsson LL Skåne Nr 570

något sätt, de skall känna sig som viktiga 
kuggar i logearbetet. 
Vid högtidsdag med jämna år och/eller 
efter en lång tid som tjänsteman eller långt 
medlemskap, 25 år, 30 är o.s.v. bjud till 
exempel på maten på logemötet en kväll.
Framför allt var rättvis, alla medlemmar 
är lika viktiga. Det är minst lika viktigt att 
behålla en medlem i logen som att skaffa 
en ny medlem. 

DISTRIKTS- 
KULTUR- 
LEDARENS  
SPALT
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Ordenssyskon!
Sex år på ämbetet som Distriktshistoriker 
är lång tid, tycker jag.När jag tillträdde 
på Distriktsmötet i Växjö 2009, var min 
tanke, att jag skulle arbeta mig in i tjänsten, 
sköta mig så bra jag kunde och kanske, om 
jag trivdes och blev önskvärd och omvald 
sitta ytterligare en period. Med facit i hand 
ser vi att det blev ännu en ny 2-års period. 
Det har inte varit fel. Jag har tyckt att 
mina uppgifter varit trevliga och mycket 
intressanta. Tyvärr har jag under denna 
tid fått vara med om att 5 loger lagts ner. 
Det har inneburit mycket arbete i samband 
med dessa logers nedläggningar.
Den av Distriktslogen nr 20:s valda 
Arkivkommittè har fått lägga ner mycket 
arbete och många sorteringstimmar både 
vad det gäller pappersarkiv och inventarier.
Sedan hösten år 2011 disponerar vi ett 
förråd på Hotel Terazza i Ljungby, för 
inventarierna, helt kostnadsfritt. Detta är 
en stor förmån, detta avtal har min man 
Br Lennart både föreslagit som idè och 
förhandlat så det blev möjligt.
Möjligt har också den valda Arkivkommittèn 
gjort för mig, att arbeta tillsammans 
med i god gemenskap. Arkivkommittén 
har hållit i genomsnitt 2 möten per år. 
Arkivkommittèn har bestått av Sy Ann-
Margreth och Br Bertil Ericsson samt 
Br Gunnar Mossberg, tillhörande logen 

Ronneby nr 630 och jag själv i egenskap av 
ordförande. God hjälp har jag haft av min 
man Br Lennart som har medverkat i alla 
aktiviteter.
Jag har också framtagit en LH blankett till 
hjälp för lokallogehistorikerna att användas 
när de skriver sin årsrapport.
Blanketten hämtas lättast på nätet under 
Vasaorden där de övriga blanketterna finns. 
Blanketten kan också hämtas hos logens 
Ordförande eller protokollsekreterare 
(tjänstemannapärmen).
Jag har i egenskap av Distriktshistoriker 
medverkat i samtliga ER-möten, 
Tjänstemannakonferenser och samtliga 
Distriktsmöten under min period. Jag 
vill därför tacka för förtroendet, jag har 
haft att få verka som Distriktshistoriker 
under dessa 6 år. Jag tackar naturligtvis alla 
logehistorikerna ute i logerna för era fina 
rapporter och ni som fortsätter önskar jag, 
lycka till. Jag tackar givetvis, alldeles särskilt 
den hårt arbetande Arkivkommittèn. Jag 
säger bara, tänk om, jag inte hade haft er!!!
Till sist vill jag tacka mina ER kollegor för 
ett fint samarbete. Det har varit hårda tag 
ibland, men det behövs, om vi skall/vill 
föra verksamheten framåt. Ibland måste 
man lyfta på vissa stenar. Det har inte alltid 
gillats, men jag tycker att har jag tagit på 
mig en uppgift, skall jag göra så bra, jag 
någonsin kan. Detta förtroendeuppdrag 
utifrån logerna kräver absolut detta.
Slutligen önskar jag min efterträdare, lycka 
till. Det kan behövas. Jag uppmanar hen 
att bevara Vasa Orden och samtiden, ta 
med historiken till framtiden.

I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker 

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERNS
SPALT
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Julmöte den 13 december 2014
O Br Åke Sjöstrand hälsade oss varmt 
välkomna denna Lucialördag till julmötet 
i Logen Skåne nr 570.
37 egna logesyskon deltog och fem 
gästande, däribland vår DD Sy Gunilla 
Broddesson med make Br Sven samt Anita 
och Sven Frejd och Jeanette Croona, alla 
från Logen Kärnan Nr 608                               
Budget och medlemsavgift för 2015 fastslog 
på mötet och nomineringar inför val av nya 
tjänstemän 2015 lästes upp.
KL Sy Gunnel klädde sig med glitter i 
håret och med ljusen som redan fanns 
tända på pulpeten försökte hon få upp lite 
Luciastämning i logelokalen. KL berättade 
under Kontakt Amerika lite kort om Lucia, 
läste ”Natten går tunga fjät” som är en 
folkmelodi från Sicilien med svensk text av 
Arvid Rosén.
Texten, orden kan för oss verka ålderdomliga. 
Men betänk, det är den här svenskan som 
de som utvandrade från Sverige på 1800-
talet, tog med sig och förstod.
Idag är knappt något barn som vet vad ”fjät” 
är. Ingår det i nuvarande svenska ordlistan?  
Jo, faktiskt. Fotspår, steg är förklaringen. 
Vidare berättade KL lite om hur man 
firar juli Kanada och vilka traditioner 
som finns där kring juletid. LH Br Georg 
Larsson berättade att han lämnat allt 
material inklusive foton på Stadsarkivet för 
”slutförvaring”.
O Br Åke överlämnade födelsedagsblomma 
till Ewert Bengtsson med anledning av 
hans jubileumsdag. Br Bo Wästerstjerna 
fick mottaga en födelsedagsblomma att ta 
med sig hem till sin fru Agneta, som tyvärr 
insjuknat och kunde inte närvara under 
kvällens möte. fortsättning på nästa sida

Vår DD Sy Gunilla Broddesson med Vår 
DD Sy Gunilla Broddesson med make Br 
Sven bjöd traditionsenligt på glögg och 
pepparkakor innan logesyskonen intog 
julbordet. 
Som vanligt så dignade julbordet från 
Romeleåsens Catering. Inget saknades. 
Logesyskonen lät sig väl smaka av julens 
alla läckerheter.
Tomten har ju sin vana trogen alltid 
planerat in ett besök på Logen Skåne så 
här innan jul och han dök upp även i år. 

Evert Bengtsson 
hyllades av logen med 
födelsedagsblomma.

Tomten var generös med 
kramar och julgrupper:
Sy DD Gunilla , Br O 
Åke och Sy HM Birgit är 
lyckliga mottagare.

