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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT 
 är den 18 oktober 2005.
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson, 
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det att föredra.

VASA-VÄNNER!
Vasa Support Club har i år 2005 (vårt femte verksamhetsår) 832 

medlemmar. Vi är naturligtvis glada för att så många vill vara med 
och stötta och glädja där det behövs. Målet för oss är att alla med-
lemmar i vår Orden också skall vara med i Vasa Support Club.
Det senaste från bidragsfronten är att tre av våra Lokalloger er-

hållit bidrag för att sprida kännedom om Vasa Orden av Amerika och därigenom förhopp-
ningsvis öka medlemsantalet. Snart sänder vi i vanlig ordning till alla Protokollsekreterare 
färdigskrivna inbetalningskort till alla Lokalloger och dess medlemmar för inbetalning av 
medlemsavgiften år 2006. PS brukar ha vänligheten att sända dessa vidare med möteskal-
lelser i oktober-november, vilket vi är mycket tacksamma för. Avgiften är oförändrad 100:-
/Loge och 30:-/enskild medlem. TACK för att Ni hjälper oss med att rekommendera Era 
vänner att bli medlemmar!

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

 Postgiro 105 68 42 - 6.
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen 

Rolf Arnshed, Ordförande

JuLhäLSNINgAR I VASA NyTT
Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända Dina Jul-hälsningar till 

Vasa-vänner genom en radannons i VASA NYTT!
Gör så här: Betala till: PG 43 09 29-0, DL Södra Sverige Nr 20

Skriv Ditt/Ert namn och Logens Nr på postgiroblankettens talong
Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast den 18 oktober 2005.
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända Julhälsningar, ingen nämnd, ingen glömd!

Varje Loge är välkommen att önska en riktigt God Helg!
Dessa gemensamma julhälsningar kommer att publiceras i 

VASA NYTTs novembernummer 2005.
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DISTRIKTSmäSTARENS SpALT
ORDENSSYSKON!
Först och främst vill jag framföra mitt stora TACK till alla Ordens-

syskon för det förtroende Ni givit mig genom att välja mig till Di-
striktsmästare för ännu en period.
Distriktsmötet i Borgholm genomfördes med bravur. TACK till alla 

Er Logesyskon i Logen Calmare Nyckel Nr 628 för det arbete Ni har 
lagt ned. Jag vet vilket arbete det är att anordna Distriktsmöte.
Jag vill här passa på och hälsa alla mina Distriktsdeputerade lycka till med 

sina uppgifter ute i respektive Loger.
De nyvalda Distriktstjänstemännen hälsas hjärtligt välkomna och önskas lycka till i sina ämbeten.
Ett STORT TACK till de tjänstemän som nu har lämnat Exekutiva Rådet. Det arbete som 

har lagts ner under de år de tjänstgjort har varit till stor nytta.
När detta läses har vi genomfört utbildning för DD i Ljungby sista helgen i augusti. Jag 

hoppas att alla som deltog fick mycket lärdom med sig hem.
På olika platser i vårt Distrikt har Sverige-Amerika-arrangemang genomförts. Jag hoppas 

Ni har kunnat deltaga i något av dem.
När nu en ny Logetermin har inletts, hoppas jag att vi alla är flitiga besökare i egen Loge, 

men även besöker annan Loge, dels för att vidga sina egna vyer och träffa andra Logesyskon, 
men också stimulera Logens tjänstemän med sitt besök.

Slutligen vill jag och Sy Carina önska alla Logesyskon en fin höst.
I Sanning och Enighet

Åke Mellnert, Distriktsmästare

REDAKTÖREN hAR ORDET.
Ordenssyskon!
I detta nummer finns inte så många reportage från Logemöten efter-

som de flesta kom med i förra numret. Men det finns mycket annat 
att läsa om. Många Loger har haft gökotta, deltagit i Nationaldagsfi-
rande och gjort intressanta utflykter. Vidare reportage från DKL Gun Liths besök i Bishop 
Hill, från filminspelning i Helsingborg, från cykling Skåne Runt och från ÅSA-firandet. 
Många bilder från Distriktsmötet och från Logen Höganäs 50-årsjubileum.
Vi gör i detta nummer ett försök med två spalter på några av sidorna och tar gärna emot 

synpunkter på läsbarhet och utformning.
Det är fortfarande långt till jul men tiden går fort. Vill DU skicka en julhälsning med 

nästa nummer av VASA NYTT? Läs på sidan hur Du skall göra. Det finns också många bra 
julklappar bland våra Ordensartiklar. Den nya slipsen och den nya scarfen, som tagits fram 
av Per och Gunnel Dahlman, blev mycket populära i Borgholm. Tag kontakt med FS i Din 
Loge om Du vill köpa.
Bertil Ericsson
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VDm hAR ORDET
Ett kvarts sekel med Vasa Orden av Amerika
Den högtidliga receptionen för intagning av medlemmar blev för 25 
år sedan inledningen till ett aktivt Ordensliv i Vasa Orden av Ame-
rika för mig och min make Göran. Vi var unga och entusiastiska och 
uppdragen har för oss båda blivit många genom åren. Det har gett 
oss insikt om hur viktiga alla arbetsuppgifter är för att verksam-
heten skall fungera. Antingen man arbetar i en kommitté eller är 

tjänsteman i den lokala Logen, verkar som Distriktstjänsteman eller är 
företrädare för Storlogen, så är den befattning man innehar värdefull. Man har 

fått en uppgift i förtroende att förvalta på bästa sätt inom det ramverk som vår konstitu-
tion och våra stadgar ger. Genom våra olika personligheter sätter vi sedan vår prägel på de 
uppdrag vi fått. Arbete, stimulans och kunskap är nyckelord i detta sammanhang. Att vara 
tjänsteman eller kommittémedlem innebär att ge av sin tid och sin förmåga. Samtidigt är 
det stimulerande att vara delaktig i att föra verksamheten framåt och att öka sin kunskap om 
vår Orden, de grundvalar den vilar på och de strukturella förändringar som den genomgått 
under sin hundraåriga historia.
Jag är nu vald till Vice Distriktsmästare, ett förtroende som jag tackar för och en uppgift 

som jag ser fram emot att göra det bästa av för att gagna vår Ordens framtida verksamhet. 
Jag har innehaft flera uppdrag: biträdande och ordinarie Protokollsekreterare, biträdande 
och ordinarie Kulturledare, Vice Ordförande och Ordförande, Vice Distriktskulturledare-
och Distriktskulturledare, Distrikthistoriker och Storlogekulturledare. Jag har också nedlagt 
ett stort arbete som medlem i Årets Svenskamerikankommitté. Alla dessa uppdrag har givit 
mig en god grund för mitt uppdrag som Vice Distriktsmästare. Även alla tjänstemanna-
konferenser som jag har haft förmånen att delta i både som kursdeltagare och lärare har 
varit mycket lärorika och inspirerande. Förutom tjänstemannakonferensens syfte att öka 
den faktiska kunskapen inom olika tjänstemannabefattningar ger dessa kursdagar möjlighet 
att skapa nätverk mellan medlemmarna. På motsvarande sätt har de utnämnda Distrikts-
deputeradena sin konferens. Dessa nätverk rymmer en potential för att ytterligare utveckla 
samarbetet Logerna emellan. 
Alla framsteg inom Vasa Orden av Amerika beror dock ytterst på att Du som enskild med-

lem, tjänsteman eller inte, engagerar dig i verksamheten. Du har kanske idéer om program 
eller medlemsvärvning, visioner för framtiden med mera att bidra med, lyft fram dem. Vi 
tillsammans skapar Vasa Orden av Amerika idag och stakar ut vägen framåt.
Varmt tack för uppmuntran och lyckönskningar i samband med mitt tillträde som Vice 

Distriktsmästare!

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
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VDS INTRODuKTION
Ordenssyskon
Vid Distriktsmötet på Öland blev jag vald till Vice Distriktssekreterare. 

