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Natten faller på och logemötet kan ta sin början i Karlskrona.
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VASA-VÄNNER! 

Så är vi inne i det nya året 2012 med allt vad det kan 
innebära. Alla har vi förhoppningar om ett fint Vasa-år 
med många trevliga möten syskon emellan. 
I Vasa Support Club konstaterar vi, att även år 2011 har varit ett år där vi kunnat 
ekonomiskt stödja såväl loger som enskilda medlemmar i olika sammanhang. Detta 
är tack vare att våra loger och många av Vasa-medlemmarna enskilt också har varit 
medlemmar i Vasa Support Club. Medlemsavgifterna, 100:- kronor för loge och 30:- 
kronor för enskild medlem kan verka blygsamma, men sammantaget utgör summan 
ett stort stöd i många Vasa-sammanhang. Hoppas att alla loger och dess medlemmar 
ställer upp för oss och vår verksamhet även år 2012. TACK! 

För medlemsavgifter - gratulationer - kondoleanser - gåvor är vårt postgironummer 
105 68 42 - 6. 

Med hälsningar i Sanning och Enighet 
VASA SUPPORT CLUB 

Rolf Arnshed, ordf. 

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 april 2012. 
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius  
Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan sända material via  
e-post, så är det det bästa sättet.  Likaså bör även bilderna vara  
i digital form.

Omslagsfoto: Catherine Bringselius Nilsson
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Ordenssyskon!

God fortsättning på det nya året.

Logernas arbete har åter startat efter allt jul 
och nyårsfirande.
Några loger har redan haft sina installa-
tionsmöten för de nyvalda tjänstemännen 
andra loger ligger i startgroparna för sina 
installationsmöten.
Detta möte är ett av logernas viktigare möte 
under året där nya eller omvalda tjänstemän 
intar sina respektive tjänstemannaposter. 
Det är viktigt att Du som logemedlem stäl-
ler upp och stöttar dina tjänstemän när de 
önskar råd och hjälp i någon fråga.  Ingen 
kan allt, men alla kan hjälpas åt för att föra 
logen och vår Orden framåt. 
Alla nyvalda tjänstemän och alla andra om-
valda tjänstemän är välkomna till tjänste-
mannakonferensen i Ljungby den 25-26 
augusti 2012. Vid detta utbildningstillfälle 
har alla tjänstemän den stora glädjen att få 
träffa sina resp. tjänstemannakolleger vil-
ket kan leda till många Aha-upplevelser, 
samt att få del av Distriktstjänstemännens 
kunskaper inom sina respektive område. 
Kostnaden för dessa dagar ligger i nivå med 
föregående utbildning för två år sedan och 
medel för detta skall finnas i logernas bud-
get.

På tal om Vasa Nytt så är detta det första 
numret med direktutskick från tryckeriet, 
detta gör ju att vi alla får en färsk tidning i 
brevlådan samtidigt.
Det går även i fortsättningen att läsa tid-
ningen på Distriktslogens hemsida efter ett 
beslut vid senaste ER-mötet. 

Ny reviderad konstitution på svenska har 
sänt ut till logernas PS. Önskar Du ett eget 
exemplar så kontakta din PS. Översätt-
ningen och layouten har gjorts av MSLER 
Br Ulf Alderlöf och SLH Sweden Br Bertil 
Ericsson.
Jag vet att vissa PS har sänt ut konstitu-
tionen till logemedlemmar som har mejl-
adress. 

Med önskan om ett Gott Nytt VasaÅr till 
Er alla.

Med förhoppning om många trevliga loge-
möten och engagemang av alla vilket leder 
till en stärkt Lokalloge. 

Det är min förhoppning att få se så många 
av Er under det kommande året.

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
Distriktsmästare

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT



4

Ordenssyskon!

God fortsättning på det nya Vasaåret 2012
Nytt år nya utmaningar. Jag skall nu 
installeras som ordförande för Logen 
Höganäs nr 634 och jag ser fram emot ett 
intressant och trevligt
uppdrag. Jag har tidigare haft lite olika 
befattningar i vår Loge
som BIV, BFS, FS, BK, K och de senaste 
3 åren som VO. Jag har också haft 
förmånen att ha varit Distriktsdelegat vid 
3 Distriktsmöten och varit gruppledare för 
finansgruppen vid samtliga. Jag och min 
fru Anita har också besökt 2 Storlogemöte 
Edmonton 2002 och San Diego 2006.
Mycket intressanta besök på storlogemötena. 
Vi har också besökt en lokalloge i USA 
och då såg vi och förstod så fina våra egna 
möten är i lokallogerna. Den 7 januari 
var vi och besökte Logen Nybyggarnas 
”Knutsfest” Mycket fint möte och trevligt 
efterkapitel med egen ”Nyårsrevy” Just nu 
är det viktigt att vi alla hjälps åt att värva 
nya medlemmar till vår Orden  

I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM

Ordenssyskon!

Information kring firandet av Årets 
Svenskamerikan 2012.
Firandet sker i Växjö/Ljuder 3-5 augusti 
2012 enligt följande preliminära program.
Fredagen den 3 augusti Vasa Ordens 
bankett med underhållning (Växjö)
Lördagen den 4 augusti middag med 
Emigrantinstitutets Vänner (Växjö)
Söndagen den 5 augusti Minnesotadagen 
firas i Ljuder.
Övrigt
Karl-Oskardagar pågår i Växjö
På fredagen kommer guidade turer till 
utvandrarbygden att erbjudas.
En delegation från Duluth kommer till 
Växjö för att uppmärksamma 25-årsjubileet 
av orternas vänortsfördrag. Minnesota 
kommer att stå i centrum dessa dagar. 
Årets Svenskamerikan presenteras i nästa 
nummer av Vasa Nytt.
Alla Vasamedlemmar hälsas välkomna 
till dessa festadagar i Växjö!

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM/ordf ÅSA-kommittén

VICE DISTRIKTSMÄSTRENS 
SPALT

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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VÄLKOMNA TILL VÄXJÖ 
DEN 3 - 5 AUGUSTI FÖR 
ATT FIRA ÅRETS SVENSK-

AMERIKAN 2012.

VASAVÄNNER!

God fortsättning på det nya Vasaåret 
2012.

Det är mitten av januari och helgerna är 
över. Här ner i Skåne är det regn, vårvärme 
och höststorm allt på en gång.  Då kan det 
kännas skönt att veta att Vi har ännu en 
Vasatermin att se fram emot. Härliga Vasa-
kvällar att gå till logemöten och lyssna på 
spännande och intressanta efterkapitel. 
Många av oss är det säker som givit några 
nyårslöften varav en del redan brutits! Ett 
löfte som borde vara lätt att hålla är att vara 
en flitig besökare på våra logemöten. Besök 
gärna någon annan loge, det är mycket 
givande och lärorikt att se hur ett logemöte 
är i en annan loge. Vi tillhör alla Vasa men 
alla logemöten är inte lika överallt.

Till alla PS vill jag säga som så många gånger 
tidigare: Det är viktigt att Ni skickar in era 
medlemsrapporter snarast vid förändring 
bland era medlemmar.

För min del som DS väntar arbete med att 
sammanställa logernas Terminsrapporter 
och sedan skicka det vidare till USA.

Jag ser framemot ett fortsatt gott arbete 
med de PS som fortfarande sitter kvar på 
sina tjänster och hoppas på ett lika gott 
samarbete med de nya PS.

Med önskan om en riktigt skön vår!