LOGEN SKÅNE nr 570
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fortsättning från föregående sida

Säcken full med julblomstergrupper som 
han delade ut med tillhörande julpuss till 
HM Sy Birgit Ekelund, DD Sy Gunilla 
Broddesson, barmästarparet Sy Bibbi och 
Br Conny Fihnn. Vår O Br Åke fick också 
en julblomma, dock fick han klara sig utan 
julpuss. Den får han plocka ut någon annan 
stans. Tomten önskade alla en god jul och 
ett gott nytt år och drog iväg vidare på nya 
uppdrag, ut i den kalla Malmönatten. Som 
vanligt missade Br Per tomten även detta 
år. Att han inte kan sitta stilla och invänta 
tomten, är typiskt (författarens personliga 
kommentar). Månadslotteriet hade sin 
årliga storvinstdragning och denna gång 
hade Sy Bibbi Fihnn tur med fru Fortuna. 
Grattis! All överbliven mat från vårt julbord 
samlades i hop plastburkar och påsar. 
Därefter transporterades detta med hjälp 
av CM-paret Moberg till Vallhem boende 
för hemlösa män i Malmö. Ett boende 
som Förenade Care sköter på uppdrag av 
Malmö Stad.
Stämningen var hög denna Luciakväll,  alla 
syskon trivdes och mådde gott. Men även 
en trevlig kväll har sitt slut. Ordförande Br 
Åke önskade alla en God Jul och syskonen 
önskade honom och varandra detsamma, 
och alla försvann glada och mätta hemåt 
för att fira tredje advents-morgon.
KL GHD
Julfest

LL 570. Nya medlemmar i logen.

Logemöte den 9 januari, med intagning 
av fem nya medlemmar.
Första logemötet år 2015 inledde O Br 
Åke Sjöstrand med välkomsthälsningar 
och den vanliga ritualen som vi följer enligt 
arbetsordningen för Vasa Orden.
44 egna syskon och 15 gästande fanns 
på plats denna kväll. DD Sy Gunilla 
Broddesson med make Br Sven från Logen 
Kärnan nr 608 och en hel buss syskon 
från samma loge ärade oss denna kväll. 
Syskonen Anita och Sven Frejd, Gudrun 
och Krister Fritzon, Jeanette Hildingsson, 
Eivor och Jan Höörgren, Stina och Agne 
Lindén, Lena och Tom Malmberg, Birgitta 
Nilsson och Ingrid Nilsson.
Parentation hölls för Br Stig Persson som 
lämnat syskonringen i oktober, vilket logen 
inte fått kännedom om förrän i december. 
Kondoleansblomma har skickats till 
familjen tidigare.
Sy Anita och Br Sven Frejd togs in i vår loge 
i en vacker ceremoni. Syskonen överflyttas 
från Logen Kärnan nr 608.

Reception genomfördes och Sy Anita 
Hassel, Sy Gunvor Nordlund samt Br 
Ingemar Joelsson är nu nya medlemmar i 
Vasa Orden av Amerika.
DD Sy Gunilla ledde årsmötesförhand-
lingarna och valen. Snabbt och elegant slog 

”All överbliven mat från vårt julbord 
samlades ihop i plastburkar och påsar. 
och transporterades till ett boende för 

hemlösa män i Malmö.”
  
  citat ur texten
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fortsättning på nästa sida

LL 570. Sven och Anita Frejd flyttade över från LL 608.

Mycket att fira i år.

DL 20 är 65 år den 22 oktober, 
Logen Höganäs 60 den 3 april, 

Logen Carl von Linné 50 den 20 nov.
Logen Klockan fyller 25 år den 7 april. 

  
  citat ur texten

hon klubban i pulpeten, så att alla beslut 
snabbt fastställdes.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman berättade 
ikväll om lite olika jubileum som kommer 
att hållas inom Vasa Orden.  DL20 är 65 
år den 22 oktober, Logen Höganäs 60 den 
3 april, Logen Carl von Linné 50 den 20 
november och Logen Klockan fyller 25 år 
den 7 april. Mycket att fira i år.
Men vi har också mycket att minnas. Det 
är i år 125 år sen som utvandraren Karl-
Oskar dör, med en karta över Ljuders 
socken, tryckt mot bröstet.
Karl Oskar som fick karaktärisera de 
utvandrande svenskar som sökte sig till 
landet på andra sidan havet och som sökte 
sin lycka i det nya stora landet. Karl Oskar 
från Vilhelm Moberg mest kända verk 
”Utvandrarserien”.
Med anledning av detta berättade KL lite 
om Vilhelm Moberg som föddes 1898 och 
dog 1973. Journalisten och författaren 
Moberg, som var född i Moshultamåla, 
Algotsboda församling i Kronobergs län, 
Småland. 
Efter mötet och den som vanligt fantastiska 
måltiden drog våra egna syskon Marie och 
Stefan Åberg upp på scen och berättade 
om sitt liv som författare. Marie som 
är intensivsjuksköterska och jobbar på 

SOS Alarm och Stefan som arbetar med 
konsultverksamhet mot byggbranschen 
dagligdags, har skrivandet som sitt stora 
intresse och sitter i sin skrivarlya på Österlen, 
närmare bestämt Södra Björnstorp och 
författar på fritiden. Marie har gett ut två 
böcker, är på gång med sin tredje. Stefan 
har ederat en och är på gång med sin andra. 
Flitiga syskon vi har i logen.
Marie skriver utifrån släkthistorian och 
självupplevelser, medan Stefan skriver mer 
påhittade berättelser, dock med anknytning 
och kring realistiska platser i Malmö med 
omnejd. Fantastiskt bra böcker alla tre.  
(enl författaren av denna artikel).
Författarparet hade en lite ”signerar”-hörna 
efter föredraget och kön var lång vill jag 
lova.
O Br Åke tackade våra ”kändisar” med 
en vacker blombukett och önskade dem 
lycka till i sina författarskap och med nästa 
alster.
En fantastisk Vasa-kväll var till ända igen 
och Helsingborgsbussen tuffade norrut 
och vi andra drog iväg på våra olika håll. 
Som vanligt lämnade klubbmästaren med 
fru lokalen sist av oss och vi tror att han 
säger ”Hej då Macken” när han låser för 
Logelokalen på natten.  
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman
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fortsättning från föregående sida

LL 570. Installationsstaben från LL 608.

Högtids- och Installationsmöte den 7 
februari 2015.

Högtid och fest i Malmö lördagen den 7 
februari 2015. Ordensyskon som klär upp 
sig i högtidsdräkt. Frack och långklänning 
är Logen Skåne Nr 570:s högtidsdräkt. Vi 
känner alla det lite festligare att få göra lite 
skillnad från vardagsmötena i att få klä upp 
oss, vi systrar i våra snygga långklänningar. 
Bröderna får kämpa med fracken, vita 
flugan, västen och alla medaljerna som ska 
hängas på i rätt ordning. 
Visst är det festligt och kul med 
högtidsmöten? Eller hur?
O Br Åke Sjöstrand öppnade ritualenligt 
vårt högtidsmöte. Gästande Ordensyskon 
hämtades paradenligt in av vårt CM-par 
med fanbärare. Syskon från Logen Kärnan 

Nr 608 med DD Sy Gunilla Broddesson 
i täten, Syskonen Sven Broddesson, 
Gudrun och Krister Fritzon, Eivor och Jan 
Höörgren, Gerd Lejon, Ingrid Levin, Stina 
och Agne Lindén, Ingrid och Alf Nilsson, 
Ulla och Christer Pålsson, Bengt Starå och 
Jeanette Croona. Från Logen Tomelilla 
nr 631 välkomnades Sy Ann och Br Jan-
anders Ingvarsson och från Logen Klockan 
Nr 747 Sy Inga-Britt Olsson.

