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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Kassör: Sy Anna-Brita Martinsson
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen

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

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt  
Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 aug 2017.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson 
eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan: Officiellt porträtt taget av Mark Garten

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: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com
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Ordenssyskon!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet 
att åter bli vald till Distriktsmästare för vårt 
distrikt de kommande 2 åren.
Vid Distriktsmötet i Ljungby hade vi ett 
fantastiskt fint väder men vad hjälpte det 
då alla 32 delegater samt Exekutiva Rådet 
fick vara inomhus.
Totalt besöktes vårt möte av dryga 100-ta-
let Vasamedlemmar, från Sveriges båda Di-
striktsloger samt från USA och Canada.
Från länderna i väster gästades vi av vår 
Stormästare Br Tore Kellgren med hustru 
Sy Birgitta. Br Jeff Klein Medlemmen av 
Storlogens Exekutiva Råd Western Region 
kom tillsammans med sin hustru Sy Anne. 
Medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd 
Canada representerades av Sy Fae Doty.
Redan på fredagen samlades ekonomigrup-
pen för ekonomifrågor. Alla motioner och 
rekommendationer behandlades av mo-
tionsgrupperna på lördagen och de togs 
upp för beslut på mötet under söndagen.
Utan att gå in på alla beslut kan jag nämna 
några här. Övriga beslut kan ni få av res-
pektive loge.
Den honnörsliknande hälsningen som ut-
förs då man vid altaret hälsas välkommen 
till annan loge togs bort och ersätts med en 
bugning. Slopandet av FS och BFS avslogs 
av mötet.

Det beslöts att lokallogerna endast skall ha 
två revisorer. För att detta skall godkännas 
måste motion till storlogemötet skrivas då 
det är en ändring i konstitutionen.
De av de båda distriktslogerna omarbetade 
förslagen till såväl nya 
Receptions- som Installationsritualer åter-
remitterades till arbetsgruppen.
Våra Distrikts och lokallogestadgar kom-
mer fortsättningsvis att finnas på vår hem-
sida www.vasaorden.se.
Under medlemssidan finns Lokallogestad-
garna.
Det blev även val av tjänstemän till Exeku-
tiva Rådet. Det kom in fyra nya Medlem-
mar i ER.
För första gången så har vi också separata 
tjänster inom Distriktslogen på tjänsterna 
som Förtroendemän och Revisorer.
Årets ÅSA (årets svensk-amerikan) får ni 
inte glömma att hedra i början av augusti. 
Det är som tidigare meddelats Jan Elias-
son.
Med önskan om en skön sommar till Er 
alla.
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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själva och besluta om de var intresserade 
eller ej, om de hade tid eller inte, utan låta 
dom själva bestämma det.
Logesyskonen var genast med på noterna 
och gjorde ett fantastiskt jobb och med 
hjälp av Vasa Support bjöd vi in ett nittiotal 
personer. En tredjedel var inte intresserade 
och en tredjedel var intresserade men kunde 
inte då. Resultatet blev att vi fick tjugotre 
nya medlemmar efter det tillfället. Flera 
av de inbjudna har tillkommit senare. Vi 
ökade med cirka 35 procent och det som är 
extra kul är att de nya nu har börjat ta med 
sina vänner.
Jag har varit medlem i Framtidskommittén 
sen den startade och försöker nu få ut de 
här mallarna som vi använde då och de 
kommer att skickas ut till logerna så att ni 
kan ta del av dem och använda dom som 
ni vill.
Jag vill rikta ett extra stort tack till mina 
logesyskon för att dom stått ut med mig 
och mina idéer genom åren och till Berit 
Bogren, Sven-Olof Stigsson och Roy 
Aronsson (som tyvärr inte finns med oss 
längre) som varit mina DD:ar under åren 
och som har lärt mig massor och gett mig 
otroligt mycket hjälp och stöd.
Till sist önskar jag Er alla en riktigt trevlig 
sommar med mycket sol och bad.
I Sanning och Enighet
Mats Holmberg / VDM

Vasasyskon

Jag vill tacka er för det förtroende som 
ni gett mig genom att välja mig till Vice 
Distriktsmästare. 
Många av er vet nog inte så mycket om mig, 
så jag tänkte göra en liten presentation av 
mig själv.
Jag heter Mats Holmberg bor i Östra 
Ljungby Klippans kommun och är 56 år. Jag 
är lyckligt gift med min hustru Heidi och har 
två söner. Jag är egenföretagare och driver 
en butik som säljer industriförnödenheter, 
det som förr kallades järnhandel. Min fritid 
ägnar jag åt båtliv, golf, hus, trädgård och 
givetvis Vasaorden.
Jag blev invigd i Vasaorden LL 698 
Nybyggarna 2003 och blev vice ordförande 
året efter, därefter fyra år som ordförande 
och sen fyra år till som vice ordförande 
och nu är jag inne på mitt tredje år som 
ordförande igen. 
Varför kan man undra ibland, jo för 
jag älskar Vasaorden och tycker att det 
är så roligt och trivs så bra med mina 
logesyskon.
2014 stod vår loge inför ett svårt val, skulle 
vi säga upp hyreskontraktet eftersom vi 
hade blivit så få medlemmar att vi inte 
skulle orka med ett kontrakt på ytterligare 
tre år och stämningen var dämpad.
Jag fick då en idé att vi skulle bjuda in alla 
vi kunde komma på och inte vara ett filter 

VASA ORDEN AV AMERIKA
LOGEN KÄRNAN NR 608 

HELSINGBORG
FIRAR 80 - ÅRS JUBILEUM 

LÖRDAGEN DEN 21 APRIL 2018

VICE  
DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!
 
Tackar för förtroendet ni gett, genom att 
välja mig till Distriktssekreterare! 
Eftersom föregångaren på posten som DS 
också är min hustru, så är jag väl förtrogen 
med vad jag ger mig in på. För åtta år sedan 
stod hon som nyvald VDS i Växjö och de 
senaste fyra åren har hon tjänstgjort som 
DS. Man kan lugnt säga att arbetet där 
hemma, fortsätter som vanligt. Skillnaden 
blir att hon kan koppla av när vi är i 
Ljungby, medan jag får arbeta.
Jag är medlem i Logen Skåne Nr 570, 
där jag för närvarande tjänstgör som KL. 
Tidigare har jag varit Standarbärare, Yttre 
vakt, BPS och R/FÖM. Brukar också agera 
fotograf på våra Distriktsmöten. Hittar 
ni inte bilderna på hemsidan, så finns de 
i en samling på Google+. Sök efter “Vasa 
Orden av Amerika - Distriktsmöten”. Där 
finns album från år 2009 och framåt. 
Är också ansvarig för Facebooksidan “Vasa 
Orden av Amerika - DL 19/20”.  
Min hustru och jag kan lägga meriten 
biträdande barnmorska till våra CV, efter 
att ha hjälpt vårt fjärde barnbarn till världen 
torsdagen den 9 mars. 
I skrivande stund ska väskan packas för 
Distriktsmötet i DL 19 som ska vara i 
Lidköping. Därefter är det protokoll med 
mera som ska skrivas. Sista helgen i augusti 
blir det som brukligt DD-konferens i 
Ljungby. 
Agneta och jag önskar er alla en härlig och 
solig sommar
Kära Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

Ordenssyskon!

Jag vill tacka er alla för förtroendet att välja 
mig till VDS på distriktsmötet.
Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans 
med alla på distriktsnivå och kontakten 
med alla PS ute i logerna och hoppas också 
att jag kan uppfylla alla förväntningar som 
ställs på mig.
Jag har under mina 10 år i Nybyggarna 
nr 698, varit BPS i ett år och är inne på 
åttonde året som PS.
Jag önskar alla vasasyskon en riktigt skön 
sommar.
I Sanning och Enighet
Claes Johansson
VDS

Hej alla “Andrew Petersonvänner”!

Det börjar dra ihop sig till att vi har som-
maröppet i vårt Emigrant/Andrew Peter-
son- museum. Vi har haft ett flertal buss-
grupper under våren, och vi märker ett 
stort och ökat intresse för vår verksamhet 
både i Sverige och i USA. 
Jag bifogar info om sommaröppet och det 
går även att läsa om det och mycket mer på 
www.andrewpeterson.se .
Förutom öppethållandet av APS-museet så 
hjälper Andrew Petersonsällskapet till att 
arrangera Amerikaveckan i Kinda och Ydre 

fortsättning på sidan 40

DISTRIKTSSEKRETERAREN VICE 
DISTRIKTS-
SEKRETER-
ARE
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Ordenssyskon.

Just hemkommen från distriktsmötet i DL 
20:s konstaterar jag att för mig var det som 
helhet betraktat ett bra och trevligt möte 
och jag vill passa på att tacka för förtro-
endet att bli omvald som DKL för kom-
mande termin.
Bland besluten som fattades på distrikts-
mötet är det alltid en del man gillar mer 
och en del man gillar mindre. De gäller 
oavsett detta att verkligen gilla läget och 
fortsatt jobba för vår ordens bästa med vårt 
valspråk för ögonen.
Jag vill också passa på att tacka alla avgå-
ende och nyvalda tjänstemän. De senare 
önskar jag lycka till med sina uppdrag. 
Grattis också till alla som tilldelats diverse 
utmärkelser och förtjänsttecken.
Som framgår på annan plats i denna tid-
ning ordnas en del sommararrangemang 
som jag tycker att ni som har möjlighet 
skall besöka.
 Dessutom har LL Höganäs nr 634 Loge- 
och Sverige-Amerikamöte 1 juli.
För egen del planerar jag ett stort kultur-
arbete i sommar som består i att måla och 
bevara vår sommarstuga……

Jag öskar alla en fin och härlig sommar.

