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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT 
 är den 18 oktober 2004.
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.
Text Med e-post På papper

Skicka som Word-fil eller oformaterad text.
OBS! Använd gärna fetstil, kursivering och/eller 

understrykning, men inte olika typsnitt!
OBS-2! Lägg aldrig in bilder i Wordfilerna.

Helst skrivet på skrivmaskin 
- ej skrivstil.

Bilder Med e-post På papper

Skicka INTE bilderna infogade i ett  Word-doku-
ment, Powerpoint-fil eller liknande.

Sänd varje bild som en separat fil - helst i JPG-
format. Har du tagit bilden med digitalkamera, var 
noga med att INTE ändra storlek eller upplösning 
innan du sänder iväg bilden. Använd så hög upp-
lösning (dpi) du kan, helst 300dpi.
Vill du skicka digitala bilder, men inte använda 

Internet, så går det lika bra på diskett, CD-skiva 
eller ZIP-disk.

Bifoga helst bildtexter i ett eget dokument, samti-
digt med bilden/rna, där du skriver bildfilens namn, 
följt av bildtexten.

Självklart tar vi lika gärna 
emot skarpa papperskopior i 
svart/vitt eller färg.

REDAKTÖR’N HAR ORDET...
Jag börjar även denna gång med att tacka Er 
som sänt in material till detta nummer. Dock 
kom min förhoppning, att alla Lokalloger 
skulle göra detta, på skam. En tredjedel av 
Logerna har inte hört av sig, BÄTTRE 

KAN NI. För visst händer det intressanta och 
trevliga saker på alla Logemöten. Men det är viktigt att Logen 

utser medlemmar som skall sända in reportage och bilder till VASA NYTT. 
Jag förväntar mig många trevliga rapporter och bilder från Logernas julmöten mm.
Vad mera? Arbete pågår med att ”bygga om” vår hemsida, så att den skall bli lättare att läsa 

och använda. Det kommer också att på försök inrättas ett ”diskussionsforum” på hemsidan. 
Men allt tar tid, det blir inte klart förrän efter jul.
Till sist — Årets Svensk-Amerikan 2004, professor Lars Lerup, uppskattade vad Vasa Or-

den av Amerika arrangerade för honom under sommaren. Han är numera medlem i Logen 
Forsgard Olson Nr 757 i Waco, Texas. Så nästa gång Ni träffar honom skall han tituleras 
broder Lars.
Bertil Ericsson

VASA SUPPORT CLUB INFORMERAR
VASA-VÄNNER!
Sträck på Er alla medlemmar i Vasa Support Club! Tack vare Er 

börjar listan bli lång över den ekonomiska hjälp som vi har kunnat 
bidraga med i olika sammanhang sedan starten. Som framgår av 
våra stadgar, som finns hos Er PS, så är det vissa villkor som gäller 
för bidrag. Hittills har nästan alla ansökningar varit motiverade, ex. studiebidrag vid ungdo-
mars USA- och Kanada-resor, Logers PR- och rekryteringsverksamhet m.m. m.m. och där 
har också bidrag kunnat beviljas. Däremot har avslag lämnats vid begäran om medel som 
inte har något med Vasa Orden av Amerika att göra.

Som vi nämnde i förra numret av Vasa Nytt fyller vi fem år 2005. Låt oss hjälpas åt att bli 
ännu fler medlemmar i Vasa Support Club, så att vi kan stötta och glädja ännu fler i deras 
strävan att arbeta ännu mer för vårt kära Vasa Orden av Amerika. Din medlemsavgift (30:-) 
blir mycket mer värd tillsammans med alla oss andra. Välkomna i gänget!

Vasa Support Clubs postgiro 105 68 42 - 6 
för medlemsavgifter - gåvor - kondoleansmedel

Rolf Arnshed Ordförande

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
ORDENSSYSKON!
Tiden rusar iväg och höstmörkret har lagt sig. Tack alla som deltog i 

Tjänstemanna-konferensen, hoppas att Ni har fått nytta av kunska-
perna i Ert Logearbete. 
Snart har denna terminen gått och när detta läses har vi julen fram-

för oss.
En titt i backspegeln på året som gått och vi kan konstatera att de 

arrangemang som är genomförda vad gäller Sverige-Amerika dagar, 
ÅSA-firande och Tjänstemannakonferensen har blivit lyckade. ETT STORT TACK 
till alla som har medverkat till att genomföra dessa aktiviteter.
Jag kan konstatera att intagningen av nya medlemmar håller i sig även i år. Vi får hoppas att 

den positiva trenden som har varit de senaste åren, även fortsätter framöver.
Arbetet inom Exekutiva Rådet är nu inriktat på Distriktsmötet som äger rum den 20-22 

maj 2005 i Borgholm på Öland. Det är en hel del som skall göras, innan själva mötet kan äga 
rum. Jag hoppas att många Logesyskon har möjlighet att närvara.
Jag och Carina vill på detta sätt önska alla Vasasyskon En God Jul och Gott Nytt År.

I Sanning och Enighet

Åke Mellnert
VA
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PPORT CLU
B
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VASA ORDEN AV AMERIKA



4 5
VDM HAR ORDET

Kära Vasavänner!
Höstfärgerna i naturen ersätts snart av vinterprakten, alldeles fantas-
tiskt egentligen hur naturen hela tiden ser framåt oavsett vad som sker 
runtomkring. Något att ta till sig när höstmörkret ibland kanske känns 
påtagligt.

Vi ser självfallet framåt inom vår Orden också. En av de grundläg-
gande hörnstenarna i vår verksamhet är vänskapen – det är ett fint löfte 

vi alla ger när vi blir medlemmar i Vasa Orden av Amerika. Det är väl värt att vårda. 
Var och en har här ett ansvar.

Det är glädjande att se de rapporter som kommer in från PS om nya medlemmar som tagits 
in i Lokallogerna. När man trivs tillsammans vill man också låta sina vänner uppleva en fin 
gemenskap. Ta med dem till ett möte i din Loge.

Jag hoppas vår nya informationsbroschyr används flitigt på bl.a efterkapitlen då gäster är 
på besök och i framtiden kanske kan bli medlemmar.

Första halvåret 2004 togs 51 nya medlemmar in i vår Orden i DL 20. Låt oss tro att det har 
blivit minst lika många under hösten.

Vill än en gång betona vikten av medlemsvården som också är mycket viktig.
Kontakta de syskon som kanske inte besökt Logen på länge. Det är viktigt att medlem-

marna inte bara är en statistisk siffra utan är aktiva och besöker möten åtminstone några 
gånger per termin.

Det betyder mycket såväl för Logens verksamhet som för gemenskapen.
En god vänskaplig atmosfär och aktiva efterkapitel bör vara bra dragplåster. Alla kan bi-

draga till detta.

