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Redaktören har ordet

CL

Vi önskar våra nuvarande och våra blivande (?) medlemmar en god fortsättning på det nya året 2008.
Naturligtvis blir vi både glada och stolta över det beröm
som vi fått för vår verksamhet. Men samtidigt vet vi att det
alltid kommer att finnas behov av hjälp, inte minst i ekonoAktivitetsklubb
miska ärenden, i våra Loger eller hos enskilda medlemmar. VASA ORDEN AV AMERIKA
Vi är beredda att arbeta vidare enligt det mönster som vi
utarbetat. Förutsättningen för detta är att Ni vill hjälpa oss
genom Ert medlemskap å 30:- kronor per år i Vasa Support Club. Visst vill Du vara med!
Med hopp om ett lyckosamt Vasa-år 2008.
Rolf Arnshed, Ordförande
Postgiro nr 105 68 42 - 6

Ordenssyskon!!
Första numret av den 42:a årgången är klart. Jag ville ha en fin vinterbild på framsidan, men eftersom vi inte har haft någon vinter att
tala om, fick jag finna en annan lösning. Den bild jag valde är en av
många jag fick av Jake Gruel i början av januari när det hade snöat
ordentligt i New Berlin, Wisconsin. Jake är medlem av Storlogens
Exekutiva Råd Midwest och hans hustru Marge är Distriktssekreterare i Distriktslogen Lake Michigan Nr 8 vilken firar 100-års jubileum i maj. På den
översnöade skylten står det Gruel Circle och i denna hänger en Dalahäst.
Stort Tack till mina rapportörer, jag fick så mycket material att utrymmet knappt räckte
till trots 32 sidor. Glädjande nog finns det bilder på nya medlemmar. Jag vet att flera Loger
skall ta in nya medlemmar under våren, glöm inte fotografera dem iförda knäppta regalier.
Det finns också reportage och bilder från de två stora jubileerna under hösten, det finns
reportage och bilder från julfirandet i Logerna, det finns annonser om kommande jubileum
m m.
Jag hoppas Ni får en trevlig stund med tidningen, och jag ser fram emot att börja arbetet
med nästa.
Bertil Ericsson, Redaktör

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 11 april 2008
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.
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distriktsmästarens spalt

Ordenssyskon!
tid konfliktfri, så inte
Var stolt över ditt medlemskap i Vasa
heller bland VasamOrden av Amerika!
edlemmar. Det skall
Det är bra, att ibland stanna upp, och tänka man inte förvänta sig.
kring sitt liv och det man ägnar sin tid åt. Vi Men jag skulle vilja
vill leva meningsfulla och fullödiga liv, bli be- att alla medlemmar
kräftade och uppskattade för det vi gör och känner sig trygga
i sin Vasaloge och
den vi är. Vi vill vara med i sammanhang, som
förstärker och uppfyller dessa önskemål i ge- upplever det berikande att besöka Logemötena. Då tänker jag
menskap med andra människor.
inte på att vinna på lotteri, även om det är
Gemenskap och samhörighet är också
grundläggande tankar bakom bildandet av ytterst angenämt, utan på att vinna vänskap
Vasa Orden av Amerika (VOA). VOA är ett och känna samhörighet.
Logerna erbjuder varierade program i anOrdensförbund som vill främja vänskap och
gemenskap människor emellan genom kul- slutning till Logemötena, ofta med en intresturella och sociala aktiviteter. Sedan Orden sant kunskapsprofil. Och inte att förglömma,
startade 1896 har åtskilliga tusen, liksom du du har som Vasamedlem förmånen att få
som läser detta, tagit del av VOA:s förmåner uppleva fina ceremonier med historiska anor.
Det är högtidligt och unikt i sig, att få vara
som medlem.
Det som är spännande är, att vi genom med om.
Så mitt budskap med denna lilla krönika, så
VOA, har en unik möjlighet att knyta och
uppehålla kontakt med emigrerade svenskar, här i början av det nya året, är att du kan vara
både ättlingar till de emigranter som lämna- stolt över att vara med i ett Ordensförbund,
de Sverige under den stora utvandringsvågen som värnar om gemenskap mellan människor.
och nutida utvandrare till Nordamerika. De Våga rekommendera medlemskap i VOA för
ryms alla inom VOA:s medlemssfär. Genom dem som du tror skulle vilja dela vår gemendin förankring i en Lokalloge ingår du i ett skap.
I Sanning och Enighet
nätverk av människor, som sträcker sig över
Catherine Bringselius Nilsson
Sverige, USA och Canada. Du kan tänja på
detta nätverk genom att besöka andra Loger ”Att vara medmänniska är ett stort ansvar och
en stor utmaning” citat Stefan Einhorn, prooch träffa andra människor.
Mänsklig kontakt är per definition inte all- fessor och författare.

vice distriktsmästarens spalt
Gott nytt år till
alla Lokalloger och
medlemmar inom
Södra distriktet
Vasa Orden av
Amerika!
Jag
hoppas
också att alla
Loger skall få ett
gott och bra verksamhetsår med

Logemöten och andra aktiviteter som skall
resultera i nya medlemmar. Jag vill här trycka
på en punkt i vår nya Konstitution, vilken nu
finns i samtliga Logers styrelser, nämligen val
av medlemsvårdskommitté vars uppgift är att
följa upp besöks-frekvensen bland medlemmarna. Ta kontakt med dem som inte brukar
komma på våra Logemöten och söka stimulera dem till besök. Detta är lika viktigt som
att värva nya medlemmar till vår verksamhet.
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Varför besöker de inte Logens möten? Har de
förslag till verksamhet och program till våra
efterkapitel? Sluter vi oss inom oss själva i
någon slags självgodhet? Är vi oss själva nog?
Allvarliga frågor vi bör ställa oss. Ytterligare
en allvarlig fråga; När berättade du senast om
vår Orden för en god vän eller granne. När
presenterade du vårt program och vår verksamhet för denne och ställde frågan som
verkar vara så främmande för många av oss.

FRÅGAN: VILL DU BLI MEDLEM I VASA
ORDEN AV AMERIKA? Med dessa funderingar kastar vi oss in i ett nytt år fullt av frågetecken. Ett spännande år då vi påbörjar förberedelser för 2009 års Distriktsmöte, vilket
är hög tid att anmäla intresse för att anordna
i samarbete mellan Distriktslogen Södra Sverige och någon eller några av dess Lokalloger.
I Sanning och Enighet
Per-Olof Brinck

vice distriktssekreteraren
VASAVÄNNER!
God fortsättning på
ett nytt Vasa-År 2008.
Jag hoppas att Jul och
Nyårsledigheten varit
just så lugn och skön
som vi alla hoppats på
och att vi nu är redo
för ett nytt år med allt vad det innebär.
För min del lovade jag i förra numret av
Vasa Nytt ge en liten återblick från höstens
ER-möte i Ljungby den 20 – 21 oktober
2007 så här kommer den:
Vår nya DM Catherine Bringselius Nilsson
öppnade mötet och hälsade oss alla varmt
välkomna till detta första möte.
DM Catherine lät meddela att två av våra
Distriktlogemedlemmar lämnat vår syskonring. Gösta Jönsson och Knut Sernbo båda
tillhörande Logen Malmöhus Nr 643, en tyst
minut påbjöds till deras minne.
Vår Konstitution är uppdaterad och varje
Lokalloge i vårt distrikt har fått sju exemplar,
ett vardera till O, PS, K, R, FÖM samt 2 exemplar för utlåning till Logens medlemmar.
Tryckningen har skett gemensamt med DL
19. Kostnaden har Storlogen stått för. Förra
gången Konstitutionen trycktes upp var 1992,
så en uppdaterad nytryckning var välbehövlig.
Rapport från årets ÅSA lämnades i korthet
samt hänvisade till Vasa Nytt för fylligare referat.
En fond är på väg att skapas i USA av ”gam-

