Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasasyskon,
Nu kan vi åter
sjunga- "Ja, det
är våren, Ja, det
är våren, Som
har kommit
igen, och med
den kärleken,
Ja, det är våren, Ja, det är
våren, Som har kommit tillbaka
igen."
En någorlunda normal vår
till skillnad från de senaste två
åren. Det har varit så roligt att
kunna besöka några av era
loger detta år. En glädje att
kunna träffas igen. Jag vill
gratulera de nya tjänstemännen
och önska er lycka till med era
uppdrag i era loger.
Även Tjänstemannakurs-

en helgen 5-6 mars kunde
genomföras. Vad jag förstått
var det två mycket givande och
trivsamma dagar, och ett riktigt trevligt logemöte på kvällen. Tyvärr kunde jag inte vara
med detta år då jag var sjuk och
fick hålla mig hemma.
Nu har nästan alla vårens
logemöten genomförts. Vi kommer att resa till Gotland då de
har sitt sista möte den 21 maj.
Vi fick även äran att besöka en
jubilerande loge i DL20 - Logen
Småland nr 618 firade sin 75årsdag den 9 april. Vi var 14 st
från DL19 som var med denna
kväll.
Tack till er alla för den
värme Kurt och jag möts av vid
våra besök ute hos er i logerna.
Vi i Exekutiva rådet jobbar

på med planeringen av det
kommande Distriktsmötet som
åter blir på Elite Grand Hotel
i Norrköping, 19-20 maj 2023.
Tiden går så fort och då vi har
ett halvår kortare tid på oss
denna gång så får vi gasa på lite
extra. Distriktsnomineringskommittén har ni alla medlemmar i logerna fått ett utskick
ifrån. Nu har ni möjlighet att
påverka. Hoppas ni tar tillfället
i akt och skickar in era förslag
på de tjänstemän ni vill ska
företräda DL19 kommande
termin 2023-2025.
Som ni alla antagligen upptäckt så har vi inte någon fungerande hemsida sen mars. Vi
är nära att komma i mål med

Årets Svensk-Amerikan
NASA-astronaut Jessica Meir
valdes 2020 till Årets SvenskAmerikan. På grund av rådande pandemi och NASApolicy kunde inte Jessica Meir
besöka Sverige sommaren 2020
för att mottaga sin utmärkelse.
Det skulle dröja tills november
2021 innan Jessica Meir fick
utmärkelsen.
Lösningen blev ett samarbetsprojekt mellan Kommittén
för Årets Svensk-Amerikan och
Luleå Tekniska Universitet.
Jessica Meir hade utnämnts till
Hedersdoktor vid universitetet
2020, men inte heller den utmärkelsen hade kunnat överlämnas till Jessica Meir det
året. Med klartecken från
NASA kom hon till Sverige och
Luleå för att hyllas både som

Hedersdoktor och Årets
Svensk-Amerikan.
Vid en strålande bankett i
anslutning till hedersdoktoratet överlämnade representanterna för Vasa Orden av Amerika, Årets Svensk-Amerikankommitté, Catherine Bringselius Nilsson och Göran Nilsson, utmärkelsens insignier
inför en publik på drygt trehundra personer. Ordförande
Catherine Bringselius Nilsson
berättade om vår Orden och
utmärkelsen. Göran Nilsson
läste upp telegram från
Kungen och vår ambassadör
i USA. Publiken jublade och
stämde in i hyllandet av Jessica
Meir. Efteråt fick vi besvara
många frågor om Vasa Orden

Kalendarium:
• 11 maj - ER-möte zoom
• 2-8 juli - Storlogemöte
Philadelphia, PA, USA
• 22 oktober - Logen Vadstena 15 år
• 12 november - Logen Bråviken 30 år
2023
• 19-20 maj - Distriktsmöte
2024
• 7 september - Logen Göteborg 100 år
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DM har ordet…

att få till en ny hemsida. Vi har
skickat ut mejl till er och förklarat samt att om ni behöver
något från hemsidan så kontaktar ni DS Birgit Hellström som
hjälper er.
Innan vi hörs via Kärven
igen har jag varit i USA som
DL19:s delegat, vilket jag ser
mycket fram emot. Jag lovar att
göra mitt bästa på plats.
Var rädda om er och varandra. Vi ska fortsatt vara lite
försiktiga, även då restriktionerna har upphört.
Med en varm önskan till er
alla om en fortsatt skön vår och
en underbar sommar.
I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
ÅSA...

