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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

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

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

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 november 2020.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran 
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via 
e-post. OBS!  Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid. 27 och 
Vasa-Nytt nr 1 2020, sid. 32. Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!

ORDENSSYSKON

Sommaren har inte blivit vad vi tänkt oss i 
dessa virustider.
Flertal av logernas sommaraktivitet har bli-
vit inställda.
Även ett flertal loger har valt att ställa in 
logemöten i september.
Detta är fullt förståeligt, då de flesta av oss 
tillhör kategorin som skall hålla social dis-
tans och inte träffa de som vi inte träffar 
så ofta.
Jag har i dagsläget endast hört att en loge 
skall hålla sitt septembermöte som vanligt, 
men än så länge har inte alla loger bestämt 
sig.
Tyvärr så blev även årets tjänstemannakon-
ferens också inställd.
Detta beklagar jag djupt men vad var al-
ternativet.
Nu är det upp till dig som skulle deltagit 
att ”pumpa” ut all information du kan av 
nuvarande tjänsteman på den post du skul-
le tillträda. Det är minst lika viktigt att du 
som nuvarande tjänsteman ställer upp och
Informerar och hjälper till så mycket det 
bara går. Givetvis kan du som ny tjänste-
man ta kontakt med Distrikttjänstemän-
nen som mer än gärna hjälper dig. Ingen 
fråga är för liten så bara fråga på.
En nyhet som du kanske sett på vår hem-
sida är punkten KALENDARIUM.
Så fort vår Distriktssekreterare får besked 
om mötesförändringar så läggs detta in på Foto på framsidan: © Gudrun Gustafsson LL749

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och 

bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Bankgiro: 701-0283

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

berit.hans@bogren.com

nätet.
Det är en del saker som måste fungera även 
om vi inte kan ha några logemöten och 
detta berör främst styrelserna i logerna.
Logens ansökan om utdelning av förtjänst-
tecken och andra utmärkelse gällande för 
hela 2021 skall vara vår Distriktssekreterare 
tillhanda senast den 1 oktober 2020.
Förhoppningsvis så kan vårt Distriktsmöte 
äga rum som planerat 22-23 maj 2021 i 
Ljungby.
Motioner till detta möte skall vara inne se-
nast 31 december i år.
Bestämmer sig logen att inte ha några loge-
möten i år får styrelsen ta beslut om motio-
nerna som logen föreslår. Som du säkert vet 
skall dina föreslagna motioner behandlas av 
logen men i detta speciella fall är det styrel-
sen som får ta ställning till motionen som 
skall skickas in oavsett om logen tillstyrker 
motionen eller inte.
Vid distriktsmötet 2019 beslöts att minska 
kostnaden för Vasa Nytt.
Finansgruppens förslag var att man endast 
skulle ha tidningen digitalt.
Detta har prövats men resultatet visar att 
det inte är av intresse att få den digitalt. 
Endast 12 Vasahem har avsagt sig pappers-
tidningen till för-mån för digital variant. 
Senaste numret av Vasa Nytt trycktes i 550 
exemplar.
I ett försök att få budgeten i balans vad gäl-
ler denna del så har nu distriktets Exekuti-
va Rådet beslutat att detta nummer av Vasa 
Nytt endast skall vara digitalt.
Sköt om Er och var rädda om varandra så 
ses vi förhoppningsvis snart igen på våra 
loger.
I sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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med distriktsmötet. På grund av inställda 
logemöten med anledning av Coronan är 
slutdatum för inlämnade av förslag till No-
mineringskommittén framflyttat till den 
31 december.
Press och pennfäktare i Svensk-Amerika 
Professor Ulf Beijbom, med gedigen bak-
grund som emigrantforskare och fd chef på 
Svenska Emigrantinstitutet, har utkommit 
med en ny bok om svenskhet i Nordame-
rika. Beijbom lyfter ett synnerligen intres-
sant ämne, när han tar med oss in i den 
svenskamerikanska tidningsvärlden. ”Hur 
många känner till att över tusen svensk-
språkiga tidningar och tidskrifter utgavs 
i Nordamerika under mindre än 100 år?” 
(citat från boken). Den enda överlevaren 
är Nordstjernan i New York. Att ta del av 
detta perspektiv på svensk utvandring till 
Nordamerika är en spännande resa. En av 
våra vasamedlemmar Knut Sernbo, tidigare 
distriktshistoriker, hade varit anställd på 
Svenska Amerikanaren Tribunen i Chicago. 
Personligen har jag från min barndom 
minnen från min far, också Vasamedlem, 
läsande svenskamerikanska tidningar, bl.a. 
Svenska Amerikanaren Tribunen.
Jag delar med mig av detta tips om du kän-
ner för att läsa om våra emigranters tid-
ningsvärld over there!
Var rädda om Er!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
DHM/FDM

