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Läs mer om temadagen i Växjö i tidningen.
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DISTRIKTSMÄSTARENS 
SPALT

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 
20 mars 2004.
Material till kommande nummer sändes till
Bertil Ericsson, Älgvägen 15, 372 50  KALLINGE
E-postadress: bertram.ericsson@telia.com
Om du kan skicka material med e-post är det att föredra. Sänd då texten som ett 

vanligt text-dokument (Spara som->välj oformaterad text *.txt som format), eller skriv 
texten direkt i e-brevet. Sänder du bilder med e-post, lägg inte in dem i något do-
kument (Word eller liknande) utan skicka varje bild som en separat fil - helst i JPG-
format med 300 punkter per tums upplösning (dpi). Kan du inte skicka e-post tar vi 
gärna emot motsvarande material på diskett, ZIP-disk eller CD.

Från dem utan dator tar vi självklart gärna emot materialet skrivet på papper, samt 
bilder på skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg.

RAPPORTERA I VASA NYTT OM DIN LOGES AKTIVITETER!

ORDENSSYSKON!
God fortsättning på det nya Vasaåret 2004.
Med en tillbakablick på det gångna året och de fina Logemö-

ten samt trevliga efterkapitel som Ni alla Logesyskon har utfört. 
TACK! Tänk vad alla kan åstadkomma gemensamt.

Lördagen den 22 november 2003 samlades ett stort antal 
Vasasyskon i Utvandrarnas Hus i Växjö. Kulturledare, Logehistoriker och de som ville 
släktforska uppskattade dagen med dess innehåll.

Jag vet att Utvandrarnas Hus i Växjö uppskattade vårt besök och vill att vårt samarbete 
mellan Vasa Orden av Amerika och Utvandrarnas Hus ska bli större än vad det är idag. 
En uppföljning av dagen i Växjö kan jag med största säkerhet utlova redan nu, men först 
tidigast nästa år.

Samtidigt vill jag och alla som deltog denna dag framföra ett stort hjärtligt TACK till 
DH Catherine Bringselius Nilsson, DKL Gun Lith och DU Morgan Pålsson.

Nu till det nya året. Framför oss står årsmötesförhandlingar och installation av de 
nyvalda tjänstemännen på dagordningen, när Ni läser detta är alla dessa aktiviteter avkla-
rade. Tack till alla Vasasyskon som ställt upp i samband med installationerna i Logerna.

Jag har känslan av att vi inom DL 20 har ökat vårt medlemsantal under år 2003, helt 
säker kan jag vara när alla rapporter är klara under våren.

Glädjande är också det arbete, som läggs ned på småländska höglandet för att försöka 
bilda en ny Loge. Jag vill här framföra ett STORT TACK till de krafter, med Per Olof 
Brinck, Logen Småland nr 618, i spetsen, som lägger ner ett stort och engagerande 
arbete för detta.

Vårt nästa ER-sammanträde går av stapeln den 2-3 april och där skall vi lägga upp rikt-
linjerna för Tjänstemannakonferensen som i år avhålles den 28 - 29 augusti i Ljungby. 
Jag hoppas att så många som möjligt av Logernas tjänstemän kan närvara vid detta 
tillfälle.

Alla Vasasyskon önskas en god fortsättning på det nya året.

I Sanning och Enighet

Åke Mellnert
Distriktsmästare

VASA SUPPORT CLUB 
INFORMERAR

Vasa Support Clubs styrelse (ovan) arbetar vidare med aktivitetsklubbens verksamhet, 
vilket bl.a. innebär att ekonomiskt stödja projekt som är till gagn för vår Orden inom 

vårt distrikt.
Hjälp oss att hjälpa genom medlemskap, gåvor och kondoleanser!

Vi önskar alla ett fint Vasa-år 2004!
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen.

Rolf Arnshed
Ordförande, VASA SUPPORT CLUB

Herrar med Vasa-erfarenhet!
Tillsammans 152 års medlemskap i 

Vasa Orden av Amerika.
Lars Helgeson, Åke Mellnert,
Knut Sernbo, Rolf Arnshed 

och Kjell Åhlander.
Glada över allt stöd de fått och får 

från medlemmarna.
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SLD HAR ORDET
Vasasyskon!

Vi har kommit en bit in på det nya året, som vi inte vet vad det har 
att bjuda oss. Förhoppningsvis skall det föra med sig många möten 
ordenssyskon emellan, vilka skall sprida glädje och gemenskap.

Stormästaren planerar att förlägga ett Storlogens Exekutiva Råds 
möte i Sverige i år. Vi är några som har anmodats hjälpa till med ar-
rangemangen och arbetet pågår. Platsen blir i Växjötrakten och tiden 

samtidigt med firandet av Årets Svensk-Amerikan. Meningen är att man skall hålla mötet 
dagarna före ÅSA-firandet och sedan ägna ett antal dagar åt kursverksamhet och utflyk-
ter i vackra Småland. Kanske får Växjö extra besök i augusti från andra sidan Atlanten av 
uppskattningsvis 25-50 Vasa-medlemmar. Det är inte ”spikat” ännu, men...

I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed 
Storlogedeputerad

VDM HAR ORDET
Ordenssyskon!
Nytt år och som tidigare år så kanske man har givit några nyårs-

löften varav en del redan brutits!
Ett löfte som borde vara lätt att hålla är att bli en flitig besökare 

på Logemöten och andra Vasa-aktiviteter. 
Att vara aktiv i Vasa-sammanhang innebär ju att man dels själv 

får uppleva en härlig och glad kväll med sina vänner. Dels bidrager 
Du med Din närvaro till Vasa-gemenskapen och som en tredje positiv effekt hjälper Du 
Logen ekonomiskt.

Det är alldeles fantastiskt vad mycket positivt ett Logebesök kan medföra för Dig själv 
och Dina Vasavänner.

Som VDM ingår jag i Distriktets Medlemskommitté tillsammans med DKL Gun Lith 
och DU Morgan Pålsson. Medlemsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas 
vi under året kan återkomma till Logerna och diskutera medlemsrekrytering och den 
minst lika viktiga medlemsvården vilket inbegriper medlemmarnas närvaro vid Logemö-
ten.

Stort tack också till alla PS som skickat närvarorapporterna punktligt till mig. Jag ser 
fram mot ett lika fint samarbete även detta år.

Några ord på vägen om vänskap. ” Ett vänligt ord kan rädda en hel dag, en vänlig 
klapp på axeln en hel vecka, en kram ett helt år och en vän ett helt liv ”.

Sköt om er alla och må väl.
I Sanning och Enighet
Kjell Isberg
Vice Distriktsmästare

RAPPORT FRÅN FD DH
Vid Distriktsmötet i Ronneby 2003 avgick jag från tjänsten 

som Distriktshistoriker, en tjänst jag då innehaft i 10 år. När 
jag tillträdde var ämbetet nytt inom vår Orden. Under min tid 
som DH har det verkligen hänt mycket. Logehistorikerna i samtliga Lokalloger har  visat 
mycket stor entusiasm och resultatet finns i deras årsrapporter. Distriktslogen har hjälpt 
till genom att inbjuda till och bekosta två konferenser för Logehistoriker, vilka haft näs-
tan 100% uppslutning. (Läs också sid 8) Grunden är nu lagd för en god fortsättning för 
Logehistorikerna. Visste ni att ”historik” är det grekiska ordet för forskning?

Jag och Margareta åkte till vårt Arkiv i Bishop Hill förra året för att forska. Jag hade 
i förväg kontaktat Lillemor och Richard Horngren (se sid 9) och meddelat att jag var 
intresserad av de första Storlogemötena och protokollen från dessa. När jag kom till Ar-
kivet blev jag glatt överraskad, på ett bord låg en ”bibeltjock” pärm, innehållande register 
över microfilmer. På första sidan stod: ”Microfilm of Lodge Record. Grand Lodge 1895, 
1896-1901, 1903-1905, 1907-1909 o.s.v. t.o.m 1982.

