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VASA-VÄNNER! 
Vasa Support Clubs jubileumsår 2010 är snart tillända. 
Som en final på detta beslöt vi att till lokallogerna dela 
ut en penninggåva, vilken vi bedömde skulle glädja mer 
än en blomma. 
Vi kom ganska fort underfund med att alla loger inte 
skulle ha samma belopp. Om två loger hade vardera 50 
medlemmar och 40 av den ena logens medlemmar också var medlemmar i Vasa Support 
Club, medan i den andra endast 10 var det, så var det inte rätt. 
Därför beslöt vi att gåvan skulle räknas ut procentuellt. 100 % var 10.000 kronor. Om 
50 % av medlemmarna också tillhörde Vasa Support Club, får logen 5.000 kronor. Det 
visade sig vid uträkningen 2010-10-02, att högst procent enligt ovanstående hade 73,4 
% (7.340:-) och den lägsta 30 % (3.000:-). 
Vi ger till lokallogerna cirka 90.000:- kronor, vilket kunde vara mer, om fler hade varit 
medlemmar i Vasa Support Club. 
I breven till lokallogerna hoppas vi att medlen skall användas för kulturella eller med-
lemsvårdande ändamål. 
Hjälp oss att få fler medlemmar i Er loge! Tänk om något liknande som ovanstående 
händer igen! Då hoppas vi att 100 % av våra medlemmar också skall vara Vasa Support 
Club medlemmar! 
Medlemsavgifter (100:- för loger, 30:- för enskild medlem) - kondoleanser - gratulatio-
ner. Postgiro 105 68 42 – 6. 

Vi önskar Er alla glada och trevliga helger i slutet av 2010 och början av 2011. 

VASA SUPPORT CLUB  
Rolf Arnshed, ordf. 

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är 
den 20 januari 2011. 
Material till kommande nummer sänds till Catherine 
Bringselius Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan 
sända material via e-post, så är det bästa sättet.

Omslagsfoto: Catherine Bringselius Nilsson
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Ordenssyskon!

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 
fyller 60 år. 
Det firar vi med en ny hemsida, som jag 
hoppas skall bli till nytta och glädje för er! 
Mycket arbete har rotts i hamn av webb-
master Göran Nilsson. Hemsidan nås på 
adressen: 

www.voadl20.se

Lagom till 60-årsfirandet faller också ett 
guldregn över medlemmarna: Vasa Support 
Club har än en gång delat ut pengar till lo-
gerna. Ta tacksamt emot gåvan, kanske kan 
ni förverkliga någon dröm i din loge! Fort-
sätt att stödja Vasa Support Club med ditt 
medlemskap, det lönar sig på många sätt.

Logen Malmöhus Nr 643 går upp i 
Logen Skåne Nr 570
Från årsskiftet är Logen Malmöhus Nr 643 
nedlagd. En drygt 50-årig epok är över. En 
framgångssaga har nått sitt slut. Det som 
kännetecknat logens verksamhet genom 
åren är framgång, aktivitet, glädje och ge-
menskap. I Logen Malmöhus Nr 643 ser 
man dock ingen möjlighet att fortsätta 
logearbetet. Åldersstrukturen med många 
äldre är en viktig faktor i det sammanhang-
et. Nu går Logen Malmöhus Nr 643 upp i 
Logen Skåne Nr 570, som välkomnar alla 
medlemmar från LL 643. 
Processen med nedläggning/sammanslag-
ning har skötts på ett utmärkt sätt av med-
lemmarna i Logen Malmöhus Nr 643 med 
O Margareta Sellberg i spetsen och DD 
Olof Breitfeld, som ett starkt ankare.

Min förhoppning är att Vasa Orden av 
Amerika även framgent skall spela en roll 
för medlemmarna i Logen Malmöhus Nr 
643.

Jag, och Br Göran, önskar Er alla en fröjde-
full Jul och ett Gott Nytt År!

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktsmästare DL 20

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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Ordenssyskon!

I somras besökte jag och min make USA. 
Då passade vi på att bestämma ett person-
ligt möte, med en av våra elektroniska kon-
takter. Det var Liza Ekstrand ifrån Linde 
Lodge i Milwaukee, Wisconsin. Det var 
mycket trevligt att träffas på riktigt. Nästa 
dag fortsatte vi färden med bilen till våra 
släktingar, som till en viss del bor i Wiscon-
sin. Det blev även ett besök i Chicago, där 
vi var uppe på 104:e våningen i Willis To-
wer. Därefter på kvällen blev det ett lyckat 
teaterbesök, med duktiga skådespelare, på 
en fin gammal teater. Innan vi reste hem, 
tillbringade vi några dagar i Canada. Det 

var verkligen intressant att se skillnaderna 
mellan USA och Canada. 
Mitt i högsommarvärmen besökte vi en af-
fär, som på insidan visade sig vara en enorm 
julbutik. Det får mig att tänka på, att det är 
en härlig tid nu, med jultiden som närmar 
sig. Det är alltid så hemtrevligt att gå på 
julmarknader. Dricka glögg, äta lussekat-

Vasavänner! 

När Ni läser detta har vi haft årets Tjäns-
temannakonferens i Ljungby. 
Tack till Er alla trevliga Vasavänner som jag 
träffade.
De olika tjänstemannagrupperna träffas 
och lär om sitt uppdrag, mycket trevligt 
och lärorikt.
Vi lär av varandra och utbyter många bra 
uppslag.
Nu nalkas vintern med stormsteg och det 
är dags att börja fundera på om ni skall 
skriva motion till Distriktsmötet i Ljungby 
2011. Dessa skall vara DS tillhanda senast 
31 december 2010.
För att motionen skall vara gällande måste 
den först vara behandlad i Logen för att 
kunna tas upp vid Distriktsmötet. 

Nu har jag precis kommit hem från årets 
sista ER-möte där mycket diskuterades bl. 
a vad gäller nästa års Distriktsmöte.
Slutligen önskar jag Er alla Vasasyskon en 
fin höst med många trevliga stunder ute i 
Logerna och en riktigt God Jul och Gott 
Nytt VASA-år!

I Sanning och Enighet 
Ingrid Cannerhagen 

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN

DISTRIKTSSEKRETERAREN
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om det kommande Distriktsmötet den 20-
22 maj 2011. På eftermiddagen hann vi 
med en promenad, till den plats, där fre-
dagens grillkväll planeras. Det ligger i en 
fin trädgård, som är omsluten av vackra 
arkitektoniska byggnader med stora ter-
rasser. Det har alla förutsättningar, att bli 
mycket trevligt. Vi hoppas också att många 
Vasasyskon kan komma till Distriktsmötet. 
För ett bra pris kan Ni åka på ett bra Di-
striktsmöte. Det kommer att bli ett minne 
för livet att ta med Er hem, och minnas 
tillbaka på.
Nästa ER-möte kommer att vara den 5-6 
mars 2011 i Ljungby.

