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VASA-VÄNNER! 

Vi i styrelsen för Vasa Support Club hoppas att alla vill  
stödja vårt arbete i Vasa Support Club.

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgiro-
nummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 augusti 2013. 

Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius 
Nilsson, för adress se sista sidan. Om du kan sända material via e-post, 
så är det det bästa sättet.  Likaså bör även bilderna vara i digital form i 
bifogade filer med så hög upplösning som möjligt.
Foto framsida: Göran Nilsson

Nyplanterade penséer i vårrabatten skvallrar om den kommande sommaren. Foto:CBN
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Ordenssyskon! 

Distriktsmötet har nyligen avslutats och jag 
vill framföra mitt varma tack till alla för att 
ha fått nytt förtroende att vara Distrikts-
mästare för ytterligare två år.
Vid Distriktsmötet valdes några nya med-
lemmar in i Exekutiva Rådet och andra fick 
förnyat förtroende för ytterligare en termin. 
Vem som är vad finns att läsa längre fram 
i tidningen.
Tack även till delegater för ett engagerat 
deltagande i motionsgrupper, röstningar 
och val. Det är min förhoppning att detta 
blir en gnista för ökat Vasaengagemang.

Jag vill framföra ett stort varmt TACK till 
logen Höganäs Nr 634 och alla deras med-
lemmar som på ett förträffligt sätt utförde 
allt det arbete som behövdes för att genom-
föra Distriktsmötet. Det gällde att ställa i 
ordning lokalen såväl före som efter mötet. 
Vi skall heller inte glömma ”Torsdagskul” 
som logen arrangerade med den äran.

Vår SM (stormästare) Br Bill med hustru 
Sy Sheila Lundquist och vår VSM Br Tore 
Kellgren med hustru Sy Birgitta var närva-
rande på mötet och de var mycket nöjda 
med dagarna i vårt Distrikt.

Från DL 19 Norra Sverige hade vi bl.a. 
glädjen att hälsa välkomna till deras SLD 

Br Tore Tellberg, FDM Br Einar Savolai-
nen Grön, VDM Br Ola Hansson m.fl.

Möteslokalen blev av olika anledningar 
flyttad till Missionskyrkans lokaler men jag 
har inte hört något annat än positiva saker 
om lokalflytten. En lokal med fantastisk 
rymd och akustik.

Vid mötet valdes även två delegater att re-
presentera vårt Distrikt vid Storlogemötet i 
New York nästa år.
De valda blev DKL Sy Maureen Bengtsson 
och undertecknad. Jag vill framföra vårt 
tack för förtroendet att få vara delegater vid 
det kommande mötet. Vi skall göra vårt 
bästa för vårt Distrikt och Orden.

Logernas har nu ”sommarlov” men för det 
finns det rikligt med aktiviteter med an-
knytning till vår Orden att deltaga i. Mer 
om detta finns längre fram.

Med önskan om en skön stärkande som-
mar.

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
DM

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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Ordenssyskon!

Har just kommit hem från vårt 
Distriktsmöte.
På Terazza i Ljungby 9-11 maj. En del 
motioner behandlades men tyvärr kunde 
inte alla behandlas på grund av de var 
felformulerade m.m. Motioner till nästa 
Distriktsmöte bör därför kollas mycket 
noga. Om logerna är osäkra om detta 
kan man kontakta någon i ER, annars var 
det ett fint Distriktsmöte i positiv anda. 
Delegaterna fick ett frågeformulär från 
Framtidskommittén som kommittén skall 
ha som underlag för sitt fortsatta arbete. 
Jag fick fortsatt förtroende som VDM 
ytterligare 2 år, TACK.
Jag tycker det är intressant att vara med i ER 
och diskutera olika förslag om bland annat 
Vasa Ordens framtid. Jag hoppas att alla 
Loger kämpar på för att få nya medlemmar 
till vår Orden.
Matrikeln som jag uppdaterar är snart klar 
för tryck.
Jag vill också önska alla medlemmar en 
skön sommar.

I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM DL20

Insamlingen 
en succé!

Ordenssyskon!

Årets insamling till goda ändamål 
redovisades på Distriktsmötet. 
Logen Christian Nr 617 och Logen Klockan 
Nr 747, blev lyckliga vinnare till tio tusen 
kronor vardera, att delas ut till något gott 
ändamål på den egna orten. Vi emotser att 
få höra vilka mottagarna blir och vi hoppas 
att Vasa Orden/logen får publicitet.
Tyvärr valde sex loger att stå utanför 
insamlingen. Förhoppningen är att 
utnämnda DD för terminen 2013-2015 
skall vilja fortsätta projektet och att alla 
loger vill vara med. 
Framtidskommittén hade några frågor till 
delegaterna, som underlag för sitt fortsatta 
arbete.
Tack för era svar!  Er medverkan är viktig. 
Vi skall i samverkan med logerna arbeta 
fram en strategisk plan för framtiden och 
utveckla idéer, som kan ge framtidshopp 
för vår Orden.
På mittuppslaget finns många trevliga 
svenskamerikanska arrangemang att 
besöka. Själv har jag blivit ombedd att 

fortsättning på sidan 32

VICE DISTRIKTSMÄSTRENS 
SPALT

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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VASAVÄNNER!

Jag saknar uppdraget som VDS, men nu 
går tiden vidare, och det är med glädje 
jag fortsätter i Distriktets tjänst, som 
Distriktssekreterare. Tackar för förtroendet 
som Ni har visat mig.
Så tackar jag också min företrädare sy 
Ingrid Cannerhagen, och övriga i Exekutiva 
Rådet, som jag har följt och lärt av, under 
mina fyra år som Vice Distriktssekreterare.
Sedan önskar jag min efterträdare på posten 
som Vice Distriktssekreterare lycka till. När 
jag körde upp till Ljungby, var bilen fylld 
med VDS-saker, och lika mycket blev det 
i bilen när jag skulle köra hem med DS-
sakerna.
Distriktsmötet var väl regisserat och nya 
rutiner provades. Vid redovisningen 
placerades Ordförande för respektive 
kommitté vid gemensamt bord med 
mikrofon, vilket sparade många steg för 
Ceremonimästarna och tid för oss alla.
De valda DD:arna är mycket välkomna 
upp till Ljungby, för DD-konferens i slutet 
av augusti. Där jag hoppas få träffa många 
av Er. Nytt programhäfte och matrikeln 
beräknas vara klara för distribution i 
samband med DD-konferensen.
Jag hoppas på ett gott samarbete med alla 

VASAVÄNNER!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet 
som jag fått att ingå i Distrikt 20 Exekutiva 
Råd och att där verka som VDS, jag ser 
fram emot en mycket spännande period 
där jag ytterligare får nya impulser och 
kännedom om Vasa Orden av Amerika. Det 
känns mycket tillfredsställande att jag nu 
också får nya kontakter inom både Distrikt 
19 och 20 genom gemensamt samarbete 
mellan distrikten när det gäller beställning 
och distribution av ordensartiklar.
Det jag kan lova, är att jag vill göra mitt 
bästa för att uppfylla det uppdrag jag 
ålagts.
Något som jag gärna också vill framföra 
är ett stort tack till Distriktsloge 20 och 
dess medlemmar samt till LL Höganäs Nr 
643 som medverkande, till ett mycket fint 
genomfört Distriktsmöte i Ljungby den 
10-11 maj.

PS i logerna.
Till sist önskas alla Ordenssyskon en skön 
och avkopplande sommar, med utflykter i 
det vackra vädret.
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

fortsättning nästa sida

DISTRIKTS-
SEKRETERARENS SPALT

VICE DISTRIKTS-
SEKRETERARENS SPALT
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Vasavänner

Distriktsmötet är nu över och alla är åter 
hemma i sina loger där det mesta går ner 
i lite lugnare tempo för sommaren, men 
glöm inte alla trevliga möten ni kan göra 
på de arrangemang som görs runt om i vårt 
distrikt även nu i värmen.
Som nyvald kassör för DL 20 vill jag tacka 
för förtroendet att ta över efter min före-
trädares långa väg som DK, vilket ju all-
tid ger förväntningar och jämförelser. Min 
stora utmaning blir att jobba enligt den 
fastställda budgeten där det blev en liten 
höjning av capitaavgiften med indexhöj-

ning för prisökningar. Många bra förslag 
kom upp på bordet via finanskommitten 
på distriktsmötet där en del tyvärr inte kan 
realiseras då firmorna inte kan eller vill er-
bjuda det som vi önskar. Vi jobbar vidare 
att hitta nya vägar och lösningar.
Vill passa på att tacka för de 4 år som jag 
varit MDER med många stimulerande 
möten och utmaningar. Nu lämnar jag 
över stafettpinnen till vår nye MDER bro-
der Lennart och önskar honom varmt lycka 
till.
 Ser fram emot många frågor och kontakter 
för det är i dialogerna vi utvecklas, så skriv 
gärna och inte bara när ni har räkningar till 
mig.

I sanning och enighet
Bengt Åberg
DK
mailto: dk@voadl20.se

Det finns säkert mycket mer för mig att 
skriva om i kommande nummer av Vasa 
Nytt, men nu vill jag slutligen framföra ett 
hopp om gott samarbete med Lokalloger 
och kolleger i Exekutiva Rådet, samt önska 
alla Vasasyskon en riktigt skön och trevlig 
sommar med mycket sol och värme!

I Sanning och Enighet
Alf Nilsson
VDS

fortsättning från föregående sida

fortsättning från föregående spalt

Hemsidan har uppdaterats 
rätt rejält i vår. 

Den största förändringen ser 
du direkt när du gått in på 
sidan: Menyn ligger nu till 
vänster och har undermenyer. 
Hoppas detta ska hjälpa dig att 
hitta på hemsidan.
Om du går in via  
www.vasaorden.se tar det högst 
tre sekunder innan du hamnar 
på www.voadl20.se!
Webbmaster

DISTRIKTSKASSÖRENS 
SPALT
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Ordenssyskon!

Sommaren närmar sig nu med sol och 
värme. Distriktsmötet i Ljungby är avklarat 
och vi Vasasyskon är tillbaka på våra 
hemorter för att arbeta vidare. 

  Jag tackar för förtroendet att bli omvald 
till Distriktskulturledare. Det känns 
stimulerande att få fortsätta ännu en termin. 
Genom kulturledarna i lokallogerna har jag 
sett vilket stort arbete som läggs ned. Jag vill 
säga: fortsätt så och vi kommer att kunna 
se ljust på framtiden inom Vasa Orden 
av Amerika med nya kulturaktiviteter, 
Kontakt Amerika och nya medlemmar.
  
