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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 22 maj 2020.
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 sid 32 i detta nummer. Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!

ORDENSSYSKON

Jag vill börja med att önska alla en riktigt 
god fortsättning på det nya året fastän det 
nu gått ett tag på detta år.
 Nu när detta läses har de flesta av våra 
loger haft sina installationsmöten och jag 
framför mitt varma tack till alla som stäl-
ler upp som tjänstemän såväl omvalda som 
nyvalda. Utan ert enastående arbete hade vi 
inte haft några loger. 
Ett stort och varmt tack till alla er som ställt 
upp för våra Distriktsdeputerade genom att 
aktivt medverka i installationstaberna.

Alla tjänstemän måste ha kunskap om hur 
vårt arbete skall bedrivas för att uppfylla 
vad som finns skrivet i vår konstitution och 
stadgar. Därför bör alla våra loger sända 
sina nyvalda tjänstemän och de som pla-
neras tillträda nästa år att deltaga i årets 
tjänstemanna-utbildning. Här får man en 
central utbildning som blir lika för alla och 
inte lokala varianter som inte år tillåtna.
Det är inte bara denna information som är 
viktig, minst lika viktig är den sociala kon-
takten med övriga nya tjänstemän samt alla 
Aha-upplevelser man erhåller om olika tips 
och trix. 

Vid den kommande tjänstemanna-konfe-
rensen kommer en mycket stor uppdate-
ring av alla tjänstemanna-pärmar att ske. Foto på framsidan: © Göran 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: Bankgiro: 701-0283

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com

Det är därför mycket viktigt att alla pärmar 
kommer med till Ljungby för att uppdate-
ras. Skulle logen mot förmodan inte skicka 
någon till tjänstemannakonferensen så frå-
ga er DD om inte hon/han skall dit och ta 
pärmarna med sig.

Till dig som är Kulturledare vill jag redan 
nu att Du skall undersöka vad som kom-
mer att hända på din egen hemmaplan 
med anknytning till svensk-amerikanska 
begivenheter under våra sommarmånader 
samt meddela detta till vår Distriktskultur-
ledare. Dessa bidrag skall in i nästa num-
mer av Vasa Nytt.

Alla våra loger tar med tacksamhet emot 
nya medlemmar. Ett förslag på hur man 
kan gå tillväga är att höra med de loger 
som genom fina initiativ lyckats med detta. 
Man behöver inte ute i logerna uppfinna 
hjulet igen då det redan finns flera bra för-
slag på hur man kan gå tillväga för att få 
nya medlemmar.

Jag har tidigare skrivit om att vi inom vår 
Orden har våra ritualer och ceremonier. Jag 
har återigen fått mig till del att detta inte 
alltid sker utan man försöker införa andra 
Ordenssällskaps ritualer hos oss. Detta får 
inte ske. Är man tjänsteman i mer än ett 
ordenssällskap så måste man lära sig att 
skilja på respektive ceremoniers utförande 
och övriga seder som gäller. I detta sam-
manhang kan även nämnas att vi skall an-
vända de förkortningar som gäller för vår 
Orden, vet du inte vilka det är så finns de i 
tjänstemanna-pärmen och i matrikeln.

Olle Wickström
Distriktsmästare

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!
Att erbjuda Vasa Nytt digitalt, såg 
finanskommittén som en möjlig stor 
besparing och enkäten visade på ett 
tillräckligt intresse. Men faktum är att bara 
11 av våra drygt 500 Vasahem, har anmält 
sig för digitalt utskick av Vasa Nytt. Med 
all rätt har nyttan med detta merarbete för 
DS börjat ifrågasättas. Till annat meddelas, 
så går det att anmäla sig för digitalt utskick 
via ett mail till ds@vasaorden.se. 
Julnumret som publicerades på vasaorden.
se var hela 57 MB stor, men jag reducerade 
den till 8 MB innan den skickades på 
utskickslistan. Vill sedan någon ha den 
oreducerad, så finns den på hemsidan.
Vår Facebook grupp ”Vänner som gillar Vasa 
Orden av Amerika – DL 19/20” fortsätter 
att öka och har nu 224 medlemmar. 
Alla Terminsrapporterna kom in i tid 
som de skulle och jag har rapporterat 
vidare till Storlogen. Även logerna har fått 
information via Cirkulärbrev 1/20. Jag är 
så tacksam att C-breven får skickas digitalt 
och inte via brev.
Jag har fått behörighet till våra sidor 
(DL+LL) på vasaorder.com. Så nu behöver 
vi inte vänta längre än nödvändigt på 
uppdaterade sidor.
Det är hög tid att tänka på programmet i 
logerna för den kommande hösten 2020 
och våren 2021. Jag vill ha underlaget 
senast den 1 maj och det kommer sedan att 
lämnas ut, i tryckt form i slutet på augusti. 

Ordenssyskon!
Tiden rusar förbi och när jag skriver detta 
är vi just nu mitt i installationsperioden 
och februari har passerat mitten. Själv har 
jag för tredje gången haft äran att besöka 
logen Småland och tillsammans med mina 
logekollegor installera deras tjänstemän, 
som vanligt blev vi vänligt och högtidligt 
bemötta. Under helgen som passerade hade 
vår egen loge sitt installationsmöte, där 
jag själv fick motta logens förtjänsttecken 
(LFT), vilket känns fint, att jag fått ett fint 
bevis på mitt arbete för logen. I helgen blir 
det trevliga och intressanta dagar i Ljungby 
då ER sammanträder. Helgen därefter ska 
jag få följa med till logen Calmare Nyckel 
och få deltaga i deras installation, så februa-
ri blir verkligen en fullspäckad Vasamånad! 
När jag tittar på listan över logernas tjänste-
män ser jag att det är många omval på pos-
ten som logehistoriker, dock är det några 
biträdande som jag ej haft nöjet att träffa. 
Fundera på om det kanske kan vara nyttigt 
för er att deltaga på årets tjänstemannakon-
ferens så vi får ihop några för diskussioner 
och förkovran.
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

Det gemensamma programhäftet hjälper 
oss alla att planera dagarna.
En GOD FORTSÄTTNING på 2020 
önskas alla från Agneta och mig.
I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

Vasasyskon!
Först av allt vill jag önska alla Vasavän-
ner God fortsättning på det nya året. Det 
har ju varit en egendomlig övergång mel-
lan åren så här långt. Det verkar som om 
vi inte kommer att få någon vinter denna 
gång, utan hösten kommer att övergå i vår 
direkt. Men säker kan man aldrig vara, 
det kan bli vinter i mars såväl som i april.                                                                                                                             
På Vasafronten har nog de flesta logerna 
haft sina installationer med högtidligt möte 
och efterkapitel. På Distriktsnivå är det när 
detta skrivs en vecka kvar till årets första 
ER-möte i Ljungby. Tiden rusar iväg, jag 
tycker inte det var länge sedan vi hade Di-
striktsmötet i maj.
Tyvärr kunde jag inte deltaga i DD-konfe-
rensen i augusti på grund av att F17 firade 
sin 75-årsdag den helgen. Det var dessutom 
Flygvapnets huvudflygdag detta år och det 
gick inte att missa en sådan begivenhet.
Nu börjar våra manualer för Reception o 
Installation att kännas lättare att följa tror 
jag. Men glöm inte bort att det inför varje 
tillfälle behöver tränas så att det ser snyggt 
och inte minst säkert ut. Jag hoppas att det 
kommer nya friska krafter som vill förkovra 
sig och öva på de olika momenten vid hös-
tens Tjänstemannakonferens. Då kommer 
även vår nya Arbetsordning För Lokalloger 
att presenteras. För egen del är jag inne i 
slutskedet med att skriva om och rätta upp 

nicera med Er medlemmar i ett fritt valt 
ämne. 
Förra året mottog jag beviset på 40-årigt 
medlemskap. Jag har jobbat aktivt på alla 
nivåer inom vår Orden och jag har haft 
förmånen att få träffa så många fantastiska 
människor. Det är Er jag ser framför mig 
när jag nu fattar pennan, bildligt talat, för 
att skriva min spalt i VasaNytt.
Som FDM är det mitt uppdrag att leda 
Nomineringskommittén i DL 20 för att 
föreslå tjänstemän till Distriktslogens Ex-
ekutiva Råd.  Jag beskriver här i stora drag 
hur arbetsprocessen går till. Valda ledamö-
ter är Ulla Pålsson, LL 608, Göte Bengts-
son, LL 618, Birgitta Pettersson, LL 749, 
samt suppleant Nadja Kärvin Häll, LL 
630. FDM är självskriven som Ordföran-
de. Innan kommitténs arbete vidtar, att ta 
ställning till inkomna kandidatförslag, skall 
FDM sända ut två skrivelser, en till sittande 
distriktstjänstemän för att be dem besvara 
frågan om huruvida de önskar kandidera 
för en distriktstermin till och en till logerna 
med en inbjudan att komma in med för-
slag på kandidater. Senast den 30 juli 2020 
kommer logerna att erhålla denna skrivelse 
och senast den 30 september skall logerna 
ha inkommit med sina kandidatförslag. 
Valet sker på Distriktsmötet 2021. 
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson / FDM/DHM