Färden hem till Påarp gick i fullastad bil, det är många lådor och pärmar 
som tillhör befattningen och förhoppningsvis hittar jag rätt i alla lådor 
och kan leverera de märken m.m som beställes av Logerna.
Jag heter Ingrid Cannerhagen och tillhör Logen Höganäs Nr 

634 där jag och min man Bertil varit medlemmar sedan 1996. Jag 
har tjänstgjort som BPS och PS.
Jag vill tacka för förtroendet som gavs mig och ska försöka leva upp till de förväntningar 

som finns och ge er ”Vasasyskon” samma service som min företrädare.
Med önskan om ett gott VASA-samarbete.
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

DISTRIKTShISTORIKERN INLEDER
Som nyvald Distriktshistoriker i DL 20 skall jag be att få presentera 

mig. Jag är gift med Kerstin och vi har tre vuxna barn. Min grundut-
bildning är folkskollärare. 1963-64 vidareutbildade jag mig till yrkes-
valslärare och ämneslärare i historia och samhällskunskap.

Medlem i Vasa Orden av Amerika och LL Trelleborg nr 734 blev jag 
1992. Där var jag VO tre år, O tre år och FDO tre år. Jag har dess-
utom varit DD i LL Skåne nr 570 åren 2001 till 2005.
 Mina intressen - förutom Vasa Orden av Amerika - är ornitologi, arkelogi 

och genealogi - har sysslat med släkt- och hembygdsforskning sedan slutet av 1950-talet.
Arbetet med DH-uppdraget kommer att bli en utmaning, och jag ser fram emot kontak-

terna och samarbetet med Logehistorikerna i Lokallogerna.
Min första uppgift blir att försöka genomföra en utbildningsdag för ledamöter i lokallo-

gernas arkivkommittéer.
Distriktets arkivkommitté kommer säkerligen också att kräva en hel del arbete, ett arbete 

som jag ser som ytterst viktigt.
I Sanning och Enighet
Börje Gunnarsson

Du surfar väl in på vår hemsiDa iblanD?
Här kan du läsa om hela vårt Distrikts kommande program - med de senaste upp-
dateringarna. Du hittar information om och från Lokallogerna, information om alla 
utnämnda Årets Svensk-Amerikaner, länkar till andra intressanta ställen med mera.

Över 450 bilder från olika evenemang, läs Vasa Nytt på nätet, se vad som är på gång i Logerna... 
http://www.vasaorden.se/
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DKL hAR mycKET ATT bERäTTA
ORDENSSYSKON
Då ni läser det här är kanske det mesta av sommaren över. Jag hop-
pas ni haft det just så bra som ni önskade och nu är sugna på att sätta 
i gång med höstens arbete med nya friska krafter och idéer.

För min del började sommarens äventyr redan före sommaren, då 
jag fick förmånen att vara med på den kurs SL anordnade gemen-
sam för DKL i USA, Canada och Sverige.

Att få komma till Bishop Hill var en stark upplevelse. Det är en sak 
att känna till något om kolonins historia, en helt annan att vara där, något jag 

önskar alla Vasasyskon skulle få uppleva. 
Intressant och Rörande är två ord jag vill sätta som rubrik över mycket av vad vi fick upp-

leva i Bishop Hill, t.ex. det samkväm, som LL Bishop Hill nr 683 anordnade för kursdelta-
garna sista kvällen. Logesyskonen hade tillsammans ordnat ett fantastiskt svenskt smörgås-
bord, där inte ens ´ostekaka´ saknades. Vi bjöds även på förnämlig underhållning, bl.a. av 
Logens nybildade barn- och ungdomsgrupp; ”The Pride of the Family ” (Familjens Stolthet). 
Gruppen spelade, dansade och sjöng flera folkvisor på svenska, bl.a. ´små grudorna´. Lisa 
Horngren spelade nyckelharpa, då en svensk emigrant från utvandrartiden kom in, iförd 
långkjol och sjal och finaste amerikahatten. Det var SLKL Anne-Charlotte Harvey ! Till-
sammans framförde de ett antal sånger, på svenska och engelska, med kommentarer och 
förklaringar av Anne-Charlotte Harvey.
Distriktsmöte, 50-årsjubileum, Minnesotadagen och andra dagar, golftävlingar och utflyk-

ter… Som medlem av Vasa Orden av Amerika behöver man aldrig fundera på, hur man ska 
få dagarna att gå, utan i stället hur man ska få tiden att räcka till. Det är fantastiskt att få 
möta så många Vasasyskon i olika sammanhang. Vi är verkligen prioriterade! Prioriterade 
är också DL 20:s alla Kulturledare, som erbjuds att gratis deltaga i en träff i Växjö i slutet 
av augusti. Det är ämnat att bli en inspirationsdag inför hösten med bl.a. en rapport från 
kursen i Bishop Hill med en del av de idéer, tankar och önskemål vi fick med oss hem, för 
att föra vidare till våra Kulturledare och Loger.
En arbetsfylld höst önskar jag oss alla.
I Sanning och Enighet
Gun Lith

STÖD VåR uNgDOmS- Och 
KuLTuRVERKSAmhET

Köp och använd våra Vasa-brevmärken 
på Dina brev och kort. 

Inkomsterna från dessa märken går oavkortat 
till vår Ungdoms- och Kulturverksamhet.
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Ny VIcE DISTRIKTSKuLTuRLEDARE
Vid det konstituerande mötet med Exekutiva Rådet i Borgholm ut-

nämnde DM Åke Mellnert Margareta Berg till VDKL. Margareta är 
Kulturledare i LL Calmare Nyckel nr 628 och medlem i Vasa Orden 
av Amerika sedan 1999.
DKL Gun Lith och VDKL hälsar alla KL välkomna till KL-träff i 

Växjö den 27 augusti och ser också fram emot kontakter via e-post:
DKL har dl20.dkl@vasaorden.se
VDKL har dl20.vdkl@vasaorden.se

SLD hAR ORDET
TACK Ordförande Lars Carlsson och alla duktiga medarbetare i Logen 

Calmare Nyckel Nr 628, som skötte arrangemangen vid och kring Di-
striktsmötet 2005 på ett berömvärt sätt. Även Stormästaren och Vice 
Stormästaren hade många positiva omdömen om arrangemangen, så 
Ni skall känna Er stolta.
Jag vill också gratulera de ny- och omvalda tjänstemännen i Di-

striktsstyrelsen. Under Distriktsmästarens ledning förväntar sig såväl 
Lokalloger som enskilda medlemmar att Exekutiva Rådet skall föra 
vårt Distrikt framåt genom kloka beslut. Lycka till !

I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed

mDER hAR ORDET
Vasavänner.
Hoppas att sommaren varit skön och avkopplande och att ni är 

stärkta inför höstens Logearbete. Ja så är då 2005 års Distriktsmöte 
avklarat med vissa förändringar i Exekutiva Rådet. Jag behåller min 
plats som MDER efter omval vilket jag tackar för.
Jag vill här passa på och tacka Per Dahlman för gott samarbete 

under de två åren som jag varit med i Exekutiva Rådet, nu när han lämnat 
oss, vilket jag beklagar.
Men nu skall jag börja jobbet med att få fram den reviderade installationsritualen så att 

den kommer ut till Logerna. Jag skall också föra in de ändringar, tillägg till Lokallogestadgar 
samt Distriktslogestadgar som togs beslut om på Distriktsmötet.
Arbetet med att skriva motioner till Storlogemötet 2006 skall påbörjas, sedan översättas 

och därefter sändas till Storlogen.
Jag kommer på sikt att arbeta ihop med MDER i DL 19 för att för att vi i möjligaste mån 

skall ha lika lydelse/ utformning på våra stadgar, där det är möjligt.
Ha en fin Vasa-höst och kanske träffas vi i någon av Logerna.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
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LOGEGLImTAR

Fredagen 8 april SYSTRAR-
NAS AFTON. Systrarna stod för underhåll-
ningen med sång och monologer. En kvinn-

lig Ståupp-komiker uppträdde sedan. Men 
tyvärr var det sista gången som vi fick vara 
med om det fina och trevliga lotteriet som 
Barbro och Nils Henriksson har arrangerat 
under åtta års tid.
Vi tackar Er båda för alla fina och roliga lot-

terier vi fått vara med om. TACK. /BÖ-HDB

Torsdagen 8 maj GÖKOTTA. Logens tra-
ditionella Gökotta ordnades som vanligt av 
Solveig Johnsson och Marianne Fransson. 
Kl 05.00 väntade vi på göken och åt med-
havd matsäck.