I förra Vasa Nytt skrev jag om en vänskaps-
delegation från Swedish Colonial Society i 
Philadelphia som skulle komma hit. Tyvärr 
blev resan inställd pga för få anmälda, 
men de ämnar försöka igen nästa år. Här 
i Jönköping planerade Logen Småland att 
ta emot vid Johan Printz-monumentet i 
Rådhusparken. Printz var Nya Sveriges 
guvernör i tio år. Hemkommen till Sverige 
blev han så småningom landshövding i 
Jönköping. 

Vasasyskon

Jag skall börja med att tacka för förtroendet 
att ha blivit vald till MDER.
Jag vill också tacka för ett fint och väl 
genomfört Distriktsmöte i Ljungby samt 
stödlogen Höganäs nr 634 för dess arbete.
Eftersom jag alldeles nyligen blivit vald till 
MDER har jag inte hunnit sätta mig in i 
allt, så jag ber att få återkomma.
Med dessa ord ber jag att få önska alla Vasa 
syskon en trevlig sommar.

I Sanning och Enighet
Lennart Nilsson
MDER

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.voadl20.se
alternativ adress

www.vasaorden.se

fortsättning nästa sida

DISTRIKTSKULTUR- 
LEDARENS SPALT

DISTRIKTSKULTUR- 
LEDARENS SPALT
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Ordenssyskon

Tack för förtroendet ni ger mig att välja 
mig åter, som Distriktshistoriker.
Jag lovar att arbeta efter bästa förmåga. När 
jag skriver detta har Distriktslogemötet i 
Ljungby nästan precis avslutats.
Som jag förväntade mig blev det en fin 
upplevelse med fina träffar, bra diskussioner 
och trevliga samtal oss Vasa-syskon 
emellan.
Distriktsmötet genomfördes av såväl 
Distriktslogen som värdloge och lokallogen 
Höganäs nr 634 som stödloge samt duktiga 
och väl pålästa delegater, representerande 
alla Distriktslogen nr 20:s lokalloger.
Jag stannar upp en stund, så säger jag bara 
logen Höganäs nr 634, OH SÅ DUKTIGA 
NI ÄR.
Fin mingelkväll med god mat och dryck. 
Dagen efter genomförde ni ett helt perfekt 
Högtidsmöte med tjusig ceremoniell 
Fanparad mycket elegant utfört.
Logen Höganäs nr 634 hade tagit med 
sig; del av egen rekvisita hemifrån. 
Höganäslogen använde sig också av det 
material som numera förvaras och finns på 
plats i Ljungby.

Dagen efter Distriktsmötet passerade 
Stormästaren Bill Lundquist med fru 
Sheila och Storlogedeputerad DL 19 Tore 
Tellberg med fru Margareta Jönköping och 
besökte Rådhus¬parken. 

375-årsfirandet av Nya Sverige pågår 
under hela året med olika arrangemang. 
Som ni säkert sett i tidningen har svenska 
Kunga-paret och Finlands talman Eero 
Heinäluoma med fru varit där. Med en 
replika av skeppet Kalmar Nyckel seglade 
de på Delawarefloden till Fort Christina i 
Wilmington där de gick iland. Nya Sverige 
grundades 1638, när land köptes från 
indianstammarna längs Delawarefloden.
  
Den planerade kulturledarträffen i april 
inställdes pga för få anmälda. På Distrikts-
mötet var det flera som framförde önskan 
om ett nytt tillfälle. Jag arbetar vidare och 
försöker hitta ett nytt datum.
 
I detta nummer av Vasa Nytt och i The Vasa 
Star kan du läsa om sommararrangemangen 
i vårt Distrikt. Hoppas vi ses på något av 
dessa.

Med dessa rader önskar jag alla Vasasyskon 
en riktigt skön sommar.

Maureen Bengtsson
DKL

fortsättning från föregående sida

fortsättning nästa sida

DISTRIKTSHISTORIKERNS 
SPALT
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Det som berör oss i Sverige var bland 
annat: 
- Nya brevmärken är under utskick.
- Man måste få ned kostnaden för tryckning 
och utskick av Vasa Star i Sverige.
- Kulturledarna skall få tillgång till en 
kunskapsbank på Storlogens hemsida 
via en länk, där KL lägger in förslag på 
verksamhet, vad man själv gjort i sin loge!
- På Storlogens hemsida finns nu en 
”Member Ship Guide” där man kan hämta 
förslag på aktiviteter på efterkapitlet.
- Ett nytt medlemsregister är under 
uppbyggnad, uppgifter om: Namn, adress, 
lokalloge, det år man blev medlem samt 
tjänstebefattning bla skall finnas, det 
är Vice Stormästaren och hans svärson 
som utarbetar detta register, uppgifterna 
skall lämnas till Vice Stormästaren, Tore 
Kellgren.
- En länk från Storlogens hemsida till Vasa 
arkivets hemsida finns inlagd.
- Storlogekassören har lagt ett 
budgetförslag till nästa års Storlogemöte, 
där finanskommittén har att ta ställning 
till detta förslag. Detta innebär att förslag 
till capita för Sverige är $ 13,65, dvs. en 
höjning med 65 cent, ungefär 4.50 kr.

Dessa saker som en gång tillhört, numera 
nedlagda loger kommer nu åter till nytta.
I detta sammanhang vill jag också nämna 
att Höganäs-logen fick förtroendet att lägga 
tillbaka sakerna de lånat i förrådet, detta 
utan tillsyn av mig, ja det må jag säga, det 
gjorde de också med beröm godkänt.

Efter avslutat Distriksmöte går vi in i 
”sommarens soliga dagar”.

fortsättning från föregående sida

Vasasyskon.

Ännu ett ER möte med Storlogen är avklarat, 
detta skedde i Milpitas, Californien ca 7 
mil öster om San Francisco, under tiden 
23-25 april.
Mycket diskussion las på hur man skall 
kunna öka fonderna, detta berör inte oss 
i Sverige, då vi inte betalar via capitan till 
detta!
En stor donation har inkommit till 
Storlogen från en privatperson från södra 
Kalifornien på 250.000 dollar, dessa skall 
gå till utbildning av sökande stipendiater i 
USA/Canada.

Just sådana sköna, gröna dagar önskar jag 
er.
Tack för nu, vi ses i höst igen ”någonstans, 
någongång”.

I Sanning och Enighet
 
Anita Nilsson
Distriktshistoriker 

fortsättning nästa sida

MSLERs SPALT
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Logemöte 
söndagen den 
9 December. 
Ordförande Br. 
Per Dahlman 
öppnade 
ritualenligt 
mötet och 
hälsade 46 
förväntansfulla 
logesyskon 
välkomna. PS 
läste upp ett 

- Nästa Storlogemöte avhålls i Rye Brook 
New York, tiden 4-10 juli 2014. Till detta 
möte är alla Vasa syskon välkomna!

Detta är något som behandlades på mötet 
som kan vara av intresse.

Efter detta möte deltog jag och hustrun 
Ingegerd i ”Golden Gate No 12” 
distriktsmöte i Milpitas, samma ställe som 
ER mötet.

Veckan före dessa möten gjorde jag och 
hustrun en egen vistelse i San Francisco 
med omnejd under 10 dagar med boende 
i Fisherman Wharf. Här var det liv och 
rörelse!
Vi åkte bla kabelspårvagn, stadsrundtur 
och gick mycket i SF, besökte Napa Walley 
med goda vinprovningar.

Vi var också på ett besök hos 
Storlogekassören med hustru på ett litet 
party i San Jose tillsammans med vår 
Stormästare, Storlogesekreterare samt 
Vice Stormästaren med hustru, detta var 
en mycket trevlig samvaro under många 
timmar dagarna innan alla möten!

Efter hemkomst har vi deltagit i DL 20 och 
DL 19 distriktsmöten.

Hoppas alla vasasyskon får eller haft en fin 
sommar.

I Sanning och Enighet

Ulf Alderlöf med syster Ingegerd
MSLER-Sverige

tackkort från Vasa Support för de pengar 
vi sänt till minne av vår bortgångna 
Hedersledamot Bertil Övall.
Års- och receptionsavgifter beslöts att vara 
oförändrade för år 2013. 
Under kontakt Amerika berättade Kl. Br. 
Olle Olsson om olika staters julfirande i 
Amerika, tänk som exempel, att i Florida 
kommer Tomten på surfingbräda, ack vore 
man där då. Innan vi fick mat serverades 
Glögg o pepparkakor som höjde matlusten. 
Ett härligt julbord framdukades och 
avnjöts till fullo av oss alla. Nu skulle allas 
förväntningar infrias med en snäll Tomte 
med hjälpreda som fördelade julklappar på 
ett sätt så alla fick vars ett paket. Sen var det 
dags för dagens höjdpunkt, Kvällspostens 
LUCIA som i år kom med en TOMTE i 
sin kör och de sjöng så härligt vackert. Nu 
blev det som vanligt efter kaffe och lotterier, 
hemfärd i den mörka natten. 
KL. Olle Olsson. 

Logemöte Fredagen den 11 januari. 
Br. Per Dahlman hälsade vår DD Gunilla 
Broddesson med make Sven välkomna samt 

fortsättning från föregående sida LOGEN SKÅNE nr 570
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48 egna logesyskon välkomnades också så 
klart. För övrigt genomfördes mötet enlig 
ritualen med bl.a. vår fina stämningsfulla 
Ijuständningsceremoni. 
Vår DD Gunilla förrättade valet av 
tjänstemän för 2013, några platser blev 
vakanta, 3 st. Nomineringskommittén 
tackade alla som ställt upp som 
tjänstemän. 
DD höll ju också i nästa program 
d.v.s. årsmötet, som genomfördes utan 
anmärkning. KL Br. Olle Olsson berättade 
i dag om John Hansson, en svensk man som 
1781 valdes till statschef över de 13 brittiska 
kolonierna som är grunden till dagens USA. 
Han kallade sig President. Således var han 
den förste Amerikanske presidenten och 
inte som många tror George Washington 
som valdes först 1789. Om detta är sant 
vet nog ingen säkert än i dag. Måltiden i 
dag bestod av kalvstek med sås och potatis 
och smakade utmärkt. Efterkapitlet stod 
vår medlem Stig Moberg för som spelade, 
sjöng och berättade vitsar. Vi uppskattade 
Stigs trevliga underhållning. Som vanligt 
kaffe och kaka och lotteri och efter detta 
återstod bara hemfärden. 
Anförandet under Kontakt Amerika som 
jag gjorde i dag var mitt 38:e under mina 
5 år som kulturledare. Här slutar också mina 
artiklar i Vasa Nytt om våra möten i logen 
Skåne nr 570. Tack för mig och jag hälsar 
min efterträdare Sy. Gunnel välkommen 
som ny rapportör om vår loge. 
KL. Olle Olsson.

