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reDAktionellt
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 6 augus-
ti 2006. Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson, 
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det att föredra.

VASA-VÄNNER!
Vasa Support Club fortsätter sin verksamhet med att ekonomiskt 

stödja all verksamhet, som kan vara till glädje och gagn för med-
lemmar inom DL 20 och därmed vår Orden.

För kort tid sedan sändes till alla Loger våra justerade stadgar. I 
medföljande brev bad vi bl.a. om hjälp att få en kontaktperson i 
varje Loge, vilket skall underlätta våra kontakter. Namn på dessa 
har börjat sändas till oss för vilket vi tackar.

I samma brev har vi till varje enskild Loge meddelat hur många procent av Logens medlem-
mar som också är medlemmar i Vasa Support Club. Naturligtvis hoppas vi genom detta få 
flera medlemmar, speciellt i de Loger som befinner sig på den nedre halvan av våra 18 Loger.

Har Ni i Er Loge bra idéer om hur vi skall få fler Vasa-medlemmar eller annat som är till 
glädje för VOA och som fordrar ekonomiskt stöd; sök i första hand medel hos distriktsstyrel-
sen, men tänk på att även Vasa Support Club står beredda att hjälpa till.

Hjälp oss att stödja genom
medlemsavgifter - kondoleanser - gratulationer och gåvor!

Vårt postgiro 105 68 42 - 6
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen, Rolf Arnshed, ordförande
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Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

reDAktören hAr orDet.
Ordenssyskon!
Årets andra nummer har lämnat tryckpressen och presenteras härmed för läsarna. Det är 

minst lika innehållsrikt som vanligt, här finns bland annat foto och presentation av Årets 
Svensk-Amerikan, Agneta Nilsson, samt information om arrangemangen för ÅSA i Växjö. 
Övriga svensk-amerikanska arrangemang i vårt land finns på mittuppslaget, likaså finns i 
tidningen information om andra sommaraktiviteter hos några av våra Lokalloger. Jag hop-
pas få många reportage och foton från alla dessa.

Ett antal av detta nummer kommer att transporteras till San Diego och överlämnas till 
deltagarna vid Storlogemötet.
Vasa Orden av Amerika blir 110 år i höst. En aktningsvärd ålder som naturligtvis bör 

uppmärksammas. De Lokalloger som har möten omkring den 18 september, har här en 
möjlighet att göra något extra. Även här hoppas jag få många foton och reportage.
Avslutningsvis tackar jag alla medarbetare och önskar Er och övriga Ordenssyskon en 

skön och avkopplande sommar.
Bertil Ericsson
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DistriktsmästArens spAlt
ORDENSSYSKON!
Nu har värmen och solen återvänt till oss 

och alla träd och buskar brustit ut i knopp och 
våren är på väg att övergå i sommar.

Med årsmötesförhandlingar och installa-
tioner av Logens tjänstemän avklarade samt 
många trevliga Logemöten och efterkapitel 
har vi nu avverkat ännu en Logetermin.

Det blir många fina Sverige-Amerika ar-
rangemang under sommaren och jag hoppas 
att många Logesyskon tar tillfället i akt och 
besöker några av dem. Tid och plats hittar Ni 
längre in i tidningen.
Vid Storlogemötet som avhålles den 30 juni 

till den 7 juli i San Diego, Kalifornien, skall jag 
och VDM Sy Catherine vara vårt Distrikts de-
legater. Arbetet med behandling av motioner 
och rekommendationer är tidskrävande, men 
väldigt intressant och jag hoppas att vi kan 
föra vårt Distrikts talan på rätt sätt ”där över”.

Förberedelserna inför tjänstemannakonferen-
sen den 26 - 27 augusti i Ljungby är igång. Jag 

hoppas att så många 
som möjligt från våra 
Lokalloger kommer 
att närvara. Utbytet 
mellan Logesyskon 
är väl så viktigt som 
själva utbildningen, 
men jag hoppas att 
utbildningen kommer att ge del-
tagarna mycket att ta med sig hem.
Arbetet med nästa Distriktsmöte är i full 

gång. Tillsammans med Logen Klockan Nr 
747 kommer Distriktslogen att anordna mötet 
i Ljungby helgen den 12-13 maj 2007.

Med dessa korta rader vill jag och Sy Carina 
önska alla Logesyskon

EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR och jag 
hoppas att vi alla kommer tillbaka med nya 
krafter till höstens Logemöten.

I Sanning och Enighet
Åke Mellnert

House of Sweden – Sve-
riges nya ambassad i USA.

Sverige kommer att 
visa upp ett nytt ansik-
te mot världen, när den 
nya ambassadbygg-
naden i Washington 

DC står färdig hösten 2006. Arkitektek-
terna Tomas Hansen och Gert Wingårdh, som 
fick uppdraget genom en arkitekttävling som 
Svenska Statens fastighetsverk utlyste 2002, 
har lagt sig vinn om att skapa en skandinavisk 
profil på byggnadsverket och en funktionell 
enkelhet som appellerar till högt ställda krav 
på verksamhetsinnehållet.
”Byggnaden är ljus och luftig med stora glas-
partier. Ljusföringen är en viktig del av huset, 
både utvändigt och invändigt. Runt hela hus-
kroppen går ett bälte av ljust, bakbelyst trä, 

vilket ger känsla av att huset svävar när det är 
mörkt ute. House of Sweden är uppburet av 
vita pelare och upplyst av nordiskt ljus. Mate-
rialen består av ljust trä, glas och sten. Ofta i 
olika lager.

House of Sweden är en fascinerande, modern 
byggnad som kommer att låta tala om sig, inte 
bara i Washington DC. Arkitekturen har en 
raffinerad enkelhet som både känns självklar 
och ändå överraskar. En upplevelserik och ele-
gant arkitektur som är väl anpassad till tom-
ten och gör den magnifika utsikten rättvisa”. 
(citat från http://www.sfv.se/cms/sfv/aktuellt/
house_of_sweden/house_of_sweden_wash-
ington_DC.html)

Läget i Washington DC är det bästa tänk-
bara, i den pittoreska stadsdelen Georgetown 
med gamla kolonialhus, restauranger, strand-
promenad, båtklubbar och caféer, och ändå 

vice DistriktsmästAren
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mitt i stan. 
Den nya svenska ambassadbyggnadens funk-

tion är tänkt att, förutom en ambassads rent 
administrativa verksamhet, inspirera till mö-
ten människor emellan. Skapandet av ett så 
kallat Event Center öppnar sina dörrar för ut-
ställningar, konferenser, representation, mot-
tagningar, produktlanseringar etc. Ett antal re-
presentationslägenheter kommer att hyras ut 
till Sverigeanknutna företag. En perfekt miljö 

för att skapa kontakter och konferera.
Sveriges ambassad kommer att bli något 

utöver det vanliga med sin öppenhet och vi 
kommer säkert att få höra mer om denna ju-
vel i den poltiska maktens centrum, Washing-
ton D. C.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en skön 

sommar!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

ORDENSSYSKON!

Äntligen är våren här och sedan kommer för-
hoppningsvis en lång varm skön sommar med 
många aktiviteter vid våra Amerikadagar.

Det är Storlogemöte i San Diego, Kalifor-
nien dit många ska resa här ifrån Sverige.

I min loge Höganäs Nr 634 är det många 
som åker. De har träffats under vintern och 
planerat, och pluggat engelska, allt för att vara 
väl förberedda.
Vi som inte åker med hoppas få  lyssna på 

deras upplevelser i efterskott förhoppningsvis 
i både ord och bild.

Under sommaren då det är varmt och skönt 
vill jag gärna tipsa om våra trevliga t-shirt, det 
finns ännu ett litet antal kvar i storlekarna 
M,L,XL. En trevlig gåva till våra systrar och 

bröder liksom livrem-
men med Vasaemblem.
Vår nya Vasa-slips och 

scarf har blivit popu-
lära i Amerika dit jag 
skickat ett antal.

De finns nu åter i 
lager men tar fort 
slut. Gör din beställning 
nu så du är säker på att inte bli utan.
Vid höstens tjänstemannakonferens kommer 

jag att ha med mig de märken och artiklar 
som finns till försäljning.
Slutligen vill jag önska alla Vasasyskon en fin 

sommar med många trevliga Vasaaktiviteter.
Varma hälsningar till Er alla 
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

mDer hAr orDet

vice DistriktssekreterAren

Ordenssyskon.
Ja så har då den vän-

tade värmen anlänt  
och detta med bravur.

Det som skulle bli 
vår blev högsommar 
direkt, så all växt-
lighet exploderade 
på några dagar och 
sommarkläderna 

fick bråttom ur garderoberna.
Ja nu har vi fått in lite erfarenheter från in-

stallationerna i Logerna, dessa skall vi nu ta 
och titta på och se om det är något som vi be-

höver titta över vad beträffar genomförandet.
Vi kan inte ändra ritualen då denna är god-

känd vid senaste Distriktsmötet, utan då mås-
te en ny motion om ändring skrivas, som skall 
godkännas av Storlogens Exekutiva Råd.

Jag tycker personligen att vi skall se tiden an, 
innan vi börjar fundera på eventuell ändring. 
Det är en ny ritual som vi inte är vana vid 
ännu, därför måste vi ge den lite tid, en gång 
är för lite för att se om det är bättre eller inte.

Då jag fått läsa igenom de inlämnade syn-
punkterna och då främst från våra DD-ar, vill 
jag återkomma i frågan. Till dess läs igenom 
och begrunda därför med öppna sinnen den 
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nya ritualen än en gång. Är det några frågor 
är ni välkomna med dessa till mig så skall jag 
se om jag kan redogöra för tankarna bakom 
texten/genomförande. 