Sillafrukosten var sedan dukad nere på 
Kölnan. God mat och som alltid fin stäm-
ning. Tack alla som deltog och tack till ar-
rangörerna. /BÖ-HDB

Måndag 6 juni 2005 Nationaldagen.
LL Skåne Nr 570 och LL Malmöhus Nr 

643 firade återigen den 6 juni tillsammans. 
LL Skånes Ordförande Kennie Sjöström 
och Ann-Chistine bjöd därefter på förtäring 
hemma. Så firar Logerna i Malmö National-
dagen. /BÖ

logen skåne nr 570, malmö

De underhållande damerna. Barbro och Nils vid det dignande prisbordet

Susanne, Lena och Lilian ”var är göken”.
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Skånsk äggakaka hos Christian.
Skånsk äggakaka - vad passar bättre som 

förtäring i en skånsk Vasaloge? Inte mycket! 
Och det var det som bjöds när LL Christian 
Nr 617 höll sitt aprilmöte. Och det blev ju 
inte sämre av att man också bjöd på äpple-
kaka i detta skånska fruktdistrikt.
Men det blev mer skånsk nostalgi denna 

kväll. Br Bo Abrahamsson, som bor i Vil-
lands Vånga med Vångas slalombacke inom 
synhåll, bjöd på en rad betagande naturbil-
der - varvat med kulturbilder - från trakten.
Bo Abrahamsson är ”till vardags” en hän-

given invånare i Willands härad. Det har 
bland annat satt spår i form av en het dröm 
som han har under mottot ”Anfäders spår 
och nutida attraktioner i Willandsbygden”. 
Det bygger på att man skall marknadsföra 
Willands härad och Göingebygden som ett 

attraktivt besöksområde för en 
fokuserad målgrupp. I klartext 
gäller det personer och familjer 
från andra sidan Atlanten, med 

logen Christian nr 617, kristianstad

Bo Abrahamsson bor i Villands Vånga, mitt uppe i den 
fagra Ivösjöbygden och kåserade vid LL 617 Christians 

aprilmöte om Ivösjöbygdens natur- och kulturupplevelser.

logen kärnan nr 608, helsingborg

Logen Kärnan Nr 608 av Vasa Orden av 
Amerika har haft sin sedvanliga Gökotta.

Kulturledarna hade denna gång valt att för-
lägga denna träff i Kristianstad. Flodfärd på 
Helge ån där vi skulle få se på fågellivet, vi 
hade tur med vädret men det var tunt med 
fåglar, trots detta så var det en fantastisk 
upplevelse som vi varmt kan rekommendera 
andra Loger. Skepparen var också en upple-
velse. Rubriken var ”Vattenlandet”.

Med på denna resan var Rune Carling samt 
54 andra Logesyskon.

Rune Carling undrar var göken är.
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någon form av släktanknytning till bygden 
kring åren 1850-1920, vilka önskar hjälp 
och guidning i trakten. Ett andra mål är att 
utveckla upplevelse-boende i ett torp i Ivö-
sjöbygden, varifrån många emigrerade till 
Nordamerika. Han vill också utveckla och 
intensifiera släktforskning hos yngre ”ny-
fikna”.

Bäckaskogs slott. Tillresande skulle kunna 
bo på Bäckaskogs slott med en ”spökvand-
ring” som extra krydda. Båtutflykter i ”Vat-
tenriket” i Kristianstad och besök i med-
eltidsstaden Åhus är andra inslag i detta 
emigrantprojekt. Bo Abrahamssons tanke är 
inte en ”rivstart”, utan en småskalig början 
som kan få projektet att växa i dess egen takt. 
Man skall t ex kunna ”känna” på bygden ge-
nom ett formpressat kartblad om hur det såg 
ut där i slutet av 1800-talet. Ett besökspaket 
skulle komma erbjudas grupper om 2-6 per-
soner, med personlig värd. Och det är där 
Vasamedlemmarna skulle kunna komma in 
i handlingen. 
Bo Abrahamssons hoppas att man skall 

kunna starta projektet ganska snart, kanske 
redan 2006, med förhopppningsvis en för-
sta gruppresa med svenskättlingar från ”over 
there”. /WiNil
Konst- och rosenträff i LL Christian Nr 

617.
Det är inte bara intressanta efterkapitel 

och andra former av Logemöten som lockar 
medlemmar inom Vasaorden till träffar. Ett 
intressant alternativ och ett populärt initia-
tiv visade sig en sommarträff i början av juli 
i Åhus vara. Bakom träffen stod LL Chris-
tian Nr 617 och det var Vasasyskonen Wal-
ter och Lena Herbst och Erik och Kristina 
Karlsson som inbjöd till en träff i konstens 
och rosornas tecken. 
Träffen lockade ett 50-tal Vasasyskon. Fler-

talet av dem kom från LL Christian Nr 617 

men också medlemmar från LL Tomelilla 
Nr 631 och LL Utvandrarna Nr 680 i Karls-
hamn deltog.
Eftersom syskonen Herbst och Karlsson 

bor grannar var det inte heller någon lång 
väg mellan de båda aktiviteterna. Uppde-
lade i två grupper kunde deltagarna ta del av 
båda. Walter Herbst visade sin ateljé och kå-
serade kring sitt konstnärsskap och om olika 
konsttekniker. Han har utöver sitt eget ska-
pande under många år undervisat i ämnet 
konst i skolor och studiecirklar och var före 
sin Åhustid bosatt i Ronnebytrakten och har 
bland annat varit inbjuden att deltaga i den 
årliga samlingsutställningen ”Blekingar”. 
Erik Karlssons stora hobby är alltså rosor, 

något som hans egen trädgård förvisso vitt-
nar om. Han berättade utförligt om sina 
färggranna odlingar och om några av de 
mest attraktiva och intressanta rosensorterna 
och gav tips om hur man bygger upp en ro-
senodling. /WiNil

Christianmedlemmarna Erik och Kristina 
Karlsson samt Walter och Lena Herbst var 
värdar för en mycket välbesökt sommarträff 

i Åhus i konstens och rosornas tecken.
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logen ronneby nr 630, ronneby

Årets traditionella Vasa-resa genomfördes 
den 4-5 juni och 23 Vasa-syskon deltog i 
denna. Under natten före avfärd åskade och 
regnade det, men när vi steg på bussen vid 
Ronneby Resecenter hade regnet upphört 
och så förblev det hela resan. 
Första anhalten var Pataholms gamla kö-

pingscentrum och här mötte Ålems Hem-
bygdsförenings Ordförande Gunnar Svens-
son och lotsade in oss på den gamla köp-
mannagårdens innergård, där vi avnjöt den 
medhavda frukosten. Och solen sken och vi 
kunde beundra utsikten över Kalmarsund 

och mot Öland. Vi fick en inblick i den 
vackra byns historia och avslutade besöket i 
den gamla Köpmansgården. 
Färden gick vidare mot Oskarshamn, där vi 

besökte Döderhultsmuseet och Sjöfartsmu-
seet. Den originelle skulptörens, Axel Pet-
terssons liv beskrevs i en videofilm och med 
tanke på den mängd alster han skapade var 
han nog inte så lat, som sägnen säger.
På den vidare resan norrut berättade Eli-

sabeth Andersmark om den sägenomspunna 
ön Blå Jungfrun och dess speciella drag-
ningskraft på vissa kvinnor vid påsktid. Her-
bert Lindblom berättade om Döderhultarns 
intresse för flyg och flygning. Detta intresse 
innefattade dock inte Zeppelinare, som en-
dast var till för ”sjuklingar och fruntimmer”.
Nästa mål var Ankarsrum och dess bruks-

park. På vägen dit passerade vi Lunds By och 

dess säregna bybebyggelse. Under lunchen 
som avåts i ortens Folkets Hus berättade 
Donald Överberg från Ankarsrums Hem-
bygdsförening om Ankarsrums Bruk, som 
firar 350-års-jubileum i år, om samhället och 
dess utveckling samt om den vackra Bruks-
parken, dit vi begav oss efter intagen måltid. 
Efter en promenad i den vackra parken med 
sina speciella sevärdheter avslutade vi besö-
ket i det närbelägna industrimuseet, som in-
ryms i de första industribyggnaderna. 
Färden gick vidare mot Vimmerby, där vår 

övernattning skulle ske i stadens stadshotell. 
När vi närmade oss staden anslöt vår DKL 

Gun Lith med make, som guidade oss via 
Astrid Lindgrens Värld till stadens centrum, 
där vi under vandringen till hotellet blev in-
formerade om stadens och dess många gamla 
byggnaders historia. Kvällen avslutades med 
en middag på Stadshotellet. Därefter förflöt 
kvällen under sedvanlig god samvaro i sann 
Vasa-anda.

