Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Bästa Vasavänner!
Nu är vi mitt i den
vackra svenska
sommaren. Jag
hoppas ni kunnat
njuta av den tillsammans med nära
och kära, trots att det inte varit
den varmaste hittills. Vi behöver alla koppla av och ladda
inför höstens aktiviteter.
Nu har jag varit Distriktsmästare i två månader och det
kanske finns några av er som
undrar vem jag är?
Jag är 58 år, gift med Kurt
och har en dotter. Vi bor utanför Norrköping. Jag är född i
Lidköping, men flyttade till

Kiruna när jag var fem år, växte
upp där tillsammans med mina
föräldrar och två yngre systrar.
Jag var tidigt idrottsintresserad
och sysslade med diverse sporter, främst simning, men också
handboll, skidåkning.
Som 17-åring reste jag till
USA som utbytesstudent ett år
och bodde i Los Gatos, Kalifornien - ett fantastiskt år med
minnen för livet.
Jag har jobbat inom civilflyget hela mitt yrkesverksamma liv, främst på SAS - började
på Kiruna Flygplats 1978. Efter
några år flyttade jag till Stockholm och därefter till Norrköping.
Kurt och jag kom i kontakt

MSLER har ordet
Vasasyskon!
Ännu ett Distriktsmöte är lagt
till handlingarna, jag och hustru Ingegerd vill tacka för två
trevliga, fina och varma dagar i
Lidköping tillsammans med er
som var där, ett väl genomfört
möte av alla inblandade! En
mycket trevlig samvaro med
många nya och gamla vasasyskon i sann Vasaanda!
Jag vill tacka det gamla ER
med DM Connie Grön som anförare för ett gott och trevligt
samarbete under den gångna
terminen, samt önska nya DM
Maggie Ahlin Thelin och det
nya ER lycka till i sitt arbete
för Distriktets och Vasa Ordens
bästa,. Jag ser med tillförsikt
framtiden an!
Ett stort ”tack” vill jag rikta
till Distriktet för den utnämning jag fick genom att erhålla
Distriktets förtjänsttecken, det

var en stor överraskning för
mig, men vad glad jag blev!
Nu något om kommande
Storlogemöte 2018 i Sacramento, 28/6-6/7. De som vill lämna
in motion om ändring i vår
Konstitution kan göra detta till
mötet, som enskild medlem,
lokalloge eller Distriktsloge.
Det är på Storlogemötet du kan
förändra i Konstitutionen detta sker bara vart fjärde år!
Om du som enskild medlem
vill lämna en motion, se om din
loge kan godkänna den som sin.
Det ger mer kraft bakom motionen! Om inte logen tar den
som sin, kan du lämna den som
enskild medlem, men glöm inte
att logen måste intyga att du är
gottstående.
Motioner skall vara skrivna
på engelska och innehålla:
berörd artikel, sektion, nuvaForts… sid 2
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med Vasa Orden 2003 när vi
blev inbjudna som gäster till
Logen Bråviken nr 751. Det blev
en positiv upplevelse och våren
2004 valdes vi in i Vasagemenskapen.
Jag har varit Kaplan två år,
Vice ordförande tre år, Ordförande sex år, nu är jag Före detta Ordförande i vår loge. Jag har
även varit DD (Distriktsdeputerad) för Logen Enköping nr
646 i fyra år, vilket varit mycket givande och trevligt.
Jag var VDM, Vice Distriktsmästare 2015-2017.
Jag är en engagerad person,
som tycker om att
jobba med människor och vill att vi Forts... sid 2
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DM har ordet…

medlemmar inom Vasa Orden
(DL19/DL20, USA/Kanada
samt Storlogen) ska fortsätta
jobba framåt och tillsammans
i en positiv anda. Vi vill väl alla
att Vasa Orden ska finnas kvar,
och då måste vi värna om varandra och tillsammans komma
fram till bra sätt att intressera
andra för vår fina Orden.
Vi vet att det finns loger
som på olika sätt lyckats få fler
medlemmar, genom olika medlemsvärvningar. Jag skulle uppskatta om dessa loger delger
oss andra om hur de gjort.
Jag ser fram emot att få
komma ut och hälsa på i era
loger under min tid som
Distriktsmästare.
Jag önskar er alla en fortsatt
skön sommar!
I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin,
DM DL19
MSLER ...