Foton till höger: Många av de färgstarka  
och driftiga personer som rönte framgång i 
den svenskspråkiga pressen kom från Kro-
noberg, enligt Beijbom. Sven Månsson var 
en av dem, mera känd som Swan Turnblad 
verksam i Minneapolis.

Kära Vasasyskon!

”Ingenting är längre som förut……”. För-
vånansvärt väl passar denna strof från en 
gammal svensktoppsklassiker in i vår tid. 
Vi vet alla att pandemin har slagit hårt i 
hela världen. För Vasa Ordens del har vår 
Ordens syfte och mening fått sig en törn, 
när medlemmarna inte kan samlas till lo-
gemöten under vänskapliga former för att 
ta del av fina ceremonier och kulturella be-
givenheter. Medan vi väntar på bättre tider 
kan vi dock glädja oss åt de många goda 
exempel på kreativa mötesalternativ, som 
ändå kommit oss till del från olika loger. 
Det finns Go i vår verksamhet, som en KL 
en gång uttryckte det i min loge!
Angående nominering av tjänstemän:
Nästa år har vi distriktsmöte igen. Tiden 
går fort. Ett distriktsmöte innebär bland 
annat att ett nytt Exekutivt Råd (ER) 
skall väljas. En Nomineringskommitté är 
vald, som skall arbeta fram ett förslag till 
distriktsmötet i maj 2021. Som före detta 
distriktsmästare (FDM) är det mitt upp-
drag att leda kommittén. Jag uppmanar er 
att fundera på om ni i din loge har någon/
några medlemmar som ni vill ska kandi-
dera till en post i distriktsledningen. Några 
nuvarande distriktstjänstemän kommer att 
ställa upp för omval andra inte. Informa-
tion om detta kommer att meddelas lo-
gerna. Förslag kan ges på alla tjänster, då 
nuvarande tjänstemäns mandat slutar i och 

Han kom som barn till Vasa i Minnesota.

Sven föddes i Tubbamåla, Vislanda, 1860.

Ordenssyskon!
Coronan fortsätter att
”lamslå” verksamheten 
och personligen tror jag att allt ligger nere 
hela hösten. Läste i en tidning att vaccin 
kommer att finnas i januari. Hur det blir 
med den saken får vi väl se. Programhäftet 
2020-2021 skickades inte till tryckeriet ef-
tersom osäkerheten inför hösten var så stor. 
Istället finns programhäftet som en pdf-fil 
på hemsidan och jag uppdaterar inför varje 
månadsskifte. För att tillhandahålla aktuell 
information finns det en ny sida på vasa-
orden.se kallad kalendarium. Där kommer 
jag att föra in ändringar i mötesdagarna, 
när de kommer till min kännedom. Jag re-
kommenderar att ni visar kalendern i pro-
gramläge. För den som så önskar ska det 
vara fullt möjligt att infoga kalendern ”Va-
saOrden” i er egen digitala kalender. Sam-
ma kalender, fast i mobilvänligt utförande, 
finns på Logen Skånes hemsida.
Uppdateringen av ”Handbok för tjänste-
män” skulle skett vid tjänstemannakonfe-
rensen, som inte blev av. Nytt besked om 
uppdateringen kommer senare.
Antalet som är anmälda för digitalt utskick 
av Vasa Nytt är fortfarande så lågt att det 
inte påverkar budgeten. Anmälan respekti-
ve avanmälan för digitalt utskick ska göras 
via mail till ds@vasaorden.se.
Önskar er alla en trevlig höst och kom ihåg 
att hålla avståndet.
I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DSMilsten från år 1823 på vägen till Amerika.