Pigga och utvilade efter en god natts sömn 
fortsatte vi resan söderut mot Storebro Bruk, 
där vi fick en god inblick i vilket hantverk 
det är och vilken yrkesskicklighet som er-
fordras för att tillverka lyxbåtar, kända över 
hela världen. Besöket i Storebro avslutades 
i Visans skepp, där kända Svenska musik-
stycken finns nedtecknade på stentavlor.
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Resan fortsatte därefter söderut till Målerås 
Glasbruk, där vi kunde beundra det konstglas, 
som produceras där. Efter lunchen hade det 
blivit sen eftermiddag och det var tid för åter-
färden till Ronneby. Vi anlände dit i god form 
framåt kvällskvisten med många trevliga erfa-
renheter och mycket nytt kunnande i bagaget. 

Nationaldagen den 6 juni firades traditions-
enligt i vår vackra, 300-årsjubilerande Brunn-
spark. Många logesyskon var närvarande.
Några av Logen Ronnebys medlemmar 

fick onsdagen 
den 3 augusti 
tillfälle att åter-
se en kär vän. 
Eira Lindberg 
från Orlando 
kom på besök 
och ett tjugo-
tal Ordens-
m e d l e m m a r 
samlades vid 
Inger och Kurt 
Hammarlunds 
sommarstuga 

för några timmars trevlig samvaro. Vädret 
var gynnsamt och kvällen inleddes med en 
tipspromenad i den vackra naturen vid Ron-
nebyfjärden. Därefter avnjöts en god mål-
tid vilken avslutades med äkta småländsk 
ostkaka med jordgubbssylt och vispgrädde. 
Mums! Mycket allsång inramade det hela. 
Många minnen kom i dagen – ett vanligt ut-
tryck under kvällen var ”kommer Du ihåg?”
Det hela avrundades med två sångfavoriter 

– ”Hälsa dem därhemma” och ”Nu går sista 
visan.” /BE

Logen Ronneby nr 630 har haft sin årliga 
Vasa-golf måndagen den 25 juli. Nio Vasa-
syskon deltog och segern gick till br Urban 
Karlsson som fick motta det eftertraktade 
vandringpriset av O sy Inger Hammarlund. 
Andra pris gick till sy Astrid Adholm. Efter 
golfen avåts en god måltid tillsammans på 
Golfrestaurangen. /IH

Nationaldag. Inmarsch med fanorna.
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VIKTIgA bESLuT VID DISTRIKTSmÖTET 2005
•	 Utbildning av Lokallogernas arkivkommittéledamöter påbörjas under kommande ter-

min. Medel för detta avsattes i Distrikslogens budget.
•	 Förtydligande angående ballotering förs in i Lokallogestadgar.
•	 Förtydligande angående kallelse till Logemöte förs in i Lokallogestadgar.
•	 Ny tjänstemannabefattning i Lokalloge. Beslutet vid Distriktsmötet innebär att Lokallo-

gernas nomineringskommittéer i höst skall lägga fram förslag på Logeungdomsledare som 
skall väljas eller utnämnas från och med 2006. Ändringar i Lokallogestadgar och tillägg i 
Installationsritual skall göras. Den godkända regalian kan beställas hos VDS.

•	 Hälsningstecknet bibehålles inom vårt Distrikt.
•	 ”Två standarbärare skall väljas eller utnämnas för terminen. Om någon eller båda är frånva-

rande vid ett Logemöte skall Ordföranden utnämna ersättare.” Beslutet gäller från och med 
2006 och texten införes i instruktionsdelen i ”Arbetsordning för Lokalloger” vid kom-
mande revidering.

•	 Samtliga Lokalloger skall använda de statuter för LFT som ER skall utforma och införa i 
”Handbok för Tjänstemän.”

•	 Bestämmelser fastställdes för justering av per capitaavgiften om dollarkursen ändras.
•	 Distriktslogens räkenskapstermin ändras till att avslutas den 31 december året före Di-

striktsmöte. Detta tillämpas första gången den 31 december 2006.
•	 Per capitaavgiften till Distriktslogen fastställdes till 132 kr för år 2005 och 132 kr för år 

2006. Receptionsavgiften till Distriktslogen fastställdes till 200 kr och medlemsavgiften i 
Distriktslogen fastställdes till 100 kr per år.

•	 Den reviderade Installationsritualen godkändes och skall användas vid installationerna 
2006.

•	 Till delegater vid Storlogemötet 2006 valdes DM Åke Mellnert och VDM Catherine 
Bringselius Nilsson med DU Morgan Pålsson som 1:a suppleant och FDM Knut Rosen-
kvist som 2:a suppleant.

•	 Till ledamöter i nomineringskommittén valdes Nils Gunnar Dahlrot, LL 665, Barbro Ek-
holm, LL 628, Ulla Ödman, LL 680, samt Lennart Lundgren, LL 643 som suppleant.

genom meDlemskap, gåvor oCh konDoleanser blir Du 
Delaktig i många fina 

projekt inom vårt Distrikt!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)

Välkommen i gemenskapen!
Postgiro 105 68 42-6
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ErfarEnhEtEr från att arrangEra Ett DistriktsmötE

- Det är ett både stort och inspirerande åtagande att arrangera ett Distriktmöte som det vi 
gjorde i Borgholm, säger Lars Carlson, Ordförande i Logen Calmare Nyckel Nr 628. Lars 
delar gärna med sig av erfarenheterna.
Det är viktigt att man verkligen har sina egna Logemedlemmar med sig för att planera och 

genomföra ett så stort och viktigt möte, fortsätter Lars. Vi startade planeringen för över ett 
år sedan med ett 15-tal olika arbetsgrupper. Vi startade med kontakter med Logen Ronneby  
Nr 630 som svarade för tidigare Distriktsmöte. Dess Ordförande Inger Hammarlund och 
hennes tjänstemän gav oss många tips och ideer. Vår kontaktman i distriktet, VDM Kjell 
Isberg var också ett gott stöd. Det är mycket viktigt att Distriktslogen är tydlig med sina krav 
och behov samt vem som står för olika kostnader.
Under planeringen visade det sig nödvändigt att tidigt planera för lokaler för konferenser, 

grupparbeten, Logemöten samt tillgång på hotellrum. Och att på plats kontrollera alla till-
gängliga faciliteter och inventarier innan avtal ingås. Hotellrummen förhandbokas men den 
individuella bokningen skall gästerna göra själva direkt med hotellet som ju har rutin för det. 
Våra Ceremonimästare, Olle och Kerstin Horndahl, gjorde ett stort arbete med praktiska 
detaljer och behövde stöd från flera Logesyskon.
Greppet över budget och kostnader måste man ta så kvickt som möjligt, även om det är 

svårt. Även kontakterna med sponsorerna måste ske tidigt så att trycksaker till inbjudning-
arna kan distribueras i god tid. Disciplinen för anmälan borde vara bättre, säger Lars. Vi 
tvingades tyvärr att säga nej till några senkomna anmälningar.

Som Ordförande i den arrangerande Logen lärde jag mig att jag inte skulle ha bundit upp 
mig under genomförandet utan varit mer tillgänglig både som allmänt stöd och socialt. Det 
hade varit bättre om t ex vår Vice Ordförande engagerats som huvudsamordnare. 
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till den Loge som svarar för Distriktsmötet 

2007, avslutar Lars.
Logens Klubbmästare, Roland Runne, och Protokollsekreterare, Britt-Marie Lindeblad, 

höll i administrationen med hjälp av ett effektivt dataprogram. 
Anmälningsblanketter, trycksaker, sponsorkontakter etc. kräver åtskilliga timmars arbete, 

säger Roland. När inbjudningar och trycksaker är klara och utskickade uppstår en ”låst” 
situation. Efter det är det mycket mödosamt för att inte säga omöjligt att göra ändringar. 
Uppdraget som centralpunkt är tidvis så intensivt så det är tur att man är pensionär med 
gott om tid….
Festen ”En afton på ruinens brant” hölls i Slottsruinens Drabantsal och ”Slottsfru” och 

ansvarig för aftonen var Logens FD Ordförande Gun Sellerberg.
Det var mycket att stå i men vi hade verkligen roligt i vårt team; det är viktigt när man 

jobbar hårt tillsammans, säger Gun. Det gäller att vara ute i god tid och ha koll på loka-
ler, mat, underhållning och dansmusik och allt annat praktiskt. Vi inspekterade lokalerna 
vid flera tillfällen under planeringen för att undvika improvisationer under genomförandet. 
Dessutom visste var och en i laget sin uppgift. Det jag beklagar är att vi inte kunde ta emot 
några sent anmälda gäster.
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Logen Calmare Nyckel Nr 628 av Vasa Orden av Amerika har den 20-22 maj varit värd 
för Distriktsmöte i Södra Distriktet. Mötet hade förlagts till Borgholm och besöktes av 275 
Vasasyskon. Från USA deltog Stormästare Ulf Brynjestad och Vice Stormästare Rolf Bergman 
m.fl. 
Under fredagen sammanträdde Finansutskottet och utarbetade budgetförslag för de kom-

mande två åren. Kvällen avslutades med ett samkväm på Borgholms slott ned 180 deltagare 
som bl.a underhölls av den välsjungande kören Chorus Mixtus under ledning av syster 
Monica Medelius. Kören besökte hösten 2004 USA och blev mycket uppskattad. 