35 egna syskon var med på mötet.
DD Sy Gunilla med sin stab från Logen 
Kärnan Nr 608, utförde installation av 
tjänstemän för 2015 till viss del enligt 
arbetsordningen och till viss del med 
humorn i sikte på att KL fick en alldeles 
speciell installation. Bra jobbat DD!
O Br Åke avtackade, med vackra blomster-
buketter, de tjänstemän som lämnade sina 
uppdrag. CM Br Stig Moberg, CMA Sy 
Ingrid Moberg, K Br Georg Nilsson, KP Sy 
Inga-Britt Olsson (som lämnade logen vid 
årsskiftet) var de närvarande som mottog 
tacket. 
Avgående K Br Georg Nilsson hade varit 
trogen sina poster så länge att han fick 
från O mottaga LL 570 LFT, samt FDO-
tecknet med tillhörande regalia.
O hade också nöjet att få dela ut 10-års-
märket till systrarna och bröderna Ingrid 
och Stig Moberg, Maj-Lis och Georg 
Nilsson, Ann-Christine Johansson och 
Thomas Håkansson samt Birgit och Alf 
Persson.
Vår DD Sy Gunilla bad få vår O Br Åke 
Sjöstrand framförd till altaret. Han fick 
mottaga Ordens 40-års-märke ur DD:s 
hand. En heder för vår DD och hedrande 
att vår Br Åke varit medlem så länge. 
Trogen Logen och alltid ställt upp både för 
Loge och Distrikt. Det är andra gången Br 
Åke är O, han har varit DD i tre olika loger 
samt haft en rad andra uppdrag i vår Loge.   
”Applåder! Applåder!”
O Br Åke överlämnade en födelsedagsbukett 
till Sy Maj-Lis Nilsson som jubilerat.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman tackade 
för att blivit omvald och att efter lite 
malörer från stabshåll blivit installerad 
i Logen Skåne Nr 570. KL inledde med: 
Citat - Bäste Brödrar och Systrar. Kontakt 
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Amerika och Kulturledare. Jag tackar för 
förtroendet att ha blivit vald och installerad 
som denne Loges Kulturledare för 2015. 
Kontakt Amerika är en uppgift, om än så 
svår att upprätthålla. Ledare för Kulturen 
är den andre uppgiften, ack så svårtolkad av 
de fleste bröder och systrar. Jag ska göra det 
bästa utifrån mina möjligheter och utifrån 
den situation som jag vid de olika tillfällena 
befinner mig uti. - Slut citat. 
KL fortsatte vidare med att berätta om, det 
för tiden då just aktuella, Beaver Creek och 
Vail i Colorado. Världsmästerskapen alpin 
skidsport 2015 genomföres där nu mellan 
2 till 15 februari. Det finns många svenskar 
just nu i Vail/Beaver Creek. Fler journalister 
än tävlande dock.
Staten som Vail och Beavers Creek ligger i 
är alltså Colorado. Colorado, delstat i USA 
omfattar större delen av södra Klippiga 
bergen, och har smeknamnet "Centennial 
State" eftersom den antogs till unionen som 
den 38:e staten år 1876 vid hundraårsjubileet 
för USA:s självständighetsförklaring. 
Invånarna i delstaten kallas egentligen 
"Coloradans" och det ålderdomliga 
uttrycket "Coloradoan" används fort-
farande. 
Efter mötet bjöds vi alla in till fantastiskt 
vacker dukade bord. Bordsdekorationerna 
var kvällens stora samtalsämne. Sy Soile 
Parnemo hade gjort detta vackra handarbete. 
Varje dekoration hade i princip tagit en 
timme att göra, så det var ett aktningsvärt 
arbete och tid som Sy Solie lagt ner.  Tack!
O Br Åke bjöd till maten och DD Sy 
Gunilla tackade för maten. Sy Gunilla och 
Br Sven bjöd på dessertvinet på banketten, 
och det var så gott, så gott.
Tre-rätters-menyn var som vanligt 
välsmakande och ingen kommer att 

glömma desserten. 
Därefter bröts taffeln och dansen startade 
efter Skoglunds orkester. Alla var flitiga 
på dansgolvet och nu får nog Odd Fellow 
fastighetsförvaltning bona om golvet. Vi 
slet verkligen på parketten denna fantastiska 
kväll.
Till slut vid midnatt så var alla trötta och 
nöjda. Ordenssyskon i Vasa är ju inga 
ungdomar precis. Den chartrade bussen 
rullade norrut med (”tror jag”) nöjda 
Helsingborgare, och vi andra gick som 
vanligt hem, var och en på sitt håll, efter 
ännu ett mycket trevligt högtidsmöte. 
KL GHD

Br O tackade avgående tjänstemän med blommor.

Den nyvalda styrelsen i LL 570.  Sy KL är bakom kameran.
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Logemöte med julfest söndagen den  
 7 december 2014
Logen Kärnans logemöte söndagen den 7 
december avslutades med familjejulfest. 
Redan vid inträdet i lokalerna möttes vi 
välkomnande av logesyskon i tomteluvor. 
Vid intåget i logesalen spelade MM br. Bo 
Collin ”Midnatt råder Träd”.  O br. Alf 
kunde hälsa speciellt välkommen till vår 
DM br. Olle Wickström och sy Marie från 
Logen Skåne 570 och välkomnade också 
många egna logesyskon. En högtidlig 
parentation genomfördes för br. Ulf Crona.  
FDO sy Ulla Pålsson genomförde valen 
för tjänstemän 2015. Glädjande nog hade 
nomineringskommittén lyckats besätta alla 
poster. Sy Gunilla Broddesson föredrog ett 
antal motioner, som antogs och kommer 
att behandlas vid Distriktsmötet i Ljungby 
2015. Vid ljussläckningen spelade vår MM 
br. Bo stämningsfullt ”Ave Maria” framförd 
av Bruno Wintzell. När vi samlades för 
efterföljande julfest möttes vi av gäster med 
barn. Det serverades glögg, mandel och 
russin. Julkänslan var påtaglig. I matsalen 
var borden dukade med rödrutiga dukar 
och julstjärnor. Vi njöt av ett smakligt 
julbord med julens alla läckerheter, som 

avslutades med risgrynsgröt och saftsås. Till 
kaffet serverades hembakta mandelmusslor 
med sylt och grädde. Vår VO br. Ulf-
Peder Eklund firade sin 65-årsdag och 
uppvaktades med blommor, tårta full med 
flaggor och fick krona på huvudet. Ulf-
Peder bjöd på frukt och godisbord. Br. 
Agne Lindén plockade fram dragspelet. 
Gamla och unga dansade runt granen till 
alla jullekarna. Matsalen släcktes ner och in 
träder ett Lucia- och tomtetåg. Verkligen 
sött med små och stora tomtar och lucior. 
Vi kände igen några av våra logesyskon.  Vi 
fick höra de kända julvisorna och sedan 
delade tomten ut julklappar till barnen. 
Så var det dags för lotteridragningen. 
Alla var nyfikna på vem som skulle vinna 
det fantastiska pepparkakshuset, som br. 
Lasse skapat. Det var sy Lotte som blev 
den lyckliga vinnaren. Dessutom hade 
br. Lasse gjort konstnärliga ljusstakar och 
kransar i naturmaterial, som mossa, grenar 
och kottar. Det återstod det vanliga rikliga 
lotteriet. Många blev lyckliga vinnare här. 
Efter att gruppen som ordnat julfesten 
avtackats och br. Lasse fått sitt tack för det 
fantastiska jullotteriet, avslutades julfesten 
med att vi önskade varandra EN GOD 
JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
BLH Eivor Höörgren