Vasasyskon!
Väl mött, i min spalt 
som FDM. Det är 
trevligt, men också 
ansvarsfullt, att i en 
kolumn få kommu-

DISTRIKTS-
SEKRETER-
AREN

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERN

MDERFDM
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Högtidsmöte lördagen den 8 februari 
2020
Så var tiden inne för högtidsmöte och ban-
kett. Logens tjänstemän blev installerade 
under ledning av vår DD Sy Gull-May 
Åstradsson. Med sig hade hon en stab från 
sin loge Tomelilla Nr 631 och även några 
logesyskon. Installationen blev bra och O 
Sy Marie Wickström tackade Sy DD med 
stab för ett stilfullt genomfört arbete.
Ordens väl: CM-paret lockades till altaret 
med hjälp av Br Evert (som fick hålla sta-
varna) och fick där mottaga LFT av O Sy 
Marie. FS Sy Lena Friberg fick FDO-vär-
dighet. Sy Lilian Alexandersson fick blom-
mor för sin tid som tjänsteman. Sy Maj-Lis 
Nilsson fick blommor för sin nyligen firade 
högtidsdag.

Efter en stunds mingel och studerande av 
bordsplaceringen kunde vi inta den vackert 
bankettdukade matsalen. Menyn bestod av 
förrätt; Laxkanapé, huvudrätt; Honungs 
och chiligriljerad fläskkarré, ugnsbakad po-
tatis och äppelsky, efterrätt; Passionsfrukt-
pannacotta med färska bär. Traditionsenli-
ga skålar utbringades och DD Sy Gull-May 
tackade för maten.

Personalen dukade om för kaffesittning och 
undertecknad förberedde datorn och ljud-
anläggningen för dansen. Dansen inleddes 

Sy Lena Friberg mottar FDO-värdigheten.

Sy Maj-Lis Nilsson får blommor för sin firade högtidsdag.

Sy Lilian Alexandersson får en blombukett.

Logens nyvalda tjänstemän och recipiender.

Dansen inleddes med en polonäs.

med en Polonäs som skickligt dirigerades 
av Sy Lilian och Br Sivert Alexandersson. 
En trevlig tradition som vi återupptog förra 
året.

Kaffe och tårta dukades upp på ett buffé-
bord och dansmusiken spelade resten av 
kvällen.

Tack alla för fin stämning och en minnes-
värd Vasakväll.

Bo Västerstjärna / KL

Logen hade logemöte med julfest lörda-
gen den 8 december 2019.
Vi möttes av glada logesyskon. Många med 
inslag av röda kläder.
Vid intåget spelade BMM br Urban Sten-
kvist ”Bjällerklang”.
I kväll var det VO Monica Fahlström som 
hade ordförandeposten och kunde hälsa ett 
45-tal logesyskon välkomna, däribland vår 
DD br Bertil Påhlsson med hustru Lena 
från LL 698 Nybyggarna. 
Ballotering genomfördes för Gugge Lind-
holm och omballotering för Kristina Al-
binsson, Kjell Andersson och Anne Nilbo. 
Samtliga röstades in. Nomineringskom-
mittén O br Alf Nilsson framlade förslag 
till tjänstemän för 2020. Logen beslöt en-
ligt förslagen.
KL sy Helen Johansson berättade under 
rubrikerna ”Carl Anton Svensson förmö-
gen på mat” och ”Oscar Hedström – störst 
på motorcyklar”.

LH sy Eivor Höörgren berättade om olika 
jultraditioner.
Vid ljussläckningen spelande BMM ”Stilla 
Natt” och vid uttåget ”Tomtarnas Vaktpa-
rad”.
Efter mötet serverades glögg och peppar-
kakor. Vi bjöds in till juldekorerade bord 
och det serverades ett välsmakande julbord. 
Efter maten blev det långdans och lekar 
kring granen. Sy Sonja läste ”Tomten” av 
Viktor Rydberg. Två tomtar kom också på 
besök och hade julklappar, som delades ut.           
Efter avtackning av gruppen och lottdrag-
ning önskade vi varandra God Jul och skil-
des åt. Utanför stod stadsparken vackert 

Sy Sonja Sönne läser “Tomten” av Viktor Rydberg.

Distrikts- och Lokallogestadgar och även 
dessa kommer att presenteras vid denna 
konferens
Nu önskar jag och sy Ingrid alla Vasavän-
ner en härlig vår, vi hoppar vintern denna 
gång.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER

LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
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upplyst och förstärkte julkänslan. Ännu ett 
fint år i logen Kärnan var slut.
/ LH Eivor Höörgren

Sy Barbro Nilsson visade upp föremål som vi skulle namnge. 
Här en sockertång.

Logen Kärnans  hade logemöte med års-
möte lördagen den 11 januari 2020. 
I kväll kunde vi önska varandra God 
Fortsättning på 2020. Vid intåget spe-
lade MM br Sven Broddesson ”Pretty Pa-
per”. O Ulf-Peder kunde hälsa ett 45- tal 
logesyskon välkomna och speciellt vår 
DD br Bertil Påhlsson med hustru sy 
Lena från Logen Nybyggarna nr 698.                                                                                                    
Ballotering genomfördes för Lis-
beth Johnsson, Leif Jonasson och Ag-
neta Jepsson. Samtliga röstades in.                                                                                             
KL sy Helén Johansson berättade om Erick 
Wickman som grundade Greyhound lines.                                                                                                                                          

Nya medlemmar i logen Kärnan, systrarna Gugge Lindholm, 
Anne Nilbo, Kristina Albinsson, Agneta Jepsson och Lisbeth 
Johnsson samt bröderna Kjell Andersson och Leif Jonasson. 

LH sy Eivor Höörgren berättade om ny-
årstraditioner från förr och läste en dikt av 
O Ture Lindman Logen Kärnan, skriven 
1946.
Vår DD br Bertil Påhlsson ledde årsmötes-
förhandlingarna. Alla handlingarna var ut-
skickade, varför allt gick smidigt. Styrelsen 
beviljades full ansvarsfrihet.
Vid ljussläckningen fick vi höra stillsam 
musik ”Oh holy night” med Pavarotti. 
Mötet avslutades och vi tågade ut till 
”Winter Wonderland” med Dean Mar-
tin. Efter mötet var det en stunds mingel, 
innan vi placerades vid fint dukade bord, 
namngivna med båtar. Maten var utsökt 
med snapsvänlig förrätt och paj Provence.                                                                                                                  
Kvällens underhållare var Ulf Nilsson som 
berättade hur Sjöfartsstaden Helsingborg 
växte fram och blev Sveriges mest betydande.                                                                                                                   

Efter avtackning av gruppen och lottdrag-
ning skildes vi åt. Den vackra stadsparken 
var fortfarande upplyst och vi kunde ännu 
en gång minnas en fin kväll i Logen Kär-
nan.
/ LH Eivor Höörgren

Två tomtar kom på besök med julklappar.

Kvällens underhållare var Ulf Nilsson som berättade om Sjö-
fartsstaden Helsingborg.