la” ÅSA där de kan skänka pengar.
Till nya ledamöter i ÅSA-kommittén valdes
från DL 20 DM Catherine samt DK Bengt
Hammargren.
Ingen ansökan om att få arrangera Distriktsmötet 2009 hade hittills inkommit
Det beslöts att den speciella Vasamarschen,
som en av våra äldsta amerikanska Vasabröder tagit fram, kommer att kopieras av DS
Olle Wickström och sändas till alla Loger.
Uruppförandet var vid Storlogemötet i San
Diego sommaren 2006.
DH Börje Gunnarsson meddelade att det
skrivna materialet i stort sett är uppsorterat.
Det beslöts att även bevara gamla bilder försedda med data.
DU Morgan Pålsson var förhindrad att närvara så DM meddelade att inga nya brevmärken kommit från USA ännu. I skrivande
stund vet vi alla att de kom om än sent.
Den instruktionsfilm som spelades in efter
Distriktsmötet 2005 har sänts till alla Loger
i USA på storlogens bekostnad. Den svenska
versionen är ännu inte klar men kommer
snart att sändas till Logerna i vårt Distrikt.
Det beslöts att DU Br Morgan skall inkomma
med förslag på hur ungdomsverksamheten
skall utvecklas.
DKL Margareta Berg talade om att hon höll
på med att planera KL-träff 2008. Margareta
önskade få en ”KL-hörna” på vår hemsida.
Margareta berättade att hon haft besök av
DKL Karen Snowberg från DL 4 och man

kom överens att utöka kontakten mellan Distrikten.
MDER Ulf Alderlöf tog upp motion nr 13
vid DM. Där beslöts att inrätta en IT-kontaktperson i varje Loge vilket ska skrivas in bland
PS/BPS uppgifter i tjänstemannahandboken.
Br Ulf klargjorde också att VDKL har rösträtt vid DM. Beslöts att MDER Ulf ska ta
fram förslag till poängberäkning för Musikmästare för DFT och LFT.
Ulf och MDER DL 19, Rolf Öhgren, skall
träffas för att likforma vissa delar av vår
verksamhet såsom exempelvis överföring av
Distriktslogemedlemmar mellan våra båda
Distriktsloger. Beslöts att arbeta vidare med:
Hur göra vid skål - leve - sång. Detta skall sedan in som tillägg i tjänstemannahandboken.
Vidare beslöts att förlorade DFT och DLG
märken vid stöld och brand ersätts av Distriktslogen.
DK Bengt Hammargren redovisade den
ekonomiska ställningen.
FDM Åke Mellnert berättade om arbetet
med årets Distriktsmöte som blivit mycket
väl mottaget av alla. Nettovinsten till Distriktslogen blev 11.143,25, Ordensartiklar
såldes vid DM till ett värde av 9.900 kr där
vinsten av försäljningen delades lika mellan
Distriktslogen och Logen Klockan Nr 747.
Lotterierna de båda dagarna var helt Logen
Klockans.
HM Lars Helgeson framförde ett tack till
alla inblandade för fint arbete.
R/FÖM Olof Breitfeld instämde från R/
FÖM´s sida.
VDS Ingrid Cannerhagen redogjorde för
försäljningen av Ordensartiklar under den
gångna perioden samt omtalade att framtagande av våra gula märkesband skall undersökas av Krystyna Aronsson, LL Tre Hjärtan
Nr 665.
DS Olle Wickström redovisade inkomna
skrivelser. Från HM Gunnar Mossberg hade
inkommit skrivelse om överlämnade av mikrofilmer till Vasa arkivet i Bishop Hill under
september 2007.

Från Supportklubben hade inkommit förteckning över utbetalt belopp per Loge rörande supportklubbens stöd till Distriktets
Lokalloger angående resterande belopp på
2006 års percapita-avgift till Storlogen.
Från Stormästare Rolf och hans hustru Marty Bergman hade inkommit brev med varmt
tack för tiden och omhändertagandet vid Distriktsmötet.
Inkomna ansökningar om att få utdela utmärkelser och förtjänsttecken genomgicks
och beslöts om.
VDM Per-Olof Brinck redogjorde för närvarofrekvensen bland egna medlemmar i Logerna, och den är i genomsnitt ca 50%.
FDM Åke omtalade att nomineringskommittén till 2009 års Distriktsmöte hade träffats, samt att arbetet pågår att leta efter nya
tänkbara ER-medlemmar
SLD Knut Rosenkvist omtalade att han ej
erhållit någon kontakt med vår Stormästare
via mail eller telefon men han fortsätter att
söka kontakt.
MSLER Sweden Tore Tellberg berättade
från SLER-möte där det bl.a bestämdes att
hemsidan skall styras upp. På hemsidan skall
finnas matrikel, konstitution, stadgar m.m.
Revideringen från senaste Storlogemöte pågår och beräknas snart vara klar för tryck.
Br Tore talade om att ny installationsritual
framtagits med 4 tjänstemän. Dispens för
denna hade beviljats DL 19, men kommer
troligtvis att beslutas gälla för hela Orden.
Detta var en liten återblick från 2007-års
sista ER-möte.
Vi hörs igen framöver.
GOTT NYTT VASA-ÅR 2008!
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen
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Slkl informerar
I Vimmerby
Tidning har jag
läst en artikel, ur
vilken jag hämtat
nedanstående.
”Bröder vi ha
långt att gå över
salta vatten .”
Så börjar en av
de emigrantvisor, som finns med på den
CD-skiva, som Peter Cassel- och Andrew Peterson-sällskapen nyligen gett ut. Det är Josefine Rafelt, som med utsökt textning sjunger,
följsamt ackompanjerad på dragspel av Alve
Gustafsson.
Största delen av CD-n utgörs dock av inlästa texter. Det är pedagogiska textavsnitt,
många på engelska, varvat med uppläsningar
ur Amerikabrev. Långt, rörande och fascine-

rande är t.ex. Per Anders Ekedahls brev hem
till släktingarna i Jonsbo 1882. Det är flera
olika uppläsare på skivan, och till de engelska
avsnitten har man fått hjälp av en inflyttad
amerikan, Michael Yelvington.
Man kan se den här CD-skivan som ett slags
lärobok om emigrationen till Amerika från
Kinda och Ydre (södra Östergötland). Men
alla som är intresserade av emigrationen till
Amerika, var de än bor, kan ha stor glädje av
CD-n, inte minst medlemmar av Vasa Orden
av Amerika.
CD-skivan, Svensk Emigration, ges ut av Peter Cassel- och Andrew Peterson-sällskapen i
samarbete med Kinda och Ydre kommuner.
Den kostar 140 kronor och kan köpas på
Emigrantmuseet , Café Columbia, Storgatan
10, 590 40 Kisa. / Gun Lith, SLKL Sverige

MDER HAR ordet

Vasavänner!
God fortsättning på det nya året, ett gott
Vasa-år får vi hoppas.
Efter all julmat är det gott att komma in
i normala gängor igen med vårens Logemöten. Jag hoppas de skall bli intressanta och
givande för alla.
Vid uppdateringen av Arbetsordningen för
Lokalloger och det utskick som följde angavs
att på sidan 7 i Ao skulle punkt 21 vara
stjärnmärkt, detta är fel, det som står i Ao är
riktigt, dvs inte stjärnmärkt.. Tittar man på
sidan 37, under rapport från Logehistoriker
pkt 21 är den inte heller stjärnmärkt. Den
text som fanns med i utskicket skulle inte
varit med, jag beklagar om detta ställt till det
för Logerna, men meningen att inte ha den
stjärnmärkt är att styrelsen tillsammans med
Logehistorikern bestämmer om punkten skall
med i dagordningen inför mötet. Det är inte
alltid det finns något att säga, då är det bättre
att bestämma inför varje möte om detta och
inte vara tvingad att ha med punkten vid var-

je möte!
Jag hoppas allt
är utklarat i detta
ärende och att Logehistorikerna får sin
tid under mötena då
de har något att säga.
Jag håller på att lägga sista handen vid de
ändringar i stadgarna
som beslutades vid
Storlogemötet
2006 och Distriktsmötet 2007. Målsättningen är att till ER-mötet i mars kunna distribuera dessa till Logerna.
Ha nu en fin Vasa vår med många fina Logemöten och kanske många nya medlemmar!
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

distriktskulturledaren

Ordenssyskon!
God fortsättning på det nya året 2008, som
jag hoppas börjat fint för er alla.
Jag vill tacka er för alla inbjudningar till era
Logemöten under hösten. Jag tycker våra
Loger väl följer Konstitutionens maning att
”söka anordna bildande, kulturella och underhållande program.”
Projektet Swedes in Canada, som jag har
fortlöpande kontakt med, har kommit med
Nyhetsbrev 7. Kartläggning och manus för
emigrationen från Sverige till Canada är klar
fram till Första Världskriget. I slutet av året
ska boken vara klar. Titta gärna in på deras
hemsida http://www.swedesincanada.ca och
få nyheter.
Swedish Council of America är en viktig
aktör för stöd i att bevara och förädla det
svenska arvet i Nordamerika. De tillhandahåller program, finansiering, kommunikation
och aktiviteter i samverkan med alla svenskamerikaner, för att stödja en fortsatt kontakt
mellan Nordamerika och Sverige. På hemsi-

dan http://www.swedish
council.org finns många
intressanta nyheter att
ta del av.
Låt oss alla hjälpas åt
att få ett riktigt givande och intressant Vasaår 2008.
I Sanning och enighet
Margareta Berg
Distriktskulturledare DL 20
PS: Jag ser fram emot Kulturledarnas årsrapporter, som ska skickas till mig efter Logens årsmöte. Kom också ihåg att snarast, dvs.
senast 15 mars, sända in uppgift om de Sverige-Amerika-dagar i sommar som er Loge
är engagerade i. Vi vill ju alla ha med dem i
VASA NYTT och Vasa Star före sommaren.
Sänd till dl20.dkl@vasaorden.se eller per
post till DKL Margareta Berg, Svinövägen 18,
392 36 KALMAR.