LL 570. Trivsamt på högtids- och installationsmötet. LL 608 Det fantastiska pepparkakshuset lottades ut.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Kulturmöte den 17 januari 2015

Vid intåget i matsalen spelade vår MM br. 
Bo Collin ”Abstinence is cold”, framförd 
av barn från Star School i Sydafrica. 
Vår O br. Alf Nilsson kunde hälsa vår 
DD br. Leif Larsson LL 634 Höganäs 
varmt välkommen jämte ett 45-tal egna 
logesyskon. En högtidlig parentation hölls 
för sy Inga Lind. Vi lyssnade till ”Largo” av 
Antonin Dvorak och O br. Alf utlyste en 
tyst minut. Vår DD br. Leif ledde årsmötet. 
Handlingarna var utskickade, så allt gick 
snabbt och stadgeenligt. Styrelsen beviljades 
full ansvarsfrihet. Vid ljussläckningen 
spelade vår MM br. Bo ”A Winter Tale” 
med gruppen Smokie. Efter mötet var det 
en stunds mingel. Det serverades ”Isbjörn”. 
Stämningen blev ”varm”. I matsalen fick 
vi vårkänsla, då tulpaner stod på borden. 
Arbetsgruppen bjöd på sill smörgås, 
hemlagad Chili con Carne med ris, sallad 
och hembakat bröd. Allt var väldigt gott 
och rikligt. I kvällens program fick vi höra 
Ulrik Alm, som berättade om ”Kvinnor 
på annorlunda vägar”. Vi fick möta några 
kvinnor som gjort intryck i historien som 
Karen Blixen, Mary Kingsley, Eva Dickson, 
systrarna Lisbeth och Greta Listervik, Elsa 
Andersson m.fl. De var upptäcktsresande, 
kaffefarmare, äventyrare, flygare mm.  
Detta visade att kvinnor KAN. Efter 
föredraget blev det dags att röra på benen 
till en liten stunds behaglig dansmusik. 
Till sist var det dags för lottdragningen 
och gruppen avtackades med en tulpan. Vi 
skildes åt efter en fin kväll i sann Vasa anda. 
Ute möttes vi av vinternatten, men ljusen i 
Stadparken gjorde oss varma inombords.
/BLH Eivor Höörgren
Till höger. LL 608 Arbetsgruppen avtackades med tulpaner.

Väla-projektet 
28 februari och 1 mars 2015

Lyckat marknadsföringsprojekt genomfört av 
logerna  LL 608, LL 634, LL 698 och LL 747.

Eldsjälar bakom projektet Sven Broddesson, 
LL 608, och Per-Olle Ekberg, LL 698, 
sammanfattar evenemanget så här:
- Ca 25 logesyskon från våra loger deltog 
genom aktiva insatser
- Vi hade en utmärkt mötesplats placerad 
mellan två breda affärsgator
- Vi hade placerat våra flaggor mitt i 
synfältet för förbipasserande
- Vi delade ut 100-tals broschyrer 
- En del syskon jobbade aktivt genom 
att börja prata med folk och fick en del 
intressanta namn och telefonnummer
- Nu ska dessa ringas upp av logerna och 
inbjudas till en vänafton 
- Det var många som stannade upp på 
grund av flaggorna och blev intresserade 
genom dem
- Väla har stort upptagningsområde och det 
var flera intresserade, som hänvisades till 
logerna i t ex Kristianstad och Tomelilla
- Från flera gamla medlemmar sades det att 
detta var första gången som ett sådant här 
arrangemang genomförts.
-Andra tyckte också att vi skulle upprepa 
detta marknadsföringsprojekt vid ett annat 
tillfälle.



Högtid i våra loger
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LL 634. Nyinstallerade tjänstemän för 2015. Ny O Birgit Olsson.

LL 749. Installatinsstab från LL Wetsrevik Nr 679.

fLL 570. Utdelning av 10-årsmärken till åtta logesyskon.

LL 747. Gunnel och Per i dansens virvlar.

LL 634. Sy Britt-Marie Rönn och Sy 
Birgit Olsson

LL 749. Nya medlemmarna Ewa och Owe.

LL 747. Blomsterarrangemang av Helena Jönhill.
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LL 631. Nya styrelsen installeras av DD Nadja Häll med stab från LL Christian Nr 617.

LL 631. Ordf. Gull-May Åstradsson och DL nr 20 HM Br 
Åke Mellnert ute på en skålrunda bland Logesyskonen.

LL 749. FDO, ny O Lars-Erik Karlsson, fd FDO

LL 570. DD håller tacktal.

LL 570.  Feststämning på logens högtidsmöte.       Br Georg Nilsson tilldelades LFT och FDO. LL 747. DD Gunilla B. 
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Logens sista möte 2014 hölls lördagen 
den 29 november. 
Gäster var logens DD Br Jan Anders och 
Sy Ann Ingvarsson samt O Sy Gull-May 
och REV/FÖM DL 20 Br Bengt-Arne 
Åstradsson LL Tomelilla nr 631. Parentation 
hölls över avlidna medlemmen Sy Ester 
Ekström. O Br Åke Mellnert förrättade 
val av tjänstemän för 2015. Beslut togs 
om budget och medlemsavgift för 2015. 
Förslaget till motion om ekonomitjänsterna 
i logerna godkändes av logen för vidare 
behand-ling av distriktsmötet. KL Sy Eva 
Newin berättade under Kontakt Amerika 
om jultradionerna  i USA och LH Sy 
Karin om Vasa-arkivet i Bishop Hill. 
Under Ordens Väl framfördes jul- och 
nyårshälsningar. Br Åke framförde ett 
tack till MM Br Ronny för stämningsfull 
musik som Tomtarnas Vaktparad av BAO 
samt I´ll be home for Christmas  med sång 
av Sarah Dawn Finer. Till efterkapitlet 
kom ytter-ligare några gäster till vilket vi 
startade med mingel och glögg. Lucia med 
tärnor från Rönnowsskolan i Åhus kom 
och höjde julstämningen. Sedan fick vi en 
god julmatsbuffe med allt vad en sådan 
har att erbjuda och tillika sång och musik. 
Vi  avslutade aftonen med dragning på 
julklappslotteriet. Efter en trevlig Vasakväll 
skildes vi åt med en önskan om En God Jul 
och Ett Gott Nytt 2015./KH
Söndagen den 30 november, som var 
första advent, samlades logemedlemmarna 
till den traditionella kyrksöndagen i Broby 
Kyrka. En mycket vacker tradition,  och 
kyrkkaffet intogs hos syskonen Sy Eva 
Newin och Br Jan-Erik Larsson i deras hem 
i Broby.