I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint / DKL

Vasavänner!

När detta läses är vi åter hemma i stugorna 
efter årets distriktsmöten i både DL 19 
och DL 20 vilket också innebär semester 
för många med vila och återhämtning i 
sommar.
Först vill jag tacka för förtroendet som 
jag fick genom omvalet av mig som 
distriktskassör, vilket ju känns mycket 
stimulerande och även ett betyg på mitt 
arbete den gångna terminen.
Nu gäller det att blicka framåt med de nya 
utmaningar som distriktsmötet har gett 
oss för ÅSA, VASA-Nytt, Handboken och 
Ritualerna bland annat. 
För min del som kassör ser jag ju budgeten 
som en stor utmaning men även arbetet 
kommande termin och hur arbetet ska 
läggas upp inte minst vid distriktsmötet 
när vi har en finanskommitté som 
arbetar i 2 dagar med att nagelfara olika 
kontons innehåll. Resultatet presenteras 
för delegaterna vid mötet med många 
siffror som kan vara svåra att hinna smälta 
innebörden av, innan man ska rösta om 
olika budgetförslag. Ett som man har läst 
sedan länge ställs emot ändrade siffror i ett 
nytt enbart muntligt presenterat. Denna 
modell är inte ny för detta distriktsmöte 
utan följer gamla sedvanor. 
Vi kan se att röstberättigade röstar emot 

fortsättning på nästa sida

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

DISTRIKTS-
KASSÖR
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Ordenssyskon!

Jag heter Sandra Eriksson. På årets Di-
striktsmöte valdes jag till DH i DL 20.  Jag 
har varit med i VASA-orden sedan 2011 
och är sedan något år LH i min loge Ron-
neby nr 630. 
Det finns mycket kvar att lära om VASA-
orden och jag ser fram emot att ta del av all 
den kunskap som finns inom ER och inom 
DL 20 i stort. 
Vem är då jag? 
Tvåbarnsmamma i förskingringen, ur-
sprungligen från Skåne men sedan 6 år bo-
ende i Ronneby, Blekinge. 
Jag brinner för historia, släktforskning och 
dokumenthantering.  I min utbildnings-
bakgrund har jag en kandidatexamen i 
historia och en mastersexamen i arkivve-
tenskap. Sedan min examen har jag arbetat 
som arkivarie på statliga myndigheter. Utö-
ver min yrkesprofession är jag en hängiven 
släktforskare och sedan 2015 aktiv i släkt-
forskarföreningen i Blekinge.
Hur ser jag på uppgiften som DH?
Jag är ödmjuk inför uppgiften som DH 
och känner mig trygg i att ha min arkiv-
kommitté som stöd i arbetet.  Min för-
hoppning är att kunna samla de LH som 
finns i distriktet för en arkivutbildning på 
Blekingearkivet i Bräkne-Hoby, där DL 20 
har sina handlingar arkiverade. Där hoppas 
jag kunna bidra med arkivkunskap och en 

förståelse för vikten av en god dokument-
hantering.  Under 2016 års tjänstemanna-
konferens talade vi i LH-gruppen om att 
dela med oss av LH-rapporter och min 
intention är att försöka finna ett lämpligt 
forum för detta. 

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

sina egna förslag, då blir man fundersam.
Är detta bästa modellen? 
Synpunkter tas gärna emot för det är i 
dialogen vi utvecklas tillsammans.
Glöm inte alla trevliga möten ni kan göra 
på de arrangemang som görs runt om i vårt 
distrikt även nu i värmen när vi går ner i 
lite lugnare tempo.
I Sanning och Enighet
Bengt Åberg 
DK

fortsättning från föregående sida  DK

fortsättning ->

-> fortsättning 

fortsättning på nästa sida

Vasasyskon!

Våren är här med fågelsång och vårblom-
mor i tusental. Det är något visst när solen 
skiner och dagarna blir längre och vi kan 
njuta av att sitta ute. I trädgården blommar 
forsythia, tulpaner och påskliljor. 

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERN

STORLOGE-
KULTURLE-
DAREN
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Ordenssyskon!

”Detta är det 33:e ordinarie Distriktsmötet 
som avhålls. Låt oss alla gemensamt verka för 
att det blir ett Distriktsmöte att minnas med 
glädje.”
Med dessa öppningsord inledde Br DM 
Karl-Axel Bengtsson Distriktsmötet i DL 
Södra Sverige Nr 20 i Ljungby den 20 - 21 
maj 2017.
Det var intensiva dagar med mycket arbe-
te, möten i olika grupper och diskussioner, 
men också många goda och trevliga möten 
oss Vasamedlemmar emellan. Själv hade jag 
uppdrag att utföra. Som Storlogedeputerad 
höll jag i såväl årsmötesförhandlingarna 
som i de olika valen. 
Jag väljer att här presentera delar av Fram-
tidskommitténs rapport. ”Receptet” på 
framgångsrik medlemsrekrytering kommer 
att skickas ut till logerna inför höststarten 
tillsammans med Framtidskommitténs 
hela rapport. 
Arbetet i kommittén har förts i god anda. 
Öppenhet och engagemang har präglat dis-
kussionerna. Vi har lyssnat på varandras er-
farenheter från VOA. Vi har delat med oss 
av våra tankar kring VOAs framtid. Oro 
och optimism har framkommit. Möjlighe-
ter och lösningar har diskuterats.
Kommittén har arbetat utifrån två inrikt-
ningar:

Nu när det blivit varmare har också de 
vanliga rosa-lila kungsängsliljorna börjat 
blomma. Titta närmare på blomman och 
upptäck det vackra rutmönstret. På 2016 
års Vasabrev¬märke finns den grädd-vita 
varianten. Den här blomman ser man i 
trädgårdar, i balkonglådor och kanske rikli-
gast i Kungsängen utanför Uppsala. Denna 
växtplats omnämndes av Carl von Linné 
1745. Det sägs att det var Olof Rudbeck 
d. ä. som införskaffade denna lökväxt från 
Holland i mitten av 1600-talet. 

Kungsängsliljan är Upplands landskaps-
blomma. Dess släktnamn är Fritillaria och 
det engelska namnet är Fritillary. På svenska 
har den också kallats damspelslilja. På eng-
elska förekommer namn som chess flower, 
chequered lily och snake´s head.

Jag har tagit del av DKL br Bo Ljungklints 
rapport och kan konstatera att kulturledar-
na ute i logerna gör ett stort arbete. Det är 
också glädjande att se att antalet vänloger 
har ökat. 

Ulf Beijboms nya bok Utvandringens mo-
saik kan rekommenderas. Här finns en hel 
del som kan vara av intresse att berätta om 
på ett logemöte. Med anknytning till väx-
ter finns det ett kapitel om Pehr Kalms resa 
till Nya Sverige. Han var en av Carl von 
Linnés lärjungar.

Slutar med en önskan till alla att ni får en 
skön och avkopplande sommar.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida  SLKL STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20
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f ->

-> fortsättning 

fortsättning från föregående sida  SLD

1) INÅT – förbättringsarbete inom 
logeverksamheten
2) UTÅT – information om VOA, 
utåtriktad verksamhet
Många förslag har kommit fram inom båda 
inriktningarna. Kommittén har prioriterat 
att satsa på några utåtriktade faktorer som 
är kritiska för VOAs framtid. Det är ett stra-
tegiskt val, att prioritera UTÅT-satsningen 
medlemsrekrytering med kringaktiviteter.
Satsningar INÅT är också viktigt att upp-
märksamma och att logeverksamheten 
speglar de goda värden, som uttrycks i Vasa 
Orden av Amerikas valspråk. Den grund-
läggande idén med Vasa Orden av Ame-

Ordenssyskon!

Vi har nu genomfört Distriktets 33:e möte 
i Ljungby. Först vill jag tacka för förtroen-
det att bli återvald som MDER i terminen 
2017-2019.
Jag kommer att fortsätta med att införa 
tidigare ändringar till våra Lokal- och Di-
striktslogestadgar samt de nya, som togs vid 
årets Distriktsmöte, så de kan läggas ut på 
hemsidan så fort som möjligt. Beslut togs 
nämligen att Lokal- och Distriktslogestad-
gar skall distribueras via DL 20 hemsida 
i fortsättningen. För de Vasamedlemmar 
som inte har tillgång till Internet skall hjälp 
kunna hämtas via Lokallogens försorg. 

Nästa arrangemang inom Distriktet blir 
DD-konferensen 26-27 augusti på hotell 
Terraza som vanligt. Vi har använt detta 
eminenta hotell i Ljungby i många år och 
har alltid fått bästa service så att vi alla kän-
ner oss som medlemmar i en stor familj 
tillsammans med ägare och personal på 
hotellet.
Vid årets DD-konferens samlas, hoppas vi, 
nya DD men även DD som har tjänstgjort 
under tidigare terminer. Blir säkert som 
vanligt en mycket givande och intressant 
helg.
Nu önskar jag och sy Ingrid alla en lagom 
varm och mycket trevlig och avkopplande 
sommar innan höstens Vasa-arbete drar 
igång igen med många och härliga logemö-
ten tillsammans med många syskon i VA-
SAORDEN Av AMERIKA.