I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen
DS

Drömmen om Amerika
utställning på Utvandrarnas Hus, Växjö

DISTRIKTSSEKRETERARENS 
SPALT
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Ordenssyskon!
När detta skrivs, 
så är det ett nytt 
år. Därmed får jag 
önska Er alla en 
God Fortsättning 
på året 2012.
Hösten har varit 
extra festlig med 
jubileum för både 
min egen loge Skåne nr 570 och nu senast 
Logen Carlskrona nr 601. Solen lyste från en 
klarblå himmel när vi kom till Karlskrona. 
Själva mötet var i Trefaldighetskyrkan, som 
är en mycket vacker barockkyrka. 
Helgen den 5 till 6 november 2011 hade 
Exekutiva Rådet möte i Ljungby. Som 
alltid lika trevligt. Bland annat var vi och 
tittade på förrådet som DH syster Anita 
hade iordningställt. Förrådet innehåller 
allt för att sätta upp en loge, vilket 
underlättar vid kommande Distriktsmöte i 
Ljungby. Det beslutades om ett nytryck av 
informationsbroschyren. Denna gång ska 
broschyren göras tillsammans med Norra 
Distriktslogen DL 19.
Besök gärna min sida för Ordensartiklar! 
Där finns bilder på de flesta artiklarna 
och beställningsformulär. Den finns på  
http://sites.google.com/site/ordensartiklar/ 
(eller skriv ordensartiklar i sökfältet). En 
nyhet är att det finns befintliga FDO-
regalier som säljes till reducerat pris.

I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna
VDS

Vasasyskon!
Hoppas alla har 
haft en skön och av-
kopplande jul- och 
nyårshelg. Ett nytt 
Vasa-år har börjat 
och jag hoppas på 
ett år med trevliga 
logemöten och nya 
medlemmar.
Här i Jönköping hade vi i november en 
temadag om emigrationen till Nordame-
rika tillsammans med Jönköpingsbygdens 
Genealogiska Förening (JBGF) och Jön-
köpings Stadsarkiv. Det kom ett 80-tal 
besökande. Många var intresserade av Vasa 
Orden av Amerika, så vi hoppas få några 
nya med¬lemmar. Ett av föredragen hölls 
av Charlotte Börjesson, kulturledare i 
Logen Göteborg. Ordförande i JBGF är  
Sy Eva Dahlberg från vår egen loge.
Jag brukar kommentera vädret här i Jön-
köping och måste naturligtvis göra det den 
här gången också. Vintern har hittills va-
rit mycket snöfattig och temperaturen har 
hållit sig kring noll grader. Vissa dagar har 
det känts som om våren inte är långt borta. 
Snödropparna börjar redan sticka upp i vår 
trädgård.
När årsmöten och installationer är av-
klarade hoppas jag att kulturledarna inte 
glömmer att skicka sina rapporter till mig.

Tills vi hörs igen, ha det så bra.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL

VICE DISTRIKTS- 
SEKRETERARENS SPALT

DISTRIKTSKULTUR- 
LEDARENS SPALT
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Logemötet den 10 december Julfest. 
Mötet öppnades ritualenligt av Br 
Per Dahlman. På agendan i dag stod 
bl.a., fastställande av budget, framlagd 
budget fastställdes samt 2012 års avgift 
och receptionsavgift som enhälligt blev 
oförändrade. Sista nominering och val av 
tjänstemän för år 2012 genomfördes av 
DD Sy Gunilla Broddesson och det visade 
sig att alla platser utom två blev besatta. KL 
Br Olle Olsson berättade om julseder från 
mitten av 1800-talet och framåt till vår tid. 
Våra julseder är främst en blandning av 
hedniska och kristna traditioner. I Sverige 
har man t.ex. haft julseder innan vi hade 
jul. Före Jesu födelse firade man att dagarna 
blivit ljusare och längre vid ungefär samma 
tid som vi i dag firar jul. 
Efterkapitlet inleddes med kvällens 
höjdpunkt, det som nu blivit en tradition, 
Kvällspostens Lucia med tärnor framförde 
en sångstund med härliga traditionella 
Luciasånger som vi andäktigt lyssnade till. 
Sen var det dags med lite mingel och glögg 
innan ett magnifikt julbord var framdukat 
som smakade alldeles förträffligt, mätta 
och belåtna satt vi nu förväntansfulla och 
väntade på tomten. Alla hade haft med sig 
en julklapp som lades i en säck där Tomten 
och hans Tomtekollega tog klappar och 
delade ut så att alla fick ett paket. Som 
vanligt fanns det ett digert lotterivinstbord 
som skulle tömmas, alla kunde ju inte 
vinna men alla var nöjda med kvällen och 
alla önskade varandra en GOD JUL innan 
hemfärden tog sin början. 
Årsmöte fredagen den 13 januari. 
Br Per Dahlman öppnade ritualenligt 
logemötet och hälsade logens DD Sy 
Gunilla Broddesson och hennes make 
Br Sven välkomna liksom alla egna 

Logemötet den 18 november. Som 
vanligt öppnades mötet ritualenlig 
av Br Per Dahlman som då också 
hälsade logens DD Gunilla Broddesson 
välkommen tillsammans med sin make 
Br Sven, självfallet hälsades även de egna 
loge¬syskonen välkomna. KL Br Olle O. 
berättade om Världsarvet, radiostationen 
Grimeton som ligger utanför Varberg och 
vars konstruktör är Ernst Fredrik Werner 
Alexandersson. Ernst Alexandersson, som 
en stor del av sitt yrkesliv tillbringade hos 
RCA (Radio Corporation of America). Han 
fick totalt 345 patent beviljade och 1919 
tilldelades han IEEE- medal of honour. 
Efter maten berättade Bengt Lindstedt om 
och visade en film om Hawaiiöarna som 
han själv gjort på en av sina otaliga resor 
världen runt. 
Efter kaffe och lotteridragningar var det 
dags att dra oss hemåt. 
KL. Olle Olsson 

LOGEN SKÅNE nr 570

Våra ”Nissar” Br Conny och Br Åke bevakar baren från 
insidan.
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logesyskon välkomnades. Efter skrivelser 
och meddelande var det dags att välja 
kommittéer för år 2012, därefter var 
det årsmötesförhandlingar som leddes 
av DD Sy Gunilla. Under Kontakt 
Amerika berättade KL Olle Olsson om 
för¬budstiden i Amerika som var mellan 
1920 och 1933, under denna tid var all 
tillverkning, transport, import, export 
och försäljning av alkoholhaltiga drycker 
förbjuden i USA. Efter en god middag 
bestående av sjömansbiff med tillbehör fick 
vi höra Anette Barlöv berätta om och visa 
bilder från sitt uppdrag som Jeepdoktor i 
Afrika, närmare bestämt i Kenya. Hon är 
gynekolog till yrket men här deltog hon 
som allmänläkare, hon deltog i ett uppdrag 
under 6 veckor då de körde runt i byarna 
och hjälpte till med att medicinera och 
gjorde andra insatser i hälsovård bland 
folket. Dessa veckor utfördes utan lön och 
i övrigt finansierades projektet av Rotary. 
Efter kaffe, tårta och lotteridragning var 
det dags att dra sig hemåt. 
KL Olle Olsson 

75-årsjubileum 2011-10-29
75-årsjubileum har firats i Karlskrona. Det 
är LL601 Carlskrona som har högtidlighållit 
att man har verkat i staden sedan 1936. 
Firandet inleddes i Trefaldighetskyrkan med 
efterföljande bankett på Statts festvåning. 
Det var drygt 120 ordenssyskon som hade 
samlats. De flesta gästerna kom från logerna 
i Kalmar, Växjö, Ronneby och Karlshamn, 
samt ett drygt tjugotal från Malmö och 
Helsingborg. Det fanns även några mer 
långväga gäster, syskon från Stockholm, 
Ludvika samt en logesyster boende i 
Schweiz, som tagit sig till festligheterna. 
De två logesyskon med längst medlemskap 
i Karlskronalogen (58 år resp. 56 år) var 
givetvis på plats. 
Hedersgäster vid banketten var 
Landshövding Berit Andnor-Bylund med 
make.