God Jul och Gott Nytt Vasa År
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

ter, och hitta trevliga julsaker till sina när-
maste. 
Som VDS håller jag ett lager av Ordensar-
tiklar, och Ni beställer via er FS. Alla Or-
densartiklarna finns numera också på bild, 
och kan ses på hemsidan vasaorden.se. 
Bland artiklarna kan nämnas V-formade 
gula medaljband med guldkant, som jag 
fick sytt upp i somras. Givetvis finns ock-
så broscher, manschettknappar, slipsar, 
slipsnålar, m.m. 
Bifogar en collagebild på ett urval med Or-
densartiklar. 
Har Ni sett Distriktets Nya Fina Hemsida? 
Den är en 60-årspresent till DL 20 ifrån Sy 
DM Catherine med make Br Göran.
Helgen den 30-31 oktober 2010 träffades 
vi, för att hålla ett ER-möte i Ljungby. Det 
blev en härlig helg, med många intressanta 
idéer, tankar och beslut. En del handlade 

Ordenssyskon! 

Distriktslogen kompenserar logerna för 
störningar i utgivningen av Vasa Nytt.
Under innevarande termin har vi som 
bekant haft problem med utgivningen 
av Vasa Nytt. Nummer har missats och 
förseningar i distributionen har inträffat. 
Detta beklagar vi djupt, eftersom Vasa 
Nytt är vår gemensamma tidning med 
information om vårt arbete i distrikt och 
lokalloger.
Exekutiva Rådet har därför vid sitt senaste 
sammanträde i oktober beslutat att 
kompensera logerna för dessa problem, 
Under senare delen av november månad 
kommer därför 20 kronor per medlem 

att återbetalas till logerna Grunden 
för beräkning av antal medlemmar är 
medlemsantalet den 31 december 2009.

Bengt Hammargren
Distriktskassör  
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktsmästare

DISTRIKTSKASSÖRENS KRÖNIKA
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Vasasyskon,
Nu när detta skrivs i slutet av oktober 
och Halloween närmar sig vill man gär-
na kura hop sig i soffan med en god bok 
och något värmande. Höstens ER-möte är 
avklarat och arbetet med olika ting flyter 
på innan alla motioner som skrivs ute i lo-
gerna skall tas om hand.
Att logearbetet är aktivt ser jag i alla kal-
lelser med de mest skiftande program och 
tillställningar. Tyvärr räcker inte tiden till 
för alla besök man skulle vilja göra. Snart 
kommer ljusen att tändas och julfesterna 
nalkas med stormsteg så jag vill med detta 
önska alla en God Jul samt ett Gott Nytt 
Vasaår.

Glöm inte att det är allas synpunkter som 
vi får in, som gör att vi utvecklas. 

I Sanning och Enighet
Bengt Åberg

Kära Vasasyskon!

Tänk vad ett år går fort. Det är åter dags 
för en jul- och nyårshälsning i Vasa Nytt. 
Vi har nu sett hösten med dess färgprakt 
och även fått uppleva årets första snö som 
kom i mitten på månaden. 
Häromdagen fick jag ett telefonsamtal från 
en Vasasyster (DKL) i Kalifornien som 
undrade när Logen Småland skulle ha sitt 
logemöte i december. Tyvärr stämde inte 
detta datum med hennes då hon skulle 
komma till Jönköping. Jag hoppas ändå att 
vi kan träffas och utbyta tankar om att vara 
DKL i USA och Sverige.
Vid Tjänstemannakonferensen i Ljungby i 
slutet av augusti träffade jag både kultur-
ledare och biträd-ande kulturledare. Tack 
alla för två fantastiska dagar och fina dis-
kussioner.

Tack för inbjudningar och nyhetsbrev som 
har kommit under året. Det har verkligen 
varit inspirerande att läsa vad som görs i 
logerna. Kultur, vänskap och omtanke om 
varandra har märkts på många olika sätt. 
Med dessa rader vill jag önska alla En God 
Jul och Ett Gott Nytt År.

Jönköping den 30 oktober 2010
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson

MDER

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
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Vasasyskon,
Nu hösten kommit har. Ni tror kanske att 
jag nu skall citera höstvisa av Towe Jansson. 
Det gör jag inte ty, ”höstvisa”, bör gärna 
sjungas tycker jag. Gör det.
Tjänstemannakonferensen i Ljungby, 
somn låg för dörren sist jag skrev har pas-
serat, med jubel. Jag måste säga, alla Vasa-
syskon som kom dit färgade sammankoms-
ten mycket ljus och positiv. Dessutom fick 
jag i dagarna två lära känna 7 st fantastiska 
och trevliga logehistoriker. Ett stort tack 
ni 7 för detta. Det är bland annat sådana 
inspirerande sammanhang som gör det så 
mycket värt, att arbetasom DH. Nu i ok-
tober skall jag ha möte med ER:s duktiga 
och kunniga Arkivkommittè, som jag har 
fördelen att få arbeta med. Sista helgen i 
oktober följer ER-mötet in Ljungby. 
Nytt! Det kommer ut en blankett som skall 
användas till LH:s rapport till DH. 
Jag vill också berätta att jag till våren 
2011har planerat en LH-träff. Den är pre-
liminärbestämd till lördagen den 9 april.
Platsen kommer att bli Landsarkivet i 

Lund. Det kommer att bli möjligt att ta 
med fler än bara LH.
Dessa rader är bara en vägledning om vad 
jag hoppas skall gå att genomföra, men re-
servera gärna nämnd dag.
Mer information om detta kommer se-
nare.
Jag vill också gärna ha in er loges LH:s mai-
ladresser - ni som har sådana. Här kommer 
min: lean48@telia.com.
Som min sista punkt vill jag naturligtvis 
önska er alla ordenssyskon en god och trev-
lig julhelg.