Lördagen den 24 januari 
Vi möttes vi till logen Christian nr 617s 
första logemöte för 2015.  VO Br Jan-Erik 
Larsson hälsade logens DD Br Jan-Anders 
och Sy Ann Ingvarsson samt Sy Carola 
Örnhed, LL Tomelilla nr 631, välkomna. Br 
Jan-Anders ledde årsmötesförhandlingarna. 
Under nya ärenden togs beslut om delegat 
till distriktsmötet samt ytterligare val för 
2015.
Under kontakt Amerika berättade KL 
Sy Eva om Andrew Petersons dagböcker. 
Br Anders Björklund berättade om en 
polisunderunder-rättelse daterad augusti 
1911, angående en efterlysning av en 
amerikan med ett alias av ”Billy the 
kid” som rånat Skandinaviska banken i 
Stockholm på 35 000 kronor. 
Under Ordens Väl framfördes hälsningar 
och en speciell från O Br Åke Mellnert som 
hade förhinder att närvara. Tj. O Br Jan-
Erik tackade MM Br Ronny för aftonens 
stämningsfyllda musik. 
Till efterkapitlet, som var Brödernas afton, 
bjöds på en god måltid. Sedan underhöll 
Bröderna med tävlingar och Br Anders 
berättade om tolkning av gamla uttryck. 
Tack framfördes till Bröderna som bjudit 
på en trevlig Vasakväll.
/KH   

Även om bilden är suddig, känns den varma julstämningen 
från LL Christians jukfest.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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Kalmars Lucia

Lördag den 13 dec 
Avslutning med julloge i Stensbergs 
samlingslokaler. 
Ett sextiofem tal  medlemmar samlades 
kring glöggbålet, som inleddes med den 
gamla seden att bränna glögg vid öppen låga. 
Traditionsenlig långdans följde därefter till 
tonerna av Sven-Olof Johanssons dragspel, 
och Kalmars lucia med tärnor förgyllde 
mörkret med julsånger i vackra stämmor.
Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad 
ledde kvällens förhandlingar med säker 
hand.  I övrigt från mötet kan noteras att 
2015 års tjänstemän och förtroendemän 
valdes. Hon överlämnade också en blomma 
som tack till Karl Westman, som tjänstgjort 
som klubbmästare under ca ett år och nu 
avgick.
Kulturledare Bengt Nordlöw talade på 
temat om hur vår protestantiska jul har 
inslag av både hedendom och katolicism 
och är en bred folklig högtid trots att 
statskyrkan är avskaffad. Ursprunget går 

tillbaka enda till 1200-talet och Birger 
Jarl och senare till Gustav Vasa och deras 
förhållande till den ekonomiska makt som 
den katolska kyrkan hade.
Logehistoriker Anja Arvidsson berättade 
om hur hon i stort har upplevt maten vid 
jul under sin livstid. Anja är uppvuxen på 
en bondgård och då är det svårt att ändra 
mattraditioner, när man talar om att dra in 
på vissa maträtter vid den tiden. I Anjas fall 
ska det gärna vara sill av olika slag, två sorters 
strömmingsrulader, inlagd ättikströmming, 
sillsallad, rökt ål, leverpastej, västeråsgurkor, 
syltor, grisfötter, köttbullar, prinskorv, 
kroppkakor, revbensspjäll, julkorv, 
värmlandskorv, brysselkål, rödkål, brunkål, 
stek, gräddsås………………….!!
Efter mötet avnjöts julbord under ett 
ljuvligt sorl från nöjda deltagare. Kvällen 
avslutades med kända julvisor och allsång, 
än en gång till toner från Sven-Olofs 
dragspel. 
/Karl Westman

LOGEN CALMARE NYCKEL nr 628
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Vid 1-advent samlades 22 Vasasyskon 
från Logen Tomelilla i Tryde kyrka för en 
stämningsfull gudstjänst. Därefter samlades 
vi alla samt 3 gäster hemma hos Ordf. Sy 
Gull-May och Br Bengt-Arne Åstradsson 
för en trevlig samkväm med glögg, mackor 
och kakor. Vi hade en mycket trevlig e.m 
och kväll tillsammans.
Lördagen den 6 december var det julfest i 
Tomelilla Logen.
Under mötet fastställdes budget och 
medlemsavgift för kommande år. 
LH Br Hans-Ingvar Hansson fortsatte sina 
tillbaka glimtar från Logens gångna tider.
KL Br Enar Hallström läste en dikt om 
24 tomtenissar och avslutade med sången 
Staffan var en stalledräng.
Ordf. Sy Gull-May Åstradsson tackade alla 
tjänstemän och Logemedlemmar för detta 

mycket innehållsrika år med jubileum och 
20 nya medlemmar och önskade alla en 
underbar jul och på återseende nästa år 
med nya krafter.
Därefter började julfesten med Parkens 
underbart goda julbord med alla finesser på. 
Sen kom tomten och hälsade på, ”undrade 
om det fanns några snälla barn”? 9 mindre 
och ett 40 tal större barn fanns på plats, men 
det blev bara paket till de mindre efter att 
vi hade dansat kring granen. Efter dansen 
smakade kaffet gott med lite gotter till och 
sen avslutades kvällen med auktion på div. 
saker såsom kransar, kakor, böcker, godis, 
glögg, blomsterarrangemang m.m samt ett 
antal hemliga paket. I närvarodragningen 
vann Conny Häll, Anitha Hansson, Märta 
Åstradsson och Lennart Mattsson. Som 
avslutning önskade vi alla varandra en God 
Jul och ett Gott Nytt År.

En snäll tomte delade ut både godispåsar och paket.

En snäll tomte delade ut godispåsar och paket.

Tomelillas Lucia med följe. Nedan. Trivsamt och gott vid borden på logens countryafton.

LOGEN TOMELILLA nr 631
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Artisten countrysångaren Martin 
Nilsson med Ordf. Gull-May.

Sy Anitha Hansson och Sy Britt 
Lantz var några som antog 
klädkoden för kvällen

Lördagen den 17 jan hade vi möte som 
även var ett årsmöte. Då träffades ett 50 
tal Ordenssyskon i Folkets park Tomelilla. 
Slutnomineringen av 2015 tjänstemän 
klubbades som innebar en del av styrelsen 
byts ut efter en del års uppdrag.  blivande 
medlemmar balloterades in som skall 
recipiera på kommande möte i februari. 
KL Br Enar Hallström berättade om 
Charles Lindbergs resa över havet och vår 
LH Br Hans-Ingvar Hansson fortsatte 
att berätta om gamla tider i Logen. Till 
efterkapitlet hade 11 gäster dykt upp. 
Efter en god Cowboygryta kom kvällens 
höjdpunkt Countryartisten Martin Nilsson 
som under en timmas tid spelade och sjöng 
samt drog vitsar mellan sina sångnummer, 
som var medryckande. Han spelar mycket 
tillsammans med Hasse Andersson och 
hade i dagarna precis kommit ut med sin 
3:e skiva. Vid kaffet blev det en hel del 
vinnare av trisslotter och i närvarolotteriet 
vann medlemmarna Gull-Britt Grahm, 
Mona-Lisa Andgart, Birgitta Gustavsson 
samt gästen Mats Nilsson.