Trefaldighetskyrkan
Ett högtidligt logemöte hölls i 
Trefaldighetskyrkan med representation 
från Storlogen i Amerika, från Distriktslogen 
för Södra Sverige samt från flertalet av 
lokallogerna i södra Sverige. 
Bland de som fördes in var SLD Br Åke 

LOGEN CARLSKRONA 
nr 601

Här får logens Ordförande Per Dahlman en obligatorisk 
julblomma av CMA Sy Marianne.

75-årsjubileets bankett på Statt.
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Mellnert, MSLER Br Ulf Alderlöf, SLH Br 
Bertil Ericsson, DM Br Olle Wickström, 
FDM Sy Catherine Bringselius Nilsson, 
SLM Sy Barbro Ellinge, SLM Br Karl-
Eric Forssander och från ER Sy Agneta 
Västerstjärna, Sy Ingrid Cannerhagen och 
Br Bengt Hammargren samt DH Sy Anita 
Nilsson. 
Traditionellt öppnande av logen som följdes 
av fanparad. Fanparaden genomfördes av Br 
Anders Neilan, Sy Lena Taavo-Flenhagen, 
Sy Sieglinde Olsson och Br Alf Andersson. 
Prologen lästes av Sy Kärstin Holmberg-
Jönsson. Den pampiga musiken var vald 
med tanke på stadens världsarvsstatus, 
Flottans Defileringsmarsch. 
Fanparaden följdes av stämningsfull sång 
av Bertil Rosenberg ackompanjerad av 
David Altefur.
KL Sy Siv Gustafsson berättade intressant 
om den förmodligen mest kända symbolen 
för USA, frihetsgudinnan. 
LH Sy Ulla Thurbin berättade om logens 
tidigare jubiléer, vilka, hur och var de har 
genomförts.
Som sig bör vid jubileum utdelades 
förtjänsttecken till berättigade. Br Sten 
och Sy Gunvor Ullström erhöll distriktets 
förtjänsttecken av DM Olle Wickström. 
Därefter fick de tillsammans med Br Willert 
Ekelund 10-årsmärke. Br Lennart och  Sy 
Kerstin Persson förärades 40-årsmärken. 
Logen fick mottaga många fina gåvor och 
vackra ord. SLD Br Åke Mellnert, MSLER 
Br Ulf Alderlöf, DM Br Olle Wickström, 
O Br Per Dahlman (Lokallogerna), Sy 
Kerstin Persson (Logens Damklubb) och O 
Sy Anna-Lena Karlsson (Calmare Nyckel) 
tillhörde de uppvaktande.
Kyrkan, som även kallas Tyska kyrkan, 
byggdes och brukades av de tyskar 

som medverkade vid grundandet och 
uppbyggnaden av den nya staden 
Karlskrona. Gudtjänsterna hölls först på 
tyska, därefter växelvis på tyska och svenska 
för att till slut endast hållas på svenska. 
Detta speglar det ursprungliga syftet med 
Vasa Orden av Amerika, fast med den 
skillnaden att det var svenska invandrare 
och att det skedde i Amerika. 

Bankett på Statts festvåning
Efter obligatorisk välkomstdrink och 
mingel var det dags att inta sina platser i 
den vackert dukade festvåningen på Statt. 
De som skulle sitta vid honnörsbordet 
fördes in av CM till musik. Än en gång fick 
vi njuta av Flottans defileringsmarsch.

En fantastisk trerätters måltid avnjöts under 
mycket trevlig samvaro. Ett uppskattat 
tal hölls av Landshövding Berit Andnor-
Bylund som berättade om sin anknytning 
till USA genom dottern som träffat en 
amerikansk utbytesstudent, flyttat till Texas 
och där väntar barn. 
Efter telegramläsning blev det även musik 
på Statt. Det inleddes med sång av Fredrik 
Ullström, ackompanjerad av Kristina 
Fagerlund. Man hade gjort ett tufft val 
genom att välja Frank Sinatras och Peter 
Jöbacks respektive paradnummer, men 
dessa framfördes på ett mycket berömvärt 
sätt. Kvällen avslutades med dans till musik 
av Olle och Tina.
Sammanfattningsvis ett väl genomfört 
jubileum. Ett högtidligt jubileumsmöte 
hölls i en stämningsfullt vacker lokal, 
efterföljt av en trevlig bankett som avnjöts 
med god mat och hjärtlig stämning, även 
detta i vackra lokaler.
Alf och Susanne
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November/decembermöte 2011-12-04
Årets november- och december-möte slogs 
samman då de två mötesmöjligheter vi 
erbjudits i det hårt bokade Frimurarhuset 
låg väldigt nära varandra i tid.
När sedvanlig öppning av logen genomförts 
blev det parentation över Br Göran Svensson, 
Sy Birgitta Blixt och Br Göte Henriksson. 
En finstämd dikt, ”Hjärtligt tack”, lästes av 
Sy Kärstin Holmberg-Jönsson som följdes 
av vacker sång, ”Koppsången” med Helen 
Sjöholm.
Efter uppläsning av protokoll och inkomna 
skrivelser genomfördes val av tjänstemän, 
valförrättare var DD Br Arne Söderbom. 
Rapport från kommittéer och en ekonomisk 
rapport som pekar på att vårt jubileum 
kostade mindre än vad vi räknat med. Med 
tanke på alla diskussioner innan och inte 
minst den uppskattning vi fått från de 
deltagande, är det fantastiskt bra planerat 
av de ekonomiskt ansvariga att få budgeten 
att visa ett överskott.
Tråkigare siffror som redovisades var att sex 
syskon beslutat att lämna syskonskaran av 
olika anledningar.
KL Sy Siv Gustavsson berättade om ett 
utvandraröde och bakgrunden till ett 
monument i Långasjö.
LH Sy Ulla Thurbin berättade om svunna 
tiders julfirande i logens regi.
Efterkapitlet som gick i julens tecken 
hade matmässigt utvidgats från tidigare 
års skinkmacka och gröt till ett smärre 
julbord. 

Efter maten följde lotteriförsäljning, 
diverse aktiviteter för barnen, julmusik, 
lotteridragning och inte minst kvällens 
huvudattraktion trolleri, tomten må 
ursäkta. 
Trollerikonsterna utfördes av Felicia Neilan 
med assistans av Br Anders Neilan. Fjolårets 
succé följdes upp med den äran till allas 
förtjusning och förundran. Publiken fick 
ett och annat att fundera över. Även om 
man innerst inne vet att det finns en logisk 
förklaring, att det handlar om förberedelse 
och fingerfärdighet, kan man inte låta bli 
att fascineras av konsterna. 
En kväll med blandade känslor var till 
ända, liksom ännu ett Vasaår, som för logen 
Carlskrona varit ett jubileumsår.
Alf och Susanne

På julfesten gladde sig stora som små med dans och lekar 
kring julgranen.

Julsketsch i Logen Carlskrona nr 601.