av Amerika och projektet Årets
Svensk-Amerikan.
Traditionsenligt har utmärkelsen Årets Svensk-Amerikan
delats ut växelvis i Karlstad
och Växjö. Växjö skulle ha
hållit i huvudarrangemanget
2020. Så blev det nu inte, men
det känns mycket bra, att
Jessica Meir tacksamt mottagit
sin fina utmärkelse från Vasa
Orden av Amerika i Sverige.

De båda distriktslogerna
i Sverige har tyvärr fattat
beslut om nedläggning av
projektet.

Catherine Bringselius Nilsson
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MSLER
Kära Vasavänner!
Snart är min period som
MSLER till ända. Jag lämnar
den i samband med Storlogemötet som kommer att hållas
i Philadelphia 2–8 juli.
Ett stort tack till er som
tagit emot mig i era loger, för
alla samtal, mail och brev.
Tack till DL19 och 20s Exekutiva Råd för gott samarbete och
för att ni hållit mig uppdaterad
och bjudit in mig till möten
med zoom, men också till
fysiska möten.
Det har varit en intressant
och utvecklande period då jag
fått sätta mig in i våra Stadgar,
Konstitution och andra frågor
rörande vår Orden.
Då jag för många år sedan
blev utsedd till DD av dåvarande DM Ewa Pilhammar var
jag väldigt liten och ödmjuk
inför uppgiften. Jag frågade då
en erfaren Vasabroder. Vad
tycker du att jag ska tänka på?
Fick då svaret: KONSTITUTIONEN SKA DU KUNNA!!!
Tyvärr, så måste jag nu, många
erfarenheter och år senare, göra
er och honom besvikna. Jag kan
den fortfarande inte, men jag
kan läsa innantill och hittar
och tolkar den betydligt snabbare idag. Jag har också haft
många goda rådgivare, ingen
nämnd och ingen glömd.
Min ämbetsperiod har inte
blivit som jag hoppats. Pandemin har medfört att jag inte
kunnat besöka er ute i logerna
eller deltagit i aktiviteter som
Årets Svensk-Amerikan,
firande av John Ericsson och
andra aktiviteter som våra
loger anordnar. Jag känner stor
sorg över att vi inte längre kan
utse Årets Svensk-Amerikan
som vi gjort i över 60 år.
Vi njuter av att vi åter kan
träffas i våra loger och njuta av
gemytlig samvaro, god mat och
spännande program vid våra
efterkapitel.
Samtidigt förmörkas tillvaron av det angrepp som
Ryssland/Putin gjort på
Ukraina. Det är väldigt underVasa Kärven 2022-2

ligt att mänskligheten aldrig
lär sig av tidigare krig. Vi känner alla med människorna
som bor och lever i Ukraina.
Vi kan på nyheterna se den
totala förstörelse av infrastruktur och historiska byggnader som sker. Svårast är
dock att se hur människor
och framförallt barn lider.
Min största önskan just nu att
detta förfärliga krig ska ta ett
snabbt slut.
Till kommande Storlogemöte kommer FDM DL20
Olle Wickström, DM DL19
Maggie Ahlin Thelin och jag
att bevaka de frågor som
Sverige jobbar för genom att
vi skrivit motioner till Storlogemötet. Vi vill också jobba
för att Vasa Orden ska behålla
sina fina ceremonier och det
som utmärker oss som ett
Ordenssällskap. Kontakta oss
gärna om ni har tankar och
frågor som ni vill att vi ska ta
med.
Under min 4-årsperiod har
tyvärr medlemsantalet varit
konstant minskande både i
Sverige, USA och Kanada.
Tyvärr har också pandemin
bidragit till detta. Glädjande
har varit att jag fått lämna ut
över 250 medlemskit. Jag hoppas för framtiden att vi ska
finna flera systrar och bröder
som vill dela vår gemenskap
och intresse för vår historia.
Kära medlemmar! Jag
önskar er en fin sommar och
hoppas att vi även i fortsättningen får många tillfällen att
mötas.
Jag önskar den som kommer att efterträda mig, stort
lycka till.
Lidköping 2022 04 25
I Sanning och Enighet
Connie Grön
MSLER Sverige
Tjänstemannakursen
Fredag den 4 mars

