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VASA-VÄNNER! 

Vi i styrelsen för Vasa Support Club hoppas att alla vill  
stödja vårt arbete i Vasa Support Club.

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgiro-
nummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 maj 2013. 

Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius 
Nilsson, för adress se sista sidan. Om du kan sända material via 
e-post, så är det det bästa sättet.  Likaså bör även bilderna vara i 
digital form i bifogade filer med så hög upplösning som möjligt.
Omslagsfoto: FACE Stockholm

En disig morgon i Borgholms hamn, Öland. Foto: Göran Nilsson
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Ordenssyskon! 

God fortsättning på detta år som redan har 
lagt en del bakom sig. Merparten av lo-
gerna har nu haft sina installationsmöten 
vid detta laget och den sista logen har sin i 
mars månad. Nu ser vi alla framemot ljuset 
och den kommande värmen fast det verkar 
långt borta med det senare. Jag vill lyck-
önska alla installerade tjänstemän till i sina 
respektive befattningar och tacka alla avgå-
ende för ett gott utfört arbete under ter-
minen som varit. Jag vill även tacka alla de 
som deltagit i installationsstaberna för att 
de ställer upp för sin DD. Det är en mycket 
trevlig syssla att få vara med att installera 
tjänstemän ute i logerna. 

När detta läses så har nuvarande Exekutiva 
Råd haft sitt sista möte med nuvarande be-
sättning och vid detta möte behandlades 
mycket av det kommande Distriktsmötets 
motioner, rekommendationer och budget 
för den kommande Distriktslogeterminen 
samt ansökningar av DFT-förtjänsttecken. 
Vid Distriktsmötet i maj månad kommer 
det för första gången att delas ut DFT av 
den högre graden. I förra numret av Vasa 
Nytt Nr 4-2012  fanns även bilagt inbju-
dan till Distriktsmötet och Du glömmer 
väl inte bort att anmäla dig i tid till detta 
trevliga arrangemang där logesyskon från 
distriktets alla hörn möts och umgås på ett 

trevligt sätt. Har din inbjudan förkommit? 
Skicka ett mail till 040492285@telia.com 
eller ring 040-492285 så ordnar vi fram en 
ny inbjudan. Vad jag fått reda på så kom-
mer även denna gång vår Stormästare med 
hustru att närvara. 

Jag vill avsluta denna Distriktslogetermin 
med att tacka alla jag och min Sy Marie 
haft glädjen att träffa under våra besök ute 
i logerna, det har varit fantastiskt givande 
på alla sätt. Tack även till det avgående ER 
för allt gott samarbete vi haft under de se-
naste två åren. Tack R/FÖM för stöd och 
synpunkter ni lämnat. Tack SLD, MSLER 
och Hedersmedlemmar för ert intresse vid 
bl.a. våra ER-möten. 

VÄL MÖTT VID DISTRIKTMÖTET 
DEN 9-11 MAJ 2013 I LJUNGBY 

Med bästa Vasa-hälsningar 

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
DM

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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ursprungliga idé om varför organisationen 
bildades för drygt hundra år sedan. Vasa 
Orden av Amerika grundades för att ge 
trygghet i nöd och svårigheter, men också 
ge möjlighet till vänskap och gemenskap 
landsmän emellan. Våra emigranter i 
Nordamerika förstod värdet av att hålla 
samman och stödja varandra. Det var en 
hjälp att klara den tuffa verklighet som 
mötte dem.
God Vasaanda är även idag omtanke, vänskap 
och gemenskap. Våra Distriktsdeputerade har 
kommit med en idé om att utsträcka denna 
godhet. De vill inspirera lokallogernas 
medlemmar till frivillig insamling till ett 
gott ändamål. Vid Distriktsmötet kommer 
årets resultat att tillkännages.
Vasa Orden av Amerika har mjuka 
kärnvärden som vi skulle kunna bli bättre 
på att lyfta fram, värden som skulle ge vår 
Orden lyskraft i en tuff värld.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM, ordf. Framtidskommittén

Ordenssyskon,

Första insamlingen i mål!
Vid Distriktsmötet 2011 bildades en 
Framtidskommitté med uppdrag att 
arbeta med framtidsfrågor för Vasa 
Orden av Amerika. En angelägen 
uppgift! En spännande idé kom från de 
distriktsdeputerade: att göra en frivillig 
insamling i lokallogerna. 