Ett ord på vägen har myntats av en tysk skald
”Alla tar gärna emot goda råd utom de som bäst behöver dem”

Må väl och sköt om er alla.
Vasa-hälsningar
I Sanning och Enighet
Kjell Isberg

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
Ordenssyskon!
Vad tiden går fort! Nyss var min man/bror Gunnar och jag i Öjabyn 

och blev myggbitna och nu har mina pelargoner frusit ihjäl! Men 
däremellan har det hänt en hel del förstås.

Tre Logers Sommarträff i Blekinge i slutet av augusti blev för oss 
en ny och mycket trevlig upplevelse. Det var en välplanerad, full-
matad dag med besök i Harry Martinsson-museet och bilmuseet i 
Svängsta. På kvällen fest i Bygdegården, där tre gentlemän spelade 
gamla godingar till dansen.

Tjänstemannakonferens var det i Ljungby den 28-29 augusti med endast 7 av 19 Loger 
representerade från kulturledarna. Varför så få? Fel tid?

Brist på intresse? Pengar? Eller… De som var med sade sig dock vara nöjda.
Logemöten och museibesök har vår egen Loge haft. Vi har även besökt andra Loger, något 

som varit stimulerande och roligt. Olika Logelokaler, men ändå känner man sig hemma, 
då ceremonierna är desamma. Överallt fint och värdigt utförda, med extra pluspoäng för 
en parentation i LL Kärnan Nr 608, så stilla och andaktsfull att man rös. Olika, och många 
okända, människor, som tar emot med så mycket värme att man även därigenom känner sig 
hemma, man är bland syskon. Visst är Vasa Orden av Amerika fantastiskt!

När Ni läser det här, är väl (snart) julförberedelserna över. Jag vill ändå skicka vidare ett ord 
ur Owe Wikströms bok ”Långsamhetens lov”, som en av våra döttrar av oförklarlig anled-
ning sänt mig: ”Arbeta inte ihjäl er i onödan!” Gör inte det, kära Vasasyskon, utan ha det 
riktigt gott, både i helgerna och på det nya året.

En del av er kommer kanske ihåg brevskolan Hermods´ appell: nytt år – nya tag. Den kan 
vara ett bra motto även för oss i Vasa Orden av Amerika, inte sant?

 
I Sanning och Enighet
Gun Lith

GENOM MEDLEMSKAP, GÅVOR OCH 
 KO NDOLEANSER BLIR DU DELAKTIG I 

MÅNGA FINA PROJEKT INOM VÅRT DISTRIKT!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)

Välkommen i gemenskapen!
Postgiro 105 68 42-6

MINIATYRMÄRKEN

Miniatyrmärkena syns här avbildade i naturlig storlek. Dessa märken får köpas och bäras 
av dem som erhållit de ”stora” märkena.

Miniatyrmärken kan köpas/beställas hos Lokallogernas Finanssekreterare.
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DU RAPPORTERAR

Kära Vasavänner.
Nu är det snart jul och alla julkort ska skrivas, och som tur är har 

nu de nya brevmärkena kommit, ett ypperligt tillfälle att använda 
dessa. Tänk på att alla pengar som kommer in för brevmärkena går 
oavkortat till Ungdoms- och Kulturverksamheten. För er som är 
intresserade finns det fortfarande några kartor kvar med Lucia på, 
dessa säljer vi nu för 20:- kartan. Ta då kontakt med mig, telefon 

042-29 49 82 & e-post dl20.du@vasaorden.se och sätt in pengar på 
postgiro 15 12 43-3, Vasa Orden av Amerika, Distriktslogen Södra Sverige nr 20. 

Ett stort tack till alla er som betalar in och stödjer Ungdoms- och Kulturverksamheten.
Till sommaren 2005 planerar vi nu en cykeltur i Skåne. Detta kommer att bli en liten re-

pris på 1995 års cykeltur. Anmälningsblanketter kommer att skicka ut och har du inte fått 
någon, hör då av dig till din PS, det går också bra att hämta dem på Internet, http://www.
vasaorden.nu/. Som med alla ungdomsaktiviteter så måste ungdomarna ha någon kontakt 
med Vasa Orden av Amerika för att kunna söka. Cykelturen kommer att avlöpa från den 
2 juli till den 14 juli och vi kommer att starta i Ängelholm på Råbocka camping. Förutom 
cykling kommer vi att stanna på roliga, intressanta och spännande platser i Skåne. Så är du 
mellan 14 och 25 år ta då chansen och anmäl dig så fort som möjligt. En inbjudan har gått 
ut till USA och Kanada så förhoppningsviss kommer det amerikanska ungdomar också.
Till slut vill jag önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

I Sanning och Enighet
Morgan Pålsson

DISTRIKTSHISTORIKERN
Ordenssyskon!
Jag hade förmånen att träffa representanter för Logehistorikerna vid 

tjänstemannakonferensen i början av hösten. De vara alla deltagare i 
Logehistorikergruppen, som jag ledde.

Det blev ett livligt utbyte av erfarenheter från deras olika Loger. 
Tips nedtecknades och frågor ställdes. Ann-Margret Ericsson delade 
med sig av sin kunskap om hur man arbetar med arkivering i hen-
nes Loge, Ronneby Nr 630. Hon visade på det goda exemplet: väl 
strukturerat material och genomtänkta rutiner.

Vi ägnade också tid åt att fundera på Logehistorikerns roll när den egna Logen firar jubi-
leum. Logehistorikern har en given roll som delgivare av Logens historia. Det gäller att knyta 
samman de stora linjerna i Logens utveckling, årtal, fakta och dylikt med speciella händelser, 
personliga minnen och olika Logemedlemmars betydelse i stort som smått. Lämpligen görs 
detta i en skrift, medan den muntliga framställningen vid jubiléet kanske utformas som 
verser eller på annat lämpligt sätt. 

Genom inspirerande och givande samtal i gruppen dryftades gemensamma frågor kollegor 
emellan. Distriktslogen informerade om ungdomssatsningar i vår Orden genom Distrikts-
ungdomsledare Morgan Pålsson. Om Vasaarkivet i Bishop Hill berättade Gunnar Mossberg, 
Sveriges representant i arkivstyrelsen. Själv berättade jag om arrangemanget Årets Svensk-
Amerikan och dess bakgrund. 

Förra hösten ordnade jag en kurs på Emigrantinstitutet för Logehistoriker med avseende 
på allmänna arkiveringsregler. En ny kurs planeras till nästa höst med inriktning specifikt 
på vårt material i Logerna. Lokallogerna har olika lösningar på sin arkivering, hur man ar-
kiverar, vad man arkiverar och var man arkiverar sitt material. Viktiga frågor som behöver 
lyftas fram. 

Distriktslogen kommer att arkivera sitt material i Blekingearkivet för folkrörelse- och lokal-
historia i Bräkne-Hoby från och med 2005. Lokalerna är ombyggda och ändamålsenliga. 
Kanske kan vi förlägga kursen dit.