LFT utdelades till 
Br Jan-Anders 
Ingvarsson och 
Sy Maja Wigren

Lördagen den 14 februari var ett 
Högtidsmöte i Parken i Tomelilla
DD Sy Nadja Häll från Logen Christian 
nr 617 med stab hade kommit på besök 
för att installera Logens Tjänstemän som 
gjordes på ett mycket värdigt sätt.
Som Ordf. omvaldes  Sy Gull-May 
Åstradsson och övrigt blev det många nyval 
då många i styrelsen har suttit många år på 
sina tjänster.
Vi fick även äran att hälsa två nya 
Vasamedlemmar, Pia och Bengt Lindström 
välkomna till vår Loge. Det delades ut 
FDO-märke till Br Hans W Lundgren.
Logens förtjänsttecken mottogs av Maja 

De nya recipienderna  Sy Pia och Br Bengt Lindström tillsammans med Ordf. 
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fortsättning från föregående sida

Julmöte den 13 december.
Årets sista möte ägde rum på själva 
Luciadagen och som vanligt blev det 
ett välbesökt julmöte. O Br Karl-Axel 
Bengtsson hälsade vår DD Br Rolf Hansson 
och övriga gäster varmt välkomna. FDO Sy 
Evy Lindstrand förrättade slutnominering 
och val av 2015 års tjänstemän, alla poster 
är tillsatta förutom BCM och BCMA som 
är vakanta tillsvidare. Sy Evy hoppades 
dock att dessa poster skulle kunna fyllas 
med det snaraste.
Br Knut Rosenkvist rapporterade att 
medlemsvårdskommittén varit runt med 
blommor till de medlemmar som inte 
har möjlighet att komma till våra möten. 
Dessutom fick han den stora äran att dela 
ut 25-årsmärken till Sy Gull-Maj och Br 
Bo Högstedt. 
När mötet avslutats bjöds det på glögg 
och pepparkakor i gillesstugan. Den goda 
julmaten dukades fram och snart hade alla 
tagit för sig av sill, ål, skinka och brunkål 
och allt annat gott som hör julen till.
Fem skönsjungande flickor från 
barbershopkören Pearls of the Sound sjöng 
såväl Luciasången som andra välkända 
julsånger och fick applåder och stående 
ovationer. 
När Tomtenissarna delat ut julklappar 
till alla snälla Vasasyskon, kallades några 
av våra trognaste medlemmar fram. Sy 
Lena och Br Kenneth Nilsson, Br Gunnar 
Lindstrand och Br Stig Nilsson har deltagit 
i alla möten under året och belönades med 
var sin ros med vidhängande Trisslott.  
/HB

Wigren och Jan-Anders Ingvarsson.
LH Br Hans-Ingvar Hansson fortsatte sin 
berättelse om gamla tider i Logen.
CM paret Sy Lena och Br Kenneth 
Andersson avslutade med fin ljussläckning 
under stämningsfull musik. Ordf. Sy Gull-
May Åstradsson höll välkomsttal inför 
banketten och en skål och sång för vår 
högsta beskyddare kung Carl XVI Gustav. 
Efteråt fick vi en underbar porterstek med 
goda tillbehör och som avslutning fick vi 
vit chokladmousse med frukt och grädde.  
Talet till recipienderna höll VO Br Jan-
Anders Ingvarsson och gav de båda en 
röd ros. Sy Pia och Br Bengt Lindström 
tackade att de hade fått kommit med i vår 
gemenskap. DD Sy Nadja Kärvin Häll 
tackade för den goda maten. Ordf. Sy G-M 
Å kallade in kökspersonalen för att avtacka 
dessa med blomma och presentkort för alla 
dessa år som de har varit oss behjälpliga. 
Fr.o.m nästa gång är det nya ägare till 
parken och då även ny personal som 
kommer att serva oss med allt som behövs. 
Innan vi bröt upp borden passade vi på att 
gratulera Br Kenneth Andersson som firade 
sin högtidsdag tillsammans med oss med 
blommor, sång och ett trefaldigt leve.
Efter lite välbehövlig dans blev det kaffe 
med tårta. Dessutom blev det några 
lyckliga vinnare till vårt eftertraktade vin 
lotteri. I närvarolotteriet vann Systrarna 
Eva Danielsson, Britt Lantz och Br 
Paul Danielsson samt Sy Bitte Kjellberg 
från Logen Christian nr 617. Alla med 
förhoppning med god utdelning?  Alla 
återvände vi hem efter en innehållsrik och 
trevlig kväll i god Vasaanda.
/Ordf. Sy Gull-May Åstradsson

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Nyinstallerade tjänstemän för 2015 

Trogna medlemmar som deltagit i årets alla möten.

Högtidsmöte den 24 januari.
Högtidsklädda logesyskon samlades till 
årets första möte på Vikens Hemgård. O 
Br Karl-Axel Bengtsson hälsade vår DD Br 
Rolf Hansson med stab från LL Nybyggarna 
nr 698 och tre gästande Ordenssyskon från 
LL Kärnan nr 608 välkomna.  En stilfull 
parentation hölls för vår avlidne Broder Bo 
Högstedt, Br Karl-Axel  läste en dikt och 
pålyste en tyst minut.
Därefter var det dags för installation av 
tjänstemännen. Br Karl-Axel som fullgjort 
sina tre år som ordförande fick intaga 
FDO-platsen och efter att alla omvalda och 
nyvalda tjänstemän högtidligen installerats 
var det dags för vår nya ordförande Sy Birgit 

Olsson att få mottaga ordförandeklubban.
Sy Birgit överlämnade utmärkelse för 
FDO-värdighet till Sy Ewy Blomgren, Sy 
Mai och Br Ola Sandberg och därefter LFT 
till Sy Ewy Blomgren.
Salen dukades om till bankett och när alla 
funnit sina platser utbringade vår nya VO 
Sy Inger Bengtsson kvällens första skål 
och ett fyrfaldigt leve för vår konung Karl 
XVI Gustav och Kungssången sjöngs. Som 
vanligt var stämningen god vid borden och 
när alla var mätta och belåtna tackade DD 
Br Rolf för maten. Kaffe och hembakad 
kaka serverades vid småbord och dansen 
tog vid.
HB
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Kulturafton 14 mars 2015. Bengt Palm  
berättade om när Sverige blev Sverige. 
Br Bengt har gjort djuplodande studier i 
ämnet och vi fick en intressant redogörelse.
Toni och Gunnel Sjö återinträdde i logen 
och välkomnades tillbaka. Vår DD Hans-
Erik Lindeblad fick blommor eftersom 
detta var hans sista möte hos oss som DD 
före distriktsmötet.