Logen Kärnan hade Högtidsmöte med 
Reception och Installation lördagen den 
8 februari 2020.
Redan vid samlingen var stämningen fin. 
Många gäster hade kommit. Vid intåget 
spelade MM br Sven Broddesson ”La Pa-
loma”. Gäster infördes under musik. O 
br Ulf-Peder Eklund kunde hälsa välkom-
men till bl.a. MSLER sy Connie Grön från 
DL 19 och SLD DL 19 br Einar Savolai-
nen Grön samt vår DD br Bertil Påhls-
son från LL 698 Nybyggarna med stab. 
Reception genomfördes på ett stilfullt sätt 
för Kjell Andersson, Kristina Albinsson, 
Gugge Lindholm, Lisbeth Johnsson, Leif 
Jonasson, Agneta Jepsson och Anne Nilbo.                                                                                                     
Efter rapporter från KL och LH genomför-
de vår DD med stab från LL 698 Nybyggar-
na installation av logens tjänstemän på ett 
värdigt sätt. Vid mötet fick sy Monica Fahl-
ström och sy Jeanette Croona motta FDO-

Nyvald O i logen Kärnan sy Monica Fahlström. 

Gäster från logen 698 Nybyggarna, logen Tomelilla 631 och 
MSLER sy Connie Grön och SLD DL 19 br Einar Savolainen 
Grön. 

Avtackning av tjänstemän sy Gerd Lejon, br Alf Nilsson, sy 
Stina Lindén och sy Birgitta Nilsson. 

märket. Sy Jeanette Hildingsson och sy 
Jeanette Croona fick motta 10 års-märket.  
Sy Stina Lindén, br Alf Nilsson, sy Gerd 
Lejon och sy Birgitta Nilsson avtackades 
med blommor för insatser som tjänstemän.                                                                                                                           
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Söndagen den 1 december 2019 firade 
Logen Christians Vasasyskon en gemensam 
1:a Advent.
Vi avslutade höstterminen med att besöka 
Gamla Köpinge vackra landsortskyrka och 
deltaga i Adventsgudstjänsten där.
Kyrkoherden Lisbeth Lindehagen och för-
samlingens kör fängslade oss verkligen. Vil-
ken underbar stämning i kyrkan. Vi njöt.
Efteråt samlades alla ”Syskonen” , 36 st, 
hemma hos Sy Gunnel och Br Nils Olof 
på lite mingel och mys, med kaffe och Ad-
ventsfika.
En härlig och stämningsfull avslutning på 
Vasaåret i ”Syskonen” Olssons Advents-
pyntade hem.
/LH Gunnel Olsson

sik. Gruppen avtackades och lottdrag-
ning med lockande vinster genomfördes.                                                                                                                    
Det var dags att bryta upp efter en härlig 
kväll och vi bar med oss ett verkligt fint 
högtidsmöte i minnet.
/LH Eivor Höörgren

Vid ljussläckningen spelades ”Valsen ur 
Glada Änkan”. Efter avslutning enligt vår 
ritual ledde CM-paret uttåget till ”The 
Most Beautiful Girl”. Efter mötet servera-
des mousserande vin och stämningen steg. 
Vi bjöds in till vackert dukade bord som 
gav en fin känsla av vårvinter. Borden var 
dekorerade med snödroppar i kruka, mur-
gröna och ljus i kandelabrar. Maten bestod 
av laxtoast, rostbiff med potatisgratäng och 
till efterrätt pannacotta med blåbär. Här-
till lämpliga viner. Talet till de nya med-
lemmarna höll FDO br Ulf-Peder Eklund 
och sy Gugge Lindholm talade för våra nya 
medlemmar.
Borden dukades om och Gert Rein-
hold spelade upp till dansvänlig mu-

Vi bjöds in till vackert dukade bord. På bilden syns DD br 
Bertil Påhlssson, O sy Monica Fahlström och SLD hr Einar 
Savolainen. 

Medan damerna hade mycket att samtala om vid andra bord:Gert Reinhold bjuder upp till dans. 

Sy Gugge Lindholm håller talet från nya medlemmar.

Visst smakade det bra med Sy Gunnels nygriljerade skinka och 
Br Svens fantastiskt goda senap efter gudstjänstbesöket.

H errarna hittade sina platser vid egna bord:

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad
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Som tur var fanns det också en skeppsläkare 
med på fartyget.

LH Sy Gunnel Olsson berättade om ”Blixt-
låset”, hur häktorna hakar fast i varandra, 
precis som vi Vasasyskon stöttar och hjäl-
per varandra.
Hon fortsatte därefter att referera till en ar-
tikel om ”De små gummorna”, som håller i 
allt, men såklart med viss hjälp av ”De små 
gubbarna”.
Sy Gunnel avslutade med att läsa dikten: 
Låt oss njuta av att hjälpas åt som vän-
ner…”
Ordf Br Jan-Erik tackade båda för deras in-
tressanta föredrag.
Kvällens stämningsfulla musik sköttes av 
biträdande Musikmästaren Br Nils Olof 
Olsson.
Han hade valt musiken med tanke på kväl-
lens tema, havet….kryssning….
o Sail along silvery moon med Mr Billy 
Vaughn
o Stranger on the Shore med Mr Acker 
Bilk
o Sjöman med Thory Bernhards

Nu längtade vi alla ut till baren, där Ser-
vitriser och Kryssningsdirektören tog emot 
oss och hälsade oss välkomna ombord.

Logen Christian nr 617s första möte 
2020 ägde rum lördagen den 25 januari.
Denna kväll var det ”Systrarnas afton”.
Vi systrar hade bjudit in till ” Ett spännan-
de Kryssningsäventyr”.
Som vanligt startade vi i logesalen, där vår 
Ordf Br Jan-Erik Larsson kunde hälsa 48  
förväntansfulla egna och gästande logesys-
kon Varmt Välkomna till en trevlig Vasa-
kväll.
CM Br Sven Hermansson informerade om 
utrymningsvägar och samlingsplats.
Därefter lästes protokoll, skrivelser och 
rapporter upp, innan det var dags för no-
minering och val av tjänstemän för 2020.
Vår DD Br Leif Svensson ledde årsmötes-
förhandlingarna och logen beslutade att 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

Därefter berättade KL Sy Gunilla Kärrdahl 
om ”Bishop Hill” och Vasaarkivet där.

Precis som Sy Birgitta Uttke och Sy Ann Ingvarsson med röda 
rosen.

Gästerna var piffigt uppklädda, lilla hatten var på.
Här är det Sy Lena o Sy Carola som smyckat sig så 
tjusigt.

Han gav oss goda råd, ifall vi skulle bli 
sjösjuka.
Dessutom var han omtänksam och bjöd 
runt på lite sjösjuketabletter.
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Som vanligt hade vi ett dignande vinst-
bord. Underbart!
Tack alla ni som både skänker vinster och 
köper av våra lotter.
Ni är alla guld värda. Fantastiskt!
Vad vore en fest utan en festkommitté?
Denna kväll, som var ”Systrarnas afton”, 
var det ”De små Gummorna” med  hjälp av 
några ”Små Gubbar”, som LH Sy Gunnel 
sa i sin rapport inne i logesalen, som hade 
ansvar för kalaset.
Ja, det blev verkligen ännu en fantastisk och 
lyckad Vasakväll i mycket god Vasaanda.

tyg, som hon arbetat på under flera år.
Hon tog oss in i en helt ny värld, som de 
flesta av oss inte kände till.
Monica, vilken fantastisk upplevelse vi fick 
vara med om, så proffsigt framfört. Tusen 
tack!

Stämningen var hög vid alla borden och vi njöt verkligen av 
det som vi blev bjudna på. Mums mums.

Efter den goda måltiden hälsade farty-
gets Kapten Br Sven Hermansson oss alla 
välkomna ombord och berättade lite om 
fartyget, innan båtens Värdinna Monica 
Damerau tog vid och berättade i ord och 
bilder om sitt liv på ett av de kryssningsfar- Gäster från Logen Klockan, Br Jan, Sy Inger, Sy Lena.