När festen var över hade Askungen glömt sina stövlar. 
Är det någon som känner igen sina ”glasskor”?
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logen Höganäs nr 634 och vår förra DD  
Br Boris och Sy Marianne Nilsson från 
logen Örkelljunga nr 747. 
FDO Sy Lilian Anzelius Collin förrättade 
valen för tjänstemännen 2012 och 
glädjande var alla posterna besatta. 
Efter logemötet blev det lite mingel med 
glögg och julstämningen kändes i luften. 
Br Bertil Holm inbjöd till logesalen och det 
var dags för luciatåg. Ljuset släktes och vi 
fick se ett stämningsfullt luciatåg med lucia 
i spetsen med tärnor och stalledrängar som 
sjöng alla fina jul- och luciasånger. Det var 
elever från Högastensskolan som bjöd oss 
detta. 
Därefter var det dags för det goda julbordet 
som stod framdukat och alla lät sig väl 
smaka. Br Agne plockade fram dragspelet 
och det blev dans kring granen. 
Som traditionen är, läste Sy Gudrun 
”Tomten” av Viktor Rydberg. Till sist kom 
två tomtar och delade ut julklappar till alla 
som varit snälla .... 
Denna kväll var det dags för dragning på 
Stiftelsen Kärvens konstlotteri med vinster 

Högtidsmöte med Reception lördagen 
den 12 november. 
O Br Krister Fritzon kunde hälsa speciellt 
välkomna till våra gäster O Sy Anna-Brita 
Martinsson och Br Rolf Hansson från logen 
Nybyggarna nr 698 Ängelholm. Reception 
genomfördes enligt vår Orden ritual och vi 
kunde hälsa två nya medlemmar välkomna, 
nämligen Sy Gunilla och Br Torsten 
Nilsson. 
Gerd Lejon mottog logens förtjänsttecken 
för sina värdefulla insatser i logen.  
Efter logemötet serverades mousserande vin 
i de nya glasen som Sy Gudrun inköpt. 
Alla logesyskonen intog sina platser vid 
vackert dukade bord. Det kändes lika 
högtidligt som att gå på Nobelmiddag. 
En delikat gåsmiddag med traditionella 
tillbehör serverades. En och annan vågade 
sig på att bölja med svartsoppa medan andra 
föredrog sparrissoppa. Ingen gåsmiddag 
utan äppelkaka med vaniljsås, så blev det 
även denna kväll. 
FDO Sy Lilian Anzelius Collin talade till 
recipienderna och recipiendernas tal höll 
Sy Gunilla Nilsson. 
Mats Nilsson spelade upp till dans och det 
dansades flitigt till efter midnatt. 
Många logesyskon kunde också gå hem med 
vinster från ett som vanligt stort lotteri. En 
mycket trevlig kväll avslutades i sann Vasa-
anda, som vi kommer att minnas. 
Logemöte och julfest lördagen den  
4 december. 
Vid årets sista logemöte kunde O Br 
Krister Fritzon hälsa speciellt välkomna 
till våra gäster DM Br Olle och Sy Marie 
Wickström från logen Skåne nr 570, vår 
DD Br Leif och Sy Bodil Larsson från 

LOGEN KÄRNAN nr 608

Reception i Logen Kärnan nr 608 den 12 november,  
O Br Krister Fritzon med de nya medlemmarna Br Torsten 
Nilsson och Sy Gunilla Nilsson samt CM-paret Jan och 
Birgitta Bürzell.
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Högtidsmöte lördagen den 22 oktober 
2011 med reception.
Ordf. Br Åke kunde hälsa DD Br Lennart 
Nilsson och DH Sy Anita Nilsson och Sy
Irene Aldén LL Skåne nr 570 samt logens 
avgående DD  Sy Greta och Br Rupert 
Franzén LL Utvandrarna nr 680 välkomna. 
Br Sven och Sy Gunn Hermansson samt 
Br Jan-Erik Larsson recepierade och intogs 
som medlemmar i vår loge. Nominerings-
kommitténs förslag till tjänstemän för 2012 
föredrogs. Till styrelseledamöter i Stiftelsen 
Sverige-Amerikadagen i Önnestad valdes  
Sy  Bitte  Kjellberg  och  Sy  Kerstin Salmonsson. 
Till revisor och revisorssuppleant valdes Br 
Ronny Ragnarsson och Br Gösta Löfstedt. 
Under Kontakt Amerika berättade KL  
Sy Gertrud Rietz om Årets Svenskamerikan 
2011 Kerstin Lane. Logens DD Br Lennart 
Nilsson överlämnade DFT till Sy Gunnel 
Larsson. Ordf. Br Åke avtackade Sy Greta 
Franzén med logens förtjänsttecken för de 
fyra åren som hon varit DD i vår loge.
Efter framförda hälsningar avslutades 
högtidsmötet enligt vår Ordens ritual.  
Br Åke tackade MM Br Ronny för aftonens 
stämningsfyllda musik.
Vid efterföljande bankett utbringades 
konungens skål av FDO Br Hans Ferm. VO 
Br Bengt Lindner talade till recepienderna 

O Br. Åke Mellnert samt CM-paret Sy Carina Norin och  
Sy Ann-Charlotte Lindner med logens nya medlemmar  

Br Jan-Erik Larsson, Sy Gunn och Br Sven Hermansson.

delvis sponsrade av vår konstnär och 
medlem Sy Lotte Holm. Därefter dragning 
på det stora jullotteriet och till sist kunde vi 
önska varandra God Jul och Ett Gott Nytt 
År! 
/LH Eivor Höörgren 

och överlämnade en röd nejlika. Br Sven 
Hermansson tackade för recepienderna  
och skål utbringades för LL Christian  
nr 617. Tacktal hölls av DD Br Lennart 
med skål för vår Orden.
KH

LOGEN KÄRNAN nr 608
fortsättning från sidan 12.

LOGEN CHRISTIAN nr 617

Sista logemöte för året lördagen den  
26 november 2011.
Ordf. Br Åke kunde hälsa välkommen 
DD Br Lennart Nilsson och DH Sy Anita 
Nilsson, DD LL 747 Br Olle Olsson och Sy 
Inga-Britt  Olsson LL Skåne nr 570,  DHM 
Br Karl-Erik och Sy Winette Forssander 
samt Sy Greta och Br Rupert Franzén LL 
Utvandrarna nr 680. Från LL Klockan nr 
747 gästades logen av R/Föm Br Sven Olov 
och Sy Christina Stigsson samt O Br Leif 
och Sy Lena Svensson. 
DD Br Lennart Nilsson förrättade val av 
logens tjänstemän för 2012. Förslaget 
till Budget  med medlemsavgift för 2012 
föredrogs och logen beslöt fastställa den  
enligt förslaget.
Under Kontakt Amerika berättade KL  
Sy Gertrud Rietz om firande av 
Thanksgiving i Amerika.

forts. sid 21
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En fantastisk trerätters måltid avnjöts under mycket trevlig 
samvaro. 

till vänster:uppvaktning från Storlogen och Distriktslogen

nedan:  tjänstemmän från LL Carlskrona nr 601 omgivna av 
medlemmar från SL och ER 
nederst: fanparad

Logen Carlskrona nr 601s 75-årsjubileum
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Ovan: Långväga gäster på jubileet. Sy Britt Gren och  
Br Urban Hedlund från LL Järnbärarna nr 697 i Ludvika

Till höger: Ett uppskattat tal hölls av Landshövding Berit 
Andnor-Bylund som berättade om sin anknytning till USA. 

LL Kärnan nr 608 Sy Gerd har fått Logens Förtjänsttecken.

LL Skåne nr 570 Lucia, Amanda med tärnor som valts av 
Kvällspostens läsare, på utgång efter underhållningen. 

LL Kärnan nr 608 Luciatåg från Högastensskolan sjunger. 

LL Utvandrarna nr 680 FDO Bertil Geneback
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LL Christian nr 617
Till vänster: Sy Gunnel Larsson tilldelas DFT.
Ovan: Logens avgående DD Sy Greta Franzén tilldelas LFT.
Nedan till vänster: Kommittén för efterkapitlet. 
Nedan: Godsaker till kaffet

Visst finns det snälla barn i Logen Kärnan. Sy Birgitta får sin 
julklapp av tomten Br Lennart.