Sammandragningen inför
Tjänstemannakursen startade
fredag eftermiddag med möte
för Exekutiva Rådet (ER) i
DL19 i Odd Fellow-huset i

Lidköping. DM Maggie Ahlin
Thelin och VDS Per Wingren
deltog i mötet genom Zoom.
Övriga ER med VDM Roger
Axelsson, DK Ann-Sara Liljeblad, DS Birgit Hellström,
KL Charlotte Börjesson och
MDER Marianne Andersson
fysiskt på plats i Lidköping.
Närvarande vid mötet var
också MSLER Connie Grön.
Efter mötet, incheckning på
hotell Rådhuset i Lidköping
där alla deltagare bokats in
under utbildningsdagarna.
Efter ER-möte och incheckning samlades samma kväll de
flesta deltagare som kommit
till utbildningsdagarna under
fredagen till en kvällsmåltid på
den till hotellet intilliggande
restaurangen Cyrano.
Lördag den 5 mars

Vid frånvaro av DM Maggie
Ahlin Thelin hälsades kl. 11.00
samlade ER, lärare, elever och
medföljande välkomna till
årets Tjänstemannakurs av
VDM Roger Axelsson i Odd
Fellow-huset. På grund av
bl.a. sjukdom hade tyvärr 7
anmälda Vasa-syskon tvingats
anmäla återbud. Till kursen
var 5 medlemmar från ER närvarande, varav 2 också deltog
som lärare. I övrigt ytterligare
6 lärare inkluderat 1 konsult
för web-utbildningen under
lördag.
Elevantalet var totalt 19
personer fördelat på O/VOkursen 6, PS-kursen 2, K/Revkursen 1, DD/CM-kursen 6,
Web-kursen 2 och KL-kursen
2. Medföljande var 4. Till lunch
bjöd matgruppen på ”Skaraborgs Nationalrätt” grynkorv
med potatismos och tillbehör.
Vasasyskon från Logen
Lidköping och tjänstemannakursen samlades kl. 18.00 på
lördagskvällen till logemöte.
Efter införande och välkomsthälsning genomfördes bland
annat reception av 1 ny medlem
och installation av Ordförande
och Logehistoriker.
Till efterkapitlet serverades
älgtjälknöl, viltbiff, rotfrukts-

gratäng, rostade betor, messmörssås, öl/vatten, kaffe och
tårta samt ett musikframträdande i kombination med en
reseberättelse från jazzens
hemtrakter i USA av en Vasasyster från Logen Lidköping.
Söndag den 6 mars

Tjänstemannakursen drog
igång kl. 09.00 och fortsatte
fram till kl. 14.15. Till lunch
denna dag serverade matgruppen ”Vänerlax” från Atlanten
och dillpotatis med tillbehör.
Vid kursernas slut samlades
alla för en stund samvaro med
kursutvärdering, kaffe och
chokladkaka. VDM Roger
Axelsson tackade före uppbrott
matgruppen för ett gediget och
fint arbete och god mat, med en
blomma tillsammans med ett
litet kuvert till alla lärare samt
en bukett till MSLER Connie
Grön och SLD Einar Savolainen
Grön som sammanhållande i
Logen Lidköping.
Då många hade lång väg
hem blev det efter detta ett
snart uppbrott och avsked
med förhoppning om snart
återseende. I sammanfattning,
av röster i mängden, en trevlig
och uppskattad tjänstemannautbildning.
VDM Roger Axelsson
Vasa-Arkivet
Vid tjänstemannakursen fanns möjlighet att skänka
ett bidrag till VasaArkivets Vänner. Insamlingen
inbringade 690 kr.
Lars-Åke Sjöberg
Representant
Vasa-Arkivets Vänner DL19