Maten dukades fram. 
Kvällens meny bestod av
o ”Flygande Jakob” med ris och sallad som 
Sy Gudrun Modin- Nordmark tillagat
o Jellow med rån, som Sy Gun Hermansson 
tillagat 
o Kaffe och goda Ambrosiakakor och 
knäckkakor.
Mästare för dessa kakor var Sy Inger Göthe, 
Sy Gunni Nilsson och Sy Brita Åkesson
Tack alla ni Systrar som ordnade dessa 
läckerheter till vår meny. Här har vi Ursula Karlstedt som ordnat med all bords-

dekoration.

Sy Inga-Britt är också ” i hatten ”….

Lördagen den 22 februari firade Logen 
Christian nr 617 Högtidsmöte.
Tänk vilket väder som erbjöds oss Syskon.
Regn och storm ute, men värme och god 
och glad stämning inomhus.
Denna gång började gästerna anlända re-
dan kl 15.00, eftersom logemötet startade 
kl 16.00.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Något spännande på gång? Sy Anitha, Br Per-Willy, Sy Siv, Br 
Bengt-Arne, Sy Gull-May var intresserade. 
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Nu var det dags för installation av Lo-
gens samtliga tjänstemän.
Vår DD Leif Svensson från LL Klockan 

Vin, öl , vatten serverades till samtliga 
rätter.

Nyinstallerade tjänstemän blev följan-
de:
BCM Br Dennis Olsson, CMA Sy 
Gunnel Olsson, BCMA Sy Brita Åkes-
son, BV Br Christer Nilsson, BMM Br 
Nils-Olof Olsson.
Övriga tjänstemän återinstallerades.
O Br Jan-Erik Larsson framförde sitt 
och logens tack till DD Br Leif Svens-
son med stab för den väl genomförda 
installationen.
Därefter utdelades det förtjänsttecken.
10-årsmärket till VO Br Anders Björk-

lund, FS Sy Ann Björklund, Sy Ursula 
Karlstedt, KL Sy Gunilla Kärrdahl, Br 
Hans W Lundgren, DKL Sy Eva Ne-
win, Sy Siv Junge Olsson.
Efter 25-år som trogen medlem i Logen 
christian nr 617  fick Br Paul Holm-
qvist mottaga 25-årsmärket. 
Sy Siv Olsson avtackades efter 5 år som 
CMA med en bukett blommor.
Kvällens stämningsfulla musik sköttes 
av BM Br Nils-Olof Olsson.

På programmet i logelokalen stod pa-
rentation, reception och installation.
Logesalen fylldes snabbt av 52 förvän-
tansfulla egna och gästande syskon.
Som vanligt hälsade O Br Jan-Erik Lars-
son oss alla, gäster och egna logesyskon, 
hjärtligt välkomna till denna festkväll.
Tillresta gäster denna kväll var vår DD 
Leif Svensson med stab och syskon från 
Logen Klockan samt vår förre DD O 
Jan-Anders Ingvarsson tillsammans 
med flera av sina logesyskon från Logen 
Tomelilla.
Parentation hölls för vår medlem Br 
Börje Karlstedt. 
O Jan-Erik Larsson höll ett litet tal, det 
hölls en tyst minut och Br BM Nils-
Olof spelade ”My Way”.
Sedan var det dags för reception.
Våra nya syskon Berta Andersson, Elna 
Gierz och Carin Nordqvist, mottogs 
enligt logens ritualer och därefter bilda-
de vi ”Syskonringen” och önskade dem 
VÄLKOMNA till vår loge.

O Br Sven-Olof Stigsson, Sy Lena Svensson, Sy Kl Inger Eriks-
son, DD Ps Leif Svensson samt CM Br Jan Hansen, samtliga 
medlemmar i staben.

Som representant för samtliga nyintagna medlemmar tackade 
Sy Carin Nordqvist, med ett fantastiskt tal. De såg nu fram 
emot en härlig tid tillsammans med sina nya syskon.

Nu var det dags att sätta sig vid de vackert dukade borden, där 
förrätten stod framdukad.

Därefter tog vi en liten paus, då det serverades kaffe o tilltugg, 
vilket smakade riktigt gott.

Därefter följde Konungens skål som utbringades av vår Heders-
medlem Sy Karin Holmqvist.

DD Br Leif bjöd oss på härlig dragspelsmusik samt ett spän-
nande musik-quizz till syskonens stora uppskattning. Tusen 
Tack Br Leif för din underhållning.

Lottförsäljerskan Eva Borg var i farten och lyckades sälja alla 
sina 500 lotter. Bravo!

nr 747 med stab ledde installationen på 
ett förtjänstfullt sätt.
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Br Raine Borg och Br Evert Staaf mottager FDO-värdighet.

Mellnert med stab. Stort tack för er med-
verkan! 
KL sy Maureen framförde julhälsningar 
från sju loger i USA och Kanada. 
Ordföranden delade ut tecknet för FDO-
värdighet till br Raine Borg och br Evert 
Staaf, följt av en välförtjänt applåd.

Julbord

Julloge Tjänstemännen.

några nödår med svår missväxt i vårt land 
från 1649 till 1868. 
Under Ordens väl talade DM och DD och 
ett flertal jul- och nyårshälsningar från Va-
samedlemmar framfördes.
Det hemlagade julbordet smakade under-
bart. Borden var dekorerade med julstjär-
nor, ljus och julprydnader. Julmusik hördes 
i bakgrunden. Kända julsånger sjöngs som 
vanligt. Vi tackade våra servitörer för året 
som gått och de lovade att återkomna 2020. 
Logesyskon som hjälpt till under året med 
dukning, iordningsställande av logesalen 
m.m. tackades med var sin julstjärna. Som 
avslutning på en mycket trevlig kväll läste 
sy Kerstin Nilsson Viktor Rydbergs Tom-
ten till Harald Wibergs illustrationer, ett 
klassiskt inslag som vi inte kan vara utan.

Högtidsmötet den 27 januari med års-
möte och installation.
Tio gästande Ordenssyskon från Logen 
Ronneby nr 630 infördes i logesalen och 
hälsades välkomna av Ordföranden. Un-
der årsmötesförhandlingarna godkändes de 
olika rapporterna och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna året. Logen har 
fått tre nya medlemmar under 2019. 
Installationen av tjänstemännen genom-
fördes värdigt och elegant av DD br Åke 

Jullogen den 14 december.
De senaste årens traditioner följdes. Vi 
hade nöjet att se DM Olle Wickström och 
DD Åke Mellnert och sy Carina Norin 
som gäster.  
KL sy Maureen Bengtsson framförde jul-
hälsning från Pioneer Lodge nr 506 i Rho-
de Island. LH br Bo Ahlsgård berättade om 

Vad vore en fest utan en festkommitté?
Denna kväll var det följande medlem-
mar, som hade ansvaret för att allt skul-
le fungera på bästa sätt.

Sy Gunilla Kärrdahl, Sy Karin Holmqvist, Sy Eva Borg, Sy 
Gudrun Modin -N, Sy Gunnel Olsson, Sy Brita Åkesson, Sy 
Gunni Nilsson, Br Christer Nilsson o Br Nils-Olof Olsson (som 
var fotografen o därför ej med på bild).

O Br Jan-Erik tackade för den härliga 
kvällen och hälsade alla hjärtligt Väl-
komna tillbaka, då vi har nästa loge-
möte den 21 mars.
LH  Gunnel Olsson

Sy Monica och Br Jan Hansen, vilka båda talar danska, hade 
mycket att prata om.

Kvällens värdpar, O Br Jan-Erik o DKL Eva Newin gick runt 
och skålade med gästerna.

LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping
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Kalmar Stads Lucia.

Syskonen i baren var redan i gång så alla 
fick något att dricka. Cirkulationen i rum-
met var stor så det var mycket information 
som byttes.  
Kl. 18.00 ringde klockan och Vasasysko-
nen samlades i logesalen.  
Ordförande br Ole Torfvitt slog klubban i 
bordet och så var vi i gång. Det var olika 
rapporter, Verksamhetsberättelse, Finans-
rapport, Rapport från KL och LH samt  re-
visionsberättelse. Alla rapporter godkändes 
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna året. 
Efter mötet fortsatte pubaftonen med mera  
mingel. Kvällens trubadur  Henry Mancini 
stämde  upp med  gitarrspel och sång. Det 
var många sånger som kändes igen och där-
för sjöng alla med. 
Till middagen fick vi en god fiskgratäng och 
till den bjöds det  både på sallad och varma 
grönsaker. Det var mycket gott. Även vid 
maten var sorlet i lokalen hög. 
Efter maten så fortsatte trubaduren med 
sin sång resten av kvällen. Det blev bara ett 
avbrott för den sedvanliga lottdragningen 
där många syskon  som vanligt skänkt vin, 
böcker och blommor. 
Vid pennan Magnus

Lördag den 25 januari  var det dags för 
årets årsmöte i Calmare Nyckel nr 628. 
Vi samlades vid kl. 17.00 i baren för att 
mingla och kolla av vad som hänt sen sist. 