KL Sy Gudrun Fritzon läser ”Tomten” av Viktor Rydberg.
LL Kärnan nr 608.
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LL617  O Br Åke med gäster vid bordet.

O LL630 omgiven av Mellnerts från LL617

LL630 Amerikakofferten

LL630 Japaninspirerad sketchLL630 Luciataget

LL630 Brödernas afton
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LL Ronneby nr 630 Brödernas afton

Till vänster: O Br Lennart Mattsson LL Utvandrarna 
avtackade sin Fd DD Br Göran Nilsson

Ovan: FDM Sy Catherine och Fd DD Br Göran överlämnar 
en present till logen.

LL631 Tomelilla 
Ovan: Första adventssamkväm

Nedan:  Decembermötets Lucia.
LL631 Tomelilla 
Ovan: Decembermötets  Förväntansfulla barn
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LL 680 Karlshamn
Ovan: Sy Gunnel Persson, Sy Marianne Walldén och Br Thord 
Åkesson fick motta DFT ur FDM:s hand.

Till vänster: LL Utvandrarna nr 680 besöktes av country-
sångaren Peter Bringselius.

LL Nybyggarna nr 698 firade julmöte med självinslagna 
julklappar och tomtebesök.

”Nykterhetsloge” i LL Nybyggarna tackar för applåderna.
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LL Klockan nr 747 firade julmöte med buskul och 
julklappsutdelning.

På spaning mot våren
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Årets studiebesök hade LL 
Carl von Linné nr 678 
förlagt till Glasmuseet på 
Smålands museum i Växjö

till vänster en brudkrona
nedan ses tsarens kristall-
skål

till höger är fotografen i 
full fart och därunder en 
skog av glasrosor
längst ner till vänster ett 
äpple
och till höger ett halvt 
ansikte
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LH Sy Karin rapporterade om Vasaarkivets 
nya medarbetare i Bishop Hill
Efter framförda hälsningar avslutades 
logemötet enligt vår Ordens ritual. 
Br Åke tackade MM Br Ronny för aftonens 
stämningsfyllda musik. Till samlingen 
spelades Winter Wonderland och till 
Ljussläckning The Christmas Song med 
Andrea Bocelli och Natalie Cole.
Vid efterkapitlet berättade  Astronom 
Urban Eriksson verksam vid Högskolan 
i Kristianstad om Stjärnhimlen över 
Kristianstad. Vad ser vi och vilka 
himlafenomen är det som fångar vår blick
på natthimlen och vad är det för ljus prick 
som lyser på himlen i sydost på kvällen. 
Detta och mycket mer fick vi svar på. 
Efter ett fint logemöte, god mat, intressant 
efterkapitel och dragning av lotteri önskade 
vi varandra En God Jul och Ett Gott Nytt 
år.
Söndagen den 27 november samlades 
några medlemmar för traditionsenlig 
kyrksöndag 1:a advent i Kiaby kyrka. Efter 
gudtjänsten inbjöds till adventskaffe i 
församlingshemmet. En vacker tradition
som logen hållit vid liv i många år.
KH

Sy Florence serverar ”Stjärnfall”

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628

Logesyskon samlade vid första träffen med projektet 
”Amerikaminnen”. Fr v Inga-Britt Pettersson, Eva Johanna 
Karlsson, Kennerth Gustafsson, Monica Jernetz, Ingrid 
Eriksson, Jan Eriksson, Leif Jönsson och Birgitta Nordlöw.

Calmare Nyckel berättar sina egna 
Amerikaminnen.
Liksom i många andra Vasaloger finns i 
LL Calmare Nyckel nr 628 medlemmar 
med egna eller av närstående återberättade 
minnen från utvandringen till Amerika och 
Kanada. Men leden glesnar.
Logens ledning har därför sett det som en 
viktig uppgift att för eftervärlden insamla 
och bevara medlemmarnas egna minnen.
Därför arbetar sedan ett par månader ett 
15-tal medlemmar med att nedteckna sina 
minnen. Några andra tankar är att redovisa 
materialet som inslag i programmet på 
efterkapitlen. Vidare undersöks hur vi 
skall kunna lägga ut minnena för en 
bredare allmänhet på internet och liknande 
kanaler. 
Även nutida kontakter med nu levande 
utvandrade dokumenteras. Om 50 år 
är också detta historia. Om vi kan finna 
ekonomiska möjligheter finns i logen 
ambitionen att sammanställa materialet i 
någon form av bok eller häfte. Detsamma 
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BRÖDERNAS AFTON
Lördagen den 1 oktober kunde Logens 
Ordförande, Björn Persson, välkomna 
40 egna Logemedlemmar samt följande 
gäster: DHM Karl-Eric Forssander med 
maka Winette, Logen Utvandrarna Nr 
680, vår förra DD Mona Harrysson samt 
Ordförande Ulla Wennerstrand-Nilsson, 
Logen Carl von Linné Nr 678, och Bengt 
Olsson från Logen Carlskrona Nr 601. 
Under Logemötet informerade KL Per 
Ericsson att kyrksöndagen den 27 november 
blir i Saxemara kyrka. LH Ann-Margreth 
Ericsson berättade om några märkliga lagar 
från olika delstater i USA. I Oklahoma är 
det förbjudet att supa fisken full och man 
får inte försöka fånga valar i statens insjöar. 
I Lexington i Kentucky är det förbjudet att 
bära glass i fickorna.
Efter Logemötet avnjöt vi en god måltid, 
därefter var det dags för Bröderna Brothers 

Kvällens gäster.

LOGEN RONNEBY nr 630

gäller möjligheten till en bearbetning av 
det insamlade materialet för att kunna 
dra slutsatser som kan bidra till tidigare 
övergripande forskning om utvandringen.
Ytterligare uppgifter om berättarprojektet 
kan erhållas av KL Bengt Nordlöw. Han 
kan nås på telefon 0480-87576 och på 
e-postadressen b.nordlow@bredband.net.

att presentera ”De lärde i Ronneby” eller 
”Gubbröra”. Deltagarna vid de fem borden 
skulle försöka identifiera de kända personer 
som framträdde och skriva deras namn på 
tävlingsblanketterna. Bland aktörerna sågs 
bland annat Charles Lindberg, Danny 
Kaye, utvandrare och invandrare, en 
mycket parant Greta Garbo med klädsam 
mustasch, samt en mystisk gäst. De tävlande 
var mycket duktiga och utslagsfrågor fick 
tillgripas för att kora det segrande bordet. 
Efter stora applåder avtackade VO Agneta 
Klämfeldt bröderna.  /BE 

Årets Lucia avtackas.