Hjärtligt handslag. mellan DD Hans-Erik  Lindeblad ,  
LL 628, och vår O Bo Ljungklint.

Julmöte 6 december 2014.
Trots att julstämningen saknades utomhus, 
så var det som vanligt en varm och god 
kväll hos logen Klockan i Örkelljunga. 
Fyra gäster från LL Skåne med som 
vanligt vår DD Olle Olsson som en 
av dem. Logemötet löpte galant med 
nysammansatt musik av Br Elev Lensvall. 
Efterkapitlet inleddes av ortens lucia med 
tärnor. En välsjungande grupp flickor från 
Kungsskolan i Örkelljunga. Maten kom 
från Halmstad och kompletterades av 
logens ordförande som hade rökt ål, korv 
och älghjärta. Tomte , dans och melodikryss 
och så var det nästan midnatt. Nu tändas 
tusen juleljus avslutade som traditionen 
bjuder LL Klockans julmöte. Ute hade den 
böta nederbörden blivit glashal. Livat och 
glatt. /Leif Svensson

Foni och Gunnel Sjö tackar i tal och ton för välkomnandet.

Logen Klockan, forts. nästa sida.

LH Bengt Lagesson i samspråk med Bengt Palm.

Som 
traditionen 
bjuder:

Tomte 
och Lucia 
på Logen 
Klockans 
julmöte.

Luciaföljet 
ses på 
sidan 26.

LOGEN CARL von LINNÈ nr 678

LOGEN KLOCKAN nr 747
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Kvällens föredragshållare  författare Jan-Olof Nilsson.

Logemöte den 24 januari med Årsmöte
Ni som inte kom till årsmötet i LL Klockan 
747 kan verkligen ångra Er. Först berättade 
Sy Kl om Joe Hill som föddes i Gävle 
1879. Han emigrerade 1902 till Amerika. 
Han blev agitator. Tyvärr slutade hans 
liv tragiskt, då han blev skjuten på en 
fängelsegård. Ett exempel på att inte alla 
fann lyckan i USA.
Efter en god kalkonmiddag var det så 
dags för kvällens föredragshållare Jan-Olof 
Nilsson, författare. Han har forskat i 20 år 
innan han skrev boken: Lucky Strike. Den 
handlar om Krigsbrudar, krigsbarn och 
allierade flygare. Det var väl inte många av oss 
som kunde minnas att många amerikanska 
plan nödlandade eller kraschade i Sverige 
under Andra världskriget. Författaren har 

följt många  av flygarnas levnadsöden och 
rest och intervjuat folk både i Sverige och 
USA. Särskilt en pilot Roger Hicks öde är 
spännande. När han hoppar ut från planet, 
som han tror, som siste man vet han inte var 
han befinner sig. Kyla och hunger, driver 
honom fram till en liten gård och där på ett 
utedass hittar han en tidning, där det står 
de enda svenska ord han begriper nämligen 
Gunder Hägg, som är känd även i USA. 
Då förstår han, att han landat i Sverige. 
Ibland blev det kärlek mellan en flygare  
och någon svensk flicka och det hände att 
bröllpsklänningen syddes upp av tyget från 
en fallskärm.
Ett fantastiskt föredrag!!
Som vanligt blev det kaffe och lottdragning 
också innan vi begav oss hemåt i 
vinternatten. /IE

Trevligt vid kaffeborden.

Blomsteruppsaterna hade arrangerats av Helena Jönhill.

LOGEN KLOCKAN nr 747
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Glastt och gott på julmötet!

Ovan. Beskök från LL Westwrvik Nr 679. O Birgitta Petersson 
i mitten.

Kulturafton den 12 sept 2014
Logen besöktes av LL Westervik nr 679:  
DD sy Lena  och br Ingvar Folckner, 
br Gunnar Lith, sy Sol-Britt och br 
Per-Olof Steinholtz, här flankerad av 
vår ordf sy Birgitta Petersson. Under 
efterkapitlet kåserar Bengt Ahlsén om 
oskarshamnskonstnären Georg Hult, vars 
konstverk finns i många oskarshamnshem.

Kulturafton den 18 okt 2014
Carol Whitley Larson från Kentucky USA 
besöker vår loge. Här i glatt samspråk med 
Sy Anita Andersson och br Ove Ekblad.
Emmy Axelsson berättade med inlevelse 
och entusiasm om sitt voluntärarbete i 
Kenya.

Högtidsmöte den 15 nov 2014
Vi gläder oss åt  och hälsar varmt välkommen 
till våra nya medlemmar från LL Skövde nr 
626 sy Ewa och br Owe Carlsson.

Julloge den 12 dec 2014
Välsjungande luciatåg i vår vackra logesal. 
Därefter god mat, glatt humör,allsång och 
långdans. Sy Irma Ågren ackompanjerar 
med sitt dragspel.

Installation den 31 jan 2015-02-08
Installationen genomfördes vackert 
och värdigt enl ritual av LL Westerviks 
installationsstab under ledning av DD 
sy Lena Folckner. Välkommen som ordf 
br Lars-Erik Karlsson och tack FDO sy 
Birgitta för dina år som ordf och tack fd 
FDO Anna-Maj Ivarsson för arbetet för vår 
LL.

Lystring alla golfare:
Vår sy Karin Appelgren vann 2104 års 
golftävling  på Äppelgårdens golfbana i 
Båstad anordnad av Logen Kärnan nr 608.
Därför inbjudes alla golfare att på 
Oskarshamns vackra golfbana tävla om 
vandringspriset. Vi hoppas på många 
deltagare och gäster lördagen den 23 maj 
2015. Se en separat inbjudan  Vi lovar en 
fin dag på golfbanan och en god middag 
och glatt umgänge i sann Vasaanda. 
VÄLKOMNA / LH

Sy Karin Appelgren 
från vår Loge vann 
2014 års golftävling 
på Äppelgårdens 
golfbana, Båstad, som 
arrangerades av Logen 
Kärnan nr 608

LOGEN BlÅ JUNGFRUN  
nr 749
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VASA – golf 2015

LL BLÅ JUNGFRUN nr 749 inbjuder alla Vasa-syskon
till VASA-golf lördagen den 23 maj på Oskarshamns Golfklubb

Samling på golfklubben kl. 10:00 för fika. Första start kl. 11:00 
Efter 9-håls spel bjuds på lättare förtäring 
Prisutdelning i samband med middagen i Logelokalen Stora torget 5, Oskarshamn. 
Middagskostnad 250 kr inkl. vatten/lättöl, kaffe & kaka. Vin och starköl kan 
köpas i baren. 
Startavgift 100 kr. Stort prisbord! Middag och startavgift betalas kontant till kassör.
Greenfee, ordinari 395 kr respektive 700 kr för makar. VASA-rabatt 20 % avgår. 
Du som inte spelar golf är hjärtligt välkommen både åskådare och middagsgäst. 