I Sanning och Enighet
Anita Nilsson

besök Distriktslogens nya hemsida på
www.voadl20.se

DISTRIKTSHISTORIKERN
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Kära vasasyskon! 
Ett sent tack för mig som Storlogedepu-
terad för Distriktslogen Södra Sverige 
Nr 20. Jag fick inte med någon artikel i 
senaste utgåvan av Vasa-Nytt. Det händer 
saker och ting i ens liv, som man inte alltid 
råder över. Det kan vara hälsan, familjen el-
ler arbetet, som på några dagar kan påverka 
ens vardag, då räcker inspirationen inte till, 
det är inte viljan som fattas, utan tiden och 
motivationen för att uttrycka sig fastnar 
någonstans på vägen. Så var det när vi fick 
inställa resan till Storlogemötet i Washing-
ton DC, som vi sett fram emot och där 
Maj-Lis och jag varit med och planerat re-
san tillsammans med logesyskon från logen 
Höganäs Nr 634. Jag är tacksam för all in-
formation, kort och mejl som vi fick både 
från Storlogemötet och den planerade fort-
sättningen på resan i USA, som vi förstår 
var en fantastisk och underbar upplevelse. 
Tack skall ni ha. 
”Det går fler tåg”. Jag hoppas att Ni alla Va-
sasyskon hoppade på Vasatåget jag skrev om 
i Vasa-Nytts majnummer, med fler vasatåg 
fler Vasamedlemmar. Tjänstemannakonfe-
rensen i Ljungby 28-29 augusti: Distrikts-
mästaren syster Catherine tog oss med på 
en resa, att bygga ett varumärke och lät oss 
förstå vad genomtänkt PR kan tillföra vår 
Orden. Tag gärna del av denna artikel ännu 
en gång i Vasa-Nytts senaste utgåva. Tack 
syster Catherine, Du är ett föredöme som 
ledare i vår Orden. Jag uppmanar lokalo-
gerna att ta del av denna information, som 
kommit Er tillhanda, diskutera innehållet, 
öka vår PR för vår Orden, få inspiration, 
öka vårt medlemsantal, ett måste för Vasa 

Orden av Amerikas överlevnad. Det sägs 
att ”ensam är stark”, visst är det väl ändå så 
att det är bara tillsammans, som vi kan byg-
ga något för framtiden och Vasa Orden av 
Amerika. ER-mötet i Ljungby 30-31 okto-
ber: både kloka och viktiga beslut togs. Det 
kommer nya brevmärken, så glöm inte att 
skicka in Era bidrag, som går till vår kul-
turverksamhet, likaså till vår Support Club 
och Vasa-Arkivet. Det är alltid lika behjär-
tansvärt. Tack på förhand för Era bidrag! 
Nomineringskommittén: lycka till med ert 
arbete med nya tjänstemän inför arbetsåret 
2011-2013.
Nu när har jag lämnat min befattning som 
SLD för Distriktslogen Södra Sverige Nr 
20, tackar jag alla lokalloger och Vasasyskon 
för allt Ert oegennyttiga arbete Ni alla har 
lagt ned på det vi alla jobbar för och bryr 
oss om, vår högt värderande Orden, Vasa 
Orden av Amerika, fortsätt kämpa, alla vet 
vi att ”som man sår får man skörda”. 
Jag uppmanar alla Vasasyskon att skriva i 
Vasa-Nytt och på så sätt hjälpa till med att 
bevisa Ert kunnande och Er klokhet. Jag är 
helt övertygad om att vår Orden har en be-
rättigad plats i våra liv under många inne-
hållsrika år framöver. Själv kommer jag att 
fortsätta att skicka in bidrag när jag finner 
det lämpligt.

FD SLD HAR ORDET
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Till min efterträdare som SLD för DL 20, 
broder Åke Mellnert: lycka till med arbe-
tet med att vara en länk mellan DL 20 och 
Storlogen därborta i det Stora landet i väs-
ter.
Till slut till Er alla Vasasyskon från Norr till 
Söder, från Öster till Väster tag vara på alla 
kommande dagar den stora Helgen som 

stundar med levande ljus, värmen från var-
andra, visa att vi alla tänker och, i den mån 
vi kan, ställer upp för en bättre Värld och 
lyckligare tider för mänskligheten.

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT VASA ÅR 2011!
Knut Rosenkvist

LOGEN SKÅNE nr 570 

Amerikaafton fredag den 10 september.
Första höstmötet samlade bara 25 deltagare 
p.g.a. andra åtaganden och sjukdom för en 
del medlemmar. Mötet hölls ritualenligt av 
VO Per Dahlman då Ordf. Br. Carl-Olof 
hade förhinder, en omröstning gjordes 
om f.d. medlemmen Bertil Övall skulle 
utnämnas till hedersledamot i logen och det 
utföll så att Bertil blev vald till detta. Under 
kontakt Amerika Berättade KL Br. Olle 
Olsson om en svenskättling, som utvandrat 
1880 till Amerika och där och i hela värden 
blev berömd inom musiken, det var Leroy 
Andersen vars Farfar och Farmor kom från 
Kristianstadstrakten. Logens DD Gunilla 
Broddesson tackade logen för att de skickat 
tjänstemän till konferensen i Ljungby och 
LH Nisse Henriksson läste i sin tur en dikt 
för DD som tack för en väl genomförd 

konferens. Grupp 2 hade dukat vackert 
långbord vilket snabbt fylldes av medhavda 
kräftor och räkor, det sörplades, smaskandes 
och njöts i fulla drag av läckerheterna, vad 
som gjorde att den allmänna allsången 
så småningom övergick till att alla sjöng 
var sin sång kan ni bara gissa, jag vet. 
Nåväl det var inte värre utan att alla med 
tystnad och spänning lyssnade till kvällens 
föredragshållare nämligen logens DD som 
med hjälp av maken Br. Sven berättade och 
visade bilder från sin flera veckor långa resa 
i Amerika, det var imponerande att höra 
om deras 1200-milafärd tvärs över landet. 
Det blev nästan midnatt innan vi fick kaffe 
men vi hann även med lotteridragning med 
massor av vinster innan vi nöjda o glada 
gick hem efter denna glada kväll. 
KL Olle Olsson

LOGEGLIMTAR
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Oktoberfest fredagen den 8 oktober. 
Då ordföranden Br. Carl-Olof även denna 
gång hade förhinder ledde VO Br. Per 
Dahlman, som vanligt detta möte enligt 
ritualerna. Vi har på prov beslutat att inte ha 
något högtidsmöte under hösten i år för att 
utvärdera om detta påverkar deltagarantalet 
på mötet. På punkten kontakt Amerika 
berättade KL Br. Olle Olsson om en svensk 
man, Jonas Jonson Brunk, född år 1600 
i Komstad Sävsjö kommun i Småland 
och dog år 1643 i New York. Han är den 
man som gett namn åt stadsdelen Bronx 
i New York. Jonas köpte en bit mark av 
indianerna. Marken kallades av folk där 
för Bronk’ s mark som sedermera blev bara 
Bronx. Br. Olle berättade vidare om den 
kungliga Vasaorden vars ordensstatuter 
instiftades den 29 maj 1772 av Gustav 
den III, orden är nu ”vilande” sedan 1975. 
Efter lite mingel var det dags att intaga plats 
vid vackert dukade bord och ta åt sig från 
buffen av de jättestora Wienerschnitslar 
med tillbehör. Vid kaffet utnämndes vår 
f.d. medlem Bertil Övall till hedersledamot 

i vår loge, Bertil har under många år vid 
överlämnandet av en ros till recipienderna 
sjungit ”Min älskling du är som en ros”, 
nu var det vår tur att ge Bertil en ros och vi 
sjöng för honom denna låt som verkligen 
gjorde Bertil rörd över denna hederstitel. 
Underhållningen var av hög klass, det var 
Tord Sölvesson som höll igång med sitt 
dragspel, historier och limerickar och vi 
hjälpte själva till med allsång, ja det var 
en mycket trevlig afton. Javisst, vi hade 
ju vårt omtalade lotteri även denna kväll 
och alla vinnarna blev ju glada. Den glada 
spelemannen Tord är medlem i Logen 
Malmöhus nr 643 
KL Olle Olsson 

