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Vasa-Vänner!

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

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

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

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 februari 2020.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran 
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via 
e-post. OBS!  Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid 27.

ORDENSSYSKON

När detta läses så är detta året snart till ända. 
Logerna har i en del fall valt nya tjänstemän 
för det kommande året och i vissa andra lo-
ger har 1:a nomineringen varit.
Jag hoppas innerligt att Du som blivit till-
frågad om att ta en tjänstemannapost verk-
ligen noga tänkt över om Du inte har möj-
lighet att göra detta. Utan tjänstemän har 
vi ingen Loge. 
En stor och glädjande nyhet är att det har 
instiftats en ny loge i USA Logen Barge Nr. 
764 i Peoria, IL.  
Denna ort ligger sydväst om Chicago och 
sydost om Bishop Hill.
Vem blir den första av våra loger att bli 
vänloge med vår senaste logetillskott?
Vid Distriktsmötet i våras framkom det ett 
förslag från Finanskommittén att Exeku-
tiva Rådet skulle undersöka intresset av att 
övergå till digital distribution av bl.a. Vasa 
Nytt.
En enkät har skickats ut till alla medlem-
mar men tyvärr så var svarsbenägenhet be-

Foto på framsidan: © Göran Nilsson

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

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

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

berit.hans@bogren.com

drövligt dålig. (Se blänkare.) 
Det hushåll som vill ha Vasa Nytt digi-
talt skall göra skriftlig anmälan (mail) till 
vår DS. När papperstidningen kommit ut 
kommer DS att informera övriga via epost 
att nytt nummer finns på vår hemsida.
En annan sak som bestämdes vid Distrikts-
mötet var att punkten Kontakt Amerika i 
kallelser och protokoll skull ersättas med 
Kulturledarens rapport. I denna skall givet-
vis även Kontakt Amerika ingå men våra 
KL har även annat intressant att berätta 
med anknytning till USA/Kanada.
En mycket glädjande nyhet är att flera av 
våra loger haft lyckade medlemsvärvnings-
kampanjer som resulterat i flera fina recep-
tioner. Vill din loge ha förslag på hur en 
medlemsvärvningskampanj kan görs så tag 
kontakt med vår Vice Distriktsmästare som 
mer än gärna lämnar förslag på detta.

Avslutningsvis vill jag tacka alla för detta 
året och önskar alla en riktigt 

God Jul
Och 

Gott Nytt År

Olle Wickström
Distriktsmästare

Angående enkäten om övergång till elektronisk distribution av Vasa Nytt.

Svarsfrekvensen på enkäten var bedrövligt låg, den var mellan 11 – 59 % för logerna.

82 % av inkomna svar inklusive de som inte har mail önskar fortsatt pappersutgåva 
av Vasa Nytt.

Till de som önskar avsäga sig pappersutgåvan, meddela detta skriftligt till Distrikts-
sekreterare Bo Västerstjärna DS@vasaorden.se.

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!
 
Enkäten om digital prenumeration av 
VasaNytt sammanställdes den 1 oktober. 
Svarsbenägenheten kunde varit större, men 
gav ändå ett beslutsunderlag inför Exekutiva 
Rådets sammanträde. Beslutet blev att de 
som önskar avsäga sig pappersutskicket 
av VasaNytt, ska få göra det. Meddela er 
avsikt till undertecknad DS, skriftligt 
via ds@vasaorden.se så avförs ni från 
pappersutskick och får en inbjudan till en 
grupplista för VasaNytt. Enkäten var bara 
till för att utröna intresset och inget annat.
Den digitala versionen av VasaNytt är på 
grund av sin storlek olämplig som bifogad fil. 
Istället kommer nyhetsbrevet att innehålla 
en länk till en webbsida där tidningen kan 
läsas och eventuellt laddas ner till den egna 
datorn. Angående sekretess, så kan bara 
gruppansvariga (f n DS) se vem som är 
medlem på utskickslistan. 
Ni som har Facebook vet säkert att de 
svenska Distriktslogerna finns där under 
namnet ”Vasa Orden av Amerika – DL 
19/20” och att det finns en privat grupp 
”Vänner som gillar Vasa Orden av Amerika 
– DL 19/20”. I skrivande stund finns det 
201 medlemmar i den privata gruppen och 
den är aktiv med många inlägg.
Julfriden står för dörren och julljusen lyser 
så fint i fönstren. Men snön och kylan kan 
vi avstå.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Vasasyskon!

Har varit på mitt första ER-Möte i Ljung-
by.
Körde till Ljungby en grå och regnig lör-
dag, med spänd förväntan på vad som 
skulle hända.
Vi hade fått hemarbete av får distrikts-
mästare så jag visste lite vad vi skull arbeta 
med.
Det var två dagar i god Vasaanda och man 
kände sig verkligen välkommen in i Exeku-
tiva Rådet.
Nu ser jag fram emot julen och vad den har 
med sig av värme, gemenskap och framför 
allt god mat.
Jag tycker om att pynta till jul så det kom-
mer att bli många tomtar hos oss i Broby.
Jag önskar alla Vasasyskon en fridfull jul.
 
 Sanning och Enighet
Eva Newin / DKL

Ordenssyskon!

Hösten har flugit fram och snart står julen 
för dörren. Veckorna hinner knappt börja 
innan de är slut känns det som just nu. 
Tyvärr fick LH-träffen som skulle varit i 
oktober ställas in på grund av för få anmäl-
ningar, vilket är synd eftersom jag hade sett 
fram emot att träffa logehistorikerna! Men 
jag får fundera om det kanske ska ordnas 
någon träff nästa år istället då vi kanske har 
några nya LH. 
Nyligen hade ER sitt höstmöte och tid 
ägnades åt att se över arbetsordning och 
tjänstemannapärmen, förhoppningen är 
att detta ska komma er tillhanda i samband 
med nästa års tjänstemannakonferens. 

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

En önskan om en GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR till Er alla från Agneta 
och mig.

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

Ordenssyskon!

Snart har detta året gått och vi skall snart 
fira Jul och Nyår och lämna 2019 bakom 
oss, vad fort åren går numera!
Under året vi haft ett distriktsmöte, där jag 

för första gången fått känna på en ny post, 
dels som SLD och som sådan under mötet 
leda vissa förhandlingar, en helt ny upple-
velse.
Tyvärr blev det en del diskussioner om 
godkännande av den ekonomiska rappor-
ten, samt om ansvarsfrihet för DK och 
ER. Detta löste sig senare och beslut om 
ansvarsfrihet kunde tas på söndagen.
Det blev tyvärr också diskussioner om hu-
ruvida ER påverkat nomineringen av tjäns-
temän och en av delegaterna föreslog ett 
nytt distriktsmöte, detta avvisades och vi 
kunde gå till val.
Vi fick ett nytt ER och som ny i detta val-
des Eva Newin som DKL från LL Christi-
an Nr 617. Jag önskar det nya ER lycka till 
med sitt arbete under kommande termin, 
samtidigt som jag själv fått nya erfarenheter 
som SLD.
Under året har jag tillsammans med hus-
trun Ingegerd besökt bland annat vår egen 
loge, Logen Christian Nr 617, DL 20 och 
DL 19 Distriktsmöte samt ÅSA-firandet 
i Karlstad, detta i samband med John Er-
iksson-dagen i Filipstad, mycket trevliga 
arrangemang, har också besökt Minnesota-
dagen i Ljuder samt ER-möten i Ljungby i 
februari och oktober.
Har sen programhäftet kom ut försökt 
hitta tid för besök i andra loger framöver, 
detta i kombination med annan verksam-
het som skall genomföras, hoppas att det 
bli ett antal?
Jag och Sy Ingegerd vill 
önska er alla en 
Fröjdefull Jul och 
Ett Gott Nytt År.

I Sanning och Enighet 
Ulf Alderlöf  SLD

DISTRIKTS-
SEKRETER-
AREN

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERN

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20
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Vasasyskon!