Styrelsemöte med avtackande av verkliga 
veteraner, den 14 januari 2013. 
Vid detta styrelsemöte var det inte mindre 
än 5 ledamöter som lämnade sina poster, 
det var Nils Henriksson, Inga-Britt Olsson, 

Lennart Nilsson, Marianne Fransson och 
undertecknad Olle Olsson. Tillsammans 
har vi haft styrelseuppdrag eller andra 
tjänstemannauppdrag i ca: 60 år, det har 
varit roliga år att ingå i styrelsen det tycker 
vi alla. Vi vet också att det är svårt att få nya 
tjänstemän i flera loger men vi vill gärna 
uppmana er som tvekar ta en tjänst, vi kan 
inte låta fler loger lägga ner på grund av 
man inte får ihop en styrelse. När ni sen 
avgår om 8 – 10 år blir ni kanske liksom 
vi avtackade med smörgåstårta, det som är 
så gott. 
Vi har nästan alltid varit 12-14 personer på 
styrelsemötena. 

Så här mysigt har vi på våra styrelsemöten. Vår DD Gunilla 
i gul kofta.

Veteranerna Nils, Inga-Britt, Lennart, Marianne och Olle. 
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Logesalen var fylld till sista plats och O br. 
Alf Nilsson kunde med glädje hälsa speciellt 
välkomna till bl.a. DM br. Olle Wickström, 
vår DD br. Leif Larsson, VDM br. Karl-
Axel Bengtsson, DS sy Ingrid Cannerhagen, 
VDS sy Agneta Västerstjärna, MDER br. 
Bengt Åberg, O i LL 570 Skåne br. Per 
Dahlman och O i LL 698 Nybyggarna 
sy Anna-Brita Martinsson. Övriga gäster 
från logerna LL 570, LL 634 och LL 698 
jämte ett 50-tal egna medlemmar hälsades 
därefter välkomna.

Vid jubileet recipierade 2 nya medlemmar 
under högtidliga former, nämligen Birgitta 
och Mats Nilsson.

Logen Kärnan nr 608 firade 
75-årsjubileum lördagen den 13 april 
2013 med högtidsmöte, reception och 
fanparad. 

Vasa-flaggan vajade utanför Trädgårdsgatan. 
Vi hälsades med välkomnande kramar och 
det var feststämning redan från början.
Mötet inleddes med intåg i logesalen 
till musik, ”At last” med Glenn Millers 
orkester.

”Brödernas afton” lördagen den 9 mars 
2013. 
Vid kvällens möte kunde O br. Alf Nilsson 
hälsa välkomna till ett 40-tal logesyskon. 
Under mötet balloterades två blivande 
medlemmar in, Birgitta och Mats Nilsson.
Efter mötet blev det mingel med drink 
innan kvällens överraskning serverades. 
Det blev en sillamacka och som huvudrätt 
Chili con Carne. Till kaffet fick vi smaka sy 
Stinas goda kaka. På bordet fanns vishäfte 
med snaps- och vinvisor, som bidrog till att 
stämningen höjdes.

Kvällens höjdpunkt var visning av bilder 
och föredrag av naturfotograf Ingemar 
Skogar, som visade ett nytt program med 
bilder från Yellowstone, världens största 
nationalpark, som ligger i Amerika. Det 
blev fantastiska bilder av bl.a. de vilda 
djuren som lever där.

Till sist fick systrarna testas med kluriga 
frågor.

Det blev en verkligt trevlig kväll i sann 
Vasa-anda. Bröderna som ordnat kvällen 
skall ha ett varmt tack!
Eivor Höörgren

Bröderna som ordnat kvällen skall ha ett varmt tack!

Naturfotograf Ingemar Skogar visade bilder från Yellowstone.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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En mycket vacker fanparad framfördes av 
fyra medlemmar, sy Eva och bro Ulf-Peder 
Eklund, sy Jeanette Hildingsson och bro 
Mats Johansson. Sy Stina Linden läste med 
inlevelse prologen.

Utmärkelserna var många. 40-årsmärket 
utdelades till våra hedersmedlemmar sy 
Stina och br. Agne Linden, som varit aktiva 
nästan hela sitt medlemskap.
10- årsmärket utdelades till sy Gerd Lejon, 
sy Lena och br. Tom Malmberg, sy Mai och 
br. Bengt Svensson.

Logens förtjänsttecken, LFT, utdelades till 
sy Britt Åberg.
Logen uppvaktades från logerna i DL 
20 genom DD br. Leif Larsson. DL 20:s 
Exekutiva råd uppvaktade genom DM 
br. Olle Wickström. Våra medlemmar sy 
Karin och br. Sven Rönne, som rest ner 
från Stockholm ville också gratulera logen.
KL sy Gudrun Fritzon framförde hälsning 
och gåva från vår vänloge i Canada LL 
Strindberg 259 i Winnipeg. Det var en 
handgjord liten kärra i modell som våra 
invandrare använde att lasta sina saker i 
då de flyttade. Br. Agne Linden framförde 
en personlig logehistorik om sina och sy 
Stinas 40 år i logen. Många roliga händelser 
lockade till skratt.

Våra nya medlemmar Sy Birgitta och Br Mats NIlsson omgivna 
av CMA Ulla Pålsson, O Alf Nilsson, fadder Lena Malmberg 
och CM Jan Bürzell.

Under ljussläckningen spelade vår MM br. 
Bo Collin passande ”Våren” sats 1 ur De 
fyra årstiderna av Vivaldi.
Efter mötet bjöds på mousserande vin, 
stämningen höjdes och det var härligt 
trångt.

Alla förundrade sig över att ca 90 sittande 
logesyskon kunde serveras. Hedersgäster 
var vår Borgmästare Carin Wredström med 
make, som var särskilt inbjudna.

En mycket välsmakande supé serverades. 
Meny bestod av Toast med kallrökt 
lax och pepparrot. Inbakad fläskfilé 
med parmesanost, balsamvinäger och 
klyftpotatis. Till efterrätt klassisk Pannacotta. 
Härtill serverades genomgående vin.

FDO sy Lilian Anzelius Collin höll talet till 
recipienderna och recipiendernas tal hölls 
av br. Mats Nilsson. Tacktal hölls av Carin 
Wredström. Sopranen Carolina Tholander 
sjöng vacker skönsång ackompanjerad av 
Olof Tholander.

Flinka händer möblerade om borden och 

Välkomnande leenden: Sy Lena Malmberg, Sy Ingegerd Persson 
och Sy Mai Svensson.

fortsättning nästa sida
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Logen Christian nr 617s högtidsmöte 
med reception och installation av 
tjänstemän för 2013 ägde rum lördagen 
den 23 februari 2013. Ett 40-tal egna 
medlemmar var närvarande och vidare 
kunde ordf. Br Åke Mellnert hälsa 13 
gäster välkomna. Det var DM Br Olle 
Wickström med Sy Marie, logens DD Br 
Lennart  och DH Sy Anita Nilsson, BR 
Åke och Sy Eva Sjöstrand samt Br Kjell och 
Sy Siri Åhlander från LL Skåne nr 570,  DS 
Sy Ingrid och Br Bertil Cannerhagen, LL 
Höganäs nr 628, Br Hans och Sy Kerstin 
Ferm samt Br Hans W Lundgren LL 
Tomelilla nr 631. En ny medlem Sy Eva 
Thell intogs som ny medlem.  Logens DD 
Br Lennart Nilsson med stab installerade 
logens tjänstemån för 2013 på ett mycket 
värdigt sätt. Nomineringskommitté valdes 
för innevarande år. Den består av Br 
Anders Björklund, Br Jan-Erik Larsson, 
Br Lars Ewers som ordinarie och Br Sven 
Hermansson som suppleant.  10-årsmärke 
utdelades till Br Nils-Olof och Sy Gunnel 
Olsson och FDO  utdelades  till Br Bengt och 
Sy Ann-Charlotte Lindner. Under Kontakt 
Amerika berättade KL Sy Eva Newin om 
sin fars faster Gertrud från Karlskrona 
och LH Sy Gertrud Rietz informerade om 
tidskriften Emigranten. Br Åke avtackade 
av-gående tjänsteman Sy Margareta Tegnér 
med blomster. Under Ordens Väl framfördes 
många kära hälsningar. MM Br Lars Ewers 
svarade för mötets stämningsfyllda musik. 
Vid banketten utbringades skål, leve och 
sång för HM konungen Carl XVI Gustav. 
Vidare var det tal och leve för recepienden 
och tacktal Av DM Br Olle Wickström. 
Hans Skoglund spelade upp till dans och 

10-årsmärket utdelades till Sy Gerd Lejon, Sy Mai och Br 
Bengt Svensson, Sy Lena och Br Tom Malmberg.

så blev det dans till vår välkände Mats 
Nilssons orkester. Det dansades flitigt. Är 
det roligare att dansa på ett trångt dansgolv? 
Ja, det verkade så. Mats fick spela flera extra 
danser innan det var dags för sista dans.
Under pausen blev det dragning på 
vinster från 4 bord. De flesta skänkta av 
logesyskonen.

Till sist avtackades gruppen som gjort att 
hela jubileet kunde genomföras så fint. 
Efter en fantastisk kväll var det dags att 
bryta upp och alla var överens att det var 
roligt att fira 75-årsjubileum.
Vi gick hem i en kall vårnatt, men med en 
härlig Vasa-kväll i minnet./
BLH Eivor Höörgren

Sy Stina och Br Agne Lindén mottar 40-årsmärket.

fortsättning från föregående sida LOGEN CHRISTIAN nr 617



15

Br Nils-Olof och Sy Gunnel Olsson tilldelas 10-årsmärke.