Har ni en arkivkommitté i er Loge? Om inte, tänk på att det är en god början till att se över 
Logens material och att verka för att det arkiveras på ett tillförlitligt sätt.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

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.

TOMTAR PÅ LOFTET?
Nej, men i den här tidningen.
Redaktören har placerat ut ett antal tomtar — hur många?
Rätt svar i nästa nummer.
Tomten till höger skall inte räknas - den bara visar vad ni skall leta efter.
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MDER
Vasavänner.
Tjänstemannakonferensen är genomförd, tack till alla er som som 

jag träffade i Ljungby, för en väl genomförd sådan, för ert stora 
engagemang i att lära mer om vårt sätt att arbeta och verka i Loge-
arbetet, jag lärde mig mycket under de här två dagarna.
Nästa år har vi ett Distriktsmöte i Kalmar och jag vill påminna om ”Motionen”, ja inte den 

i skog och mark utan motionen/-erna till Distriktsmötet, dom skall vara DS tillhanda senast 
31/1-05 och då skall den/de vara behandlad/-e av Logen.
Alla kan lämna in motioner, antingen som enskild medlem eller via Logen. Kom bara ihåg 

att den alltid skall behandlas av Logen, annars blir den inte godkänd.
Det blir större kraft om Logen tillstyrker och tar den som sin motion, men skulle det inte 

bli så lämna den då som enskild motion. Men kom ihåg att Logen ändå alltid måste till-
styrka eller avslå.
Man kan motionera om det mesta som rör vår Orden, stadgar, konstitution m.m.
När ni skriver motionen skriv en ”bakgrund” först, där ni förklarar ert syfte.
Tänk gärna på vad som påverkas av stadgar, konstitution mm samt om det är möjligt, 

eventuella kostnader.
Har jag rört till det, eller är det glasklart, i så fall lycka till med ”motionerandet”.
Jag och Ingegerd vill önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt Vasaår.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

DISTRIKTSSEKRETERAREN
ORDENSSYSKON!
Nu är det snart dags att börja fundera på om ni skall skriva motion 

till Distriktsmötet 2005. Dessa skall vara DS tillhanda senast den 31 
januari 2005.

Kom ihåg att alla motioner måste behandlas i Logen för att kunna 
tas upp till behandling vid Distriktsmötet.

Handboken för tjänstemän är nu levererad till samtliga Loger. 
Det saknas ännu lite material innan den är helt komplett. Arbetet 

med att färdigställa detta pågår och inom den närmsta tiden levereras det till er alla.
Det har naturligtvis insmugit sig några stavfel mm varför en del blad kommer att bytas ut.
Då det har uppstått ett rykte att man ej får bära namnbrickan på sin högtidsdräkt måste 

jag dementera detta. Självklart får man göra så.
Någon Loge tänker låta gäster deltaga i efterkapitel till högtidsmöte och påstår att det ej 

finns angivet att så ej får ske.
Därför är det viktigt att klara ut detta.

• Första gången ärendet behandlades var som motion nr 4 vid Distriktsmötet 1979. 
Här beslöts enligt protokoll nr 136, §37 att gäster ej får deltaga vid efterkapitel till högtidsmöten.

• Andra gången ärendet behandlades var som motion nr 2 vid Distriktsmötet 1981. 
Här beslöts enligt protokoll nr 143, §36 att gäster ej får deltaga vid efterkapitel till högtidsmöten.

• Tredje gången ärendet behandlades var som motion nr 18 vid Distriktsmötet 1993. 
Här beslöts enligt protokoll nr 189, §36 att gäster ej får deltaga vid efterkapitel till högtidsmöten.

I demokratisk ordning har Logerna alltså beslutat att gäster ej får deltaga i efterkapitel 
till högtidsmöte.
Slutligen vill jag önska alla Vasasyskon en fin höst med många trevliga stunder i Logerna. 

Var en flitig besökare och ta gärna kontakt med medlemmar som inte besökt Logen de se-
naste mötena och påverka dem att delta i vår fina gemenskap.

Varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Per Dahlman

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN
Ordenssyskon!
Snart kan vi lägga ytterligare ett trevligt Vasa-år till handlingarna..
Tiden rinner iväg och snart är det jul igen.
Då skall vi ju alla bry oss lite extra mycket om våra närmaste, 

så varför inte kombinera det hela dvs. Vasa Orden av Amerika 
och julklapp.
Har Du sett det senaste utbudet av ordensartiklar hos Din FS som ju som 

regel sköter Logens försäljning?
Under det gångna året har vi tagit fram nya hållare för utmärkelser till våra systrar för såväl 

de stora utmärkelser som våra minimärken. Den för de stora är i grunden samma som tidi-
gare men är stadigare samt har en ny dekorkant runt om. För Dig som inte sett den så liknar 
den ett V som fästes med kardborrband i nacken. Den för våra minimärken som vår tillver-
kare kallar för ”läpp” är rak och försedd med säkerhetsnål (bara ett fäste i klänningen), här 
finns även plats för namnskylt. Begränsat antal stora utmärkelser rymmes även på ”läppen”

För våra bröder har vi också tagit fram en hållare för våra utmärkelser. Denna hållare skiftar 
Du enkelt mellan olika högtidsklädslar, även denna rymmer en namnskylt
Vi har även lyckats finna en ny leverantör till våra Blazermärken. Glädjande nog med ett 

lägre inköpspris så nu sänker vi priset på detta fina märke som får lov att bäras alltid.
Glöm sedan inte att det finns tjusiga broscher i 2 utförande för våra systrar. För våra bröder 

slipshållare och manschettknappar och för båda finns det livremmar.

Med önskan om en God Jul och Gott Nytt VASA-år
I Sanning och Enighet
Olle Wickström med sin syster Marie
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DKL Gun Lith, VO Gunilla  Broddesson och 
Gunnar Lith flankerade av CM Jan  Bürzell 

och CMA Birgitta Linåker Bürzell

Musicalartisterna tackar för sig.

LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Logemöte fredagen den 10 sept. Efter en väl-
smakande ”Dansk Fläskestek” var det dags för 

kvällens gäst. Det var Österrikes General-Konsul, William 
Marchall, som skulle berätta om Nobelmiddagen som han 
varit ansvarig för i ett tjugotal år. Det var mycket intressant 
och underhållande att få del i det stora arbete som ligger bak-
om denna stora tillställning. Ingenting får gå fel. /BÖ/HDB

Högtidsmöte lördagen den 9 oktober. Årets andra Hög-
tidsmöte var väl genomfört med ljuständning och andra ce-
remonier. Som alltid en fin stämning och vid banketten god 
mat och god samvaro. Dans till Rickards orkester. Barbro 
och Nils Henriksson presenterade lotteriet som alltid över-
raskar med sin finurlighet. Medlems-lotteriet drogs av Inga-
Britt Ferborn. Alla var glada, även de som inte vunnit. Som 
alltid en fin SKÅNE-kväll. /BÖ

LOGEN CARLS-
KRONA NR 601

Lördagen den 9 september 
genomfördes högtidsmöte 
med reception i Logen Carl-
skrona nr 601. Vid en väl ge-
nomförd ceremoni upptogs 
Cherstin Isgren som medlem i 
vår Loge. /BR

komma på besök, för att un-
derhålla oss med berättelser 
om Astrids fantastiska liv.
Logens damer sjöng och 

dansade många av de kända 
sångerna från filmerna.
God mat, bra underhållning, 

det kan inte bli bättre. /AL 
(Se även bild på sidan 27)

LOGEN KÄRNAN NR 608
Höstens första Logemöte den 4 september blev, som vanligt numera, en riktig fullträff.
Logens ungdomar svarar för mat, regi samt underhållning. Denna kväll kunde vi också se 

Logens äldsta medlem, Elsa Svensson, och Logens yngsta medlem, Maria Olsson, sittande 
tillsammans. (Se bild sidan 13)
God mat, sprakande lustspel samt en gissningstävling på de olika musikstyckena. Ingen 

hade alla rätt! /AL
Logemöte den 2 oktober. Den här gången var det ett lustspel, och en kväll där vi fick en 

lära oss det mesta om Astrid Lindgren.
DKL Gun Lith med make Gunnar från Logen Westervik Nr 679 hade gjort sig besväret att 

William Marchall berättar

LL Carlskrona Nr 601 tjänstemän med 
nya medlemmen Cherstin Isgren

LOGEN CHRISTIAN NR 617
”Naturen som hälsokälla” var temat för 
det mycket högklassiga bildkåseri som Olle 
Hjelm höll vid logen 617 Christians möte 
den 18 september. I ord och bild gav han 
en poetiskt fullödig presentation av Sverige 
från norr till söder. Och Olle är sannerligen 
ingen nybörjare i fotogebitet.
- Jag har fotograferat i 50 år med många fantas-
tiska naturupplevelser som följd. Jag har ofta an-
vänt bilden som illustration i många samman-
hang, konstaterar Olle Hjelm för Vasa Nytt.
Framställning och visning av bildspel har 

blivit något av en specialsysselsättning för 
honom. Av det som han visat upp kan näm-
nas ”Nils Holgerssons resa genom Sverige”, 

”Från Lofoten till Bottenviken” och ”Österri-
ke - ett turistland”. Dessutom har han servat 
hotell- och reseföretag med bilder. 
Olle Hjelm var under 25 år verksam i Norr-

land, bland annat som chef för Storliens Högfjällshotell och Lapplandias sporthotell vid 
Riksgränsen. Dessutom var han verksam som turism-och företagsutbildare. Och  meritlistan 

Olle Hjelm med utrustning för bildspel

Fortsätter på sidan 18
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Logen Kärnan Nr 608:s äldsta 
medlem, Elsa Malm och den 

yngsta, Maria Olsson.

VASATRÄFF I BLEKINGE
Blekinges Vasaträff lördagen den 21 augusti 2004. Samling skedde vid Tostarps Bygdegård 

i Asarum, dit ett 50-tal Vasamedlemmar från LL Ronneby Nr 630, LL Carlskrona Nr 601, 
LL Utvandrarna Nr 680 samt några medlemmar från andra län hade hittat vägen. I buss fär-
dades vi till Jämshögs Hembygdsmuseum, där Bengt Bejmar på ett medryckande sätt berät-
tade om Harry Martinsson och Sven Edvin Salje. Vi gick runt i museet och beundrade bland 
annat Harry Martinssons fantastiska samling av all världens etiketter. Därefter begav vi oss 
till Brocenter utanför Olofström. Regnskurar hindrade lunch i det gröna, men Brocenter 
upplät generöst sin cafeteria till oss. Mätta och belåtna kunde vi sedan ta del av dels en gui-
dad tur genom det nya bil- och fordonsmuseet, där Lars Kvedenius förevisade bl.a. en Oliver 
från 1903 samt många av Volvos olika modeller, dels sitta ner i biografen, där Lisa Bengtsson 
från Turistbyrån visade ”Kronan på verket”, en kabaré från Volvos 250-årsjubileum 1985.
Tillbaka i Bygdegården väntade välkomstdrink och mingel. Vi satte oss till bords och av-

njöt kvällens middag med slottsstek och till kaffet hembakad tårta. Dans, tävling och lotteri 
gjorde att tiden gick fort, och snart var det dags för nattkorv och hemresa. STORT TACK 
till Bertil, Börje och Jan samt till alla som hjälpte till ”bakom kulisserna” med dukning, kaf-
fekokning, tårtbak, disk och städning. /MW

Lite mat kan väl aldrig skada!

Tacka vet vi (gamla) Volvobilar.

RAPPORT FRÅN TJÄNSTEMANNAKONFERENSEN.
Vid Tjänstemannakonferensen i Ljungby 28,29 augusti 2004 fick LH-gruppen under led-

ning av DH Catherine Bringselius-Nilsson, ge sig i kast med en mastig uppgift. Vi skulle 
skriva en historik till vår Loges 50- års jubileum. Idéer bollades och vi tyckte att vi fick ihop 
en bra disposition.
En del tid använde vi till utbyte av erfarenheter, vilket var mycket berikande.
Ny teknik för att göra Logernas historia tillgänglig för många samt arkiveringsregler
diskuterades.
Vi förberedde ett framträdande vid konferensens övningshögtidsmöte och en i gruppen
agerade.
Det var två intensiva och givande dagar tillsammans med en grupp entusiastiska LH och
BLH.
Marianne Göthberg
BLH, Logen Westervik Nr 679

VASAVÄNNER I  DISTRIKTSLOGEN 
SÖDRA SVERIGE NR 20!

Boka helgen 22-23 oktober 2005 för ett besök i STOCKHOLM!
Logen Mälardrottningen nr 563 firar sitt 75-årsjubileum med Högtidsloge och Bankett.
Inbjudan kommer att sändas till varje Loge. Kontaktman MDER Br Lage Jenneflod.
Vi vill också passa på att önska Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Vasasyskonen i Logen Mälardrottningen nr 563
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Ursprungsboken Förre Stormästaren Lennart Petersson, Richard 
Horngren, Lillemor Horngren och Charlotte Bör-

jesson i samspråk på arkivet i Boshop Hill.