Kanske ska vi genomföra ytterligare en ut-
bildning/genomgång!
Vid senaste ER mötet godkändes arbetsbe-

skrivningar för: DS, VDS, MDER samt ef-
terinstallationsritual (denna samordnas med 
DL19) för tjänstemän ej närvarande vid ordi-
narie installation.

Samtidigt godkändes nya statuter för DFT, 
dessa är nu lika med LFT vad avser poäng-
beräkning.

Allt detta skall snarast tillställas Logerna via DS.
Enligt uppgift från MSLER så är det 38 mo-

tioner inlämnade till Storlogemötet, varav DL 
20 har två stycken av dessa. Kan tyckas vara få 
i förhållande till antal Loger inom vår orden.

Ni som vill beställa Logeregalier skall göra 
detta via VDS Ingrid Cannerhagen.

Det här var lite information från min sida 
och nu vill jag och Ingegerd önska alla Or-
denssyskon en fin sommar, med sol, bad och 
avkoppling.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

Distriktshistorikern
Ordenssyskon!
Allra först vill jag tacka alla Logehistoriker 

för Era rapporter. Det är mycket intressant 
och stimulerande att läsa om aktiviteterna ute 
i Logerna. En sammanställning har nu skick-
ats till Storlogen.

Trots att vintern knappt är slut ser vi re-
dan fram emot höstens arbete och jag hop-
pas verkligen att få se representanter från så 
många Lokalloger som möjligt, helst från alla 

– vid tjänstemannakonferensen i Ljungby den 
26-27 augusti.

Vi har mycket att resonera om. Vårt arbete 
med att dokumentera och arkivera är synner-
ligen viktigt för Logen och Orden!

På ER-mötet i mars hade vi uppe bland an-
nat arbetet med mikrofilmningen och arki-

veringen och ER antog 
(friskade upp) regler och 
anvisningar för båda 
aktiviteterna. Dessa 
tips och anvisningar 
kommer att införas i 

”Handbok för tjänste-
män”. Jag ber Er där-
för bevaka detta när de kommer till 
Logerna, vilket förmodligen sker i höst. Det 
här kommer att bli viktiga inslag på komman-
de tjänstemannakonferens för Logehistoriker-
na liksom arbetet med historiepärmen.

Så ber jag till sist få önska alla Vasasyskon en 
skön och välbehövlig sommar.

I Sanning och Enighet
Börje Gunnarsson

ORDENSSYSKON!
Nu är det mitten av 

april, nästan all snö är 
borta i våra småländ-
ska trakter, och våren 
är på väg.

Logernas inbjud-
ningar till vårens sis-
ta möten har också 
kommit, och då är 
sommaren på väg.

Som väl är behöver vi Vasamedlemmar inte 
ta sommarlov !

Många Loger anordnar utflykter och resor 
till intressanta mål, för att inte tala om som-
marens alla svensk-amerikanska arrangemang. 
Unna dig att vara med på åtminstone någon av 
de sommaraktiviteter som bjuds, varför inte 
tillsammans med några andra i Din Loge?
Vad vet du om emigrationen från Sverige till 

Amerika?
Vid förra årets kurs för DKL i Bishop Hill 

DistriktskulturleDAren
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diskuterades bl.a. hur vi ska kunna ta till vara 
den kunskap om den stora emigrationen, som 
finns hos våra Vasamedlemmar. En del har 
kanske egna erfarenheter, andra har berättel-
ser från anförvanter, som emigrerat. 

Nu har jag från SLKL fått konkreta förslag 
och idéer hur vi ska gå till väga för att ”samla in” 
den kunskap som finns, innan det blir för sent.

KL och BKL i Logen Westervik Nr 679  har 
tillsammans gjort ett frågeformulär för att få 
veta Logemedlemmarnas intresse och kun-
skap om sina utvandrade släktingar.

I slutet av augusti kommer det att bli tjäns-
temannakonferens i Ljungby, och då kommer 
bl. a. det här med insamling  av emigrations-
historia att finnas på dagordningen. Jag hop-
pas därför att varje Loge kommer att ha råd 
att skicka sin KL eller BKL till Ljungby.

Augusti – nu är det april, men vi vet alla hur 
fort tiden verkar gå ibland. Den vår, som vi 
fortfarande längtar efter, kommer säkerligen 
att flyga i väg, och därför låter jag författaren 
och historikern Alf Henriksson ge oss en var-
ning i sin dikt, VISA:

Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den. 
Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn! 
Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut, 
och när hon lyfte ögat, hade häggen blommat ut.

Med de tänkvärda orden vill jag önska er alla 
en solig, varm och i alla avseenden god vår och 
sommar, då ni ger er tid att ´se och känna´.

I Sanning och Enighet
Gun Lith

storlogeDeputerAD
VASA-VÄNNER!
Allt har ett slut och nu 

har jag nått slutet på 
den väg, som har inne-
burit så många upp-
levelser och glädje-
ämnen under många 
år. 1974 blev jag och 
min Inga-Lisa med-
lemmar i LL Skåne 

Nr 570. 1985 hade vi nöjet 
att tillsammans med andra bilda Logen Trel-
leborg Nr 734, som sedan många år till nume-
rären är en av distriktets största Loger.

Från att ha varit PS, VO, O och FDO i Lo-
gen, fortsatte det med VDM, DM och FDM i 
DL 20, hedersmedlemskap i såväl Lokal- som 
Distriktsloge och som grädden på moset den 
ärofyllda utnämningen till Storlogedeputerad 
av Stormästare Ulf Brynjestad. Alla Vasa-till-

ställningar som jag har haft förmånen att del-
taga i minns man med stor glädje. Det har bl.a. 
inneburit fem resor till Amerika och Kanada, 
varav två som svensk delegat vid Stor-logemö-
ten. Visst minns jag också med glädje alla un-
derbara syskon man träffat i Sverige och over 
there, alla fantastiska platser som besökts och 
lagrats i hjärtat.

TACK alla Loger och alla Vasa-syskon i Sve-
rige för gott samarbete och god samvaro under 
många år. Tyvärr har jag inte som SLD kunnat 
göra så många besök i Loger som jag önskat på 
grund av sjukdom under senare år.

THANK YOU, all dear Vasa-friends in Ame-
rica and Canada, whom we have had the 
pleasure to meet on different occasions. Med 
varma hälsningar till Er alla i Sanning och 
Enighet
Rolf och Inga-Lisa Arnshed 

(Past) Grand Lodge Deputy
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vAsA orDens sommArträff pÅ österlen

Den 12 augusti arrangerar Logen Tome-
lilla under festliga former en gemensam 
trivseldag för alla vasasyskon.
Vi samlas från kl 15.00 på Smedstorps med-

borgarhus i Smedstorp där vi erbjuds kaffe 
med kaka för 20 kronor.

Kl 16.00 underhåller Vasa-aktörerna oss med fö-
reställningen ”Måns Nils glytta ager ti Amerika.”

Efter föreställningen, ca 18.00, serveras Hel-
stekt Gris med potatissallad, bröd och sallad 
samt måltidsdryck.

När vi är mätta och belåtna efter både teater 
och måltid spelar våra duktiga musiker Glenn 
och Rolf upp till dans.

Så småningom tar vi en paus för kaffe och 
tårta varefter dansen fortsätter tills vi inte or-
kar mer.
Allt detta för endast 240 kronor exkl. 

em-kaffe. 
Baren har öppet för den som önskar inköpa 

lämplig drink till lämpligt pris.

Gäster får medtagas till sommarträffen.

Sista anmälningsdag är den 16 juli till:
 Per  0411-196 51
 Bengt-Arne 0417-134 70

Lämplig övernattningsplats kan vara:
Vandrarhemmet i Skåne Tranås
 0417-203 30
Österlen motell  0414-44 08 50
Stora Hotellet i Tomelilla
 0417-130 40 /

Välkomna till en helkul dag i Smedstorp

önnestADDAgen 2006
Årets Sverige-Amerikahelg börjar med ett svensk-amerikanskt Logemöte lördagen den 19:

e augusti och fortsätter söndagen den 20 augusti. Traditionsenligt börjar dagen med guds-
tjänst i Önnestads kyrka kl.1100. Efter denna marscherar de närvarande till Hembygdspar-
ken under ledning av Åhus Blåsorkester och en Fanborg av folkdräktsklädda medlemmar. 
2006 års Hans Matt-
son plakett kommer 
att tilldelas Barbro S 
Osher, San Fransisco, 
Californien. Dessut-
om blir det högtids-
tal och underhållning. 
Alla hälsas valkomna 
till Kristianstad och 
Önnestad till denna 
vackra park med vår 
fina kulturminnessten 
av Hans Mattson, som 
härstammar från dessa 
trakter.
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Per Dahlman, Solveig Johnsson och Gunnel 
Hallberg Dahlman med Logens bordsstandar.

Ordförande Solveig Johnsson med övriga installerade tjänstemän.

logeglimtAr

LOGEN SKåNE NR 570 - malmö
årsmöte
Fredagen den 20 januari hölls 

Logemöte med årsmötesförhandlingar. Lo-
gens DD, Gunnel Hallberg Dahlman, höll i 
klubban under desamma, vilka genomfördes 
på ett utmärkt sätt. Vid efterkapitlet serve-
rades bräckt lax med tillbehör. Därefter fick 
vi lyssna till Peter Ross, som med inlevelse 
berättade om ”Titanic”, något som fångade 
allas uppmärksamhet. Tack för ett intressant 
föredrag och tack till grupp 5 som svarade för 
dukning och lotteri.

Högtidsmöte
Högtidsmöte med installation av tjänstemän 

för 2006 hölls lördagen den 11 februari. Lo-
gens DD, Gunnel Hallberg Dahlman, med 
stab från Logen Tomelilla Nr 631, installerade 
vår Loges första kvinnliga Ordförande, Solveig 
Johnsson, samt övriga tjänstemän.