rande text, vad som skall stå,
samt motivering till ändringen!
Motioner måste vara Storlogesekreteraren tillhanda senast
den 1 mars 2018. Information
om detta finns i senaste numret
av Vasa Star, spring 2017, sid 4.
På detta möte skall också en
ny MSLER Sverige väljas. Då är
min tid i den befattningen slut
efter åtta år - den maximala tid
man kan sitta som MSLER!
Jag och Ingegerd önskar alla
Vasasyskon en fin höst med
många trevliga logemöten!
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf/ Ingegerd Alderlöf
MSLER Sverige
Min släkt i Amerika
Min släkt i Amerika utgörs
idag av sysslingar och deras
familjer. Grunden till dessa
mina släktingar var min farmors syster som emigrerade till
Amerika på 1800-talet. Hennes
namn var Amanda Johnson och
hennes resa har dokumenterats
enligt följande:
Amanda lämnade Sverige
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den 17 juli år 1891. Hon hade
inhandlat en koffert, sin allra
första hatt och en tredje klassens ångbåtsbiljett till Amerika
där hennes broder Albert var
bosatt i Jamestown N. Y. Han
hade kommit till Amerika då
han var 18 år.
Hon seglade från Göteborg
till Liverpool där hon bytte båt.
Hon fick vänta några dagar
medan båten lastade färdig.
Som passagerare bodde hon
ombord under dessa dagar,
men fick lämna båten om hon
ville. Hon och några andra
flickor gick i land, men platsen
tilltalade henne inte så hon
stannade ombord den mesta
tiden.
Hon anlände till Philadelphia där hon fick stanna i två
veckor därför att hon hade bara
fem kronor i sin portmonnä,
och var tvungen att ha en borgensman. Myndigheterna kontaktade hennes broder Albert
och han garanterade att ta
hand om henne när hon skulle
komma till Jamestown, så hon
var slutligen tillåten att fortsätta sin resa.
Väntan i Philadelphia var en
svår upplevelse; hon fick inte
lov att gå utanför immigrationsförläggningen, där det
fanns bäddar och mat var tillhandahållen. Hon var varnad
upprepade gånger att INTE
dricka Philadelphias vatten
därför att det var förorenat och
det var stor fara att komma i
kontakt med tyfus. Så trött hon
var på kaffe och hur hon längtade efter att få dricka friskt vatten.
När hon kom till Jamestown
blev hon väl omhändertagen.
Där fanns en Mrs. Johnsson,
”Moder” för alla immigranter
som anlänt från Sverige. Fru
Johnsson var en glad och generös kvinna. Alla var välkomna
till Johnssons. Amanda kunde
berätta om den glada tiden där.
Hon lärde sig snart det engelska språket, hon använde sin
svenska och en amerikansk
bibel och en svensk och en
amerikansk Robinson Crusoe
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till hjälp att lära det nya språket.
Amanda fick anställning på
sjukhus och hos en läkarfamilj
innan hon gifte sig och blev
Amanda Wilson.
Hennes barn och barnbarn
har alla blivit mycket framgångsrika amerikanska medborgare. En av mina sysslingar
är medlem i Vasa Orden och
som flera i Logen Kongahälla
har träffats, både vid konvent i
Amerika och här i Sverige.
Brodern Albert Johnson
kom över till Amerika år 1887.
Som konstnär gjorde han bl.a.
muralmålningar hos Nordiska
klubben i Jamestown och mottog en medalj av prins Wilhelm
av Sverige år 1927.
Karl Olof Nilsson
Logen Kongahälla nr 702
Logen Knallen nr 745
Våren har varit framgångsrik
för Logen Knallen nr 745. Vi
har haft glädjen att hälsa tolv
nya medlemmar välkomna, så
nu är medlemsantalet åter över
100 syskon. Närvaron vid våra
möten har också varit god. I
genomsnitt har ca 60 personer
deltagit.
Vi har också på nytt fått
kontakt med vår vänloge Diana
-Birger Jarl i New Heaven och
har nu åter ett regelbundet utbyte av information.
Amerikansk Brunch