logen trelleborg nr 734 - trelleborg

Årsmöte och Amerikansk afton den 9 januari 2008 samlade 84 deltagande i Logen
Trelleborg Nr 734. Efter genomförda årsmötesforhandlingar konstaterade LH Börje Gunnarsson att vår Loge valt sin 24:e styrelse och
att VO för andra gången i Logens historia är
en kvinna, Madeleine Olsson. Den första var
Herta Nilsson, också närvarande denna kväll.
Under punkten Kontakt Amerika presenterade KL Kerstin Meyer den småländske
jätten Damberg. Denne var en ovanligt lång
svensk som under yrkesbeteckningen Resekonstnär 1895 utvandrade till Amerika. Där
väckte hans längd stort uppseende och han
kunde tack vare den tjäna sitt uppehälle, bl.a.
som polis i en specialstyrka, sandwichman
och som ägare av en saloon. När han efter
hemkomsten till Sverige blev tillfrågad om
vad han gjort i Amerika, lär han ha svarat: Jag

har inte gjort ett rejält handtag under hela
min tid i Amerika, utan levt på min längd. En
tidigt exempel på att vara känd för att vara
känd alltså.
Amerikanska kändisar gästade också Logen
under efterkapitlet. Efter en stor amerikansk
buffé gestaltade arrangerande grupps medlemmar tio olika verkliga och fiktiva amerikaner. Genom att stort arbete lagts ner på kläder
och accessoarer var de
lätt igenkännliga, men
försedda med tre kluriga frågor om sina olika
identiteter för syskonen
att besvara. /KM
Frihetsgudinnan på
besök i Trelleborg
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logeglimtar
logen skåne nr 570 - malmö

MUSIKLOGE
MED
MÅNGA SKRATT
Denna kväll, fredagen den
16 november, var vi 31 Logemedlemmar som mött upp tillsammans med
hela 19 gäster för att ha en trevlig kväll tillsammans. Själva Logemötet gick undan denna kväll, de enda längre inslagen var vår DD
Gunnel Hallberg Dahlman som informerade
om den nya Konstitutionen samt KL Mari
Åberg som kåserade om Vilhelm Moberg. På
efterkapitlet avnjöt
vi först enormt
stora Wienerschnitzlar för
att därefter
invänta kvällens clou, den
kände operaoch operettsångaren samt
skådespelaren
Tommy Juth.
Denne
tenor,
som hade varit militärkompis med vår munskänk
Conny Fihn (då hette de Bengtsson och Nilsson), underhöll oss med mycket skönsång,

glada anekdoter och många roliga skämt. Vi
hade det så mysigt och njöt och sjöng med i
de mer kända styckena. Inte nog med det, vi
fick en språklektion i italienska, på 1 minut –
och tänk alla klarade av den!
Kvällen fortsatte sedan under trevliga former. Här nedan ses vår munskänk Conny
Fihn, bitr munskänk Stefan Åberg samt BFS
Olle Olsson i glatt
samspråk
med
fotograf KL Mari
Åberg.
Inte nog med
det, den grupp som
hade ansvaret för
kvällen hade arbetat så bra och vi fick
dessutom en liten efterlängtad repris i form
av paret Nils och Barbro Henrikssons lotteriupptåg och tänk - det var jag som vann högsta vinsten! /MÅ

logen carlskrona nr 601 - karlskrona

ÄDLA STENAR
Till Logemötet den 27 oktober 2007 kunde
vår Ordförande Birgtta Schött hälsa 35 Vasamedlemmar välkomna. Kvällens tema gick i
flärdens tecken. Från Kalmar kom guldsme-

och mindre ädla stenar. Sy Lena berättade
bl.a. att knappt ens en erfaren juvelerare kan
med blotta ögat se skillnad på en äkta och en
oäkta diamant. Herrarna blev förtjusta,varför
lägga ut många tusen kronor när man för ett

Ordföranden synes tänka: får jag aldrig en äkta diamant efter detta.
den Lena Karlsson, som tillhör logen Calmare nyckel nr 628, hon föreläste om både ädla

Lena Karlsson avtackas med blommor och vin.

par hundralappar kan köpa en ”diamant” till
sin hustru eller någon annan. Det är bara
äkthetsintyget som saknas, men vem bryr sig.
Det gjorde däremot kvinnorna som hävdade
att känslan av att äga en äkta dimant var värd
ett antal tusenlappar.
Efter middagen, som vanligt mycket välsmakande och vid vackert dukade bord, underhöll Lennart Jändel med härlig dragspelsmusik. Lennart Persson läste om en tänkvärd
arbetsfördelning mellan Någon, Ingen, Annan
och Vem Som Helst. Kvällen avslutades med
lottdragning och lite dans blev det också. En
mycket trevlig kväll.
Den 9 december 2007 firade Logen Lucia,
ett återkommande arrangemang av Logens
Damklubb. Skönsjungande Lucia (Christina
Ullström) med tärna och bedårande små
tomtenissar och likaledes små lucior under-

höll oss. Lucian erhöll som minne ett silversmycke av Damklubbens ordförande UllaBritt Prising. Därefter bjöds på julgröt med
saftsoppa samt skinksmörgåsar m.m. Även
denna gång bidrog Lennart Jändel till stämningen genom sitt dragspel. Barnen dansade
och sjöng. Gädjen stod högt i tak. Sedan blev
det lottdragning av skänkta och av damklubbens medlemmar tillverkade alster. Logen
framförde sitt varma tack till Damklubben
som lägger ned ett fantastiskt arbete för Logen. Slutligen kom den som alla väntat på.
TOMTEN. I år hade tomten med sig en tomtenisse till hjälp. Var det månne för tungt att
ensam bär alla julklapparna? När alla barnen
fått sin julklapp lägrade sig lugnet över festlokalen och vi vandrade hemåt nöjda och glada
efter en trevlig eftermiddag./ GU

logen kärnan nr 608 - helsingborg

GÅSAMIDDAG
Logen Kärnan Nr 608 har haft Högtidsmöte
den 10 november 2007.
Vid mötet intogs 5 nya medlemmar, Anna
Björkman, Ingela Swedlund, Mats Johansson
samt Christel och Mats Lindkvist, under en
stämningsfull reception. (se bild sidan 15)
Vi kunde även hälsa välkommen till 8 gästande Ordenssyskon, 6 medlemmar från Logen Klockan Nr 747 med DD Boris Nilsson i
spetsen, samt 2 medlemmar, från Logen Nybyggarna Nr 698.
Efter mötet avnjöts Logen Kärnans traditionella ”Gåsamidda” vid vackert dukat bord.
Efter den goda maten, dansades till tonerna
av Gert Reinholds enmansorkester.
JULFEST
Logen Kärnans traditionella Decembermöte
avhölls söndagen den 9 med slutnominering
och val av tjänstemän för 2008. Efter Logemötet blev det julfest för hela familjen, Lucia
med tärnor kom, stora och små hjälptes åt
för att skapa julstämning. Sedan följde dans
kring granen och tomten kom med gottepåsar till barnen.