Följande utmärkelser utdelades till väl för-
tjänta medlemmar: Kent Fransson erhöll DFT, 
Per Dahlman, LL Tomelilla Nr 631 erhöll LFT, 
Marianne Fransson samt Gertrud och Sven-

Åke Sjöstrand erhöll FDO-värdighet, Inga-
Britt och Jan-Åke Ferborn samt Ann-Christine 
och Kennie Sjöström erhöll märke för 10 års 
medlemskap och Gunnel Hallberg Dahlman 
och Per Dahlman erhöll Logens bordsstandar.

Under Logemötet rapporterades, att Logen 
för tredje gången från en syster fått mottaga 
en stor penninggåva. Ett varmt tack för denna.
Vid banketten serverades en välsmakande mål-

tid och kvällen avslutades med dans till ”Stee-
perz ” orkester. Tack till grupp 6 för fin dukning.

Ny Ordförande och Schweizerschnitzel
Fredagen den 10 mars var det dags för vår 

nya Ordförande, Solveig Johnsson, att leda sitt 
första Logemöte, vilket hon gjorde på ett ut-
märkt sätt. Vid efterkapitlet serverades en god 

”Schweizerschnitzel” med ärtor och övriga till-
behör. Efter maten fick vi uppleva hur vack-
ert Skåne är på vintern. Per Dahlman, Logen 

Tomelilla Nr 631, visade bildspelet ”Snö – Is 
–Vatten”, något som verkligen uppskattades av 
publiken. Tack till Per och tack till grupp 7 
som stod för dukning och lotteri.
Brödernas Afton
Långfredagen den 14 april hölls Logemöte 

med efterkapitel ”Brödernas Afton”. Efter mö-
tet gick vi till ett dignande matbord fyllt med 
påskens alla läckerheter. Kennie Sjöström be-
rättade om varför vi firar påsk. Mycket intres-
sant och lärorikt. Lotterier med ett stort vinst-
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bord och Inga-Britt Ferborn höll i medlemslot-
teriet. Många glada vinnare fick hämta vinster. 
Ett varmt tack till Åke Sjöstrand och Kennie 

Sjöström som svarade för dukning med mera. 
En fin långfredag i Logen Skåne Nr 570. /BÖ

LOGEN CARLSKRONA NR 601 - KarlsKrona
”Systrarnas afton” den 18 mars. Vid en högtid-
lig ceremoni mottog Sy Britta Karlsson och Sy 
Hildegard Hertzberg-Wengen utmärkelser för 

50-årigt medlemskap i Logen Carlskrona nr 601

Några bilder från efterkapitlet som handlade om 
”den gamla dansbanan”. Alla fanns representerade:

Biljettförsäljaren, kontrollanten, vakten, gruff-
makarna med för mycket innanför västen, 
sommarfagra flickor och inte minst panel-

hönan som fick hålla alla handväskor.
Br Lennart Jändel med vokalissan Sy Kärstin 
stod för det musikaliska. En mycket uppskat-

tad stund av underhållning. /ULBE

LOGEN KäRNAN NR 608 - helsingborg
Logen Kärnan har haft högtidsmöte med in-

stallation av omvalda samt nyvalda tjänstemän.
DD Syster Anita Bengtsson med installa-

tionsstab från Logen Höganäs Nr 634 utförde 
installationen på berömvärt sätt.
Vid mötet fick Alf Nilsson mottaga FDO ut-

märkelse av O Gunilla Broddesson.
Vi fick även en ny tjänsteman LU, Logeung-

domsledare. Syster Cecilia Collin hade valts 
till detta uppdrag. /LH A/L

DD med installationsstab. Som CM tjänstgjorde 
Gunnar Lindstrand mycket förtjänstfullt.
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LOGEN CHRISTIAN NR 617 - Kristianstad
året börjar med magdans
Lördagen den 21 januari hälsade O Gösta Löf-

stedt ett 60-tal medlemmar välkomna till årets 
första Logemöte. En blivande medlem ballotera-
des in. Till efterkapitlet, som var Systrarnas Afton, 

möttes vi av ormtjusa-

ren Abdullah.Temat 
för kvällen var ”Tusen 
o En Natt”med alla 
de fyra M:en- Musik, 
Mat, Mystik och Mag-
dans. Systrarna hade 
för kvällen tillagat 
en krydd-stark meny. 
Bitte Kjellberg visade 
bilder och berättade 
mycket hänförande för 

oss om sin resa till Marocko. Efter kaffet fick vi 
besök av en magdanserska som visade denna ädla 
konst för oss och hon avslutade med att bjuda 
upp några her-
rar som partner i 
dansen. Vi hade 
nu fått vara med 
om en mycket 
annorlunda Va-
saafton och nu 
återstod bara att 
bege sig ut i den 
nordiska snöstor-
men och försöka 

hitta ett över-
snöat fortskaff-
ningsmedel som 
vi kunde komma 
hem med.

Högtidsmöte
Logen Christian Nr 617 hade lördagen den 

18 februari högtidsmöte med årsmötesför-
handlingar och installation av tjänstemän. DD 
Jan-åke Ferborn från LL Skåne Nr 570 ledde 

årsmötes-förhandlingarna och tillsammans 
med ytterligare sex medlemmar från Logen 
Skåne installerades de omvalda och nyvalda 
tjänstemännen för 2006 på ett mycket stilfullt 
sätt. Förutom avtackningar tilldelades MM 
Ronny Ragnarsson Distriktets Förtjänsttecken, 
Pernilla Frick, Gunnel Larsson, Conny Häll 
och Knut Hannebo erhöll LFT, Britt Hannebo 
FDO-värdighet, och märke för 10 års med-
lemskap tilldelades Carina Norin och  Knut 
Hannebo. Efter ett fint högtidsmöte bjöds vi 
på en mycket god meny och därefter på dans 
till Färms orkester. Som vanligt en mycket 
trevlig samvaro. /KH

Afrikaresa
Vid LL 617 Christians marsmöte fick med-

lemmarna vara med på en afrikansk resa. De 
som bjöd på den var br Kjell Erik och sy Birgitta 
Olsson som till ett stort antal fina färgbilder kå-
serade om Namibia, såväl om städerna som om 
landsbygden med dess mycket skiftande natur.

   Namibia ligger i Sydvästra Afrika och grän-
sar till Angola. Sedan 1968 administreras ter-
ritoriet av Sydafrikanska republiken. Namibia 
har totalt omkring en miljon invånare. Stora 
delar av Namibia består av torra sandområden 

- det största Namiböknen. Huvuddelen av in-
vånarna är bantunegrer men där finns också 
hottentotter och i Kalahariöknen bor bland 
annat Bushmän. 

   LL Christians marsmöte leddes av Gösta 
Löfstedt. Mötet gästades bland annat av Logens 

Ormtjusaren Abdullah

Magdans

DD Jan-Åke Ferborn utdelar DFT 
till Ronny Ragnarsson
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DD Jan-Åke Ferborn, Logen Skåne nr 570, vil-
ken installerade två Christiantjänstemän, BMM 
Mary-Ann Nilsson och BKL Elsie Ohlsson.

   Det kan också nämnas att Logens val av 
tjänstemän överlag blev omval. Som O val-
des Gösta Löfstedt, VO blev Britt Hannebo, 
2:e VO Bo Abrahamsson, PS Nadja Häll, 
BPS Kristina Karlsson, K Pernilla Frick och 
KL  Gunnel Larsson. Som FS nyvaldes Lena 
Herbst och som BFS nyvaldes Florence Er-
iksson. Som LH omvaldes  Birgitta Wallgren, 
som BLH omvaldes Karin Holmqvist och 
som CM Conny Häll. Som BCM nyvaldes Bo 
Abrahamsson och som CMA Karin Mellnert.. 
Som KP omvaldes Bitte Kjellberg. 

Stora kulturpriset
KL Gunnel Larsson höll ett anförande om 

SWEA, i klartext Swedish Womans Educatio-
nal Association, som i dagarna uppmärksam-
mats särskilt för att dess grundare, Agneta 
Nilsson, fått ta emot det stora svenska kultur-

priset, “The Great Swedish Heritage”. 
Den då 20-åriga Agneta Eckerström kom 

1961 till New York för att som volontär ar-
beta som guide  i FN. Hon gifte sig 1963 med 
Gunnar Nilsson, SAS flygplatsdirektör i Los 
Angeles och ändrade därmed sitt efternamn 
till Nilsson, och startade också affärsrörelse. 
Hon började importera barnkläder från Skan-
dinavien samtidigt som hon öppnade en väv-
stuga i garaget hemma i deras villa vid Man-
hattan Beach. Hon arbetade också för olika 
välgörenhetsorganisationer , som t ex Svenska 
Sjömanskyrkan, numera SKUT.
1979 grundade hon SWEA, som idag har ca 

8 000 medlemmar i 75 lokala föreningar i 33 
länder världen över. SWEA är en av de största 
beskyddarna av svensk kultur och svenska tra-
ditioner. Man erbjuder stöd till kvinnor som 
har anknytning till Sverige, när de kommer till 
ett nytt land eller återvänder till Sverige efter 
många år i utlandet.  /WiNil

ORDENSSYSKON!
Från PDM-CLUB OF SWEDEN önskar jag 

och övriga medlemmar en god fortsättning 
på Vasa-året 2006. Vi önskar öppna upp för 
dialog ”Läge för förändring” med tanke på att 
Vi är en KULTURORGANISATION. Önskar 
här att den rapport som DKL DL20 skrev i 
VASA NYTT Nr 3 ska gagna Oss som en vi-
sion framåt. Det var med glädje jag tog del 
av den och hoppas att Vi tillsammans ute i 
våra Distriktsloger och Lokalloger tar tag i 
det kulturella som finns i orten och för det 
vidare. Tack Gun Lith för ett aktivt arbete. Låt 

Oss inventera möjligheterna som behövs, för 
att Vi skall bli ännu mer intressanta för nya 
medlemmar till vår ORDEN. Jag har ännu en 
förhoppning att våra Distriktsloger inleder en 
undersökning hur framtiden skall gestalta sig. 
Jag har en rädsla för den ekonomiska utveck-
lingen, för medlemmarna hög medlemsavgift 
och för Logerna, höga kostnader för bl.a hyran. 
Oron finns! Hör gärna av ER till Oss om Vi 
kan vara till någon HJÄLP och stöd. Vi måste 
synas och höras bland våra medmänniskor.