I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl
MDER 

rika bygger på dessa värden. Med Ädelmod, 
Sanning och Enighet som grundpelare, är 
Vasa Orden av Amerika en organisation 
vars mening och innehåll är Vänskap och 
Kultur. I en kravfylld värld med tuff attityd 
är dessa mjuka värden en motvikt. Ja, rentav 
vår Ordens verkliga styrka! 
Ha en riktigt skön sommar! 
I Sanning och 
Enighet
Catherine 
Bringselius Nilsson
SLD /
O Framtids-
kommittén
sld@vasaorden.se

MDER
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Vårens sista möte den 31 mars 2017

Ordförande Marie Wickström hälsade egna 
och gästande syskon varmt välkomna till 
vårterminens sista logemöte. En ansökan 
om medlemskap hade inkommit och vi 
balloterade glatt in dem i logen. Det gällde 
Margareta och Tore Tellberg som normalt 
är hemmahörande i Logen Härnösand nr 
673 och bosatta 80 mil från Malmö. De 
kommer att ha dubbelt medlemskap och 
besökte vår loge senast i oktober, när vi 
hade 85-års jubileum. Br Tore har en lång 
meritlista med tjänster i Storlogen och Di-
striktslogen Norra Sverige Nr 19.

Logens Distriktsdeputerade Sven Brod-
desson avtackades med en blomsterbukett 
framför altaret av Ordförande Marie Wick-
ström. Br Sven har varit vår DD i två år 
och besökte oss dessförinnan regelbundet, 
som medföljande till vår förra DD Gunilla 
Broddesson. Det är Distriktsmöte i maj 
och då kommer en ny DD att utses.
Kvällen till ära hade vi besök av Tomelil-
lalogens Teatergrupp, som också stod för 
underhållningen. Till efterkapitlet kom yt-
terligare 5 gäster och vi var nu 47 perso-
ner. Först intog vi matsalen som stod fint 

Schnitzel med hemlagad Bea-sås, stekt potatis och varma grön-
saker.

DD Sven Broddesson tackades med fina blommor för tiden 
som logens DD.

Ett glatt sällskap.

uppdukad. Det serverades Schnitzel med 
hemlagad Bea-sås, stekt potatis och varma 
grönsaker. Teatergruppen värmde upp oss 
med en visa.

Vår loges yngsta medlem Elisabeth, hade 
fött en dotter den 9 mars. De stolta mor-
föräldrarna Agneta och Bo kallades fram 
av Ordförande Marie, för att mottaga en 
present från logen, till det nyfödda barnet. 
Presenten var en söt mjukiskanin och ba-
byn tackade senare med ett leende.

LOGEN SKÅNE nr 570
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Högtidsmöte med Installation lördagen 
den 18 februari 2017.
Vi möttes av uppklädda Vasasyskon. Alla 
var glada och förväntansfulla inför kvällens 
högtidsmöte. Vid intåget i logesalen spe-
lade vår MM br Bo Collin ”Cirkus Fine-
mang” med Benny Anderssons orkester. O 
br Ulf-Peder Eklund kunde hälsa egna och 
gästande logesyskon varmt välkomna, bl.a. 
vår DM br Karl-Axel Bengtsson, DK Bengt 
Åberg, DHM sy Lena Johansson, DHM br 
Knut Rosenkvist, DD br Ola Sandberg med 
stab från LL 634, DD br Sven Broddesson 
LL 570, DD sy Anna-Brita Martinsson LL 
747och O sy Birgit Olsson LL 634.
DD br Ola Sandberg med stab från Logen 
Höganäs nr 634 installerade omvalda och 
nyvalda tjänstemän på ett mycket stilfullt 
sätt. 

fortsättning på nästa sida

Tomelillalogens Teatergrupp.

Med några kloka ord inleddes 
spelet.

Mjukiskaninen överlämnad 
till babyn.                         ->

En mjukiskanin överlämna-
des till stolta morföräldrar.
<-

Ordförande Marie tackade Teatergruppen för väl utfört fram-
förande.

Mätta och belåtna 
gick vi tillbaka till 
logesalen och Tea-
tergruppen fram-
förde “Enars gäng 
- Hylands hörna 
med Bröderna Kål-
rot”. Allt var mycket 
trevligt och vi tack-
ade dem med varma 
applåder.

KL Bo Västerstjärna

fortsättning på nästa sida

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Logemöte med ”Brödernas afton” den 
18 mars. 
Bröderna tog välkomnande emot. En del 
var upptagna i köket. Systrarna kunde bara 
umgås. Vid intåget i logesalen spelade MM 
br Sven Broddesson Fats Domini ”Blu-
eberrry Hill”.
TF O. sy Ulla Pålsson hälsade välkommen 
till alla och särskilt till våra gäster DD br 

fortsättning på nästa sida

En vacker parentation genomfördes för 
sy Karin Rönne, som avlidit i Stockholm. 
Hon var tidigare aktiv i logen Kärnan och 
bibehållit dubbelt medlemskap. KP sy Sti-
na läste dikten ”Det gick en gammal odal-
man” av Bo Setterlind och MM br Sven 
spelade ur ”Air” av Bach.
KL sy Monica Fahlström berättade intres-
sant kring när Abraham Lincoln var presi-
dentkandidat och vägen till president. Ak-
tiva i valkampanjen var två smålänningar 
som skapade sin lycka genom ”Erlander & 
Johnsson” – skrädderi och herrkläder.

Ola Sandberg med sy May från logen Hö-
ganäs nr 634 samt för DD i logen Höganäs 
br Rolf Hansson och sy Britt-Marie Elvirs-
son från logen Nybyggarna nr 698 Ängel-
holm.

Avtackning av gruppen.

Mats Nilsson spelade upp till dans.

Kockarna Bröderna Bengt Starå, Alf Nilsson och Chris-
ter Pålsson.

Br Alf Nilsson i polisuniform.

Maten var god tyckte Sy Ingrid Pettersson, Sy Anita 
Jönsson m.fl.
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fortsättning från föregående sida  LL608

Många utmärkelser delades ut: PC till O 
br Ulf-Peder Eklund, FDO- värdighet till 
sy Gerd Lejon, br Tom Malmberg, sy Eva 
Eklund och sy Jeanette Hildingsson.   10 
års-märket till br Mats Johansson, sy Chris-
tel Lindqvist och br Mats Lindqvist. En 
vacker blombukett utdelades till avgående 
tjänstemän sy Gudrun Fritzon, sy Jeanette 
Hildingsson, sy Gerd Lejon och br Bo Col-
lin. Som ljussläckningsmusik spelade MM 
br Bo ”Time to say goodbye” med Sara 
Brigthman & Andrea Bocelli. 

Hjort med långbakad rotselleri Karl-Joh-
ansvamp, rödvinssky och potatisgratäng 
till varmrätt och Citrontarte till efterrätt. 
Till maten serverades passande vin. Tra-
ditionella skålar utbringades. Efter maten 
dukades borden snabbt om.

Efter mötet bjöds på mousserande vin och 
sorlet steg. Till musik bjöds alla in till vack-
ert dukade bord med ljus i kandelabrar och 
rosor på borden. Maten som bjöds smakade 
jättegott. Jordärtskockssoppa som förrätt, 

FDO-värdighet till Sy Jeanette Hildingsson, Br Tom 
Malmberg, Sy Gerd Lejon och Sy Eva Eklund.

Br Mats Johanson, Sy Christel Lindqvist och Br Mats 
Lindqvist.

Avgående MM Br Bo Collin tillsammans med Sy Li-
lian Anzelius Collin och Sy Stina Lindén.

Kaffe med After Eight serverades. Dansen 
till Mats Nilssons musik satte igång. Det 
svängde skönt och alla dansade flitigt. So-
losång av br Roland och br Leif gladde oss. 
Efter avtackning av gruppen och lottdrag-
ning spelade vår musiker Mats ytterligare 
några danser. Det var dags att städa undan 
och åka hem i den mörka februarinatten. 
Vilken fin Vasakväll vi hade med fina cere-
monier, god mat och gott vin och dans till 
härlig musik!
/LH Eivor Höörgren 

DM Br Karl-Axel Bengtsson och Sy Eva Eklund skålar 
med logesyskonen.



14

LH Sy Eivor Höörgren berättade om Vasa 
Arkivet i Bishop Hill, som ligger i Illinois.
Som ljussläckningsmusik spelade MM 
br Sven ”Love letters i the sand” med Pat 
Boone.
Efter logemötet bjöd bröderna på drink 
och efter en stunds mingel bjöds vi in till 
vackert dukade bord. Maten var hemlagad 
av bröderna först ”Gubbröra” , sedan kyck-
linggratäng med bacon, sallad och ris och 
till sist kaffe och kaka. Allt smakade mycket 
gott.

Kvällens aktivitet var frågor kring tema 
”Livsviktig kunskapskontroll”, d.v.s. klu-
riga frågor kring trafikkunskap. Systrarna 
hjälptes åt med frågorna. Det blev ett ju-
bel när br Alf dök upp i polisuniform och 
genomförde alkoholtest för bilförare. Alla 
blev inte godkända men ingen blev straf-
fad. Däremot fick vinnande lag en liten 
flaska vin. Efter avtackning av gruppen och 
lottdragning avslutades ännu en fin kväll 
i gemenskap och vi gick hem i den kalla 
vårkvällen.
LH/Eivor Höörgren

Avtackning av Bröderna Sven Broddesson, Alf Nilsson, 
Krister Fritzon, Lars Nilsson Tom Malmberg m.fl.