Sonja Sönne läste julsaga för barn och vuxna.
SKÅNSKA HUSARER
Logen Kärnan Nr 608 har haft sitt Årsmöte
lördagen den 12 januari 2008.
Vi hade som vanligt en trevlig VASA afton.
Årsmötesförhandlingarna skötte vår DD
Boris Nilsson, Logen Klockan Nr 747, med
den äran.
Kvällens förderagshållare var Lars-Olof
Struve som iförd tjusig huvudbonad berättade om Skånska husarer. /AL

Husaren Lars-Olof Struve.
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logen calmare nyckel nr 628 - kalmar

VASASYSTRARNAS – AFTON
Lördagen den 24 november var det dags för
Systrarnas afton efter ett mycket fint Logemöte.

Monica
Efter hattparaden serverades en god amerikainspirerad måltid, där det bl.a. bjöds på
spareribs och hamburgare. Därefter avslutades kvällen med dans. /RR
(Fler tjusiga hattar på sidan 18)

från Europa redan på 1600-talet, men där nu
hundratusentals bifamiljer har dött ut.
LH, Ann-Margreth Ericsson, fortsatte sina
berättelser om mer eller mindre kända vetenskapsmän. Denna gång fick vi lära känna
en mycket berömd man, nämligen Thomas
Alva Edison, som levde mellan åren 1847 och
1931 och är väl mest känd för sin uppfinning
av glödlampan.
Som avslutning på Logemötet spelades
Humlans flykt av Rimskij-Korsakoff!

nella kyrksöndagen, som i år var förlagd till
Saxemara Kyrka. Den genomfördes på sedvanligt sätt första advent. Saxemara Sånggrupp framförde ett antal julsånger och julpsalmer i samband med gudstjänsten. Efter
denna samlades ett 20-tal Vasamedlemmar i
församlingshemmet för att dricka kyrkkaffe.
50-ÅRS MEDLEMSKAP
Den 4 december firade Tyra Svensson sin
90-årsdag. En liten delegation med Logens

Berndt, Ewy, Sven-Olof, Kerstin och Jan
Systrarna hade ordnat ett efterkapitel med
amerikansk prägel och med tillhörande hattparad och en tävling om den finaste hatten.
Det var många fina och fantasifulla hattar
som visades upp.
Vinnare blev Inga Strümpel i en knivskarp
konkurrens, med många systrar och bröder i
fina hattar.

Lars-Rune och Margareta

logen ronneby nr 630 - ronneby

BISAKER
Logemötet lördagen den 10 november blev
en oförglömlig kväll med ZZZZZZZting!
Kvällen inleddes med sedvanligt Logemöte,
där O Marianne Gullbrand hälsade Logens
gäster, DD Karl-Erik Mellnert med hustru
Karin från LL Christian Nr 617, Lilian och
Lasse Enarsson, Birgit och Rodney Svensson

samt Walle Johansson, samtliga från LL Westervik Nr 679, varmt välkomna.
KL, Karin Ericsson, hälsade från LL Harmoni Lodge och från LL Nobel Monitor i
Cleveland. Därefter hälsade hon kvällens
gäst, Walle från Västervik, hjärtligt välkommen. Med tanke på kvällens tema berättade
sy Karin om bin som överförts till Amerika

Glad medaljör och utdelare.
Walle ”Rundkvist”
Efter en god måltid, som hade planerats
utifrån kvällens tema, och som innehöll honungsglacerade revben med rotsaker, bänkade vi oss för att lyssna till Walle. Med mycket
humor berättade han om binas liv och leverne och enligt inbjudan till dagens Logemöte
har han 4.200.001 bin. Han bytte skepnad
och uppenbarade sig sedan som Rundkvist
från Hemsö och berättade om verklighetens
Hemsö, dvs Kymmendö, och livet där på
1800-talet. Den kvällen gick fler av syskonen
hem med en burk honung under armen från
Walles bikupor.
KYRKSÖNDAG
Det var god uppslutning på den traditio-

Ordförande i spetsen uppvaktade med blommor och telegram. Samtidigt erhöll Tyra utmärkelserna för 50 års medlemskap. Det blev
en mycket trevlig eftermiddag, och Logens
Hedersmedlem, Einar Askblom och Tyra
hade många minnen att prata om.
LUCIA
Vid höstens sista Logemöte, söndagen den 9
december, var som vanligt vår DD Karl-Erik
Mellnert och Karin våra gäster och hälsades
varmt välkomna av O Marianne Gullbrand.
O hälsade också Logens fd DD, Mona Harrysson, LL Carl von Linné Nr 678 välkommen. Under Logemötet genomfördes slutnominering och val av tjänstemän för år 2008.
LH, Ann-Margreth Eriksson rapporterade
från medlemsvårdskommitténs arbete och
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bad alla att skriva på julkort till de medlemmar som av olika skäl inte kan deltaga i Logemötena.
Ett rikligt och välsmakande julbord var
uppdukat på Borgmästargården och alla lät
sig väl smaka av julens delikatesser. Efteråt
förflyttade vi oss en trappa upp och där serverades kaffe med Saffransemla, oväntat men
välsmakande.
Enligt traditionen läste Elsie Kambratt
”Tomten” av Viktor Rydberg och därefter
dämpades ljuset och årets Lucior med pepparkaksgubbar trädde in i salen. Två skön-

sjungande lucior, Lotta Andersson och Maja
Landbris barnbarn till en f.d. logemedlem,
sjöng flera, både gamla och nya julsånger
och de två småluciorna, Malou Olofsson och
Emma Fahlén, barnbarnsbarn till Britt Olofsson, bidrog med Lusselille. Logens doakör
med Åke Wernersson, som Staffan Stalledräng, sjöng flera sånger tillsammans med luciorna och pepparkaksgubbarna Dennis och
Rasmus, barnbarn till Inger och Kurt Hammarlund. Tillsammans sjöng vi Stilla natt
innan det var dags att önska varandra en God
Jul och ett Gott Nytt År. /EA/KH

logen christian nr 617 - kristianstad

JUBILEUM MED KUNGLIGT BESÖK
Lördagen den 27 oktober firade Logen
Christian sina 60 år med en mycket värdig
och stämningsfull högtidsloge. 120 vasasyskon samlades i Frimurarelogens lokaler vid
det anrika Stora Torg i Kristianstad. Under
samlingen visade Lisa Fajersson sin vackra
applikation av Carl von Linné. Till högtidslogen hälsade ordf. Gösta Löfstedt 56 gästande
syskon från nio Loger välkomna. Fyra nya
medlemmar recepierade i en vacker ceremoni. (se bild sidan 15) PS Kristina Karlsson
läste upp ett stort antal telegram som anlänt
till Logen med anledning av jubiléet.
En mycket stilfull fanparad framfördes av
bröderna Åke Mellnert, Bengt Lindner, Conny
Häll och Erik Karlsson. KP Birgit Persson var
prologläsare. Under Kontakt Amerika utgick
KL Elsie Ohlsson från vårt jubileum och berättade om en som i år firar 70 år. Det är Golden Gate bron i San Francisco som invigdes
den 28 maj 1937. LH Birgitta Vallgren lämnade en kort historik över vad som hänt i Logen
under 60 år. En historik, som sammanställts av
Karin Holmqvist och tryckts upp, delades ut
till samtliga närvarande.
Ordf Gösta tackade Logens avgående DD
Jan-Åke Ferborn med hustru Inga-Britt med
att överlämna Logens standar, Logens förtjänsttecken samt en mindre statyett av Christian IV. 10-årsmärke tilldelades Inger Carrborg,

Ester Ekström, Elly Granqvist samt Birgitta
och Kjell Erik Olsson. FDO-värdighet erhöll
Birgitta Vallgren. Logen uppvaktades med
penninggåvor från MSLER at Large Bertil och
Ann-Margreth Ericsson, DL Södra Sverige Nr
20, Logerna i DL 20, Logens tidigare distriktsdeputerade Winette Forssander, Lars Saxbo,
Inger Hammarlund, Jan-Åke Ferborn samt
Greta Franzén. Hälsningar och gratulationer
framfördes från SM Rolf S Bergman och SL
Exekutiva råd, från SLD Knut Rosenkvist,
SLKL Gun Lith, DHLM Lars Helgeson samt
DM DL19 Gunnar Gustavsson. O Br Gösta
tackade Bertil Ericsson för hjälp med den fina
fanparaden. Efter ljussläckningavslutade MM
Ronny Ragnarsson till stjärnhimlen med pianokonsert nr 21 ur Elvira Madigan.
Efter välkomstdrink och mingel öppnades dörrarna till en vackert dukad festsal där stadens grundare Christian IV hälsade välkommen. En utsökt
måltid intogs med skål för kung Carl XVI Gustav,
recepienderna, Logen Christian nr 617 och Vasa
Orden av Amerika. Recepiendernas tal hölls av
Rosa Mathiason. Fröknegårdens Musikklass underhöll med svenska och amerikanska sånger. Efter
måltiden serverades kaffe i salongerna och dansen
till Färms orkester vidtog. Det minglades och dansades och stämningen var hög och hjärtlig. Vi som
var med kan nu se tillbaka på en mycket fin och
minnesrik jubileumskväll. /KH
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Jubel i Kristianstad
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Nya Medlemmar

Vasa Orden av Amerika
Logen Kärnan nr 608

70år

LL Kärnan
Nedre raden:
Anna Björkman,
tjg O Lilian
Anzelius Collin,
Ingela Svedlund.
Bakre raden:
Cma Gudrun
Fritzon, Mats
Johansson, Christel och Mats
Lindkvist, CM
Krister Fritzon.