I Sanning och Enighet
Lars Helgeson, President

pDm club of sweDen

Aktivitetsklubb nr 22 
vAsA-Arkivets stöDförening

bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd 
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.

Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09-1
c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90
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historiskA hörnet
I förra numret skrev jag att vi hade en nästan 

komplett samling av VASA NYTT i vårt arkiv. 
Nu kan jag meddela att samlingen är kom-
plett eftersom inbundna VASA NYTT finns 
från första numret 1967 och framåt. Dess-
utom finns Vasabladets samtliga utgåvor från 
1962 till 1967, också dessa i inbunden form. 
Det var underbart att hitta dessa böcker i Ei-
nar Jagemars efterlämnade material. Jag har 
tillbringat åtskilliga timmar med dessa böcker, 
och jag kan garantera att det är en fantastisk 

”resa” jag tagit del av. En resa som beskriver 
verksamheten och utvecklingen av Distrikts-
logen Södra Sverige Nr 20 och dess Lokalloger. 
Jag kommer framöver att införa intressanta 
delar av detta material.

Men åter till ”Vasakärven” som jag skrev om 
i förra numret. Sändningarna från Amerika av 
kaffe, avsedda för de svenska ålderdoms- och 
vårdhemmen, fortsatte under kriget och re-
sulterade i ett stort antal tackbrev, fotografier 
med mera. Dessa bands in i två band vilka 
överlämnades till Storlogen vid Storloge-
mötet 1946 tillsammans med ett stort antal 
böcker på svenska. Storlogens skriftliga tack 
till Distriktslogen Sverige Nr 19 för dessa gå-
vor finns på sidan intill. Intressant utformad 
skrivelse av Storlogesekreterare A.M. Anders-
son, som innehade denna befattning från 1923 
till 1958, dvs i 35 år. Dé ni!! Stormästaren som 
undertecknat skrivelsen, Carl. W. Johnsson, 
blev omvald två gånger, dvs han var Stormäs-
tare under tre Storlogeterminer, vilket han är 
ensam om att ha varit.

I detta nummer finns också en utförlig rap-
port från Allvar Krogh, Distriktslogen Sveriges 
delegat vid Storlogemötet 1946. Det var inte 
så lätt att resa till USA denna tid, rapporten 
inleds så här: ”Efter en fjorton dagars rätt så 
stormig överresa med Svenska Amerikalin-
jens Drottningholm samt fyra dagars vistelse 
i New York anlände jag lördagen den 23 juni 
till Hartford Conn, där Storlogemötet och 
Vasa Ordens 50-årsjubileum skulle hållas.”

Det innebär att det behövdes ca en och en 

halv månad för att som delegat från Sverige 
åka till Storlogemöte. Dagens delegater har 
det betydligt lättare.

Några intressanta beslut vid detta Storloge-
möte:

Inlämnad motion om upphävandet av Di-
striktet Nr 19 Sverige tidigare beviljade fria 
jurisdiktion godkändes med rätt för Stor-
logens Exekutiva Råd att i alldeles särskilda 
fall bevilja nödvändiga avvikelser från Vasa 
Ordens Konstitution. (Detta beslut har sin 
bakgrund i den turbulens som rått inom DL 19 
under början av 1940-talet och som bl a omfat-
tat Distriktslogens Exekutiva Råds suspension 
av Logen Stockholm och Storlogens Exekutiva 
Råds suspendering av den Hovingska Distrikts-
styrelsen 1945.)

Motion om att Storlogens förhandlingar 
hädanefter skulle föras på engelska språket i 
stället för på svenska avslogs. (Det skulle dröja 
ytterligare några år innan så blev fallet.)

Likaledes avslogs motion om att ”chartern”
(stiftelseurkunden) för de engelsktalande 

Logerna skulle utfärdas på engelska.
Allvar Krogh avslutar sin rapport så här:
”Storlogeveckan avslutades med en anslående 
konsert på torsdagskvällen och stor jubileum-
bankett på fredagen. 

På onsdagen gavs högtidsloge i West Haven 
i vilken 1.250 medlemmar deltogo och 278 
nya medlemmar intogos. Vid denna högtids-
loge medverkade syster Tatiana Angelini från 
Logen Stockholm Nr 589 med sina högt upp-
skattade svenska folksånger. Det var en Loge-
afton som aldrig kan glömmas vilket även kan 
gälla för hela Storlogeveckan och resan i sin 
helhet.”

Undertecknad skulle gärna se att vår Orden 
skulle kunna avhålla sådana tillställningar i 
framtiden.

På sidan här intill finns, förutom tidigare 
nämnd skrivelse ur ”Vasakärven” också en del 
intressanta klipp ur ”Medlemsbladet” eller 
som det också kallades ”Vasabladet.
Bertil Ericsson

Fortsättning följer.
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AgnetA nilsson
Årets svensk-AmerikAn 2006

De båda svenska Distriktslogerna av Vasa 
Orden av Amerika har utsett Agneta Nils-
son, Manhattan Beach, Kalifornien, till Årets 
Svensk-Amerikan 2006, den 47:e i ordningen.
Agneta Nilsson föddes i Stockholm och hade 

tidigt en önskan att komma till USA. I början 
av 60-talet for hon dit som deltagare i ”The 
Experiment in International Living”, hon blev 
guide på FN, hon ville se mer av det stora lan-
det och for med några vänner till Kalifornien. 
Där arbetade hon på en skandinavisk restau-
rang, hon sydde och sålde bikinis (ett plagg 
som då var absolut förbjudet på badstränder-
na) och mycket mycket mer. Sedan hon gift sig 
med SAS-chefen i Los Angeles, Gunnar Nils-
son, och flyttat till denna stad började hon in-
tressera sig för bärnsten och har sedan många 
år eget företag med bärnstensprodukter.

Men det som har gjort Agneta Nilsson känd 
över hela världen är SWEA, Swedish Womens 
Educational Association. Idén fick hon i sam-
band med en julbasar för svenska vänner 1979. 
Inte många organisationer har haft en sådan 
utveckling som SWEA. Idag har man ca 8.000 
medlemmar i 78 lokalföreningar i 34 länder 
på fem kontinenter.

SWEAs syfte är att värna om det svenska 
språket, stödja och sprida kännedom om 
svensk kultur och svenska traditioner, för-
medla personliga och professionella kontakter, 
samt att etablera ett nätverk Sweor emellan 
över hela världen.

Några exempel på utmärkelser Agneta Nils-
son erhållit för sin gärning:
1995 utsågs hon till ”Årets Svensk i världen”.
Hon har belönats med 2 kungamedaljer för 

insatsen med SWEA.
2005 erhöll hon The Swedish Council of 

America utmärkelse ”The Great Swedish He-
ritage Award for 2005”.
Agneta Nilsson kommer att resa till Sverige 

med vår sponsor SAS Scandinavian AB Sve-
rige, för att närvara vid de svenskamerikanska 
firandena i Stockholm och Växjö med början 
den 6 augusti.
Vasa Orden av Amerika har sedan 1960 ut-

nämnt en Årets Svensk-Amerikan för att he-
dra våra emigranter för deras insatser i Ameri-
ka. Årets Svensk-Amerikan har antingen varit 
engagerad i svenskamerikanska kulturutbyten 
eller gjort en enastående karriär i det ameri-
kanska samhället. Bland tidigare mottagare 
av denna hederstitel märks nobelpristagaren i 
kemi 1951, Dr Glenn T. Seaborg, astronauten 
Edwin Aldrin, skådespelerskan Signe Hasso, 
ordföranden i USA:s högsta domstol William 
H. Rehnquist samt Marilyn Carlson Nelson, 
VD för Carlson Companies Inc.

Mer information om Årets Svensk-Ameri-
kan kan fås av ordföranden i kommittén för 
Årets Svensk-Amerikan, Bertil Ericsson, tel 
0457-24542 eller Catherine Bringselius Nils-
son tel 0470-28588.

stöD vÅr ungDoms- och 
kulturverksAmhet

 
Köp och använd våra Vasa-brevmärken 

på Dina brev och kort. 
 

Inkomsterna från dessa märken går oavkortat 
till vår Ungdoms- och Kulturverksamhet.
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LL679: Nya medlemmar och faddrar: bakre 
raden Anders Brandt, Berit Ström, Bente Hjert-

stedt, Christer Warfinge. Främre raden, CM Bertil 
Adolfsson,Gunnel Norrbo, Eivor Holmquist, Ingela 

Brandel, O Nils Bellner, CMA Marianne Klavebäck

LL634: De tre nya medlemmarna i vår Loge, sy Maj-Lis 
Friedman och Ingrid o Jan Berg ses här framför vår nye 
ordförande br Leif Larsson och  makarna Bergs faddrar 
sy Lena och br Kenneth Nilsson. Sy Maj-Lis är också 

medlem i Local Lodge Golden Valley i Kalifornien.