På lördagsmorgonen öppnades Distriktsmötet av Distriktsmästare Åke Mellnert. Motioner 
och rekommendationer behandlades. Under eftermiddagen höll Calmare Nyckel sin hög-
tidsloge där bl.a broder Berndt Sundberg hedrades för sina insatser med att utnämnas till 
Hedersmedlem. Flera Logemedlemmar erhöll utmärkelser av olika slag.

Lördagskvällen avslutades med en bankett som hedrades med besök av Landshövding Sven 
Lindgren med fru och Borgholms Kommunalfullmäktiges ordförande Anita Lönegård med 
make. Båda höll uppskattade tal med Öland som utgångspunkt.

Distriktsmötet avslutades på söndagen då Logen Calmare Nyckel tackades för fina arrangemang.

Landshövding Sven Lindgren höll 
tacktal vid lördagskvällens bankett.

Nyutnämnde hedersmedlemmen 
Bernt Sundberg med fru Evy.

Öländska kören Chorus Mix-
tus framträdde med skönsång.

Stormästare Ulf Brynjestad i centrum med 
två nya medlemmar på sin högra sida.
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Vad kan väl vara trevligare vid ett jubileumsmö-
te än att få välkomna nya medlemmar i Logen? 
På bilden ser vi Gunilla och Berne Jönsson till-

sammans med sina faddrar Bruno och Elisabeth 
Henriksson samt vår Ordförande Berit Bogren.

Årets lyckliga vinnare vid dragningen 
av vårt drömreselotteri blev Stig och 

Ulla-Britt Johansson. På bilden tar Stig 
emot vinsten av Karl-Axel Bengtsson.

höganäs 2005
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åSA 2005
Arrangemangen för Årets Svensk-Amerikan 2005, Jeanne Eriksson Widman, inleddes på 

Hotel Radisson Plaza i Karlstad den 28 juli där medlemmar ur Logen Karlstad Nr 632 samt 
ÅSA-kommittén hälsade henne varmt välkommen. Jeanne åtföljdes till Sverige av Einar Er-
icson, som i många år spelat tillsammans med henne och hennes far Walter Eriksson, samt 
Wayne Söderlund, årets mottagare av Walter Erikssons stipendium. På kvällen bjöd Lands-
hövdingen i Värmland, Eva Eriksson, på välkomstsupé på residenset.

Fredagen inleddes med bussresa till Elinor och Erik Gustavsons sommarställe på Ham-
marön. En underbar plats vid Vänerns strand där partytälten stod dukade. Lunchen avsluta-
des med en fantastisk tårta som barnbarnen dekorerat. Sedan blev det naturligtvis musik (det 
blev mycket av den varan dessa dagar), Jeanne, Wayne samt Tor Hansson och Bengt Hedman 
från Logen Karlstad Nr 632 med dragspel, Einar med gitarr och Elsie Peters, Swedish Coun-
cil of America, med nyckelharpa. Gärdebylåten och Viggen fick vi bland annat höra.
På kvällen bjöd Karlstads kommun på ”Get together middag” med kommunfullmäktiges 

Ordförande, Birgitta Samuelsson, som värd. Bland de ca 125 deltagarna sågs Logemedlem-
mar från Jönköping, Växjö, Helsingborg och Ronneby.
Lördagen den 30 juli gick färden till Filipstad där Robinette Evans från Waco, Texas, bjöd 

på lunch på Hotel John. Efter lunch var det högtidsstund vid John Ericssons Mausoleum 
där ÅSA lade ned kransen. Vid det efterföljande parkprogrammet fick Årets Svensk-Ame-
rikan mottaga ”den Gyllene plaketten” med diplom samt avtäcka tavlan med sitt namn. 
Mycket musik och underhållning och det hela avslutades med ”Slaget vid Hampton Ro-
ads” mellan Monitor och Merrimac. Därefter tillbaka till Karlstad för ”Gästabud för Årets 
Svensk-Amerikan” med ca 150 deltagare. Jeanne fick då de vackra ljusstakarna i kristall samt 
vårt Distrikts standar.

Söndagen den 31 förflyttade vi oss till Stockholm, på måndagen var det mottagning hos 
USA:s Chargé d’Affaire, Stephen V. Noble, och på kvällen hade Jeanne en liten avskedsfest 
på Hotel Tapto.
Tisdagen den 2 augusti hade ÅSA-kommittén avskedslunch för Jeanne på Skansen och 

därefter såg vi genrepet av ”Allsång på Skansen”. Jeanne, Einar och Wayne hade sedan bra 
platser till programmet på kvällen.
Därmed var några intensiva dagar till ända och alla, inte minst huvudpersonen, var mycket 

nöjda, glada och lite trötta. /BE

AKTIVITETSKLubb NR 22 
VASA-ARKIVETS STÖDfÖRENINg

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

Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!
Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09-1
c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90
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Fredagen den 22 april var vårens sista möte. 
Ny nomineringskommitté valdes. KL syster 
Gull-May Åstradsson pratade om våra vän-
loger i Amerika och hur svårt det är att hålla 
kontakten med dem.
LH syster Anita Nilsson hade gjort en in-

tressant sammanställning om när Distriktlo-
gerna samt alla Lokallogerna bildades.

På efterkapitlet berättade sjömansprästen 
Johan Wierup om sina arbetsplatser i världen 
bl.a i New York och Los Angeles. Kyrkorna 
var alltid fyllda och det spelades national-
sången så fort det var någon svensk ombord 
på något fartyg som kom till hamnen. Han 
fick både vara med om glädje och sorg. 
Vilka otroliga upplevelser han har fått med 

sig hem i sitt bagage.
Kristihimmelsfärdsdagen var det dags för 

årets gökotta. En stor skara morgonpigga Va-
samedlemmar hade samlats vid Gyllebysjön 
där FDO Bengt-Arne Åstradsson hälsade oss 

välkomna. Därefter fick vi köra vidare till ett 
hemligt ställe som heter Forsemölla. En del 
hade varit här för länge sedan och för vissa 
av oss var det första gången. Att det finns 
oaser lite varstans blir man påmind om när 
man ser detta. Denna soliga morgon med 

vattenfall och skogen i bakgrunden kunde ej 
vara bättre. Gerd Almedal kom och berätta 
lite historia för oss om platsen.
Som avslutning tog vi fram våra medhavda 

picknickkorgar samt njöt av solen.
Nationaldagen firades av en liten skara som 

marscherade till Stadsparken i Tomelilla där 
det var högtidstal samt musik av Tomelillas 
ungdomsorkester.

Söndagen den 19 juni hade museifören-
ingen Skånska Järnvägar en femtiotalsdag.
Då passade 8 Vasa medlemmar på att åka 

ångtåget från St:Olof till Brösarp där ytter-
liggare 4 Vasa medlemmar slöt till och hade 
gemensam fika i gröngräset. En perfekt här-
lig och varm dag som blev minnesrik.

DU Morgan Pålsson hade fått hit 2 ung-
domar från U.S.A som gjorde en liten rund-
tur i Skåne och den 7 juli var det Österlens 
tur. O Gunnel Hallberg Dahlman visade 
ungdomarna tillsammans med Morgan en 

logen tomelilla nr 631, tomelilla

Signe och Henrik Johansson på ångtåget.