Att tänka på!
Jag kom att tänka på hur trevligt det är att 
sitta i en styrelse i Vasa Orden, ni som ännu 
inte tagit uppdrag inom er loge, passa på 
och gör det snarast (Jag är inte ombedd att 
skriva detta). Vi i logen Skåne i Malmö är 
alltid 12 tjänstemän på våra styrelsemöten 
och har ett par trevliga timmar tillsammans 

Deltagarna vid styrelsemötet.
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LOGEN RONNEBY nr 630

Lördagen den 4 september hade 
Ronnebylogen höstens första Logemöte. 
Br O, Björn Persson, hälsade ett 40-
tal Logesyskon välkomna och vände sig 
speciellt till Logens DD, Mona Harryson 
från  LL Carl von Linné Nr 678, den 
nyvalde MSLER Sverige Ulf Alderlöf 
samt den nyutnämnde SLH Sverige Bertil 
Ericsson.
Parentation hölls för Thord Ericsson som 
varit Vasa trogen i många år. 
Under sommaren har Vasasyskon 
deltagit i en mängd Vasaaktiviteter. Vid 
nationaldagsfirande i Brunnsparken deltog 
ett 20-tal Vasamedlemmar och dagen 
avslutades med kaffe på Brunnsparkens Café 
och Restaurang. 7 medlemmar deltog i LL 
Carlskronas sommarfest på Hässlegården 
och Ingrid och Hans-Åke Rytterdahl samt 
Carin och Alf Svensson deltog i Sverige-
Amerikadagen i Kalmar. Br Hans-Åke har 
skrivit ett längre reportage som finns att 
läsa i Vasanytt nr 3, sid 13 med rubriken 
”KALMAR SLOTT” .
Ulf Alderlöf berättade att han tillsammans 
med Ingegerd och Bertil Ericsson åkte till 
USA i juni. De besökte bl a Bishop Hill 
och deltog sedan i Storlogemötet.
Bertil och Ann-Margreth Ericsson 
hade tillsammans med Gunnar och Siv 
Mossberg besökt Minnesotadagen i Växjö 

och där träffat årets svenskamerikan, John 
E. Norton.
5 tjänstemän från vår Loge har deltagit i 
tjänstemannakonferensen i Ljungby.

KL, Per Ericsson, anknöt till oljekatastrofen 
i USA och berättade om hur viktig den 
varit sedan 1800-talet. Mest känt namn är 
nog John D Rockefeller som var känd för 
sina skrupelfria affärsmetoder, men som på 
äldre dager ägnade sig åt välgörenhet.
Efter att ha intagit en god middag fick vi 
höra Sune Håkanson kåsera över sitt liv på 
ett humoristisk och lättsamt sätt. Kvällen 
avslutades med sedvanliga lotteridragningar. 

med en god fika i en paus, nu i höst hade 
vi ”Kick Off” och styrelsemöte hemma hos 
vår DD Gunilla Broddesson i Ödåkra med 
god mat, dryck och trevlig samvaro. 
På bifogat foto ser ni logens glada styrelse 

där vår DD Sy Gunilla sitter längs fram 
till höger och undertecknad KL fick hålla 
i kameran. 
KL Olle Olsson 

Br Hans-Åke Rytterdahl och Br Ulf Alderlöf
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Hösten hade gjort sitt intåg när ER samlades 
i Ljungby den 30-31 oktober för möte. 
Förutom ledamöterna deltog MSLER Ulf 
Alderlöf, SLD/FDM Åke Mellnert, HM 
Gull-Maj Högstedt, HM Knut Rosenkvist, 
HM Gunnar Mossberg, R/FÖM Kenneth 
Gustafsson, R/FÖM Sven Olov Stigsson 
samt SLD 19 Tore Tellberg.
Agendan var full med punkter som skulle 
gås igenom. Bland annat genomgicks och 
godkändes inbjudan till Distriktsmötet 

2011. Parentation hölls för avlidna 
distriktslogemedlemmar. 
Distriktets 60-årsjubileum uppmärksam-
mades av Sy DM vid lördagskvällens 
middag. 
ER-mötet hölls i god Vasaanda och 
engagemanget var stort bland deltagarna 
för vår Ordens bästa. /CBN

forts. på sidan 17

se bilder på motsatt sida

I efterkapitlet deltog en gäst som under 
hösten kommer att recipiera i vår Loge.
 /EA

Systrarnas afton
Lördagen den 2 oktober kunde br O, 
Björn Persson, hälsa ett 60-tal Vasasyskon 
välkomna till höstens andra logemöte. 
Br O vände sig speciellt till våra gäster: 
DM, Catherine Bringselius Nilsson och 
DD Mona Harrysson. Övriga gäster var 
DD 680 Göran Nilsson och KL Maria 
Lagerwall, båda från LL Carl von Linné Nr 
678 samt Bengt Ohlsson LL Carlskrona nr 
601.  

Därefter följde ritualenliga Logemötes-
förhandlingar. Glädjande nog balloterades 
3 st nya kandidater in. 
KL, Per Ericsson berättade att president 
Obama proklamerat att man den 9 oktober 
i hela landet skall fira Leif Ericksons dag 
för att hedra det nordisk-amerikanska 
kulturlivet. Från Logen Framåt hade han 

fått rapport om att de i sitt medlemsblad 
presenterade svenska landskapsblommor. 
Br Per överlämnade boken ”Transatlantiskt” 
som är årets bok i Emigrantinstitutets 
Vänners Skriftsereie.
LH, Ann-Margreth Ericsson, hade gjort 
en sammanställning över vad vi ätit mellan 
åren 1970 och 2000 vid våra högtidsmöten. 
Priserna var ungefär desamma som 

Sy DM Catherine Bringselius Nilsson och Br O Björn Persson 

GLIMTAR FRÅN MÖTE MED DISTRIKTETS 
EXEKUTIVA RÅD
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Mötesdeltagare, DS Ingrid Cannerhagen, VDS Agneta Västerstjärna och 
DK Bengt Hammargren, R/FÖM Sven Olov Stigsson, R/FÖM Kenneth 
Gustafsson

Mötesdeltagare, VDM Olle Wickström, DH Anita Nilsson, DKL Maureen 
Bengtsson, HM Gunnar Mossberg och HM Knut Rosenkvist.