LL618: PS Rune Fornander, VO Kerstin Persson och O Per-
Olof Brink med nya medlemmar i Logen Småland Nr 618:

Inger Ericsson, Ewa Rosén-Andersson, Kjell Ro-
sén, Birgitta Stomberg samt Sven-Olof Stomberg.

LL631: O Lennart Nilsson med nya medlem-
marna Annette Wikman och Åke Täck samt 

CM-paret John Andersson och Agneta Jönsson.

LL734: Fyra nya logesyskon (undre raden fr v) Anny Nilsson, Gert-Ove 
Nilsson, Karin Andersson, Göran Andersson. De nya syskonens fadd-
rar är Marianne Nimåker, Bengt Åke Nimåker och Birgit Rasmussen



svensk-AmerikAnskA ArrAngemAng 2006
Distriktslogen söDrA sverige nr 20

Juni 17 höganäs SvenSkt-AmerikAnSkt Logemöte

Kl 17.00
Kontakt: Logen Höganäs Nr 634,  Leif Larsson 042-34 03 11

Juli 4 halmstad Sverige-AmerikAdAgen

Kl 19.00 i Svarta Örnshuset, Erik Dahlbergsgatan 2
Kontakt: Logen Tre Hjärtan Nr 665, Elve Lensvall 035-15 70 58

Juli 16 runsten öLAnd-AmerikAdAgen

Tornlunden, Runsten
Kl 13.00: Högtidstal av Biskop Anders Wejryd. Anförande av Vänföreningens ordf. Ulf Bej-
bom samt sång av Kyrko- och Hembygdskören. Servering av kaffe m.m.
Emigrantinstitutet hjälper till med släktforskning.
Kontakt: Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson 0485-56 10 62
 Emigrantinstitutets vänner   0470-201 20

Augusti 6 barkeryd BArkerydSdAgen

Kl. 14.00: Inmarsch till Norrahammars musikkår som spelar under eftermiddagen. Ameri-
kanska gäster från Texas med Lucia. Roland Cedermark sjunger och spelar och Magikern 
Wiktor Wilsson trollar och leker med barnen. Folklustspel av amatörteatergrupp från Ves-
singebro.
Kontakt: Barkeryds Hembygdsförening, Alf Karlsson 0380-220 14
 Logen Småland Nr 618, Per Olof Brinck 036-16 04 81

Augusti 6 Kalmar Sverige-AmerikAdAgen på kALmAr SLott

Kl. 14.00: Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan.
Kl. 15.00: Underhållning i Gröna Salen, Kalmar Slott.
Kl. 16.30: Underhållning och ostkakegille i Krusenstjernska Trädgården.
Kontakt: Logen Calmare Nyckel Nr 628 Britt-Marie Lindeblad 0480-47 19 44 
        070-32 77 343

Augusti 8 Växjö minneSotAdAgen med åretS SvenSk-AmerikAn

Kl. 10.00 Svensk-Amerikansk gudstjänst i Domkyrkan
Kl. 14.00 i Museiparken i  Växjö
Arrangör: Svenska Emigrantinstitutet
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson   0470-285 88

Augusti 19 Kristianstad SvenSk-AmerikAnSkt Logemöte

Kl. 18.00
Kontakt: Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist 044-24 13 78



Augusti 20 önnestad Sverige-AmerikAdAgen (HAnS mAttSondAgen)

Kl. 11.00: Svensk-Amerikansk gudstjänst i kyrkan. Fanparad till Hembygdsparken. Tal, pla-
kettutdelning. Musik, folklore, utställningar.
Kontakt: Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist 044-24 13 78
 Hembygdsföreningen,  Bitte Kjellberg 044- 24 36 25

Distriktslogen norrA sverige nr 19
Juni 10 Kungälv vikingAfeSt

Kontakt: Logen Kongahälla, Sune Börjesson  0303-541 13

Juli 1-2 blomskog BygdeSpeLet ”AmerikABrevet”

Kontakt: Årjängs Turistbyrå    0573-141 36

Juli 4 göteborg 4:e juLifirAnde

Kontakt: Logen Göteborg, O Ingvar Winmalm 031-40 51 81

Juli 4 eskilstuna Sverige-AmerikAdAgen

Kontakt: Logen Eskilstuna, Berith & Hans-Olof Söderström 016-35 38 13

Augusti 5 Filipstad joHn erikSSon-dAgen

Parkprogram samt rekonstruktion av ”Slaget vid Hampton Road”
Kontakt: Emigrantregistret/Kinship center 054-61 77 20

Augusti 12 Uddevalla korpAgiLLet

Kontakt: Logen Uddevalla, Annelie Andersson 0522-66 30 75
    Gerd Bohlin  0522-85 251

september 
27- 

oktober 1
Karlstad SwediSH Bridge ConferenCe

Kontakt: Emigrantregistret/Kinship center 054-61 77 20
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LOGEN mALmÖHuS NR 643 - malmö
Logens nyvalda tjänstemän vid Högtids-
mötet 4 februari.
Tjänstemän som lämnar sina uppdrag.
10-årsmärket tilldelas Margareta Sellberg 
av Ordf. Bodil Walles.
25-årsmärket till Carl-Rune Andersson, 
Ulf Jönsson, Yvette Wikerud, Ulla Jöns-
son och Gun Andersson.
Sonja Jönsson fick sitt 50-årsmärke. Hon 
recipierade i LL Vallmo 1955 i Kalifor-
nien. Tillbaka i Sverige startade hon till-
sammans med sin mor, Emy Aleryd, LL 
Tranan nr 688. År 1971 kom Sy Sonja till 
LL Malmöhus nr 643.
Sonja Jönsson fick mottaga sitt 50-årsmärke 
från Storlogen på Brödernas afton 3 mars.
Vår DD Leif Jönsson överlämnade DL 
20’s förtjänsttecken till Carl-Rune An-
dersson och Nils-Erik Sundstedt.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Grupp 8 som arrangerade den grekisk af-
tonen där det serverades moussaka med 
grekisk bondsallad och bröd.
Arrangörerna av Brödernas afton med 
temat SJ. Borden hade namn som 1:
A KLASS, 2:A KLASS, GODSFINKA. 
Men även de som hamnade i SOVVAGN 
kunde lätt hålla sig vakna. Flinka bröder 
serverade god och varm mat, och sedan 
följde musikalisk frågesport som gick ut 
på att gissa land efter melodi som spe-
lades av Bengt Arrvall och sjöngs av Jan-
Åke Åkerlund.
Nya medlemmar Monica och Gilbert   
Håård samt Birgitta och Bengt Nylin.
LL Malmöhus nr 643’s förtjänsttecken 
tilldelades Ingegerd Karlsson, Jan Darud, 
Gulli Björklund och Laila Sundstedt.

8.

9.

10.

11.

LOGEN SmåLAND NR 618 - jönKöping
Fler medlemmar och bättre amerikakontakter.

Så sammanfattas enklast nuläget för Logen 
Småland Nr 618. Vid högtidslogen i mars re-
cipierade fem nya medlemmar och få avgångar 
hade noterats. Logen hamnar alltså medlems-
mässigt på plus. Ökningen beror bl a på att 
medlemmarna entusiastiskt berättar om vår 
trivsamma samvaro, samt att PR-verksamhet 
permanent finns med på styrelsens dagordning.

PR-verksamheten syftar till att göra Logen känd 
lokalt så att när medlemmarna berättar om vår 
Orden skall de förhoppningsvis få höra att lyssna-
ren redan känner till Vasa Orden av Amerika. 

Sekreterarbyte efter 18 år.
Aino Bergling har varit Logens sekreterare 

i 18 år, säkerligen ett svårslaget rekord inom 
vårt Distrikt. Utöver blommor och uppskat-
tande ord hyllades syster Aino med en spon-
tan applåd när hon avtackades vid årsmötet i 
januari. För övrigt redovisades en stabil Loge, 
med välskött ekonomi och få nyval. 
Amerikakontakterna allt bättre
Kontakterna med våra transatlantiska Lo-

ger har ökat med 50%, konstaterade vår KL 

Kerstin Johansson i sin årsrapport. Åtta ameri-
kanska och en kanadensisk Loge får brev och 
telefonsamtal från Kerstin minst en gång i må-
naden. Samt vårt medlemsblad Loge-glimten. 
Responsen från ”over there” är smittande en-
tusiastisk och varierande.

Breven - ibland skrivna på självlärd svenska 
- handlar om allt möjligt. Från ideellt byggda 
och drivna skolor, med svensk kultur och 
språkundervisning som obligatoriska ämnen, 
till invigning av en staty över en svensk im-
migrant i den lilla staden Round Rock, Texas. 
Självklart behandlas även Logemöten och lo-
kala hembygdsfester, med inslag av svenska 
folkdräkter.

Detta har gjort KL:s programpunkt Kontakt 
Amerika sprängfylld med förväntningar -”vad 
tänker hon rapportera om ikväll? ” 

Kokboks-tack
Efter nyår har flödet av transatlantiska tack 

varit succéartat under programpunkten Kon-
takt Amerika. Största orsaken är troligen, att 
2005 års julklapp till kontaktlogema var en 
kokbok med genuina äldre svenska recept.
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För säkerhets skull försedd med förvand-
lingstabell till amerikanska måttsatser.

Initiativtagare - och medproducent - är VO 
Kerstin Persson, som gladde sig åt alla tacken. 
Speciellt när tackbreven även berättade att re-
cepten provats under uppsluppna logekvällar 
därborta och att resultaten uppskattats.

Inte alls enkelriktat
Samarbetet med våra nordamerikanska Lo-

ger är på intet sätt enkelriktat. Visst skickar vi 
över julklappar och smågåvor till dem, men 
spännande saker kom-mer i retur. Bland annat 
en väggklocka med samma form som staten 
Texas, indianskt konsthantverk från Arizona 
och en CD-skiva med klassiska amerikanska 
julsånger, försedda med ny parodisk text.