Chihuly-glas

SLD br Ulf Alderlöf tackade för maten och 
en skål och ett leve utbringades för vår Or-
den och för Logen Småland.
Sy Maureen berättade om glaskonstnären 
Dale Chihuly och visade ett bildspel med 
foton på hans verk, som finns i Chihuly 
Garden and Glass i Seattle, Washington. 
Det är konstglas av yppersta klass, stora 
och fantasifulla skapelser i regnbågens alla 
färger som finns både inomhus och i träd-
gården. 
Maureen Bengtsson /KL

Söndagen den 15 december var det dags 
för den sedvanliga jullogen. Logemötet 
hölls i en vacker logesal som för dagen 
hade försetts med nya textilier/dukar på 
tjänstemännens bord. Dagen till ära hade 
vi besök av Kalmar Stads Lucia med tärnor 
som bjöd på vacker sång och ett stämnings-
fullt Luciatåg. Efter detta intogs måltiden 
från ett rikligt dukat julbord som smakade 
förträffligt. Kvällen avslutades med glögg-
mingel i baren, där också många lotterivin-
ster delades ut till glada vinnare. / P-O

Glada Glöggtomtar.

Lotteritomtar.

Glöggminglande systrar.

Glöggbroder Mats Hurtig.

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628, Kalmar
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Ingrid Rytterdahl vann en fullastad båt med ost och vin, här 
med logens O br Per Ericsson.

närvara). Kvällens underhållning bestod 
av en repris från förra året då vi gästades 
av sångerskorna Pia Karlsson & Christel 
Gunnarsson som sjöng fantastiska toner, 
några mer dansvänliga än andra och flera 
tog sig en svängom på dansgolvet i baren. 

Traditionsenligt på installationsmötet 
seglade båten vidare till en ny hamn, 
och hamnade denna gång hos Ingrid 
Rytterdahl. 
/LH Sandra Eriksson

Installationsstab och gäster från logen Calmare Nyckel nr 
628.

18 januari 
Logens årsmöte förrättades av SLD 
Ulf Alderlöf (logens DD hade tyvärr 
förhinder). Kvällens  efterkapitel bestod 

8 december 2019
Logens traditionsenliga julmöte med 
julsånger och julmat. Liksom de senaste 
åren bjöds vi på sång av Ronnebys Lucia 
med tärnor. Logens ordförande Br Per 
Ericsson läste traditionsenligt Tomten av 
Viktor Rydberg. 

15 februari
Årets högtidsmöte med installation 
inleddes traditionsenligt med att logens 
medlemmar med FDO-värdighet fördes 
in högtidligt och uppmärksammades, de 
fick dessutom med sig en ros hem efter 
mötet. Kvällens installationsstab leddes 
av logens DD Lena Brissman från logen 
628 Calmare Nyckel. Logens LH (tillika 
distriktets DH) Sandra Eriksson fick 
mottaga logens förtjänsttecken för trogen 
tjänst. Två 40-årsmärken delades ut till 
Birgit Svensson och Jan Dock (ytterligare 
två skulle ha delats ut, till Jans fru Monica 
och Siw Mossberg som tyvärr inte kunde 

40 års-märke delades ut till Jan Dock och Birgit Svensson.

Logens medlemmar med FDO-värdighet som högtidligt fördes 
in. 

Johan Puke.

Göholms Gods.

Kvällens föredragshållare Peter Bowin.

Ronnebys Lucia med tärnor. 

av en föreläsning av lokalpolitikern Peter 
Bowin som berättade om Göholms gods 
och dess historia framförallt utifrån ägaren 
Johan Puke.  

Kvällens underhållning i form av Pia & Christel.

Logens installerade tjänstemän för 2020.

LOGEN RONNEBY nr 630
Ronneby
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December
Vasa Orden av Amerikas sista möte för 
året var den 7 december med julfest som 
efterkapitel. Under mötet föredrog FDO 
Sy Gull-May Åstradsson nominering kom-
mitténs förslag på tjänstemän för kom-
mande år. Ordf. Br. Jan-Anders Ingvars-
son avslutade med att önska alla en God 
och skön jul och på återseende till nästa år. 
Härlig julmusik spelades både vid ingång, 
ljussläckning och utgång av MM Br. Gert 
Lantz. När Logen tagits bort och de fina 
juldekorerade borden med fina julgrupper 
arrangerade av CMA Sy Lena Andersson 
som sedan skänktes till kvällens auktion 
och med olika ljusslingor ställs på plats 
var det dags med glögg som efterföljdes av 
ett mycket gott julbord. Ett julspel under 
ledning av Sy Britt Lantz och som fram-
fördes av Logemedlemmar som avslutades 
med att tomten tog nästan alla på långdans 
med musik av Br. Tom-Inge Wahlqvist på 
dragspel. Sen var det paketutdelning och 
godispåsar till barnen. Vi vuxna fick vänta 
på kaffet då det bjöds goda mandelmusslor 
med grädde och sylt som Sy Anitha Hans-

son hade bakat samt att gottebord framdu-
kades. Därefter blev det auktion med Br. 
Bengt-Arne Åstradsson som svingade klub-
ban och försökte få bra priser på alla fina 
skänkta saker såsom julgrupper, kransar, se-
nap, kaka, julsaker m.m. och sist men inte 
minst avslutades med närvarolotteri innan 

det var dags att tacka för denna trevliga 
kväll tillsammans.
Gull-May Åstradsson

Långdans.

Långdans.

Långdans.

Spelman Br Tom-Inge Wahlqvist spelar upp till långdans.

Julspel.

Julspelet som kallades för ”ett litet snurrigt julspel”.

Auktionsföremålen.

Alla vid borden.

Julbordet serverat. O Br Jan-Anders Ingvarsson kollar läget.

Tomtarna delar ut julklappar.

Januari
Årets första möte i Tomelilla Logen nr 631 
innehöll bl.a. årsmöte utfört av vår DD Br 
Thomas Håkansson Från LL Skåne nr 570 
samt val av 2020 års tjänstemän. Under 
Logemötet hade vi glädjen att få in en ny 
medlem genom överflyttning av Sy Mari-
anne Ekholm Gunve från Logen Skövde 
nr 626. Efterkapitlet handlade om att bli 
lite kunnigare om smådjur av alla de slag. 
Detta gjorde Lars Jönsson verkligen, han 
berättade med inlevelse hur olika smådjur 
beter sig och vilken skada de kan orsaka 
i våra hem. Tipsen var många hur vi dels 
skulle se skador innan det var för sent och 
hur vi skulle agera. Efter kaffet var det dags 
för lotteridragning och närvarolotteriet där 
det blev många lyckliga vinnare innan det 
var dags att åka hem efter en jättetrevlig va-
sakväll.
Gull-May Åstradsson

LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla
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Intagning av överflyttad medlem Sy Marianne Ekholm Gunve 
från LL Skövde nr 626.

Här informerar kvällens föredragshållare Lars Jönsson gästen 
Inge-Gerd Råberg hur en musfälla fungerar. Alla kluriga Bröderna Jan-Anders, DD Thomas , Per-Willy, 

Gert, Bengt-Arne, Enar och Leif som gjorde kvällen lyckad.

Hög stämning ...