JULLOGE
Söndagen den 4 december avslutade 
vi Vasaåret 2011 med den traditionella 
jullogen med julbord. 
Ett 40-tal Vasasyskon, bland dem kvällens 
gäster SLD Åke Mellnert och Carina Norin 
samt vår förre DD Karl-Erik Mellnert med 
hustru Karin, samlades först till logemöte 
och glädjande nog balloterade vi in två 
nya syskon! Val av tjänstemän för 2012 
gjordes och sedan väntade såväl glögg som 
pepparkakor. Vi lät oss väl smaka av det 
goda julbordet med alla de traditionella 
julrätterna. 
Under kaffet skrev vi, på uppmaning av 
LH sy Ann-Margreth, under de julkort 
som logen skickar till syskon som av olika 
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anledningar inte kunnat besöka logen 
under året som gått. 
Som traditionen bjuder så läste sy Elsie 
Kambratt Viktor Rydbergs ”Tomten” 
och det gjorde hon med bravur även i 
år. Vi sjöng tillsammans alla de gamla 
välkända julsångerna och sedan dämpades 
belysningen. Lucia med tärnor trädde 
in i salen. Lucia var Johanna Arnlund, 
barnbarnsbarn till sy Elsa Arnlund som var 
medlem i vår loge mellan åren 1956 och 
2001. Hon bar logens Luciakrona som 
var skänkt just av Elsa Arnlund, hennes 
farfarsmor!!! Lucian åtföljdes av fyra tärnor, 
sy Agneta Linds barnbarn, Johanna Lind 
samt Tilda Bjurek, Malou Karlsson och 
Rebecca Karlsson. De spred ljus och värme 
med sin skönsjungande sång som omfattade 
både välkända och lite ”nyare” luciasånger. 
Br O tackade dem och överlämnade ett 
halssmycke till Lucian. Tärnorna blev inte 
lottlösa, de fick var sitt presentkort på 
stadens biograf och det blev de verkligen 
glada över. Kvällen avslutades med att vi 
sjöng ”Stilla natt” och efter att ha önskat 
varandra God Jul och Gott Nytt År begav 
vi oss hemåt i ett ”grönt” Ronneby.
 /EA

Höstmöte den 12 november. Många 
av Ordenssyskonen hade förhinder att 
komma pga. sjukdomar, men tack vare 
friska tjänstemän kunde ett mycket trevligt 
och gemytligt möte genomföras. 
Mötet inleddes med en stämningsfull 
parentation för Br Åke Täck. Veckan innan 
hade 13 Vasasyskon tagit avsked av Br Åke 
i Simrishamns kapell med ceremonier av 
Logemedlemmarna.
På detta möte hade vi förutom de vanliga 
punkterna även 1:a nominering av 
tjänstemän för 2012 .
KL Br Enar Hallström berättade om 
Inkarikets, i Södra Peru, uppgång och fall 
och att deras storhetstid på 1400-talet var 
på den tiden ett mycket modernt samhälle. 
Deras fall och undergång blev 1532 när 
Spanjoren Pizarro kom till området med 
sina 300 soldater och skjutvapen.
LH Br Hans-Ingvar Hansson berättade om 
hur det gick till vid bildandet av Logen 
Tomelilla och de första kontakterna togs 
redan 1951, fortsättningen får vi höra 
längre fram på Logemötena.
Menyn för kvällen var Dansk fläskesteg 
och dansk äpplekaga som intogs på mycket 
fint dekorerade bord med höstinspiration 
av systrarna Evy Fredsberg och Gull-May 
Åstradsson.
Kvällen avslutades med kaffe, tårta och 
dragning av vinlotteri samt medlemslotteriet. 
Vinnare i sistnämnda blev Bröderna 
Kenneth Andersson, Arne Karlsson, Bo 
Wigren och Sy Eva Danielsson.
Avslutningsvis som vanligt en mycket 
trevlig kväll i god Vasaanda.

LOGEN TOMELILLA nr 631

Blekingekusten på vårkanten.
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åt som smör i solsken.
Därefter tog Ordf Br Bengt-Arne Åstradsson 
över och drog närvarolotteriet som vanns av 
Bröderna Hans Lundgren, Helge Hansson, 
Paul Danielsson och Sy Kerstin Hansson. 
Enligt tradition utdelas en julblomma 
till Logens Distriktsdeputerade Sy Nadja 
Häll Logen Christian nr 617 samt Logens 
Hedersmedlemmar Sy Ingrid Matsson och 
Br Ola Matsson. Alla önskade varandra en 
God Jul och Gott Nytt År och det önskar 
vi även alla andra Logesyskon som ej kunde 
närvara denna kväll.
Även Hedersmedlemmarna Sy Inga Persson 
och Br Nils Persson fick en blomma i 
hemmet.
 
Årets första Logemöte lördagen den 14 
januari som även var ett årsmöte.
Ett 40-tal egna och gästande Ordenssyskon 
samt övriga gäster (blivande medlemmar) 
hade mött upp denna ”gröna” fina 
vinterkväll.
Vid kontakt Amerika berättade vår KL 
Br Enar Hallström om guldrushen vid 
Klondykefloden som ligger i nordvästra 
Kanada på gränsen till Alaska, som 
startade den 16 augusti 1896, efter att 
några hade hittat stora guldfyndigheter 
i Klondykefloden. En stad i närheten vid 
namn Dawson City ökade sin folkmängd 

 
1:a advent trotsade 12 Logemedlemmar 
vädrets makter genom att bege sig till 
Tommarps kyrka som denna kväll hade 
psalmgudstjänst. Väl inne i den varma 
kyrkan hörde man hur stormen tjöt där ute 
och innan vi gick ut i blåsten igen fick vi 
värmande glögg i vapenhuset som smakade 
bra. Med fint dukade bord i en lokal i 
Simrishamn hade Systrarna Gertrud Hägg, 
Ulla Nilsson och Birgit Löfvall dukat fram 
kaffe med gott tilltugg.
 
Julmöte den 10 december i Kverrestads 
Bygdegård då 27 ordenssyskon och sju 
övriga gäster var närvarande.
Under mötet fastslogs kommande 
tjänstemän för 2012. KL Br Enar 
Hallström berättade när tomten gjorde sitt 
intåg i vår historia som var på 1850-talet. 
Till vår vänloge Linde Lodge nr 492 i 
Milwaukee USA skickar vi ett julkort med 
alla närvarande logemedlemmars namn.
Efterkapitlet började med värmande glögg 
innan Tomelillas Lucia gjorde sitt fina 
intåg med alla julsånger som alltid ger ett 
behagligt och lugnande intryck.
Med hungriga magar var förväntan stor 
på den hemlagade julmaten som både var 
riklig och god så ingen kunde bli besviken.
Till julen hör också dans kring granen. Sy 
Gertrud spelade upp och då slöt nästan alla 
upp gammal som ung och som sedvanligt 
avslutades med en långdans. Och vem 
stod i dörren då om inte tomten själv med 
säcken med sig. Vad kunde där vara i den, 
jo julklappar till de minsta och godispåsar.
Vid kaffet höll Br Hans-Ingvar Hansson 
med viss rutin i auktionen på skänkta 
saker, allt från kransar, kakor, senap, sylt, 
glögg m.m. som hör julen till och det gick 

Från novembermötets fina dukade bord.
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Vinnare i närvarolotteriet denna gång var 
Br Nils Nilsson, Br Hans-Ingvar Hansson 
samt gästerna Cornelis Griekspoor och Lisa 
Åkesson.
En härlig kväll och en fin inledning på det 
nya året. 
Text G-MÅ och EH

med 40 000 på några år, även svenskar 
sökte sig hit. Den mest beryktade svensken 
var Carl-Johan Andersson, även kallad 
”Lucky Swede” en statarson från Tingstad 
utanför Norrköping, som i slutet av 1896 
kom till Dawson City och fick en omöjlig 
inmutning, (Eldorado 29) en nitlott, men 
det visade sig vara högsta vinsten. Med 
ånga smälte han snö, is och tjäle, ett arbete 
som han påbörjade på julaftonen 1896 och 
några veckor senare (på trettondag Knut) 
kunde han vaska fram sin första panna, 
som innehöll guld för 1200 dollar och på 
några år så skapade ”Lucky Swede” sig en 
enorm förmögenhet. För pengarna byggde 
han fastigheter i San Fransisco, men en stor 
jordbävning i San Fransisco 1906 förstörde 
alla fastigheter och ”Lucky Sweden” dog 
1939, 80 år gammal och var lika fattig som 
innan guldrushen i Klondyke. 
LH Br Hans-Ingvar Hansson fortsatte sin 
berättelse om hur och när Logen Tomelilla 
nr 631 startade 1954.
Efter maten började Österlens Linedansare, 
med dess ledare Lisa Åkesson och med sex 
dansare, sin uppvisning med låtar ”Irish 
Stew” ,”It´s happen” och ”Just a minute”, 
innan det var dags för oss ”amatörer att 
prova som Linedansare till bitarna ”Mamma 
Maria”, ”To many Packets” och till sist i en 
Cowboy Charlstone. Trevligt program och 
bra motion blev det också.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.voadl20.se

Januarimötet med Linedance för ”amatörer”.