Så visst är Kontakt Amerika en spännande 
sysselsättning. /RF

LOGEN CALmARE NyCKEL NR 628 - Kalmar
Pampig installation
Vår DD Carin Svensson svarade för en ståtlig 

installation i februari av våra nya tjänstemän.
Carin visade prov på hur den nya ritualen 

ska gå till. Tillsammans med ett antal tjusiga 
herrar från Ronneby i sina flyguniformer ge-
nomfördes installationen mycket stilenligt.
Aftonen avslutades med gemytlig middag 

och dans.
Vi säger välkommen och lyckönskar vår nye 

Ordförande Hans-Erik Lindeblad och alla 
hans tjänstemän.

Nya medlemmar
I marslogen hade vi glädjen att hälsa välkom-

na till våra nya medlemmar Monica Jernetz 
och Jan-Erik Granström.

Musikmästare Eje Svenneheim underhöll 
oss med trevlig musik och glad allsång. /MB

Från vänster CM OlleHorndahl, MSLER 
Bertil Ericsson, DD Carin Svensson, O Hans-

Erik Lindeborg, MDER Ulf Alderlöf, FDO 
Lars Carlson, CMA Kerstin Horndahl

LOGEN RONNEBy NR 630 - ronneby
Pytt i panna
Årets första logemöte ägde rum onsdagen 

den 25 januari 2006 med sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar som leddes av logens DD 
Karl-Erik Mellnert, LL Christian nr 617.

Efter den traditionsenliga ”pytt i pannan” 
tog Gunnar Mossberg oss med ”på en resa” till 
Bishop Hill. På ett medryckande och lättsamt 
sätt berättade Gunnar om verksamheten på 
Vasaarkivet i Bishop Hill.

Högtidsmöte
Vid högtidsmötet, lördagen den 11 februari 

2006, hade Logen gäster från LL Christian nr 
617 och LL Klockan nr 747. Bland dem kan 
nämnas DM Åke Mellnert och DD Karl-Erik 

Mellnert med stab, som genomförde en värdig 
och högtidlig installation av Logens tjänstemän 
för år 2006. Som en av sina första uppgifter fick 
vår nyvalde O Marianne Gullbrand, framföra 
Logens tack till staben för den väl genomförda 
installationen. Sy Marianne tackade också för 
det förtroende Logen visat genom att välja hen-
ne till O. Under mötet delades utmärkelse och 
förtjänsttecken ut. Sy Britt Olofsson erhöll mär-
ket för 50 års medlemskap och sy Britt tackade 
för de gångna 50 åren och det goda kamratskap 
hon känt under dessa år. Märket för 25 års med-
lemskap erhöll sy Monika och br Jan Dock, ut-
märkelse för FDO-värdighet erhöll Ingrid och 
Hans-Åke Rytterdahl och Karl-Anders Hjort-
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Britt Olofsson får 
50-årsmärke.

skull, LFT erhöll 
Carin Svensson. 
Karl-Anders Hjort-
skull och Inger 
Hammarlund er-
höll bordsstandar 
och Ulf Alderlöf 
erhöll ett isberg 
som tack för ut-
fört arbete i Logen 
i samband med 
avgång från sina 

befattningar. Ingrid Rytterdahl, Barbro Sandin 
och Gun Persson erhöll blommor då de avgått 

som tjänstemän. 
FDO Inger Ham-
marlund övertog 
klubban och över-
lämnade ett bords-
standar till O Ma-
rianne Gullbrand 
som tack för tre år 
som VO. 

KL Karin Erics-
son läste ur ett 
brev från Amerika. 
I det framfördes en berättelse om hur det var 
vid ankomsten till Amerika och hur det var att 
börja arbeta i slutet av 1800-talet. 

Sy O hälsade alla välkomna till kvällens 
installationssupé vilken bestod av en utsökt 
räksoppa samt Filé Mignon, black and white, 
med råstekt potatis. I likhet med föregående 
år tackade DM Åke tillsammans med DD 
Karl-Erik för trevlig gemenskap och god mat. 
Vandringsbåten som sedan föregående instal-
lationsmöte legat förtöjd i Åhus hos Gunnel 
Olsson, seglade nu vidare på landbacken till 
Inger Ericsson i LL Klockan nr 747.

Efter en stunds dans kunde de som så öns-
kade följa med O Marianne och Lars-Erik till 
Round Tables lokaler vid Ronnebyån för nat-
tamat och en stunds gemenskap innan kvällen 
var till ända.
Vilda Hilda & Kina
  Ordenssyskon från LL Christian nr 617 

och LL Klockan nr 747 gästade vår Loge vid 
Logemötet lördagen den 4 mars 2006. DD 
Karl-Erik Mellnert installerade de tjänstemän 
som ej kunnat deltaga vid installationsmötet 

i februari. KL Karin Ericsson berättade om 
s.k. silent auction som vår vänloge Harmoni 
Lodge skulle anordna. Logen får gåvor som 
skall auktioneras ut. Gåvorna ställs ut och 
intresserade köpare får på lappar skriva ett 
bud. När tiden är ute får den köpa som lagt 
högsta budet. LH sy Ann-Margreth Eriksson 
berättade om Vilda Hilda som 7 år gammal 
emigrerade till Amerika år 1866. Hon levde 
ett långt och händelserikt liv som barnmor-
ska bland mormoner och indianer. Vid 95 års 
ålder red hon barbacka eftersom man dragit 

Jan och Monica Dock 
fick 25-årsmärke.

Karl-Anders Hjortskull, Hans-Åke och Ing-
rid Rytterdahl erhöll FDO-värdighet.

O Marianne Gullbrand med gäster från LL 647, 
Ingvar Åkesson och Inger Ericsson samt från 

LL617 DD Karl-Erik Mellnert och Karin Mellnert
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in hennes körkort pga fortkörning! Hon dog 
– 108 år gammal – på nyårsdagen 1968.

Efter en välsmakande supé bänkade vi oss 
vid kaffeborden för att lyssna på flygkapten 
Ulf Wiberg och hans upplevelser från hela 
världen. Ulf har besökt ca 140 länder och le-
vererat flygplan till flera av dessa. En global 
företeelse är byråkrati som finns överallt. På 
en fråga om älsklingsland tvekade han inte, 
svaret blev Kina, kontrasternas land. Kanske 
var det deras matvanor som intresserade ho-
nom? I Kina äter man allt som har 4 ben, dock 
ej bord! En annan delikatess är giftormar, som 
finns levande på marknaderna och som dödas 
då köparen valt ut sin middagsmat!

Förtjänsttecken & playboys

Vid logemötet lördagen den 1 april 2006 
erhöll Gunilla och Inge Henriksson samt 
Elsie och Erik Kambratt förtjänsttecken för 
40-årigt medlemsskap. Birgith och Lennart 

Svensson erhöll förtjänsttecken för 25 årigt 
medlemskap.

KL Karin Ericsson, anknöt till dagens datum 

och berättade om ”1 april – nyheter”, alltifrån 
att dra nylonstrumpor över TV:n till elupp-
värmda Europavägar.

Efterkapitlet inleddes med en vårbuffé och 
br Per gav syskonen en lätt skrämselhicka med 
att gå omkring med en skylt med texten: ”I 
AFTON INSTÄLLT”. Men …. 

efter att vi njutit av vårbuffén dök så 7 glada 
spelemän, utgörande Ronneby Playboys upp. 
De spelade, i sin dixielandinspirerade stil, väl-
kända låtar och evergreens till publikens för-
tjusning. Dansgolvet fylldes snabbt och efter 
en lyckad kväll med sedvanlig härlig Vasaanda 
gick man hem med ett leende på läpparna. I 
samband med kaffepausen drogs årets hög-
vinst och lycklig vinnare till 3.120 kr blev 
Staffan Larsson. /EA

KL Karin Ericsson avtackar Ulf Wiberg.

Lennart och Birgit Svensson fick 25-årsmärke

Erik och Elsie Kambratt samt Inge och 
Gunilla Henriksson fick 40-årsmärke. Ronneby Playboys underhöll.
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LOGEN TOmELILLA NR 631 - tomelilla
Lördagen den 21 januari hade en liten tap-

per skara av 23 stycken tagit sig till Skåne 
Tranås i full snöstorm.

DD Sy Marie Wickström och Br Olle Wick-
ström samt vår egen Sy Siv Lundgren hade 
lyckats komma ända från Malmö till Österlen 
denna kväll. Logen hade årsmötesförhand-
lingar samt val av tjänstemän för år 2006.

KL Sy Gull-May Åstradsson läste upp ett 
mail från en Loge i San Diego. LH Sy Anita 
Nilsson föreslog att vi skulle välja en arkiv-
kommitté. Det blev Sy Anita och Br Lennart 
Nilsson, Sy Ingela och Br Kjell-Ove Andersson, 
Sy Inga och Br Nils Persson som blev valda.
Vårt efterkapitel allsång blev insnöat, men 

lovar att återkomma vid bättre väder. Trots 
detta blev stämningen hög vid matbordet och 
ett roligt inslag var när Br Per Dahlman reste 
sig upp för att fira dagens födelsegris, som var 
han själv. Detta efter lite gliringar innan av 
bordskamraterna.

Efter kaffe och dragning i lotteriet körde alla 
hem efter en trevlig kväll och vädret hade lug-
nat sig betydligt. 