skulle vi träffa och vad skulle
vi få lära oss?
Kurserna hölls i Odd
Fellow Husets lokaler och
logesalen blev vår grupps
naturliga lokal, eftersom vi
skulle bli fullfjädrade DD/CM/
BCM. Ledare för vår grupp var
MSLER Connie Grön, som
började med att berätta varför
vi gör som vi gör och att det är
viktigt att alltid använda senaste utgåvan av Handbok och
Arbetsordning.
TÄNK igenom, LÄS igenom
högt och TRÄNA var ledorden.
Connie berättade, gav tips och
råd, och så tränade vi i logesalen, ibland flera gånger
samma moment.
På lördag kväll hade Logen
Lidköping sin Årshögtid och
bjöd på alla ceremonier i verkligheten, införande av gäster,
tjänstemannainstallation, ballotering, reception, medaljutdelning... Övertid!
VDM Roger Axelsson bjöd
oss till de vackert dukade
borden och vi fick bordsvis
hämta maten. Älgtjälknöl, viltbiff, rotfruktsgratäng och sallad, dessert och kaffe. Väldigt
gott!
Därefter fick vi följa med på
en musikalisk resa till Tennessee där berättelsen ackompanjerades av keyboard, sång och
gitarr. Bara kända låtar av
blues, jazz och rock från vår
egen ungdomstid. Svårt att
hålla fötterna stilla där och
extranummer begärdes.
Medlemmarna i Logen Lidköping hade gjort allt för att vi
skulle trivas och bli duktiga
tjänstemän. Dessutom serverade de väldigt god mat.

Logen Stockholm
Tjänstemannakurs

Logen Lidköping nr 636 kallade
till Tjänstemannakurs för medlemmar i DL19. Från Logen
Stockholm nr 589 deltog fyra
medlemmar, O-kurs, KL/LHkurs, DD/CM-kurs. Det var
med spänd förväntan vi möttes
på hotellet till frukost. Vilka
gamla och nya medlemmar
Vasa Kärven 2022-2

Rådhuset i Lidköping
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Jag var lite tveksam till lördaglunchen, men den smakade gott
och Jan-Ove Ahlgren, medlem
av grynkorvsakademien, berättade engagerat om Västergötlands landskapsrätt, grynkorven. Söndaglunchen bestod av
en mycket god laxrätt.
Arbete och träning fortsatte
under söndagen och i morgon
(25 mars) är det upp till bevis,
då vi har vårt eget Årsmöte i
Logen Stockholm nr 589.
Ett stort tack till Logen
Lidköpings alla medlemmar
och instruktörer från andra
loger, för intressanta och givande kursdagar.
Årsmöte

Pandemin fortsätter att stöka
till det för oss, men med vakanser och ”inhoppare”, blev det
ändå Årsmöte med sedvanliga
rapporter den 25 mars. Allt var
som vanligt i god ordning och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. O Marie Jensen ledde
mötet, som denna gång hölls i
stora Ordenssalen i Odd Fellow
Huset.
Först installerade DH Pia
Norrman vår nye DD Lars-Åke
Sjöberg, en gammal bekant för
oss. Därefter hade vi glädjen att
recipiera en ny medlem, Ulla
Andersson. Hjärtligt välkomna
båda två och vi hoppas att ni
ska trivas med oss och bli
flitiga besökare.
Vi har många medlemmar
i vår loge som varit oss trogna
i 10, 25, 40 och 50 år. Sammanlagt är de elva personer. Även
här satte pandemin käppar i

Logens nya medlem Ulla Andersson
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hjulet. Bengt Pettersson mottog
25-årsmärket och Ulla Sand
10-årsmärket. Margareta Ekenstam, som skulle ha fått 50årsmärket, hade skrivit brev
och berättat om sitt långa och
mycket intressanta Vasa-liv.
Det gladde oss mycket att få
höra hennes berättelse och hon
inspirerade oss alla att fortsätta
oförtrutet med våra Vasa-liv.
Tack för det Margareta.
O Marie avslutade mötet
och WebM Michael Nihlén gav
oss en stunds musikalisk kontemplation under ”stjärnhimlen”.
Ett glas bubbel och middag
väntade i Bankettsalen och vi
hann äta och prata med våra
bordsgrannar, innan det blev
dags för lotteridragning.
Som vanligt avslutade vi
med lite mingel i baren och var
glada för att vi kunnat träffas
igen.
Loge 29 april