Under våren träffas vi till en
amerikansk brunch. I år var vi
på Sinnenas Hus, en före detta
Wesley-kyrka, som nu pietetsfullt gjorts om till samlingslokal. Den stora orgelläktaren
är kvar, men orgeln är nedmonterad.
Vi inledde med en tipspromenad runt lokalerna där frågorna hade anknytning till USA.
Ingen lyckades få alla rätt, men
det är ju alltid allmänbildande
att gnugga geniknölarna och
försöka sig på en kvalificerad
gissning
Därefter var det dags för
mat, bacon och scrambled eggs,
coleslaw, pannkakor med lönn-

sirap m m. Under måltiden
bjöd Anne-Louise Wingborn
på ett musikquiz, som nog alla
lyckades lösa.
Som avslutning kom fyra
par från Borås Hembygdsgille
och framförde några danser
från Sverige men med anknytning till både England och
Tyskland.
Våravslutning

Vårens sista logesammankomst
ägde rum dagen före Valborgsmäss. Efterkapitlet gick som
sig bör i vårens tecken med
borden dekorerade av vitsippor
och andra vårblommor. Även
borden hade getts namn som
blåsippa, krokus m fl.
De nya medlemmarna har
också betytt en förstärkning av
Logens egen Knallekör med nya
röster. I sin nya större skepnad
sjöng så kören in våren och ledde logen i allsånger. Det blev
både solosång, sång i stämmor
och unisont. ”Vintern rasat”,
”Glad såsom fågeln”, ”Nu
grönskar det” m fl stod på
repertoaren innan herrarna
avslutade med att bringa sin
hyllning till damerna med
”Kristallen den fina”, ett bejublat framförande av denna
folkvisa från Skattungsbyn i
Dalarna.
Vinresa

En tidig morgon, torsdag den
18 maj kl 06.40, samlades 25 av
Logen Knallens medlemmar vid
Borås Resecentrum för att em-

barkera en buss med destination Mosel och Pfalz i Tyskland. Vi utgjorde hälften av
resenärerna; andra kom från
bland annat Lidköping och
Skara. Målet var att prova de
lokala vinerna vid flera vingårdar, njuta av nyskördad sparris
och se Passionsspelen i Wintrich, som uppförs vart femte år
i byns kyrka. Tvåhundra personer är engagerade, bland annat
en kör på över 70 röster.
Detta blev resans höjdpunkt. Spelen skildrar Jesu liv
från födelsen till slutet på Golgata. I den fyra timmar långa
föreställningen (två pauser med
möjlighet att inmundiga ett
glas vin) inflikas många episoder från Jesus liv: botande av
sjuka, utdrivningen av månglare från templet, konflikterna
med fariséerna och annat som
vi kände igen från kristendomsundervisningen i skolan.
Starkast intryck gjorde
givetvis scenerna från den sista
måltiden, fängslandet och
domen och vandringen fram till
slutet på Golgata. De utfördes
så realistiskt att några föredrog
att se ner i golvet.
Som avslutning sjöng så
hela ensemblen Hallelujakören
ur Händels Messias, en underbar upplevelse. Det blev stående ovationer för alla medverkande och vi lämnade kyrkan
med många oförglömliga intryck.

Nationaldagen

Sommarens ankomst firades
med vår nationaldag. Ett 30-tal
av logens medlemmar deltog i
fanparaden och vid festligheterna i Borås Stadspark, där
Hemvärnets musikkår underhöll tillsammans med barnkörer och solister. Som avslutning samlades vi på café Tant
Grön för en kopp kaffe med
tillbehör innan det var dags att
önska varandra en härlig sommar och ett välkommen tillbaka till hösten.
Hans Holmqvist, LH
Mälardrottningar på Internationella Restaurangskolan
Tretton personer sammanstrålade den 10 maj på Ahlströmergatan, Stockholm, och letade
sig igenom byggplasten till
skolans restaurang.
BKL Birgitta Westerlund
hade både ”rekat” och provgått
från tunnelbanan, så alla kom
rätt.
Roligt att ses igen och eleverna visade oss genast till borden, vackert dukade och matsedeln överst. Vatten i glasen och
beställningarna togs upp. Smör
och nybakat surdegsbröd serverades. Så kom förrätten, antingen musselsoppa eller tre
små laxceviche. Vi var så hungriga att vi började äta så fort
alla serverats, ingen bild hanns
med. Soppan var himmelskt len
och laxen jättegod, men behövde mera salt.
Nu kunde
vi lite mera
sansat smaka
på varmrätterna.
Första bilden
visar forell
med tre sorters kål och
sotad grädde
(den fick vi
receptet på
också) och
hjortstek med
pure och tillbehör (bild 2).
Gott, gott.