Kulturmöte lördagen den 22 april.
Vårens sista logemöte hade samlat ett 50-
tal deltagare. Vid intåget i logesalen spe-
lade vår MM br Sven Broddesson ”Visa vid 
vindens ängar”. Ordf. br Ulf-Peder Eklund 
kunde hälsa särskilt välkomna till 4 gäster 
från logen Skåne.
Vid logemötet behandlades motioner som 
inkommit inför distriktsmötet 19-21 maj.
PS sy Gunnilla Nilsson fick motta FDO-
märket och FDO regalia.

KL sy Monica Fahlström berättade mycket 
fängslande om Titanics undergång den 15 
april 1912. Vi fick veta att det fanns 2224 
personer ombord. 710 av dessa överlevde. 
Bland de omkomna fanns ett par från Hel-
singborg som drömde om ett bättre liv i 
Amerika.
Det finns många rörande berättelser från 
katastrofen men också hur vissa saker bli-
vit samlarobjekt och betingat höga priser 
på auktion. Sålunda har menyn sålts för 80 
000 dollar och ett par kvitto på biljetten 
sålts för 90 000 kronor. Det skulle dröja 
73 år innan vraket hittades på 3810 meters 
djup.

Drink med tilltugg. Sy Alfhild Andersson, gäster från 
Logen Skåne: Sy Lilian och Br Sivert Alexandersson.

fortsättning på sidan 38
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DM, SLKL o SLD uppvaktar.

O Br Göte Bengtsson LL Småland 618 
överlämnade en bok och från Vasa Support 
Club hade logen mottagit en penninggåva. 
Under Ordens Väl framfördes gratulatio-
ner, lyckönskningar och hälsningar. Jubi-
leumsmötet avslutades med en vacker ljus-
släckning. Ordf. Br Jan-Erik framförde ett 
varmt tack till MM Br Ronny Ragnarsson 
för aftonens stämningsfulla musik. Vid ut-
tåget spelades ”On the Sunny Side of the 
Street” av Jimmy Mc Hugh. Efter mingel 
samlades man till de vackert dukade bor-
den helt i vitt med blommor i Vasa Ordens 
färger. En mycket god tre-rätters middag 
intogs med skål, leve och sång för vår kung 

fortsättning på nästa sida

om ”Sigrid Bengtsson, en guldtjej från Kul-
laskogen” av Sture Myrberg. En resa från 
Sofietorp i Broby via Göteborg till England, 
New York och Denver i Colorado. LH Sy 
Karin Holmqvist föredrog vissa delar av 
logens 70-åriga historik, som fanns utlagd 
vid varje kuvert i sin helhet. Uppvaktning 
till 70-åringen framfördes av SLD Br Olle 
Wickström med telegram från SM Br Tore 
Kellgren, SLKL Sy Maureen Bengtsson 
med telegram från Storlogekulturledaren, 
och DM Br Karl-Axel Bengtsson med en 
penninggåva. Likaså logens DD Br Jan-
Anders Ingvarsson med en penninggåva 
från 11 loger i distriktet, dessutom en per-
sonlig gåva från Br Jan-Anders och Sy Ann. 

70-årsjubileum med kungligt besök. 
Logens 70-årsjubileum firades lördagen 
den 18 mars i Ordenslokalen i Kristianstad 
med 34 gäster från Storlogen och Distrikts-
logen Södra Sverige nr 20 och egna loge-
syskon. Efter gästers införande utfördes 
ljuständning och jubileumslogen öppnades 
enligt Ordens ritual. En mycket vacker och 
stilfull fanparad utfördes av medlemmarna 
Br Kenneth och Sy Lena Andersson samt 
Br Bengt-Arne och Sy Gull-May Åstrads-
son från logen Tomelilla nr 631. KL Sy Eva 
Newin berättade under Kontakt Amerika 

DD uppvaktar.

Carl XVI Gustav. CM Br Sven Hermans-
son läste upp telegram som inkommit till 
logen till 70-åringen. Tacktalet hölls av 
SLD Br Olle Wickström. Under måltiden 
fick vi ett kungligt besök av Christian IV, 
som var glad att få komma till logens 70-år-
sjubileum och till logen som fått namn ef-
ter honom. Han grundade Christianstad år 
1614 och har bevistat både 50- och 60-års-
jubileumen och nu 70-årsjubileumet. Han 
önskade logen all lycka i framtiden och 
lovade komma tillbaka om 10 år. Efter att 
taffeln brutits spelade Magnus Persson upp 
till dans som pågick till sena kvällen med 

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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avbrott endast för kaffe och lottdragning 
av en tavla som skänkts till logen av med-
lemmen Sy Ursula Karlstedt. Den lyckliga 
vinnaren blev Br Kenneth Andersson LL 
Tomelilla nr 631. Ett fint och högtidligt 
70-årsjubileum var därmed över och alla 
kunde skiljas i god Vasaanda. / KH

fortsättning från föregående sida  LL617

Kung Christian IV

Lördagen den 22 april hölls logens sista 
möte inför sommaruppehållet. O Br Jan-
Erik kunde hälsa 8 logemedlemmar från 
LL Tomelilla nr 631 välkomna tillsammans 
med egna loge-syskon. Logemötet öppna-
des ritualenligt. Protokoll och rapporter 
godkändes. Handlingarna till distriktsmö-
tet diskuterades och beslut togs för dele-
gaternas arbete. Under Kontakt Amerika 
berättade KL Sy Eva Newin om Historien 
bakom Betty´s Cafe i Portland i staten 
Oregon. LH Sy Karin berättade något om 

Vasa Orden av Amerikas tillkomst. Efter 
Ordens Väl avslutades logemötet. En vack-
er ljussläckning till stjärnhimlen utfördes 
av CMA Sy Siv Junge Olsson med hjälp av 
Sy Lena Andersson CMA i LL Tomelilla nr 
631. Sy Eva Newin vikarierade som MM 
med vacker musik. Uttåget genomfördes 
och vi samlades efter mingel och       ->  

->möte av ytterligare sex gäster till ett här-
ligt middagsbord. Det serverades Flygande 
Jakob med ris och sallad. Till kaffet fick vi 
Koltrastens favorit + vårtårta. Br Hans W 
Lundgren från LL Tomelilla lät oss få Lite 
fakta om våra vårfåglar i ord, bild och ton. 
Ett mycket intressant inslag i den kyliga 
vårkvällen. Br Hans avtackades och app-
låderades. Så också kommittén som bjudit 
oss på en härlig middag vid vackert dukade 
bord. Efter Lottdragning till mångas lycka 
skildes vi åt med önskan om Skön och vil-
sam sommar. / LH

Sy Ursula med vinnaren av tavlan, Br Kenneth.
Kommittén som bjöd på mycket gott.

O Br Jan-Erik tackar Br Hans W Lundgren.
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Servering av dessert

Middagsgäster Uppvaktande SL- och DL-tjänstemän.

Fanparaden

fortsättning på nästa sida

På högtidsmötet den 28 januari hölls 
årsmötet. De sedvanliga rapporterna 
godkändes. Vi fick fem nya medlemmar 
under 2016. Den efterföljande installatio-
nen av tjänstemännen genomfördes vär-
digt och effektivt av DD br Kjell Isberg 
och staben från Logen Carl von Linné nr 
678.
KL sy Maureen Bengtsson framförde 
hälsningar från några av våra många vän-
loger. Under Ordens väl talade SLD sy 
Catherine Bringselius Nilsson och DD br 
Kjell.
Under  efterkapitlet såg vi filmen om Va-
saarkivet i Bishop Hill. Den ger en bra 
bild av ett innehållsrikt arkivhus som 
också är ett museum. För första gången 

fortsättning på LL Christians nr 617s jubileum LOGEN SMÅLAND nr 618
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taggtråden, som fyller 150 år. Tack vare 
den kunde man styra boskapens rörelser 
och börja odla över stora delar av USA 
samtidigt som taggtråden medförde att 
många cowboys blev arbetslösa.  Br Bo 
gjorde intressanta nedslag i logens histo-
ria.
Kvällens kulturinslag under efterkapitlet 
var ett kåseri av br Lennart Emanuelsson 
om ”Husqvarna motorcyklar”, verkligen 
intressant industrihistoria. Huskvarnafö-
retaget var mycket framgångsrikt i sin 
produktion av motorcyklar och i tävlings-
verksamheten internationellt. Borden vid 
supén var vackert dukade i påskens fär-
ger, en fröjd för ögat.

Några dagar efter logemötet avled br Per-
Olof Brinck. Han hade innehaft viktiga 
tjänste¬mannabefattningar i vår loge, 
bland annat som ordförande under nio 
år, och var i två år Vice Distriktsmästare. 
Många logesyskon mötte upp vid begrav-
ningen.

Vårens sista logemöte den 18 maj kom-
binerades med ett besök på Tändsticks-
museet i Jönköping och lunch på en när-
belägen fiskrestaurang, Pescadores. Br 
Raine Borg visade oss runt på museet och 
förklarade hur den stora tillverkningsma-
skinen från 1800-talet fungerade. Det var 
säkerhetständstickan som gjorde Jönkö-
ping känt i hela världen.

Vi hälsar alla Ordenssyskon välkomna 
till vår jubileumsloge den 21 oktober. In-
bjudan kommer så småningom.

/Göte och Maureen Bengtsson, Bo Ahls-
gård 

hade maten till supén levererats av cate-
ringfirman Annes Husman; väl godkänt.