Förslag på boende: (Obs Boka boende tidigt, det blir trångt på hotellen) 
Forum Hotell och Vandrarhem tel. 0491-15800 www.forumoskarshamn.com 
First Camp Gunnarsö tel. 0491-77220 www.firstcamp.se 
Sjöfartshotellet tel. 0491-768300 www.sjofartshotellet.se 
Hotel Post tel. 0491-116060 www.nordicchoicehotels.se 
Hotell Ett tel. 0491-781400 www.hotellettoskarshamn.se 
Husbil/ husvagnsuppställning finns på Golfklubb resp. N Kajen Oskarshamn. 

VÄLKOMNA! 
Anmälan senast 2015-04-30 med namn, golf-id, golfklubb, Loge, antal middagsgäster 
ev. behov av golfbil etc. till Hans o Karin Appelgren via mail hans.karin.appelgren@telia.
com eller tel. 0491-84414.

ORDENSSYSKON!
Logen Tre Hjärtan nr 665 uppsatte år 
1987 vandringspris för årlig VASA-Golf 
gällande medlemmar i Distriktslogen 
Södra Sverige nr 20. Det åligger vinnaren 
att förse vandringspriset med bricka med 
namn, loge och årtal. Vinnaren bör via sin 
Loge anordna påföljande års tävling. Den 
traditionen har levt vidare under alla år.
Vid tävlingen 2014, som arrangerades 
av Logen Kärnan nr 608, deltog även 
ordenssyskon från Norra Distriktslogen. 
Ett uppskattat initiativ som utökade 

antal tävlande och främjar utbyte 
Loger emellan. Logen Blå Jungfrun, 
som erövrade vandringspriset 2014 vid 
tävlingen på Äppelgårdens GK, välkomnar 
därför Ordenssyskon från både Södra och 
Norra Distriktslogen. Traditionen när det 
gäller vandringspris och anordnande av 
tävling gäller dock som tidigare intill ev. 
regeländring. Övriga priser fördelas enligt 
resultatlista.
Logen Blå Jungfrun nr 749 känner stor 
ära och glädje att härmed få inbjuda 
medlemmar från både Södra och Norra 
Disriktlogen till 2015-års VASA-Golf på 
Oskarshamns Golfbana den 23 maj.

VASA – GOLF
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Sommarens arrangemang anordnade av LL Tomelilla Nr 631

*Gökotta 
Tid: torsdag den 14 maj samling kl. 07.30
Plats: Samling vid Gyllebosjöns badplats
Anmälan till Br Hans W Lundgren
0701-446277.

*Nationaldagsfirande i Tomelilla. 
Mer detaljer i Nyhetsbrev

*Teater
Tid: fredag den 3 Juli kl. 19.30
Plats:  Marsvinsholm
Du beställer själv din biljett
*Teater: Fredriksdalsteatern
Tid:  söndag den 9 augusti
Anmälan till Br Hans-Ingvar Hansson 
0414-70943

Tillbakablick på julfirandet i våra lokalloger   
- långdans i LL 631, glögg i LL 628, julbord i LL 634 och Lucia i LL 747 -
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fortsättning nästa sida 

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2015

Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott
Söndagen den 7 juni
Kl 14.00  Gudtjsänst på engelska/svenska i Slottskyrkan
Kl 15.00  Underhållning i Gröna Salen på Kalmar Slott
  Fanparad, högtidstal och folkdans 
Kl ca 16.30  Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården
Kontakt: Lena Brissman 0480-47 36 19, 070-522 30 23
  Logen Calmare Nyckel Nr 628 

Independence day i Tivoliparken, Kristianstad
Lördagen den 4 juli
Kl 13.00   Vi träffas på gräsmattan vid scenen.
  Ta med barn, barnbarn, släkt och vänner.
  Ta med mat och dryck.
  Ta också med ett glatt humör.
Det kommer att finnas utespel.
Där kommer att finnas engångsgrillar.
Det går bra att ta med egen grill.    Välkomna!
Kontakt: Kulturledare Eva Newin
Logen Christian nr 617

Peter Casseldagen och Hembygdsdag på Kisa Hembygdsgård
Lördagen den 18 juli
Kl 10.00 – 15.00  Hantverksmarknad, emigrantforskning 
Kl 11.20  Tal av professor Lotta Vikström ”Här behöver fruntimrena ej fara så 
illa som de stackars pigorna i Sverige.” Emigrantbrev berättar om utvandrarkvinnor i 
Amerika.
Sång och musik av ”fyra pigor och en dräng”
Kl 13.10 ”Jag kan ej dö”, sa han. Berättelsen om Joel Hägglund som blev Joe Hill.
Torbjörn Gustafsson och Fredrik ”Frallan” Jonsson 
information: 
http://petercasselsallskapet.se/amerikaveckan-peter-casseldagen-2013/peter-casseldagen-
2015.html
Garden Party i Asby 
En familjedag med ”Andrew Peterson”
Asby gamla skola (museum) och i Hedners park som ligger bakom skolan.
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POSTTIDNING  B

Söndagen den 19 juli
Kl 12.00  New Orleans-jazz med Småländska Paviljongsorkestern.
Kl 12.45  Föredrag av professor Roger McKnight, på svenska:  
”Varför skrev jag om Andrew Peterson och Vilhelm Moberg”  
Kl 13.30  Småländska Paviljongsorkestern
Kl 14.00 ”Kortaste vägen till Amerika – en magisk resa till fots”, barnteater i Hedners park
Kl 14.30 Musikalisk underhållning med Jonathan Samuelsson och Johan Fransson i kafétältet. 
Smakprov ur ”Andrew Peterson den äkta pionjärhistorien” med Kajsa Svensson och Charlotte och 
Björn Nordin.
Kl 16.00 Avslutning i Asby kyrka med Lars Hedberg och gospelkören Delight.
information: www.andrewpeterson.se
Kisa bibliotek  
Torsdag den 23 juli
Kl 15.00 Föredrag av professor Roger McKnight om svenskar som hade problem med
rättvisan i USA.
Barkeryds Hembygdsfest i Hembygdsgården
Söndagen den 2 augusti 
Kl 14.00 – 18.00
Kortegen börjar kl 13.45 med Tranås musikkår
Veteranbilar, Texas Lucia 2014, Modeparad, 1900-talets olika uniformer
Teater ”Tenhult nästa” spelas med Rogberga hembygdsförening
Kontakt: Bo Ahlsgård 0381-302 27
Logen Småland nr 618
Minnesotadagen 
Söndagen den 16 augusti i Ljuder
kl 11.00  Svenskamerikansk gudstjänst i Ljuders kyrka
Kl 14.00 Minnesotadagen firas i Ljuder. Presentation av Årets Svensk-Amerikan
Högtidstal  Folkdanslag  Sång. Fika serveras i pausen efter gudstjänsten till självkostnadspris.
Gratis buss avgår till Ljuder kl 9.30 från Utvandrarnas hus. 
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson tel 0470-285 88. E-post: cbringselius@gmail.com
Välkommen till årets sommarevenemang!
Maureen Bengtsson, DKL /Grand Lodge Cultural Leader – Sweden

fortsättning från föregående sida