Februari
Ett ruskigt väder utomhus i februari, men 
inne i Folkets Park i Tomelilla kändes det 
varmt då det hålls Logemöte med 33 egna, 
två gästande syskon från LL Skåne nr 570 
samt fyra presumtiva gäster som anslöt se-
nare.
Under mötet balloterades det in fem perso-
ner som skall recipiera under mars mötet.                             
LH berättade hur firandet av Alla Hjärtans 
Dag har kommit till.
Efterkapitlet var brödernas afton eller var 
det systrarnas? För bröderna hade fixat 
olika stationer med att benämna namn på 
verktyg, olika typ av batterier, glödlampors 
djungel, olika musikstycken samt gissa ål-
dern på några bröder. Som utslagsfråga 
skulle man att gissa hur många träpluggar 
det fanns i burken. Vi systrar fick jobba i 

lag, men våra bröder hade varit kluriga. 
Vinnande lag kallades för Bigabi och det 
var Birgitta, Inga-Lill, Gull-Britt, Ann, 
Britt och Irene som tog hem priset som var 
en vandringspokal fylld med geléhjärtan 
till Alla Hjärtans Dags ära. De fick även 
var sin tulpan. Nu satt kaffet fint och till 

fran LL Klockan nr 747 samt Logens egna 
medlemmar. Efter sedvanlig uppläsning av 
protokoll, skrivelser och rapporter övertog 
DD Br Rolf Hansson ordförandeklubban 
och genomförde årsmötesförhandlingarna. 
Sedan samtliga rapporter godkänts och 
lagts till handlingarna, följde en kort paus 
innan DD Br Rolf med sin stab installerade 
Logens ny- och omvalda tjänstemän.
Sy Bodil och Br Leif Larsson tilldelades 

Alla goda pajerna.

... Vid borden.

det överraskade de med en stor mumsig 
spettkaka som skars upp i fina bitar. Innan 
kvällen var slut blev det dragning av lot-
teri och närvarolotteriet. Vi tackar för en 
mycket trevlig kväll och extra tack till våra 
bröder som gjorde denna kväll lyckad.
Gull-May Åstradsson

Här skärs spettkakan upp av Br. Per-Willy Hansson och Br. 
Bengt-Arne Åstradsson.

Stora diskussioner i grupperna.

Vinnande laget Bigaby som bestod av gästen Irene, Systrarna 
Gull-Britt, Inga-Lill, Britt, Ann och Birgitta.

Här står bröderna och funderar.

Högtidsmöte den 25 januari 2020.
Sista lördagen i januari hålles traditionsenligt 
Logens Installationsmöte.
DD Br Rolf Hansson med stab och med-
följande logesyskon fran Logen Nybyg-
garna nr 698 hälsades varmt välkomna av 
O Sy Inger Bengtsson, liksom två gäster 

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs
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Sy Kerstin Nilsson mottog Logens Förtjänsttecken.Sy Bodil och Br Leif Larsson tilldelades 25-årsmärken.

DD Br Rolf med sin stab installerade Logens ny- och omvalda 
tjänstemän.

O Sy Inger Bengtsson med tjänstemän.

Sy Britt-Marie Rönn, Sy Berit och Br Hans Bogren fick ta 
emot 40-årsmarken.

O Sy Catherine vid julgranen.

Den 14 december 2019
Sy KL berättade om en emigrantresa i jour-
nalisten Elsa Blenda Nordströms spår i maj 
1922. Resan utgick från Köpenhamn och 
hon reste i 3:e klass. Dagen innan läkar-
undersöktes passagerarna, vaccinerades och 
lusbesiktigades. Avresedagen undersöktes 
dessutom ögon, händer, tänder och tand-
kött.
Totalt ca 300 passagerare i 3:e klass begav 
sig ut över Atlanten via Kristiania. Vädret 
var till en början dåligt, men maten var 
bra. Man behövde alltså inte ha med sig 
mat som för 50 år sedan. Efter 11 dygn 
var man framme i New York och på nästa 
möte berättar Sy KL vidare om Elsa Blenda 
Nordström. Det skall bli spännande!
Br LH hade tittat närmare på efterkapitlen 
från december-mötena mellan åren 1990 
till 1995. Vi hade alltid Luciafirande före 
mötena och under efterkapitlen förekom 
diverse musikframträdanden och många-
handa lekar.
Vid ljussläckningsceremonin spelades 
When you wish upon a star ur filmen Pi-

Minglet tog vid medan salen iordningställ-
des för banketten. När alla funnit sin plats 
serverades en välsmakande gratinerad flä-
skytterfilé med svamp samt panacotta med 
färska bär.
DD Br Rolf tackade för god mat, borden 
bröts och salen dukades om till småbord 
varefter kaffe och hembakade kakor ser-
verades. Dansen tog vid och golvet fylldes 
snabbt av dansglada logesyskon.
Så småningom blev det dragning på lotteri 
och Drömresa och många glada vinnare 
kunde hämta sina vinster. Ännu en mysig 
Vasakväll var till anda.
Hans Bogren
Kulturledare

25-årsmärken, Sy Britt-Marie Rönn, Sy 
Berit och Br Hans Bogren fick ta emot 
40-årsmarken och Sy Kerstin Nilsson mot-
tog Logens Förtjänsttecken. Samtliga tack-
ade varmt för utmärkelserna.
BKL Br Hans Bogren berättade att det kom-
mit brev och julkort från Logerna Mayflo-
wer nr 445 och Golden Valley nr 616, båda 
i Los Angeles. Han läste ur LL Mayflowers 
News Letter om hur amerikanerna ser på 
nyårsfirandet i de Nordiska länderna, en 
uppfattning som inte helt överensstämmer 
med verkligheten. BLH Sy Evy Lindstrand 
fortsatte sin berättelse om Arnbergs töser, 
ett alltid uppskattat inslag. Efter Ordens 
Väl och avslutning utförde CM-paret den 
vackra ljussläckningen.

nocchio från 1940 och det var Tony Bakers 
orkester som spelade. 
Vid utträdet spelades Tomtarnas vaktparad 
av Kurt Noack från 1912 med Benny An-
derssons orkester.
Våra värdpar Mona och Bengt Lagesson 
och Anja och Kurt Hugosson dukade till-
sammans med vår matleverantör upp ett 
dignande julbord. Alla åt med god aptit 
och blev endast avbrutna då och då med 
diverse snapsvisor och andra visor. Det var 
Br Bengt Lagesson och Sy Gunnel Sjö som 
ledde sångerna med den äran.
Sy Gunnel Sjö tillsammans med Sy Ca-
therine läste växelvis ”Tomten” av Viktor 
Rydberg och fick uppskattande applåder av 
syskonen.
Efter maten serverades kaffe och hemgjord 
ostkaka. En värdig avslutning på en trevlig 
kväll, en kväll som inte slutade förrän när-
mare midnatt.

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö
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Vår DD Sy Monica Jernetz och gäster från Calmare Nyckel nr 
628, Sy Anna-Lena Karlsson och Br Magnus Jz Gustavsson.

Ett dignande julbord lockade till omtagning.

Läkaren Gunnar Hagberg berättade till egna bilder om 
primitiv kirurgi som han genomfört under många besök 
genom åren i Afrika och Asien.

Logemötet den 22 februari 2020
Mellan logemötet och måltiden berättade 
läkaren Gunnar Hagberg om sina insatser 
som kirurg i flera länder i Asien och Afri-
ka.
Med egna bilder visade han vad det kunde 
innebära att operera under mycket primi-
tiva förhållanden. Ett mycket intressant fö-
redrag, som gärna kunde ha varit längre.
Måltiden förflöt under trevliga former och 
med god hjälp av flera logesyskon, som fick 
arbeta i mörkret, då belysningen inte fung-
erade i köket. /Bengt Hammargren

Logemötet den 17 januari 2020
Totalt 19 egna logesyskon samt vår DD Sy 
Monica Jernetz hade samlats denna kväll.
Parentation hölls för vår Br Kjell Ljung-
kvist, som avled den 19 december 2019.
Mötets huvudpunkt var årsmötesförhand-
lingarna, som leddes av vår DD Sy Monica 
Jernetz. Samtliga rapporter lästes och sty-
relsen beviljades full och tacksam ansvars-
frihet för det gångna verksamhetsåret.
Kvällen började med ett mycket uppskat-
tat kåseri av Ulf Nilsson om de småländska 
glasbruken. Efter mötet serverades en god 
fiskrätt och kvällen igenom bjöds på trevlig 
samvaro. /Bengt Hammargren

Vi låter oss väl smaka av de goda rätterna.