Mötesdeltagare, SLD/FDM Åke Mellnert, MSLER Ulf Alderlöf, HM Gull-Maj Högstedt 
och SLD19 Tore Tellberg.

VDM - lugn stund på morgonen innan dagens 
arbete tar vid.

Sy DM leder mötet. Flaggor, standar och ljus 
pryder bordet.

Himmel över Ljungby ... utanför fönstret gryr dagen, fåglarna vaknarVackert dukade bord
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GOD JUL & GOTT    NYTT ÅR önskar:

Medlemmar

Anita och Lennart Nilsson, LL 570
Inga- Britt och Olle Olsson, LL 570
Marie och Olle Wickström, LL 570

Karin och Sven Rönne, LL 608

Carina Norin och Åker Mellnert, LL 617
Karin och Karl-Erik Mellnert, LL 617

Ing-Marie och Per-Olof Brinck, LL 618
Maureen och Göte Bengtsson, LL 618

Ann-Margreth och Bertil Ericsson, LL 630
Birgitta Hjortskull, LL 630
Ingegerd och Ulf Alderlöf, LL 630
Siw och Gunnar Mossberg, LL 630

Lisbeth och Stig Sälgeback, LL 632

Anita och Karl-Axel Bengtsson, LL 634
Berit och Hans Bogren, LL 634
Gull-Maj och Bo Högstedt, LL 634
Ingrid och Bertil Cannerhagen, LL 634
Maj-Lis Friedman 
 och Knut Rosenkvist, LL 634
Marie-Louise och Olof Breitfeld, LL 634

Agneta och Bo Västerstjärna, LL 643
Gulli Björklund, LL 643
Kerstin Helgeson, LL 643

Catherine Bringselius Nilsson 
 och Göran Nilsson, LL 678
Gunnel och Bengt Palm, LL 678 
Lena och Bengt Hammargren, LL 678
Mona Harrysson, LL 678
Ulla Wennerstrand-Nilsson 
 och Ingvar Nilsson, LL 678

Gun och Gunnar Lith, LL 679

Gunnel och Jan Persson, LL 680
Winette och Karl-Eric Forssander, LL 680

Margareta och Tore Tellberg, LL 705

Inga-Lisa och Rolf Arnshed, LL 734

Christina och Sven Olov Stigsson, LL 747

Gudrun och Kenneth Gustafsson, LL 749

Merry Christmas and   a Happy New Year!
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GOD JUL & GOTT    NYTT ÅR önskar:

Storlogen
William Lundquist & Sheila
Grand Master
Tore Kellgren & Birgitta
Vice Grand Master
Joan Graham & Robert
Grand Secretary
Keith Hanlon & Emma
Grand Treasurer
Gail Olson & Kenneth
Vice Grand Secretary
Arthur Bjorkner & Nancy S.
GL Exec Board East
Sten Hult & Nancy
GL Exec Board MidWest
Ed Netzel & Judy
GL Exec Board West
Ulf Alderlöf & Ingegerd
Storlogens Exekutiva Råd Sverige
Ken Banks & Carol
GL Exec Board Canada

Distriktsloger
DL Södra Sverige Nr 20
DL Norra Sverige Nr 19

Lokalloger 
Logen Skåne Nr 570 

Logen Carlskrona Nr 601
Logen Kärnan Nr 608

Logen Christian Nr 617 
Logen Småland Nr 618

Logen Calmare Nyckel Nr 628 
Logen Ronneby Nr 630
Logen Tomelilla Nr 631 
Logen Höganäs Nr 634 

Logen Malmöhus nr 643 
Logen Tre Hjärtan Nr 665 

Logen Carl von Linné Nr 678
Logen Westervik Nr 679 

Logen Utvandrarna Nr 680 
Logen Nybyggarna Nr 698

Logen Klockan Nr 747 
Logen Blå Jungfrun Nr 749

Aktivitetsklubbar 
Vasa-Arkivets Stödförening

Vasa Support Club
PDM Club of Sweden

Merry Christmas and   a Happy New Year!
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Efter att under alla år haft två fasadflaggor 
på Vasa-Arkivet, med den svenska och 
amerikanska flaggan, har sedan sommaren 
2010 tre flaggstänger placerats framför 
byggnaden där nu även den kanadensiska 
flaggan finns med. Den svenska flaggan 
med flaggstång har bekostats av Arkivets 
båda svenska stödföreningar, Vasa-Arkivets 
Vänner och Vasa-Arkivets Stödförening.

Gunnar Mossberg

Även Kanada är nu representerade med sin flagga utanför Vasa Arkivet i Bishop Hill

Lars Jenner är arkivföreståndare.

NYA FLAGGSTÄNGER PÅ VASA-ARKIVET
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forts. LOGEGLIMTAR från sidan 11

idag med undantag av DL20:s 50-
årsjubileum på Ronneby Brunn. Då bjöds 
det på gravlaxtallrik, ankbröst Orange, 
svartvinbärssorbet med myntasås och viner 
för 437 kr i dagens penningvärde.

Efter Logemötet hälsade KM, Inger 
Hammarlund, oss välkomna till bords. 
Systrarna hade denna kväll bestämt 
menyn som inleddes med en delikat 
kall avokadosoppa med räkor följt av 
kycklingfilé med hummersås, potatis och 
grönsaker,  Som vanligt ”försvann” några 
systrar under måltiden för att förbereda 
sig för kvällens stora händelse.  Vi var 
framme vid kvällens höjdpunkt, den med 
stora förväntningar emotsedda operetten: 
”Prins Daniels bröllop”.  Som alla sagor 
så inleddes denna saga också med: Det var 
en gång ett rike långt uppe i norr som inte 
hade någon kung. 
Resan förde oss tillbaka till Pau i Frankrike 
där Jean Baptiste startade sin resa till 
vårt land. Raskt hoppade vi sedan fram 

till nutiden och årets stora händelse, 
Kronprinsessans Viktorias bröllop med 
Daniel. Elegant klädda bröllopsgäster 
seglade in i salen och till sist kom de: Det 
strålande brudparet! 
Efter bröllopet for de till, nej, inte till någon 
fjärran Söderhavsö, utan till Ronneby, där 
de möttes på flygplatsen av Koffi Annan och 
hans fru för att vila ut i hans stuga på Guö. 
De avslutade sin vistelse med att förälskat 
flanera runt poolen på Ronneby Brunn och 
deltaga i Brunnsterassens allsång innan de 
for hem. 
Operetten möttes självklart av både skratt 
och stormande applåder. 