syskonen skildes efter en trevlig Vasakväll 
vid midnatt. /KH

Vid LL Christians nr 617s logemöte 
lördagen den 23 mars kunde O. Br Åke 
hälsa Sy Inger och Br Kurt Hammarlund, 
LL Ronneby nr 630, Br Jan-Anders och 
Sy Ann Ingvarsson, Cy Carola Örnhed 
samt Br Hans W Lundgren LL Tomelilla 
nr 631 välkomna. Parentation hölls för 
DL 20s hedersledamot HKH prinsessan 
Lilian. Efter protokolläsning, skrivelser 
och rapporter fortsatte KL Sy Eva Newin 
sin berättelse om sin fars faster i Amerika. 
LH Sy Gertrud Rietz berättade om Erik 
Jansson från Biskopskulla i Uppland och 
hans utvandring till Illinois och Bishop 
Hill i USA. Under Ordens Väl fram-fördes 
hälsningar och tack för uppvaktningar. 
BMM Br Gösta Löfstedt svarade för 
aftonens  stämningsfyllda musik som 
med tanke på efterkapitlet var Argentinsk 
musik. Efter en god måltid fick vi med 
intresse deltaga i Br Åke och Sy Carinas 
resa till Argentina. Vi fick inte se dem 
dansa argentinsk tango men däremot bjöd 
de såväl i ord som bild på en fin resumé 
av sin intressanta resa. Efter kaffe med god 

kaka och lotteridragning med många fina 
vinster skildes vi åt och önskade varann En 
glad Påsk. /KH
Lördagen den 27 april samlades vi till 
vårens sista logemöte i LL Christian nr 
617. Br Åke hälsade logens DD par Br 
Lennart och DH Sy Anita Nilsson, LL 
Skåne nr 570 välkomna och dessutom ett 
40-tal logesyskon. Efter protokolläsning, 
skrivelser och rapporter föredrog Br Åke 
inkomna motioner till distriktmötet, vilka 
logen tog beslut om. Logemötesdagar för 
2014 fastställdes och program för hösten 
2013 och våren 2014. KL Sy Eva påbörjade 
en berättelse om Canada och LH Sy 
Gertrud berät-tade om New Sweden 375 
år. Efter Ordens Väl avslutade O. Br Åke 
logemötet och BMM Br Gösta Löf-stedt 
bjöd på stämningsfylld musik. Ytterligare 
fyra gäster kom till efterkapitlet och efter, 
som vanligt en god måltid bestående av 
varmrökt lax med tillbehör, fick vi lyssna till 
showgruppen Sweet Chili från Simrishamn. 
Med kaffe och en underbar pavlonatårta 
avslutades vår Vasakväll för våren. Nästa 
gång vi ses är lördagen den 17 augusti i 
samband med Sverige-Amerikadagen i 
Önnestad./KH

fortsättning på nästa sida

Br Bengt och Sy Ann-Charlotte Lindner tilldelas FDO.
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Årsmöte med installation den 26 januari
Installationen utfördes av vår DD Bo 
Ljungklint med stab från Logen Carl von 
Linné nr 678 i Växjö. Vid detta tillfälle 
delades ut 10-, 25- och 40-års-märken. 
Efter en läcker supé fick vi se en film och 
följa en stolt svensk emigrant som lyckats i 
det stora landet i väster.

Sy Margareta Tegnér avtackas. 

Logemöte den 23 februari
Vid detta logemöte kunde vi hälsa vår 
DD Bo Ljungklint och sy Heléne samt 
sy Gunnel och br Bengt Palm från Logen 
Carl von Linné välkomna. Till efterkapitlet 
anslöt fem gäster.

Br Rune Fornander berättade initierat 
om kolo¬nin Nya Sverige i Nordamerika 
som grundades år 1638. Det innehållsrika 
föredraget illustrerades med ett bildspel. 
Den svenska överheten över området 
varade bara i 17 år tills holländarna tog 
över. Några år senare var det engelsmännen 
som tog över.

Logemöte den 23 mars
Logemötet genomfördes ritualenligt och 
parentation hölls för HKH Prinsessan 
Lilian, hedersledamot i DL Södra Sverige 

fortsättning från föregående sida

DD Bo Ljungklint med stab från Logen Carl von Linné

Sverige-Amerikadagen i Önnestad firar i år 
25 år, vilket högtidlighålles söndagen den 
18 augusti i Önnestad. Traditionsenligt 
startar vi dagen med gudtjänst i kyrkan kl 11 
där Sy Carina Norin medverkar med sång. 
Därefter tågar vi med Åhus Blåsorkester och 
fanborg till Hembygdsparken. Efter väl-
komsttal, flagghissning och nationalsånger 
serveras en enklare lunch och kaffe med 
kaka. Invigningstal hålls av en representant 
från Amerikanska ambassaden i Stockholm 
som även delar ut årets Hans Mattsonplakett 
till Katia of Sweden, Kajsa Geiger boende 
i Tollarp.  Det blir högtidstal  och en 
pro-grampunkt där Gästerna har ordet. 
Tidigare plakettmottagare inbjuds till 
denna högtidsdag. För underhållningen 
står Teateraktörerna från LL Tomelilla. 
Vidare blir det Folkdans och Squaredans. 
Veteranbilar besöker parken och 
Hantverkare presenterar och säljer alster. 
Släktforskareföreningen, Vasa Orden av 
Amerika och Önnestads Hembygdsförening 
medverkar med sina verksamheter. Vi 
ser fram emot en fin kulturell dag i 
Hembygdsparken i Önnestad och önskar 
alla välkomna till vårt 25-års-jubileum. /
KH

LOGEN SMÅLAND nr 618
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nr 20. Ballotering genomfördes för en 
blivande medlem och ordförande br Göte 
Bengtsson efterinstallerade tre tjänstemän.
Efter en utmärkt supé med lammrostbiff, 
potatisgratäng och salladstillbehör bjöds 
det på dessert, kaffe och chokladbit.

Kvällens föredragshållare Raine Borg 
berättade om ”Guld har ett värde men jade 
är ovärderligt”. Vi fick med hjälp av en bild-
presentation besöka några platser i Kina 
och se jadeföremål från olika tidsepoker. 
Föredraget avslutades med att vi fick se och 
känna på några antika och mycket vackra 
jadeföremål. Det är ett mycket gammalt 
och intressant hantverk som vi fick stifta 
bekantskap med.

Den 23 maj är det åter dags för ”Lunch för 
daglediga” och vi hoppas många Vasasyskon 
och inbjudna gäster kan komma./MB

Efter en utmärkt supé med lammrostbiff, 
potatisgratäng och salladstillbehör bjöds 
det på dessert, kaffe och chokladbit.
Kvällens föredragshållare Raine Borg 
berättade om ”Guld har ett värde men jade 
är ovärderligt”. Vi fick med hjälp av en bild-
presentation besöka några platser i Kina 
och se jadeföremål från olika tidsepoker. 
Föredraget avslutades med att vi fick se och 
känna på några antika och mycket vackra 
jadeföremål. Det är ett mycket gammalt 
och intressant hantverk som vi fick stifta 
bekantskap med.

Logemöte den 27 april
Efter vårt sedvanliga logemöte med 
reception för två nya medlemmar fortsatte 
vi i vårens tecken. Borden var vackert 
dukade av systrarna i klubbmästeriet och 
br Harald Pettersson ledde oss genom de 
välbekanta vårsångerna. 
Sy Maureen visade bilder och berättade om 
Vasaparken i Budd Lake, New Jersey.

Under denna vårtermin har vi haft fyra 
mycket trevliga logemöten i god Vasa-
anda. Anders Emmerman och Olga Svensson

Ann-Marie Karlsson, Maja Norrman och Birgitta Stomberg

Raine Borg
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Kommittén för kvällen i LL 617

Logen Skåne: Logens Ordf. Br. Per tackar Br. Stig Moberg för 
hans härliga och uppskattade underhållning.

LL 617 O Br Åke Mellnert och recepienden Sy Eva Thell. t.v.
Till höger: den kvinnliga delen av Showgruppen Sweet Chili. 

Logen Kärnans 75-årsjubileum: 
Ovan: Sy Britt Åberg mottog LFT. 
Nedan: Samtliga här är årsbarn med Logen Kärnan.

LOGEGLIMTAR
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Kommittén.

nedan DD 617 Br Lennart Nilsson.

Logen Småland nr 618s nya medlemmar.

SLD Br Tore Tellberg med Sy Margareta och SM Br Bill 

Lundquist med Sy Sheila vid Printzmonumentet i Jönköping.                                          

LL 679 Marockanskklädd Br Gunnar Allgulander.

Showgruppen Sweet Chili.  
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9 juni  Kalmar Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott 
Kl 14.00 Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan
Kl 15.00 Underhållning i Gröna Salen, Kalmar Slott
  Fanparad, högtidstal, folkdans och stipendieutdelning
Kl ca 16.30 Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården 
  Kontakt:  Hans-Erik Lindblad  0480-47 19 44, 070-327 73 43  
  Logen Calmare Nyckel nr 628

29 juni  Höganäs Sverige-Amerikamöte (Logemöte)
Kl 17.00 Vikens Hemgård, Viken
  Kontakt:  Karl-Axel Bengtsson  042-28 03 26,  
  Logen Höganäs nr 634

4 aug  Barkeryd Barkerydsdagen – ”Fest och vardag”
Kl 14.00 - Barkeryds Hembygdsgård, ligger 1 km väst om Barkeryds kyrka
     18.00 Dagen firas som en hyllning till S M Swenson från Barkeryd, som  
  byggde ett ranchimperium i Texas.
  Kortege med Lyrans musikkår och drillflickor
  Medverkande: Frilansjournalisten Erik Lindfelt från Jököping,   
  Texas Lucia 2012, Evan Wood från Houston med gäster, 
  kyrkoherde Ann-Christine Borg och imitatören Sven Slättengren   
  och Krister Möller.
   Kontakt:  Bo Ahlsgård  0381-302 27  
  Logen Småland nr 618  

4 aug  Ljuder  Minnesotadagen
Kl 11.00 Gudstjänst i Ljuders kyrka
Kl 13.00 Program i Ljuders hembygdspark alternativt i kyrkan,
  Kontakt:  Catherine Bringselius Nilsson  0470-285 88

17 aug  Kristianstad Svensk-Amerikanskt Logemöte
Kl 18.00 Sirius Ordens lokal, V. Boulevarden 35, Kristianstad
  Kontakt:  Åke Mellnert  044-244 664  
  Logen Christian nr 617
 

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2012
Distriktslogen Södra Sverige nr 20
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2012
Distriktslogen Södra Sverige nr 20

18 aug  Önnestad Sverige-Amerikadagen/Hans Mattsondagen
    25-årsjubileum
Kl 11.00 Svenskamerikansk gudstjänst i kyrkan. 
  Fanparad till hembygdsparken.  
  Tal, plakettutdelning, musik, folklore och utställningar.
  Kontakt:  Karin Holmqvist  044-24 13 78 
  Logen Christian nr 617

   Andrew Petersonutställning  
  Asby gamla skola 
  (mellan Tranås och Österbymo i Ydre kommun)
Den permanenta och mycket intressanta utställningen berättar om Andrew Peterson, 
hans emigration till Amerika och hans liv och arbete i Carver County i Minnesota.
Här finns nu en ny lokal med en utställning som präglars av ”Ydre på 1800-talet”. 
Den ger en bakgrund till bland annat skolans framväxt och utvandringen från 
bygden.
  Andrew Peterson Society www.andrewpeterson.se

Amerikavecka 19-28 juli 2013
23, 24 juli Guidat bygdebesök med samling i Asby. Medtag kaffekorg.
Kl 11.00 Arr: Andew Petersonsällskapet. Guider: Olle Karlsson och Rune   
  Ericsson
25 juli  ”Garden Party”, Asby
Kl 18.00 Arr: Andew Petersonsällskapet och projektet Hedners Park
  För upplysningar kontakta Lena Skördeman Tel. 0140-40 005
  E-post: lena@skordeman.com.