Glada deltagare på vinresan...
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Även desserterna
föll oss i smaken,
tarte med kivi
och rabarber
(bild 3) och crème brûle (bild 4).
Som ni ser är allt
vackert och aptitretande upplagt
och smakade
mycket bra.
Det kändes lite
som den franska skolan med
lagom stora portioner, vilka vi
alla orkade med.
Eleverna var mycket glada och förekommande och berättade att de alla redan har
jobb. De väntar bara på examen
i juni och sedan börjar ”det riktiga livet”.
Vi kunde sitta kvar en stund
och summera intrycken och
diskutera sommarplaner innan
vi skildes åt. Ännu en trevlig
stund med vasavänner var till
ända.
Greta Öhgren
foto och text
6 juni i Mellerud
Sveriges Nationaldag firade
Logen Mellerud nr 644 i strålande fint väder. Vi var några
Vasavänner som slöt upp vid
Mellerud museum, där de närliggande hembygdsföreningarna hade arrangerat dagens
firande ute i det fria.
Friluftspredikan inleddes
med klockringning följt av
musik och tänkvärda ord av
prästen. Det var första gången
som det här arrangerades. Över
100 personer var samlade och
med svenska flaggan i topp då

vi alla sjöng vår nationalsång,
så blev man lite rörd.
Efteråt var det god hembakad fika som logens Kassör
Anneli Andersson varit med
och bakat. Därefter hade vi
möte i logen med bland annat
rapport från Distriktsmötet för
DL19.
Charlotte Börjesson
Distriktskulturledare, DL19
Utflykt på våren
Varje år gör Logen Lidköping
nr 636 en utflykt någon gång på
våren. I år gick den till Varnhem och den vackra Vallebygden. 32 logesyskon deltog denna vackra söndagen i maj.
Varnhem är känt för
kyrka och klosterruin. På senare år har arkeologiska utgrävningar gett nya fynd, och Sveriges äldsta rum har grävts fram.
Det kan nu beses i en nybyggd
överbyggnad som fått namnet
Kata efter den kvinna vars skelett hittades på denna plats.
Här kan man också se en utställning om de kristna vikingarna. Det stora kristna gravfältet visar att de här trakterna
kristnades betydligt tidigare än
man förut vetat.
Vår egen Lars Bergdahl, en
otroligt duktiga ciceron, gav
oss också en beskrivning av en
del andra, kanske mindre välkända, fynd från just Varnhem.
Den stora silverskatten från
1000-talet, den största i Västergötland, och de märkliga fynden i ett par järnåldersgravar
från tiden strax efter Kristi
födelse. De grävdes ut på
1870-talet och visade sig vara

Deltagare i nationaldatgsfirandet i Mellerud.
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Lars Bergdahl

I förgrunden Elsa Axelsson samt Einar Savolainen Grön i bakgrunden

kvinnogravar, med de märkligaste gravgåvor som visar på
ett samband mellan Varnhem
och Rom redan för 2000 år sedan.
Därefter gick färden norrut,
längs småvägar i det unika
Vallelandskapet. Vid Öglunda
kyrka stannade vi. Här gav Lars
oss en beskrivning av hur detta
landskap formats av isen, som
under ca 1000 år hade sin sydliga utsträckning hit, och av
Baltiska issjön, som i ett gigan-

tiskt vattenflöde tappades på
sitt vatten här, vid Billingens
nordspets.
Lunch åt vi på Skara stiftsgård Flämslätt, för att sedan ge
oss iväg till Remningstorps
Arboretum, en plats som få
känner till och ännu färre varit
vid. Den store industrialisten
Sven Wingquist skapade här
en stor skogsgård, där han lät
experimentera med ett stort
antal utländska trädslag, allt
för att förbättra det svenska
skogsbruket. Vår kunnige
guide, förvaltaren Geir Eriksen,
berättade mycket sakkunnigt
om de olika träden, liksom om
Skogssällskapets skötsel och
Wingquists stiftelse till gagn
för svensk skogsforskning.