Efter väl förrättat värv avtackades de 
deltagande systrarna av bröderna genom 
att O Björn Persson gav var och en en 
flaska skumpa. En nöjd och glad publik 
hoppades att det skulle smaka gott och 
systrarna kunde nu pusta ut efter sitt roliga 

Logen Ronneby: Systrar och besökande bröder

Daniel och Victoria hos prästen.

och trevliga framförandet.
Efter underhållningen serverades kaffe med 
bröllopskonfekt.
/EA

Söndagen den 24 oktober samlades 20 
medlemmar på Knut Hahnskolan för att 
lära sig mer om hjärt- och lungräddning. 
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Systrarnas afton den 2 oktober.

DD Mona Harrysson

Vår duktiga lärare, Gunilla Persson, gav oss 
en handlingsberedskap som skulle göra att 
vi inte grips av vanmakt och står handfallna 
vid en olyckssituation. Vi fick träna både 
kompression och inblåsningar på ”dockan 
Anne” och på varandra övade vi vändningar 
till stabilt sidoläge. Vi hann också med att 
träna på att lägga tryckförband. Det var 
verkligen en lärorik dag och alla kände att 
man fått en bättre beredskap. 

Lördagen den 30 oktober samlades 
Ronnebylogen till högtidsmöte med 
reception. Ordförande, Björn Persson, 
hälsade 36 Ordenssyskon välkomna och 
vände sig speciellt till logens DD, Mona 
Harrysson LL Carl von Linné Nr 678 och 
Berit Boqvist, LL Knallen Nr 745
Efter den ritualenliga öppningen av Logen 
följde en värdig och högtidlig reception. 
Logen hälsade sin nya medlem, Eva 
Romelsjö, välkommen in i syskonskaran.
KL, Per Eriksson anknöt till halloween och 
berättad om dess ursprung . 

Vi satte oss sedan till bords och åt en fransk 
köttgryta ”med sting” och till kaffet njöt vi 
av en god citrontårta.  
Kvällen avslutades med lotteridragningar 
och dans till högtidsbandet. /EA
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LOGEN HÖGANÄS nr 634 

Brödernas afton lördagen den  9 oktober 
2010. 
Vårt andra logemöte för hösten var ”Brö-
dernas afton”. Vi samlades som vanligt i 
Viken på Hemgården. Vi var 73 ordens-
syskon som hade samlats till denna Okto-
berfest.

Sy O Evy Lindstrand hälsade välkommen 
till vår DD Br Alf Nilsson med hustru, Sy 
Ingrid.
Vi hade även besök från Logen Carlscrona 
nr 601, Logen Kärnan nr 608, Logen Ny-
byggarna nr 698 och från Logen Trelleborg 
nr 734 som också hälsades välkomna. 
Ballotering genomfördes för 4 kandidater. 
Alla inröstades.

KL Sy Ingrid Berg förklarade vad ÅSA 
(Årets Svensk-Amerikan) innebär. Den för-
sta utnämningen var 1960. Det är alltså 50 
år sedan den första blev utnämnd och det 
var industrimannen Rudolf F Bannow.
LH Br Gunnar Lindstrand gav oss en till-
bakablick på vårt oktobermöte 1972, som 
då var ett Högtidsmöte och året 1974 var 
det Brödernas Afton, som gick i Orientens 
tecken.

Br Kjell Åhlander från Logen Trelleborg nr 
734, berättade om Vasa supportklubb, om 
hur viktigt det är att få många medlem-
mar. Då kan de ekonomiskt hjälpa till med 
logens aktiviteter och för att kunna lämna 
bidrag till Vasaungdomar som vill studera 
i USA.
Mötet avslutades med en stämningsfull 
ljussläckningsceremoni.

Efterkapitlet bjöd på OKTOBERFEST. 
Fina bord dukade i Tysklands flaggas fär-
ger, svart, rött och gult. Bröderna hälsade 
oss välkomna till bords, iklädda lederhosen 
och fina hattar, samt inhyrda servitriser från 

”Det går lika bra med selleri”..?

Zillerthal. Även gästartister var inbjudna. 
På menyn stod det Wienerschnitzel mit 
Bratkartoffeln och till kaffet fick vi Apfel-
strudel.
Vi åt, sjöng och hade en mycket trevlig 
middag tillsammans.

Så var det tid för gästerna att träda in. Först 
var det en klonad Zarah Leander som sjöng 
”Vill du se en stjärna, se på mig” och se-
dan var det Werner und Werners tur att 
laga till ”Det svenska julborden”. Sist men 
inte minst ”Nattsuddaren”. Han som kom 
hem sent och frun stod med brödkaveln i 
handen.
Handklappningarna vill inte ta slut och vi 
var överens om att vi inte hade skrattat så 
här mycket på länge.
Bröderna tackade för sig och överlämnade 
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LOGEN MALMÖHUS nr 643

Lördagen den 9 oktober 2010 hade LL 
Malmöhus nr 643 logemöte.
Distriktsmästaren Sy Catherine gästade oss 
denna kväll och med sig hade hon tre DD. 
Det var vår egen DD Br Olof, Br Olle DD 
för LL Tre Hjärtan nr 665 och Br Göran 
DD för LL Utvandrarna nr 680.
Efterkapitel:
Grupp nr 8 bjöd in till en festlig fransk 
afton med ”Edith Piaf”.
Först fick vi en välkomstdrink med tilltugg 
och efter en stunds mingel kom Br Stig. 
Han var påpassligt uppklädd som en äkta 
fransos och bjöd in oss till de vackert 
dukade borden.
Det serverades fläskfilé Charlemange till 
huvudrätt. Därefter fick vi ost och kex, 
samt DD-parets portvin. Ett stort tack till 
Br Olof och Sy Marie-Louise Breitfeld för 

en röd ros till alla systrarna.
Sen blev det dans till tyska toner och däref-
ter lottdragning med många fina vinster.
Vår O Evy Lindstrand tackade bröderna 

med varsin gul ros för en mycket trevlig 
kväll.
KL Ingrid Berg
Logen Höganäs nr 634

Oktoberfest i Logen Höganäs

Marianne Olsson underhöll med sånger av Edith Piaf.
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portvinet!
Som alternativ till fläskfilén serverades 
vegetarisk flygande Jacob. Mycket gott och 
kan starkt rekommenderas.
Sy O kunde hälsa en gäst, med intresse för 
vår Orden, välkommen till efterkapitlet.
Kvällens underhållning var förträfflig, med 
Marianne Ohlssons tolkning av Edith 
Piaf. 

Den 9 oktober bjöd Logen Malmöhus på fransk afton.