Välkommen till sommarens arrangemang!
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Samling i lobbyn

Ovan t.v.: Ove Thornblad 
tillverkare av torsdagens 
lotterivinster i keramik t.v.

DISTRIKTSMÖTET 2013

Grupp 1, finanskommittén

Sy Inga-Britt  Sy Britt-Marie  Br Enar        Br Bengt
Olsson            Lindeblad         Hallström    Olsson
Grupp 2.

Sy Gudrun                        Br Christer             Sy Christina
Fritzon                             Hultberg                    Martinsson
Grupp 3.

Br Jan-Erik            Sy Carina                        Sy Anne-Marie
Berg                       Norin                             Karlsson
Grupp 4.

Ovan t.h.: Sy R/FÖM 
Maj Svensson prickar av 
delegaterna.

Logen Kärnan nr 608 samlar sig inför den stora uppgiften.
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Br Hans-Erik Lindeblad 628, Georg Nilsson 570, Br Lennart 
Mattsson 680 och Br Jan-Anders Ingvarsson 631.

I år hölls Distriktsmötet i Missionskyrkan en stor och rymlig 
lokal, vilket uppskattades mycket.

DH Sy Anita Nilsson, FDM Sy Catherine Bringselius Nilsson 
och DCM Br Arne Söderbom.

I morgonsolen syntes Sy Carina Norin 517, Sy Inga-Britt och  
Br Olle Olsson 570.

På plats och i god tid sitter DKL Sy Maureen Bengtsson, VDM 
Br Karl-Axel Bengtsson och DH Sy Anita Nilsson.

LL Christian nr 617 fick genom Sy Kerstin Salmonsson 
mottaga den ena checken av Framtidskommitténs sekreterare 
Br Lennart Nilsson och ordförande Sy Catherine Bringselius 
Nilsson.

FDM Sy Catherine Bringselius Nilsson ocn SLH för Sverige 
Br Bertil Ericsson.
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Avgående DD Br Alf Nilsson, Sy Berit Bogren, BR Lennart 
Nilsson och Br Arne Söderbom avtackas med var sitt 
kristalläpple.

DFT utdelades till Sy Ulla Wennerstrand-Nilsson, Br Arnt och 
Sy Elsa Moen LL678 samt Br Jan Hassleryd LL634.

Ovan: Br Rolf Nilsson oc Sy Mona Harrysson mottager DFT 
högre grad.
Nedan: VSM Br Kjell Kellgren och SM Br Bill Lundquist 
mottar avskedspresenter.

SM Br Bill Lundquists avslutningsord och maning till 
Distriktsmötet inför den nya terminen.

Honörsbordet vid banketten.
t.h.: Sveriges och USA:s fanor
Nedan: DKP Leif Larsson.

LL Klockan nr 747 fick genom Br Arne Jönhill mottaga den 
andra checken av Framtidskommitténs ordförande  
Sy Catherine Bringselius Nilsson.
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Vasa orden av Amerikas lokalloge Calmare 
Nyckel nr 628 genomförde lördag 20 
april vårens sista logemöte i Stensbergs 
samlingslokaler. Ett 60-tal medlemmar var 
närvarande. Bland gästerna fanns logens 
distriktsdeputerade Gudrun Gustavsson 
och hennes logesyster Irma Ågren Persson 
från lokalloge Blå Jungfrun nr 749 i 
Oskarshamn. Gäst var också ordföranden 
Carl Taylor från lokallogen Olympia nr 
550 i staden Lacey, staten Washington 
i nordvästra delen av USA. Lacey ligger 
alldeles söder om gränsen mellan Canada 
och USA. Carl talade bra svenska. Han 
överlämnade en liten bok om Lacey och 
dess omgivningar, och fick av ordförande 
Britt-Marie Lindeblad motta logens standar 
och ett litet häfte om logens historia.

Kulturledare Bengt Nordlöw berättade 
om slutet för svenskkolonin Nya Sverige 
i Delawaredistriktet USA år 1655. 
Holländarna ville bli herrar på täppan 

fullt ut, och seglade med sju fartyg upp 
för Delawarefloden fyllda med soldater 
och sade att nu tar vi över. Manskapet 
på fort Kristina hade inget att sätta emot 
och någon hjälp från Sverige kom inte 
till undsättning. Redan några år tidigare 
hade holländarna börjat ta ut tull av 
svenska fartyg på väg hem till Sverige 
med kolonialvaror. Kolonin kom aldrig 
att få någon större betydelse för Sveriges 
utveckling och hade en undanskymd plats 

i vår historieskrivning.
Bengt nämnde också att en delegation från 
Wilmington i staten Delaware kommer till 
Kalmar 28-30 juni för att fira de 50 år som 
de båda städerna varit vänorter.
Logehistoriker Anja Arvidsson återgav vad 
som hände vid ett logemöte för ganska 
exat 40 år sedan, den 27 april 1973. Det 
mötet avhölls på teaterkällaren i Kalmar. 
Barbro Ellinge var då protokollsekreterare. 
Hon har nu skänkt tre vackra tavlor, som 
hon målat. Dessa kommer att utlottas, och 
behållningen går till ett framtidsprojekt 
inom vår distriktsloge nr 20 för välgörande 
ändamål.
Ordförande Britt-Marie Lindeblad över-
lämnade blommor och tackade Margareta 

Logens nya medlemmar.

O Britt-Marie Lindeblad överlämnade blommor och tackade 
Margareta Berg och Kerstin Larsson för de insatser de gjort 
under åren som tjänstemän i logen.

fortsättningpå nästa sida

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628
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Berg och Kerstin Larsson för de insatser de 
gjort under åren som tjänstemän i logen.
Reklam gjordes för logens gökotta 5 maj 
på Värnanäs ägor, och Sverige–Amerika 
dagen på Kalmar slott och Krusenstiernska 
gården 9 juni.

Under kvällens avslutande middag berättade 
ölandsprofilen Göran O T Dahlberg om 
Kalmarsundsbolagets färjor, som trafikerat 
sundet mellan Öland och Kalmar. Göran 
började arbeta i bolaget som biljettpojke 
1953 och avancerade så småningom till 
matros och rorjängare och slutade 1972. 
Under kvällen bjöd Göran oss på många 
och hjärtliga skratt för allt han upplevt och 
hade att förtälja.

Evert Taubes ”Av ett brusande hav” var 
temat på terminens sista logemöte i Logen 
Calmare Nyckel Nr 628.
Storlogens Kulturledare Gun Lith och maken 
Gunnar Lith besökte logen och svarade för 
ett mycket intressant efterkapitel om Evert 
Taubes liv och visor. Logesyskonen fick 
även sjunga några välkända Taube-visor till 
Monika Medelius ackompanjemang. Nästa 
stora arrangemang i Kalmar är Sverige-
Amerikadagen. Hedersmedlemmen Berndt 
Sundberg hälsade alla välkomna söndagen 
den 13 juni till Kalmar Slott.  

På bilden ses Gun och Gunnar Lith med Calmare Nyckels 
färgstarka ordförande Lena Karlsson.

Från vänster: logens 
ordförande Britt-Marie 
Lindeblad, Hans-Erik 
Lindeblad och Carl Taylor 
ordförande i logen Olympia 
från nordvästra USA.

Göran O T Dahlberg i berättartagen

fortsättning från föregående sida
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Årets Svensk-Amerikan-firande 
Program i Stockholm 

Torsdagen den 15 augusti 2013 

Mingelafton - Vasa Orden av Amerika 
18.00 - 20.00 Ordenshuset Odd Fellow, 
  Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm
  Cash bar. 
  Anmälan på bifogad talong. 

Fredagen den 16 augusti 2013 

Utflykt till Fjäderholmarna inklusive lunch (egen bekostnad) 
10.00 - 15.00 Avresa kl. 10 Nybroviken, kajplats 12.
  Båtresa med Strömma Kanalbolag. 
  Lunch kl. 12 på Restaurang Rökeriet. 
  Antal deltagare begränsat till 50 personer. 
  Bindande anmälan på bifogad talong. 

Lördagen den 17 augusti 2013 

Guidad rundvandring i Gamla Stan (ingen kostnad) 
10.00   Samling på Stortorget 
  Guide: Bellmankännare Bengt Jonshult.   
  Anmälan på bifogad talong. 

Bankett för Årets Svensk-Amerikan (egen bekostnad) 
19.00   Ordenshuset Odd Fellow, 
  Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm
  Mer information och anmälningstalong    
  finns på DL 20:s hemsida. 
  www.vasaorden.se alt. www.voad120.se 

Varmt välkomna till Stockholm i sommar!
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också om ”historiska menyer” från logens 
installationsmöten.

Kvällens värdar var: Sy Gun och br Björn 
Persson, Eva Eriksson, Mats Philgren samt 
Birgit Svensson.
3 lotteriringar såldes varav en hade 
Vandringsbåten som högsta vinst. Den 
hade legat förtöjd hos br Per Persson i 
Skönevik och seglade nu vidare med sy 
Birgit Svensson.
EA/

ALSACEVINPROVNING I RONNEBY
Lördagen den 2 mars 2013 samlades 
drygt 40 Vasasyskon till logemöte med 
vinprovning.

Under logemötet installerades de 
tjänstemän som ej var med vid installationen 
i februari.

Att hitta lämplig avslutningsmusik 
som passade till kvällen efterkapitel, 
Alsaceviner, var inte lätt. Vår påhittiga 
LH sy Ann-Margreth Ericsson hade valt 
Anitras dans av Per Gynt, med tanke på 
Anitra Steens tidigare uppdrag som VD för 
systembolaget!

Kvällens efterkapitel låg denna kväll före 
måltiden.

På varje bord i matsalen stod 7 vinflaskor 
och 7 glas till varje kuvert. Kvällen gäst, 
Morgan Blomquist, som direktimporterar 
viner från Alsace, började med att berätta 
om vindistriktet Alsace i Frankrike. Där 
tillverkar ett stort antal vinbönder det bästa 
tänkbara vin man kan få! Det torra och 
kontinentala klimatet med lite nederbörd 

Lördagen den 2 februari samlades 
50 logesyskon – varav 8 gäster – till 
högtidsmöte. Gästerna från LL Carlscrona 
nr 601 var: DD sy  Birgitta Schött, sy Maj 
Svensson, br Alf Andersson, sy Kärstin 
Jönsson-Holmberg, sy Kerstin och br 
Lennart Jändel, sy Birgit Svensson samt sy 
Lena Taavo-Flenhagen. 