Förvaltaren Geir Eriksen tillsammans med
Runa Nilsson, Birgitta Eriksson samt Christina Bergdahl och Anders Sahlqvist.

Vädrets makter stod oss bi,
trots hotande moln i närheten,
föll bara några droppar på oss.
Med denna turliga utveckling,
och med det givande programmet, åkte sedan alla nöjda hem.
Nog hade vi alla lärt oss något
nytt denna dag, som var en
verklig kulturdag i sann Vasaanda.
Connie Grön och Lars Bergdahl
Logen Lidköping nr 636

SverigeAmerikadagen
Logen Härnösand nr 673 firade
Sverige-Amerikadagen.
I soligt väder samlades ett trettiotal syskon och gäster på Rö
Folkets Hus. Mycket trevligt
bemötande från Johannes och
Renata Menzel, som stod för
värdskapet.
Vår Ordförande Lars-Erik
Magnusson hälsade alla syskon
och vår underhållare mycket
välkomna.
Lars-Erik berättade om
Vasa Orden och relationerna
till släktingar i USA och
Kanada. Sedan spelades svenska och amerikanska nationalsångerna.
Vår underhållare Jarmo
Nykyn spelade och sjöng sedan
ett antal fina svenska och amerikanska låtar och fick stora
applåder. Han avslutade med
”Den blomstertid nu kommer”.
Många hade tagit med picknick som avnjöts i det fina vädret.
Vi hade också ett lotteri
med många fina vinster, som
rönte uppskattning. Lars-Erik
tackade för en trevlig eftermiddag och sedan begav vi oss
hemåt.
Bo Selin, KL

hälla nr 702, Skövde nr 626,
Lidköping nr 636, ja ända ifrån
USA -Logen North Star nr 145,
Spokane i Washington.
Torsten Olsson hade ordnat
en poängpromenad med frågor
som förknippades med Amerika. Att vi hade trevligt medan
vi listade ut de rätta svaren,
gick inte att ta miste på. Detta
var viktigare än att vinna och
dessutom visste vi att alla lag
skulle få minst ett rätt var. Torsten, som är listig, hade sett till
att alla svarsalternativen på
första frågan var rätt och ingen
av oss märkte det. Det blev
jubel när vi fick höra detta.
Ola Hansson var vår utmärkta grillmästare medan
Ulla-Britt Essgren (bilden
nedan) och Inga-Maj Andersson gjorde ett fantastiskt arrangemang med tillbehören för vår
barbecue. Mätta och belåtna
efter en mycket trevlig dag tog
vi farväl av varandra.
Charlotte Börjesson
Distriktskulturledare DL19
Text och foto

4 juli i Göteborg
Logen Göteborg nr 452 firade
4 juli i strålande sommarväder.
Dagen förgylldes av countrymusik med Benny Jannerbrink
som underhöll oss med både
kända och okända låtar, samt
med historier. Alla njöt och
stämningen var på topp hela
tiden och emellanåt sjöng vi
med.
Vi hade många gästande
syskon från Logerna Konga-