Fanbärarna Bengt-Arne Åstradsson 
och Per Dahlman.Förväntansfulla på väg till 

Forsemölla och gökotta.
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del av våra attraktioner, såsom Ales stenar, 
rundvandring i Ystad, Dag Hammarskölds 
Backåkra och en guidad tur på Glimming-
ehus. Kvällen avslutades med en grillkväll i 
småbåtshamnen i Ystad med flera Vasasys-
kon där vi satt tills solen gick ner och det 
började bli lite kyligt. /G-MÅ

Grillkväll vid småbåtshamnen tillsam-
mans med ungdomar från USA.

logen höganäs nr 634, höganäs

Vid Nationaldagsfirandet i Höganäs re-
presenterades Logen Höganäs i fanborgen 
av Leif Larsson, Christina Magneklint 

samt Evy och Gunnar Lindstrand.

Karl-Axel Bengtsson och Magdalini 
Kalivas Jönsson som delegater vid Di-
striktsmötet på Öland. Visst syns det 

att de trivs med sitt uppdrag!

logen utvanDrarna nr 680, karlshamn

Efter mycket planerande och många dagars 
arbete kunde äntligen VO Bertil Geneback 
ro skutan i land och allt blev enligt beräk-
ningarna, även vädret. Många medlemmar 
från Logerna i Ronneby, Kristianstad och 
Karlshamn strömmade till, men även all-
mänheten visade stort intresse. Utställare 
från Utvandrarnas Väg ek. förening fanns 
på plats med sina alster i av oss uppsatta 
montrar och stånd. Bertil Geneback, Ro-
nald Karlsson och Lennart Eriksson m fl 

EMIGRANTDAGEN DEN 5 MAJ 2005 I KARLSHAMN

Logernas informationstält.
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hade haft mycket arbete med att hämta och 
sätt upp allt och sedan montera ner och köra 
tillbaka samma kväll när vi alla var trötta. 
Partytältet tjänade fint som skydd för de tre 
Logernas egna utställningar.

Köksruljansen inne i Flottans mäns lokal 
sköttes av Ingun Johansson (inlejd) och 
Gunnel Persson och Marianne Walldén, 
med Logesyskon från LL Ronneby nr 630 
och vår Loge, två tillsammans i tvåtimmars-
pass vid försäljning av mat och kaffe. 25,- för 
kaffe med bröd och 50,- för potatismos och 
köttbullar med tillbe-
hör samt dryck.
Det fina vädret gjor-

de att många dröjde 
sig kvar flera timmar 
och flanerade om-
kring bland stånden, 
lyssnade på under-
hållningen med Karl-
Werner Pettersson 
och Sösdala Brothers, 
som drog stor publik uppe vid Utvandrar-
monumentet. Fina utställningar fanns att 
beskåda inne i Flottans Mäns lokal bl a en 
monter med keramikfigurer föreställande ett 
följe emigranter. Numismatiska föreningen 
visade gamla amerikanska mynt och Kreati-

vum visade vad de hade att erbjuda.
Som utlovat tågade 

10 personer klädda i 
tidsenliga kläder ned 
till kajen och steg 
ombord på ”Edit” för 
att ”resa till Amerika”, 
dock gick resan endast 
runt kastellet. Många 
var de som slöt upp 
och vinkade av rese-
närerna. /KL

Söndagen den 17 april avslutades vårter-
minens Logemöten med ett efterkapitel i 
musikens tecken. Vi gästades av 8 Ordens-
syskon från Logerna Christian Nr 617 och 

”Edit” avseglar till Amerika.

Keramiska utvandrare.

Carl-Werner Pettersson och 
The Sösdala Brothers.

Några av Utvandrarnas Vägs utställare.
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Ronneby Nr 630. För Karin Holmqvist, LL 
617, blev det sista gången som DD för vår 
Loge (avgår vid Distrikts-mötet i maj) vil-
ket fick fotodokumenteras tillsammans med 
O LL630 Inger Hammarlund tv och O Jan 
Persson samt DD630 Karl-Erik Mellnert 

till höger samt framför dem tjg BCM-paret 
Lennart och Maj-Britt Eriksson. Som sagt, 
efterkapitlet blev i musikens tecken genom 
Börje Söderdahl (till vänster om O Jan Pers-
son på fotot) som spelade musik från sten-
kakornas tid till dagens CD-skivor. Stort 
intresse visades för skivsamlingarna, ja det 
blev faktiskt några som passade på att ta en 
svängom till musiken innan det var dags att 
önska varandra en trevlig sommar och ”väl 
mött till hösten” igen. /KEF

Ordförande Jan Persson, gäster och BCM-par.

Intresserade Ordensmedlem-
mar bland skivsamlingarna.

logen nybyggarna nr 698, ängelholm

Fredagen den 11 mars hölls vårt marsmöte 
i Odd Fellows lokaler där O br Rolf kunde 
hälsa gästande Vasasyskon samt egna med-
lemmar välkomna till kvällens möte.
Tackade speciellt sy Annika för hennes ar-

bete med vår hemsida och DD br Roy visade 
med hjälp av hustru hur man under pågå-
ende möte går ut ur salen samt återinträder.
Efterkapitlet Systrarnas afton, på Råbocka 

familjecamping, gick i kattens tecken,
Arrangörsgruppen hade låtit marskatten 

komma fram, jamande i kattutstyrsel och 
bl.a jagande den lilla grå musen. Underhåll-
ningen svarade Åby kammarkör för, en blan-

dad kör med många herrar i. De sjöng både 
”katt-” och seriösa sånger, bl.a kattarian som 
E Söderström och K Dellert brukar framträ-
da med. Sen avslutning med lotteridragning, 
innan O br Rolf avtackade syskon/arrang-
örsgruppen för en trevlig afton.

Åby kammarkör underhöll.
Glada katter med flera.
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Lördagen den 9 april samlades medlem-
marna i Odd Fellows lokaler, där O Rolf  
välkomnade 2 gäster från Logen Tre Hjärtan 
nr 665 och 4 från Logen Kärnan nr 608 och 
egna Vasasyskon.

Kvällens Vårfest hölls ute på Råbocka famil-
jecamping med sång och lekar, damerna re-
kommenderades att ha vårhatt och herrarna 
vårslips. Gunnis bredbrättade blomsterhatt 
och Bengts av servetter gjorda slips segrade 
i resp. klass. Kvällens underhållning svarade 
Maria och Helene för, som spelade och sjöng 
musical- och operettmelodier på ett charmant 
sätt. Även vi sjöng  med i vissa sånger, så bra, 
att Helene rekommenderade oss till kyr-
kokören i Röstånga. Nåväl – kvällen slutade 
i mycket trevlig Vasaanda, och arrangörerna 
tackades som vanligt av Rolf med trisslotter, 

- var det någon miljonvinst ?? /GH

Alla damer var i hatten.

Bästa hatt och bästa slips.

logen trelleborg nr 734, trelleborg

Vårens ankomst firades i Logen Trelleborg 
nr 734 lördagen den 16 april. LH Inga-Lisa 
Arnshed erinrade under Logemötet om Lo-
kallogens historia.
Det var på hösten 1984 som några entu-

siaster träffades för att ta ställning till om 
en Vasaloge skulle bildas i Trelleborg. Tage 
Hansson hade den 26 november kallat till 
ett sammanträde med Vasamedlemmar från 
Logen Skåne nr 570, varav de flesta bodde 
i Trelleborg med omnejd. Men beslöt en-
hälligt att bilda en Loge i Vasa Orden av 
Amerika i Trelleborg och en styrelse bildades. 
Den 13 april 1985 hölls invigningsmötet 
med den nya Logen med deltagare från DL 
Södra Sverige nr 20 samt från 14 Lokalloger. 

Totalt deltog 150 personer. Av de 33 char-
termedlemmarna är 10 fortfarande kvar i 
Logen. Den förste valde Ordföranden blev 
Tage Hansson.