Traditionsenligt hade syskon med FDO-
värdighet erhållit särskild inbjudan och 
de tackades för det arbete de lagt ner för 
logen och uppmanades att ta en ros med 
sig hem. Br Einar Askblom tackade och 
tyckte det var trevligt att denna tradition, 
som startades för 30 år sedan, under hans 
tid som ordförande, hölls vid liv.

DD sy Birgitta Schött med stab installerade 
logens valda tjänstemän. Sy O tackade 
för den väl genomförda och värdiga 
installationen.

10-årsmärket utdelades till sy Elin och 
br Herbert Lindblom, br Mats Philgren, 
sy Karin Ericsson, sy Inger och br Bengt 
Olsson samt br Sune Håkansson. O 
sy Agneta Klämfeldt erhöll Före Detta 
Ordförandeutmärkelse och slutligen 
avtackades sy Inger och br Kurt 
Hammarlund samt sy Ingrid Rytterdahl för 
det arbete de nedlagt i styrelsen.

Nyinstallerade KL, br Sune Håkansson, 
berättade lite om utvandringens historia. 
LH, sy Ann-Margreth, uppmanades oss 
att skriva på vykort till de medlemmar som 
av olika orsaker inte kunnat vara med på 
Vasamöten på länge. Hon informerade 

LOGEN RONNEBY nr 630
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och en lång solig eftersäsong bidrar till att 
utveckla aromer med elegans och mycket 
eftersmak. Ca 93 % av tillverkningen är 
vita viner, resten är röda.

I Alsace är det druvorna som bestämmer 
namnet på vinerna och 7 olika druvor 
används för att framställa Alsaceviner. 
Vinet buteljeras alltid i den eleganta la 
Flute dAlsace-buteljen.

Vi började med att prova ett friskt, torrt, lätt 
vin gjort på Sylvanerdruvan och anpassat 
till lökpajer och skaldjur. Därefter smakade 
vi på 5 olika viner gjort på fem olika druvor: 
Pinot Blanc, Auxerrois, Riesling, Muscat 
dAlsace, Pinot Gris.

Vi avslutade med kronan på verket bland 
de vita viner som tillverkas i vindistriktet: 
Gewurztraminer Le Compliment del Alsace 
2011, ett utmärkt smakrikt, kryddigt vin 
att avnjuta som aperitif, eller till gåslever, 
desserter och kryddstarka fiskrätter.

Vi hade då gjort en ”vinresa” genom Alsace 
från Marlenheim i norr till Thann i söder, 
en sträcka på ca 170 km där det tillverkas 
ca 170 000 000 flaskor årligen.

Morgan avtackades av sy KM Inger 
Hammarlund med en orchidé för en 
fantastisk vinprovning.

Kvällens supé bestod av Abborrfilé med 
romsås, remouladsås, sallad samt kaffe och 
kaka och till detta drack vi ”resterna” från 
vinprovningen.
EA/

VASAS VÅRUTFLYKT 2013
Lördagen den 23 mars stod ca 20 
förväntansfulla Vasasyskon vid Resecentrum 
i väntan på bussen som skulle ta oss på 
vårens Vasautflykt. Färden gick först mot 
Hurva Gästis där vi åt en mycket god 
middag med ”mycken mad” som det ju ska 
vara när vi är i Skåne.

Målet för dagen var Arlövsrevyn med Sven 
Melander som det stora dragplåstret – 
presentation överflödig?! I ensemblen ingick 
också Mikael Riesbäck som kommer från 
Falkenbergsrevyn där han dragit ner stora 
skrattsalvor tillsammans med komikerparet 
Stefan & Krister. En debutant var 22-åriga 
Caroline Nilsson, dotter till revykungen 
själv. Sedan barnsben har hon sprungit 
bland kulisserna på Arlövsteatern och i 
år tog hon alltså steget ut som fullfjädrar 
revyartist!

Roliga sketcher och musik avlöste vartannat 
och skrattsalvorna duggade tätt. En härlig 
föreställning...

Glada och nöjda var vi tillbaka i Ronneby 
vid midnatt efter en oförglömlig utflykt.
EA/
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Logens studiecirkel vars tema är om 
emigrationen till Amerika. 
LH Br. Hans-Ingvar Hansson berättade 
bl.a. om tjänstemannainstallation i vår 
Loge från 1957 av Ordf. Br. Adolf Larsson. 
Berättelsen fortsätter nästa möte.
Under punkten utmärkelser fick vår Ordf. 
Sy. Gull-May Åstradsson det så kallade 
PC-märke, ett märke som fås efter 1 år 
som Logens Ordf. Denna utmärkelse 
utdelades av förre detta ordf. Br. Bengt- 
Arne Åstradsson. 
Vid efterföljande bankett, kunde vi sätta 
oss till de vackert dukade borden av bl.a. 
Sy. Lena Andersson och kvällens första 
skål kunde utbringas till Hans Majestät 
Konungen Carl XVI Gustav varefter 
Kungasången sjöngs.

Måltiden bestod av kyckling med Italiensk 
fyllning, potatisgratäng och grönsaker och 
dessert, chokladmousse med konjaksgrädde. 
En eloge till Parkens personal för den goda 
maten. Sedan började dansen till Lars-
Görans Högtidsband. I pausen var det 
tårta och kaffe med sedvanlig dragning i 
närvarolotteriet och lyckliga vinnare denna 
kväll blev syskonen Kerstin Ferm, Hans-
Ingvar Hansson, Maja Wigren och Carina 
Norin.

Tack vare den goda stämningen som 
började redan vid mötet och bara ökade 
under kvällen kunde alla åka hemåt nöjda 
efter en mycket trevlig kväll.
Vasaaktörerna gör succé i Tomelilla.

Den 20 april hade Logen Vasa Orden av 
Amerika i Tomelilla sitt sista möte innan 
sommaruppehållet, ett trevligt möte 
under ledning av vår Ordf. Sy Gull-May 

Lördagen den 16 mars hade Logen 
högtidsmöte i Folkets Park Tomelilla då 
våra herrar är klädda i frack och damerna i 
fina kläder till ankellängd.

Det började med att vår ordf. Sy. Gull-
May Åstradsson öppnade mötet. Därefter 
spelades Vasa Marsch och då tågade vår stab 
in med SLD Br. Åke Mellnert i spetsen följd 
av vår Distriktsdeputerad Sy. Nadja Häll 
samt 5 övriga gäster från Logen Christian 
nr 617. Därefter läste PS Sy. Maja Wigren 
upp sitt mycket trevliga och välskrivna 
protokoll från vårt förra Logemöte. 

Det hölls en fin parentation för HKH 
Prinsessan Lilian som är Distriktets 
Hedersledamot. En mycket fin och värdig 
väl genomförd installation gjordes av staben 
och Logens tjänstemän med ordf Sy. Gull-
May Åstradsson i spetsen kunde alla åter 
intaga sina platser då det nästan var omval 
på de flesta posterna. 

Vid kontakt Amerika berättade vår KL Br. 
Enar Hallström om årets svensk-amerikan 
som heter Martina Arfwidson samt om 

Från marsmiddagen

LOGEN TOMELILLA nr 631
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Glad vinnare Sy Kerstin Ferm flankerad av Br Bengt-Arne 
Åstradsson och Br Hans W Lundgren

I Andra akten har det gått sju år och 
”SNICK och STICKKÖREN” är nu 
samlade hos Hulda och Albert Jönsson 
under ledning av Pastor Kruse, (spelas av 
Hans-Ingvar Hansson) och alla väntar på 
att Peter skall dyka upp efter alla dessa år.

Övriga roller i pjäsen är syskonen Ripa, 
som numera arbetar på den svenska teatern 
i Chicago, (de tre syskonen Ripa spelas av 
Enar Hallström, Kenneth Andersson och 
Birgitta Gustavsson).
För musiken svarar Tom-Inges Trio: 
Tom-Inge Wahlqvist, Mikael Strömberg 
och Rosi Mårtensson.

Kommer Peter Jönsson tillbaks efter alla 
dess år? Detta fick Logens deltagare svar på 
efter de goda matpajerna med tillbehör.
Som KL och författare till Pjäsen kan Br 
Enar Hallström vara mycket stolt över allas 
insatser i pjäsen, där alla gav ”järnet” och 
allt kan sammanfattas i ordet SUCCÈ.
Efter föreställningen var det kaffe och 
dragning i Närvarolotteriet och vinnare 
av trisslott denna gång blev Hans-Ingvar 
Hansson, Kerstin Ferm, Tom-Inge 
Wahlqvist och Nils Nilsson.

En mycket trevlig kväll i god Vasaanda. 
Enar Hallström/KL. 

Åstradsson. Under mötet togs det upp 
sommarens kommande aktiviteter. 
LH Br. Hans-Ingvar Hansson fortsatte att 
berätta om Logens historia som startade 
1954.

KL Br. Enar Hallström berättade om den 
pjäs Vasaaktörerna skulle spela upp senare 
under kvällen. 

En pjäs i två akter: 
Första akten utspelar sig på en golfbana, där 
man för dagen har en golfvärdinna Hulda 
Jönsson (spelas av Birgitta Hansson) har 
med sig på golfbanan sina två minderåriga 
barn, (spelas av Lena Andersson och Helge 
Hansson). Hulda och Albert Jönsson har 
också ytterligare en 17 årig son Peter, (spelas 
av Hans Ferm). Denne son Peter Jönsson, 
har de stora problem med, (dricker öl och 
är allmänt otrevlig). Peter kommer ut på 
golfbanan klart påverkad av starka drycker 
och är otrevlig. Mamma Hulda blir nu arg 
och tar nu tag i sin son Peter, så att han 
faller till marken. Peter reser sig nu upp och 
nästan skriker till sin mor. ”Det här är sista 
gången ni ser mig”. Peter rymmer nu till 
Amerika och är borta i sju år och ingen vet 
var han är. Applåder till Vasaaktörerna efter deras uppträdande 
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Glada systrar på gång

fortsättning från sidan 4

Kulturmöte den 20 april
Logemöte avhölls på sedvanligt sätt med 
59 deltagande logemedlemmar. Mötet 
avhölls på ett fint och högtidligt sätt och 
efteråt åt vi en god måltid. Kvällens tema 
var Kulturafton och gruppen för kvällen 
hade anlitat Kerstin Cederstrand, som hade 
arbetat på Etnografiska museet i Stockholm, 
för att berätta om indianernas Totempålar. 
Hon hade tillsammans med en grupp från 
museet varit på en resa till Kanada för att 
studera just Totempålar. Som vanligt gick 
vi alla hem nöjda och glada och En del av 
oss med trevliga vinster i bagaget.
Anita Bengtsson, kulturledare
Logen Höganäs nr 634