Decembermötets auktion.

Den 19 november.
Det var inget speciellt som hände under 
denna afton men i alla fall...  
Trots att något speciellt program för 
”Systrarnas afton” inte blev av, så blev 
det i alla fall en mycket trevlig kväll.  
Själva anblicken av den vackert vårlika 
bordsdukningen gjorde oss glada; en 
kontrast till det grå, tunga höstmörkret 
utanför.  Maten var dessutom mycket 
god.  Många bidrog också till den goda 
stämningen genom många olika trevliga 
sånger, inte minst vår KM Br Lennart 
Andreasson och Br Bo Ljungklint.  
GS

LOGEN CARL von LINNÉ 
nr 678
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Den 10 december.
Inte heller detta år fick vi någon Lucia, 
men en grupp sångelever från S:t Sigfrids 
Folkhögskola underhöll oss med fina och 
vackert framsjungna julvisor. Vid julbordet 
vidtog senare en frågelek som inte alls var 
så enkel som den såg ut att vara.
GN
Den 20 januari.
Kvällen inleddes med ett studiebesök 
på Glasmuseet. I en och en halv timme 
lotsade museets guide oss genom 
glasutställningarna. På två våningar och i 
massor av montrar fick vi glasets historia 
i Sverige presenterad för oss. Vi fick se 
bruksglas, som var det ursprungliga glaset, 
och konstglas, som gjordes bara till lyst. 
Det ser ut som glasets storhetstid är förbi. 
Alltmer glas kommer in utifrån, eftersom 
det är billigare och av alla hyttor som 
funnits i Småland, Glasriket, finns nu 
bara en handfull kvar. Frågan är hur det 
ska gå för kristalltillverkningen eftersom 
det innehåller bly, som nu blivit förbjudet 
i tillverkningen. Men fortfarande finns 
det flera inspirerade konstnärer som gör 
mycket spekulativ glaskonst. Leve glaset i 
Småland!
GN

Lördagen den 12 november 2011 kunde 
O Br Lennart Mattsson hälsa gäster och 
egna logesyskon välkomna till årets näst 
sista logemöte. 
Ballotering för tre blivande loge-
syskon skedde. Nomineringen för 
2012 års tjänstemän visade, att 
nomineringskommittén även i år lyckats få 
alla platser besatta. Skickligt, med tanke på 
att vi är en liten loge! 
Till mottagare av Utvandrarnas Heders-
standar 2011 valdes Anneli Lovängen. På 
Lovängsgården, eller Gillinäs gård som 
den egentligen heter, har hon under tio 
år visat filmer, som bygger på författaren 
Sven-Edvin Saljes romaner om familjen 
Loväng. Detta var en dröm som författaren 
hade. Kassören Bengt Ödman presenterade 
budgeten för 2012, och den antogs. 
Efter höstgryta med rotfruktsgratäng 
var det så dags att bänka sig för kvällens 
begivenhet - Brödernas Musikaliska Afton. 
Br Lennart Ingemansson inledde med 
att berätta om piratradiostationen Radio 
Nord, som sände under 15 månader på 
1960-talet. Vi fick höra ”Radio Nord 
valsen”, specialkomponerad och framförd 
av Evert Taube samt några av Povel Ramels 
godbitar. 
Br Bengt Bergqvist berättade om sin 
favoritmusik, som omfattar bl.a. storband 
och lättare klassiskt. I kväll hade han valt 
Frank Sinatra. Vi fick både se och höra 
Frankie Boy framföra ”Something” och 
”New York, New York” från en av sina sista 
konserter. 
Br Lennart Eriksson hade valt sin favorit 
Mahalia Jackson. Född och uppvuxen 

Ragnar Munther, Anders och Ulla-Britt von Schedwin från 
LL Carl von Linné nr 678.

LOGEN UTVANDRARNA 
nr 680
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i New Orleans kom hon tidigt i 
kontakt med baptisterna och musiken.  
Hon blev internationellt känd för sina 
gospeltolkningar. För oss sjöng hon ”Just a 
closer walk with Thee” och ”When I wake 
up in Glory” 
Br Thord Åkesson avslutade den musikaliska 
resan med ”Klingande Klenoder”, nostalgi 
på högsta nivå. Thore Ehrlings orkester 
mindes vi alla. Det hela avslutades med att 
Karin Juel och Sven-Olof Sandberg sjöng 
”Night and Day” ackompanjerade av Sune 
Waldimirs orkester. Bröderna avtackades 
med applåder och var sin Utvandrarmugg. 
Efter kaffe och lottdragning skildes vi åt 
efter en trevlig Vasakväll. 
KL

Julloge söndagen den 11 dec 2011. 
Denna kväll avslutade vi Vasaåret 2011 
med traditionell julfest. Logemötet gick 
raskt med val av tjänstemän och olika 
kommittéer. Br Börje Henricson berättade 
om Viktor Rydberg och läste dikten 
”Tomten”. Det blev en fin inledning på 
julen. 
Elva gäster och trevligt glöggmingel 
väntade, innan det var dags att ta plats vid 
långborden. Lucia med tärnor kom och 
sjöng gamla och nyare julsånger. Julbordet 
var som vanligt fullt av kalla och varma 
delikatesser, och var och en kunde lätt hitta 
sina favoriter. Så kom tomtemor och frågade 
om det fanns några snälla människor för då 
kunde man få en julklapp. 
Efter kaffe och ytterligare rundor till 
frukt- och gottebord var det dags att önska 
varandra en riktigt GOD JUL. 
KL

Vid årets första logemöte lördagen den 
14 januari kunde O Br Lennart Mattsson 
välkomna vår DD Sy Inger Ericsson 
och Br Ingvar Åkesson från LL Klockan 
747 i Örkelljunga samt vår tidigare DD  
Br Göran Nilsson och FDM Sy Catherine 
Bringselius Nilsson från LL Carl von 
Linné nr  678 i Växjö. Ett trettiotal egna 
syskon hade också mött upp och hälsades 
välkomna. Vid en högtidlig reception intogs 
tre nya medlemmar: Sy Terezia och Br Pavel 
Popcok och Sy Gunilla Fernström. 
Årsmötesförhandlingarna sköttes snabbt 
och elegant av DD Sy Inger, och alla 
rapporter godkändes. 
På O Br Lennarts uppmaning ledsagade 
CM Br Thord Åkesson först vår tidigare 
DD Br Göran sedan FDM Sy Catherine 
till altaret. O Br Lennart tackade för all 
hjälp och uppmuntran vi fått under de 
gångna åren och överlämnade ett bokverk 
som gåva. Han tillade att ytterligare 
överraskning väntade under kvällen. 

Tre glada mottagare av DFT; KP Gunnel Persson, KL 
Marianne Walldén och CM Thord Åkesson.