Vasasyskonen som firade 4 juli i Göteborg tillsammans med Benny Jannerbrink som underhöll oss
med sång och musik till långt inpå kvällen.
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Sverige-Amerikadagen - John Ericsson
En mulen lördagsmorgon
gjorde mig bekymrad. Som alltid är det dumt att ta ut bekymmer innan de är verkliga.
Dagen bjöd på växlande molnighet och då vi önskade sol
lyste den på oss.
Firandet började i Långban,
där många mötte upp vid Anna
Carolinas kök. Många från
loger i våra båda Distrikt var
där. Representanter från
Amerikanska ambassaden, Kinship Center och John Eriksson
sällskapet och många gäster var
på plats.
Värd för lunchen var Filipstads kommun, som representerades av Marina Isaksson och
Torbjörn Parling. Torbjörn
överlämnade en bok från Saxå
Kammarmusikfestival till de
båda representanterna från
Amerikanska Ambassaden och
till Årets Svensk-Amerikan Jan
Eliasson.
Vi serverades rostbiff med
potatis och rostade rotfrukter
med flera tillbehör. Efter kaffet
och kakan tackade DL19 Distriktsmästare Maggie Ahlin
Thelin Filipstads kommun för
maten innan färden gick vidare
mot fortsatt firande i Filipstad.
Redan på fredagen hade Ola
Hansson samlat sitt manskap
tillsammans med John Ericsson
gruppen för att förbereda slaget
vid Hampton Road som utspe-

lades på lördagen på Kyrkviken
nedanför Mausoleet. Arbetet
fortsatte under lördagen
medan vi andra njöt av besöket
i Långban. Många frivilliga
arbetstimmar ligger bakom för
att få fram båtarna, bygga upp
Fort Monroe och aptera de
sprängeffekter som behövs för
att åskådliggöra det historiska
slaget.
Då vi kom fram till Mausoleet hade en stor publik samlats. Växlande molnighet med
tidvis härligt solsken värmde
oss alla. I Fanborgen fanns
svenska, amerikanska, kanadensiska, Vasa Ordens och
ODD Fellows fanor.
Programmet startade kl 14
med samlingsmusik som spelades av Karlstads musikkår.
Därefter hölls en andaktsstund
där sommarpsalmerna ljöd ut
över nejden. Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson höll hälsningstal och berättade om en del av John Ericssons liv och uppfinningar.
Sveriges nationalsång sjöngs
innan en hälsning från den
Amerikanska ambassaden

Bilden visar Marc Cameron, Jan Eliason, Marina Isaksson samt Torbjörn Parling vid Långban.
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framfördes av the Head of the
Public Affairs Mark Cameron.
Härefter spelades och sjöngs
den amerikanska nationalsången.
Undertecknad berättade om
Vasa Orden. och om John
Ericssons sista resa från USA
till den sista vilan i det vackra
Mausoleet. Därefter presenterades Årets Svensk-Amerikan
Jan Eliasson, som sedan tillsammans med representant
från hemvärnet genomförde
kransnedläggningen. Därefter
sköts svensk lösen, Två skott
följt av en slutfanfar.
Jan fick av Filipstads kommun ta emot en staty av Nils
Ferlin. Högtiden avslutades
mycket vackert med Värmlandsvisan.
Alla tog sig sedan ner för
den branta backen för att under Erik Gustavsons kunniga
och inspirerande ledning ta oss
igenom det historiska slaget
vid Hampton road. Slaget mellan Marrimack och Monitor
som fick stor betydelse för utgången av inbördeskriget.
Krutröken och molnen låg
tunga över Kyrkviken då vi
lämna Filipstad för vidare färd
mot Karlstad och firandet av
årets Svensk-Amerikan.
ÅSA = Jan Eliasson
Ett hundratal festklädda och
glada människor samlades på
Residenset och hälsades välkomna av Christian Norlin,
representant från Karlstad
kommun, DM DL19 Maggie
Ahlin Thelin och Ordförande
för Kinship Center Eva Eriksson.
Då vi alla samlats och fått
ett glas i handen pushade kvällens Toastmaster P-G Öberg på
oss för att snabbt komma ut i
trädgården där molnen hängde
tungt och regnet låg i luften.
Här fick vi njuta av flickor från
Gundega baletten under ledning av Gunta Liede. Vi fick se
en mycket fin och välstämd
repertoar och regnet höll sig
borta. En stämningsfull start
på denna festkväll.

Några ur Gundega balettten.