Så här års när det ofta är ruggigt väder 
känns det skönt att träffa Vasasyskon och 
känna vänskapens band. Många nya med-
lemmar har under hösten recipierat, vilket 
är mycket glädjande.
Ute i logerna hoppas jag att ni berättar om 
vårt fina Vasaemblem och vad det står för. 
Det är i år 120 år sedan det antogs. Em-
blem och Charterbrev designades av C. 
W. Malmquist, som var vår Ordens tredje 
Stormästare.
Grått i november. Hur ska december bli? 
Kanske Andersdagen den 30 november ger 

oss svaret. ”Anders braskar, julen slaskar” 
eller ”Anders slaskar, julen braskar”.
Naturligtvis hoppas jag på det sista. En vit 
jul så att barn och vuxna kan vara ute och 
åka skidor, skridskor, pulka eller prome-
nera. 
När ni nås av Vasa Nytt hoppas jag att Lo-
gen Smålands julkort och brev till vänlo-
gerna i USA och Kanada har kommit fram. 
Om ni har svårt att nå en vänloge, så skicka 
brev till logens sekreterare. Vår Stormästare 
är verkligen angelägen om att kontakterna 
med våra vänloger ska fungera. Jag tog upp 
detta på Storlogemötet i Sacramento i juli 
2018 och flera Vasasyskon lovade då att de-
ras loger skulle bättra sig.
Till DKL, Kulturledare och biträdande 
Kulturledare vill jag säga tack för allt arbete 
ni lagt ner under året.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson /SLKL för Sverige 

Kära Vasavänner!

Det närmar sig jul och en Vasatermin är 
åter snart till ända. Jag vill tacka alla loger 
för gott samarbete under det gångna året. 
Sedan april har jag levererat 75 medlemskit 
vilket betyder att vi fått 75 nya medlemmar. 
Jag vädjar till er att beställa ”memberkit” i 
god tid. Ange om det är par eller singlar 
och när receptionen ska ske. Jag har besökt 
loger i både vårt södra och norra distrikt 

under året, tack för varmt välkomnande, 
det är alltid lika givande att träffa Vasa-
medlemmar. Jag njuter av att sitta i logen 
och se våra vackra ceremonier utföras, att 
sedan mötas runt vackert dukade bord och 
höra hur sorlet stiger och känna den varma 
Vasagemenskapen är något jag önskar att 
många fler skulle få uppleva. Idag när det 
pratas mycket om ensamhet och utanför-
skap skulle vi kunna göra stor skillnad för 
många.
Ni är alltid välkomna att kontakta mig 
både via mail och telefon. Kan jag på något 
vis vara er till hjälp så hör av er. Nästa möte 
med Storlogens exekutiva råd kommer att 
ske i Tempe Arizona den16 - 17 april.
Jag och Einar har detta år förmånen att få 
fira Jul med våra barn och barnbarn. 

Jag ser fram mot en givande vårtermin. 
Önskar er lycka till med logearbetet och 
har en förhoppning om att jag får leverera 
många medlemskit under 2020.

Jag och Einar önskar er alla 
En Fröjdefull Jul och Ett Gott 2020

Connie Grön
MSLER för Sverige 

SLKL
för Sverige

MSLER 
för Sverige
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Logemöte fredagen den 13 september 
2019.
Ordförande Marie Wickström hälsade oss 
alla varmt välkomna till höstens första lo-
gemöte. Speciellt vår DD Gull-May och 
Bengt-Arne Åstradsson från Logen Tome-
lilla Nr 631. Kulturledaren rapporterade 
denna gång om Eric Nelson som blev Årets 
Svensk-Amerikan.
Nomineringskommittén hälsar att den 
tacksamt mottager förslag på nya tjänste-
män. Arbetet som tjänsteman hjälper till 
att föra verksamheten vidare. Se det som 
ett rollspel.
Att betala drycker med värdekuponger vid 
efterkapitlet, är nu vår nya verklighet. För 
närvarande accepterar baren bara jämnt be-
lopp. Du får alltså först växla din kupong 
hos någon annan och sedan gå tillbaka till 
baren med rätt kupong.
Borden var fint dukade och märkta på 
musiktema. Själv hamnade jag vid bord 
“Händel”. Romelebygden dukade upp 
kvällens meny som bestod av varmrökt lax 
med romsås, kokt potatis, ärtor och citron. 
Maten lät sig väl smaka och det vegetariska 

alternativet, som var en slags nötbiff var 
också mycket god.
Kvällens underhållare Carl-Adam Land-
ström hade dessvärre lämnat återbud. Som 
tur var kunde våra logesyskon Birgitta och 
Åke Netterheim ställa upp med en fråge-
tävling på musiktema. Var och en fick ett 
papper med ett korsord att fylla i medan 
Åke läste frågorna och Birgitta spelade upp 
låtarna. Det fanns både lätta och svåra frå-
gor och vi var bara två som hade alla rätt. 
1:a priset blev en söt liten uggla i järn och 
jag ställde min på hedersplats på byrån där 
hemma. Stort tack till Birgitta och Åke som 
ordnade det så fint.
Gruppen hade dragning i lotteriet och tu-
ren föll till stor del på vännerna från Tome-
lilla.
Medlemslotteriet råkade nämna även mitt 
nummer, så det tackar jag för.
KL Bo Västerstjärna
Logemöte lördagen den 12 oktober 
2019.
Det var en fin höstdag denna lördag. 
Grupp 1 som var ansvarig för efterkapit-
let hade drabbats av stort manfall, men 
situationen räddades av andra hjälpsamma 
logesyskon. Som medlem i gruppen hade 
jag ordnat blommor och dekorationer till 
borden, placeringskort och vinster till lot-
teriet, samt kaka till kaffet. Matsalen iord-
ningställdes och nu var det bara att invänta 
övriga logesyskon.
Ordförande Marie hälsade oss alla välkom-
na till logemötet. Nomineringskommittén 
rapporterade att arbetet med att få fram 
tjänstemän till den nya terminen pågår. 
Tillsammans kan vi klara att driva logear-
betet vidare. Ställ upp om Du får frågan att 
bli nominerad till tjänsteman i logen.
Under kulturledarpunkten tog jag upp frå-Mingel

kade en drink.
Till efterkapitlet hade vi bjudit in bukta-
lerskan Victoria och hennes hund Doggy. 
Efter lite strul med mikrofonen, blev den 
lagd åt sidan. Både flickan och Doggy hade 
goda röstresurser, så det gick bra. Ordfö-
rande Marie överlämnade en present till 
dem och vi tackade med varma applåder.
Gruppens lotteri hade dragning, men med-
lemslotteriet fick vänta till november då 

gan om en ny vänloge. Vi har inte lyckats få 
kontakt med våra befintliga vänloger. Men 
det hade kommit ett e-mejl från en för mig 
okänd vasabroder Hemi Andersen i Oak 
Leaf Lodge No. 685. Han trodde att vi var 
deras vänloge och undrade om han kunde 
skicka deras nyhetsbrev till oss. Javisst sva-
rade jag och skickade vårt nyhetsbrev till 
honom. Logemötet godkände Oak Leaf 
Lodge No. 685 som ny vänloge till Logen 
Skåne Nr 570.
Besök Logen Skånes egen hemsida för att 
ta del av bilder, reportage, nyhetsbrev med 
mera. Länk finns på vasaorden.se eller skriv 
vasaorden LL570 i sökfältet. Under fliken 
nyhetsbrev finns vår senaste Skåneglimten 
samt senaste nyhetsbreven från LL 685 och 
LL 492. Under fliken reportage läggs fort-
löpande in bildalbum och texter från våra 
träffar.
Efter logemötet blev det mingel och Rome-
lebygden hade öppnat baren i förrummet 
istället, vilket uppskattades av alla som öns-

det blir dubbel dragning. Tack alla för en 
fin vasakväll i Logen Skåne.
Bo Västerstjärna Kulturledare

Buktalerskan Victoria och hennes hund Doggy.

 Sy Kerstin sålde lotter.

 Br Olle och Br Thomas försökte få rätt på tekniken bakom 
Victoria.