Till vacker orgelmusik från läktaren tog vi plats i logesalen
och vårens andra och sista
fysiska logemöte tog sin början.
Dagens O Pia Norrman, öppnade mötet och hälsade oss
välkomna och Maria Nihlén
intog platsen som FDO.
Därefter infördes SLD och
tillika O för Logen Lidköping
nr 636, Einar Savolainen Grön
och hans hustru MSLER
Sverige Connie Grön, även hon
medlem i Logen Lidköping.
Två kandidater till Ordförandeposten fanns och efter
sluten omröstning hade logen
valt Pia Norrman, som då
kunde fortsätta leda mötet som
vald O.
K Marie Jensen tilldelades
Distriktets märke för 25-årigt
medlemskap och MM Elisabet
Brander och Ingegerd Svärd var
sin medalj för tio års medlemskap.
Därefter tog Storlogens
representant SLD Einar till
orda och summerade vad medlemmarna, Lage Jenneflod och
Arne Svensson, betytt för Vasa
Orden av Amerika under sina
Vasa Kärven 2022-2

Logens två ”50-åringar” Arne Svensson och
Lage Jenneflod, flankerade av SLD Einar
Savolainen Grön och MSLER Sverige
Connie Grön.

50 år som medlemmar. Det
blev en lång berättelse över allt
engagemang och alla tjänstemannaposter de haft, till
fromma för oss medlemmar.
För deras förtjänstfulla arbete
erhöll de Storlogens 50-årsmärke och en varm applåd.
Även Margareta Ekenstam
har varit medlem i 50 år och
hennes berättelse lästes upp
vid årsmötet i mars.
Därefter kallades MM
Elisabet och KL Birgitta Westerlund till Altaret för att få
Logens Förtjänsttecken.
Medaljkommitténs ordförande
Håkan Holmgren läste upp
motiveringarna och överlämnade medaljerna. Alla nu uppräknade fick också var sin
vacker ros. Vi i Logen Stockholm uppskattar verkligen och
tackar för det arbete de har
gjort och gör.
Efter sedvanliga hälsningar
och tack, avslutades mötet
och vi lämnade logesalen till
vacker musik.
I ”Gyllene salen” väntade
ett ”riktigt danskt smörrebröd”, dvs ett litet bröd och
mycket och gott pålägg.
Connie, som har danskt påbrå,
berömde det. Därefter en fantastisk fisk och skaldjursgryta.
Mätta och belåtna kunde vi
sedan luta oss tillbaka och
lyssna till kvällens underhållare Eddie Oliva.
Elisabet spelade TVvädrets ”solfilm” som presentation av denne soligt glade
italienare, som bott i Sverige
sedan 1973 och naturligtvis
inledde Eddie med ”Volare”.

Härlig stämning direkt. Vi fick
förklaringen till varför italienare är korta: ”När ni blir stora
måste ni arbeta”.
Ett musikaliskt svep, Mats
Paulson ”Det går en vind över
vindens ängar”, Argentina,
Grekland, Frankrike - ”Smile”
från Charlie Chaplins film
”Moderna tider” och Sverige
igen, Evert Taubes ”Så skimrande var aldrig havet”. Fantastiskt njutbart. Musiken varvades med underhållande prat
och improvisationer. Länge
sedan vi skrattade så mycket.
Eddie tyckte vår Håkan
Holmgren såg ut som Roger
Moore, vilken han träffat, och
bjöd in honom att sjunga med
och för att få ”tre tenorer” även
Bengt Pettersson. De framförde
ett stycke ur Rigoletto ”Ha ha
ha ha”!!! Det visade sig att
herrarna hade både röst och
förmåga. Hade de månne tjuvtränat??

Logens två tenorer tillsammans med Eddie
Oliva. Fr. vänster Roger Moore - alias Håkan
Holmgren, Eddie Oliva och Bengt Pettersson.