Vi tog sedan den korta promenaden över gatan till Stadshotellet. Kommunalrådet
Christian Norlin hälsade oss
välkomna. Därefter följe en
hälsning från 2009 års ÅSA
Ann-Charlotte Hanes Harvey
till årets Svensk-Amerikan
framfört av Kerstin Trowbridge
från Swedish Council of America.
Kinship Centers Eva Eriksson överlämnade en vacker
träskål och från Karlstad kommen fick Jan motta en vacker
Klässbol löpare.
SLD DL19 Ewa Pilhammar
framförde hälsningar och
gratulationer från Storlogen
och SLD DL20 Catherine
Bringselius Nilsson informerade om Vasa Orden av Amerika
i Sverige.
Ordförande i kommittén för
Årets Svensk-Amerikan Connie
Grön presenterade Årets
Svensk-Amerikan Jan Eliasson.
Connie läste motiveringen
och överlämnade den Gyllene
plaketten. Vackra Orrefors
ljusstakar med Vasa Ordens
emblem överlämnades av VO
i ÅSA-kommittén Catherine
Bringselius Nilsson. DL19
och DL20:s Distriktsmästare
Maggie Ahlin Thelin och
Olle Wickström överlämnade
Distriktens hedersstandar.
Jan Eliasson höll sedan ett
mycket trevligt tacktal och
berättade episoder från sitt
fantastiska liv.
Under kvällen fick vi njuta
av god mat och dryck och
toastmaster P-G ledde oss genom kvällen.
Kvällen avslutades med att
jag gav en ros och kram till
musikanterna Pelle Schunnesson, Thomas Lindberg,

Årets Svensk-Amerikan Jan Eliasson håller tacktal efter att ha mottagit båda Distriktslogernas
standar, samt diplom och glasljusstakar.

Paret Kerstin och Jan Eliasson

Toastmaster P-G Öberg

Rune Persson, Göran Håkansson och Claes Hallgren som
välkomnade oss med stämningsfull musik.
Boel Johansson, som till
P-Gs gitarrackompanjemang,
framförde bl.a. What a wonderful world avtackades också
med en ros. Även P-G fick en
ros och stor kram.
Kvällens sista tack gick till
firandets kompositör och dirigent Erik Gustavson, som fick
motta en bukett blommor och
stående ovationer.

Med dessa många rader
avslutar jag mitt uppdrag som
Ordförande i kommittén för
Årets Svensk-Amerikan.
Connie Grön
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Foto: Mikael Persson,
Kinship center samt
Kurt Thelin, Logen Bråviken nr 751
PS. Mer bilder finns på nästa
sida.
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Logen Bråviken nr 751 inbjuder till deltagande av deras 25-årsjubileum med
Högtidsloge lördagen den 11 november i W6-lokaler, Bredgatan 15, Norrköping,
Program:
Kl. 14.30-15.00 Ordenssyskon, samling med mingel
Kl. 15.30
Högtidsloge med fanparad. Ev. tal under Ordens väl anmäls till
CM före kl. 15.30
Kl. 17.15
Samling inbjudna gäster
Kl. 17.30
Välkomstdrink
Kl. 18.30
Jubileumssupé: Skaldjurspastej (vatten eller öl ingår).
Kalvnoisette med tillbehör. Tiramisu med färska bär.
Kaffe och bakelse.
Meddela ev. allergier. Biljetter till snaps, vin och avec säljs för 40 kr/st.
Efter supén blir det dans till musik av Arne och Lars.
Klädsel: Smoking eller mörk kostym
Anmälan, som är bindande, görs senast fredagen den 27 oktober genom inbetalning av 390 kr per person till bankgiro 730-6293. Namn och befattning anges
på anmälan. Ordenssyskon – medtag egen regalia.
Nedan följer några förslag på hotell i Norrköping (prisuppgifter gäller för natt
lördag/söndag och inkluderar frukost.
*Hotell Drott, Tunnbindaregatan 19, tel: 011-18 00 60
Enkelrum 950 kr, dubbelrum 1150 kr
*Hotell President, Vattengränd 11, tel: 011-12 95 20
Enkelrum 795 kr, dubbelrum 995 kr
Närmaste parkeringsplats i förhållande till Ordenshuset är TunnbindaregatanVattengatan.
Ytterligare upplysningar kan fås genom DM/FDO Maggie Ahlin Thelin, tel: 073385 8697 eller CM Hans Liljebladh,
tel: 073-615 6165.
Ordenssyskon och gäster
hälsas hjärtligt välkomna!
För jubileumskommittén
Jan Ek, ordförande
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