Hon ackompanjerades av Kerstin Hugosson 
på piano, och Per Wikén på Dragspel.
Till kaffet serverades en mycket god rulltårta 
som vi kan tacka Elsie Widegren för.
Grupp nr 8 avtackades, av Sy DM och Sy 
O, och vi var många som var tacksamma, 
att vi fått ännu en fin Vasakväll, att lägga 
till minnet. /Elisabeth V

LOGEN CARL VON LINNÉ nr 678

Vad hände i Washington?
Vid förra mötet intog vi våra platser i 
logesalen för att återuppleva Washington 
genom ord och bild av vår DM, Sy Catherine. 
Som delegat på Storlogekonventet hade 
hon och Br Göran kommit till USA:s 
huvudstad mitt i sommaren. Det var både 
hett och fuktigt utomhus, så man drack 
kopiöst med vatten och sökte sig gärna till 
skuggan, helst inomhus.
På konventet var Sy Catherine inte 
bara delegat, hon fick vara ordförande 
i en arbetsgrupp och deltagare i ett par 
andra grupper. Dessutom utsågs hon till 
Storlogeceremonimästare, vilken var en 
verklig utmaning eftersom Stormästaren 

inte alltid dirigerade CM-paret. 
DL 9 som var ansvarig för konventet 
hade lagt in några utflykter, bl.a. till Mt 
Vernon, George Washingtons lantställe 
utanför staden och Sveriges ambassad i 

Catherine Bringselius Nilsson, MatsWidbom, fd SM Rolf 
Bergman på ambassaden i Washington
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LOGEN WESTERVIK nr 679

Brödernas afton 25 september
Teater! Stora förvecklingar och en 
mycket spännande historia utspelar sig 
på en tågstation i Västervik. Har finna 
bovar och skurkar och här finns märkliga 
damunderkläder som byts ut till…….
korv! Många glada skratt och mycket varm 
humor! 

Pga av den hastiga bortgången av Broder 
Stig Nordell, sköts föreställningen upp 
från i våras. Br Stig satt säkert uppe bland 
molnen och tittade på föreställningen och 

skrattade lika mycket som vi andra. Pjäsen 
handlade om allt som kan hända på en 
liten tågstation under tiden resande väntar 
på tåg som aldrig tycks anlända.
LH//Anette Hultberg

Drönarnas afton
Det var snökaos o Västervik den 24 
februari när logen Westervik nr 679 hade 
sitt möte. På oplogade gator vadade vi 
mot ordenshuset. Väglaget var så illa att 
tio syskon måste stanna hemma men ett 
fyrtiotal mötte upp Det var brödernas 

Geogre Washingtons uttsikt över Potomac River från verandan på Mt Vernon är bevarad för eftervärlden.

USA under Mats Widboms värdskap. Den 
4 juli fick delegaterna och medföljande fira 
nationaldagen med många musikparader 
och fyrverkerier.

Framställningen beledsagades av många 
fina bilder från de olika evenemangen.
/GN
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Teater i Logen Westervik.

afton med p.g.a. br Stig Nordells tragiska 
bortgång ändrades programmet. O br Walle 
Johansson ledde mötet och tre tjänstemän 
istallerades. Vid efterkapitlet höll br Walle 
ett mycket lärorikt och roligt föredrag 
om livet i en bikupa. Han berättade om 
drottningen, vars enda uppgift är att lägga 
en massa ägg och bli servad av arbetsbina 
(honor). Drönarna (hannarna) låg ganska 
lågt när det gäller arbete. Våra drönare 
hade inga likheter med bisamhällets. De 
bjöd på underbar middag, passade upp 
os och dansade flitigt med oss, Vi kände 
oss som prinsessor, det var en kväll i sann 
vasaanda. 
BLH Marianne Göthberg

Vasastafen
Dem tredje maj var en solig men lite 
kylig dag. Ett fyrtiotal syskon från Logen 
Westervik nr 679 samlades vid sy Anna-
Lena och br Stig Liljas sommarställe. Vi 
skulle gå ”Vasastafen”.  Det är en promenad 
på ca fem kilometer med 20 kluriga 
frågor. Gissningarna blev många. Det 
blev br Anders Johansson som fick motta 

den eftertraktadetrofén Alla deltagarna 
fick pris tack vara värdparets energiska 
sponsorletande. Efter strapatserna smakade 
det härligt med grillad korv med bröd, 
kaffe och ljuvlig kaka.  
BLH Marianne Göthberg

LOGEN UTVANDRARNA nr 680

Logemötet den 11 september 2010 
”En kväll att umgås” 
Många hade mött upp till höstens första 
logemöte efter det långa sommaruppehållet. 
Vi gästades av vår DM Sy Catherine 
Bringselius Nilsson, DD Br Göran Nilsson 
samt O i LL Klockan nr 747 Sy Inger 
Ericsson. Vi minglade lite i väntan på den 
varmrökta laxen, som smakade utmärkt. 
FDO Br Bertils stora tombolalotteri 
slutsåldes medan det dukades om till 

småbord i matsalen och vi placerades efter 
ordspråk, för att beblanda oss ordentligt 
enligt KL Sy Marianne Walldén och Sy 
Lena Clementson. Alla som ville bidra 
med något roligt uppmanades nu göra det. 
KL Sy Marianne berättade om sin första 
turné med Scoutmusikkåren, under en 
musikmarsch genom Örebro skulle hon 
spela slagverk, det gick ju inte att kånka på 
en kontrabas, som hon vanligtvis hanterade, 
men att repetera fanns ingen tid till och 



24

inte heller hade hon fått några noter. Det 
var inte så roligt, men det gick. 
Br Lennart Ingemansson förgyllde kvällen 
med att spela stenkakor på en gammal 
vevgrammofon. Sy Winette bidrog med en 
dråplig historia om hur olika man ser på 
åldrandet. Mycket skratt och prat blev det. 
Ulla Ödman/ PS 

Logemöte i LL Utvandrarna Nr 680 
lördagen den 9 oktober
Vid logemötet kunde O Lennart Mattsson 
välkomna 
fyra gäster från LL Ronneby nr 630, 
nämligen MSLER Ulf Alderlöf med hustru 
Ingegerd och kvällens föredragshållare Br 
Gunnar Mossberg med hustru Siw samt ett 
tjugotal egna medlemmar. 

Intresserad publik lyssnade till Gunnar Mossberg.

Glatt samspråk vid matbordet.