Logemöte den 16 mars
Hölls logemöte på Hemgården i Viken. 
Många medlemmar hade samlats för 
att delta i mötet som var mycket lyckat 
och fint. Efter ljussläckningsceremonin 
samlades vi till en måltid och efter en 
stund blev det efterkapitel. Kvällens tema 
var Systrarnas afton och vi alla som hade 
samlats fick vara med om en kavalkad av 
Svensktoppsmelodier från 50 år tillbaka. 
Systrarna bjöd på ett strålande uppträde 
och alla kända melodier sjöngs.
Hela salen gungade av musik och vi i salen 
fick tävla i musik och alla erhöll en vinst.
Helt oförberett fick vi sedan besök av de 
båda damerna ”Beda och Beata” som glatt 
deltog i festligheterna. Sedan trådde vi 
dansen till husbandet och därefter blev det 
dragning på lotteriet. Nöjda och glada efter 
en mycket lyckad kväll återvände vi hem.
Anita Bengtsson,
kulturledare, LL Höganäs nr 634

Vår DD Alf Nilsson avtackas

Systrarna Ann-Britt, Gun-Britt o Ulla

medverka vid Öland-Amerikadagen den 
21 juli i vackra Himmelsberga på Öland.
Den 17 augusti firas Årets Svenskamerikan 
i Stockholm, se program på sidan 27 i Vasa 
Nytt samt på hemsidan.
Kanske ses vi någonstans i sommar. Det vore 
trevligt!
Jag avslutar min lilla krönika med poesi av 
Gustaf Fröding och en önskan till er alla om 
en skön sommar! 

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs,
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM, ordf. Framtidskommittén

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Lördagen den 9 februari
Reception och installation.
Br DD med stab från LL Calmare Nyckel 
nr 628 installerade de nya tjänstemännen 
i logen.
Gäster och logesyskon intog sina platser 
i den festligt uppdukade logesalen. Br 
O hälsade oss välkomna och Br CM 
utbringade på hans begäran den påbjudna 
skålen och ett fyrfaldigt leve för Hans 
Majestät Konungen. Vid desserten höll 
Sy VO talet till våra nya logesyskon. Sy 
VO läste följande dedikerade dikt till 
recipienderna: 

      Nu har ni gjort Er entré 
      i logen Linné 
      vandrat omkring  
      bland olika ting 
      och undrat varför
      Ni runt oss nu för.
 
      Och lyssnat på ord
      bland högtidsklädd ”hord”
      Nu vill vi av Er
      att ofta vi ser
      Er komma till oss
      och trivas förstås.

och recipiendernas skål följdes av levet för 
dem och vi skålade och hurrade för logen.
Efter lotteriet och kaffet gick vi åter ut i 
vinterkylan.

Lördagen den 16 mars
Guldgrävare från Jönköping och Växjö.
Som efterkapitel berättade Br Rune 
Fornander från LL Småland nr 618 om 

Lördagen den 20 april
Efter en riktigt god fiskmåltid, kaffe med en 
god kaka, som Sy Linnéa bakat så underhöll 
oss kvintetten Unlimited Bras. Br Arnt 
Moen presenterade varje musiknummer. 
Vi fick bl.a. höra brunnsmusik, gamla 
kända låtar, charleston, vårvisor och även 
Tove Janssons vackra ”Höstvisa”
Vi var alla eniga om att det var ett riktigt 
fint och trevligt efterkapitel.
/GS

Johan Olof Liedbergs levnadsöde: född 
1 januari 1822 i Jönköping, död 1886 i 
Chicago i USA, var en svensk guldgrävare.
Johan Olof Liedberg, vars far dog när han 
var fyra år gammal, tog 1834 lära som 
spegelmakargesäll i Jönköping. Efter det att 
hans kontrakt med mästaren G. Kahnberg 
gått ut utvandrade han våren 1843 till 
Wisconsin i USA. Han blev nybyggare 
utanför Jefferson nära Rock River. År 1848 
sökte han sig västerut på Oregon Trail från 
Council Bluffs vid Missourifloden som kusk 
i ett oxkärretåg. Detta omorienterade sig 
under färden från Oregon till Kalifornien, 
dit det anlände i september 1848 vid en 
tidpunkt då guld nyligen hade upptäckts 
där.
Han vaskade under drygt ett års tid fram 
14,5 kilogram guld och återvände 1849 till 
Jönköping. Han köpte en jordbruksfastighet 
utanför Växjö, där han hade en bror, 
och hamnade i ekonomiska svårigheter 
under nödåren i slutet av 1860-talet och 
emigrerade en andra gång till USA 1875 
och slog sig ned i Chicago.
Johan Olof Liedberg hade åtta barn, varav 
de yngre följde med familjen till USA.
/GN

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
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VO Br Christer Hultberg ”ungdomlig” 
agerade som Ordförande med hjälp av 
Ordförande Sy Gunilla Öst och DD Sy 
Birgit Fogelström vid bl.a. reception av 
”ungdomarna” Anneli och Peter Wahlin.
Br Christer utförde sina uppgifter utmärkt 
och som de nya medlemmarna uttryckte 
det ”en fantastisk upplevelse i en kulturell 
och fin tradition av 1896 års tradition”. 
Tillsammans njöt vi allesammans under 
efterkapitlet av en fantastisk Marockansk 
kycklingrätt kallad Akel Mahkribi kryddad 
med lite kanel.

Br Christer höll ett föredrag om hur han 
levererar 10-35 miljoners sportbilar till 
kungligheter, furstar, presidenter och rika 
företagare runt om Europa, alla satt vi 
där häpna och deltog av vad som visades 
på video, bilder och äventyren i de olika 

”Ungdomligt” intåg i Logen Westervik 
nr 679 Vasa Orden av Amerika vid möte 
den 20/4 2013, ett historiskt möte där 69 
medlemmar deltog därav 7 ”ungdomliga” 
gäster .

länderna. Kl 05.00 efter midnatt sätter 
han sig på flyget till Monaco för ytterligare 
leverans av bil. Br Christer berättade 
också om sina egna bilkrascher där han 
fått operera in tekniska hjälpmedel i 
ryggraden för att kunna må skapligt bra. 
Han assisterades tekniskt under föredraget 
av hustrun Sy Anette som varit honom ett 
stort stöd under alla äventyr.

Alla vi andra Systrar och Bröder s.k. 
”mogen ungdom” njöt av livet denna 
kväll och dansade till smäktande toner av 
60-talsmusik som Gråt inga tårar.. Donna 
donna och sedan av Lasse Stefanz nya CD.
Själv hade jag förmånen som Logehistoriker 
att ringa runt till alla medlemmar och 
erbjuda ett glas vin eller en blomma vid 
efterkapitlet och detta bidrog till att som 
högst var vi nära ett 80-tal anmälda men av 
sjukdom och förhinder så blev vi slutligen 
69 deltagare. Under denna rundringning så 
fick jag mig en uppfattning om vilka som 
har fungerande e-post etc.

Sy Margareta Geary fyllde jämna år under 
kvällen och firades med sång till dragspel 
och blommor.

Som Logehistoriker känns detta Logemöte 
som historiskt med blandning av ”ungdom 

Nya medlemmar Br Björn Malm, Sy Margareta Geary och Br 
William Geary, flankeras av CM Sy Junis Berglund och CMA. 
I bakgrunden Ordförande Sy Gunilla Öst.

Kondoleansbord för H.K.H. Prinsessan Lilian.

LOGEN WESTERVIK nr 679
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Br Christer Hultberg höll ett föredrag om hur han 
levererar 10-35 miljoners sportbilar till kungligheter, 
furstar, presidenter och rika företagare runt om Europa, 
alla satt vi där häpna.

Logemöte lördagen den 9 februari 2013 
Denna kväll var det högtidsmöte med 
installation . DD Sy Inger Ericsson från LL 
Klockan nr 747 med stab genomförde en 
stilfull och ritualenlig installation av våra 
tjänstemän. 
Följande utmärkelser utdelades: Sy Ulla 
Bergqvist FDO-märke för tre år som FS, 
Sy Maj-Britt och Br Lennart Eriksson lO-
årsmärke för sitt medlemskap i logen. 
KL berättade om bakgrunden till firandet 
av Alla Hjärtans Dag eller Sankt Valentins 
dag. 
LH hade på en gammal kallelse hittat 
ett punschrecept med väl tilltagna ingre-
dienser. 
Efter det långa mötet smakade det gott 
med avokadobakelse, laxfärsfylld spättafilé 
och citronmarängtårta. Sedvanliga skålar 
och leven utbringades. 
Kvällen avslutades med lotteri med många 
fina vinster. 
KL

Logemöte lördagen den 9 mars 2013 
Ordförandeklubban sköttes denna kväll 
av VO Sy Greta Franzén, eftersom O Br 
Lennart Mattsson befann sig på resa i 
Ostasien. 
KL berättade om Amish-folket, som flydde 
från Europa till USA på grund av religiös 
förföljelse. Deras ättlingar återfinns främst 
i Pennsylvania, där de försöker leva på 
samma sätt som på 1700-talet. 
LH berättade om Vasa Ordens bildande i 
New Haven 1896. Det började med fyra 
hjälpkassor med syfte att bistå vid sjukdom 

Br Christer höll ett föredrag om hur han 
levererar 10-35 miljoners sportbilar till 
kungligheter, furstar, presidenter och rika 
företagare runt om Europa, alla satt vi 
där häpna och deltog av vad som visades 
på video, bilder och äventyren i de olika 
länderna. Kl 05.00 efter midnatt sätter han 
sig på flyget till Monaco för ytterligare 
leverans av bil. Br Christer berättade 
också om sina egna bilkrascher där han 
fått operera in tekniska hjälpmedel i 
ryggraden för att kunna må skapligt bra. 
Han assisterades tekniskt under föredraget 
av hustrun Sy Anette som varit honom ett 
stort stöd under alla äventyr.

fortsättningpå nästa sida

Nya medlemmar Br Peter och Sy Anneli Wahlin upplevde 
en fin och kulturell intagning i Vasa Orden.Flankeras här 
av CM Sy Junis Berglund, dagens O  Br Christer Hultberg, 
O Sy Gunilla Öst och SMA Sy Solbritt Steinholtz.

och mogen ungdom” dvs. alla åldrar, där 
min hustru Sy Britt-Marie och jag kände oss 
nöjda och somnade gott efter hemkomst.
LH Br Walle Johansson. 