Tillsammans med Eddie
Oliva sjöng vår sopran Elisabet
”O Sole mio”, en neapolitansk
sång från 1898 och ” Oh mio
babbiana caro”, ur Puccinis
opera Gianni Schicci.
Ett varmt tack till KL
Birgitta, som ordnat denna härliga musikaliska stund. Musik
är inte bara att lyssna till, utan
att känna med alla sina sinnen
och pandemin har gjort oss
svältfödda på sådana upplevelser.
Sista punkten för kvällen
var en auktion på Carl-Uno
Manros kvarvarande vackra
origamialster, som hans, nu
avlidna hustru Takako gjort.
Pengarna gick oavkortat till

Cancerfonden.
Som vanligt blev baren sista
anhalten för att än en gång
prata om kvällens härliga upplevelser och känslor. Så glada
för vår gemenskap och den fina
stämningen under kvällen.
Text : Greta Ögren
Foto: Monica Åsmyr
och Greta Ögren
Logen Härnösand
Lördagen den 19 mars höll
Logen Härnösand nr 673 sitt
58-årsmöte, med 29 närvarande
medlemmar. Årsmötet öppnades av Ordförande Eivor
Bylund.
Vid Årsmötet installerades
Hans Ögren (Logen Stockholm
nr 589) som nyvalde Distriktsdeputerade för Distriktslogen
Norra Sverige nr 19. Han framförde tack för förtroendet och
därefter vidtog årsmötesförhandlingar. Tre 25-årsmärken
och tre Förtjänsttecken delades
ut. Vid mötet erhöll vår Orden
två nya medlemmar vilket
gladde alla närvarande.
Eivor Bylund avslutade Årsmötet och hoppades på stor
uppslutning vid nästa möte.
Därefter inbjöds vi till ett
festligt dukat bord av våra
värdar. Maria Nordlund berättade sedan om hur man botade
sjukdomar med konstiga metoder långt tillbaka i tiden, vilket
lockade till många skratt.
Kvällen avslutades med ett
uppskattat lotteri och en trevlig kväll tillsammans.
Bo Selin KL
Vasakören sjunger in våren
Sedan starten har Logen
Kongahälla firat Valborgsmässoafton och det kunde nu
återigen ske efter ett långt
Coronauppehåll. Från början
var det Damklubben Sabina
som stod för arrangemangen,
men numera sköts det av en
kommitté med damer och
några herrar.
I år förlades firandet till
Inlandsgården i Kärna och
gästande ordenssyskon från
logerna i Göteborg, Uddevalla
Vasa Kärven 2022-2

och Borås hälsades välkomna.
Kvällen inleddes med att
Ordförande Marianne Andersson hälsade alla välkomna med
ett glas bubbel då vi samlats
på gräsplanen utanför Inlandsgården.
Traditionsenligt har Vasakören sjungit in våren och så
även denna gång. Under ledning av körens ledare Inger
Uneback framfördes Längtan
till landet, Nu grönskar det i
dalens famn, Alla fåglar kommit ren för att så klart avslutas
med Sköna maj välkommen.
Talet till våren hölls av logens
Kulturledare Ewa Pilhammar.
Solen lyste och värmde så att
alla kunde känna vårens ankomst.
Efter körens framträdande
satte vi oss till festligt dukade
bord för att njuta av kvällens
supé som bestod av varmrökt
lax med ärtor, sparris, ägghalvor och potatis. Samma meny
som serverats vid i stort sett
alla logens Valborgsmässoaftnar. Kaffe och hembakta
tårtor avslutade.
För underhållningen denna
kväll svarade Alf och Jan med
sång, musik och anekdoter.
En gästade broder från Logen
Göteborg tackade för maten
och berättade engagerat om
hur han som 13-åring utvandrade till USA.
En mer lyckad Valborgsmässoafton kan man inte
önska, mycket tack vare våra
duktiga damer i kommittén
och det vackra vårvädret.
Cirka en vecka innan
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Valborg besökte medlemmar
ur logen ”Polisvakta” i Slottsskogen. Polisstationen som
blivit utvald som Sveriges
vackraste och som var i bruk
från 1905 till 1965. Göteborgspolisens Pensionärsförening
svarar för driften och de två
stugvärdarna Ingvar och SvenOlof kunde berätta mycket
och inlevelsefullt om verksamheten och de föremål som
finns samlade i museet såsom
äldre polisuniformer, kaskar,
sablar, polistecken och fotografier. Besöket i Slottsskogen
avslutades med lunch i det fria
på Villa Bellparc.
Nästa sammankomst med
Logen Kongahälla hålls den 22
maj då det blir ett Vårmöte vid
Guddehjälms hembygdsgård.
Ewa Pilhammar, KL
Logen Knallen