Perfekt! detta var precis vad jag sökte!
Varje sida i denna bok skall innehålla ett referensnummer, detta för att kunna hitta den 

aktuella microfilmen. Men, då försvann mitt hopp! ”Min” sida innehöll inget referens-
nummer. Emellertid gav Lillemor mig en microfilm innehållande handskrivna protokoll 
från Logen Norden Nr 1 från år 1883. Denna Loge var ursprungligen den äldsta svenska 
sjukhjälpsföreningen, bildad den 1 mars 1883. Vid denna tid fanns det inte så många 
svenskar i staden Hartford, totalt var det ca 20 st som hade samlats för att bilda denna 

sjukhjälpsförening. En förening som sedan blev en av de fyra sjukhjälpsföreningar som 
utgjorde grunden till Vasa Orden av Amerika.

För övrigt var allt mycket välordnat och lätt att finna i vårt Arkiv. Där finns väldigt 
mycket att se och studera. Jag rekommenderar alla som har möjlighet, att besöka vårt 
Arkiv och ta del av vår historia.

I Sanning och Enighet
Knut Sernbo
FD Distriktshistoriker

SAKNAR DU NÅGOT NUMMER AV VASA NYTT
Redaktionen har fortfarande ett antal överexemplar av tidigare årgångar av VASA 

NYTT. Det finns udda exemplar från 1980 - 1984, från 1985 och framåt finns kom-
pletta årgångar. Är Du intresserad - kontakta redaktionen. Tidningarna kostar ingenting 
utöver eventuellt porto.
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DISTRIKTSSEKRETERAREN
ORDENSSYSKON!
Ett nytt år har börjat med nya trevliga aktiviteter ute i logerna. 

För egen del väntar ett stort arbete under februari månad med att 
sammanställa Logernas terminsrapporter och sända materialet till 
Storlogesekreteraren. Hon skall ha sammanställningen på sitt bord 
senast den 1 mars.

Vidare arbetar jag med att justera och förbättra en del blanketter, 
bl.a. blankett för medlemsrapporter och ansökan om utmärkelser 

m.fl. Dessa kommer att presenteras vid tjänstemannakonferensen i slutet av augusti.
Under många år har Logerna blivit lovade en ny tjänstemannapärm. Det nya ER har 

nu gett sig ”katten” på att en ny sådan skall vara klar för leverans under detta året. Vi 
kommer att ha en träff under januari månad för att stämma av vad som fattas och däref-
ter dela upp det återstående arbetet. Sedan är det bara att kavla upp ärmarna och jobba. 
Kanske kan även denna presenteras vid årets tjänstemannakonferens.

Vår matrikel uppdateras fortlöpande och det är därför viktigt att ni sänder in era 
medlemsrapporter vid förändringar bland era medlemmar. Detta fungerar bra i de flesta 
Loger.

Slutligen vill jag önska alla Vasasyskon en skön vår med många trevliga stunder i Lo-
gerna. Var en flitig besökare och delta i vår fina gemenskap.

Varma Vasahälsningar
Per Dahlman
Distriktssekreterare

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
Ordenssyskon!
God fortsättning på år 2004, som jag hoppas börjat bra, utan 

alltför mycket besvär med influensa eller julmagar.
Det är med glädje och tacksamhet jag som medlem av Vasa 

Orden av Amerika ser tillbaka på det gångna året. Så mycket 
intressant jag fått ta del av i form av föredrag och underhållning, 
sång och musik, ”Logeglimtar” och brev! Så många trevliga sam-
mankomster jag haft förmånen att deltaga i, med glada positiva 
vänner, personer jag tidigare kanske inte träffat!

Jag instämmer helt med vår FDM Knut Rosenkvist, som ofta framhållit vilken förmån 
det är att få vara med i Vasa Orden av Amerika.

Och nu. Nytt år med många nya möjligheter. Med tanke på alla positiva, inspirerade 
och inspirerande kulturarbetare jag mötte i Växjö i november ser jag förhoppningsfullt 
framåt. Tänk vilka resurser vi tillsammans har, så många goda idéer, vilken kunskaps-
bank! Kan vi dessutom utöka samarbetet mellan våra olika Lokalloger, kan vi nu för-
vänta oss ett jättefint resultat.

En punkt vi enades om i Växjö; låter kanske lite ´storvulet´ men jag skickar ändå med 
det som en speciell nyårshälsning från kulturdagen, och inte bara till kulturledarna:

”Kontakt Amerika är grunden för vår verksamhet. Programpunkten måste innehålla något 
som handlar om Amerika och den måste få tid. Vi får aldrig glömma att Vasa Orden av 
Amerika är en vänskaps- och kulturorganisation! 

I Sanning och Enighet
Gun Lith 
Distriktskulturledare
P.S. Jag väntar redan nu på Kulturledarnas årsrapporter, som skall skickas till mig efter 

Logens årsmöte ( men det vet Ni ju redan).
Kom också ihåg att snarast, dvs senast första veckan i mars, sända in uppgift om de 

Sverige-Amerika-dagar Ni är engagerade i, annars hinner uppgifterna inte komma med i 
det nummer av Vasa-Nytt, som skall komma ut före sommaren. D.S.

STÖD VÅR UNGDOMS- OCH
KULTURVERKSAMHET
Köp och använd våra Vasa-brevmärken 
på Dina brev och kort. Inkomsterna 
från dessa märken går oavkortat till vår 
Ungdoms- och Kulturverksamhet.

BEHÖVER NÅGON EN FRACK?
Redaktionen tyckte detta var en bra historia. Dessutom är den sann. En av våra 

medlemmar kom på att han behövde en ny frack eftersom den gamla hade krympt. Han 
visste att en bekant hade en frack som nog skulle passa och tog kontakt. Njaa, nu var det 
så att någon av hans bekantes söner nog ville ha fracken. Nåväl, vår medlem begav sig till 
en välrenommerad herrekipering för att inhandla en ny frack. Inte behöver Du köpa en 
ny, sa innehavaren, jag har många uthyrningsfrackar i bra skick. Och minsann, det fanns 
en som satt som gjuten. Denna inköptes och vår medlem åkte hem. Då ringde telefonen, 
det var den tidigare nämnde bekante som meddelade att ingen av sönerna ville ha hans 
frack. Vår medlem hade inte hjärta att säga att problemet var löst utan åkte och provade 
också denna frack. Och minsann, den satt som gjuten. Vår medlem köpte fracken och 
åkte hem. Väl hemma tog han fram sin gamla frack för att bestämma vad han skulle göra 
med den. Då visade det sig att också denna satt som gjuten. Det var nämligen smokingen 
som hade krympt.

Så om Du behöver en bra frack, storlek 56, kontakta Vice Ordföranden i Logen Ut-
vandrarna Nr 680, Bertil Geneback, tel 0454-32 92 47. Han har flera stycken. 

/BE
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DISTRIKTSHISTORIKERN
Vasasamling på Emigrantinstitutet.
Det gläder mig mycket att DL 20:s släktforskardag på Emigrant-

institutet i Växjö den 22 november blev en givande dag för många 
medlemmar i Vasa Orden av Amerika.

På släktforskaravdelningen gavs professionell hjälp till alla dem 
som sökte i de olika personregistren: husförhörslängder, passagerar-
listor, den amerikanska folkbokföringen (census) mm. Samtidigt 
pågick Kulturledarträff för Logernas Kulturledare under DKL Gun 

Liths ledning och arkivkurs för Logehistorikerna under min ledning. Jag hade engage-
rat Emigrantinstitutets egen arkivarie, Christina Persson, som delade med sig av sina 
kunskaper för långsiktig och hållbar arkivering. Hon gav också värdefull kunskap om 
strukturering av material och gallring av material.