LL Malmöhus
Barbro Höglund och Boel Fagerström.

Välkomna till Logen Kärnans
70 års jubileum den 24 maj 2008.

Den 5 mars 2008 fyller Logen Kärnan nr 608 70år. Detta firar vi den 24 maj med
pompa och ståt. Högtidsmötet blir i det vackra Rådhuset mitt i Helsingborg.
Banketten blir på Parapeten med en fantastisk utsikt över Öresund.
Inbjudningar kommer att skickas ut till alla loger. För mer information kontakta
din PS, Gudrun Fritzon tel. 042-20 52 53 eller Jan Bürsell tel. 042-22 16 33

LL Christian
Julia Kärrdahl, Rosa Mathiason,
O Gösta Löfstedt,
Bertil Borgenstierna, Marianne Ohlsson.

LL Trelleborg, bakre raden faddrar, främre raden Siv och Bo-Inge Jönsson,
Margareta och Tomas Finnhult, Ingrid och Hans Andermyr.
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Jul- och Nyårsfiranden
i våra Lokalloger
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INBJUDAN TILL VASA-GOLFEN
Lördagen den 31 maj 2008
Logen Höganäs Nr 634 har härmed nöjet att inbjuda Dig/Er till traditionell
”Vasa”-golfdag på Lerbergets golfbana i Höganäs. (2 rundor på en trevlig 9-hålsbana)
Vi spelar poängbogey med första start kl. 10.00. Startavgift 50:Greenfee är 200:-.

Hattparad

Före start, kl. 09.00 bjuder vi på fika i Lerberget GK´s klubbstuga och delar ut starttider, så kom i god tid.
Efter nio hål bjuds det på lättare förtäring.
Efter tävlingen samlas vi i Höganäs Båtsällskaps lokal i Höganäs hamn för middag och
prisutdelning. Kostnad 140:- inkl. vatten/öl och kaffe. Vin kan också köpas till maten.
Glöm ej att ta på er era namnbrickor, som gör det lättare för oss vid inskrivningen.
Det är också praktiskt vid middagen.
Bokning av logi göres av deltagarna själva, men vi hjälper gärna till med rekommendationer.
Möjlighet till husvagnsparkering finns i närheten av golfbanan, på Lerbergets Camping samt vid hamnen i Höganäs.
Varmt välkomna till en trevlig golfdag och efterföljande middag. Du som
inte deltager i golfen är givetvis också välkommen, även till middagen..
Anmälan till tävlingen skall ske till Ola Sandberg på telefon 042-333450
eller mail: ola@strab.se senast den 18 maj 2008.
Glöm inte att ange ert exakta handicap, alt. ert golf-id, när ni anmäler er.
Max 48 deltagare så anmäl er i god tid!
Logen Höganäs Nr 634
Tävlingskommittén
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Jubel i
Jönköping
O Per-Olof Brinck flankerad av nya medlemmarna Birgitta och Carl-Gustaf Ek.
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logen småland nr 618 - jönköping

GLITTRANDE 60-ÅRS JUBILEUM
Vakterna var på sina platser, hedersgästerna
stunds uppmjukande mingel, följt av det
trädde in i välordnade led och musiken flöt ut professionella sångarparet Bo och Tina från
på sekunden. Fanparaden genomfördes med Hjo och deras utvalda delar ur musicalen
precision och talen var korta och innehålls- Kristina från Duvemåla, som drog ner storrika. Alla log och sade att det var ett perfekt mande applåder. Sedan följde en välkompooch ett lyckat jubileum.
nerad jubileumssupé och avslutningsvis en
Lördagen den 27 oktober var dagen då alla
stunds virvlande dans, virtuost ledd av discförberedelser slog ut i full blom. Redan på jockeyn Pelle Mardell, Kalmar.
hotellrummen möttes gästerna av ett välLogen Småland har tiotalet amerikanska
komnande kort, och på de utskickade in- vänloger och dessa uppmärksammades gebjudningarna fanns en behändig karta, som nom att supébordet var uppskyltat med resvisade vägen till logelokalen. Samlingen före
pektive deras namn och delstatsflagga. Varje
logeöppningen ackompanjerades av Anders deltagare fick dessutom en välsmakande
Roséns mjuka trumpettoner. Sedan gick allt ”gulddollar” i sin bordsplacering. /RF
som på räls.
TORNSÅNGARNE
Inför fanparaden sträcktes många halsar i
Julloge med mys, mingel och mersmak
spänd förväntan, genrepet hade nämligen
Fyrtiofem glöggminglande deltagare vid Logått minst sagt knackigt. Nu flöt paraden gen Smålands julloge var övertygade om att
fram med elegans och i perfekt samordning det väntande julbordet skulle vara fullt i klass
mellan fanförarna, prologläsaren och musik- med föregående års. De fick helt rätt. Detmästaren. De agerande, prydligt hembygds- samma gällde Tornsångarnes helt nykompoklädda damerna, fick smattrande och välför- nerade sångprogram.
tjänta applåder.
Sedan flera år produceras Logen Smålands
Kassör Ronny Andersson dekorerades av julbord av egna medlemmar. Dirigenter är
DM Catherine Bringselius Nilsson med di- ordförandeparet Per Olof och Ing-Marie
striktets förtjänstmedalj och tio Logemed- Brinck, och runt dem samlas Logens matkunlemmar uppmärksammades för tioårigt niga damer. Det var dessa som gjorde julbormedlemskap. Sex fick tioårstecknet under det till en kulinarisk högtid. Vi tackar dem av
själva jubileet, resterande fyra får det senare. fullaste magar.
Glädjande nog recipierade dessutom två nya
Men julbord skall inte bara tillagas och ätas.
medlemmar.
Bord skall dukas och dekoreras, drycker skall
Ordens Väl dominerades av överlämnan- ställas ut, tallrikar skall bytas och fat fyllas
det av gåvor och lyckönskningar. SLD Knut på. I år sköttes allt sådant av systrarna Kerstin
Rosenkvist, DM Catherine Bringselius Nils- Nilsson, Kerstin Lindbom och Eva Dahlberg.
son, DD Kjell Isberg, m fl, fanns med bland Det var dessa som gjorde jullogen till en fest
de uppvaktande. Den som hade den mest för oss andra. Vi tackar dem alla av fullaste
vittomspännande uppgiften var utan tvekan hjärta.
Förhandsinformationen, såväl skriftlig och
Alf Inge Karlsson från Skövde. Han är O i
sin hemmaloge LL Skövde nr 626, DD i LL muntlig, hade höjt förväntningarna på TornStrömkarlen nr 653 i Trollhättan och dess- sångarnes framträdande till skyarna. Det
utom representerade han för kvällen DM i skulle vara nytt och jättebra, sas det man
Norra Sverige nr 19. Från alla tre framförde och man emellan. Det var det. De både motsvarade och överträffade förväntningarna. I
han välformulerade uppvaktningar.
Kvällens informella del inleddes med en eleganta musikaliska svängar förflyttades
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åhörarna till Chicago, Texas, Sydamerika,
Italien, Göteborg och Uppsala. Musikaliska
fixstjärnor som Frank Sinatra, Bing Crosby,
The Kingston Trio, Karl Gerhard och Owe
Törnqvist lyste vägen. En fullspäckad timme
tog underhållningen och artisterna belönades
med stående ovationer.