Ulf Nilsson kåserade om småländska glasbruk.

O Sy Catherine med kvällens kåsör Ulf Nilsson.

Logemöte 25 januari 2020.
Så var det dags att samlas igen. Vintern 
låter vänta på sig. Det här mötet innehöll 
logemöte, årsmöte och installation. Vi bör-
jade mötet 1 timme tidigare än vanligt. 
Till mötet samlades 23 egna syskon och 6 
gästande syskon från Logen Blå Jungfrun 
749. Vår ordförande Stig Lilja var sjuk och 
hade förordnat FFDO Gunilla Öst att 
sköta ordförande skapet. Under logemötet 
fick vi höra vår KL Bengt Römbo berätta 
om Mary Anderssons karriär i USA. Hon 
föddes på en liten gård i Linköpings stad 
1872. Hon utvandrade som ung flicka till 
Michigan. Började som diskare i ett skogs-
huggarläger och blev så småningom chef 
för en nyinrättad myndighet kvinnobyrån 
inom arbetsmarknadsområdet. Vår LH be-
rättade om Vasaarkivet i Bishop Hill. Bak-
grunden till detta ämne var att vi fått ett 
gratulationskort från dem.
Under årsmötesförhandlingarna fick vi 
höra verksamhetsberättelse, rapport från 

KL, LH och FS. Anders Johansson läste 
förtroendemännens rapport och Thomas 
Svensson revisionsrapporten. 
Efter årsmötet en kort paus och därefter 
installation av tjänstemän. Den sköttes på 
ett utmärkt sätt av staben från Logen 749 
Blå Jungfrun under ledning av DD Birgitta 
Petersson. Så mycket lättare installationen 
går med nya ritus. Efteråt delades LFT ut 
till Anders Johansson, Bengt Römbo och 
Lis-Karin Dahlgren. De har alla gjort och 
gör värdefulla insatser för vår loge,
Så blev det dags att förflytta oss till klubb-
lokalen. Där väntade som vanligt en utsökt 
tre-rätters måltid tillagad av vår klubbmäs-

Sy Lis-Karin Dahlgren, Br Bengt Römbo och Br Anders 
Johansson.

LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik



32 33

Den traditionella julfesten för Logen 
Nybyggarna 698 ägde rum i början av 
december.
Ett 50-tal förväntansfulla logesyskon mötte 
upp i den vackert julpyntade festlokalen.
Julgranen var på plats. Alla julens 
läckerheter som ett riktigt skånskt julbord 
bjuder var uppdukat.
Vi lät oss väl smaka. Stämningen förhöjdes av 
trevliga bordsvisor. Mätta och glada tackade 
vi kvällens arrangörer. Förväntningarna på 
besök av tomten infriades. Alla öppnade 
ivrigt julklapparna och konstaterade att 
tomtens fantasi var det inget fel på.
Efter dragning på kvällens lotteri önskade 
vi varandra God Jul och vandrade hem 
efter ännu en trevlig Vasaafton.>Bild 2
Lena Folckner / LH

tare Anna-Lena Lilja med medhjälpare Maj 
Rondahl. Kvällen fortsatte i god vasaanda 
innan det var dags att gå hem i den ljumma 
vinterkvällen.
Lena Folckner / LH

En titt i fotoboken.

Br Gunnar Lith med bordsdam.

Sy Gunilla Öst med kavaljer.

DD med stab.

Julmöte i Scalapaviljongen.
Ett år går fort och nu var det dags igen.        
I decembermörkret hade drygt trettio lo-
gesyskon sökt sig till den gamla biografen i 
Örkelljunga, som numera är vår logelokal.
Besök av vår DD Anna- Brita Martinsson, 
DKL Eva Newin och O Jan-Erik Larsson 
från LL Christian nr 617.
Efterkapitlet inleddes på sedvanligt sätt 
med besök av ortens Lucia med i år tio tär-
nor. I år klingade det otroligt vackert om 
Lucian och alla njöt och trivdes i dunklet. 
Flera orter har numera svårigheter att ha 
Luciatåg, men i Örkelljunga verkar det inte 
vara några större problem.  
Sedan lämnade vi paviljongen och färdades 
till Ekets Bygdegård, där julbuffén vän-
tade.
Sånger till maten och därefter juldans ledd 
av Inger Fröidh till tonerna från dragspel 
och gitarr.
Årets musikaliska jul-quizz vållade en del 
bekymmer, men så spände det från Bell-
man till musikal.
Lotter i mängd och tärningsspel med Jan 
Hansen.  Gröt och kaffe. Sedan var det 
midnatt och ”Nu tändas tusen juleljus”. 
Alla hade varit snälla och tycktes nöjda 
med vad de fick av tomten.
Nästa gång vi ses är det 2020 och vi skall 
till Finlands vildmark.
/ LS

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Råd från redaktören:
Separera text och bild!

Texten skall vara .docx eller .odt dvs. Word-
fil eller Open Document-fil.

Ingenting annat!
Bilderna skall vara i .jpg-format och 

levereras separat från texten i egna filer.
Men gärna i samma mejl om det går.

Bilderna i en spalt är 6,4 cm breda och
trycks med 300 dpi (punkter per tum).

Det betyder att om din bild är 72 dpi måste 
den vara minst 26,7 cm bred!

LOGEN NYBYGGARNA
nr 698, Ängelholm

LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga
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LL Klockans januarimöte 2020.
Då var vi igång igen. Snön lyser med sin 
frånvaro, men desto mer väta ovan ifrån.
Trots förkylningstider med flera återbud i 
sista stund blev vi drygt ett trettiotal denna 
regniga och kulna januarilördag.
Logemötet med årsmöte lett av DD Anna-
Brita Martinsson klarades av galant .
Tre balloterades in och kanske finns det 
hopp för framtiden.
Till efterkapitlet tillkom sju gäster bl.a. 
kvällens föredragshållare Björn Haralds-
son. Magen fick sitt och sedan fick vi en 
resa från köksbordet i Kvidinge till Fin-
lands viltmark. Trumpet inledde och vackra 
bilder följde med fyndiga och informativa 
kommentarer.
DD hade bakat kaka och lotteri som van-
ligt med många köpare men färre vinnare 
som vanligt.
En jättetrevlig kväll, som avslutades med 
arméns tapto och med psalmen ”Bred dina 
vita vingar” som bakgrund. Inte ett öga var 
torrt.
/LS

En vacker kombination. Dragspel 
och trumpet, PS Leif och Björn 
spelar Amazing Grace.

Kvällens naturfotograf och före-
dragshållare Björn Haraldsson.

Sy Kerstin Långberg med två av 
kvällens gäster Pia och Thomas.
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Året som gått 2019!
Högtidsmötet den 19 januari inledde året 
med årsmötesförhandlingar och installa-
tion av logens ämbetsmän. O br Ulf Ny-
berg hälsade alla gästande och egna logesys-
kon hjärtlig välkomna.
Årsmötesförhandlingarna leddes av DD sy 
Gunilla Öst LL Westervik nr 679. Instal-
lationen av Logens tjänstemän för år 2019 
utfördes av DD sy Gunilla Öst med stab 
från LL 679 Westervik. Det skedde med 
stor värdighet.