Logemöte fredagen den 8 november 
2019.
Ibland kan man stanna upp och tänka på 
hur lyckligt lottad man är. Att få vara med 
i en sådan fin gemenskap som en lokal-
loge faktiskt är. Att regelbundet få träffa 

LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö
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Under nya ärenden, tog logen beslutet att 
flytta till Siriusordens lokaler på Rundels-
gatan 17 i Malmö. Vi vet i skrivande stund 
inte hur det påverkar de mötesdagar som 
vi har bestämt. Flytten kommer att ske ef-
ter decembermötet. Siriusorden ligger ett 
”stenkast” från centralstationen och granne 
med Caroli City.
Romelebygden öppnade baren i förrum-
met både före och efter mötet, så vi fick lite 
att dricka medan vi minglade.
På menyn stod pestofylld kyckling med fe-

en skara glada män och kvinnor som med 
gemensamma krafter för logen vidare. Få 
något gott att äta och dricka samt någon 
form av underhållning. Allt för en rimlig 
summa pengar. 
Ordförande Marie hälsade oss alla välkom-
na till logemötet. Logens DD Gull-May 
med make Bengt-Arne Åstradsson från 
LL Tomelilla Nr 631 och MSLER Connie 
Grön från DL 19 gästade oss denna kväll.
Kulturledaren rapporterade att kontakten 
med vår nya vänloge Oak Leaf Lodge No. 
685 har fortsatt. Vi skickar till dem och de 
skickar till oss. Det senaste nyhetsbrevet 
lästes upp i valda delar. Besök vår hemsida 
VasaOrdenLL570 för att ta del av nyhets-
brevet i sin helhet.

taost, basilikasås och klyftpotatis samt kaffe 
och kaka. Vi lät oss väl smaka och alla var 
nöjda. Vi hade bjudit in Lillemor Darinder 
som är biodlare. Hon höll en mycket intres-
sant föreläsning om bin och varför vi behö-
ver dem. Bin (och alla andra pollinerare) 
är viktiga för att blommorna ska pollineras 
och frukter bildas. Efter föreläsningen fick 
vi provsmaka på hennes egenproducerade 
honung och även köpa honungen till för-
månligt pris. Sivert Alexandersson tackade 
Lillemor för hennes föreläsning med en 
present och vi applåderade alla.
Gruppens lotteri hade dragning och med-
lemslotteriet hade dubbel dragning. Ännu 
en fin vasakväll i Logen Skåne att lägga till 
minnet.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
önskar Logen Skåne alla Vasasyskon.
Bo Västerstjärna Kulturledare

Sivert Alexandersson tackade Lillemor Darinder.Maj-Lis, DM Olle, MSLER Connie, DD Gull-May, Ann-
Mari.

DD br Bertil från logen Nybyggarna nr 698 hälsas varmt 
välkommen.

Logen Kärnan hade kulturmöte lörda-
gen den 14 sept.
Vi möttes av pratglada och solbrända lo-
gesyskon. Alla hade haft en skön sommar 
både hemma och på olika resor.
Vid intåget spelade MM br Sven Broddes-
son 60-talsmusik. O br Ulf-Peder Eklund 
kunde hälsa ett 45- tal logesyskon välkom-
na. CM paret br Per och sy Gunnel Dahl-
man förde in vår nye DD br Bertil Påhlsson 
från Logen Nybyggarna nr 698 och DD br 
Bertil hälsades varmt välkommen till Lo-
gen Kärnan. 

get ännu en 60 tals musik, troligen Tekila.
Efter logemötet bjöds vi på drink och vi tå-
gade in till fantasifullt och vackert dukade 
bord. Maten var utsökt, varmrökt lax med 
persikoröra och citronfromage till efter-
rätt.
Kvällens underhållare var estradör Henrik 
Bergkvist, som framförde roliga berättelser 
på skånsk dialekt. Många igenkännande 
framkallade härliga skratt.
Efter underhållningen blev det som vanligt 
lottdragning och avtackning av gruppen.
Vi skildes åt med en fin känsla i kroppen. 
Ett fint logemöte, god mat, trevlig under-
hållning och  gemytlig stämning. Allt i fin 
Vasa anda.

Ballotering genomfördes för Kristina och 
Kjell Andersson, Berne Johansson, Bo 
Malmborg, Ann Nilbo och Eva-Lena Pet-
tersson och samtliga röstades in. Under 
mötet mottog sy Gunilla Nilsson DFT av 
DD br Bertil. Många rapporter redovisa-
des. Bl.a. besök på Sverige-Amerika-mötet 
i logen Höganäs. Revisorerna hade gjort 
delrevison – allt utan anmärkning.  Vasa-
golfen hade genomförts i maj.
Vid ljussläckningen spelade MM br Sven 
musik ur Mahlers 5:e symfoni och vid uttå- Sy Helén Johansson avtackar underhållaren Henrik Bergkvist.

Allsången leds av br Urban Stenqvist, sy Stina Undén, hr 
Ingemar Nilsson, sy Monica Fahlström och br Nils-Erik 
Carlsson.

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
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Logemöte lördagen den 12 okt. 
”Systrarnas afton”.
I kväll var det systrarna som mötte oss med 
välkomnande armar. Det var full fart i kö-
ket. Bröderna kunde sitta i lugn och ro och 
invänta mötet. Vid intåget spelade MM br 
Sven Broddesson ”Vi möts igen” med Vera 
Lynn. O br Ulf-Peder Eklund hälsade väl-
kommen och speciellt välkomnades FDM 
br Karl-Axel Bengtsson med hustru Anita 
från Logen Höganäs nr 634.
KL sy Helen Johansson berättade en tra-
gisk historia kring en familj som splittra-
des på tröskeln till Amerika. Ena dottern 
bedömdes ha begåvningshandicap och fick 
inte komma in och inte heller den övriga 
familjen. 
LH sy Eivor Höörgren berättade hur 
Damklubben i logen Kärnan kan ses som 
en föregångare till Systrarnas afton. Dam-
klubben ordnade utflykter och bjöd in till 
luncher på olika värdshus och restauranger. 
Ofta förekom god mat, underhållning med 
sång och musik.
Vid ljussläckningen spelade MM br Sven 
”Mellanspel ur sånger” op 44, kompositör 
Stenhammar.
Efter mötet serverades drink och vi bjöds 
in till vackert dukade bord i skånska fär-

gerna gult och rött med dekoration från 
växter ton i ton. Eftersom kvällens tema 
var ”Skånsk afton” var menyn ”Skånsk 
gubbaröra, Hönsaglytt med stolpapärer”. 
Ja, det var nog en del som undrade vad det 
skulle bli. Men allt smakade gott. Skån-
ska visor sjöngs tillsammans. Efter ma-
ten framförde några systrar roliga skånska 
historier som varvades med skånska visor. 
Till sist fick deltagarna vid borden lösa vad 
olika skånska ord betydde. Inte så lätt som 
man skulle tro. Ingen kunde alla, men ef-
ter utslagsfrågor fanns ett vinnande bord. 
Systrarna genomförde lottdragningen. Alla 
som gjort insatser i kvällen program av-
tackades.

Sy Eva Eklund och br Karl-Axel Bengtsson skålar med gäs-
terna.

Logen hedrade våra nya hedersmedlemmar 
sy Ulla och br Christer Pålsson och sy Sonja 
Sönne med nya regalier och hedersplakett. 
Uttåget leddes under musik och det blev en 
stunds mingel med mousserande vin. Sorlet 
steg i lokalerna. Vi placerades vid vackert 
dukade bord med vita dukar, kandelabrar 
med ljus och röda rosor. Alla var nyfikna 

Högtidsmöte med Reception lördagen 
den 9 november.
Vi möttes av uppklädda logesyskon. Stäm-
ningen var glad. Novembermötet är logens 
högtidligaste möte. Vid intåget spelade 
MM br Sven Broddesson glad 60 – tals 
musik. O br Ulf-Peder Eklund kunde hälsa 
alla välkomna och speciellt åtta logesys-
kon från logen nr 634 Höganäs, däribland 
FDM br Karl-Axel Bengtsson. Reception 
genomfördes på ett stilfullt sätt och logen 
kunde hälsa välkommen till tre nya med-
lemmar, nämligen sy Eva-Lena Pettersson, 
br Berne Johansson och br Bo Malmberg.

på gåsen. Den var mycket god liksom öv-
riga rätter. Traditionella skålar utbringades. 
Talet till våra nya medlemmar höll FDO 
br Alf Nilsson och vår nya medlem, sy Eva-
Stina Pettersson tackade för att logen tagit 
emot de nya medlemmarna så välkomnan-

Samling vid matbordet. Sy Birgitta Nilsson och sy Britt Åberg 
funderar över menyn “Hönsa Glytt med stolpa pärer”.