Tornsångarne

Ordförande Per Olof Brinck tackade alla de
damer som förgyllt årets efterkapitel med delikata bakverk, innan det var dags för sedvanlig
lotteridragning. Den tog tid, för vinstbordet
fullkomligt flödade över av skänkta vinster.
Den formella jullogen innehöll inga
överraskningar. En blygsam höjning av
medlemsavgiften fastställdes och slutnomineringen av 2008 års tjänstemän dominerades av omval. Till de mera spännande nyvalen
hör KL Maureen Bengtsson, som efterträder
välrenommerade Kerstin Johansson. Kerstin
har haft sin amerikanska Vasabakgrund förlagd till Kalifornien. När hon nu efterträds av
Maureen kommer tyngdpunkten sannolikt
förflyttas till New York, där Maureen har sina
rötter. /RF

logen christian nr 617 - kristianstad

JULBORD OCH LÅNGDANS
Lördagen den 1 december hölls 2007 års
sista Logemöte med julfest. O Gösta Löfstedt hälsade välkommen Logens DD Greta
Franzén med make Rupert samt sex medlemmar från Logen Tomelilla Nr 631. Budget för 2008 med förslag till medlems- och
receptionsavgifter antogs. Förutom protokoll,
skrivelser och rapporter från olika kommittéer berättade BKL Gunnel Larsson om Sofia
Jannok från Gällivare, som 2007 slog igenom
i Amerika med sitt framträdande i Sverigehuset i Washington om samerna i Sverige och
främst om jojken.Efter hälsningar under Ordens väl avslutade Ordföranden Logemötet
med en önskan om En God jul. Vid levande
ljus sjöng C4 Singers julsånger innan vid lämnade Logesalen.
Åtta gäster anslöt till efterkapitlet som började med att Pernilla Frick och Bertil Borgenstierna bjöd på glögg och sedan var det bara
att sätta sig till bords och avnjuta ett dignande julbord med allt vad man kan önska. C
4 Singers sjöng julsånger och en välbehövlig
långdans tråddes före fruktbord och kaffe
med hembakta mandelmusslor med grädde

och sylt. Mätta och trötta avslutade vi kvällen
med dragning på lotteriet som innehöll massor av vinster till mångas glädje.

logen tomelilla nr 631 - tomelilla

Kvällens gäster
HATT-TÄVLING
Första Logemötet efter sommaren hölls
i Tomelillas Folkets Park lördagen den 15
september 2007. Ordförande Lennart Nilsson hälsade kvällens gäster, vår nye DD Hans
Ferm med maka Kerstin, LL Christian Nr 617,
samt DS Olle Wickström med maka Marie,
Logen Skåne Nr 570, varmt välkomna.
Kvällens efterkapitel var räkafton och trivselkväll. Hatt-tävling utlyst med 2 vinnare, en
broder och en syster.
Lördagen den 13 oktober. Logemöte med

Lördagen den 8 december, julmöte med
efterkapitel.
Meny, Parkens goda julbord, kaffe och julkakor.Ett vackert välsjungande Luciatåg, musikskolan i Tomelilla, blev vår andliga spis.

DD-paret får julblomma
Glada medlemmar i julfestkommittén.
AMERIKANSK KYRKKLOCKA
Söndagen den 2 december samlades ett
trettiotal medlemmar till den traditionella
kyrksöndagen på första advent. I år var vi i
Lyngsjö kyrka där adventsgudtjänsten hölls
vid levande ljus. Efteråt samlades vi till kaffe
i församlingshemmet där Gertrud Rietz med
hjälp av kyrkoherde Kaj Wessberg berättade
om den gamla anrika kyrkan med en kyrkklocka som skickats över från Amerika till
Lyngsjö kyrka. Så avslutades vårt år i Logen
Christian. /KH

Claes Holst avtackas.
efterkapitel; major Claes Holst berättade om
militären i Ystad och dess historia. Många intresserade Vasamedlemmar fanns på plats.
Lördagen den 17 november Högtidsmöte
med reception inplanerad. Det blev för få
medlemmar som ställde upp denna kväll.Ordförande Lennart Nilsson fick med sorg i hjärtat,
ta ett smärtsamt beslut, vi får ställa in.

HM Nils och Inga Persson får julblomma.
Så dansade vi in julen och avslutade dagen,
med långdans med John Andersson vid dragspelet anförda av tomten ”PS”. Javisst är han
tomten, jag menar den riktiga tomten. /LN

24

25

Glada Skånepågar, Gunnar Lindstrand,
Ulf Blomgren och Lauritz Bohlin.
sång. Mycket uppskattat av alla. Bland kvällens gäster sågs DD-paret Bodil och John
Walles samt DHM Lars Helgeson mad maka
Kerstin, samtliga från Logen Malmöhus Nr
643. Ett välbesökt möte.
MÅRTENSFEST
Högtidsmöte lördagen den 10 november, alltså på självaste Mårtens Afton. Logens Ordförande, Leif Larsson, kunde hälsa
välkommen till SLKL Gun Lith med make
Gunnar, Logen Westervik Nr 679, samt vårt
DD-par Bodil och John Walles, Logen Malmöhus Nr 643.

JULKLAPPSDAGS
Den 8 december var det så dags med årets
sista möte, julmötet. Vid detta möte kunde vi
alla glädja oss åt att två nya medlemmar blev
inröstade! Efter att ha fått våra magar mätta
och mycket sång var det dags inte för Lucia
denna gången men väl för sånggruppen A Capella. I år var de en kör som sjöng så att tårar
trillade nedför kinderna! Mycket uppskattat!
Så var det dags för Tomten och hans Nissar att
dela ut julklapparna för alla hade varit snälla
under året. Även detta julmöte var välbesökt.
Som alltid så avslutades vårt sista möte med
att vi alla önskade varandra en God Jul och
ett Gott Nytt År varpå vi sjöng ”Nu tändas
tusen juleljus” unisont./EE
PS. Titta gärna in på vår hemsida. Där finns
många fler bilder från våra Logemöten.

der av KL. Talet från recipienderna hölls av
Helén Hult-Sannéus. I båda talen framhölls
det speciella med att vara Vasamedlem.
Vår musikansvarige, Anders von Schedvin,
hade tänkt nytt och innovativt kring danskring-granen-musiken och valt spännande
arrangemang av de gamla välkända julmelodierna.
Den obligatoriska långdansen genom salarna gick minst två varv. När alla satt sig för
att pusta ut kom tomten, skojfrisk och glad.

Tomten, som visade sig vara FS, fördelade
glatt vinsterna till de lyckliga vinnarna. Sångligt framträdande av Logesyskon under Bengt
Lagessons ledning gav extra krydda åt kvällen.
/GN

logen westervik nr 679 - västervik

UTFLYKT
Lördagen den 28 april var Logesyskonen i
Logen Westervik Nr 679 uppe med tuppen.
Vi höll Logemöte kl. 10.00. Mötet leddes av
O Nils Bellner.
Efter mötet packade vi in oss i ett antal bilar och satte kurs mot Hjorted, cirka tre mil
från Västervik. Vi färdades genom ett vårfagert landskap och målet var hembygdsparken
i Hjorted.
Där har ett antal idoga bybor samlat hus
och redskap från trakten. Vi blev guidade av
en entusiast, som berättade mycket om bygdens historia. Intressant var att Hjorted under
åren 1864-1911 hade landets andra dövskola.
Vi såg en del av de enkla hjälpmedel, som
användes i undervisningen. Bernes fotografier
gav oss också en inblick i bygdens förflutna.

Gunnar och Gun Lith, Leif Larsson och Knut Rosenkvist.

logen Carl von linné nr 678 - växjö

JULFEST
Den 15 december hölls årets sista Logemöte vilket bland annat annat innehöll reception
av fyra nya medlemmar samt slutnominering
och val av tjänstemän för 2008.
Luciatåg med den skönsjungande Ceciliakören under ledning av Domkyrkans organist och körledare Yvonne Steen Ohlander
inledde julfesten. Därefter följde en jultallrik
med välbekanta kalla och varma rätter. Under
måltiden hölls tal till kvällens fyra recipien-

Tomten hade inga julklappar med sig och
det hade ju varit onödigt med tanke på det
enormt stora jullotteriet med Logesyskonens
skänkta vinster. Tack alla! En särskild eloge
till Louise Siegers, som lägger ned mycket tid
och kraft på att skaffa lotterivinster.