Februarimötet var en kulturafton. Ef-
ter mötets öppnande framförde ordföran-
den minnesord över vår äldsta medlem sy 
Dagmar Rehn och en tyst minut ägnades 
åt hennes minne.
Det meddelades att styrelsen börjat pla-
nera för firandet av Logens 70-årsjubi-
leum den 21 oktober. Logehistoriker Bo 
Ahlsgård berättade om händelser i Lo-
gens historia och om den mycket aktiva 
damklubb som tidigare fanns inom Lo-
gen.
Efter supén berättade br Thorleif Rubin 
om en resa till Kina och Mongoliet. Hans 
bilder belyste på ett fint sätt hur varie-
rande landskapet och kulturen är i den 
mäktiga staten Kina. Till kaffet bjöd sy 
Lena Ostermark på läcker drömtårta, top-
pad med physalis.

Logemötet den 25 mars var också en 
kulturafton. Ordföranden redogjorde för 
motioner och andra viktigare frågor som 
ska behandlas på distriktsmötet och efter-
frågade logens syn på dessa. DD br Kjell 
Isberg gästade mötet. Hans mandat går ut 
i samband med distriktsmötet och han av-
tackades under ”Ordens väl” för sitt stora 
engagemang i logens arbete och det vär-
defulla stöd han varit för oss.
Han fick ta emot Logens Förtjänsttecken 
och en bok med verser av Alf Henriks-
son.
Kulturledaren sy Maureen berättade un-
der ”Kontakt Amerika” om Logen Chris-
tians 70-årsjubileum och vidare om en av 
landsbygdens mest kända uppfinningar, 

fortsättning från föregående sida  LL618
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fortsättning på sidan 22
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 
2017

Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott

Söndagen den 11 juni
Kl 14.00 Gudstjänst i Slottskyrkan
Kl 15.00 Underhållning i Gröna Salen på Kalmar slott
Kl 16.30 ca Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska gården
Kontakt:  Lena Brissman 0480-47 36 19,  070- 522 30 23
  Logen Calmare Nyckel nr 620

Barkeryds Hembygdsfest i Hembygdsgården

Söndagen den 6 augusti
Kl 14.00 -18-00 Kortegen börjar kl 14.00
  Svensk fordonstillverkning genom 50 år
  Bilutställning
  Kom och prata med Bosse Bildoktorn
  Texas Lucia Lisa Shawn presenteras
  Underhållning för barn
  Musik: Erling Lundberg samt Barkeryds ungdomsensemble
  Hantverkare, lotterier och ostkaka med kaffe
Kontakt:  Maureen Bengtsson 036-12 06 53

Minnesotadagen i Ljuder

Söndagen den 13 augusti
Kl 11.00 Svenskamerikansk söndagsmässa med Anna Hansson och Rickard Grügiel. 
  Växjö Manskör och Vissefjärda spelmanslag medverkar.
Kl.14.00 Högtidstal. Sång av Lotta Odingsson
  Årets svenskamerikan presenteras av Catherine Bringselius Nilsson
  Vasa Orden av Amerika, ordförande i Årets svenskamerikan kommitté.
  Gratisbuss från Utvandrarnas hus i Växjö kl. 09.30 till Ljuder.
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1957–1958. Han har en civilekonomexa-
men från handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Han har också genomgått re-
servofficersutbildning i flottan. 
1965 anställdes Jan Eliasson vid utrikesde-
partementet och han har som UD-anställd 
tjänstgjort i flera länder. 
Åren 1980–1986 deltog Eliasson som Olof 
Palmes rådgivare i FN:s medlaruppdrag i 
kriget mellan Iran och Irak. Från 1988 till 
1992 tjänstgjorde han som Sveriges FN-
ambassadör i New York, där han bland 
annat fungerade som generalsekreterarens 
personlige representant i Iran–Irakkonflik-
ten. 
Eliasson var 1992–1994 undergeneralse-
kreterare i FN och chef för den nyinrättade 
avdelningen för humanitär hjälp. Åren 
1994–2000 var han kabinettssekreterare 
vid UD. 
2000–2005 verkade Jan Eliasson som Sve-
riges ambassadör i USA. I juni 2005 valdes 
han som förste svensk till ordförande för 
FN:s generalförsamling på ett mandat som 
löpte ut i september 2006. 
I december 2006 utsågs Eliasson till Fören-
ta nationernas generalsekreterares särskilda 
sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag 
han innehade till juni 2008. 
Jan Eliasson utsågs i juli 2012 till vice gene-
ralsekreterare i FN. Det tvååriga mandatet 
förlängdes sommaren 2014 och avslutades 
i december 2016. 
Han är gift med Kerstin Eliasson som 
2004-2006 var statssekreterare på utbild-
ningsdepartementet. Paret har 3 vuxna 
barn och 8 barnbarn. 

Jan Eliasson född 17 september 1940 i Gö-
teborg är en svensk diplomat och politiker. 
Jan Eliasson är en av vårt lands främsta dip-
lomater med ett mycket gott renommé över 
hela världen. Jan är född och uppvuxen i 
stadsdelen Kålltorp i Göteborg. 
Han har i sin diplomatiska gärning under 
långa tider varit bosatt i både New York 
och Washington DC. Vasa Orden har ut-
sett Jan Eliasson för de fantastiska insatser 
han gjort och fortsätter att göra för att få en 
fredligare värld. Han har under långa tider 
varit bosatt i USA och representerat både 
Sverige och USA. 
Jan Eliasson studerade på Hvitfeldska gym-
nasiet och var utbytesstudent i Indiana åren forts. på sidan 26

ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
2017
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fortsättning från sidan 19
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Siv Gustavsson tilldelades 25-årsmärke, Monica 
Jernetz 10-årsmärke och Ella-Britt Oskarsson 
40-årsmärke.

Avtackning avgående tjänstemän: Annica Walde-
gård, Magnus Jernetz, Ulla Johanna Karlsson och  
Barbro Hagström.

Vasalogen av Amerika, Logen Calmare 
Nyckel LL 628 hade installation av nya 
tjänstemän, 2017-02-18 i Stensbergs 
samlingslokal, med ca 50 deltagande 
medlemmar. Vår utmärkte ordförande, 
Lena Brissman fick förnyat förtroende ett 
år till.
Installationen utfördes på ett värdigt sätt 
av staben från logen LL 630, Ronneby 
under ledning av DD Birgitta Schött.
Efter mötet avnjöts en härlig Supé med 
underbar stämning.
/ Marianne Westman 

Nya tjänstemän LL 628, 2017  

Installationsstaben från LL 630 Ronneby

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628
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Februarimötet - Systranas afton
Äntligen var det dags för vårt februarimöte 
efter datumändring på grund av lokalens 
användande. Och äntligen hade också vin-
tern infunnit sig, även om den kanske en-
dast skulle göra en kort visit. Gårdagskväl-
lens snöfall var mycket häftigt och snörikt 
och allt blev vitt!

Många logemedlemmar från den egna Lo-
gen och från Logen Christian och Logen 
Ronneby hade kommit, när vi började 
mötet med ”Vi skall gå hand i hand” och 
därmed visade detta på att kvällen skulle gå 
i rött och i kärlekens tecken. Mötet följde 
sedvanliga ordensregler i en fin och varm 
stämning.

Br Ewon Andersson i köksförkläde.

Br Manne Andersson iklädd peruk.

Kulturledaren hade för kvällen valt att be-
rätta om Kanada, en av treklövern i Vasa 
Orden av Amerika, och KL berättade bl.a. 
om våra lokalloger i Kanada och om det 
speciella tåg, som förbinder hela den kana-
densiska kontinenten, från Vancouver vid 
Stilla Havet till Toronto vid Ontariesjön på 
motsatta sidan. Tåget är 500 m långt och 

Br Hans W Lundgren i peruk.

Alla var utklädda, egna logemedlemmar samt gäster.

LOGEN TOMELILLA nr 631
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går över berg, slätter och sankmark; där det 
inte finns några vägar, endast järnvägen, 
och där man kan ringa innan och få tåget 
att stanna för att åka med! - Som avslutning 
njöt vi av Sofia Källgrens ”Det vackraste jag 
vet” under stämningsfull tystnad.

Nu, nu, skulle det bli SYSTRARNAS af-
ton, men, först skulle vi naturligtvis äta lite 
mat och det blev en riktig högtidsstund, för 
vi serverades jättegod soppa med tillbehör.
Och så, nu var det dags! Och in vandrade 
kvällens värdpar, Sy Lena och Sy Britt, båda 
klädda i rött, och efter dem kom andra 
systrar, också de klädda i rött på olika sätt. 
Och så dök en mystisk varelse upp klädd i 
röd lång klänning och med hatt och flor. 
Och varelsen svävade runt i salen och hon 
skämdes inte för att hon försökte påkalla 

forts. sid 26Bild på systrana som agerade.