Fr vänster: CM Helge Karlsson, Mery Jagetun, O Jan Elgquist, Eta Stüven, BCM Bengt Wingborn

kvällar. Låt oss nu hoppas att
Den Lede Herr C inte sätter
käppar i hjulet, igen.
/Göran Bengtson

Årsmöte

Vid årsmötet visade det sig
vara två tjänster vakanta: BS
och LH. För att inte få en
lucka i rapporteringen var
Göran Bengtsson vänlig nog
att ge en rapport från årets
första loge i avsaknad av LH
Bengt Olsson, som nu efter
flitigt skrivande pensionerat
sig. Tack Bengt för alla dina
välformulerade rapporter!
Årets första möte hölls den
26 februari, efter att ha blivit
uppskjutet på grund av Covid19. Vid måltiden serverades en
Skagentoast som förrätt och
en välsmakande fiskgratäng
med hummersås till huvudrätt.
Göran Johansson hade valt
ut och spelade upp fem musikstycken som säkert många
kände väl igen från förr och
uppskattade såväl då som nu.
Kaffe och kaka samt avec för
dem som så önskade intogs
i de inre rummen och i matsalen. Senare på kvällen uppstod spontan allsång, ledd av
Jalminger & Bengtsson, med
ackompanjemang av AnnLouise Wingborn vid flygeln.
Återigen märkte vi hur vi alla
har saknat våra härliga loge6

En bit in på den ljusnande
våren utsågs så Helen Flensburg till tjänstgörande Logehistoriker tills installation kan
ske. Nu ser jag fram emot att i
Kärven få spegla såväl stort
som smått av vad som händer
i Logen Knallen nr 745.
Ny tillfällig lokal

Lördag 19 mars inbjöds bröder
och systrar med vänner till ett
logemöte utan uppställd loge.
Mötet hölls för första gången
på restaurang Guldkanten i
Borås. Ett 40-tal deltagare hälsades välkomna med läskande
bubbel i en trång hall där glatt
mingel föregick de uppslagna
dörrarna till en festligt dukad
matsal.
Välkomnande ljus och
blommor prydde de sex borden
där det rådde fri placering.
Efter att kvällens värd, Elisabeth Widell, hälsat alla välkomna tog Ordföranden Jan
Elgquist till orda. Tände ett ljus
och uttryckte glädje över att så
många hörsammat inbjudan.
Han meddelade bl.a. att två
vakanta tjänster tillfälligt blivit
föreslagna. Som Logehistoriker:
Helen Flensburg, och som BiVasa Kärven 2022-2

trädande Protokollsekreterare:
Per Flensburg. Logen biföll
dessa förslag.
Vi åt och drack av hjärtans
lust den utsökt goda trerättersmenyn som bestod av smakfull
Skagentoast, välfylld kyckling
och till kaffet en liten läcker
portion som jag vill kalla Tira
mi su.
Bengt Olsson och Ann Britt
Andersson ledde den underhållande allsången där Evert Taube
stod för text och musik. Det
blev en glad och värdig kväll i
stället för den frukostsammankomst som ursprungligen var
planerad.
Vårloge

När Logen Knallen hade sin
vårloge i april samlades 47
medlemmar. På logemötet recipierades två nya medlemmar,
Eta Stüven och Mery Jagetun.
Dessutom utdelades ett Förtjänsttecken till Bengt Olsson
och ett 10-årsmärke till
Krystina Aneer. Birgitta Olsson
som avgått från sitt tjänstemannauppdrag avtackades med ett
litet kuvert.
Vid efterkapitlet efter
Konungens skål, välkomnades
vi av Per Flensburg, som också
skämtsamt beskrev vad som
fanns på bordet när hans
skånska farmor fyllde år just
den 23 april, och det var inte