Nästan på dagen för två år sedan ansvarade jag för ett annat stort arrangemang på 
Emigrantinstitutet, invigningen av Vasa Orden av Amerikas utställning på egen plats i 
museet. Då liksom nu var vi många Vasamedlemmar som strålade samman i detta i sitt 
slag unika museum för utvandringen från vårt land. Mobergrummet, Titanicutställning-
en, ”Snusgatan”, personliga livsöden, information om Årets Svensk-Amerikaner och vår 
Orden med mycket mera ryms där tillsammans med omfattande personhistoriska källor 
och material om emigrationen att forska i, intervjuer, brevsamlingar, tidningar och inte 
minst ett stort och välfyllt bibliotek.

Det är min förhoppning att dessa träffar i november skall följas av fler på olika teman. 
Emigrantinstitutet och Vasa Orden av Amerika har gemensamma beröringspunkter och 
en potential för utökat samarbete.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktshistoriker 

Minnesotadagen firas den 8 augusti med Årets 
Svensk-Amerikan som hedersgäst.
Reservera denna dag för ett besök i Växjö!

DL 20:S HEMSIDA
Vi har bytt webhotell med förhoppning om att det skall ge Er snabbare nerladdningar 

av hemsidan.
I och med detta passade vi också på att köpa domännamnet vasaorden.se, så nu kan 

Du surfa till http://www.vasaorden.se/ eller till http://www.vasaorden.nu/ 
båda två leder till samma ställe.

VASA ARKIVET
Vasa Arkivet är en centralpunkt och ett ”hem” för vår Ordens 

verksamhet när det gäller bevarandet av dokument, material och 
äldre logerekvisita från våra Loger och Distrikt. Arkivet utgör 
även en värdefull källa till information för alla som släktforskar 
om Vasa-medlemmar och övriga utvandrare till Amerika från 
Sverige samt Skandinavien och samarbetar med andra likartade 
organisationer i USA, Kanada och självfallet Sverige. Tillgång 
finns till 1,5 miljoner namn på utvandrade svenskar enligt 
skeppslistorna och medlemsförteckningar ända från 1883 - innan Vasa Orden av Ame-

rika bildades - som ständigt uppdateras i 
ett alltmer utökande datasystem. Självklart 
försöker man samla information om våra 
tidigaste medlemmar liksom alla nuvarande. 
Ett led i detta är den vädjan som gick ut i 
september-oktober numret 2003 av Vasa 
Star från Arkivets föreståndarepar Lillemor 
och Richard Horngren, där vi har möjlighet 
att fylla i ett formulär om egen familj, för-
äldrar och far- och morföräldrar och sedan 
sända detta till Arkivet i Bishop Hill. Om 
man inte har alla uppgifter om födelsedata 
eller födelseort kan man återkomma med 

detta. Om Du inte har kvar just detta nummer av Vasa-Star kan Du säkert vända Dig till 
Din Loges PS och få hjälp med en kopia.

När Ni gör en resa i USA gör gärna ett besök i Bishop Hill och på Arkivet. Ni är alla 
välkomna. Lillemor och Richard hjälper gärna till med tips om hotell och matställen. 
/GM

AKTIVITETSKLUBB NR 22 
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

bildad 21 september 1992

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa Arkivets Stödförening och stöd 
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria. 

Vid kondoleanser- tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

  Årsavgift kr 50:-  Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09 - 1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 Kallinge, Tel. 0457-203 90

Lillemor och Richard Horngren
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Söndagen den 7 december Julfest. I Logen Skåne betyder Julfest stort 
julbord med mycken god mat,värme och 

god Vasa-anda. Sedan dämpades ljuset och Lucia 
kom. En välsjungande kör från Malmö Högskola, 
Studentkören KAJ. Tomten kom med julklappar 
till alla som varit snälla. (Det hade alla) Vet ingen 
varifrån tomten kommer? Jag vet, från Ystad. En fin 
avslutning på ett fint Vasa-år./B.Ö.

Fredagen 9 januari 2004, årets första möte. Vår 
DD Börje Gunnarsson ledde ett fint och välbesökt 
årsmöte. Axels goda senapspanerade lax är inte fel. 
Mätta och belåtna fick vi sedan lyssna på Malmö Wienerensemble under ledning av Fer-
dinand Gottvaldh. För andra gången i Logen Skåne Nr 570, en ”Musikalisk Helafton”. 
Nils och Barbro Henrikson avslutade kvällen med det alltid trevliga lotteriet. Tack alla. 
/B.Ö.

LOGEN KÄRNAN NR 608
Lördagen den 4 oktober. Temat var denna kväll Damer i Tiden.
Några utvalda Systrar var denna afton utklädda till kända Damer, 

det gällde att lista ut vem som var vem. God mat, trevlig underhåll-
ning, systrarna överträffade sig själv som vanligt. 

Lördagen den 8 
november. Logesalen 
var som alltid när det 
är högtidsmöte extra 
fin, mycket ljus och 
spänd förväntan. Ce-
remonimästarna ledde 
ceremonierna med vär-
dighet. Högtidsbankett 
med gås och vad därtill 
hör. Många vackra tal och hög stämning. 

Söndagen den 7 december. Logen Kär-
nans traditionella julfest för hela familjen 
blev som vanligt en höjdaredag.

Mammor och pappor, barn, mor- och 
farföräldrar samt Ordensmedlemmar.

Dans kring granen, Lucia med tärnor och nissar samt en tomte. Julsagan lästes tradi-
tionsenligt av Sonja Sönne.

Mycket jobb hade lagts ner av Linda Pålsson som höll i Luciatåget. /LHAL

LOGEN CHRISTIAN NR 617
Vid Logens oktobermöte kunde man bland annat glädja sig åt sju nya medlem-

mar.  Vid efterkapitlet hälsade VO Britt 
Hannebo de nya medlemmarna väl-
komna i Logen.För de nya medlemmarna 
talade Torsten Truedsson och tackade för 
att de fått bli medlemmar i Vasa Orden 
av Amerika. I talet anknöt Truedsson till 
sin släkt i USA, av vilka några som gäster 
besökte Logen Christians aprilmöte.

Logemötet leddes av O Gösta Löfstedt, 
som bland gästerna kunde hälsa Logens 
nye DD Jan-Åke Ferborn, LL Skåne nr 
570, välkommen. Senare under mötet 
överlämnade Jan-Åke Ferborn LL Skånes 

bordsstandar till 
LL Christian. 
O Gösta Löfstedt avtackade Birgitta Emnegard med blommor, 
med anledning av att hon flyttar till Stockholm och därmed 
lämnar Logen. Hon har bl.a. tjänstgjort som FS.

Under programpunkten ”Kontakt Amerika” berättade KL 
Gunnel Larsson om tillståndet i New York två år efter terrorist-
attacken mot World Trade Center. Skräcken för nya terrorist-
dåd är ständigt närvarande, konstaterade Gunnel bland annat. 
Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och har visat sig vara 
mera smärtsamt och vittomfattande än någon har kunnat före-
ställa sig. En kyrka - Lutheran Disaster 
Response of New York - har utfört ett 
stort arbete med den mentala återup-

pyggnaden av New Yorkbornas liv.
Efter middagen spelade Bröderna Färms fantastiska orkester 

upp till dans och dansgolvet var mycket välfyllt ända fram till 
över midnatt.

Kyrksöndag i Hjärsås.
En mångårig tradition i LL Christian är att man på första 

söndagen i advent arrangerar kyrksöndag i någon av kyrkorna inom Logens verksam-
hetsområde. I julas var det Hjärsås kyrka som gästades. Ett 25-tal Logemedlemmar över-
var gudstjänsten, där kyrkoherde Alve Svensson officierade. Som avslutning berättade 
kyrkvärden Per-Ola Sonesson om kyrkans och församlingens historia. 