Fredagen den 17 februari var det åter pro-
blem att åka till Logemöte på Tranåsgården 
i Skåne Tranås. Kvällen påminde oss om att 
våren inte var här ännu. Med vissa svårighe-

ter kunde en del Logesyskon och gäster trotsa 
snöovädret denna kväll. DM Åke Mellnert 
med Carina Norin från Logen Christian nr 
617. DD i Logen Ronneby nr 630  Karl-Erik 

Mellnert och Karin Mellnert också från Logen 
Christian nr 617. Från Logen Skåne nr 670 
hade vi DD Marie Wickström med DS Olle 
Wickström, Ann-Christine och Kennie Sjö-
strand och Lena Ovelius Bergman som gäster.
Under mötet hade vi ballotering av en ny 

kandidat.
KL Sy Gull-May Åstradsson redogjorde un-

der Kontakt Amerika för fortsättningen av re-
san till USA förra året som gick till Los Angeles, 
Las Vegas och San Diego. Berättade även om 
en USA kontakt från Milwauke i Wisconsin.

LH Sy Anita Nilsson berättade hjärtligt hur 
det är att vara Logehistoriker och vad som 
krävs för att lyckas med fotograferingen.

Denna kväll var det lite Amerika-inspirerat 
både i klädsel och mat, som bestod av biff och 
pommes strips.

Efter maten var vi laddade för kvällens höjd-
punkt som var linedance. Med Gaby Gum-
messon från Gärsnäs som instruktör fick alla 
som ville en chans och pröva på. De flesta 
hade tagit dansskorna på sig och gjorde vänd-
ningar för det mesta på rätt håll. En del var 
riktigt duktiga, men de hade tränat lite innan. 
Alla var vi överens om att en servett att torka 
svetten på var bra att ha till hands. 
Som avslutning hade vi kaffe och brownies 

samt dragning i lotteriet innan vi skulle trotsa 
vädret hem. 

Logen Tomelilla hade den 18 mars Högtids-
möte på Tranåsgården i Skåne Tranås. 

Nya medlemmarna Sy Annette Wikman och Br 

Gaby Gummesson leder line-dance
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Åke Täck togs in i Logen på ett högtidligt sätt.
DD Marie Wickström med stab från Logen 

Skåne Nr 670 installerade tjänstemännen på 
ett stillfullt sätt. 
Vår nye O Br Lennart Nilsson avtackade 

FDO Gunnel Hallberg Dahlman med en 
blomsterbukett.

Logens Förtjänsttecken tilldelades Sy Gun-
nel Hallberg-Dahlman och Sy Gertrud Hägg 
för ett mycket gott arbete för Logen.

Distriktes Förtjänsttecken tilldelades Sy 
Gull-May Åstradsson.

10-års märket tilldelades Sy Margareta Larsson.
Avgående tjänstemannen Sy Vivian Isacsson 

avtackades med en blomsterbukett.
KL Gull-May Åstradsson  berättade om sin 

kontakt med Linde Loge i  Wisconsin USA 
samt om ett okänt barn som hade hittats vid 
Titanics undergång. Med DNA teknik kunde 
man 90 år senare identifiera kvarlevor genom 
att ta en 6 cm benbit och 3 tänder. Det var en 
13 mån pojke vid namn Eino vars föräldrar var 
från Finland.

LH Anita Nilsson tog upp statistik på hur 
många som fanns kvar från olika decennium.

Efterkapitel var bankett och dans till Lar-
zons orkester. /GMÅ

Lennart Nilsson, vår nye Ordföran-
de, avtackar den avgående Ordföran-

den, Gunnel Hallberg Dahlman.

DD Marie Wickström och O Lennart Nilsson.

LOGEN HÖGANäS NR 634 - höganäs

Avgående tjänstemän avtackas för  det 
fina arbete de lagt ner för logen.

Systrarnas afton blev en formidabel succé. En 
nostalgiafton med Hylands Hörna och schlagerka-
valkad gick hem hos en entusiastisk publik. Logens 
”Tuffa brud i lyxförpackning” – Gunilla Jönsson.
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Vid vårt högtidsmöte i januari var det som vanligt installation av nya tjäns-
temän, här den nya styrelsen i LL Höganäs nr 634.

LOGEN CARL VON LINNé NR 678 - växjö
Lördagen den 18 februari 2006 installera-

des Logen Carl von Linnés Nr 678 tjänste-

män för innevarande termin. Logens DD Maj 
Svensson med stab utförde installationen som 
utfördes på ett mycket värdigt och högtidligt 
sätt. Förutom den sju man starka staben gäs-
tades vi denna afton av ytterligare sexton (16 
stycken!!!) ordenssyskon från LL Carlskrona 
Nr 601. Vid den efterföljande middagen hölls 
traditionsenliga tal och Br LH sjöng - också 

traditionsenligt - för systrarna. Dansmusiken 
spelades av Per Hjalmarsson./GL

Logens nyinstallerade tjänstemän. Främre raden fr vänster: YV Ragnar Munter, MM Hanz Sjödahl, 
KL Catherine Bringselius Nilsson, O Mona Harrysson, VO Gunnel Palm, CMA Elsa Moen, KP 

Anja Hytönen Hugosson, IV Leif Gummeson. Bakre raden fr vänster: PS Göran Nilsson, BPS Stig 
Siegers, K Evert Andersson, LH Göran Lundeberg, CM Arnt Moen, FS Inger Boman Gummeson

Installationsstaben från LL Carlskrona Nr 601 
under ledning av DD 678 Maj Svensson.
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LOGEN wESTERVIK NR 679 - västervik
Det låg förväntan i luften, när Logen Wes-

tervik Nr 679 hade sitt möte den 18 februari 
2006. Det var ”brödernas afton!”

Efter en utsökt måltid, där bröderna i ran-
diga kockförkläden var artiga värdar, bjöd de 
på en spexartad show. Vi fick ta del  av en 
regissörs vedermödor och det sparades inte på 
dramatiska effekter.
”Peter Harrysson” och ”Robert Wells” det vill 
säga Stig Lilja och Valle Johansson fick publi-
ken att koka av tävlingsiver. Många hjärtliga 
skratt hördes.

Det var en god, glad och minnesrik kväll i 
sann Vasa-anda.

Den 25 mars 2006 samlades ett 40-tal medlem-
mar i Logen Westervik Nr 679 till högtidsmöte.
Vår O Nils Bellner hälsade välkommen och 

påbjöd en tyst minut för vår broder Alvar 
Kandt, som lämnat syskonringen. Han var 
medlem i vår loge sedan 1980.

Vi hade glädjen att inviga sex nya medlem-
mar och de hälsades hjärtligt välkomna.
Vår KL berättade intresseväckande om 

svenskamerikanen Swan Turnblad. Han ägde 
Svenska Amerikanska Posten, en veckotidning 
i svenskbygden. Tidningen gick bra och han 
blev oerhört rik. Han donerade hela sin för-
mögenhet och den blev på så vis grundplåten 
till The American Swedish Institute i Minnea-
polis. Detta hände 1929. Det är dels ett mu-
seum och dels en institution som vill främja 
kulturellt utbyte mellan Sverige och Amerika.

LH refererade ett par protokoll från 1986 
då vår Loge firade 20-årsjubileum. Inför vårt 
stundande 40- årsjubileum kunde det vara ro-
ligt att höra hur det gick till för 20 år sedan.

Efterkapitlet bjöd på gubbröra, filé med till-
behör och kaffe och kaka. Efter den delikata 
supén var det skönt att röra på benen till mu-
sik från trevliga band.

Söndagen den 15 januari hölls årets första 
Logemöte med sedvanliga årsmötesförhand-
lingar, skickligt ledda av vår nye DD Göran 
Nilsson, LL Carl von Linné Nr 678 i Växjö.

Efter att ha avnjutit kvällens fiskmeny, rökt 
laxrulle följd av fiskgratäng bänkade vi oss 
för att lyssna till den kända guiden Annika 
Carlberg-Sjöström. Hon tog oss med på en 

härlig resa i ord 
och bild runt hela 
Europa och vi 
fick besöka hen-
nes egna smultron 
ställen. Eftersom 
ett av Annikas 
stora intressen är 
t rädgårdskons t 
och trädgårdsarki-
tektur, föll det sig 
naturligt att hon 
gärna uppehöll 
sig i olika engelska 
trädgårdar med 

anor långt bak i historien. /MW
Högtidsmötet med installation av tjänste-

män den 11 februari förlöpte ritualenligt och 
stilfullt med stab från LL Carl von Linné Nr 
678 under ledning av DD Göran Nilsson trots 
att det var trångt i Logesalen. Många egna 
och gästande Vasasyskon hade glädjande nog 
mött upp denna, kanske den sista, kvällen i 
dessa lokalerna. Avg Ordföranden Jan Pers-
son fick mottaga Logens bordsstandar efter 
fyra års tjänst. Nye Ordföranden, Bertil Ge-

LOGEN uTVANDRARNA NR 680 - karlshamn

DD Göran Nilsson med stab från 
LL Carl von Linné Nr 678
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neback, som varit VO under tre år tilldelades 
FDO-värdighet. Avg CM Karl-Eric Forssander, 
som efter 24 år lämnade styrelsen fick tillsam-
mans med de övriga två av PS mottaga var sin 
bukett tulpaner för gott samarbete. O Bertil 
Geneback hälsade alla välkomna till en utsökt 
tre-rätters middag vid vackert dukat bord. 
Kvällens första skål höjdes för HM Konungen 
följt av ett fyr-faldigt leve och Kungssången. 
DD  Göran Nilsson tackade för den goda ma-
ten. Ännu en kväll med hög stämning i god 
Vasaanda var till ända. /UÖ

LL Utvandrarna Nr 680 har haft sitt första 
logemöte på Scandic Hotel och funnit dessa 
lokaler betydligt bättre i de flesta hänseen-

den. Många medlemmar hade mött upp och 
även åtta gästande Vasasyskon från flera Loger, 
bland dessa MSLER Bertil och  Ann-Margreth 
Ericsson och vår tidigare DD Karin och Inge-
mar Holmqvist.