Därefter förde CM Br Thord två 
Utvandrarsyskon till altaret. Ur FDM 
Sy Catherines hand kunde Br Thord 
själv, KP Sy Gunnel Persson och KL Sy 
Marianne Walldén mottaga Distriktslogens 
förtjänsttecken. 
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Sedan logen plockats ner väntade en stunds 
mingel innan vi tog plats vid borden och 
avnjöt en delikat måltid med ankbröst och 
tillbehör. Skålar utbringades, Kungssången 
sjöngs, VO Sy Greta Franzén talade till 
recipienderna, Sy Gunilla Fernström 
tackade och tal hölls också av O Br Lennart 
och FDM Sy Catherine. 
Som en extra överraskning för våra 

FDO Bertil Geneback och KL Marianne Walldén hade lyckats 
smyga in Peter Bringselius under kvällens högtidligheter med 
ett mycket uppskattat countryuppträdande.

År 2012 började med trettondagsmötet 
med Knutsfest den 7e januari.
Ett mycket välbesökt möte med logesyskon 
från såväl Helsingborg som Höganäs.
Efter en fantastisk måltid framförde 
arrangerande grupp en nyårsrevy som var 
verkligt proffsig utförd! 

Så har årsskiftet ägt rum.
År 2011 avslutades med logemöte, 
Efterkapitel startade med glögg, därefter 
påbörjades en riktigt rejäl skånsk julfest med 
stort julbord som avslutades med julgröt, 
det var dock ingen som fann mandeln!
Tomten med tomtemor som medhjälpare 
kom på besök och delade ut julklappar 
till alla närvarande, och efter det var det 
dags för lottdragning som började med 
reselotteriet.
Br Jan W. förrättade dragningen och första 
pris i reselotteriet vanns av sy Anna-Brita. 
Grattis till det.
Kvällen avslutades med att blommor 
utdelades och alla önskades en riktigt god 
jul.

”Nykterhetsloge” i logen Nybyggarna.

Växjögäster kom Görans och Catherines 
son Peter Bringselius från Jönköping. Han 
är en skicklig countrymusiker och sångare 
och underhöll oss med härliga gamla och 
nya godingar. Tack Peter! 
Kvällen avslutades med kaffe, tårta och 
lotteri. Det var en riktigt härlig Vasa-kväll. 
KL 

t.v. Sy FDM och Sy Gunilla Fernström i LL 680.

LOGEN NYBYGGARNA 
nr 698
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hade månadsmöte den 22 oktober. Under 
logemötet framfördes en hälsning från vår 
vänloge Tegner, som bl.a. hade haft en 
svensk afton där pannkakor med lingonsylt 
serverades.
KL Christina berättade om resor och 
biljettpriser från Sverige till USA.
1870 kostade en biljett mer än en årslön! 
1915 startade Svenska Amerikalinjen 
resorna från Göteborg.
LH Sy Evy berättade om hur de anställda 
vid Hjelms syfabrik firade midsommar för 
50 år sedan.
Det var Brödernas afton och de startade 
med att sjunga en visa och sedan fortsatte 
kvällen i raskt tempo Efter att ha njutit av 
potatisgratäng och tjälknöl varvades sång, 
dans och lekar. Alla kämpade så bra att alla 
fick pris.
Efter kaffe och kaka och lotteridragning var 
det så dags att ge sig ut i höstkvällen efter 
en trevlig samvaro med Vasasyskonen./IE

Den 10 december samlades Logesyskon 
och gäster för sin traditionella julfest.
Vår förre DD Jan Eriksson med fru Inga-
Brita avtackades för sina år som DD. 
O Br Leif överlämnade Logens förtjänst-
tecken till Br Jan och Sy Inga-Brita fick en 

Tomten kom och delade ut julklappar till 
de snälla logesyskonen. Han ledde också 
långdansen till Br Leifs dragspelsmusik.
Efter kaffe och kaka och angenämt samspråk 
sjöng vi traditionsenligt: Nu tändas tusen 
juleljus, innan vi gav oss ut i den mörka 
vinternatten./ IE

Då rullar vagnen igen. Terminens första 
logemöte tillika årsmöte har avverkats.
Alla handlingar på plats och välformulerade, 
så årsmötet gick som en dans med DD  
Br Olle Olsson som höll i taktpinnen.
Efter måltiden som avnjöts med god aptit 
och gemytlig samvaro tog kvällens gäst och 
föredraghållare Bengt F Lindstedt över 
scenen och tog oss filmledes med på en resa 
till USA, där vi bland annat fick besöka Las 
Vegas, Grand Canyon och Arizona. Besöket 

julgrupp.
VO Br Sven Olov tackade O och PS för 
det arbete de lagt ned under det gångna 
året och överlämnade en julblomma. 
Slutnominering genomfördes.
O Br Leif önskade alla en God Jul och Ett 
Gott Nytt År!
Efter glögg och mingel väntade den 
goda julmaten som Br Rolf med hjälp av 
festkommittén hade dukat fram. Julsånger 
sjöngs.

Denna revy innehöll allt som pågått under 
året, det var sång, sketcher, Zara Leander 
kom på besök, nykterhetslogen hade 
sammanträde, det berördes intresset av att 
lyssna på inbjudna artister -
Kvällen avslutades med julgransplundring 
och lottdragning. 
 
Göte Stridh KL

LOGEN KLOCKAN nr 747
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i Las Vegas visade bl.a. att med tillräkligt 
stor plånbok kan man åstadkomma det 
mesta. Lyx i parti och minut.
Lotteri och kaffe avslutade kvällen och alla 
verkade nöjda och belåtna när vi skiljdes åt 
för denna gång.
Jan/LS

Februarimötet i LL Klockan var ett 
högtidsmöte. 31 egna logesyskon och 15 
gäster hade kommit till Örkelljunga och 
Scalapaviljongen. Vintervädret hade bytts 
mot ett strilande vårregn.
Logen hade denna gång besök av DM  
Br Olle med fru Sy Marie Wickström. DD 
Olle Olsson med stab och O i LL Skåne 
Nr 570 som DCM, genomförde en värdig 
och stilenlig installation av logens nya 
tjänstemän.
Sy Leona och Br Lars Strömberg erhöll 
Vasaordens 25-årsmärke och Sy Susanna 
Rääf Vasaordens 10-årsmärke.
God mat som vanligt och på kvällens meny 
stod toast skagen, slottsstek och glass med 
bärsås.
Kvällens dansmusik sköttes av logens 
nye DJ Br Elve och i dansens virvlar sågs 
bl.a. DH Sy Anita med make Br Lennart 
Nilsson, DD i LL Christian Nr 617.
Det regnade fortfarande när vi nöjda och 
mätta vandrade hem i nattmörkret.

Feb 2012 
/LS

Lördagen den 11 februari hade logen 
högtidsmöte med reception och installation 
av tjänstemän. DD Br Hans-Erik Lindeblad 
med stab från LL Calmare Nyckel nr 
628 genomförde installationen. Våra nya 
logesyskon är Sy Christina Hjorth och Br 
Kjell Ljungqvist. /GN

Ovan till höger: FDM Sy Catherine Bringselius Nilsson 
överlämnar ett kristallåpple till Fd DD Sy Mona Harrysson 
för hennes insatser i LL Ronneby nr 630.
Till höger: DHM Sy Barbro Ellinge och Sy Gun Sellerberg.

LOGEN CARL VON LINNÉ 
nr 678
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Ovan: Staben från Kalmar.
till höger: Sy Christina och Br Kjell.
till höger i mitten:Sy Maj-Lis Friedman LL634 och VO Bo 
Ljungklint LL678
nederst till höger: delar av den nya styrelsen
nederst till vänster: Arnt Moen och Bengt Palm logen Carl von 
Linné samt Roland Runne logen Calmare Nyckel
nedan: Sy Maj-Lis Friedman och Br Knut Rosenkvist logen 
Höganäs nr 634.
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VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt! 

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara 
svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com