Det blev både luciatåg, långdans och ”Ser du stjärnan i det blå” när LL Christian 
Nr 617 höll sitt decembermöte, där bland andra DM Åke Mellnert deltog. O Gösta 
Löfstedt höll parentation och höll ett minnestal över Betty Olsson, som gick in i Logen 

SB Gudrun Fritzon, CM Jan Bursell, O 
Morgan Pålsson, CMA Birgitta Bursell och SB 
Krister Fritzon bakom nya medlemmar: Lina 

Larsson, Lena Malmberg, Tom Malmberg, 
Maria Olsson och Kajsa Björkman

Linda Pålsson som 
drottning

CM Conny Häll, O Gösta Löfstedt, DD Jan-
Åke Ferborn och CMA Nadja Häll med de 

nya medlemmarna Marianne Cedell, Kristina 
Karlsson, Gunilla Lundstedt, Torsten Trueds-
son, Elsie Karlsson, Gösta Karlsson samt Gösta 

Ohlsson

Bröderna Färm

O Gösta Löfstedt med 
Logen Skånes standar
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1987 och som även var medlem i Logens sånggrupp C4 Singers.

Man förrättade val av tjänstemän för 2004. KL Gunnel Larsson anknöt till det faktum 
att operasångerskan Birgit Nilsson fick Hans Mattsonplaketten vid Önnestadsdagen, 
med att tala om svenska operasångare och -sångerskor som blivit stora namn ”over 
there”. En som dock inte var så omtalad här hemma var Lydia Lindgren, som var född i 
Piteå 1884, som ”flydde” med båt till USA och som kallades ”The Big Swede”.

C4 Singers sjöng under mötet ”Nu tändas tusen juleljus”. Sedan man under efterkapit-
let ätit sig ”igenom” ett digert julbord var det besök av lucia med uppvaktning, bestående 
av elever från Vittskövle skola, under ledning av Gunnel Olsson. Kvällen innehöll även 
långdans. Och så bjöd C4 Singers på ett julpotpurri med ”Julstress”, Disneys ”Ser du 
stjärnan i det blå” och ”White Christmas” och vidare var det allsång under ledning av 
MM Ronny Ragnarsson och BM Mary-Ann Nilsson. 

/WiNil (text och foto)

LOGEN SMÅLAND NR 618
Avkok av mattlummer mot håravfall och äggskals-hinnor mot skavsår. Våra kloka 

gummor och gubbar hade verkligen medel mot allt. Och förvånansvärt många av deras 
dekokter fungerade. Det konstaterade överläkare Per Richardson i sitt kåseri Fla-hultarn 
och andra naturläkare vid Logemötet i november. Dessförinnan hade nominering av 
tjänstemän för år 2004 ägt rum. Det kunde helt klart konstateras att Logens ledning är 
både stabil och entusiastisk. Endast ett fåtal nyval noterades. 

Logens medlemmar slog närvarorekord vid jullogen, 65% var där. Förutsättningarna 
för detta rekord var utan tvekan goda. Först lockades med ett dignande julbord och dess-
utom två underhållningsprogram. Dels Stig Asterling från Logen Tre Hjärtan, Halmstad 
med sitt kåseri i bild och ton ”Stilla Natt Jorden Runt”, där vi fick uppleva den klassiska 
julpsalmens födelse, utveckling och spridande runt hela vår jord. En både vacker och 
lärorik stund, stort tack Stig. Sex sjungande och spexande herrar myllrade sedan upp på 
scenen. De bjöd på underhållning av helt annat slag men av samma höga klass. Kvällen 
blev sen och skratten klingade friskt.   /RF

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628
Alf Gustafson 

har efter ett mer 
än 20-årigt med-
lemskap i Logen 
Calmare Nyckel 
nr 628 i Kalmar, 
erhållit utmärkel-
sen Hedersmed-
lem. Alf Gustafs-
son invigdes i 
Logen 1981 och 
har under med-
lemstiden skött 

olika förtroendeuppdrag; i första hand som Klubbmästare och Kassör. I samband med 
de årligen återkommande Sverige - Amerika - Dagarna, som högtidlighålls dels på Slottet 
dels med ostkakefest på Krusenstiernska Gården, har Alf Gustafsson en viktig central roll 
bl.a. genom sin förmåga att skaffa sponsorer i det nät av företagare han har i staden.

Bilden visar Alf Gustafsson efter att ha mottagit hederstecken, diplom och blommor av 
Logens ordförande Lars Carlson.

Logeåret 2003 avslutades traditionsenligt med 
stämningsfullt besök av Kalmar 

Stads Lucia och smakligt julbord. Långdansen 
före Logemötet satte fart på trötta 

ben. Vi säger välkommen till vår nya DD Carin 
Svensson från Ronneby, som redan 

besökt oss flera gånger. Välkommen igen till 
vårens möten.

Våra LOGEMÖTEN under VÅREN är 24 
januari, 28 februari, 20 mars och 24 april. Alla Vasasyskon är hjärtligt välkomna till vår 
Logegemenskap. /KL M.B.

LOGEN RONNEBY NR 630
Lördagen den 15 november var det dags för högtidsmöte. Gäster som infördes var 

Logens DD Karl-Erik Mellnert, Karin Mellnert och Mona Harrysson, Logens förre DD. 
Den senare mottog under mötet Logens förtjänsttecken. Vid den högtidliga receptions-
ceremonin fick Logen tre nya medlemmar. Under den efterföljande middagen höll VO 
Marianne Gullbrand tal till recepienderna. Sune Håkansson talade för de nya medlem-
marna.

Traditionen med kyrksöndag startade i vår Loge för 28 år sedan på initiativ av Ejnar 
Askblom. I år deltog drygt 30 Logesyskon, i 
gudstjänsten och vid kyrkkaffet i Möljeryds 
kyrka, första söndagen i advent.

Söndagen den 7 december hade Logen 
sitt sista möte för året. DM Åke Mellnert och 

Glada underhållare i Jönköping

Karin Mellnert, DD Karl-Erik Mellnert, 
O Inger Hammarlund, FD DD Mona 

Harrysson flankerade av CM-paret Hans-
Åke och Ingrid Rytterdahl

O Inger Hammarlund, CM-paret och de 
nya medlemmarna Sune och Margareta 

Håkansson samt Mats Pihlgren
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Margareta Sernbo övervakar lotteridrag-
ningen

Erik Mårtensson avtackas

Carina Norin, DD Karl-Erik Mellnert och Karin Mellnert var 
gäster. Parentation hölls över Malte Olsson. Tjänstemän för 
2004 valdes. Ett välsmakande julbord väntade efter mötesför-
handlingarna. Det avnjöts under glad och god stämning. Vid 
kaffet uppvaktade två lucior. Det var Julia och Lovisa Sund-
qvist, sondöttrar till Ulla Hansson. (bild till höger) De sjöng 
och läste verser, allt med stor säkerhet, till ackompanjemang 
av Ann-Margreth Ericsson. O Inger Hammarlund krönte de 
båda, så som vår tradition bjuder, med var sitt smycke. /CS

LOGEN HÖGANÄS NR 634
Lördagen den 18 oktober var det dags för Brödernas Af-

ton. Vi fick vara med om en mycket underhållande Sjömans-
afton med historier och sånger om livet i främmande hamnar.