Logens nye Ordförande Bertil Geneback såg 
ljust på framtiden.

Ett gäng Linedansare överraskade oss med 
trevlig dans och musik efter Logemötet.

En riklig buffé framdukades med många 
rätter som smakade förträffligt.

Så äntligen fick vi bänka oss för att få upp-
leva äkta småländsk buskis i skepnad av Wivi 
Johansson-Svanberg. Hennes tolkningar av 
Pelle Näver i sång och dikt var sagolika. Hon 
bjöd verkligen på sig själv och vi fick många 
goda skratt.

Kaffe serverades och lotter såldes som van-
ligt. Glada och nöjda med kvällen tog vi av-
sked av varandra för att bege oss hem i den 
kyliga vinterkvällen. /UÖ

Ordförande Bertil Geneback omgiven av DD Gö-
ran Nilsson, VDM Catherine Bringselius Nilsson 
samt CM-paret Lennart och Maj-Britt Eriksson

Wivi Johansson-Svanberg underhöll oss.
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LOGEN TRELLEBORG NR 734 - trelleborg

Logen Trelleborg nr 734 av Vasa Orden av 
Amerika hade högtidsmöte 11 februari i Si-
riusordens lokaler i Trelleborg. 86 syskon var 
närvarande. Fyra nya syskon hälsades välkom-
na under traditionellt högtidliga former. Tre 
syskon erhöll Logens utmärkelsetecken för 
25-års medlemskap: Harry och Herta Nilsson 
samt Gulli Larsson. De är tillika chartermed-
lemmar i Trelleborg nr 734, instiftad 13 april 
1985. Följande tilldelades utmärkelsetecken 
för 10-års medlemskap: Bo och Lena Anders-
son, Göte och Eva Larsson, samt Bengt-Arne 
Pettersson. Logens förtjänsttecken tilldelades 
Kerstin Judge och Annika Paulcén. Tjänste-
männen installerades under ledning av tjänste-
män från Logen Skåne nr 570, Malmö. Under 
programpunkten Kontakt Amerika kåserade 
kulturledaren Kerstin Meyer kring ämnet den 
amerikanska drömmen och redde ut vad som 
egentligen döljer sig bakom detta begrepp. 
Hon avslutade med att konstatera att livet 
i USA kräver mer av individen – och för en 
del kan det också ge mer. För andra blir den 
amerikanska drömmen dock aldrig mer än 
en dröm. Logehistorikern Börje Gunnarsson 
konstaterade att Vasa Orden av Amerika är en 
av de få, kanske den enda Orden, där både 
män och kvinnor kan bli medlemmar och ha 
samma status. I ledningen för Vasa Orden har 
dock männen historiskt dominerat. Men i di-
striktslogen södra Sveriges 18 lokalloger är för 
närvarande ungefär hälften av ordförandena 
kvinnor. I vår egen Loge nr 734 väntar vi fort-
farande på en kvinna på den posten. ”Så stå på 
er flickor!” avslutade Logehistorikern.

Efterkapitlet bestod av trerättersmeny, väl-
komnande av de nya logesyskonen, och dans 
till Helge Skoglunds enmansorkester. /JK
Vid mötet i Logen Trelleborg nr 734 den 8 

mars 2006 tilldelades Kurt Petersson DL 20:
s Förtjänsttecken for sitt arbete i Logen. Kon-
takt Amerika handlade denna kväll om värdet 
på en äkta autograf av president John F. Ken-
nedy. Då denne använt en robotpenna cirkule-

rar många värdelösa kopior. En dam, som bli-
vit trampad på tårna av presidenten vid ett be-
sök i hennes hemstad och som kompensation 
fått en äkta autograf, upplystes vid besök i den 
amerikanska motsvarigheten till TV-program-
met Antikrundan, om att dess värde därför så 
småningom torde bli astronomiskt.

Kvällens efterkapitel, brödernas afton, gick 
i ”försvarets tecken”. Bröderna i grupp 7 hade 
förvandlats till en Vasapluton av hemvärns-
män från andra världskriget och ackompan-
jerade av MM Lars-Erik Larsson inledde de 
med en klagosång över militärlivets vedermö-
dor. Därefter utspisade de, assisterade av sina 
Elviror, syskonen med ärtsoppa och pannka-
kor samt upprätthöll militärisk ordning, med 
varierande resultat.

 Gunnel Hallberg Dahlman, O i Logen 
Tomelilla Nr 631 och Vasas egen lotta, åter-
ställde balansen denna internationella kvinno-
dag och berättade med hjälp av bildspel om 
SLK, Svenska lottakåren, om dess verksamhet, 
organisation, rekrytering och utbildning. Själv 
har hon varit aktiv sedan 1965 och delgav 
medlemmarna sina erfarenheter från olika 
uppgifter och uppdrag på både lokal- och 
riksnivå./KM

Bertil Nilsson avtackar Gun-
nel Hallberg Dahlman.
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Fredagen den 11 augusti 2006
inbjuder de svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika till

Gästabud för Årets Svensk-Amerikan
på Växjö Stadshotell.

Inbjudningar/anmälningsblanketter till ”Gästabudet”sändes till alla Lokallogers Protokollse-
kreterare. Vill Du/Ni deltaga – kontakta Din Loges PS.

Du/Ni kan också kontakta VDM Catherine Bringselius Nilsson, tel 0470-285 88, om Du/
Ni inte kan få någon via PS. Antalet platser är begränsat.

Söndagen den 13 augusti 2006 

”Minnesotadagen”
inleds med svensk-amerikansk gudstjänst i Växjö Domkyrka kl 1000.

Kl 1400 börjar programmet i muséeparken med många trevliga inslag,
 bland annat hyllas Årets Svensk-Amerikan.

Alla Ordenssyskon hälsas varmt välkomna till arrangemangen ovan!
åSA-kommittén

genom meDlemskAp, gÅvor 
och konDoleAnser 

blir Du DelAktig i mÅngA finA 
proJekt inom vÅrt Distrikt!

Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)
Välkommen i gemenskapen!

Plusgiro 105 68 42-6
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blekingeträff
Logerna i Blekinge anordnar gemensam träff lördagen den 2 september 2006.

PROGRAm
 Klockan 1300 samling vid  En trevlig stund i gammal folkparksmiljö.
 Festplatsen ”Gnistan”.  Medhavd matsäck förtäres
 Egen transport

 Klockan 1500
 Busstransport till   Guidad rundtur på gamla varvet.
 Karlskrona Örlogshamn

 Ca klockan 1730   Drink med frågesport, därefter middag:
 Transport till Frimurarehuset Kycklingfilé, pressad potatis, ädelostsås
 i Karlskrona   grönsaker, vin/öl.
     Äppelkaka med vaniljsås, dessertvin.
     Kaffe med kaka.

Efter middagen blir det dans till kända orkestrar.
Pris 270 kronor/person. Cash bar finnes.

Bindande anmälan senast den 25 augusti till någon av nedanstående:
   Ann-Mari Sternulf 0455-284 66
   Göran Svensson  ela.svensson@telia.com
   Jan o Gunnel Persson 0454-147 98
   Marianne Gullbrand 0457.165 80
   Björn Persson  0457-148 52

Alla Ordenssyskon hälsas varmt välkomna!
Ta gärna med vänner och bekanta.

LämPLIGA PRESENTER

Brosch - Black Onyx

Manschettknapp

Brosch - Filigree

Kontakta din finanssekreterare 
för besked om pris och beställning.
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Det kom ett e-brev...
från Richard och Lillemor Horngren i Bishop Hill. De hade nyss haft 

besök av medlemmar från fem Loger i vårt Distrikt. Ett par bilder blev 
det, och självklart tar vi in dem på direkten!

På den översta bilden ser vi: Christer Hansson, Logen Trelleborg Nr 734, 
Bodil Walles, Logen Malmöhus Nr 643, Gunnel Hallberg-Dahlman, Lo-

gen Tomelilla Nr 631, Lillemor Horngren, Solveig Johnsson, Logen Skåne Nr 570 och Bo Abra-
hamsson, Logen Christian Nr 617.

När bussen skulle svänga in på vägen vid arkivet gick det så illa att den fastnade. Passagerarna 
fick ge sig ut för att lätta på bussen med det gick i alla fall inte att få igång den. Tur att det fanns 
några lastbilar och vägmaskiner i näheten som kunde dra bort bussen.
Tur att arkivet var så nära (som syns på en av bilderna).
Vilket äventyr att hälsa dem välkomna till Bishop Hill.
/Richard och Lillemor
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VASA NYTT
Ansvarig utgivare: ÅKE MELLNERT, Distriktsmästare

Redaktörer: BERTIL ERICSSON PER ERICSSON

Älgvägen 15 Skönevik 4565

372 50 KALLINGE 372 91 RONNEBY

0457-245 42 0457-400 10

vasanytt@vasaorden.se

Teknisk rådgivning: BJÖRN ERICSSON vasanytt.teknik@vasaorden.se

Nästa utgåva av denna medlemstidning kommer i september 2006
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vAsA-Arkivets stöD-
förening

har sitt bokslut den 30 april -06 och de insamlade medlen 
från medlemsavgifter, kondoleanser och gåvor under budget-
året kommer att inbringa ca 17.500 kr.

Ett stort tack till alla givare för den varma omtanken om 
vårt Arkiv.
Arkivets styrelse har tagit fram ett speciellt rockslagsmärke 

(pin) som ett försök till att locka flera att bli livstidsmedlemmar i Arkivet. Märket med Arkivets 
logo är i blått med guldfärgad text. /MG
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