Småländsk natur i Tubbamåla.

FÖRE DETTA 
DISTRIKTS-
MÄSTARE

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
REN
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Vasasyskon!

Då har vi fått uppleva en sommar med pan-
demi. Jag hoppas att vi snart kan träffas i 
god vasaanda. Håll Ut! Jag och Jan-Erik har 
ägnat sommaren åt att göra utflykter med 
bil istället för Skånetrafikens sommarkort.
Det finns så många fina ställen att besök  
runt om där man bor. Det kommer att vara 
fina dagar ett tag till där man kan vistas 
ute, så utnyttja dagarna till utflykter. Det 
har ju hänt en del tråkiga saker här i Skå-
ne, med anlagda bränder, som skolor och 
hembygdsgårdar där det ur historiska och 
kulturella värden har gått mycket till spillo, 
man blir bara så ledsen. 
Nu fortsätter jag med något positivt. Gö-
inge Hembygdsförening som jag är aktiv i 
har återlämnat saker till Torsebro Krutbruk 
som vi har haft i våra ägor en längre tid 
utan att kunnat ha möjlighet att visa, så 
det känns extra roligt när sakerna kommer 
tillbaka och kan visas. Torsebro Krutbruk 
ligger strax norr om Kristianstad och är en 
unik plats att besöka året om. Krutbruket 

skulle förse både Kristianstad och Karls-
krona med krut. Det går bra att vandra 
runt bland byggnaderna. En plats värt att 
besöka, ta med picknick eller kaffe korgen 
och njut i den fina naturen. Göinge Hem-
bygdspark har fått pengar från Leader, så vi 
håller på med att bygga en musikpaviljong 
och en slinga för barnen även att förse stu-
gorna med QR-koder så att man kan går 
runt och själv lyssna på  stugornas historia. 
Jag har själv läst Skånes historia fram till 
Roskildefreden skriven av Folke Hellberg. 
Intressant läsning. Nu vill jag avsluta med 
att jag har fått ett nytt telefonnummer: 
0760162907.

I Sanning och Enighet
Eva Newin / DKL

Ordenssyskon!

I förra numret av Vasanytt, var vi i början 
av Corona-pandemin och såg väl lite till 
mans fram emot att det skulle ordna sig 
så småningom. Emellertid har det ju, som 
vi har märkt, visat sig vara en ovanlig och 
svårhanterad virusattack. Vi som var med 
på 50-talet med Asiaten och Hongkong 
och senare Sars har väl kanske väntat oss 
att detta snart skulle vara över, men icke.
Tjänstemannakonferensen fick som väntat 
ställas in och våra höstmöten ser ju ut att 
gå samma väg. Det enda positiva som kan 
märkas, är att när man pratar med Vasasys-

Kalendarium: Den nya sidan på VasaOrdens hemsida.

VASASYSKON!

Vad är det som har hänt med det som skul-
le bli en fin och trevlig avslutning på vå-
rens logearbete, jo en pandemi stoppade all 
planerad verksamhet för våra loger, vi fick 
abrupt ställa in all verksamhet.
Men höstens verksamhet skulle vi väl 
komma igång med, men inskränkningarna 
finns kvar då detta skrivs, så tjänstemanna-
konferensen i augusti och logemöten i sep-
tember är inställda, men min förhoppning 