VASA ARKIVETS STÖDFÖRENING
Charlotte Börjesson som tillsammans med sin man Lars-Göran blev livstidsmedlemmar i 

Vasa-Arkivets Stödförening, våren 2004, gjorde en resa i svenskbygderna runt Chicago under 
maj månad i år. Charlotte var engagerad i den släktforskningsresa som SwedGen-Tour 2001 
skulle ha genomfört men som fick avbrytas p g a den tragiska händelsen 11 september 2001.
Ett av målen på resan var att besöka Bishop Hill och även Rockford i Illinois. När Charlot-

te under planeringen tog kontakt med Arkivets föreståndarpar Richard och Lillemor Horn-
gren och berättade att hon skulle hålla en presentation och workshop om emigrantforskning 
och även om svensk släktforskning på Internet i Rockford, blev de mycket intresserade 
av att även hålla en liknande presentation i Bishop Hill. Eftersom utrymmet på Arkivet 
inte kan rymma en alltför stor publik förlades föreläsningen till den närliggande grannsta-
den Kewanees bibliotek. Föreläsningen blev mycket populär där många medlemmar av den 
lokala släktforskarföreningen deltog och fick god inblick i svensk släktforskning. Deltog 
gjorde även Vasa-Arkivets President Lennart Petersson och Joan liksom Rickard och Lille-
mor Horngren samt Lillemors syster Birgit Siegers från Sverige. Efter Bishop Hill föreläste 
Charlotte i Rockford under två dagar där deltagarna fick stort utbyte av hennes kunskaper.

Charlotte och Lars-Göran har skänkt en bärbar Toshiba dator med släktforskningspro- 
gram till Arkivet som jag tog med mig över till Bishop Hill och Arkivet i samband med 
styrelsemötet i slutet av oktober. Den gåvan blev mycket uppskattad och kommer att vara 
till mycket hjälp på Arkivet.
Gunnar Mossberg

AKTIVITETSKLUBB NR 22 

VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING
bildad 21 september 1992

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd 
A rkivets 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

Över Kinas storstäder flammar neonljusen

SVERIGEDRÄKT TILL SALU.
Då jag sällan använder min Sverigedräkt tänker jag sälja den. I första hand tänker jag då på 

Medlemmar i Vasa Orden av Amerika. Storlek 38 - 40, 2 vita blusar, den är inte mycket använd.
Ring mig 040 - 875 12

Hjördis Hademark LL Skåne Nr 570.
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rande upptakt på höstsäsongen. De talrika närvarande medlemmarna gladde sig även åt att 
sex nya kandidater balloterats in. /RF (Se bild längst ner på sidan 16)
Logen Småland mitt i Jönköpings kultursatsning
Under ett intensivt dygn fylldes Jönköping av kommunens kultursatsningar. Ett myller av 

aktiviteter pågick och Vasa Orden av Amerika fanns med i centrum. På Stadsbiblioteket, i skär-
ningspunkten där alla besökare måste passera, stod Logen Småland Nr 618 med sin 2 meter höga, 
16-sidiga utställningsskärm och vår Ordens helt nya informationsbroschyr. Flera, flera hundra 
besökare kunde inte undgå att se utställningen, broschyrer delades ut och tjänstgörande Loge-
medlemmar informerade. När mörkret sänkte sig över staden kunde en nöjd ordförande Per 
Olof Brinck lägga 
sexton klart in-
tresserade namn 
till listan med 
redan antagna 
kandidater till vår 
Loge. /RF

Rune Fornander 
och Per Olof Brink 

med Logen Små-
lands utställning 
under Jönköpings 

kulturdygn.

LOGEN SMÅLAND NR 618
Över Kinas storstäder flammar neonljusen, men klockan 23 blir det svart. Då släcks alltihopa.
Så sa Manne Karlsson när han visade sin videofilm från parets Kina-resa under efterkapitlet 

vid kulturlogen den 25 september. El Gorgedammen skall häva elbristen som mörklägger 
Kina. Den byggs just nu och blir 60 mil lång. Ungefär som mellan Malmö och Västerås. 
Vattennivån har redan stigit och bogserbåtar har tagit över långtradarnas yrkesmässiga tra-
fik. Mindre transporter sker längs uthuggna stigar på tvärbranta bergsidor. Dalen är inte 
tom, där bor cirka 2 miljoner kineser. Alla måste nu flytta från gård och grund, inklusive en 
hel stad, stor som Malmö. På höjderna runt dalen växer de nya bostäderna fram, och upp 
ur dalen bärs nu inte bara möbler och husgeråd, utan även dörrar, dörrposter, fönster och 
takbeläggningar. Kort sagt allt som kan återanvändas. Som motvikt mot denna febrila bygg-
verksamhet, fick Logemedlemmarna njuta av bilder från färg sprakande cirkusföreställningar 
med helt omöjliga balanskonster utförda av gatubarn som hämtats upp ur en hopplös slum-
tillvaro. Samt luxuösa kejsarpalats, vilande i en avskild tidlös skönhet som skarpt kontraste-
rade mot de överbefolkade tätorternas helt kaotiska trafiksituation, suveränt behärskad av 
nitiska trafikpoliser. Ordförande Per Olof Brinck tackade Manne Karlsson för en stimule-

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628
Lördagen den 18 september var det dags för Logens första höstmöte. Vår DM Åke Mell-

nert och DD Carin Svensson hjälpte oss att få en trevlig kväll. Alltid givande att få besök 
av er!
Kontakt Amerika gav information om hur man blir kanadensisk medborgare och vilka 

omfattande kunskaper om landet som krävs, såväl som språkkunskaper i engelska och/eller 
franska.
Kvällen avslutades med att Kent Johansson berättade om diktaren Pelle Näver och läste 

några av hans alster på genuin småländska. Ett trevligt och engagerat framförande, som på 
begäran också gav några extra dikter.
Förberedelserna för 2005 års Distriktsmöte är i full gång. Vi hälsar alla välkomna till Kal-

mar den 20 till 22 maj. /MB

kan göras ännu längre. I yngre år var han till exempel verksam som friluftsledare, färdledare, 
skidlärare och naturguide. Studieförbund, Måbra-projekt och olika föreningar är andra mål-
grupper för den synnerligen aktive Vasa-medlemmen.
Det som tidigare var ett intensivt jobb i Norrland har på senare år blivit som en hobby i 

södra Sverige och han är idag bosatt nära naturen i Immeln norr om Kristianstad. Där kan 
man förhoppningsvis hitta honom mellan resor och fotouppdrag..
Fotoutställningar i olika projekt har också burit Olle Hjelms signum. Ett exempel är en 

bild i storformat i Sveriges Turistråds reklamkampanj i tunnelbanan i Stockholm. /WN
Vid högtidsmötet lördagen den 23 oktober kunde O Gösta Löfstedt hälsa DD Jan-Åke 