Vid långbord njöt vi av nygräddade våfflor
och kaffe och Walle underhöll med dragspelsmusik och historier.
En annorlunda och trevlig Vasadag. /MG
GOLFSLAG PÅ EKHAGEN
På själva nationaldagen möttes Logen Blå
Jungfrun Nr 749 och Logen Westervik Nr
679 på Ekhagens golfbana för den årliga fighten. Västervikslaget lyckades erövra den åtråvärda vandringstrofén. Någon fördel av hemmabana hade vi nog.

Tävlingen avslutades med prisutdelning och
trevlig samvaro. /MG

Kent Fogelström får pris av Birgit Kroon och Walle Johansson

Efter den hårda kampen var det dags för gruppfoto

logen höganäs nr 634 - höganäs

SKÅNEPÅGAR
Lördagen den 13 oktober hölls Logemöte
och som efterkapitel Brödernas Afton. Årets
tema var Skånepågar med mycket visor och

26

stod av läcker kycklingfilé med rösti och tårtan till kaffet var utsökt. En kväll med värme
och gemyt.
Vid minnesstenen Alla helgons dag
Novembersolens sneda stålar sken mellan
tallarna på kyrkogården, när en skara Logesyskon samlades för att hedra avlidna syskon.
Stig Lilja lade ner en krans och tände ett ljus
och Berit Ström läste ett par dikter. Som avslutning bildade vi syskonring. Kaffestunden
efter, som Anna-Lena Lilja ordnat, värmde
gott.
BITRÄDANDES LOGEMÖTE
Den 24 i mörka november samlades 35 Logesyskon och 6 gäster(efterkapitlet) till Logemöte i Logen Westervik Nr 679.
Det var en annorlunda sammankomst för
de biträdande tjänstemännen hade ansvaret,
Walle Johansson tjänstgjorde som Ordförande med den äran. (bild längst ner)
Nils Bellner informerade om nästa års budgetförslag och vid
insamlingen spelades
”Money, money makes
the world go round.”
ett mycket passande
musikval.
Vid
efterkapitlet
Siv Gustavsson och Nils Bellner
bjöds på helt hemlaVid efterkapitlet berättade Gun Lith på ett gad meny. Sillsmörmedryckande rätt om allas vår Evert Taube. gås med tillbehör
stämningen
Maken Gunnar serverade smakbitar av Tau- höjde
bes stora visskatt och vi fick redovisa våra och gulaschsoppan
kunskaper i ämnet. De var goda! Supén be- med gott bröd gav yt-

EVERT TAUBE
Den 27 oktober samlades 42 Logesyskon
och 4 gäster från Logen Blå Jungfrun nr 649
till höstens högtidsmöte. Bland gästerna fanns
vår nya DD Göran Larsson. Han och övriga
gäster välkomnades varmt. O Nils Bellner
hade ett ovanligt och kärt uppdrag. Han bad
vår nya DD att utdela 40-årsmärket till Siv
Gustavsson.
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terligare värme.

tiotal medlemmar deltog och tre gäster var
inbjudna till efterkapitlet. Mötet leddes av O
Nils Bellner. Nästa års budget klubbades och
vi diskuterade hur vi kan förbättra medlemsvården.
I festsalen möttes vi av julstämning av hög
karat. Vackert dukade bord, värmande glögg
och ett läckert julbord. Lucia med följe kom
från Ellen Keyskolans musik-klass. De sex

Britt-Marie Johansson med gäster som
trivdes, Margareta Karlsson, Per-Olof
Karlsson och Birgit Bergström
Kvällens höjdpunkt var Marcus Brännström
från Visbiblioteket i Västervik som berättade
om ”LappLisa” Anna-Lisa Öst och till gitarr
sjöng några av hennes visor. Publiken sjöng
med i refrängerna. LappLisa var med sina
fyra turnéer i svenskbygderna i Amerika en
länk mellan det ”gamla” och det ”nya” landet
och det förmedlades tusentals hälsningar i
båda riktningarna.
KL Lena Folckner tackade Marcus med välförtjänt ros.
Kaffet och äppelkakan med vaniljsås var efterlängtad. Kvällen fortsatte i sann Vasaanda.
JULKUL I VÄSTERVIK
Den femtonde december hölls terminens
sista möte i Logen Westervik Nr 679. Ett fyr-

Stig Lilja, Leif Zettervall och
Kjell Isberg har julkul
flickorna gladde oss med skön sång och spel
på saxofon, altflöjt och tvärflöjt. En sockerbagare tittade också in och bjöd på pepparkakor.
En tradition vi håller styvt på är att Gun Lith
läser ” Tomten ” av Victor Rydberg. Walle tog
fram dragspelet och ledde ringdansen, tills vi
kippade efter andan. Kvällen förflöt i gemytlig och varm Vasa-anda. /MG

logen utvandrarna nr 680 - karlshamn

PORSLIN
Vid Logemötet lördagen den 20 oktober
gästades vi av vår DD, Göran Nilsson, O
Gunnel Palm med make Bengt samt FDO
Mona Harrysson, samtliga från Logen Carl
von Linné Nr 678. Efter sedvanliga mötesförhandlingar bänkade vi oss i matsalen tillsammans med nyanlända gäster för att avnjuta
salladsbuffé och porterstek med tillbehör.
Kvällens efterkapitel sköttes av en av våra
gäster, Annika Johansson, som på ett intressant och kunnigt sätt berättade om ”vårt dagliga porslin från Jugend till 60-tal”. Exempel
stod uppdukade på borden, vi fick titta, fråga
och lära oss läsa stämplar. De flesta kände

Dukade bord.
igen saker från egna eller föräldrars skåp och
hyllor. Annika avtackades med en flaska vin
och en stor varm applåd.
Många egna Vasa-medlemmar hade mött
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upp den 10 i novembermörkret liksom DM
Catherine Bringselius Nilsson och DD Göran Nilsson, Logen Carl von Linné Nr 678.
Under Logemötet presenterades förslagen till
mottagare av Utvandrarnas Hedersstandar
2007. Efter skriftlig omröstning kungjordes
att Curt Johansson valts.
Kvällens efterkapitel var olikt alla föregående, då vi för första gången hade en fyrbent
gäst, polishunden VIP i sällskap med husse,

välsmakande julbord. Vasamedlemmar och
gäster lät sig väl smaka och stämningen var
hög. Kvällen avslutades med ett lotteri med

Utvandrarnas egen Lucia.
många fina vinster, och alla önskade varandra
God Jul och Gott Nytt År.
Vid en trevlig ceremoni i Vita Skolan i Asarum den 18 december överlämnades årets
Hedersstandar till Curt Johansson. Curt är
författare som på eget förlag gett ut böcker
VIP kollar husse.
f.d. hundpolisföraren Lasse Neij. Den senare
berättade om parets arbete och olika äventyr,
både spännande och dråpliga. VIP fick briljera genom att ”fånga bovar”. Kvällen gick
mycket fort, och vi tackade våra gäster med
lite drickbart till husse och ett stort paket
hundgodis till VIP.
Lördagen den 8 december 2007 var det
dags för Logemöte med Luciafest. Slutnominering och val av tjänstemän genomfördes,
och O Bertil Geneback konstaterade med
tillfredställelse att alla tjänster kunnat besättas. Bra, med tanke på att vår Loge är ganska
liten.
Efter Logemötet vidtog festen. Välsjungande elever från Österslättskolans musikklasser framförde välkända och stämningsfulla Jul- och Luciasånger under ledning av
René Saulesco. Därefter följde ett stort och

O och KL överlämnar Hedersstandar.
av skönlitterär och dokumentär natur, allt
med utgångspunkt i skogsbygderna i norra
Blekinge. Curt är också f.d. elitgymnast, som
i olika trupper turnerade i Sverige. Han har
även stor kunskap om hembygdshistoria och
leder kurser om bland annat ortsnamn. Mest
känd är han dock som en av de ledande inom
blekingsk folkmusik. Förutom Vasa-medlemmar medverkade också några av Curts musikantkamrater, och efter kaffet fick vi många
fina prov på den musik som ligger Curt varmast om hjärtat. /MW
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logen nybyggarna nr 698 - ängelholm
Årets sista Logemöte, den 1 december, innehöll både val av tjänstemän för år 2008 och
julfest. O Mats Holmberg kunde denna afton
hälsa DM Catherine Bringselius Nilsson med
make Göran, SLD Knut Rosenkvist och DD
Berit Bogren och egna medlemmar välkomna.
BKL Maj-Britt Andersson läste dikten TOMTEN av Viktor Rydberg. Därefter delades
stearinljus ut och tillsammans sjöng vi ”Nu
tändas tusen juleljus”. O Mats önskade oss
alla en God jul och VO Anna-Brita Martinsson önskade O detsamma. Mötet i Logesalen
avslutades med att in kom ett luciatåg som
sjöng traditionsenliga julsånger. Julfesten i
matsalen med julbord, sedvanligt rikt med
den goda julmaten. DM Catherine läste en liten julhistoria ”En jul i New York”. Så var det

dags med lekar under livligt ”ståhej” mellan
bl.a dam- o herrlag. Tomten kom och delade
ut julklappar till alla snälla Vasasyskon. Lotteridragning gjordes och där var särskilt PS
Jan Wahlström framme. Arrangerande paren
fick av O Mats ett tack för deras fina arbete.
DD Berit önskade oss alla slutligen en God
jul och Gott Nytt År innan vi skildes. /GH