Det gör också br Morgan Pålsson, sy Gerd Lejon och hr Lasse 
Johansson.

De skånska orden var inte så lätta. Här hjälps sy Sonja Sönne, 
sy Lena Johansson och br Alf Nilsson över vad orden betyder. 

Ännu en fin Vasakväll var slut och vi skilj-
des åt och kom ut i höstmörkret, men med 
en varm känsla inombords.
/ LH Eivor Höörgren

Logens nya medlemmar, br Berne Johansson, sy Eva-Lena 
Pettersson och br Bo Malmberg. Bakom står CMA sy Gunnel 
Dahlman Hallberg, O br Ulf-Peder Eklund och CM br Per 
Dahlman.

Nya Hedersmedlemmar: sy Ulla Pålsson, br Christer Pålsson 
och sy Sonja Sönne.

Vid vackert dukade bord sitter bl.a. br Per Dahlman, sy Bodil 
Larsson och br Tom Malmberg.
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Som vanligt startade vi i logesalen där Ordf 
Br Jan-Erik Larsson kunde hälsa 31 st Or-
denssyskon och gäster hjärtligt välkomna.
Denna kväll gästades vi av vår förre DD Br 
Jan-Anders Ingvarsson o hans fru Sy Ann 
Ingvarsson från logen Tomelilla nr 631, 
samt Sy Anita Nilsson o Br Lennart Nils-
son från logen Klockan nr 747.
Br Jan-Anders Ingvarsson fick mottaga lo-

På dansgolvet br Roland Magnusson och sy Ingrid Berg.

Logen Christian nr 617s möte i septem-
ber ägde rum lördagen den 28:e septem-
ber, då 33 logesyskon åter var samlade i 
den vackert smyckade festsalen.
Ordenssyskonen infördes till spännande 
musik, ”Liknar rena rama Vilda Western” 
av Wisex, vilken anknöt till kvällens tema: 
”Revolvermän i USA”. Under införandet 
av gäster spelades: ”British Grenadiers 2”, 
av US Army Strings.
Ordf Jan-Erik Larsson började med att häl-
sa samtliga syskon och gäster hjärtligt väl-
komna till kvällens begivenheter. Ett speci-
ellt välkommen riktades till logens nye DD 
Br Leif Svensson m fru Sy Lena från logen 
Klockan nr 747 och hoppades att de båda 
kommer att finna sig väl till rätta i vår loge 
och med sitt nya uppdrag här. s
Logemötet öppnades enl. Ordens ritual 
och därefter sjöngs Vasasången.
Parentation hölls över vår medlem Br Nils 
Rietz. Ordf Br Jan-Erik läste: ”Det gick en 
gammal odalman” av Bo Setterlind, det 
hölls en tyst minut och under parentatio-
nen spelades: 

”Kärlekens tid” av Benny Andersson.

Protokoll och finansrapport följde därpå, 
innan vi lyssnade på KL Sy Gunilla K’s be-
rättelse om Augustanasynoden i USA. 
LH Sy Gunnel O berättade om Lycko-
slanten, Spara och Slösa, vars idé kom från 
USA.
Vid uttåget spelade Sy Eva Newin, som 
stod för kvällens musik, ”I shot the sheriff 
”.
Nu var vi alla hungriga och såg fram emot 
kvällens meny, som bestod av:
• Halländsk laxpudding med goda tillbe-
hör
• Chokladpudding med vispgrädde
• Kaffe och kaka.

Kvällen fortsatte med att Br Johan och Sy 
Kristina Berglund tog oss med på en spän-
nande och dramatisk resa bland revolver-
män i USA.

de. Snabbt dukades borden om. Det blev 
kaffe och dans till The Neats band, som 
spelade 60-talsmusik. Det svängde härligt 
och det var nog länge sedan det svängt så 
mycket med tvist och bugg.
Efter lottdragning och avtackning av grup-
pen, som ordnat denna fina Vasakväll, bröt 
vi upp. Ute var det riktigt novembermörkt. 
Vi gladdes åt att ännu en kväll fått njuta 
av vackra ceremonier, god mat och svängig 
musik. Vi kände oss allt lite yngre… 
/LH Eivor Höörgren

Vår nye DD Br Leif Svensson och hans Sy Lena.

Sy Eva Borg och Br Hans Lundgren.

Det är alltid lika intressant att få lyssna på 
dem, då de berättar om sina resor och upp-
levelser från denna världsdel, som de båda 
besökt ett flertal gånger.

Kvällen gick fort och efter lotteridragning-
en var det dags att tacka festkommittén 
och därefter kunde nöjda logesyskon vända 
hemåt efter en fantastiskt trevlig kväll. 
/LH Gunnel Olsson

Sy Bitte Kjellberg, Br Jan-Erik Larsson, Br Johan Berglund, 
Sy Eva Newin, Sy Kristina Berglund, Br Erik och Sy Kristina 
Karlsson, samtliga i kommittén.

Lördagen den 26 oktober, var det dags 
för höstterminens Högtidsmöte på logen 
Christian nr 617.
Det känns alltid lika välkomnande att mö-
tas av en vackert smyckad festsal. De olika 
kommittéerna i logen lägger ner mycket 
arbete på såväl meny som dukning, för att 
göra det så festligt som möjligt för oss gäs-
ter. Just denna kväll bestod festkommittén 
av Br Sven Hermansson, Sy Kerstin Ewing, 
Sy Siv Olsson, Sy Inga-Britt Andersson, Br 
Paul Holmqvist , Sy Gun Hermansson, Sy 
Gunilla Kärrdahl.  Ordf Br Jan-Erik Lars-
son i mitten tackar dem för allt arbete, som 
de lagt ner inför kvällen.<bild 1>

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad



16 17

gens förtjänsttecken, LTF och standar, efter 
att ha varit vår loges DD under 6 år.
BMM Nils-Olof Olsson stod för aftonens 
stämningsfulla musik, under införandet av 
Ordenssyskon och gäster:  ” I have a dream 
” av ABBA, vid ljussläckning och stjärn-
himmel: ” Höstens sista blomma ” av Has-
se Andersson samt vid uttåget: ” My Way ” 
av Frank Sinatra.
Efter avslutat logemöte tågade vi alla ut till 
det vackert dukade bordet som väntade.

Där fick vi  njuta av kvällens tre rätters här-
liga meny:
Lax o räksymfoni, öl/vatten.
Fläskkotlett m grönpepparsås, rotfrukts-
gratäng o grönsallad, vin/vatten.
Äppelkompott, dessertvin/cider.
Kaffe o kaka.

stjärna lyser så klart” med Tommy Körberg 
och som uttågsmusik: ”Nu tändas tusen ju-
leljus” med Carola.
Br BMM Nils-Olof Olsson hade valt kväl-
lens vackra musik.
Nu väntade mingel med varm glögg och 
pepparkaka, innan det var dags att sätta sig 
vid de vackert dukade borden.   

Kvällens meny:
Marinerad Ytterfile o potatisgratäng, brys-
selkål, rödkålssallad, äppelmos, ärtor o 
lingon, trattkantarell sås.
Julöl, julmust, vatten.
Risgrynsgröt m hallonkräm, saftsås o tom-
teskum.
Kaffe o tre sorters kakor.

Dags för fest……
Efter intåg i logesalen till stämningsfull 
musik: ” Låt mig få tända ett ljus ” och Br 
CM Sven Hermansson redogjort för ut-
rymningsvägarna, hälsade Br Ordf Jan-Er-
ik Larsson 48 st Syskon och gäster hjärtligt 
välkomna till årets Julfest. Det var härligt 
att se logesalen så välfylld. Lösen upptogs, 
Vasasången sjöngs, protokoll, skrivelser, 
finansrapport, förslag av logetjänstemän 
följdes därpå, innan 
Sy DKL Eva Newin berättade om Årets 
svensk Amerikan Erik Nelson och Sy LH 
Gunnel Olsson berättade om julkortets 
historia och lite jultraditioner i USA samt 
läste dikten ” Det bästa med julen”.
Logemötet avslutades med ljussläckning 
och stjärnhimmel, då vi fick lyssna på ” En 

Som vanligt var vinstbordet fyllt av många 
trevliga vinster. Tack alla givare och köpare 
av lotter.
Ännu en härlig Vasakväll var över och vi 
gick alla nöjda och glada hem, för att redan 
längta efter nästa månads julfest.
/LH Gunnel Olsson

Lördagen den 23 november 2019, var det 
dags för årets Vasajulfest i Kristianstad.
För att ordna en fest krävs det mycket för-
arbete.
I vår loge är syskonen uppdelade i olika 
”festgrupper”, vilka alla har ansvar för olika 
logemötens ”Efterkapitel”.
Som regel samlas vi en dryg månad före fes-
ten för att planera och sedan har vi oftast 
möjlighet att kunna duka dagen före aktu-
ellt datum. Så även till denna fest.