Bo Andersson tackar grupp 9 för en lyckad 
vårfest. I bakgrunden 3MB:s orkester.
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Kulturledaren Kerstin Meyer ville också 
bidra till stämningen genom Kontakt Ame-
rika där ämnet var marschen The Stars and 
Stripes Forever av marschkungen John Phi-
lip Sousa (1854 - 1932). Logemedlemmarna 
fick också höra en cd-skiva med marschen. 
Den tillkom under en seglats från Europa 
till Amerika 1896. Sousa komponerade sam-
manlagt ett 130-tal marscher.
Vid mötet tilldelades John-Henry och 

Gunnel Andersson 10-årsmärken. Lennart 
Lundgren avtackades med blommor efter 
fyra år som DD. Logen Trelleborg nr 734 
hade, meddelades det vid mötet, vunnit 
medlemskampanjen 2004 bland de 18 Lo-
gerna i södra Sverige.
Vid efterkapitlet serverades en utsökt tre-

rättersmeny, lotteridragning företogs och 
alla som orkade trådde därefter dansen till 
musik av inhyrd orkester. /JK

Söndagen den 12 juni reste 49 vasasyskon 
från Logen Trelleborg nr 734 med buss till 
Danmark. Det var dags för den traditionella 
vårutflykten. På väg över Öresundsbron mot 
Köpenhamn kåserade Mats Enwall om ölets 
historia och Carlsbergs bryggeriers nya be-
sökscenter, som också var det första stoppet. 
Vi fick tillfälle att konstatera att Carlsberg 
kan brygga riktigt bra öl vid en ölprovning 
med olika sorter av ett öl kallat Jacobsen.
Efter öl väntade konst. Målet var Arken, 

”Museum for moderne kunst”. Börje Gun-

narsson berättade om en av de två konstnä-
rerna på Arken, Bruno Liljefors, och Made-
leine Olsson informerade om byggnaden och 
museets uppkomst. Utställningen bestod av 
över 100 verk av dansken Johannes Larsen 
och svensken Bruno Liljefors. Dansk lyrik 
mot svenskt drama; så beskrev utställarna 
skillnaden mellan de två konstnärerna.
Dagen avslutades med en dansk frukost 

på en typiskt dansk restaurang, Familjen 
Hansens familiehave i Fredriksberg, en egen 
kommun mitt i Köpenhamn.
Grupp 10, som arrangerat utflykten, fick 

mycket beröm för hela arrangemanget och 
inte minst för att det var rejält med tid vid 
varje anhalt.

Leif Jönsson, Bertil Hansson, Irene Jöns-
son, Britt-Marie Rönn och Börje Gun-

narsson vid konstmuseet Arken.

efterlysning

Ännu har ingen Loge ansökt om att få anordna 

2007 års Distriktsmöte.

Distriktsmästare Åke Mellnert tar gärna emot Er loges Ansökan.
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Från Storlogen utgick ett påbud att alla 
Distriktskulturledare i USA, Canada och 
Sverige för första gången skulle samlas till en 
gemensam kurs i Bishop Hill, Illinois. Idén 
hade presenteras ett år tidigare i Växjö av 
Storlogen genom Ulf Brynjestad och SLKL 
för USA/Canada och Sverige, Anne-Char-
lotte Harvey, respektive Erik Gustavson. Det 
blev därför en väl organiserad kurs med ett 
gediget och fint sammansatt program.
Kursen tjuvstartade med mottagning hos 

honorärkonsul Kerstin Lane. Hon är chef 
för Svensk-Amerikanska Museet i Ander-
sonville, den gamla svenskdelen i Chicago, 
mer svensk än något samhälle i Sverige. På 
museet invigdes en utställning av en svensk 
textilkonstnär, Eva Bodenius. Hon finns re-
presenterad med sina färgsprakande verk i 
många offentliga miljöer, t.ex. i Stadshuset 
i Vimmerby.
Ett kort besök gjordes vid arkivet i North 

Park College. I den vackra universitetspar-
ken finns en staty av den småländska sång-
författaren Lina Sandell (Tryggare kan ingen 
vara…). Då statyn avtäcktes var ca 30.000 
svenskar närvarande.
Från Andersonville gick färden till Bishop 

Hill. Tack vare SLKL A-C Harveys omtänk-
samhet fick vi svenska deltagare bo i Bishop 
Hill, i the Colony Hospital (kolonisjukhu-
set). Att komma in där var som att komma 
100 år tillbaka. Badrummet hade gammal-
dags, vacker inredning, t.ex. badkar med le-
jontassar, och på verandan stod den gamla 
korgrullstolen. Helt underbart! 
Samlingssalen i Vasa Ordens av Amerika 

arkivbyggnad blev vårt ´klassrum´. Där 
mötte vi de båda eldsjälarna, Vasaarkivets 
egna arkivarier, Lillemor och Richard Horn-
gren. En annan av Arkivets eldsjälar, PGM 
Lennart Pettersson och Lillemor guidade oss 

i Arkivet. Hon skämde också bort oss med 
svenskt kaffe med dopp vid våra fikapauser. 
Mycket uppskattat, inte bara av svenskarna.

Föreläsningarna var många och föreläsarna 
kunniga, experter inom sina olika områden.
Temat för kursen var Oral History (munt-

lig historia). Stor tonvikt lades på att vi i våra 
Loger ska ta vara på Logens egen historia, 
men även den historia många emigrantöden 
vittnar om. Vi måste låta våra äldre Vasasys-
kon berätta, medan de fortfarande finns och 
minns. Föreläsarna och flera deltagare gav 
många exempel på hur man kan gå till väga.
”Svenska” Anna Clara Campbell, utmärkt 
guide, tog emot oss på flygplatsen och var 
med oss hela tiden. Tillsammans med John 
E. Norton, som vet allt om Bishop Hill, gui-
dades vi genom kolonin, som är ett levande 
museum. Vi såg bl.a :

Kyrkan, jättestor, med två våningar med 
10 bostadsrum i varje och kyrksal i den 
tredje våningen. 
Tornbyggnaden, museum med många 
föremål från kolonitiden.
Museibyggnad med bl.a. Olof Krans mål-
ningar, som speglar kolonins historia.
Koloniaffären, där det luktade som i 
barndomens speceriaffär. Där fanns 
bl.a. svenska julprydnader, godis, kaffe, 
Astrid Lindgrenböcker och peppar-
kaksmått. 

Under promenader, måltider och raster 
hann vi utbyta många tankar och idéer med 
andra Logesyskon. Det var många som sade 
sig vilja ha kontakt med svenska Loger.
På väg tillbaka mot Chicago stannade vi i 

staden Galesburg. Där besökte vi först för-
fattaren Carl Sandburgs hem och museet 
med många av hans verk och bilder ur hans 
liv. Carl Sandburg var son till svenska im-
migranter.

•

•

•

•

rapport från kurs för dkl i bishop hill, illinois
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Därefter tog vi oss till Knox College och 
de svenska immigrantsamlingarna i univer-
sitetsarkivet. Sedan bänkade vi oss i aulan 
och avnjöt en föreläsning i ord och ton av 
SLKL Anne-Charlotte Harvey: Sånger om 
den stora migrationen. Helt ensam behärs-
kade hon scenen och oss genom att växelvis 
berätta och sjunga migrationsvisor, på eng-
elska och svenska. Det var visor om längtan 
till Amerika och hemlängtan från Amerika. 
Det var enmansshow i högsta klass!

Sista stoppet gjordes i Andover, där vi del-
tog i söndagens gudstjänst i Jenny Linds 
Kapell. Predikan hölls på engelska, förstås, 
men av en svensk präst, som gjorde en del av 
sin utbildning i Andover. En av psalmerna 
vi sjöng var ”O, store Gud”, som lär vara 
världens mest sjungna. Psalmen kommer 
ursprungligen från Sverige, från Småland, 
något vi kunde berätta för kantorn. Efteråt 
bjöds vi på kyrkkaffe med hembakade bullar 
och kakor, ordnat av församlingsmedlem-
marna. Vi fick svara på många frågor om 
småländska platser de besökande hade an-
knytning till.
Det blev en fin avslutning på kursen. Från 

Andover kunde en del av de amerikanska 
deltagarna ta sig direkt hem, medan vi andra 
kördes till Chicago för att därifrån fortsätta 
hemresan.
Det var mycket av värde vi fått uppleva un-

der några intensiva kursdagar. Vistelsen i Bi-
shop Hill är ändå det som gjorde starkast in-
tryck. Bishop Hill grundades 50 år före Vasa 
Orden av Amerika. Det skulle bli det ideala 
samhället men splittrades och förföll efter 
grundaren Erik Janssons död. Flera svenskar 
bodde dock kvar och kände stolthet över vad 
de första kolonisterna uträttat. Olika ”fören-
ingar” har genom åren bildats för att rädda 
kolonin och dess hotade byggnader. Bishop 
Hill är det värdefullaste monument över 
svensk utvandring som finns. Det har blivit 
vårt förnämsta minnesmärke utanför Sverige 
och det är därför naturligt att Vasa Ordens 
av Amerika Arkiv finns just här. Det borde 
också vara naturligt för varje Logemedlem 
att vara med i Vasa Arkivets Stödförening.
År 1984 utnämndes Bishop Hill till Histo-

risk Nationalsymbol, vilket är den mest pre-
stigefyllda beteckning en amerikansk kultur-
miljö kan tilldelas. 