lite det!
Vid sittande bord serverades vi grillad kolja med potatis
och citronsås. Därtill en väl
smaksatt sallad som en färgglad fullbordan av måltiden
som de flesta valde att dricka
ett vitt vin till.
Logens nya medlemmar
hälsades med en välkomstskål,
och många både glada och högtidliga skålar utbyttes mellan
syskonen.
Dagens festkommitté avtackades, liksom den tidigare
logens, där lokalbytet förvillade
bort det tacket. När allt detta
var tillrättalagt var det dags för
Helen Flensburg att sprida
kunskap om två kvinnliga och
framstående kompositörer
under 1800-talet: Amanda
Maier-Röntgen som också var
violinist, och av hennes violinkonsert hörde vi ett utdrag
med Boråsfödda Claudia
Bonfiglioni som solist.
Den andra kompositören
som presenterades var Clara
Wieck Schumann, som blev en
av sin tids främsta pianister.
Från pianokonserten som hon
komponerade som 16-åring
hörde vi finalen med Gouda
Gedvilaité som solist. Logesyskonen var imponerade av
hur framstående dessa kvinnor
var, och man kan bara önska
att deras verk förs upp på konserthusens standardrepertoar.
Att det spirade vårkänslor
bland logesyskonen kom till
uttryck i den spontant upptagna sången ”För det var i vår
ungdoms fagraste vår…”
Sedan var det dags för en
kopp kaffe med kaka och därtill utlottning av vinster som
bestod av presentkort. Festen
var i full gång till framåt 22tiden då nöjda gäster tackade
och gick hem i en blåsig vårvind.
Helen Flensburg
Tjänstgörande LH

Det var i vår ungdoms fagraste vår
Man hade gått och läst och man var sjutton år
Man kände att livet lekte, minsann
Som det ju bara kan uti Värmeland
Till allt som var sköj och livat sprang man fort
Långt värre än löparnisse nånsin gjort
Det var i vår ungdoms fagraste vår
Man hade gått och läst och man var sjutton år
Som blånor i kroppen hade man då
Man måste absolut bort till festplatsen gå
Och fortskaffningsmedel hade vi med
Vi åkte fyra man på en gammal moped
Från Munkfors hon hade dragar-Monika
Till hav först man for och hörde Monika
Ja, det var i vår ungdoms fagraste vår
Man hade gått och läst och man var sjutton år
Var danskväll man hörde väderets rapport
Av den forstod man gott att det inte blev törrt
Och vesst som det regna, kom det en skur
Det märkliga, det var att man aldrig blev sur
För solsken och värmen fick man innanbord
När töser'a viska varma kärleksord
För det var i vår ungdoms fagraste vår
Man hade gått och läst och man var sjutton år
De töser ja nämnde var nog visst
De lika granna var som en blommande kvist
Om sedan nån va från stan eller byn
Hon liten va och nätt som ett morbackagryn
I Arvikasundet Filipstad och Grums
Det slog inte fel, man blev forälskad bums
Det var i vår ungdoms fagraste vår
Man hade gått och läst och man var sjutton år .
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INBJUDAN TILL VASA–GOLF 2022
Onsdagen den 31 augusti spelar vi Ordenssällskapets traditionella
golftävling på 75-årsjubilerande Kalmar Golfklubb
Tävlingen instiftades 1987 av dåvarande Logen Tre Hjärtan nr 665
i Halmstad, med ett vandringspris uppsatt
för medlemmar i Distriktslogen Södra Sverige nr 20.
Samling sker kl. 9.15 i klubbhuset för information, fika och utdelning
av scorekort. Därefter spelar vi 18-hål poängbogey på Nya banan.
Längsta drive och närmast hål ingår i tävlingen.
Kl .19.00 serveras middag med prisutdelning på Restaurang Gröna Stugan.
På middagen kan med fördel även anhöriga till spelare följa med.
Förfrågningar och anmälan kan göras till Erhold Granberg,
erhold.granberg@telia.com eller mobil 070-483 8876.
Anmälan till tävlingen skall göras senast den 31 juli 2022.

Vasasyskon från Distriktslogen Norra Sverige nr 19
är också välkomna att deltaga i tävlingen.

Välkommen att spela Vasa-golfen i Kalmar 2022!
För Logen Calmare Nyckel nr 628
Christina och Erhold Granberg

Manusstopp: 1 augusti 2022
Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade
i texten utan separata filer, skickas till redaktören:
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller
piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och
Arne Lundin, Logen Bråviken nr 751
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751
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