Glada miner hos arrangörsgruppen

logen trelleborg nr 734 - trelleborg

EMBLEM
Vid högtidsmötet den 13 oktober 2007 i LL
Trelleborg nr 734 deltog 70 personer. Sex nya
medlemmar välkomnades. (bild sidan 15)
Ämnet för Kontakt Amerika denna kväll var
1800-talets La Nilsson. KL Kerstin Meyer berättade om operasångerskan Christina Nilssons triumfartade framträdanden i Amerika
under åren 1870-1883. KH Börje Gunnarsson anknöt till den medlemsnål som de nya
syskonen förärats och förklarade symboliken
hos vår Ordens emblem. Till chartermedlemmen Harry Nilsson överlämnades Logens
Förtjänsttecken för dennes mångåriga insatser för Logen.
Efter en utsökt måltid spelade Hasse Skoglunds enmansband vid efterkapitlet upp till
dans.
SLAGET VID FOTEVIKEN
Vasa Orden av Amerika, Logen Trelleborg
nr 734, hade sitt novembermöte, tillika mårtensfest, i Siriusordens lokaler i Trelleborg. 92
syskon var närvarande, därav 17 gäster från
andra loger Skåne. Det senare är något av ett
rekord som kanske står sig länge, till nästa

Mårtensfest..?
Under punkten Kontakt Amerika berättade
vikarierande kulturledaren Johan Klintberger om USA ställning i cyberrymden, där en
slumpvis undersökning ger vid handen att
landet i jämförelse med andra länder leder
överlägset när det gäller antalet träffar – över
1 miljard.
Logehistorikern Börje Gunnarsson redogjorde för Vasa Ordens charterbrev. Den svenska
texten och utformningen är för all framtid
stadfäst och kommer aldrig att ändras. På toppen står Martin Luther hållandes en uppslagen bok vars sidor innehåller texten till Guds
bud och bönen ”Fader vår”. Av de 33 chartermedlemmar som bildade logen i Trelleborg
1985 är nio fortfarande medlemmar och åtta
av dem var närvarande vid kvällens möte!
Vid efterkapitlet var slaget vid Foteviken
ämnet för kvällen. Kvällens föredragshållare Peter Ross Lindholm satte in slaget vid
Foteviken i ett historiskt sammanhang och
berättade bland annat om Erik Emune, den
skånske kung som ledde trupperna som vann
slaget mot danskarna vid Foteviken i juni
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månad 1134. Peter Ross Lindholm har varit
guide och antikvarie på Fotevikens museum
men arbetar numera som guide och museipedagog vid Trelleborgen och Trelleborgs museum. /JK

I Östra Torps kyrka på Söderslätt firade 18
Vasa-medlemmar från Trelleborg första söndagen i advent, 2007. Kyrkan var synnerligen
välbesökt när Alexander Odell, representant
för paraderande Östra Torps scouter, tände
det första ljuset. Musiken leddes av kantor
Per Engström och förstärktes av trumpetsolo
och Bel Canto Kören. Temat för komminister Per Kristianssons predikan var Nådens år,
nåd åt världens fångna, förtryckta, fattiga och
olyckliga. Kyrkkaffe intogs efter högmässan i
den lokal i Källstorps församlingskansli, som
mycket passande benämns Utsikten, med sin
vida blick över hav och slätt. Per Kristiansson berättade om församlingens historia och
arbete. /KM

logen malmöhus nr 643 - malmö

GOLFPRIS
Till högtidsmötet den 6 oktober hade ett
40-tal Vasamedlemmar kommit, därav fyra
gäster från andra Loger: DD Sonja Sönne,
med make Lennart, Logen Kärnan Nr 608,
samt vår förre DD Leif Jönsson med maka
Irene, Logen Trelleborg Nr 734
Vid Ordens väl utdelade DD Sonja Sönne
DL 20 förtjänsttecken till Jan-Erik Gullstrand. VO Bertil Hansson överlämnade Logens vandringspris, Vasaskeppet i glas, till O
Arne Andersson för att åter ha vunnit golfmästerskapet.
JUBILEUMSLOTTERI
Logemöte hölls den 2 november då grupp 5
inbjöd till grekisk afton med borden dukade i
vitt och blått. Systrarna i grekiska blusar och
bröderna i blå skjortor serverade grekisk mat.
Till kaffet kåserade och spelade Lasse Waldof
ur musikalen Zorba med stor inlevelse och
skicklighet.
Jubileumslotteriet hade sin premiär och de
lyckliga vinnarna fick vackra orkidéer. /GS
LL Malmöhus 643 vill dela med sig av sitt
julfirande. Logen besökte Limhamns kyrka
på första advent och drack kyrkkaffe efteråt.
Alexander 15 månader, njöt av uppmärksam-

heten från Logens systrar och bröder. Färgglada tomtenissar från grupp 6 önskade Logen
god jul med glögg och ett gediget julbord, på
efterkapitlet den 8 december. /BKL EV
INSTALLATION
Logen Malmöhus Nr 643 hade Högtidsmöte den 2 februari 2008. Logen gästades denna
kväll av ca 30 medlemmar från Logerna Kärnan Nr 608, Logen Ronneby Nr 630, Logen
Höganäs Nr 634 samt Logen Klockan Nr 747.
Reception genomfördes för två nya medlemmar, Barbro Höglund och Boel Fagerström.
Installation av Logens tjänstemän förrättades av DD Sonja Sönne med stab från Logen Kärnan Nr 608. Efter Logemötet följde
bankett med sedvanliga tal och en mycket
välsmakande måltid. Många av de närvarande
hade turen att få gå hem med någon av de
fina vinsterna i jubileumslotteriet. /GS
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Emigrationsevent
Den 15:e o 16:e augusti händer det igen
Det som gjordes i Karlstad hösten 2006 var så bra att det tål att upprepas.
Denna gång träffas vi i det vackra Dalsland. Kulturbruket i Mellerud är en ny
vacker byggnad som väl motsvarar förväntningarna på en sådan mötesplats.
Vi träffas fredag och lördag och går på så många workshops och seminarium vi hinner med.
Innehållet kommer att vara emigration från Sverige till USA under 1800 och 1900-talen. Vi
kommer också få lära oss om olika svenska traditioner såsom t.e.x läkeväxter , konst musik o.d.
Under lördagen finns det utställare av alla de olika slag för att stimulera oss till både det ena och det andra.
Olle i Skratthult kommer och spelar och sjunger tidsenliga visor för oss.
Under denna helgen hoppas vi att banden mellan USA och Sverige kommer
att återknytas på ett trevligt och kamratligt sätt. Vi jobbar för att sprida kunskap
om det gamla Sverige och även hur vi lever idag. Det kommer också finnas möjlighet att hitta sina släktingar i Sverige och i Amerika för den som önskar.
Fredagen är enbart för den som anmäler sig till seminariet med allt vad det innebär
och kommer att hållas på engelska. Lördagen blir även till allmänheten och kommer att
vara tvåspråkig. Helgen kommer att avslutas med en bankett för seminariedeltagarna.
De kommer att bli en spännande helg som man inte får missa om
man på något sätt är intresserad av emigrationen till Amerika.
Arrangörer av detta event är projektet Home Coming Year 2008
I samarbete med Vasa Orden av Amerika
Logen Mellerud nr 644
För dig som vill veta mera
Kontakta
Anneli Andersson, brunshult@telia.com, tel. 0530-51087
eller
Berit o Bernt Blomgren, bb.blomgren@swipnet.se, tel 0522-10743
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