Vårt USA beresta par, Sy Kristina o Br Johan vilka besökt 
samtliga stater i USA.

Sy Anita N o Sy Ann I var två av våra tillresta gäster.

Br Anders Björklund o Br Sven Her-
mansson skötte som alltid lottdragning-
en med bravur.

Trubaduren Inge Birgersson stod för kvällens härliga under-
hållning.

Vår Hedersmedlem Sy Karin Holmqvist utbringar konungens 
skål.

Dukningen är klar och dags för kaffepaus

Sy Britt, Br Gert, Br Per-Willy, Sy Anitha, Br Nils-Olof

Gästerna samlades innan vi satte oss till 
bords.
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Kulturafton den 21 september
Vid höstens första logemöte välkomnades 
vår DD br Åke Mellnert. Reception ge-
nomfördes för vår nya logemedlem sy Gun 
Britt Eriksdotter. 
KL sy Maureen berättade om nyhetsbrev 
som kommit från Skandia Lodge nr 247 i 
Kalifornien och Linde Lodge nr 492 i Wis-
consin. Nyhetsbreven och foton tagna på 
National Nordic Museum i Seattle, Wash-
ington visades i mingelrummet. Under Or-
dens väl överlämnade DD br Åke Mellnert 
Distriktets Förtjänsttecken till br Joakim 
Svahn och sy Kerstin Nilsson. 
Efter supén berättade br Bo Börjesson om 
sitt stora intresse för fiske. Vi fick se utrust-
ning av olika slag, bland annat ett långt te-
leskopmetspö, och ett stort gäddhuvud. Vi 

fick också veta rekordnoteringarna för olika 
fiskarter fångade i trakten eller i Sverige. Br 
Bo berättade också om fiskeklubbens om-
fattande ungdomsverksamhet. Sy Maureen 
tackade för ett intressant föredrag om vad 
som bl.a. behövs för att lyckas med att få de 
stora fiskarna på kroken.

Kvällens underhållning, allsång tillsam-
mans med Sy Brita o hennes gitarrackom-
panjemang.

Som vanligt har vi alltid ett dignande vinst-
bord, denna gång var vinsterna inslagna 
som julpaket och dessutom många med 
rim, kul!

Br Bo Börjesson.

Br Gert, Sy Elna, Sy Kerstin.

En nöjd Sy Monica.

Tusen Tack kära ungdomar och God jul 
önskar logen Christian nr 617.

Festkommittén för denna julfestkväll be-
stod av :
Br Nils-Olof O, Sy Kerstin A, Sy Gudrun 
M-N, Sy Eva B, Sy Ann B, Sy Monica D, 
Sy Gunnel O
/ LH Gunnel Olsson

En fest utan god hjälp i köket fungerar 
inte.
Vår loge har lyckan att ha vår härliga su-
pertjej Anna Wettemark, som alltid glatt o 
troget ställer upp för oss.
Denna kväll tog hon hjälp av sin lillebror 
Erik, även han en superduktig kille.

Br Sven berättade om julsenapens historia.

Sy Kerstin läste en modern version av ”Dikten Tomten”.

Sy Kerstin Nilsson, br Joakim Svahn, CM Lars-Åke Larsson.

DD br Åke Mellnert, CM Lars-Åke Larsson, Sy Gun Britt 
Eriksdotter, O br Göte Bengtsson.

LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2019
tillönskas alla Vasavänner i DL Södra Sverige nr 20

MEDLEMMAR
MSLER Connie Grön
LL 570 Agneta & Bo 
Västerstjärna
LL 570 Olle & Marie 
Wickström
LL617 Eva Newin & Jan-
Erik Larsson
LL 618 Maureen & Göte 
Bengtsson
LL 630 Ingrid & Hans-
Åke Rytterdahl
LL 630 Karl-Erik 
Mellnert
LL 630 Sandra & Per 
Eriksson

LL 630 Ulf & Ingegerd 
Alderlöf
LL 630 Åke Mellnert & 
Carina Norin Mellnert
LL 634 Berit & Hans Bogren
LL634Ingrid & Bertil 
Cannerhagen
LL 678 Göran & Catherine 
Bringselius Nilsson
LL 698 Karin & Claes 
Johansson
LL698 Mats & Heidi 
Holmberg
LL 747 Lena & Leif Svensson

LOGER
Storlogen
DL Norra Sverige nr 19
DL Södra Sverige nr 20
LL 608 Kärnan
LL 628 Calmare Nyckel
LL 630 Ronneby
LL 631 Tomelilla
LL 634 Höganäs
LL 678 Carl von Linné
LL 698 Nybyggarna
LL 747 Klockan
LL 749 Blå Jungfrun

KLUBBAR
PDM Club of Sweden
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Kulturafton den 16 november
Höstens tredje logemöte. Som gäst väl-
komnade vi Medlemmen av Storlogens 
Exekutiva Råd sy Connie Grön, Logen 
Lidköping nr 636. Två nya medlemmar – 
sy Sara Granklint och br Peter Andersson 
– recipierade under högtidliga former och 
hälsades välkomna till vår Loge.
Kulturledaren sy Maureen förmedlade ny-
heter från några vänloger och bad alla skri-
va under julkorten som ska skickas till våra 
vänloger i USA och Kanada. 

lika mycket som svenskan skiljer sig från 
kinesiska. Idag finns det mer än 300 offici-
ellt registrerade stammar. 

Efter supén berättade br Ola Isacson och 
visade bilder om USA:s indianer, eller Na-
tive Americans som man numera säger i 
USA. Nordamerikas urbefolkning anses 
idag ha invandrat från bortre Asien för 13 
000 år sedan över den landbrygga som då 
förband Asien och Nordamerika vid nuva-
rande Berings sund. Br Ola betonade att 
urbefolkningen utvecklade många olika 
kulturer, anpassade till naturförhållandena 
på olika delar av kontinenten. Det talades 
många olika språk som kunde skilja sig åt 

Sy Connie Grön berättade om sin roll i 
Storlogens Exekutiva Råd och framförde 
hälsningar till vår Loge. Hon tackade också 
för det varma mottagandet och för de fina 
ceremonierna under mötet.

Hans Holmberg från Bottnaryd berättade 
om tillkomsten av ”Ulricehamnsbanan”, 
järnvägen mellan Jönköping och Ulrice-
hamn. Den tog tolv år att bygga och var 
i drift under bara 20 år, mellan 1940 och 
1960. Ett stort antal foton visade det om-
fattande och mödosamma arbetet att bygga 

Logehistorikern br Bo berättade om tre 
svenska emigranter som var mycket fram-
gångsrika i USA: Fred Lundin, Mary An-
derson och Alexander Samuelsson. Den 
sistnämnde var med och designade den 
världsberömda Coca-Colaflaskan. Mary 
Anderson gjorde en exempellös karriär och 
var bland annat rådgivare åt fyra presiden-
ter. Lundin blev förmögen på att tillverka 
enbärsdricka efter ett recept från Östergöt-
land och gjorde politisk karriär i Chicago.
Under Ordens väl fick HM sy Kerstin Jo-
hansson vid altaret ta emot Distriktets För-
tjänsttecken. Syster Kerstin har varit Vasa-
medlem sedan 1952! 

Hans Holmberg och KL sy Maureen.