Lördagen den 15 november, Logemöte med reception. 
Två nya medlemmar intogs i Logen Höganäs vid den högtidliga ceremonin. /MKJ

LOGEN MALMÖHUS 
NR 643

Fredagen den 7 november bjöds 
Vasasyskonen till en Skånsk afton där 
maten bestod av ”äggakaga” med fläsk 
och lingon och kaffe och äpplekaka. 
Som grädde på moset denna skånska 

afton fick vi höra berättas om skånska person-
ligheter som levt på Söderslätt och med viss 
anknytning till Svaneholm. Museiintendenten på 

Svaneholms Slott, Erik Mårtensson berättade. 
Lördagen den 13 december var det dags för den traditionella julfesten. Den lekam-

liga spisen var ett julbord av skånska mått och 
som uppskattades av alla. Den andliga spisen 
utgjordes av ett besök av Lucia och två tärnor 
som underhöll oss. Kvällens klo var den slutliga 
dragningen i årslotteriet. Margareta Sernbo har 
under flera år tagit på sig ansvar för detta lotteri.

/KB

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 

665
Lördagen den 11 oktober avhölls hös-

tens högtidsmöte med gäster från LL Höganäs 
Nr 634 och LL Klockan Nr 747. Under mötet 
avtackades vår avgångne DD Ove Thorn-
blad och han erhöll Logens förtjänsttecken 
(LFT665). Till våra Ceremonimästare Leona 
och Lars Strömberg, som inte kunde närvara 
vid Distriktsmötet, överlämnade vår DD Rolf 
Nilsson Distriktets förtjänsttecken (DFT). 
Under Ordens väl överlämnade Ove Thornblad en skulptur till Logen. I frånvaro av vår 
ordinarie KL berättade BKL Jan Öhberg under 
punkten ”Kontakt Amerika” en historia från 
1800:talets USA om en ekonomiskt bevandrad 
cowboy. 

Lördagen den 15 november avhölls höstens 
tredje möte med gäster från LL Nybyggarna 
Nr 698 i Ängelholm. Nomineringsskommit-
tén redogjorde för sina förslag. O Elve Lensvall 
berättade om kontakterna med närstående 
Loger angående problemet med sammanfal-
lande mötesdagar som uppstått de senaste åren. 
Dessa problem har nu, i stort sett, lösts för de 
närmaste åren. Kvällens efterkapitel var ”Systrar-

Nya medlemmar, Elisabeth och Bruno 
Henriksson med O Berit Bogren och 

faddrar.

Skönsjungande sjömän har gått iland i 
Höganäs.

Logens ”medlemsvårdare” Hertha Norberg 
och Anita Bengtsson överlämnar en jul-
blomma till trotjänarna John och Britta 

Ståhlberg

Julbordet väntar

O Elve Lensvall tackar avgående DD 
Ove Thornblad för den fina gåvan.

Julia och Lovisa
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nas Afton” och den gick helt i indisk atmosfär. Under ledning av Leona Strömberg och 
Systrarna fick vi besöka en indisk marknad som i hemlighet byggts upp i ett avskilt rum. 
Det var uppvisning i magdans. Kryddor, tyger och prydnadsföremål gick att köpa. 

Lördagen den 6 december avhölls höstens sista möte med gäster från LL Klockan 
Nr 747 i Örkelljunga och från LL Knallen Nr 745 i Borås. Slutnominering och val av 
tjänstemän genomfördes av vår DD Rolf Nilsson. Budget och medlemsavgift för kom-
mande år antogs. KL Marianne Bodetoft fortsatte, under punkten ”Kontakt Amerika”, 
med att berätta om våra vänlogers städer och dess kultur. Efterkapitlet gick helt i julens 
tecken. Med ett fint Luciatåg från en av stadens skolor och ett välsmakande julbord samt 
inte minst en dansktalande jultomte. /JÖ

LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678
I samband med firandet av Minnesotadagen i Växjö den 10 augusti 2003 utdelades 

Logen Carl von Linnés Nr 678 Hedersstandar för allra första gången. Värdig mottagare 
var Emigrantinstitutet representerad av dess ordförande Per Nordahl. Logens Ordfö-
rande Ingalill Rydén talade och överlämnade Hedersstandaret assisterad av Kulturledaren 
Catherine Bringselius Nilsson.

Efter Logemötet lördagen den 13 september 2003 var det dags för den traditionella 
kräftskivan. Många sånger sjöngs under kvällen 
mellan sörplande och en och annan liten en. En 
mycket fin upptakt inför höstens Vasa-arbete. 
Som underhållning denna kväll fick vi lyssna 
till showen ”Ombytliga Visor” framförda av Jo-
hanna Roth, Perre Sandberg och Stefan Leoson. 
Bland alla glada deltagare denna afton såg man 
bland andra Anna-Greta och Paul Ruben här på 
bilden flankerande biträdande klubbmästaren 

Nils-Arne Johansson.
Vid högtidsmötet den 15 oktober 2003 

gästades Logen av DD-paret Göran och 
Lilian Svensson från Logen Carlskrona Nr 
601. Vid kvällens reception intogs Gullan 
och Bengt Wihlborn som nya medlemmar 
i vår loge och först att gratulera var vår 
Ordförande Ingalill Rydén.

Lördagen den 22 november 2003 stod 
Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 som värd för en konferens för Lokallogernas Kul-
turledare och Logehistoriker på Utvandrarnas hus i Växjö. Dessutom var det öppet hus 
för alla medlemmar som ville släktforska. På kvällen hade Logen Carl von Linné Nr 678 
Logemöte som samlat mer än 70 deltagare. Många var gästande Ordenssyskon. Bland 

dem sågs bl.a. 
SLD DL20, Rolf 
Arnshed, MSLER 
Bertil Erics-
son, DM Åke 
Mellnert, DKL 
Gun Lith, DU 
Morgan Pålsson 
och DH Cathe-

rine Bringselius Nilsson från vårt Distrikt samt 
VDS DL 19 tillika O i LL Kongahälla Nr 702 
Gunnar Gustafsson. Efterkapitlet hade rubri-
ken ”Transatlantiska döttrar”. Doktoranden 

Malin Glimäng berättade om kvinnliga 
emigranters villkor som hembiträden i 
Amerika. Hon fängslade oss alla med sitt 
kunnande, sin humor och sin charm. 
Detta var verkligen en kulturafton! /GL

Lördagen den 22 november 2003 

samlades ett 70-tal medlemmar från olika Lo-
kalloger i DL 20 av Vasa Orden av Amerika i 
Utvandrarnas Hus i Växjö.

DH Catherine Bringselius Nilsson hälsade alla 
välkomna, och efter kaffe och en smålandskringla 
gick vi till olika avdelningar i museet, där kunniga 
och intresserade guider tog hand om oss.

En grupp gick till forskaravdelningen, där man 
kan hitta nästan allt man behöver som emigrant- 
och släktforskare, t.ex. mikrofilmade kyrkböcker, 
passagerarlistor och otaliga brevsamlingar. De som inte tidigare besökt Utvandrarnas 
Hus guidades av Gunnar Thyrén genom den permanenta utställningen Drömmen om 
Amerika, som ger en god bild av livet och levnadsvillkoren för människorna i Sverige 
och Amerika vid tiden för emigrationen.

Vilhelm Moberg, som genom sin Utvandrarroman väckte svenskarnas stora intresse för 
emigrationen, har en egen avdelning. I Mobergrummet finns hans skrivarstuga och även 
det skrivbord, där han 1959 avslutade sitt utvandrarepos, som för övrigt i omröstning 
valdes till 1900-talets bästa roman.

VOA:s egen ”hörna” fick också tid och kommentarer. Flera kulturledare menade att ett 
besök på Utvandrarnas Hus borde vara ett ”måste” för alla Lokalloger. Kanske lämplig 
vårutflykt? 

Hedersstandaret överlämnas.

FDO Ragnar Munter och Lilian Svens-
son lyssnar då 2:e VO Gunnel Palm talar 

till de nya medlemmarna.