Ferborn och Inga-Britt, LL Skåne Nr 
570, Logens förra DD Inger och Kurt 
Hammarlund samt DD i LL Calmare 
Nyckel Nr 628 Carin och Alf Svensson 
LL Ronneby Nr 630, Egart Lindholm 
LL Trelleborg Nr 734 och Carol P Mar-
tin LL Fylgia nr 119 San Fransisco, USA 
välkomna. Till Stiftelsen Sverige-Ame-
rikadagen i Önnestad valdes Sven Lang 
och Nils-Olof Olsson att representera 
Logen. Till revisor valdes Pernilla Frick 
och till suppleant Willy Nilsson. LFT 
utdelades till Karl-Erik Isaksson, Birgitta 
Olsson samt Birgit Thern Bertéus. Hög-
tidsmötets efterkapitel förflöt i gemytliga 
former med god mat och dryck samt dans till fin musik. Efter en helfestlig kväll skildes vi åt 
vid midnatt och ses nästa gång till Thanksgivings-firande lördagen den 27 november. /KH

O Gösta Löfstedt utdelar LFT till 
Karl-Erik Isaksson, Birgitta  Olsson 

samt Birgit Thern Bertéus. CM 
Conny Häll ser intresserat på.
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LOGEN RONNEBY NR 630
Rapporter från sommarens många Vasa-arrangemang 

präglade höstens första Logemöte lördagen den 4 septem-
ber. KL Karl-Anders Hjortskull berättade om sin kontakt 
med LL Harmoni Nr 472 i Portland och gav dessutom in-
formation om lämpliga släktforskningssajter för den som 
söker släktingar i USA och 
Canada. Ingrid Rytterdahl 
redogjorde för när hon och 
Hans-Åke Rytterdahl besökte 
Logen Drott Nr 168. I maj 
hade Astrid Adholm deltagit i 
mediakursen som anordnades 
i Storlogens och SLPD Lisbeth 
Hallberg-Qvarfordts regi. Nu 
fick hon ta emot ett diplom. 
Vid kvällens efterkapitel skild-

rade Björn Svensson, författare och ordförande i hembygdsför-
eningen, livet i vår stad med utgångspunkt från gamla vykort.
Bland Vasasyskonen som, vid Logemötet lördagen den 2 

oktober, tog plats i Logesalen fanns förutom vårt DD-par 
Karl-Erik och Karin Mellnert ytterligare gäster nämligen 
Irene Aldén, LL 617, Mona Harrysson LL 678 och Inger Er-
icsson LL 747. Parentation hölls över Adil Olofsson. Några 
ord framfördes också till minne av Einar Heidensjö. Två nya 
medlemmar balloterades in. Vid efterkapitlet som var Syst-
rarnas afton, framfördes en fickrevy. Mot bakgrund av en 
nostalgisk tillbakablick speglades nutida företeelser i vår lilla 
stad, som t.ex. sommararrangemangen i regn och sol, äventyr i lågprisvaruhusen, konsten 
att lösa tågbiljett och vårt nya hälsocenter. Allt blev centrifugerat i stans rondeller. Skratt 
och applåder visade att många kände igen sig och att föreställningen uppskattades. /CS 
(Bilder även på sidan 27)

Astrid Adholm med 
 diplom från mediakurs

LOGEN MALMÖHUS NR 643
Den 3 september samlades 73 Vasamedlemmar till möte i Logen Malmöhus Nr 643. Ma-

ten bestod av trollerilåda och persikor med vispgrädde som dessert. Mr Trollis som verkligen 
trollade bort oss och med humor och elegans gjorde sina tricks. KL, Käthe Berggren, rap-
porterade från Berlin där hon besökt ett konstmuseum och sett konst från The Museum of 
Modern Art i New York.

Den 2 oktober bjöd 
Logen Malmöhus till 
högtidsmöte. Höstens 
ankomst firades med 
älgstek och hjortronpar-
fait. Malmöhuslogens 
medlemsantal utökades 
med fyra denna kväll. 
Intagningsceremonin 
genomfördes med värdighet. Våra nya logesyskon är Therèse Andrée, Alf och Birgit Persson 
samt Bengt-Sture Karlsson. Br Bengt-Sture höll senare på kvällen recipiendernas tacktal. 

(Se även bild på sidan 27)

Golftävlingen, den första i Logens Malmö-
hus regi, vanns som tidigare meddelats av 
Sy Helen Andersson och som fick ta emot 
Logens vandringspris som bestod av ett Va-
saskepp i glas. KL/Bg

Björn O.  Svensson 
berättar

Dans kring 
rondellen Sjukt 

Systrarna sjunger ut. I 
förgrunden en rondell.

Golfspelarna i Logen Malmöhus Nr 
643 njuter efter väl förättat värv.

Glada Vasamedlemmar vid trevlig bankett.
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LOGEN UTVANDRARNA NR 680
Vid höstens första Loge-

möte, söndagen den 12 sep-
tember, deltog gäster från 
LL Christian Nr 617 och LL 
Carlskrona Nr 601.

Lars-Eric Jonsson, vår se-
naste mottagare av Heders-
standaret för kulturella insat-
ser, tog hand om efterkapit-
let. Med ord, bild och musik tog han oss med på en fantastisk resa till Ryssland och lät oss 
möta de skickliga unga ryska dansarna, som 
så många gånger glatt oss under Östersjöfes-
tivalen. /MW (Se även bild på sidan 28)
Efter Logemötet, lördagen den 16 oktober, 

med ballotering av nya medlemmar, avnjöt 
vi en amerikansk måltid med bl.a. Beefsteak 
Whole roasted w. hash browns.

Vid kvällens efterkapitel tog Maj-Britt Er-

LOGEN WESTERVIK NR 679
Logen Westervik Nr 679 började höstterminen lördagen den 11 September 2004, med en 

kulturaktivetet som bestod i att göra ett besök på Västerviks museum vid Kulbacken. Ett 
femtontal medlemmar hade slutit upp för att få ta del av en diger portion med kultur och 
sevärdheter som vår gamla stad har att erbjuda. (Se bild på sidan 27)
Den nye museichefen Pierre Gustavsson var en mycket engagerad och entusiastisk berättare.
Dagen avslutades med en lunch vid Båtsmansstugorna där en strömmingslandgång skölj-

des ner med öl och kaffe.
Höstens första Logemöte startade upp Lördagen den 25 September. Det är alltid trevligt 

att återse Logens medlemmar igen efter det långa sommaruppehållet.
Det fanns mycket att redovisa inför Logen, bland annat från 

tjänstemannakonferensen i Ljungby.
Vid efterkapitlet serverades en varmrökt lax med tillbehör. 