Högtidsmöte den 19 oktober
Parentation hölls för två logesyskon som 
avlidit under året, br Jan O Johansson och 
br Leif Nilsson. Två nya blivande medlem-
mar röstades in.
KL sy Maureen framförde hälsningar från 
Linde Lodge nr 492 i Wisconsin. 
LH br Bo läste upp en dikt som framfördes 
vid Trans-Mississippi Exposition, en stor 
utställning i staden Omaha i Nebraska år 
1898. Den handlade om svenska emigran-
ters liv väster om Mississippi.

Gäddhuvud.

Br Ola Isacson. 

järnvägen i den kuperade terrängen, till 
stor del manuellt med korp, spade, skyf-
fel och skottkärror. Sy Maureen tackade 
för ett mycket intressant föredrag om Ul-
ricehamnsbanan och överlämnade blomma 
och Vasabroschyr.
Maureen Bengtsson /KL

O br Göte Bengtsson, MSLER sy Connie Grön, sy Sara 
Granklint, br Peter Andersson, CM br Lars-Åke Larsson.

HM sy Kerstin Nilsson och CM br L-Å Larsson.
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Från slott till koja.
Den sjunde september gav sig några av 
medlemmarna från Vasa logen Calmare 
Nyckel av till Öland för en dagsutflykt till-
samman
Första stoppet var på Kaffetorpet på Sol-
liden där vi fick avnjuta en mycket god lax 
till lunch.

Efter lunchen fick vi en första information 
om Solliden av guiden Christina Erlands-
son som är syster med logens förra ordfö-
rande Lena Brissman.

Därefter gick vi mot entrén för att komma 
in på slottsområdet. Guiden gick före och 
gjorde små stopp för att informera oss om 
intressanta detaljer om slottet och dess om-

råde. Guidens far hade varit trädgårdsmäs-
tare på Solliden så informationen var lite 
bredare än vad den normalt kanske varit. 
Bland annat berättades att kungen ofta tog 
på sig handskarna för att hjälpa till med 
trädgårdsarbetet istället för att gå ner till 
badhuset och ta en svalkande drink. Alla 
nivåer där man måste gå i trappa hade för-
setts med ramper för rullstolsburna eller för 
de med rullator.

Efter vår tur på Solliden var det avresa till 
Himmelsberga museum. När vi kom sma-
kade det bra med kaffe och hembakat. Det 
smakade mycket bra. Där efter var det fria 
aktiviteter och Himmelsberga som är en 
radby med välbevarade gårdar från olika 
tidsåldrar visade upp sig som bäst i soligt 
och varmt höstväder.
Därefter avslutades dagen och alla åkte 
nöjda hem.
Vid pennan Magnus

31 Augusti
På årets sista sommardag hölls logen Ron-
nebys första möte för hösten. Under mötet 
fick syster Agneta Lind mottaga utmärkel-
sen DFTH för sin mångåriga insats som 
tjänsteman i logen. 

Därefter överraskade broder Ordförande 
sin vice Ordförande och hans nyblivna 
hustru med en blombukett, broder Åker 
Mellnert och syster Carina Norin hade se-
dan förra mötet gift sig. 
Kvällens efterkapitel bestod av en berättelse 
om huset där Vasa Orden har sina möten, 
Borgmästargården i Ronneby. Broder Ord-
förande Per Ericsson höll ett uppskattat 
och innehållsrikt föredrag om husets histo-
ria och dess första ägare borgmästare Flens-
burg. 

Br O Per Ericsson håller föredrag om husets historia.

Br Åke Mellnert med hustru Sy Carina Norin mottager en 
blomsterbukett med anledning av sitt giftemål.

Sy Agneta Lind mottager DFTH-utmärkelsen.

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628, Kalmar

LOGEN RONNEBY nr 630
Ronneby



26 27

Kalle Lindström sjöng och spelade för oss.

9 November
Under kvällens möte delade vår DD Lena 
Brissman från logen 628 Calmare Nyckel 
ut utmärkelsen DFT till syster Annetje 
Gerdtsson för hennes insatser i logen, där 
den främsta meriten är att hon under flera 
år var logens PS. 

Efterkapitlet bestod denna kväll av under-
hållning av den lokala trubaduren Karl-
Johan ”Kalle” Lindström som inledde sitt 
anförande med Östen med restens Pes-
simistkonsulten  och texten ”Det är lika 
bra att sluta drömma, det går åt helvete i 
alla fall”. En annan låt som framfördes var 
Björn och Bennys Beatrice som brukar 
framföras av Kalle Moreaus. Kvällen blev 
lyckad och trevlig och avslutades sedvanligt 
med lotteridragningar. 
/LH Sandra Eriksson

En lyckad kväll.

Sy Annetje Gerdtsson mottar DFT.

5 Oktober
Kvällens efterkapitel gästades av dokumen-
tärfilmaren Mats Harrysson som visade en 
förkortad version av sin film om fotografen 
Oscar Ekholm i Kallinge. 

Filmer om fotografen Oscar Ekholm i Kallinge.

Dokumentärfilmaren Mats Harrysson.

Septembermötet
Hos Vasa Orden av Amerika lokallogen 
Tomelilla nr.631 startade hösten med en 
räk-/kräftträff i Kverrestads Bygdegård den 
14 september. Först ett medlemsmöte som 
innehöll parentation för Br. Hans Ferm. 
Fd. DD Sy Eva Newin avtackades efter 2 
år som DD i vår Loge med en blomsterbu-
kett med tillhörande vas av Ordf. Br. Jan-
Anders Ingvarsson. Sedan blev det en liten 
vandring i den härliga parken där minnes-
knölarna fick tänka till med en tipsrunda 
upplagd av Sy. Britt Lantz. En liten mingel-
dryck med tillbehör blev det under tiden vi 
funderade på utslagningsfrågan som bestod 
av hur många bokollon det fanns i burken? 
Första priset knep Sy. Lena Andersson. 
Inne i salen var det två fint kräftdekore-
rade långbord framdukade, där vi kunde 
intaga våra platser och äta vår medhavda 
picknickkorg, som innehöll olika delika-
tesser med tema kräfta/räka. Under maten 
blev det sånger som seden tillhör och även 
några extra snapsvisor från vår sångfågel Br. 

Fd. DD Sy Eva Newin avtackas.

Manne Andersson, som ibland har skrivit 
nya snapsvisor speciellt inför dessa tillfäl-
len. Kvällen hade även ett annat tema, som 
var huvudbonad, vilket skulle bedömas ge-
nom att alla skulle rösta på en kvinna och 
en man. Det blev catwalk och gruppbild. 
Därefter räknades rösterna ihop och vi fick 
några vinnare. Då damernas resultat kom 
var det två som hade fått lika röstetal. Sy 
Lena Andersson och Sy Britt Lantz avgjorde 
genom ”vem drar längsta stickan” och det 
blev Lena som fick första pris. På herrar-
nas sida blev Br. Kenneth Andersson vin-
nare innan Br. Gert Lantz avslutade kvällen 
med lottdragning och närvarolotteri. Alla 
åkte hem efter en trevlig eftermiddag och 
kväll i glad Vasaanda.

LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla
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i Tyskland, som gav oss en uppfattning hur 
stort detta är hos dem.
Efter maten blev det trevlig underhållning 
av Lars Beijmar och Emma Mehler som 
sjöng och berättade lite händelser under 
deras tid som musiker.
Under av kvällen spelade vår MM Br Gert 
Lantz Tyrolen-musik genom spotify. En 

Livat prat vid matborden.

Lite förtäring efter tipsrundan.

Gruppbild med huvudbonader.

Jan-Anders Ingvarsson, vinnarna av första priset Kenneth och 
Lena Andersson där efter andrapristagarna Gert och Britt 
Lantz samt Gull-May Åstradsson.

Oktobermötet
Vasa Orden av Amerika har haft logemöte 
den 12/10 med efterkapitel ”oktoberfest”.
Vår Ordf. Br Jan-Anders Ingvarsson ledde 
logemötet med van hand. Under logemötet 
balloterade vi in åtta personer som skall re-
cipiera vid novembermötet.
När logen hade tagits undan och fina ok-
tober-dukade bord ställdes fram smög ett 
visst antal Vasasyskon ner i källaren för att 
byta om till Dirndl-klänningar och Leder-
hosen, som blev ett mycket uppskattat in-
slag. Under mötet hade vår LH Br Bengt-
Arne Åstradsson berättat om oktoberfester 

Tipsrunda i Kverrestads Bygdegårds park.