Kerstin Kraft tackar Malin Glimäng

forts
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Efter gemensam lunch fortsattes arbetet i de olika grupperna. 
Positivt var att flera Loger än tidigare var representerade och att flera av dem som nu 

går (gått) in som nya KL eller BKL var med. Negativt var att gruppen fick alldeles för 
kort tid, varför punkterna på dagordningen inte alls hanns med. Men deltagarna var 
positiva, intresserade och vetgiriga, och önskade oss en alldeles egen dag för fortsatta 
samtal, snart, kanske redan i vår.

På kvällen hade LL Carl von Linné Nr 678 ordinarie möte med många av deltagarna 
från dagen som gäster. Vi fick då förmånen att lyssna till ett mycket intressant föredrag 
av en svensk forskare, Malin Glimäng, som studerar vid Universitetet i Hawaii. Hon 
håller på med en undersökning om ”the Swedish Maids” i Amerika, deras villkor och 
liv. Hon gav flera exempel på hur de hade det i sitt arbete i Amerika och hur man såg på 
dem, då de kom hem till Sverige på besök.

Detta blev verkligen ett fint slut på en perfekt Vasa-dag, väl organiserad av DH Cathe-
rine Bringselius Nilsson. /Gun Lith DKL

INTE BARA LOGEMÖTEN
Det ska vara snyggt i Logelokalen, det är nog alldeles sant och riktigt, alltså väl ”dukat” 

med tjänstemännens platser värdigt iordningställda, all utrustning på plats. Så ska det 
vara, och så vill vi ha det. ”Dukningen” sker i det tysta, den som så mycket annat, det vet 
vi alla.

Men en udda verksamhet som ingen tänker på, kanske, är vården av den flygel som 
finns i vår möteslokal. Kanske är det inte varje gång den används, men när så sker t ex 
vid Lucia - då bör den låta bra, och då blir det besök av en pianostämmare. Nu är det så 
lyckligt att vi har en skicklig sådan, en väl utbildad pianist och tillika proffsstämmare. 
Han heter (nu gäller det att hålla tungan rätt i mun) Hubert Szymczynski.

Ett mer än utmärkt musiköra krävs förstås, men som framgår 
av bilden också kunskap i dammsugning, för det blir så klart 
dammigt även i en flygel.

Hubert, ja. Han delar sitt musikliv med en dam, Wieslawa 
(i dagligt tal Wieska), som han träffade på musikhögskolan i 
Poznan´, numera alltså som gift Szymczynska, en framstående 
violinist med bakgrund bl.a. i Växjöensemblen Musica Vitae, i 
Oskarshamn och nu som deltidsmusiklärare i Malmö.

Detta var historien om en pianostämmare det. /Stig Siegers 

LOGEN WESTERVIK NR 679
Logen Westervik Nr 679, hade på Allhelgonadagen en sam-

ling vid vår minnessten, där ett 20-tal logesyskon hade infunnit 
sig. Vid en enkel ceremoni nedlades en krans för att hedra våra 
avlidna Vasasyskon. Efter ceremonin samlades vi en stund runt 

ett vackert uppdukat kaffebord.
Den 15 november hade Logen högtidsmöte med reception för 6 st nya medlemmar. 

Ett 50-tal Logesyskon samt gäster från Logen Blå Jungfrun Nr 749, Oskarshamn, DD 

Kenneth Gustavsson med hustru Gudrun, kom till mötet.
Vid efterkapitlet hade klubbmästeriet dukat upp småbord vackert dekorerade i höstens 

färger. Vi fick njuta av en härlig supé bestående av kycklingfilé med tillbehör.
Kvällens inbjudne artist var sångerskan/musikern Margaretha Johansson, som varvat 

med solo och allsånger fick igång en härlig stämning. Hon spelade även upp till dans, 
som fick oss att vara kvar till sena natten.

Årets sista Logemöte hade vi den 13 december. Om som traditionen bjuder var det 
julbuffé och luciatåg. Årets Logelucia var Solveig Sevedstam. Hon dekorerades med ett 
luciasmycke som överlämnades av vår FDO Kjell Isberg. (Bild till höger)

Vi gläds åt att så många logesyskon, ca 80-tal kom till detta möte för att njuta av stäm-
ningen. Hade inte den fruktade influensen hindrat ett flertal att komma, så hade vid nog 
överträffat Logerekordet i antalet deltagare. /SL

LOGEN UTVANDRARNA NR 680
Logemöte lördagen den 18 oktober.
Denna Logemötesdag hälsade vi tre gäster välkomna till Thanks-

giving och skördefest. Efter en god måltid med helstekt pumpa och 
andra intressanta rätter berättade Marianne Walldén på ett fängs-
lande sätt varför människorna i Amerika firar denna dag på ett så 
storslaget sätt. Troligtvis var det de första emigranterna som kom till 
Amerika för flera hundra år sedan som firade sin första skörd med 
att ordna en fest. Detta har blivit en tradition runt om i USA och 
många andra länder att fira tacksägelsedag med skördegudstjänster 
och skördefester i olika former någon gång under hösten när skör-
den är bärgad./GF/KEF

 Lördagen den 8 november inbjöd Karlshamns kommun sina under året nyinflyttade 
invånare till Kreativum för information, 
där då även föreningarna fick tillfälle att 
informera om sina resp verksamheter. 
LL Utvandrarna Nr 680 arrenderade en 
”monter” (fotot) med aktuell information 
på blädderblad mm. VO Bertil Geneback 
och Ronald Karlsson fick besök av ett 
flertal intresserade nykarlshamnare, varav 
några var extra intresserade vilket för-
hoppningsvis kan resultera i nya medlem-
mar. /KEF

Logemöte med reception den 15 november 2003
Vid en högtidlig och värdig reception intogs Kersti och Styrbjörn Gustavsson som 

nya medlemmar i vår Loge och vår Orden. Vid efterföljande middag serverades en god 
laxtoast före den helstekta kalkonen och gott vin till detta. Kvällens första skål utbringa-
des som vanligt för HM Konungen följt av ett fyrfaldigt leve och Kungssången. LH Lars 
Saxbo höll ett förmanande och uppmuntrande tal till recipienderna samt skål och leve, 
som besvarades av Styrbjörn. /UÖ

KL Greta Franzén tackar Marianne Walldén
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Sonja Sönne, Einar Heidensjö,Gun Lith, Åke Mellnert, Inga-Lisa Arnshed, 
Rolf Hansson, Enis Andersson och Rolf Arnshed  njuter av god mat och trevlig samvaro.

F.d. skoldirektör Lars-Eric Jonsson fick den 4 de-
cember 2003 mottaga Utvandrarnas Hedersstandar 
i Asarums första skola, den s k ”Vita skolan” Denna 
skola har dokumenterats av Lars-Eric och var en av 
anledningarna till utmärkelsen. Andra skäl var att 

upprustningen av den 
gamla s k Holländare-
vägen kom till stånd 
samt ett stort enga-
gemang för att få hit 
ryska ungdomar, som 
gläder oss med sina danser, till Östersjöfestivalen varje 
år. Utdelare var O Jan Persson assisterad av Marianne 
Walldén. Flera Logesyskon hade mött upp till en trevlig 
stund. /UÖ

Lördagen den 13 december var det dags för ”JUL-
FEST Nr 37” efter Logemötet 
som gästades av DM Åke 

Mellnert och Carina, DD617 Karin & Ingemar Holmqvist 
samt DD630 Karl-Erik & Karin Mellnert som tillsammans 
med oss Utvandrare att kunde glädjas åt alla befattningarna 
blev tillsatta vid valen av tjänstemän för 2004.