Efter mötet plockades logen snabbt ner 
och vi kunde bänka oss vid två långbord 
på övervåningen. Helstekt kotlettrad 
med klyftpotatis och portvinsstuvade 
champinjoner smakade mycket bra. Så gick 
vi en trappa ner för att lyssna på Br Gunnars 
föredrag om Bishop Hill i ord och bild. Det 
var mycket intressant både för dem som 
besökt platsen och för oss andra som aldrig 
varit där. Vi fick höra om Erik Jansson och 
hans hårdföra sätt att styra över kollektivet. 
Flera invånare gav upp, flyttade ut och blev 
sina egna. Med fina bilder illustrerades de 
gamla byggnader som finns kvar från den 
gamla tiden och som kan besökas under 
sommarhalvåret. Vasa-Arkivet sköts idag av 
en styrelse och är även ett museum med 
gåvor från enskilda och från loger som 
upphört. Alla logemedlemmar kan forska 
där, och svenskamerikaner kan få hjälp att 
söka sina svenska rötter. 
Br Gunnar tackades med en varm applåd 
och KL överlämnade en blomma till Sy 
Siw. 
Kvällen avslutades med kaffe och lotteri.

Logen Utvandrarna nr 680 har 
haft logemöte med framröstning av 
mottagare av 2010 års Hedersstandar. 
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LOGEN TRELLEBORG nr 734

63 Vasasyskon kom till höstens första 
möte den 8 september. Efter sedvanliga 
mötesförhandlingar åt vi en utsökt måltid 
och Anitas hemliga kaka. Bertil Andersson 
höll ett anförande om generalsekreterarna 
i FN. Marie Andersson sjöng och spelade 
vackra kärlekssånger för oss. Efter 
lotteridragning med många fina vinster 
avslutades kvällen. Nästa möte blir den 13 
oktober.
KL Gun Schmidt

Bertil Andersson

Berömd staty: Nils Ferlin sittande på parkbänk i Filipstad

Karl-Erik Ahlkvist, kunnig och inspirerande Nils Ferlin-
kännare.

Det blev Gunnel Carlsson som vann 
bland de tre föreslagna och får det 
hedersvärda priset i år. Hon är känd från 
sina trädgårdsprogram i TV , bördig från 
Asarum och sommarboende i trakterna.
Efter kalkonmiddagen var det dags för 
kvällens föredragshållare Karl-Erik Ahlkvist 
att lotsa oss fram i Nils Ferlins tragiska 
värld.
Med utgångspunkt från de fyra skulpturer, 
som finns uppsatta på de olika platser i 

vårt land där han bott och verkat bl.a. i 
Filipsstad och Norrtälje, berättades om 
hans liv och leverne. På alla statyerna såg 
han lika sorglig ut och det var den höga 
cylinderhatten som dominerade. Vi fick 
höra flera av författarens sorgsna dikter 
framförda av Karl-Erik, som poängterade 
att Ferlin är Sveriges mest lästa poet. 
Vi tackade för ett mycket fint 
framförande.
 /UÖ
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LOGEN KLOCKAN nr 747 

Höstens första möte i Logen Klockan var 
den 25 september. Under mötet berättade 
KL Br Åke om ett emigrantöde från Örkel-
ljunga.
Efter den goda middagen tog Kriminal-
kommissarie Lennart  Nilsson till orda och 
talade om Polisen på en brottsplats. Han 
berättade engagerat och initierat om poli-
sens många gånger svåra arbete.
Hans berättelse stöddes av de bland åhö-

rarna som själva varit poliser. Många frågor 
ställdes av den intresserade publiken.
Sedan blev det dans och i pausen kaffe och 
kaka.
/IE

Lördagen den 23 oktober var det Brö-
dernas afton i Logen Klockan 747 i Ör-
kelljunga. Den kommer vi, som var där att 
minnas länge. Efter mötet med Ballotering 
placerades vi vid vackert dukade bord för 

att njuta av den goda kalops med tillbehör, 
som Br Sven-Olof tillagat.
Programmet, Bröderna satt ihop, var verk-
ligen omväxlande. Br Leif spelade till All-
sången.
Han visade sig också vara en duktig regissör 

och delade ut instruktioner i bästa Ingmar 
Bergmanstil till Dramat i tre akter, som vi 
orutinerade ”skådespelare” försökte följa så
gott vi kunde trots alla skrattsalvor. Publik 
och skådespelare hade lika roligt!
Vi dansade också mellan programpunk-
terna. Br Arne sjöng en sång med många 
verser, medan vi drack kaffe.
Till detta serverades en mycket delikat äpp-
lekaka, som Sy Mona André hade bakat.
Naturligtvis var det också ett lotteri, där 
det drogs många glada vinnare.
Vi hade som vanligt många gäster bl a SLD 
Br Åke Mellnert.
Tack Bröderna Sven-Olof, Leif och Arne 
för en fantastisk kväll i sann Vasa-anda.
/IE

Högtidsmöte i Logen Klockan Nr 747 
lördagen den 20 november.
Ljus och värme spred sig i november-
mörkret, när Logen Klockan Nr 747, höll 
Högtidsmöte i sin fina logelokal, Scalapa-
viljongen i Örkelljunga. Ordförande Sy 

Trevligt umgänge på logemötet.

Det blev allsång och dramatik i Örkelljunga.



Birger 
Sandzén
on art, music and transcendence

James M. Kaplan
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Birger Sandzén kom som svensk emigrant 
till Amerika 1894. Sandzén räknas som en 
av de största amerikanska landskapsmålarna 
under 1900-talets första hälft. 
Jämsides med sitt konstnärskap 
undervisade han i Konstvetenskap vid 
Bethany College, Lindsborg, Kansas. 
Sandzén var också en uppskattad skribent 
i svensk-amerikansk press runt sekelskiftet 
1900. Dr. James M. Kaplan vid Minnesota 
State University Moorhead har forskat i 
Sandzéns författarskap för att få en djupare 
förståelse för hans konstnärskap.  Genom 
sin bok Birger Sandzén on Art, Music 
and Transcendence, utgiven av Nordic 
Studies Press, lyfter Dr. Kaplan fram hur 
invandrade artister, musiker och författare 
till Amerika, närda av den Gamla världens 

Inger Ericsson med logesyskon fick beröm 
för det fina mötet av Sy DM Catherine 
Bringselius Nilsson, som besökte logen 
denna kväll tillsammans med sin make DD 

kultur, blir stimulerade i sitt konstnärskap 
av den spännande Nya värld som öppnar 
sig för dem i Amerika.

DD 680 Göran Nilsson, DD 634 Alf Nilsson, DM Catherine Bringselius Nilsson, DD 747 Jan Eriksson, DD 680 
Boris Nilsson vid LL Klockans högtidsmöte den 20 november.

Br Göran Nilsson. Sy DM hade glädjen att 
sammanstråla med inte mindre än fyra av 
sina distriktsdeputerade i logerna.

SVENSK-AMERIKANSK KONSTNÄR 
LYFTS FRAM I NY BOK
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