Gruppbild vid oktobermötet.

gruppbild togs på alla som hade klätt upp 
sig inför detta speciella tema. Sen var det 
dags för lottdragning och vinnare i närva-
rolotteriet innan alla drog sig tillbaka hem-
åt i god Vasaanda.
Gull-May Åstradsson

Alla samlade inför underhållning.
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Lotteri och närvarolotteriet gjorde många 
glada vinnare innan det var dags att ta sig 
hemåt efter en minnesvärd kväll i god Va-
saanda.
Gull-May Åstradsson

DD Br. Thomas Håkansson delade ut DFT till Br. Paul 
Danielsson och DFTH till Sy. Gertrud Hägg.

Sy Inga Persson väljer en vinst vid prisbordet hos Br Bengt-
Arne Åstradsson.

Underhållarna Lars Beijmar och Emma Mehler.

Novembermöte med nya medlemmar.
Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson hälsade 
långväga gäster MSLER Sy Connie Grön 
från LL Lidköping 636 Distrikt 19, Sy Ma-
rianne Ekholm Gunve från LL Skövde 626 
samt även vår DD Br. Thomas Håkansson 
LL Skåne 570 och övriga gäster, inte minst 
våra egna ordenssyskon välkomna, till hös-
tens högtidsmöte.
Under utmärkelser delade vår DD ut DFT 
till Br. Paul Danielsson och DFTH till Sy. 
Gertrud Hägg.
Åtta nya medlemmar togs in med en fin 
högtidlig ceremoni under mötet som efter-
följdes av bankett, tal och senare dans.
LH Br. Bengt-Arne Åstradsson berättade 
om vår Vasa Support Club.
Efter några timmars dans blev det kaffe och 
goda hembakade tårtor som våra egna Syst-
rar Anitha och Britt stod för.g

Kvällens fina tårtor bakade av systrarna Anitha Hansson och 
Britt Lantz.Jägardans.

Hedersbordet.

Med bl.a våra nya medlemmar fr.v CM Kenneth Andersson, 
Lisbeth Nilsson, Åke Nilsson, Britt-Lousie Nilsson, Åke 
Svensson, Ordf. Jan-Anders Ingvarsson, Roger Larsson, 
Lisa Larsson, Helge Larsson, Inger Larsson och CMA Lena 
Andersson. 

Utfärd 24 aug. 2019.
Ett glatt gäng Vasasyskon deltog i 
årets utfärd, som denna gång gick till 
Ikea-museet i Älmhult. Efter en härlig 
nostalgitripp bland Ingvar Kamprads 
fantastiska skapelser, gick färden vidare till 
Toftaholms Herrgård, några kilometer norr 
om Ljungby, där vi fick njuta av Afternoon 
Tea med massor av godsaker. Mätta och 
nöjda kunde vi sedan ta en promenad i den 
vackra parken eller bara sitta och njuta av 
det fina vädret innan bussen tog oss söderut 
igen. Färden avslutades sedan med en god 
middag på Margretetorps Gästgivaregård.

Besök hos Logen Göteborg nr 452.
Inte mindre än 12 syskon från vår loge 
deltog i firandet av 95-årsjubileet i Sveriges 
äldsta loge. Redan på fredagen checkade 

vi in på Hotel Vasa (passande namn) och 
hann med en shoppingrunda i Göteborg 
under lördagsförmiddagen, innan det var 
dags för det högtidliga mötet och den 
gemytliga banketten.
Vid Kulturmötet den 21 september fick 
vi följa med naturfotografen Ingmar Skogar 
på en fantastisk resa genom Skåne genom 
hans bildspel ”Skåne i mitt hjärta”.

Högtidsmötet den 19 oktober inleddes 
med att O Sy Inger Bengtsson kunde hälsa 
gästande Ordenssyskon från LL Kärnan 
nr 608, Nybyggarna nr 698 och Klockan 
nr 747 varmt välkomna. Sy Gun-Britt 
och Br Jan Hassleryd fick ta emot märken 
för 40 års medlemskap. Under Kontakt 
Amerika berättade KL Br Hans Bogren 
om lägergården Sjölunden i Minnesota, 
där amerikanska ungdomar får lära sig det 

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs
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Logemötet den 14 september 2019
Totalt 16 logesyskon var närvarande.
Br PS påminde om den enkät från distrik-
tet, som skickats ut till alla, och där man 
ville ha svar på om vi kunde tänka oss att 
erhålla Vasa Nytt, matrikel och program-
häfte digitalt i stället för tryckta på papper.
Sy VO läste upp ett förslag från Sy O, där 
styrelsen under Sy VO ges ansvaret for no-
minering av tjänstemän och kommittéer 
för nästa termin. Logen godkände försla-
get.
Hälsningar framfördes.
På efterkapitlet skulle Sy Mona Harrysson 
ha berättat om sitt yrkesliv på I11. Tyvärr 
var Sy Mona sjuk. Programmet fick där-
för helt enkelt bli ”Vi träffas och trivs”. Vi 
samlades alla i galleriet för att intaga kväl-
lens måltid, som bestod av fläskfilé, potatis-
gratäng, rostade rotfrukter och kantarellsås. 
Mycket gott! De 16 trogna syskonen kom 
snabbt i samspråk med varandra och skrat-
ten rungade i Myrans lokaler.
Br Bengt och Sy Mona Lagesson och Sy 
Anja och Br Kurt var kvällens värdpar och 
servade oss på bästa tänkbara sätt.
Br Bengt Lagesson läste en dikt ut Grönkö-
pings veckoblad och det är lika roligt varje 
gång att få sig till livs något ut detta blad.
Kvällen avslutades med det sedvanliga lot-
teriet.
Logemötet den 12 oktober 2019
Totalt 16 logesyskon var närvarande. Dess-
utom hade vi glädjen att välkomna två 
gäster från LL Christian nr 617, nämligen 
deras ordförande Jan-Erik Larsson och Di-
striktskulturledare Eva Newin.
Sy KL berättade om Årets Svensk Ameri-

Vid logemötet den 16 november fick Sy 
Krystyna Aronsson mottaga 25-årsmärket, 
eftersom hon inte haft möjlighet att erhålla 
detta tidigare. Br Gunnar Lindstrand 
rapporterade om Vasa Support Club och 
hur viktigt det är att bli medlem där. Vid 
efterkapitlet, som var Brödernas afton, bjöd 
bröderna på ”Allsång med Quiz” och fick 
oss att gnugga geniknölarna och klura ut 
vilket år de olika sångerna kom till. Br Leif 
Larsson ackompanjerade allsången med sin 
gitarr och stämningen blev snabbt hög.
Hans Bogren
Kulturledare

svenska språket och våra traditioner. LH Sy 
Evy Lindstrand fortsatte sin uppskattade 
berättelse om Arnbergs töser. Vid banketten 
serverades en delikat kalkon med tillbehör, 
samt en god äpplekaka med vaniljsås.

kan Eric Nelson. Han är chef för the Na-
tional Nordic Museum i Seattle och Br LH 
berättade om logemötet för 25 år sedan, så 
Br Stig Siegert var KL.

Efter mötet var det dags att sitta ner vid 
småborden i lilla rmmet utanför logeloka-
len. Det var nämligen dags för ölprovning. 
Inte vilka ölsorter som helst utan amerikan-
ska sådana från småbryggerier i Colorado i 
västra USA, allt från öl med persikopuré 
och IPA till Stout, som är en mörk, nästan 
svart överjäst öltyp. Intresset och förtjus-
ningen ökade allt eftersom Henrik Briggler 
väldigt entusiastiskt och med stor kunskap 
berättade om detta, sitt favoritämne.
Kvällen avslutades med det sedvanliga lot-
teriet.

PS Br Bengt Hammargren med föreläsaren Henrik Briggler.

Sy Lena Hammargren med dotter, Linda Briggler.