Kvällens gästföreläsare var Vimmerbybon Erik Carlsson som 
samlat historik om en Charles John Eriksson, senator i Iowa, 
men född i Södra Vi. Erik har lagt ner ett oerhört arbete på 
att söka fakta vid landsarkivet i Vadstena.
Kvällen avslutades med dans och lotterier, där ett dignande 

prisbord gav de flesta  valuta för pengarna. /SLGästföreläsare Eric 
Carlsson berättar.

iksson oss med på en spännande resa i sydvästra USA. Vi startade i San Fransisco, insöp 
fängelseatmosfären på Alcatraz och åkte cable cars. I Napa Valley besökte vi vinodlingar, i 
Yosemiteparken beundrade vi jätteträden och i Sveadal firade vi midsommar. Resan fortsatte 
till Los Angeles, Hollywood och San Diego med dess berömda djur park. Efter släktbesök i 
ett hett Phoenix väntade Hooverdammen och Grand Canyon. Resan avslutades i glittret i 
Las Vegas. Med varma applåder visade åhörarna sin stora uppskattning av Maj-Britts trevliga 
framförande. /MW

Alla(?) lyssnar intresserat på Lars-Eric Jonsson

Maj-Britt Erikssons bilder från USA beundras.

LOGEN NYBYGGARNA NR 698
Lördagen den 22 maj spelades årets Vasagolf på Ljungbyheds golfbana med Logen Nybyg-

garna Nr 698 som arrangör. 38 spelare ställde upp för att kämpa om poängen och till slut 
stod Mats Holmberg, Logen Nybyggarna Nr 698, som segrare med 33 poäng, därefter kom 
Inga Widell, Logen Carl von Linné Nr 678, och Jan Eriksson Logen Höganäs Nr 634. Övriga 
pristagare:

• För placering närmast hål: Sven-Olov Stigsson, Logen Örkelljunga Nr 747.
• Längsta drive damer: Helene Andersson, Logen Malmöhus Nr 643.
• Längsta drive herrar: Hans Sjödahl, Logen Carl von Linné Nr 678.
• Vandringspriset gick till arrangerande Mats Holmberg, Logen Nybyggarna Nr 698.

Efter prisutdelningen avslutades tävlingen med ett samkväm på Råbocka Familjecamping. 
Nästa års Vasagolf arrangeras av Logen Carl von Linné Nr 678 i Växjö.

Lördagen den 21 augusti i bra väder hade vi traditionellt vår Grillafton ute på Råbocka 
Familjecamping med gäster från Logen Kärnan Nr 608 och Logen Höganäs Nr 634. Som 
vanligt hade våra två grillbröder, Lars och Per-Olle, lyckats charmant med grillandet, god 
potatis och grönsallad kompletterade. Efter maten blev det dans på stenplattorna för att se-
dan avsluta festen cirka 22.oo. Då hade det varit dragning på lotteriet och många gick hem 
med fina vinster under armen. Rolf, vår Ordförande, avtackade sin vana trogen arrangörerna 
med ”vinst”-lott. /GH

Välbesökt grillafton hos Nybyggarna.

Logens verkliga höststart var söndagen den 5 september med start kl. 08.00 i Logesa-
len där Ordförande, Rolf Hansson, kunde hälsa 36 Logemedlemmar välkomna. Vid hade 
sedvanlig dagordning innan vi tog oss ut till Ängelholms Hembygdspark för intagande av 
egen frukostkorg innan utflykten till södra Halland började. Första stopp var hos Svedinos 
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DU SURFAR VÄL IN PÅ VÅR HEMSIDA IBLAND?
Här kan du läsa om hela vårt Distrikts kommande program - med de senaste uppdate-

ringarna. 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/

LOGEN TRELLEBORG NR 734
Höstens första Logemöte, onsdagen den 8:e september, besöktes av drygt 90 medlemmar. 

Kulturledaren Monica Rosenqvist berättade under punkten ”Kontakt Amerika” om Marga-
ret Mitchell, författarinnan till romanen ”Borta med Vinden”. Damen som bröt foten och 
under konvalescensen började skriva sitt livs verk. Skrivandet tog tio år. Boken, som pu-
blicerades 1936, slog alla försäljningsrekord och förärades Pulizerpriset. Hollywood köpte 
filmrättigheterna och filmen vann nio Oscar.

LH Inga-Lisa Arnshed tog därefter över och informerade om Vasa-Arkivet i Bishop Hill, vars 
viktigaste uppgift är att bevara dokument om Vasa Orden av Amerika och dess medlemmar.

Efter hemlagad rotmos med fläskkorv avslutades kulturaftonen, som hade som tema ”Hyll-
ning till mannen och kärleken”, med en uppskattad underhållning av Malena och Kenneth 
från Piggsvinsteatem. /MR (Se även bild på sidan 28)
Vid högtidsmötet lördagen den 9:e oktober upptogs fyra nya medlemmar, Ingrid och Stig 

Moberg ( Skurup ) och Anita och Leif Persson, i syskonkretsen.
Under punkten ”Kontakt Amerika” berättade KL Monica om Route 66, som en gång i 

tiden gick genom åtta delstater och förband städerna Chicago och Los Angeles. Vägen kan-
tades av bensinstationer, reklamskyltar och motell och trafikerades flitigt av folk som ville 
söka en framtid i storstäderna.
Tack vare ideella krafter finns idag, 20 år efter den definitiva dödsstöten, knappt 20 procent 

av den ursprungliga vägen kvar, som nu är skyltad ”Historic Route 66”. BLH Börje Gun-
narsson fortsatte därefter och 
berättade om Lokallogen 
Trelleborgs historia och dess 
medlemsutveckling från bil-
dandet den 13 april 1985 
av 33 chartermedlemmar 
till idag, då medlemsantalet 

Bil- och Flygmuseum i Ugglarp där det blev många diskussioner kring de gamla bilarna och 
det fanns även ganska många flygplan att beskåda. Sen for vi vidare till Heagårds konst och 
hantverk utanför Halmstad och därefter till Kvibille Gästgivaregård, där vi åt en trerätters 
middag samt hurrade för Heidi och Mats som var nygifta och fick en gåva av Logen. Innan 
vi lämnade Kvibille inköptes speciella ostar. Så styrdes färden ner till Ysby Gamla Lanthan-
del, där vi besåg dess museum med olika avdelningar, lanthandel, leksaker, kläder, och rum i 
olika tidsepoker. Utflykten avslutades i Ängelholms Hembygdspark, där det serverades kaffe 
och sedan blev det dragning på vårt lotteri, i vilket det visade sig att vår PS Jan vann de tre 
första vinsterna och den sista och det må han vara väl unnat. O Rolf tackade arrangörerna 
och försåg dem med sedvanlig ”vinst”-lott. /GH (Se även bild på sidan 28)

uppgår till 143 medlemmar.
Under efterkapitlet bidrog en välsmakande festsupé och dans till Niklas Larssonz orkester 

till den höga stämning som alltid präglar Logens sammankomster. /MR

Ordförande  Bertil Nilsson och 
faddrar bakom nya medlem-

marna Anita och Leif Persson 
samt Ingrid och Stig Moberg.