Det vinnande laget på systrarnas afton.

de manliga personernas uppmärksamhet, 
men nej - inget hände!
Under tiden hade Sy Britt räknat upp vad 
som skulle hända under kvällen med täv-
lingar i både det ena och det andra: kär-
leksmuffinsbak, komponerande av kärleks-
dikter och försök att finna kärleksbacillen 
m.m., allt under uppsikt av bordsvärdarna, 
juryn och en leader (Sy Carola) som räkna-
de poäng. Någon i varje lag fick sedan rita 
av den mystiska damen och deras bidrag 
blev också jurybedömda, där troligen Mr 
O himself fick högsta poäng - tror jag. Alla 
lagen fick också efter varje prestation skryta 
med sitt eget lag genom uppmuntrande 
hejarramsor och juryn hade mycket arbete 
med att dela ut poäng efter varje avsnitt.
Det blev en besinningslös, skräckblandad, 
skrattfylld och helt underbar kväll, där de 
olika lagen, uppdelade i rött, grönt, gult, 
lila och silver, hela tiden kämpade för la-
gens ära. Logens dekoration med röda hjär-
tan på olika ställen gjorde också sitt till för 
behållningen.
Efter kaffe med hembakade kakor av vår Sy 
Anita så fick vi kora kvällens segrare: DET 
RÖDA LAGET, som fick första pris och 

Hela gänget som agerade på efterkapitlet.
Det var Sy Gertrud Hägg och Sy Inga Persson som stod för 
angemanget. Till sin hjälp hade de Sy Birgitta Hansson, 
Sy Gull-May Åstradsson, Br Bengt-Arne Åstradsson, Sy 
Ann Ingvarsson, Br Jan-Anders Ingvarsson.
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Vasa Orden av Amerika är mycket stolt över 
att utnämna Jan Eliasson till Årets Svensk-
Amerikan 2017. Han har gjort stora insat-
ser för både Sverige och Amerika. Han är 
också väl känd för sina stora humanitära 
insatser i världen. 
Jan Eliasson har fått många internationellt 
hedrande utmärkelser. 
2016 fick han motta Regeringens belö-
ningsmedalj Illis Quorum 18:e storleken 
med motivering: Regeringen har valt att till-
dela Jan Eliasson Illis Quorum av 18:e storle-
ken för hans livslånga och oförtröttliga arbete 

i fredens och de mellanstatliga relationernas 
tjänst, både som företrädare för Sverige och 
som representant för Förenta nationerna. 
Firandet av Jan Eliasson kommer att ske i 
Filipstad och Karlstad lördagen den 5 au-
gusti. 
Vasa Orden av Amerika har årligen sedan 
1960 utnämnt en Årets Svensk-Amerikan 
för att uppmärksamma den svenska ut-
vandringen till Nordamerika. Utmärkel-
sen kan även ges till en svensk som verkat 
i USA/Kanada och gjort fina insatser som 
bevarar och påminner om de starka band 
som finns mellan våra länder. /ÅSA-komm.

fortsättn. från sidan 21  Årets Svensk-Amerikan 2017

Nya styrelsen i LL 631.

fortsättning från sida 25 LL631

de andra lagen fick var sin röd ros (konst-
gjord) i belöning.
Närvarolotteriet fick som vanligt sina fyra 
vinsttagare, alla onämnda, och även vårt 
vanliga lotteri, som för kvällen var mycket 
omfångsrikt med vitt skilda slag av skänkta 
vinster, fick sina vinnare. Och så var kväl-
len slut och det var närmare midnatt innan 
vi kunde vända åter mot hemmet.
/KL G Hägg

Marsmötet - Högtidsmöte
Nu har vi haft vårt högtidsmöte och därför 
hade vi alla tagit fram vår finaste stass med 
frack, lång klänning och medaljer. Allt bör-
jade också ståtligt med inmarsch till musik 
av vår nye musikmästare Br Gert Lantz och 
varma hälsningsord till våra gäster och egna 
medlemmar av vår O Br Jan-Anders Ing-
varsson.
Speciella gäster denna kväll var gruppen 
från Logen Ronneby, som skulle installera 
logens nya tjänstemän, och detta gjorde de 
på ett stilfullt sätt under ledning av sin CM 

forts.  ->  LL631
LL Ronneby nr 630  stab som installerade oss med DD 
Nadja Kärvin Häll.
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KL Sy Gertrud Hägg hade valt att berätta 
om indianerna i Amerika och om deras 
historia. Namnet fick de av Christoffer 
Columbus, Amerikas upptäckare, som 
trodde att han hade kommit till Indien, 
därav namnet indianer. LH Br Bengt-Arne 
Åstradsson berättade om Distriktslogens 
historia och om Vasa-Arkivet i Bishop Hill 
med minnen från utvandrade svenskar och 
en fin källa för släktforskare.

Efter mötet blev det tid för god mat. Och 
som alltid vid vårt högtidsmöte, så utbring-
ar vi en skål och ett leve för vår kung och 
för vår Orden och så även nu. Och efter all 
högtidlighet var det skönt att efteråt slapp-
na av med lite dans och senare kaffe med 
utsökta tårtor bakade av våra medlemmar 
Sy Anita Hansson och Sy Britt Lantz. 
Naturligtvis blev det också dragning i vårt 
lotteri med skänkta vinster och i vårt när-
varolotteri. - Nu ser vi fram emot vårt sista 
möte för säsongen i april, då det blir Skåne-
afton.
/KL G Hägg

Br Åke Mellnert samt av vår DD Sy Nadja 
Kärvin Häll. De flesta av de installerade 
tjänstemännen var omvalda, men vi fick en 
ny VO Br Leif Norlin, och en ny BPS Sy 
Britt Lantz.
Utdelning av utmärkelser hör också till 
denna dag, och den finaste var den som vår 
medlem Sy Birgit Löfvall erhöll, nämligen 
ett 40-årsmärke.
Och det blev ett fint tacktal från Sy Birgit 
och en berättelse om när hon hade blivit 
medlem 1977 i Slottet i Gyllebo och om 
de gångna åren.
Dessutom fick vår K Sy Carola Örnhed 
25-årsmärket; CMA Sy Lena och CM Br 
Kenneth Andersson Logens förtjänsttecken 
och Br Hans W Lundgren och Br Lars-
Göran Andersson blev avtackade efter att 
ha lämnat sina tjänster som PS respektive 
VO.

forts.  ->  LL631

Aprilmötet - Skåneafton med musik
Ja, nu hade vi kommit till säsongens sista 
möte. Kvällens tema var Skåneafton och 
det hela började därför följdriktigt med 
en inmarsch till skånsk musik. Vår O Br 
Jan-Anders hälsade oss alla välkomna. Ef-
ter protokollet med PS Sy Ann och våra 
ekonomiska rapporter från FS Br Per-Willy 
och K Sy Carola lade O Br Jan-Anders 
fram förslag till program för hösten 2007 
och våren 2018 och ingen hade något att 
invända mot detta.
DD Sy Nadja efterinstallerade sedan vår 
KP Sy Eva till sitt ämbete och hon medde-
lade sedan att det var sista gången hon hade 
detta uppdrag hos oss och hon tackade för 
den gångna (6 år) tiden. Därefter tilldela-
des Sy Eva LFT och mötet avslutades med 
att ordförande önskade alla Glad Påsk och 
en trevlig sommar.

Så gick vi till bords och dessa var dukade 
med forsythiakvistar från Sy Anita och 
påsksymboler. Borden hade också fått olika 
skånska namn som Brännesnuda, Rumpe-

Sy Birgit Löfvall mottager 40-års märket.

forts. på sid  38 ->
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Husbandet spelade upp och kvällen gick 
fort med dans och sedvanlig lotteridrag-
ning innan det så var slut på ännu en trev-
lig Vasakväll.
/Berit och Hans Bogren

Temat för kvällen var ”I sagornas värld” och 
snart kom den ena sagofiguren efter den 
andra in till sprittande musik. Då gällde 
det för oss andra att komma ihåg namnen 
på alla figurerna och fylla i ett korsord med 
en del kluriga frågor som hörde ihop med 
figurerna. Systrarna tackades med varma 
applåder och fick ta emot var sin ros av VO 
Sy Inger Bengtsson.

Logemöte lördagen den 11 mars 2017.
Systrarnas afton lockade ca 60 medlemmar 
till Vikens Hemgård.
O Sy Birgit Olsson hälsade såväl logens 
egna medlemmar som gästande Ordenssys-
kon från LL Kärnan nr 608 och LL Nybyg-
garna nr 698 varmt välkomna.
Som CM-par tjänstgjorde under kvällen 
Sy Agneta Bergström Hult och Br Yngve 
Hult, som KL Br Ola Sandberg och som K 
Sy Anna-Brita Martinsson.
KL Br Ola berättade om hur Erik Jansson 
och hans anhängare emigrerade till USA 
och slog sig ner i Bishop Hill, platsen där 
Vasa Arkivet senare byggdes upp.
LH Sy Evy Lindstrand hade läst gamla pro-
tokoll från logemöte1972 då man visat en 
film om en av de första rymdfärderna, då 
svenskättlingen Edwin ”Buzz” Aldrin tog 
sina första steg på månen.
O Sy Birgit avslutade mötet enligt ritual 
och salen dukades om inför efterkapitlet.
Systrarna bjöd på en vårlik meny, kassler 
med potatisgratäng och sallad, kaffe och 
hembakta kakor.

Kulturmöte den 22 april 2017.
Vårterminens sista möte samlade 45 med-
lemmar. Kvällens Ordförande, Sy Inger 
Bengtsson, hälsade alla varmt välkomna, 
speciellt vår DD Br Rolf Hansson och Sy 
Britt-Marie Elvirson från LL Nybyggarna 
nr 698.
Motioner till Distriktsmötet lästes upp och 
Logen godkände styrelsens rekommenda-
tioner.
Under punkten Kontakt Amerika berät-
tade KL Br Hans Bogren om konstnären 
Carl Oskar Borg som gjorde stor lycka som 
indianmålare i USA.
LH Sy Evy Lindstrand redogjorde för ett 
logemöte i början av 70-talet, då en högtid-

Alla Sagosystrarna samlade. 

Sy Birgit Olsson som Pettson och Findus 
och Sy Carina Nilsson som Karlsson på taket

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Kulturmötet. Sy Christina Magneklint, Sy Bodil Lars-
son, Br Bengt Johansson och Sy Lena Hultén-Johans-
son.