LH Br Göran Nilsson i samspråk med O Br Jan-Erik Larsson 
DKL Sy Eva Newin.

dDet var amerikanskt stuk på dukningen ikväll.

en oändlig kunskapsbank att ösa ur. Tack 
Br Bengt!
I galleriet intog vi sedan kvällens måltid, 
som bestod av köttgryta med bacon, cham-
pinjoner, potatis/ris och saltgurka. Mycket 
gott!  /Bengt Hammargren

Logemötet den 23 november 2019
Br Bengt Palm berättade om En alternativ 
historia till legenden om denheliförklarade 
Sankt Sigfrid. Br Bengt är otroligt intresse-
rad av historia. Det känns som om han har 

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö
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Septembermötet.
Lördagen 28.9 samlades 22 egna och fyra 
gästande syskon från Logen 749 Blå Jung-
frun. De var vår DD Birgitta Peterson, 
hennes make Milton samt Majvor Åström 
Einarsson med make Lars. Det kändes bra 
att träffas igen. Mötet var denna gång extra 
högtidligt då det hölls parentation för av-
lidna syster Kerstin Allgulander. 27 syskon 
hade veckan innan följt Kerstin till hennes 
sista vila. Vår KL Bengt Römbo rapporte-
rade från vår vänloge i Phoenix med vilken 
vi har mycket bra kontakt. Phoenix-logen 
vinnlägger sig verkligen om att hålla svens-
ka traditioner vid liv. Efter mötet fortsatte 
vi i klubblokalen en trappa ned. Där und-

fägnades vi med vår klubbmästares utsökta 
höstgryta med kantareller och rotfrukter. 
Vi hade besök av trubaduren Per Malm-
borg som framförde egna välskrivna visor. 
Han ledde också allsången. Sent vandrade 
vi hem denna kväll, nöjda med höstens för-
sta möte

begreppen Alla Helgons Dag och Allhelgo-
nadagen. Mötet beslutade också att skänka 
en summa till Jubilerande Damlogen Nor-
hild som firar 50 år. Den är Bifrostordens 
damloge och är liksom vi hyresgäster i lo-
gelokalen. Efter mötet intogs en, som van-
ligt läcker supé. Denna gång ugnsbakad 
lax i hummersås med goda tillbehör som 
huvudrätt. Som vanligt hade vår KM och 

Oktobermötet.
Det var dags för höstens högtidsmöte. Ty-
värr hade vi denna gång inte några recipien-
der. Vår ordinarie CM Solbritt Steinholtz 
hade denna gång förhinder och ersattes av 
broder Tomas Svensson. En uppgift han 
klarade mycket bra. Vår KL rapporterade 
ånyo från vår vänloge i Phoenix. Där var 
man mycket intresserad av naturupplevel-
ser såsom Norrsken och vårt högsta berg 
Kebnekaise. Vår LH berättade om den 
stundande Allhelgonahelgen och redde ut 

Vår KM vid kaffebordet.

Glatt samspråk vid borden.

Vår O utbringar en skål.

Vår DD med make.

Vår gästande trubadur.

hennes vice lyckats mycket bra med maten. 
Även trevliga kvällar tar slut och mycket 
sent vandrade vi hem i den lite höstlika 
natten.
Alla Helgons Dag.
Som traditionen bjuder samlades 18 sys-
kon ute på Nya Kyrkogården vid logens 
minnessten Traditionen har vi haft sedan 
början av 2000-talet. Vi minns våra avlidna 

Vi går in med vasafanan i spetsen.

Broder håller fanan över gravstenen.

LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik
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Septembermötet
Höstsäsongen inleddes den 14 september 
på Scalapaviljongen i Örkelljunga.
31 på logemötet och sedan tillkom sju gäs-
ter till efterkapitlet.
Lite vemod under logemötet, då parenta-
tion tycks bli en vanlig punkt på program-
met.
Efter logemötet bjöds gästerna in och fick 
se hur en logesal ser ut och fick en presenta-
tion av Logen Klockan och Vasaorden. Ett 
visst intresse tycktes märkas.

Nya och lättare bord gjorde att salen snabbt 
ställdes om och man kunde bänka sig för 
aftonens måltid.
Kvällens underhållare var dragspelaren 
Christer Hjalmarsson med sitt program 
”Skåne med omnejd i musik och bild”. 

Kvällens underhållare Christer Hjalmarsson.

Vi tog in 5 nya medlemmar, som sökt in-
träde i vår loge, vilket var mycket trevligt.
Vi hade också förnominering av tjänste-
män för 2020, som föredrogs av FDO Br 
Rolf Hansson.
O Br Mats kallade fram FS Sy Bodil Olovs-
son och höll ett tal till henne, därefter er-
höll Sy Bodil LFT märket efter att hon 
tjänstgjort som BFS och FS under 6 år.
Därefter var det bankett med god mat och 
dricka, samt sedvanliga tal.
VO Br Lars Stanley höll tal till de nya med-

Högtidsmöte med Reception
2019-11-09
Vid Nybyggarnas novembermöte som var 
ett högtidsmöte med reception hade vi 
besök av VDM i DL19 Br Håkan Holm-
gren.

Vår kaplan läser en vacker dikt.

syskon, tänder ljus och vår kaplan läser en 
dikt. Till slut bildar vi syskonring. En fin 
tradition som vi värnar om. Efteråt inbjuds 
alltid till kaffestund hemma hos någon och 
den här gången var vi inbjudan till vår O 
Stig Lilja och vår KM Anna-Lena Lilja. En 
trevlig stund med gott kaffe och många 
sorters kakor.   
/Lena Folckner

lemmarna. Och Sy Karin Bengtsson fram-
förde ett tack från de nya syskonen, som 
förutom Sy Karin var Br Lennart Bengts-
son, Sy Elisabeth och Br Lars Nylén samt 
Sy Ewa Stolt.
Kvällen avslutades med lite dans och lott-
dragning.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga

LOGEN NYBYGGARNA
nr 698, Ängelholm

HAGBARD och lösenordet
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Sy Gudrun undrade vad som kunde dölja sig i detta pa-
ket. Br Sven kontrollerade.

Oskarshamn, spelade sin årliga sommar-
golf på Oskarshamns GK den 3 oktober. 
Vi var åtta Vasamedlemmar, som trotsade 
höstkylan. 
Hans Appelgren vann herrgolfen med 31 p 
och Karin Appelgren vann damgolfen med 
34 p.

Sy Eva hade svårt att välja paket.senterades på ett förnämligt sätt.  På bordet 
stod ljusstaken med tända ljus och gott om 
informationsmaterial. Goda karameller 
förgyllde även dagen. Våra flaggor fanns i 
bakgrunden. Rikligt med Klockans loge-
historik fanns det möjlighet att bläddra i. 
Flera logesyskon ställde upp och hjälpte till 
att sprida information om vår orden.
Leif Svensson

Sy Brita lyckades också dra vinstlott.

Syskonen Hansen och gästen Gunnel Persson.

Kvällens gäst Lisbeth Jönsson och syskonen Långberg.

Sven-Olov Stigsson och kvällens föredragshållare naturfotograf 
Ingmar Skogar.Logens kassör Inger Fröidh och Christer. Har dansat många 

gånger tillsammans.

Mycket uppskattat och vi fick till och med 
sjunga med i vissa kända visor. Eftersom 
vi håller till i Örkelljungabygdens folk-
danslags lokaler och Christer själv har dan-
sat folkdans var han riktigt på hemmaplan. 
På hans meritlista står vinst flera gånger i 
den numera avsomnande Ängelholmsma-
zurkan.
En trevlig kväll bland trevliga människor.
Bröderna förbereder oktoberfesten.
/ LS

Örkelljunga Träffas.
Den 9 november var det dags igen. I Fo-
rum, Örkelljungas nya idrottshall, fick fö-
retag och föreningar en möjlighet att pre-
sentera sig och sin verksamhet för bygdens 
folk. Cirka 2000 personer passade på och 
kunde vandra runt i en välfylld mässhall.
LL Klockan hade en mycket trevlig mäss-
plats, där Vasaorden och LL Klockan pre-

Jag vann….! utbrast en glad Br Hans. Grattis!

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 
nr 749  Oskarshamn

Logen Christian nr 617:s dig-
nande vinstbord den 23 nov.
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LL Höganäs nr 634 på utflykt till Ikea och Gransholm i Södra Småland.

LL Christian nr 617 firade 
julloge den 23 november i en 
mycket vacker och julig fest-
sal.

Tomteparad