är att det ska lätta under hösten, vi vill ju 
så gärna kunna träffas i våra loger och kan-
ske besöka andra loger och att ER-mötet i 
oktober kan genomföras, för ni har väl inte 
glömt bort Vasaorden under den tid som 
har gått sedan senaste mötet? 
Nytt från Storlogen är att man kan göra en 
reception via digitalt möte?? Inte något jag 
kan acceptera.
Förhoppningsvis har ingen av er drabbats 
av Covid-19, utan är fit for fight när vi kan 
komma igång igen!
Det börjar bli dags att skriva motioner till 
Distriktsmötet 2021, dessa skall föredragas 
i logen innan dom sänds till distriktssekre-
teraren före 1 december, om logen tar mo-
tionen som sin så är det logens, om inte 
kan man skicka in den som sin egen mo-
tion, men logen måste yttra sig, alla gott-
stående medlemmar har rätt att skicka in 
motioner! Vill man ändra i konstitutionen 
skall denna motion efter godkännande på 
distriktsmötet skickas till Storlogemötet 
för beslut. Man kan skicka en motion till 
Storlogemötet senare, om den gäller en 
konstitutionell ändring, före mars månad 
2022, information om förfarandet kom-
mer i Vasa Star under 2021.
Glöm inte att vi har ett Distriktsmöte i maj 
2021.
Ta hand om er!
Med Vasahälsningar till er alla.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
SLD

kon, är att alla tycker att de saknar och ser 
fram emot våra kommande logemöten. 
Vi hoppas att alla medlemmar följer re-
kommendationerna från myndigheterna 
och håller sig friska. Av förståeliga skäl 
finns det inte mycket att rapportera om 
från logemöten eller andra sammankoms-
ter som har blivit inställda, utan vi ser fram 
emot att det ska lösa sig och vårt Vasaarbete 
ska komma igång igen för allas vår trevnad 
och gemenskap. 

Vasasyskon ta väl hand om Er!

Sy Ingrid och jag hälsar alla en skön sen-
sommar och höst och på återseende!

Hans-Åke Rytterdahl / MDER

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

MDER

STORLOGE-
DEPUTERAD



8 9

Kära Vasavänner,

Sommaren går nu mot sitt slut, åtminsto-
ne gällande de ljusa kvällarna och värmen 
vi haft av och till, jag hoppas ni alla haft 
möjlighet att vara ute och njuta av allt det 
vackra vårt land har att erbjuda, vare sig vi 
befinner oss i söder, väster, öster eller norr. 
Kurt och jag har bilat runt lite, träffat fa-
miljen, även besökt några Vasavänner, det 
går att träffas då vi håller avstånden som 
krävs.
Vår loge, LL751 Bråviken har haft en som-
marträff i juni, i en av logemedlemmarnas 
stora trädgård, vi hade med egna stolar, 
bord och matsäck, vi var 26 st som samla-
des och glädjen var stor att åter kunna ses 
igen, mycket prat, tipspromenad och skratt 
genomsyrade den lördagseftermiddagen.
Hösten närmar sig och vi alla funderar nog 
på om och hur vi ska kunna ses igen i våra 
loger, allt beroende på vilka direktiv som 
ges från folkhälsomyndigheten och hur-
dana lokaler vi har att träffas i.
Vi vet att många längtar efter att träffas 
igen men också att flera är oroliga, vilket 
är förståeligt.
Jag hoppas ni kommer fram till någon bra 
lösning för era respektive loger.
Vi i Exekutiva rådet i DL19 kommer att 
träffas här i Norrköping den 19–20 sep-
tember för att börja planera vårt komman-
de Distriktsmöte som vi hoppas ska kunna 

hållas 14–15 maj 2021. En blänkare om 
detta finns i detta nr av Vasa Nytt.
Jag önskar er alla en riktigt skön höst.
Var rädda om varandra så hoppas jag vi 
snart ska kunna ses igen.
I sanning och enighet,
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

Sommarmoln över Svansjön.

Sy Eva och br Ulf Peder Eklund planerar för tipspro-
menad.

Det var en ovanlig vår och blev också en 
speciell sommar. Alla saknade vi vårens lo-
gemöten och tänkta sommaraktiviteter som 
blev inställda p.g.a. Corona-pandemin. 