Br Calle tackas med vackra blommor av VO Sy Inger 
Bengtsson.

Glada vinnare: Sy Britt-Marie Henriksson, Br Knut 
Rosenkvist och Sy Kerstin Nilsson.

smiddag med 3 rätter kostade 11: - kr.
Vidare fortsatte hon att berätta från Tor-
björn Gerwards bok om gruvans historia.
Därefter avslutades mötet enligt ritual.
Salen dukades om med dukar i marinblå 
färger och borden döpta efter lyxkryssare, 
som sig bör bjöds det på Sjömansbiff med 
rödbetor, och därefter kaffe med hembakta 
kakor.

/Berit och Hans Bogren

Logens egen ”Safety Officer” Calle Nils-
son bjöd på en fantastisk upplevelse med 
de lyxkryssare han tjänstgjort på. Med fina 
bilder och intressant berättande fick vi följa 
med och delta i arbetet ombord, fick se hur 
personalen övade på säkerheten ombord, 
hur hela samhället fungerade från tvätteri 
till sortering av enorma mängder sopor, 
men också den stora sammanhållningen 
mellan alla de nationaliteter som arbetar 
ombord.
Ett enormt arbete som de flera tusen pas-
sagerarna aldrig märker men som i högsta 
grad skapar deras trivsel.
Ett oerhört intressant föredrag som troll-
band oss alla.
Kvällen avslutades med sedvanlig lotteri-
dragning och så småningom var det dags 
att avsluta ännu en trevlig Vasakväll.

Ett av de lyxiga kryssningsfartyg som Br Calle Nilsson 
jobbat på.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se
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Ovan: Fredagsmingel  /  Nedan; Motionsgrupp 2 Ovan: Motionsgrupp 1  /  Nedan; Motionsgrupp 3

Ovan: Motionsgrupp 5  /  Nedan; Västerstjärna säljer lotter.Ovan: Motionsgrupp 4  /  Nedan; Kaffepaus

DISTRIKTSMÖTET 2017
del 1



31

fortsättning på nästa sida

Högtidsmöte 18.3
Denna marskväll hade vi högtidsmöte. Vi 
samlades först i klubblokalen. Borden var 
som vanligt vackert dukade. Detta möte 
hade vi besök av 5 syskon från LL Blå 
jungfrun samt två före detta syskon som 
nu tillhör LL Ronneby. Ett kärt återseende. 
Den här gången hade flera av tjänstemän-
nen förhinder och vår O hade gjort föl-
jande förändringar: LH tjänstgjorde som 
O och O tjänstgjorde som CM. De hade 
båda tidigare innehaft dessa poster. Vår 
BKP tjänstgjorde som LH. Den högtidliga 
delen i logesalen sköttes fint och värdigt. 
Glädjande nog hade vi för första gången 
efter nystarten reception av två nya med-
lemmar, Annchatrine och Jan Forsberg. 

Vår musikmästare tillika PS hade valt fin 
musik . Efter mötet i logesalen samlades vi i 
klubblokalen där vi avnjöt en utsökt meny 
tillagad och komponerad av två av systrar-
na. Vi undfägnades med Västerbottenspaj i 
smördegsform, fläskfilé med två såser och 
ugnsbakade rotfrukter. Till dessert servera-
des en utsökt chokladmoussebakelse. Kväl-
len förflöt under trivsamma former och 
nöjda och glada gick vi hem i natten.

Logemöte 22.4
Det var dags för vårens sista möte. 28 sys-
kon deltog. Redan på fredagseftermidda-
gen hade några syskon varit nere och dukat 
i klubblokalen. 
Kvällens möte förlöpte under värdiga for-
mer. Vår KL rapporterade från vår vänloge 
i Phoenix med vilken han har mycket god 
kontakt. De läser Vasanytt på nätet. Vår LH 
berättade denna gång utifrån några gamla 
tidningsklipp om logens historia 1987-
1992. 1987 var logen nedläggningshotad 
och man bjöd då in till ett allmänt möte på 
Folkets Hus. Många kom och vår loge gick 
en positiv framtid till mötes. Medlemstalet 
ökade och 1989 hade logen ca 70 medlem-
mar.

Trubaduren Per Malmborg och sy Iris Pettersson.

O Ulf Nyberg LL 749 och DD Gunilla Öst.

Broder Gunnar Lith och gäst Johanna.

LOGEN WESTERVIK nr 679
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Nya medlemmar, Jan och A.C: Forsberg.

fortsättning från föregående sida LL679

I klubblokalen fortsatte sedan samvaron. 
Vi hade besök av en lokal trubadur, Per 
Malmborg. Han spelade först mingelmu-
sik. Det serverades en god kycklingsallad 
med såser och gott bröd. Allt förfärdigat av 
logesyskon. Senare på kvällen blev det all-
sång vilket var mycket uppskattat. Vi hade 
två gäster denna kväll. De tycktes trivas i 
vår fina gemenskap. Kvällen innehöll också 
lotteridragning och en del dans. Nöjda gick 
vi hem i den sena kvällen.
Nu ses vi inte förrän till hösten.
/Lena Folckner LH

Klubbmästerigruppen, Kerstin Allgullander, Anna-
Lena Lilja, Maj Rondahl och Karin Bergquist.

Broder Gunnar Lith och Karin Bergquist i dansens 
virvlar.

Gäster från lokallogen Blå Jungfrun och Lokallogen 
Ronneby tillsammans med kvällens CM Stig Lilja och 
CMA Lilian Enarsson.

Kvällens O Lena Folckner, kvällens CM Stig Lilja och 
CMA Lilian Enarsson. Tillsammans med våra nya 
medlemmar.
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Aprilmötet 2017
Då har det snurrat ett Vasa år till. Glädjan-
de nog håller logen ställningarna och är en 
av tre loger i distriktet, vars medlemsantal 
är oförändrat. 
Ingen vårvärme, men ett välbesökt efterka-
pitel gav värme inomhus. Tolv gäster från 
LL Nybyggarna, två från  LL Skåne  och 
DD från LL Höganäs innebar nästan fem-
tio personer tillsammans med egna logesys-
kon. 

Maten var hemmalagad och vårbrickorna  
läckert upplagda och dekorerade och lät sig 
väl smaka.
Kvällens program var sammansatt och 
framfördes av Br Kjell- Erik Svensson. Från 
Elvis Presley till Rockabilly. Vid musikma-
skinen som vanligt Br Elve Lensvall, som 
såg till att nostalgin flödade. Kända låtar 
från en svunnen ungdom.
Sy Helena Jönhill hade sett till så att kak-
bordet var välfyllt och dragningen blev pre-
cis som vanligt. Vissa har ”bös” i tofflorna.
Vårvärmen efterlystes fortfarande när vi tog 
oss hem vid tolvsnåret. /LS

Kvällens ” uppträdare” Br Elve Lensvall och Br Kjell- 
Erik Svensson.

O Sven-Olov Stigsson tillsammans med logens DD An-
na-Brita Martinsson överräckande en vacker blomma.

forts. ->

Sy KL berättade om de vedermödor, som 
svenska invandrare mötte i det nya landet 
och Br LH berättade om beredskapstiden 
och svårigheterna att få tillräckligt med 
mat på bordet när maken var inkallad. 
/PS

Högtidsmöte med installation 
DD, Sy Monica Jernetz, med stab genom-
förde med stil installationen av logens 
tjänstemän för år 2017. Sy O tackade för 
installationen och tackade logesyskonen 
för att ha blivit vald till ordförande. forts. sidan 40

LOGEN KLOCKAN nr 747

LOGEN CARL von LINNÉ nr 678
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då. DD sy Gunilla Öst delade tillsam-
mans med ordf br Ulf Nyberg ut Logens 
förtjänsttecken till br Sture Ljungblom, sy 
Ann-Marie Karlsson, sy Irene Ryberg, br 
Tage Ryberg (ej närvarande) och br Lars 
Einarsson. 

Firade 25-års-jubileum lördagen den 18 
mars 2017.
Högtidslogen öppnades enligt ritual och 
gästerna infördes högtidligt: SLD sy Ca-
therine Bringselius Nilsson LL Carl von 
Linné nr 678 Växjö, MSLER br Ulf Alder-
löf LL Ronneby nr 630 Ronneby, DD sy 
Gunilla Öst LL Westervik nr 679 och sy 
Ingegerd Alderlöf LL Ronneby nr 628, Br 
Göran Nilsson LL Carl von Linné nr 678 
och ett stort antal gäster från LL Westervik 
nr 679. Ordf br Ulf Nyberg hälsade alla 
varmt välkomna.
Under punkten Historik berättade LH sy 
Anna-Maj Ivarsson att lördagen den 28 
mars 1992  instiftades logen Blå Jungfrun 
nr 749 av Vasaorden av Amerika i Oskars-
hamn. Ett antal medlemmar från Oskars-
hamn med tillhörighet i Logen Westervik 
nr 679 Västervik och Logen Calmare Nyck-
el nr 628 Kalmar tog initiativet till bildan-
det av vår lokala loge. Instiftare av logen var 
DM br Lars Helgesson och SLD sy Barbro 
Ellinge från logen Calmare Nyckel nr 628. 
Syster Anna Smedberg från logen Wester-
vik nr 679 var mycket aktiv och behjälplig 
vid instiftandet av logen.
Det var 23 chartermedlemmar och 7 reci-
piender som invigdes på högtidsmötet.
Sy Ann-Charlotte Gustafsson och sy Inga 
Bennarsten erhöll 25-årsmärket och är fort-
farande aktiva besökare.10-årsmärket dela-
des ut till sy Anita och br Håkan Anders-
son, sy Anna-Maj och br Torsten Ivarsson 
samt br Lennart Johnsson. Dessa tecken 
utdelades av SLD sy Catherine Bringslius 
Nilsson som också var närvarande när lo-
gen instiftades och hade ett uppdrag även 

En värdig och stilfull fanparad framfördes av br Göran 
Larsson, sy Gullvi Kumm, br Sture Ljungblom och sy 
Lena Ljungblom samt sy Marianne Larsson som pro-
logläsare.