Februari hos LL Klockan Nr 747
Februari och fortfarande ingen snö eller 
minusgrader i Örkelljunga. Det som gäl-
ler för närvarande är snålblåst, regn och 
tövalla.
Men inne på Scalapaviljongen och Klock-
ans logesal var det varmt och gott.
Tretton gäster från logen Höganäs Nr 634 
innehållande bland andra vår DD Anna-
Brita Martinsson och DHM Knut Rosen-
kvist och HM Berit Bogren. På eftermidda-
gen övade staben och till logemötet tillkom 
trettio egna logesyskon.
Logen fick två nya syskon, Gunnel Persson 
och Taim Persson, så än är det liv i Klockan. 
Efter ett möte på två timmar inklusive paus 
var det dags för mat, dryck och umgänge. 
Logen plockades ner och vackert dukade 
bord bars fram.
Sy Helle och Br Jan Hansen hade förberett 
förrätten och fick hjälp av ett antal systrar 
på sluttampen. Varmrätten, halstrad lätt-
gravad rödingfilé med ljummen lök och 
rom potatis lovordades av alla. Till dessert 
serverades hjortronparfait med flarn och 
blåbärspaj. Drycker av varierande slag ser-
verades. O hälsar välkommen till bords.
Konungens skål utbringades och Kungs-
sången sjöngs. Till desserten bjöd DD Sy 
Anna-Brita  på ett glas portvin och en skål 
för Vasaorden utbringades. Tal till recipien-
derna hölls av VO Sy Lena Svensson och Br 
Taim tackade. Tacktalet för maten hölls av 
DD Sy Anna- Brita och skål utbringades 
för LL Klockan. 
Dans, umgänge, lotteri och kaffe med kaka 
(bakad av Sy Lena Svensson). Alla tycktes 
som vanligt nöjda och belåtna med några 
timmars trevlig samvaro och lämnade Sca-
lapaviljongen med tanken att nästa gång vi 
träffas är det nog vår i luften. /LS

Installationsstaben från LLV Westervik 
nr 679 Västervik.

Ulf Nyberg meddelade vilka han utsett i de 
olika kommittéerna. 10-årsmärken delades 
ut av O br Ulf Nyberg till BFS sy Anne-
Marie och FDO br Lars-Erik Karlsson 
samt KP sy Gullvi och V br Ain Kumm. 
FDO-värdighet utdelades till CMA sy Ani-
ta Andersson. DD sy Gunilla Öst delade 
ut Lokallogens Förtjänsttecken till O br 
Ulf Nyberg och FDO br Lars-Erik Karls-
son. Vid efterkapitlet välkomnade O br Ulf 
Nyberg alla till bords och som seden är, så 
avnjöt vi en tre-rätters middag. DD sy Gu-
nilla Öst tackade för maten. Den trevliga 
kvällen avslöts med en stunds dans i sann 
Vasa-anda. 
Den 16 februari - Under förhandlingarna 
installerades enligt ritualen BK br Sture 
Ljungblom och BCMA sy Ingalill Nyberg 
i sina ämbeten av O br Ulf Nyberg, som 
önskade dem lycka till. Efter avslutade för-
handlingar samlades vi och inbjudna gäster 
i matsalen och intog vår måltid. Därefter 
berättade Dennis Rydh om järnvägens ut-

V br Lasse Enarsson, O br Stig Lilja, DD sy Gunilla Öst, 
LH sy Lena Folckner, CMA sy Lilian Enarsson, PS br Ingvar 
Folckner.

Tjänstemännen för LL Blå Jungfrun nr 
749 år 2019.

PS br Håkan Andersson, BV br Hans Appelgren, FDO br 
Lars-Erik Karlsson, CM br Lars Einarsson, V br Ain Kumm, 
KP sy Gullvi Kumm, LH sy Anna-Maj Ivarsson, O br Ulf 
Nyberg, KL sy Gunilla Brorsson, FS sy Majvor Åström Einars-
son, VO br Owe Carlsson, CMA sy Anita Andersson, K Ewa 
Carlsson.

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 
nr 749, Oskarshamn
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veckling från 1800-talet till nutid. Det var 
mycket intressant och det ställdes många 
frågor, som besvarades utan tvekan. 
Efter logemötet den 16 mars samlades lo-
gesyskonen och gäster till mycket smaklig 
måltid. Efter måltiden berättade Åke Jo-
hansson om Ölands natur och visade bil-
der. Ett mycket uppskattat föredrag.
På logemötet den 27 april fick vi besök av 
DD Gunilla Öst och ytterligare tre logesys-
kon från LL Westervik nr 679, som inför-
des av Ceremonimästarna. 
Kvällen avslutades som vanligt i matsalen, 
men denna kväll var det bröderna, som stod 
för programmet. Efter middagen framförde 
nio bröder en melodikavalkad på berömda 
Ove Törnqvist melodier med olika attribut 
och klädslar. Under denna underhållning 
fick vi skratta hjärtligt och bröderna fick 
ta emot hjärtliga applåder. CMA sy Anita 
Andersson framförde vårt tack.

Vasagolfen som anordnades av Logen Kär-
nan nr 608 i Helsingborg den 16 maj, del-
tog fyra logesyskon från vår loge. I denna 
tävling segrade återigen br Hans Appel-
gren. Så nu är det planering för 2020 års 
golftävling i Oskarshamn.
På kvällen den 18 maj reste 12 logesyskon 
till Visby för att besöka LL Gotland nr 
624 och delta i deras logesammankomst 
på lördagen. Söndagen den 20 maj fick be-
sökarna delta i en uppskattad guidad tur i 
Visby och på eftermiddagen styrde färjan 
mot Oskarshamn igen. Alla var så nöjda 
och glada efter den utflykten och att kon-
takten med LL Gotland återupptagits. 

21 september var det dags för höstens för-
sta sammankomst den. Som O tjänstgjorde 
VO br Ove Carlsson. Vi hade besök av DD 
sy Gunilla Öst LL Westervik nr 679, Väs-
tervik. Distriktslogens Förtjänsttecken de-
lades ut till KL sy Gunilla Brorsson. 
Till efterkapitlet var tre 
”Kvilthäxor” inbjudna. 
Lena Nilsson berät-
tade om kviltningens 
historia. Många fina 
handarbeten visades 
upp och alla fick veta 

”Alptoppens ros”: Lars Einarsson, Ain Kumm, Sture Ljung-
blom, Håkan Andersson och Milton Petersson.

”Den stygga lilla loppan” 
Framfört av: Ulf Nyberg, Owe Carlsson, Lars Einarsson, Ain 
Kumm, Håkan Andersson och Lars-Erik Karlsson.

En bild från söndagens guidning.

Samling inför logesammanträdet. 

med dessa unga som hamnat i drogberoen-
det. Det var verkligen uppskattat.
Den 16 november Högtidsmöte. Vi hade 
glädjen att inviga tre nya medlemmar Bar-
bro och Lars Astinder och Anna-Stina Nils-
son. Under dessa förhandlingar fick vi höra 
förslagen till logens tjänstemän för 2020. 
Dessa framfördes av FDO br Lars-Erik 
Karlsson, tyvärr var det en del vakanser. O 
br Ulf Nyberg framför tack till nomine-
ringskommittén för deras arbete. Sy Irma 
Ågren Persson erhöll M 25.

Vid samlingen den 14 december bjöds det 
på varm glögg och pepparkakor. 
Nomineringskommittén hade lyckats med 
att fylla vakanserna, så val av tjänstemän 
för 2020 genomfördes. Många julhälsning-

gren vann även denna gång herrgolfen och 
sy Karin Appelgren blev segrare i damgol-
fen. 
Den 19 oktober logemöte. På efterkapit-
let var det tre inbjudna gäster samt kvällens 
föredragshållare Ulf Ljunggren. Hans före-
drag var ”Hela människan”. Det handlade 
om hur han arbetar med människor med 
drogbesvär. Han gör ett fantastiskt arbete 

Den 3 oktober spela-
des den årliga lokal-
logegolfen på Os-
karshamns GK.  Åtta 
medlemmar deltog 
och br Hans Appel-

hur ett lapptäcke tillverkas.

Nyinvigda medlemmar.

Främre raden Anna-Stina Nilsson, Barbro och Lars Astinder.
Mellersta raden faddrarna Britt Redborn, Håkan och Anita 
Andersson och längst bak O br Ulf Nyberg.

Sy Irma Ågren Persson, som fick M 25 och O br Ulf Nyberg.
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POSTTIDNING  B

ar hade inkommit som lästes upp. 
Efter avslutade förhandlingar iordnings-
ställdes Ordensalen för att ta emot Lucia 
med tärnor, som spred ljus och glädje. De 
framförde våra välkända och även några 
nyare Lucia och julsånger. 
I matsalen fick vi avnjuta ett mycket gott 
julbord. Kvällen avslutades med lotteri-
dragning och dans till CD-spelare. 
Hoppas på ett lika gott år 2020 i Sann 
Vasaanda!
Anna-Maj Ivarsson
LH

Lucia med tärnor sjunger på LL Klockan nr 747:s julmöte.

Tomteparad