Efterkapitlets berömda julbord inleddes med luciatåg fram-
fört av 18 elever från Österlättskolans Musikklasser, mycket 
uppskattat. Efter det goda julbordet blev det dans både kring 
granen, långdans även utanför hotellet samt dans till toner 
från Bygdespel-männen från Hällaryd. Totalt deltog 40-talet 
ordenssyskon med gäster i vår 37:e julfest. /KEF

LOGEN NYBYGGARNA 
NR 698

Den 11 oktober firades 30-års jubileum 
i vår Logesal i Odd Fellow i Ängelholm. O 
Rolf Hansson kunde välkomna 51 gäster 
och 31 egna Logesyskon till denna kväll. 
Storlogen representerades av SLD Rolf 
Arnshed med hustru Inga-Lisa och Di-

striktslogen av DM 
Åke Mellnert och 

Carina Norin samt DKL Gun Lith med make Gunnar. DD Roy Aronsson uppvaktade 
med en penninggåva från övriga loger inom Distriktsloge Nr 20 samt tillsammans med 
hustru Krystyna en silverljusstake. F.d. DD Sonja Sönne uppvaktade med en CD samt 
en penningsgåva från före detta Distriktsdeputerade i Logen.

Vår egen Maj-britt Andersson utsågs till Hedersmedlem i Logen Nybyggarna Nr 698 
efter mångårigt förtjänstfullt arbete och erhöll plakett och diplom. Logens förtjänstecken 
LFT tilldelades f.d. DD Sonja Sönne 
samt Gunn Persson. Gunn erhöll även 
FDO-värdighet.

Distriktets förtjänsttecken DFT tillde-
lades Bengt Gustafsson, Jan Henningsson 
samt Roland Lindblad.

Märket för 25 års medlemskap i Vasa 
Orden av Amerika och Logen Nybyg-
garna Nr 698 erhöll Wally Gustafsson, 
Bengt Gustafsson samt Jan Cederhag.

Vid den efterföljande måltiden läste PS 
Jan Wahlström upp de telegram som sänts 
till oss. Vid vackert dukade bord intogs en 
underbar god måltid, silltårta, hjortstek, 
glassbomb och som avslutning kaffe. Mu-
siken under måltiden och den efterföljande 
dansen svarade Mellbys för.

Efter en mycket trevlig jubileumsdag och 
hellyckad afton bröt vi så till slut upp.

Fredagen den 14 november hölls sedvanligt Logemöte i Odd Fellow-lokalen i Äng-
elholm, med efterkapitel ”Skåneafton” på 
Råbocka Camping somvar välbesökt, 31 
egna medlemmar, DD Roy med hustru samt 
8 gäster. Efter en trevlig placeringslek satte 

Ronald Karlsson och Bertil Gene-
back gör reklam

Styrbjörn Gustavsson, O Jan 
Persson och Kersti Gustavsson Lars-Erik Jonsson med He-

dersstandar och blommor

Var skall man börja??

O Rolf Hansson med fyra som var med från 
början, Roland och Brita Lindblad samt 

Maj-Britt och Henry Andersson.

Maj-Britt Andersson utnämns
 till Hedersmedlem
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Durfåglarna

vi oss vid Skånefärgade dukade bord och åt skånsk kalops med tillbehör. Kvällens gäst, 
Ulla-Grett Johnsson, höll ett bejublat föredrag om sina egna samlade skånska ord, som 
hon testade på oss och ville gärna höra nya, några fick hon med till sin fortsatta samling. 
Vidare berättade hon om sina böcker och bygden hon lever i. Innan kvällen var slut 
hann vi med att äta skånsk äppelkaka med vaniljsås, kaffedrickning och lottdragning, 
därefter tackade O Rolf arrangörerna för en trevligt afton.

Lördagen den 6 december hölls Logemöte i Odd Fellow-lokalen i Ängelholm med 
bland annat val av tjänstemän för år 2004, därefter 
intogs  i gammal god stil julbord med riklig god mat 
i mysig julmiljö, kvällens Lucia uppenbarade sig 
tillsammans med tärnor och gladde oss med fin sång, 
vackert och stämningsfullt. Tomten kom och delade 
ut julklappar till alla snälla ”barn” och innan kvällen 
var slut fick några lyckliga deltagare ta med sig lotteri-
vinster hem. /GH

LOGEN TRELLEBORG NR 734
På hög-

tidsmötet 
lördagen den 
11 oktober 
2003 hade Logen Trelleborg Nr 734 glädjen att 
välkomna fem nya syskon i Vasa-gemenskapen; 
Kerstin Gahne, Monica Håård, Ann och Jan-
Anders Ingvarsson samt Estrid Rasmusson. (bild 
nästa sida) 

Under Kontakt Amerika berättade KL 
Monica Rosenqvist om den lilla damen 
som startade det stora kriget, närmare 
bestämt Harriet Beecher Stowe, som blev 
världsberömd för sin roman om Onkel 
Toms stuga (1852). Kriget som Abraham 
Lincoln refererade till var det amerikan-
ska inbördeskriget, som i hög grad kom 
att kretsa kring slaverifrågan. I sin bok hade Harriet Beecher Stowe tydligt tagit ställ-
ning mot slaveriet. Som nygift blev hon själv vittne till övergrepp som hon inte kunde 
glömma och som lade grunden till hennes roman, Onkel Torns stuga, som till stora 
delar byggde på en sann historia, blev en stor succé och gjorde sin upphovskvinna både 
berömd och välbärgad.

Efterkapitlet präglades av god mat, spel och dans. Den duktiga enmansorkestem Lars-
sonz fick upp alla bröder och systrar på dansgolvet. Grupp 4 applåderades för ett väl 
genomfört arrangemang innan Logemedlemmar och gäster begav sig ut i natten, mätta 

och glada. /KM
Den 12 november var det dags för den 

sedvanliga Mårtensfesten med välsmakande gäss 
och tillhörande äpplekaka.

Under Kontakt Amerika berättade KL Monica 
Rosenqvist historien bakom den omtvistade 
Kensingtonstenen. Runstenen, vars äkthet har 
ifrågasatts och som nu finns till beskådande på 
historiska museet i Stockholm. Mårtensgillet 
avslutades med att sånggruppen Durfåglarna tog 

oss med på en resa tvärs över det skånska landskapet från Österlen till Söderslätt i form 
av gamla spelmansmelodier och roliga historier. /MR

2003 års julfest i Logen Trelleborg Nr 734 firades på själva Lucia-dagen den 13 
december. Därför kändes det också helt rätt när Lucia med tärnor från Kommunala 
musikskolan gästade Logemötet denna kväll.

Under Kontakt Amerika anknöt BKL Kerstin Meyer till den närliggande tiden av 
glädje och fest med mycket och god mat och berättade om amerikaners faiblesse för 
efterrätter och andra sötsaker ur ett både historiskt och nutida perspektiv. Jello och glass 
står sedan länge högst i kurs. Då ämnet i dagens 
kalori- och kolesterolhysteriska Amerika också 
är skuldbelagt, bjuder nu nytänkarna bland dem 
som lever på denna kokkonst motstånd och 
serverar efterrätter i form av konstverk. Bagarna 
har blivit konstnärer.

Innan grupp 6 bjöd syskonen att ta för sig 
av den goda julmaten underhöll Gunnel och 
John-Henry Anderssons fyra små barnbarn oss med julsånger samt spel 
på piano, fiol och bas. De inhöstade mycket välförtjänta applåder för sitt 
kunnande och sin stora musikalitet. Under en paus i maten visade Valborg Nilsson att 
även den äldre generationen kan och sjöng med inlevelse Låt mig få tända ett ljus.