Vi besöktes av många syskon från LL Westervik nr 
679.

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 
nr 749, Oskarshamn
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fortsättning på nästa sida

Solist Matilda Nyberg 
framförde Himlen är 
oskyldigt blå och För kär-
lekens skull av Ted Gär-
destad och som avslutning 
Som en bro över mörka 
vatten.

Distriktet representerades av br Göran Nilsson LL Carl 
von Linné nr 678, sy Ingegerd Alderlöf LL Ronneby 
nr 630, MSLER br Ulf Alderlöf LL Ronneby nr 630 
och SLD sy Catherine Bringselius Nilsson LL Carl von 
Linné nr 678.

Jubileumsbanketten på Forum inleddes 
med mingel och soft musik av Butt-Ericz. 
Ordf br Ulf Nyberg hälsade alla välkomna 
till bords. Därefter intogs en tre rätters 
meny. Borden var mycket vackert dukade 
i ”Vasafärgerna”.  Tal hölls av MSLER br 
Ulf Alderlöf och många telegram från när 
och fjärran upplästes av PS br Håkan An-
dersson. Tillsammans sjöng vi vår egen 
”Födelsedagsvisa” till Logen Blå Jungfrun 
Nr 749.

Idag är vi 67 medlemmar och nu fortsät-
ter vi logens arbete och vi ska fortsätta att 
värna om den goda Vasaandan som finns i 
vår loge.  /Anna-Maj Ivarsson LH

SLD sy Catherine Bringselius Nilsson 
framförde gratulationer och telegram från 
Stormästare br Tore Kjellgren och uppvak-
tade från DL Södra Sverige NR 20 med 
telegram och penninggåva och en dikt 
skriven av FDM sy Barbro Ellinge som 
handlade om Vasa Orden av Amerika. MS-
LER br Ulf Alderlöf framförde sin och sy 
Ingegerds gratulationer och överlämnade 
telegram. DD sy Gunilla Öst framförde 
distriktens alla logers gratulationer i form 
av en penninggåva och överlämnade också 
en personlig gåva. Chartermedlemmarna 
sy Inga Bennarsten och sy Ann-Charlotte 
Gustafsson tillsammans med R/FÖM i di-
striktet sy Gudrun Gustafsson framförde 
också gratulationer.

SLD sy Catherine Bringselius Nilsson höll ett vackert 
och uppskattat tacktal.
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En mycket högtidlig och trevlig kväll avslutades med 
dans till Butt-Ericz orkester. forts.  på sid. 38

FDO Br Lars-Erik Karlsson, KL Sy Kerstin Ekblad och 
FS Sy Barbro Hermansson.

Br Göran Nilsson och Sy  Kerstin Ekblad.

O LL679 Br  Stig Lilja ooch SLD Sy Catherine Bringse-
lius Nilsson.

DD 679 Sy Birgitta Petersson och DFÖM Sy Gudrun 
Gustafsson.

Sy Ann-Charlotte Gustafsson, SLD Sy Catherine 
Bringselius, O Br Ulf Nyberg och DD Sy Gunilla Öst.

FÖM Br Göran Larsson, BSF Sy Marianne Larsson 
och CMA Sy Anita Andersson.
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Gäster med SL-gradGäster med DL-grad

SM Tore Kellgren med hustru Birgitta De nya delegaterna

SLs nya förtjänsttecken delas utMDER Ulf Alderlöf ny HM i DL 20

Vår hotellvärd Pär HanssonER 2017

Läs mer om Distriktsmötet på hemsidan: www.vasaorden.se !

DISTRIKTSMÖTET 2017
del 2



38

LH sy Eivor Höörgren berättade om fi-
rande av HCY- Home coming day i Hel-
singborg i juli 1966. Den 1 juli höll logen 
Kärnan festloge på Grand Hotell.
Den 3:e HCY-dagen förlades festligheterna 
till Krapperup. Gästerna möttes av lottor 

forts. från sid 36  LL749 

-> fortsättning från sid 27  LL631

VO 679 Br Olle Klavebäck och REV Br Milton Peters-
son.

kaga och många goda skänkta vinster till 
vårt lotteri.
Medlemmarna ville gärna ha en förklaring 
på de skånska ord de hade funderat på och 
här har ni översättningen! Jag hoppas, att 
det kan vara intressant även för andra!

Ymsing = bortbyting, sommerful = fjäril, 
schattepärkan = baken, klynkjebojsa = som 
alltid gnäller, konkarong = hel svärm, lotta = 
nattkärl, lösröv = tornyr, mögtocke = smuts-
gris, po röven = vara bankrutt, rännemaska 
= sladdrig pia, midding = gödselstack, brän-
nekrida = osläckt kalk, brännesnuda = varm 
ölost med semlor, gnällepära = koleratur-
sångerska, gumpakärra = gigg, rumpedarra 
= dans, gaddatrissa = tandläkarborr, hage-
smäck = dubbelhaka.

En trevlig sommar. 
KL Gertrud Hägg

darra, Schattepärkan, Ymsing, Brännekri-
da, Gaddatrissa m m och vi fick skånsk 
äggakaga med fläsk, rårivna morötter och 
lingonsylt. Det hela sköljdes ner med 
skånsk dricka eller drickablanning. De oli-
ka borden fick lite skånska ord att fundera 
över och att försöka översätta till svenska 
medan kvällens aktörer fick möjlighet att 
klä om sig.
Så kom kvällens ”artister = sju medlemmar” 
och hälsade alla välkomna till VÄRDS-
HUSET SEXHUNDRATRETTIITTAN 
och sedan följde välkomstvisa, dans av vår 
ordförande och vår logehistoriker till ”Här 
kommer manna” och skånsk madavisa med 
tungvrickande skånska. Sedan följde resten 
av vårt skånska program med bl a ”Kan du 
baga äggakaga?”, ”Har du hört min skäl-
lerko”, ”Du o ja o Anna” m fl och åhörarna 
gav högljutt sitt bifall till Ann, Birgitta, 
Gull-May, Jan-Anders, Bengt-Arne och 
kvällens värdpar Inga och Gertrud (vid 
keyboarden). Åhörarna fick också deltaga 
med sång i vår beundrarevisa: ”Tycker ni 
om voss?” Och naturligtvis gjorde de det?!! 
Ja, det blev verkligen en lyckad kväll och 
inte blev den sämre med kaffe och spidde-

-> fortsättning från sid 14  LL608

Sy Britt och Br Bengt Åberg och Sy Sonja Sönne.
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som delade ut glass och souvenirer.  Grupp 
efter grupp lotsades genom salongerna av 
guiderna. Sällskapet serverades helgrillad 
gris, färsk potatis, äppelmos och senap. Ja, 
det var en fest!
Vid uttåget av logemötet spelade MM br 
Sven ”Maria Teresa”.

Efter mötet serverades drink med tilltugg. 
Vi blev inbjudna till en fantastisk exotisk 
platt som innehöll allt - olika sorters kött, 
sallader, frukter, smör och bröd. Alla tog för 
sig av denna läckra måltid, som arbetsgrup-
pen för mötet själva gjort. Efter kaffet med 
morotskaka visade Margita och Åke Jans-
son bilder av olika Helsingborgsmotiv. Alla 
fick vara aktiva att gissa var bilderna före-

En fantastisk exotisk planka. O Br Ulf-Peder tar för 
sig.

Avtackning av arbetsgruppen: bl.a. Sy Birgitta och 
Br Mats Nilsson, Sy Lena och Br Lasse Johansson, Sy 
Christel och Br Mats Nilsson, Sy Jeanette Hildingsson 
och Sy Ingrid Levin.

Margita och Åke Jansson visade bilder från Helsing-
borg, alla fick gissa.

Alla tog för sig av denna läckra måltid, bl.a. Sy Christel 
Lindqvist.

ställde och det blev en härlig stämning.
Efter avtackning av gruppen och lottdrag-
ning bröt vi upp och önskade varandra en 
SKÖN SOMMAR. 
LH Eivor Höörgren
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POSTTIDNING  B

KL Christina Hjorth, K Anja Hytönen Hugosson, PS Bengt 
Hammargren, VO Gunnel Palm, CM Arnt Moen, BPS Göran 
Niilsson, LH Bengt Lagesson, KM Lennart Andreasson och FS 
Kjell Ljungqvist i ett sammanträde i december 2016.

Natten faller över Stora torget i Ljungby.

kommuner den 21 – 28 juli 2017, se trev-
ligt program på www.amerikaveckan.se .
Bertil Hulenvik som skrev boken “Utvand-
rarromanens källor”, (utgiven av Emigrant-
institutet i Växjö 1972), har intresserat sig 
för vårt forskningsarbete och undertecknad 
fick nedanstående uppmuntrande e-mejl 
från Bertil H. nyligen.
Trevlig Sommar och välkommen till APS 
museum i Asby gamla skola i Ydre.
Jan Hermelin
Ordförande i Andrew Petersonsällskapet
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