Några av föreläsarna :
Jill Seaholm; Swenson Archives, Augustana College: Släktforskning
Kathy Meade, Chicago; Genline, Släktforskning
Lilly Setterdahl: Levande röster från förr. Presentation och demonstration av några av 
de tusentals intervjuer hon gjort med svensk-amerikaner.
John E. Norton: Bishop Hills historia
SLKL A-CH Harvey och SLKL Erik Gustavson: Teori och praktik för släktforskare

•
•
•

•
•

Se bild på sidan 31
Gun Lith, DKL DL 20
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Årets cykeltur blev till slut en lyck-
ad tillställning, och mycket tack vare 
alla härliga vasasyskon som ställde 
upp. Tyvärr blev det inte så många 
som vi hoppats på, utav 7 föranmälda kom bara 
två, detta berodde mycket på sjukdom och dub-
bel-bokningar. De två som kom var Eric och 
Nate från USA. Då sjukdomsfallen kom så sent 
genomförde jag ändå turen för amerikanarnas 
skull, och de tyckte det var helt underbart.
Lördagen den 2 juli hämtade jag två förvän-

tansfulla amerikanska killar på Köpenhamns-
flygplats. Vi åkte direkt till Råbocka camping 
i Ängelholm, där turen startade. Både Eric och 
Nate var fulla av energi och ville inte vila när 
de kom, så redan på lördagen började vi med 
en kort cykeltur till Ängelholm, lite sightseeing 
och en avslutande minigolf-runda. Det var med 
andra ord full fart från första stund.
På söndagen började cykelturen på riktigt. Vi 

cyklade i strålande sol, runt Kullahalvön och 
besökte bland annat Nimis och Krapperup slott. 
Väl tillbaka på campingen blev det vila och mat. 

Vi fick besök av många Vasasyskon.
På måndagen lämnade vi Råbocka 

och Ängelholm och begav oss mot 
Landskrona och Borstahusen. På vä-

gen stannade vi hos Gudrun och Krister Fritzon 
som bjöd på lunch. Det var en tuff dag med 
motvind, men strålande sol. Trötta och solbrän-
da anlände vi till slut till Borstahusens camping. 
Där tog Ulla och Christer emot och hjälpte oss 
att resa tälten. Familjen Collin kom på kvällen 
och bjöd oss på middag och dagen till ära, den 4 
juli, hade de en amerikansk flagga med sig.
Tisdagen blev en tuff cykling till Lomma, där 

Affe och Ingrid Nilsson möte upp. Vi satt upp 
våra tält och Affe och Ingrid bjöd på lite förfrisk-
ningar och fika. Affe tog med oss på en sight-
seeing-runda, först till Borgeby slott och sen 

en runda till Malmö. Vi tog en titt på Turning 
Torso, som imponerade på killarna. På kvällen 
grillade vi och spelade kort.
Onsdagen blev en lite kortare etapp till Trelle-

borg, där Trelleborgslogen möte upp och tog oss 
på en historisk vandring. Först besökte vi Karl 
XII monument, och Börje Gunnarsson berät-
tade historien om Karl den XII. Därefter åkte vi 
hem till Anita och Åke Walldén där Logen bjöd 
på riktig vikinga-mat. Efter en god middag med 
trevliga Vasasyskon åkte vi till Trelleborgen, en 
äkta vikinga-borg. Där blev killarna intervjuade 
av den lokala pressen. Efter en mycket trevlig ef-
termiddag som avslutades på Sveriges sydligaste 
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udde, Smygehuk, fick 
vi skjuts till Ystad där 
Gunnel och Per Dal-
man tog över.
Torsdagen blev en 

härlig tur runt Österlen 
tillsammans med Gun-
nel. Vi stannade vid 
bland annat Ale stenar, 
Glimmingehus och Dag 
Hammarsköld gård. Vi åt lunch, äkta skånsk äg-
gakaka på Hammenhögs gästgivargård. Vi hann 
även med att köra förbi och titta på lite slott. 
Både Eric och Nate var mycket intresserade av 
svensk historia och var väldigt fascinerade av alla 
slotten. På kvällen möttes vi av fler Vasasyskon 
vid Ystads hamn och grillade. Kvällen avslutades 
med en tur på Munkamarknaden.

Fredagen, då vi var trötta och hade ont på ett 

speciellt ställe hoppade vi över den sista cykel- 
dagen och blev hämtade av Lennart och Chris-
ter från Logen Kärnan. De körde oss tillbaka till 
Råbocka och Ängelholm. Det blev en vilsam 
dag och vi träffade fler Vasasyskon på camping-
en och njöt av den vackra solnedgången.
Lördagen blev en lugn dag som började med 

att vi var hembjudna till Maj-Britt och Henry 
Andersson i Örkelljunga, och vi hade mycket 
trevligt. När vi kom tillbaka till Råbocka åkte vi 
en runda in till Helsingborg och besökte Kärnan. 
På kvällen bjöd Ängelholmslogen på grillfest.

På söndagen, åkte 
vi till Helsingör och 
Kronborg slott, vi stro-
sade runt i Helsingör 
och åt glass och röd 
pölsa. Väl tillbaka i 
Helsingborg gick vi på 
Dunkers Kulturhus och 
avlutade med lite shop-
ping på Väla shopping-

center. Innan vi åkte tillbaka till Råbocka åkte 
vi hem till Collins som bjöd oss på en grillkväll. 
Väl tillbaka på Råbocka gick vi ner till stranden 
och tog ett kvälls dopp i solnedgången.
Måndag, sista dagen innan hemresa för ame-

rikanarna. Erics släktingar kom och hämtade 
honom för att visa honom var hans farföräldrar 
växt upp. Nate passade då på att shoppa lite sou-
venirer i Ängelholm. När vi kom tillbaka blev 
det resten av dagen på stranden. Till kvällsmat 
bjöd Ulla och Christer på köttbullar, potatis och 
lingon.
Tisdag hemresa. Både Eric och Nate hade haft 

mycket trevligt och de var nöjda med turen. 
De tyckte förstås att det var lite tråkigt att inga 
svenska ungdomar hade kommit med på turen, 
men de frågade om de fick komma tillbaka näs-
ta år på cykelturen.
Till slut vill jag ge ett STORT TACK till alla 

Vasasyskon som på ett eller annat sätt ställt upp 
på denna cykeltur, ni har varit en stor del till 
att turen blev så lyckad. 
Nate och Eric hälsar 
speciellt och tackar för 
allt de har fått uppleva. 
I sanning och Enig-

het
Morgan Pålsson, DU
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besök från teXas
I samband med ÅSA-arrangemangen i Värmland fick vi glädjen att återse en del kända 

och en del nya Vasamedlemmar från Logen Forsgard-Olson Nr 757 i Waco, Texas. Det var 
Robinette Evans, Mary Wetterman och Carol Noe som med ett antal ”junior ambassadors” 
var på besök. Dom kom till Karlstad i en stor buss och hade med sig Årets Svensk-Amerikan 
och hennes ressällskap med alla instrument. Vi var många som hade glädje av denna buss 
under dagarna i Värmland och vi framför ännu en gång ett varmt tack till Robinette för 
hennes hjälpsamhet.
På baksidan av denna buss + 9 till sitter den dekal som tagits fram av DM DL19, Lisbeth 

Hallberg Qvarfordt och make Inge.

lämpliga julklappar!

Brosch - Black onyx Brosch - filigrEE

manschEttknapp

livrEm mED vasa-EmBlEm på spännEt

glöm intE Bort DEn nya slipsEn och DEn nya scarfEn

kontakta Din finanssEkrEtErarE för BEskED om pris och BEställning
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Ann-Charlotte Harvey, Ulla-Britt Essgren, Erik Gustavsson 
och Ulf Brynjestad, Gunnar och Gun Lith njuter i solen i Bishop Hill.

Junior ambassadörerna Ashley Vanderwerken, Trey Wetterman, 
Eva Wetterman, Michael Penney, Cory Boney och Jennifer Noe. Dessutom 

var Ninnie Hellberg, utbytesstudent från Stockholm, med i gruppen. 
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