Tomten var denna kväll på extra gott humör och även Lars-Erik Larssons julorkester, 
som utökats med keyboard, var mycket flitig, vilket inte minst de danssugna uppskat-
tade. /KM

Andra söndagen i advent inbjöd Lokallogen Trelleborg Nr 734 till Kyrksöndag i V 
Vemmerlöv. Arrangemanget genomfördes i samarbete med kyrkan och innefattade såväl 
kyrkohistoria som skönsång.

Bertil Wennström berättade att kyrkan, då den saknar absid, beräknas vara byggd i 
mitten av 1100-talet. Det märkligaste med V Vemmerlövs kyrka är de bevarade målning-
arna, de äldsta från 1200-talet och de nyaste från 1500-talet.

Kyrkokören framförde flera sånger, bl.a. ur Kristina från Duvemåla. Sammankomsten 
avslutades med kyrkkaffe.

Ulla-Grett Johnsson berättar

Arrangörerna och O Rolf  Hansson

Tomteparad
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LOGEN KLOCKAN NR 747
Lördagen den 15 november hade vi högtidsmöte med Reception. Under mötet av-

tackades Nils-Gunnar Dahlrot LL Tre Hjärtan Nr 665 för sin tid som vår DD under fyra 
år. Han har besökt oss på samtliga möten och tillsam-
mans med Gunilla har de varit ett omtyckt DD-par. 
Två nya medlemmar, Eivor Wingren och Birger Johan-
nesson, recipierade under högtidliga förhållande.

Lördagen den 13 december avhölls traditionsenligt 
julmötet med 36 egna medlemmar och fyra gäster från 
LL Kärnan Nr 608. Efter att vi avnjutit ett mycket fint 
julbord och sjungit julsånger kom jultomten; Bo Nils-
son, på besök. Alla fick en julklapp och innan tomten 
gav sig iväg på nya uppdrag dansade vi ringdans så att 
svetten lackade. Ännu ett Vasaår var tillända och vi ser 
tillbaka på ett fint år med högt deltagarantal på våra 
möten och som mest hade vi 76 % egna medlemmar. 

/KL,LH

LOGEN TOMELILLA NR 631
Lördagen den 25 oktober, Logemöte med ballot-

tering. KL Gull-May Åstradsson berättade om FN-
dagen och när FN bildades, vad syftet var, om dagens 
generalsekreterare samt om Dag Hammarsköld som 
innehade denna befattning 1953-1961.

Ungdomsklubben Nya Sverige Nr 29 svarade för ef-
terkapitlet. Medan de roade oss med trevliga sketcher, 
skulle vi lösa ett korsord som de hade knåpat ihop. 
Trots att det bara var sex ungdomar lyckades de få ihop 
ett mycket trevligt program, som alla var nöjda med.

Lördagen den 22 november samlades 39 medlem-
mar för högtidsmöte.  Dags för första nominering av tjänstemän för 2004. Programkom-
mitté, temakommitté och besökskommitté valdes. Vid den högtidliga receptionen fick 
Logen två nya medlemmar. Banketten bestod av traditionell gåsmiddag, därefter dans till 
sena timmen med Hans Skoglunds orkester.

Första advent deltog ett tjugotal, när vår medlem, kyrkoherde Ylva Persson Hallström, 
höll adventsgudtjänst i Ö. Ingelstads kyrka. Gunhild Paradis Klunder läste adventsdikter 
och John Andersson, Manne Andersson, Hugo Ohlsson och Jan Björk underhöll i en 
stämningsfull manskör. Efter kyrkobesöket var det dags för kyrkaffe, där Inga och Sven-
Erik Nilsson, Ulla och Christer Hansson samt Enar Hallström såg till att samtliga fick 
lite försmak av julen.

Söndagen den 14 december var det dags för årets sista Logemöte. FDO Bengt-Arne 
Åstradsson föredrog nomineringslistan varefter val genomfördes. KL Gull-May Åstrads-
son berättade om Kulturledarträffen i Växjö den 22 november och att SLKL Anne-

Charlotte Harvey vill ha mer kontakter med 
Sverige, gärna utbyte av tips och idéer om 
recept och yrkesliv och arbetsvillkor förr i 
tiden. Österlen-broschyrer på svenska och 
engelska har skickats till vår vänloge North 
Star Nr 106 i Californien.

Efterkapitlet var julfest. Skåne-Tranås 
Luciatåg med 14 vitklädda flickor sjöng stämningsfullt många av julens sånger när vi 
samlades vid glöggen. Sedan kom det härliga 
julbordet med mycket god mat. Dans kring 
granen, tomten kom med paket och godis-
påsar till barnen. Långdans och raketen då 
tomten försvann. Auktion av skänkta saker, 
främst från damklubben. Dörrkransar, hem-
bakta kakor, godis, glögg mm. Många fick 
julens kakbak räddat på detta sätt. Kvällen 
avslutades med kaffe och mandelmussla med 
grädde och sylt. En lyckad avslutning på ett 
bra år. /G-MÅ

DD Eivor Höörgren och O Boris 
Nilsson med nya medlemmar, 
Birger Johannesson och Eivor 

Wingren

Medlemmar i Ungdomsklubben Nya Sverige 
Nr 29 och Gunnel Hallberg Dahlman

CM John Andersson, DD Marie Wickström, 
Christer Hansson, O Gunnel Hallberg 
Dahlman, Ulla Hansson, CMA Agneta 

Jönsson

Manne Andersson firade födelsedagen på Logemötet den 22/11 

O Leif Jönsson tackar för 
en uppskattad kyrksöndag
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INTE BARA LOGEMÖTEN
Av tradition kompletterar Logen Carl von Linné årets första Logemöte, som dessutom 

är det stadgemässiga årsmötet, med ett studiebesök. Här är förstås ett problem. Eftersom 
vi alltid har Logemötena på lördagarna, så kan det ibland vara knepigt attdels hitta något 
bra objekt, dels övertala någon ”guide” som vill ställa upp sent på lördagseftermiddagen. 
Sen bör det ligga inte alltför långt från Logelokalen, eftersom vi föredrar att promenera 
dit efter studiebesöket.

Jag vill gärna ge några tips till andra Loger genom att ge er några exempel på vad vi har sett:
• Polisstationen
• Systembolaget
• Domkyrkan
• Brandstationen
• Växjöhem
• Regementsmuseet

Vi har naturligtvis sett mer. Det finns säkert 
fler lokala objekt hos er - det gäller bara att vara 
kreativ. Varför inte besöka olika arbetsplatser? Det kan säkert någon medlem ordna till.

Vi i Logen Carl von Linné, besökte vid januarimötet i år Växjökonstnären Mats Arons-
son och hans verkstad och ateljé. Han invigde oss i litografins ädla konst. Några av de 
”konstnärligt” lagda medlemmarna prövade på att skapa sköna litografier - med aningen 
hjälp av den professionelle Mats. En rundvandring i verkstaden gav många nya intryck. 
Man skulle faktiskt inte kunna tro att en ”enkel” litografi medför ett sådant grannlaga 
och tålamodsprövande arbete - bara för en färg. Då kan man bara tänka sig allt arbete 
för ett konstverk med tom mer än fyra färger. Med hjälp av navigations, och båtexperten 
Göran Lundeberg (tillika LH) fick vi också en lektion i båtkunskap. Så det kan bli! Det 
är just det fina med studiebesök att man får 
tränga in i andras verksamheter och yrken.

Text och bild: Stig Siegers

Konstnär Mats Aronsson 
är både kunnig i och 

intresserad av sitt jobb. 
Ingvar Nilsson och Inga-

Lill Rydén vet numera allt 
om litografikonsten

Göran Lundeberg ser till att hustru Laila 
invigs både i litografins skönhet och hur 
man skiljer på kanoter och segelfartyg.

Ulla-Britt von Schedvin, med ”konstnärlig” ådra, skapar 
en evärdelig litografi. Rune Rydén i bakgrunden tvivlar.
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