SKÅNE RUNT 2005
Till sommaren 2005 gör vi en repris på 1995 års Skåne runt tur. Vi kommer att starta på 

Råbocka camping den 2 juli och avsluta där den 14 juli. Längs vägen stannar vi till på olika 
kulturella och spännande platser.
Vi hälsar alla ungdomar i ålder 14 till 25 år välkomna att anmäla sig till denna cykel tur. 

Du ska vara medlem eller barn/barnbarn till Vasamedlem. Anmäl dig snabbt då antal platser 
är begränsade.
Anmälningsavgiften är 100:- och anmälan är bindande. För dessa 100:- får du, tältplats, 

frukost, lunch och kvällsmat under 10 dagar, inträde, minneströja och mycket motion.

Här följer lite av vad som hände under cykelturen 1995:
Det var 14 stycken ungdomar som samlades på Råbocka camping. Första dagens tur förde 

dem till Kullaberg och besök på Nimis och Krapperup slott. Cykelturen fortsatte förbi Hel-
singborg genom Landskrona till Malmö med intressanta och roliga stopp på vägen. I Trel-
leborg besökte de en vikingaborg och möttes där av vikingar från Logen Trelleborg nr 734. 
Vidare till Ystad och Simrishamn med stopp vid Glimmingehus och Ale stenar. Denna tur 
avslutades med en kanottur från Ringsjön till Ängelholm och Råbocka camping. 
Detta års tur kommer att avslutas på ett annat sätt vilket kommer att avslöjas i slutet av 

trippen.

Anmälan görs till DU i DL 20 senast den 31 maj 2005 på den anmälningsblankett som 
sänts till Logernas Protokollsekreterare med Cirkulärbrev Nr 5/04. Denna anmälningsblan-
kett kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida. Når Du anmält Dig skickas mer 
information om turen, packningslista m.m.

Hjärtligt välkomna,
DU Morgan Pålsson
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LL608: Gunilla Broddesson sjunger Tjorvens visa

LL679: Kul-turister vid Kulbackens museum i Västervik

LL643: CM Jonn Walles, Alf och Birgit  Persson, 
O Bodil Walles, Therèse Andrée, Bengt- Sture 

Karlsson och CMA Margareta Sellberg

LL630: Tåget har gått!

LL630: Ordförande Inger Hammarlund med gäster, Irene Aldén, LL 617, Inger Ericsson, LL 
747, Karin Mellnert och DD Karl-Erik Mellnert, LL 617, samt Mona Harrysson, LL 678

Att batteriet i kameran tar slut när man ska fotografera, det kan hända den bäste.
Det hände mig när Louise - hustrun- och jag gästade den ena av de två Stockholmslogerna, nämligen
LL Mälardrottningen Nr 563 i DL 19 härförleden. Så detta lilla kåseri blir utan bilder, tyvärr.
Vår bestämda och kända uppfattning är att man ska besöka andra Loger helst ett par gånger om 

året. Det är givande, minst sagt. I synnerhet att komma från Småland. Det visar sig att många, väldigt 
många, har anknytning till Småland. Än är det farfar som ”utvandrat” till Stockholm. Än har barnet 
flyttat till Jönköping. Eller har bott i Växjö. Allt får man reda på.

Det är alltid populärt med gäster, det är då säkert. Och just detta möte bar sannerligen syn för sägen 
(ja det heter så!). Förutom oss två från DL 20 kunde en stolt ordförande räkna 13 gäster, från sex Loger: 
grannlogen i Stockholm, från Logerna i Uppsala, Eskilstuna, Örebro och Nyköping. Denna spridning 
gladde mig mycket..
Varifrån LL Eskilstuna, Upsala, Stockholm kommer är uppenbart. Men Strömkarlen och Nicolai? 

Nyköping resp Örebro, förvisso.
Mälardrottningen är en synnerligen aktiv Loge. De tar in så många nya medlemmar att de måste 

ha reception vid alla möten, och de är också på väg att bli Sverigebäst i medlemsvärvning. Inte så få 
medlemmar överflyttas dessutom från andra Loger. Se bara: Cyndee Peters som ska bli hedersmedlem. 
Det, ni.

Och ceremonierna är märkvärdigt lika vart man än kommer. Detaljerna må avvika, dock förvånade 
oss något var att dittills hade DD klarat av installationen av tjänstemännen själv, men efter påpekande 
från Storlogen - var det väl? - ska man börja med installationsstabssystemet.
Vi är väl vana vid att KL och LH framför ett kåseri resp en återblick vid mötena. Men vid det här mö-

tet tillfrågades bägge av Ordföranden om ”de hade något”. Och de svarade ”nej”. Det var lite märkligt. 
”Ekonomerna” angav behållning som ”omkring 3.000 kr”! Vi är nog lite noggrannare.

Logelokalen: Carl von Linne Nr 678 är lyckligt lottad som disponerar en lokal särskilt byggd för loge-
möten. ”Stackars” Mälardrottningen som länge haft besvär med att hitta en bra lokal! Den lokal de nu 
har ligger inrymd i en byggnad tillhörande Blomsterfonden, som också tycks hysa en vårdcentral.

Och så är det här med förtäringen. I Växjö fixar vi det mesta i egen regi genom en skicklig klubbmäs-
tare med kommitté, och priserna blir därefter, dvs tämligen låga. I Mälardrottningen och hos många 
andra måste man - har vi märkt - hysa in sig i olika slag av restauranger, så prisnivån blir en helt annan.. 
Och det kanske inte är så bra. På restaurangen kostar det! Exempel: Mälardrottningen fyllde 70 år 
2004, och högtidsmötet med jubileet trettondagsafton i år kostade 590 kr pp!

Ett särdeles välkomponerat efterkapitel måste jag nämna. Engagemanget av en gitarrspelande och väl-
sjungande Niclas Strand underhöll på ett medryckande sätt, inte bara själv utan han engagerade också 
de närvarande. Hans kunnande att spela på begäran - med allsång - var imponerande. Det är alltid kul 
att man får vara med. Endast estradframträdande är inte fullt så kul. Så är det bara. Var det lotteri? Jodå. 
Vin fanns det, men också skänkta vinster - av varierande kvalité.

Minglandet har jag redan berört. Vi blev mycket väl omhändertagna, både av Mälardrottningens 
medlemmar och av de andra gästerna. Det visade sig att några redan hade besökt någon Loge i vårt 
distrikt, över den osynliga gränsen mellan de båda svenska Distrikten. Hur många av DL 20s medlem-
mar har varit i DL 19? Kom igen nu, besök andra Loger, även i DL 19!
Vi hade en rolig afton hos Logen Mälardrottningen Nr 563 intygar Louise och
Stig Siegers
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Nästa utgåva av detta medlemsblad kommer i januari 2005
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LL680: Lars-Eric Jonsson 
 visar en rysk ”konjak-sabel”.

LL698: Det sma-
kade gott med fru-
kost före utflykten.

LL734: Damer med 
snygga hattar svarade 

för efterkapitlet