Styrelsen för logen Kärnan nr 608 hade 
styrelsemöte onsdagen den 5 augusti i 
trädgården hos vår PS sy Jeanette Croona. 
Styrelsen var överens att vi skulle försöka 
ha logemöte i september, om vi kunde följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är 
”bröderna” som planerar för efterkapitlet.
Styrelsen beslöt också att anordna en 
uteaktivitet på Kullaberg tisdagen den 
31 augusti, innan höstrusket kommer. 
Det blir möjlighet att njuta av naturen och 
också grilla för dem som önskar.

Logen Kärnan önskar en skön Höst tills vi 
ses igen! 
/LH Eivor Höörgren 

Styrelsen för Logen Kärnan samlad i trädgården hos PS 
sy Jeanette Croona.

En dag fick vi ordförandebrev från sy Mo-
nica Fahlström, som tyckte att medlem-
marna i logen skulle träffas och ha picknick 
i den vackra parken runt Kärnan torsda-
gen den 23 juli på em. Inte mindre än 33 
logesyskon kom. Sy Eva och br Ulf-Peder 
Eklund hade lagt upp en trevlig tipspro-
menad. Därefter slog vi oss ner med behö-
rigt avstånd och åt medhavd matsäck. Alla 
tyckte det var ett fint initiativ att träffas 
och få social samvaro så här. Många sam-
tal handlade om hur alla upplevt Corona-
pandemin, men också att vi saknat våra lo-
gemöten och oron över hur vi skulle kunna 
träffas i höst.

Sy Lena Malmberg på tipspromenad.

Sy Sonja Sönne på tipspromenad.

Många Vasamedlemmar har ju saknat 
samvaron och gemenskapen med sina 
Vasasyskon under den rådande pandemin. 
Därför tog vi tacksamt emot erbjudandet 
från Ulla och Stig Johansson om en 
söndagsträff i deras fina trädgård.
Med medhavd kaffekorg samlades 35 
logemedlemmar i strålande solsken och tog 

DISTRIKTS-
MÄSTARE
DL19

LOGEN  KÄRNAN nr 608  
Helsingborg

LOGEN  HÖGANÄS nr 634
Höganäs
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Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Norra Sverige nr 19

Inbjuder till
Vasakväll 13 maj 2021

och
Distriktsmöte

14 maj – 15 maj 2021

Elite Grand Hotel, Norrköping

Hjärtligt välkommen hälsar
DL 19´s Exekutiva Råd

Logen Blå Jungfrun, nr 749, Oskarshamn, 
har haft sin årliga golftävling på Oskars-
hamns GK.
Vi var åtta Vasasyskon, som spelade Vasa-
golf. (Se sidan 1.)
Eva Karlsson vann damklassen med 37 p 
och Jan Bredhammar vann herrklassen med 
32 p.                    / Gudrun Gustafsson

plats vid småbord med behörigt avstånd. 
Gertrud Green hade bakat jättegott 
vetebröd och Ingrid Berg bidrog med goda 
småbröd och alla lät sig väl smaka.
Ordförande Inger Bengtsson hälsade 
alla välkomna och överlämnade en 
blomsterbukett till värdparet med tack för 
det fina initiativet.
Leif Larsson tog med sig sin gitarr och 
underhöll oss med sång och musik till allas 
förtjusning.
Inger Bengtsson informerade oss om vad 
som fanns i nyheter och hoppades att vi 
ska kunna genomföra våra november och 
decembermöten om myndigheterna ger 
klartecken. 
Under mycket skratt och småprat försvann 
tiden snabbt, och alla var överens om att vi 
haft en mysig eftermiddag.

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 
nr 749  Oskarshamn
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Sy Monica Fahlström, br Bo Malmberg. I bakgrunden 
sy Eva Svärd.

Sy Kristina Albinsson, br Kjell Andersson, br Lars Nils-
son och sy Gunilla Nilsson.

Br Leif Jonasson och Lisbeth Johnsson. Sy Gunnel Hallberg Dahlman och Per Dahlman.
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