LOGEN UTVANDRARNA 
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Lund den juridikstudent, som skulle 
bli hennes make. Efter kringflackande 
i Sverige för att hitta jobb på samma ort 
hamnade paret i Karlshamn, där maken 
öppnade advokatbyrå medan Barbro 
arbetade på det lokala apoteket. Familjen 
utökades med två söner och man skaffade 
ett sommarställe i skärgården. Får, hästar, 
åsnor och höns tillhörde också familjen. 
Efter pensioneringen tillbringade makarna 
vinterhalvåret på olika platser längs Rivieran 
tills makens sviktande hälsa satte stopp. 
Nu är Barbro änka sedan flera år men 
”still going strong”. Hon kör sin egen båt 
-fort!-, klättrar i bergen på Madeira och tar 
kilometerlånga promenader med hunden. 
Vilken 83-åring gör om det! 
Barbro avtackades med en varm applåd och 
en fågelholk i stället för blommor.
KL

Så var det dags för vårmöte för logen 
nybyggarna 698. Det var ett välbesökt 
möte som ägde rum den 6/4.
Under mötet hölls en högtidlig parentation 
för prinsessan Lilian som före sin bortgång 
varit hedersledamot i distriktslogen, det var 
avtackning av vår DD sedan 6 år, sy Berit, 
det var installation av styrelsemedlem.
KL talade om M L Stierngranat, mannen 
som gjorde vad som föll honom in,
LH sy Vega berättade om forna tider.
Efterkapitel.
Temat för kvällen var ”hattparad”.
Före middagen serverades en liten 
välkomstdrink, därefter var det dags att 
leta rätt på vilket bord man skulle sitta vid. 
Denna gång var det så att herrarna blev 

fortsättning från föregående sida

och nöd samt att främja svenskhetens 
bevarande. 
Efter logemötet var det dags för ”pajkalas”. 
Utsökta pajer för alla smaker och i stor 
mängd serverades. 
Under efterkapitlet visade olika loge-
medlemmar delar av sitt hantverks-
kunnande och sina hobbysamlingar. Övriga 
logesyskon minglade runt med dryck och 
tilltugg och tittade och ställde frågor. 
KL 

Logemöte lördagen den 13 april 2~13 
O Br Lennart Mattsson öppnade mötet 
och hälsade alla välkomna. Motioner 
genomgicks. KL informerade om kom-
mande program för hösten 2013 och 
våren 2014. Hon berättade också om 
årets svenskamerikan Martina Arfwidson 
redogjorde för regler för mikrofilmning 
och arkivering. Han kunde med stolthet 
berätta att vi som enda Loge i DL nr 20 
klarat av allt som krävs av oss. 
Vi är också den enda Loge som inte tappat 
medlemmar, trots att vi är en av de två 
minsta i distriktet. LH:s försök att få in 
referat från logemötena i den lokala pressen 
har burit frukt. Bra med lita extra PR! 
Efter logemötet smakade det bra med 
hotellets utsökta fisksoppa med hembakat 
bröd. 
Vid kvällens efterkapitel berättade Barbro 
Tärnhuvud om sitt långa, spännande liv.  
Född i en familj där äventyret väntade runt 
hörnet, tillbringade hon som treåring en tid 
i forna Persien, där pappan fått i uppdrag 
att organisera det persiska flygvapnet. 
Fram till studentexamen var Barbro scout, 
flyglotta och skicklig friidrottare. Under 
studierna till farmaceut träffade hon i 

LOGEN NYBYGGARNA  
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och för tipsrundan, det skulle bli dragning 
på reselotteriet och vårt ”vanliga” lotteri.
Br Jan hade ett styvt arbete att få reda på 
alla vinnarna men lyckades, som vanligt, 
att göra sig hörd och många glada vinnare 
blev det.
Vinnarna i hattparaden blev sy Gun och br 
Mats, vinnare i tipsrundan blev br Bertil.

KL Göte S

bordsplacerade och damerna hade bara att 
följa med!
Efter ett ”välkomna till bords” serverades 
maten. Denna kväll bjöds det på Wallen-
bergare, potatismos och skirat smör.
Maten var, enligt samstämmiga kom-
mentarer, mycket god och detta framfördes 
till kökspersonalen.
En rask avdukning, kaffe med hembakad 
kaka serverades, under tiden man drack 
kaffe så valde gästerna vilken hatt/
huvudbeklädnad som man tyckte var bäst, 
namn skrevs på lappar som samlades in…
Sen började dansen.
Under tiden det dansades satte delar 
av arrangörsgruppen upp frågor för 
tipspromenad.
Frågorna sattes upp i hela huset så det blev 
lite trängsel i korridorerna men allt gick 
bra även om det var lite trängsel framför 
de kluriga frågor som ställdes. Broder Jan 
hade sammanställt dessa frågor och ordnat 
med tipslappar mm.

I hatten syns sy Gun (t.v.) och br Mats.

Vinnaren av tipsrundan med bordsdam sy Lena.

Dansen återupptogs men avbröts ganska 
snart igen, br Jan berättade för gästerna 
varför en båt kallas ”hon” herrarna höll 
med, damerna hade en delvis avvikande 
mening.
Det drog ihop sig till avslutning, men först 
skulle det bli prisutdelning för hattparaden 

Tre systrar samlas inför Distriktsmötet.
Anita Nilsson LL570, Catherine Bringselius Nilsson LL678 
och Gull-Maj Högstedt LL634.
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Den 23 mars var det fart och fläkt i Logen 
Klockan. Det var systrarnas afton!
Under logemötet behandlades motionerna. 
KL Sy Christina berättade om Årets 
svenskamerikan, Martina Arfwidson.
Systrarna hade dukat borden i glada färger 
och det behövdes då det var sträng vinter 
ute.
Pajerna som systrarna bakat själva smakade 
gott. Sånghäften delades ut och vi sjöng 
av hjärtans lust till tonerna av Br Leifs 
dragspel.
Motion fick vi också då dansen leddes av Sy 
Inger Fröjd. Varje broder fick en röd ros.
Sy Maj-Britt ledde en trevlig lek. Systrarna 
hade verkligen komponerat ett omväxlande 
program.
Som vanligt slutade kvällen med 
lottdragning, kaffe och kaka. Mätta och 
belåtna begav vi oss ut i kylan efter en 
trevlig kväll i Vasa-vänners sällskap./IE

Lördagen den 20 april genomförde Logen 
Klockans sitt  sista möte för våren.
Under Kontakt Amerika berättade Sy 
Inger om en australiensare som gift sig 
med en svenskamerikanska och slagit sig 
ner i Lindstrom, Minnesota. Han gör nu 
två statyer som ska placeras vid infarten 
till Lindstrom, en av grundarna, Daniel 
Lindström, hans halvbror och en präst. 
Den andra ska visa barnmorskan Nellie 
Gustafsson, bördig från Södra Rörum.
Broder Rolf hälsade från vår vänloge.
Vid efterkapitlet tillkom tre logesyskon och 
TOLV gäster.
Alla bänkade sig kring de vackert dukade 
borden och njöt av maten från de välfyllda, 
delikata grillbrickorna, gott surdegsbröd 
och salladen som bröderna Leif och Rolf 
ordnat.
Förväntningarna var höga när Joakim 
Bengtsson, känd från TV:s Antikrunda,
inledde sitt kåseri. Många kände igen sig, 
då han talade om fin servisen, som används 
två gånger om året. Skratten blev många! 
Duka med den och diska den i maskin med 
lite diskmedel! Några hade saker med sig, 
men tyvärr hittades inga fynd. Vi fick också 
veta att trender kommer och går.
Stämningen var hög, när det serverades 
kaffe och kaka. Ett välfyllt vinstbord
gladde vinnarna.
Så var det dags att åka hem i den fortfarande 
kalla kvällen efter en härlig 
Vasakväll./IE

Nästa Storlogemöte hålls i Rye Brook, 
New York, tiden 4 - 10 juli 2014. Till 
detta möte är alla Vasa-syskon välkomna!

Tre bröder samlas inför Distriktsmötet.
Lennart Nilsson LL570, Karl-Axel Bengtsson LL634 och 
Göran Nilsson LL678.

LOGEN KLOCKAN nr 747
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Rapport från Vasa-Arkivets Stödförening till Distriktsmötet i Ljungby 10-11/5 2013 
 
Vid terminens slut 2013-04-30 hade Vasa-Arkivets Stödförening 56 livstidsmedlemmar,
178 individuella medlemmar, samtliga 15 lokalloger och DL Nr 20 som betalande 
medlemmar.
Ekonomisk redovisning av inkomna medel till Vasa-Arkivets Stödförening under Distrikts-
logeterminen 2011 – 2013.
       2011-2012 2012-2013
Medlemsavgift Lokalloger samt DL Nr 20      2 400.00    2 400.00
Medlemsavgift individuella medlemmar    11 400.00    8 900.00
Livstidsmedlemmar           700.00       700.00
Gåvor/insamlingar           200.00         00.00
IN MEMORY         5 050.00    4 050.00
Summa:      19 750.00 16 050.00
  Totalt inkomna medel under DL-terminen:  35 800.00
Vasa-Arkivet är en centralpunkt och ett ”hem” för Vasa Orden av Amerikas verksamhet 
när det gäller bevarandet av dokument och äldre logerekvisita från logerna och distrikten. 
Den på senare tid utökade databasen utgör Vasa-Arkivet till en värdefull källa för alla som 
släktforskar om Vasamedlemmar och övriga invandrare.
Sedan Storlogemötet/94 betalar alla Vasa-medlemmar i USA och Kanada 1,5 $ årligen 
till Vasa-Arkivet för driften. Vasa-medlemmar i Sverige är befriade från detta genom att 
motsvarande summor insamlas på frivillig väg genom Vasa-Arkivets Stödförening inom 
DL Nr 20 och Vasa-Arkivets Vänner inom DL Nr 19. Låt oss få fortsätta med förmånen 
att på frivillig basis insamla medlen genom medlemskap i Stödföreningarna, insamlingar 
och gåvor samt att tänka på Arkivet för att hedra någon Vasa-medlems minne.
Logernas PS har vänligheten att för Vasa-Arkivets Stödförening, liksom för Vasa Support 
Club, sända ut inbetalningskort till medlemmarna för årsavgiften. Hjälp oss att finna nya 
medlemmar bland Dina Vasa-syskon. Årsavgiften är 50: - per medlem. Din PS och LH 
har inbetalningskort. Ditt stöd behövs verkligen för vårt Arkiv i Bishop Hill.
Jag vill slutligen rikta ett stort tack till DL Nr 20, Lokalloger, enskilda medlemmar och 
givare för de medel och penninggåvor som mottagits.
Ronneby 2013-05-06
För VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING
I Sanning och Enighet
Gunnar Mossberg
DL Nr 20 representant
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VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt! 

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara 
svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com

Lennart Nilsson och Catherine Bringselius Nilsson presenterar checkarna 
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