Syfte med förslaget
Att göra VOA känt för att stödja humanitära 
ändamål.
Att öka VOA:s möjligheter att synas i 
media (press etc.).
Att nå presumtiva medlemmar genom 
positiv publicitet.
Att öka känslan av samhörighet loger och 
medlemmar emellan.
Det är en god idé som stöds av 
Framtidskommittén. Nästan alla loger 
deltar i insamlingen. Den ligger helt 
utanför logernas och distriktets budget. 
Det är en frivillig insamling bland logernas 
medlemmar. Stort som litet bidrag är lika 
välkommet. Pengarna sätts in hos DK på 
ett för ändamålet avsett konto.
En turordning görs upp så att alla loger 
får tillfälle att dela ut ett belopp ur den 
gemensamma kassan till något gott ändamål 
på lokallogens ort. DD i din loge kan svara 
på frågor kring insamlingen.

God Vasaanda - 
att göra gott och sprida glädje  
Vasa Orden av Amerika har en kärna av 
hjälpsamhet och givmildhet invävd i sin 

Logeprogram och eventuella hemsidor 
för lokallogerna hittar du på distriktets 
hemsida under fliken LOGER och där 
väljer du Lokallogelistan.
                                            Webbmaster

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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Ordenssyskon!

Nytt år och nya utmaningar. De flesta Loger 
har nu fått installerat sina tjänstemän och 
jag önskar samtliga lycka till både omvalda 
och nya.
Jag besökte Logen Kärnans högtidsmöte 
lördagen 9 februari. Som vanligt mycket 
högtidligt och proffsigt utfört. Br Leif med 
sin stab från LL 634 utförde installationen 
mycket fint.
Vi har mycket på gång, först ska vi ha ER-
möte i Ljungby 2-3 mars. Sen ser jag mycket 
framåt till vårt Distriktsmöte 9-11 maj. LL 
634 är ju stödloge och vi har allt klart med 
planeringen, hoppas många ställer upp och 
anmäler sig till detta.
Jag ser fram mot att få träffa er alla där.
Jag hoppas att alla Loger anstränger sig att 
värva fler medlemmar, vi behöver detta .
Jag kommer att skicka ut matrikelkorrektur 
till alla loger i DL 20 så fort jag har fått alla 
medlemsrapporter och utmärkelser och 
önskar dem i retur med ändringar så fort 
som möjligt.
Helsingborg den 11 februari 2013
I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM DL20

VASAVÄNNER!

God fortsättning på det nya Vasa-året 
2013.
I skrivande stund förväntar vi oss ett 
Distriktsmöte i maj månad i Ljungby. Vi ser 
framemot att träffa Ordenssyskon från vårt 
eget Distrikt samt från DL 19 och några 
Amerikanska gäster med Stormästaren i 
spetsen.
Jag har nu en hektisk tid framför mig att 
få allt material färdigt så alla delegater 
får sina arbetsmappar utskickade i tid, 
arbetsordningen skall kopieras allt för 
att vi skall kunna genomföra ett bra 
Distriktsmöte.
Terminsrapporten till Storlogen är 
snart färdig och skall skickas i väg. Det 
blir den sista rapporten från mig som 
Distriktssekreterare att färdigställa och 
skicka till Storlogen.
 Tiden rinner fort iväg och efter fyra år som 
VDS och fyra år som DS avslutar jag nu 
min period i Distriktet som sekreterare. 
En tid som jag säkert kommer att sakna 
och minnas som en fantastisk tid, lärorika, 
stundtals mycket jobbiga, men år som jag 
inte vill ha ogjorda.
 Till slut vill jag TACKA alla som jag har 
haft förmånen att samarbeta med på ett 

VICE DISTRIKTSMÄSTRENS 
SPALT

DISTRIKTS-
SEKRETERARENS SPALT
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Vasasyskon!

 När Vasa Nytt når er har nog alla årets 
tjänstemän installerats. Jag önskar er lycka 
till. Att tillsammans med Vasasyskon i 
Amerika och Sverige arbeta i en vänskaps- 
och kulturorganisation är en stor uppgift.
Jag har det senaste året följt vad som plane-
rats inför 375-årsfirandet av New Sweden 
som jag tidigare skrivit om. Mycket är nog 
fortfarande på planeringsstadiet. New Swe-
den Colonial Farmstead Museum i Brid-
geton, NJ har fått en donation på 10.000 
dollar, så nu har man kommit igång med 
restaureringen av byggnaderna. Man arbe-
tar verkligen för att kunna visa upp områ-
det till sommaren. Citat från deras hemsida: 
”It’s 2013 - our 25th anniversary year…and 

PS Har nyss fått veta att New Sweden-
firandet i Wilmington, Delaware blir den 
10-11 maj. Det svenska kungaparet och 
Finlands president med fru kommer att 
vara där. /DS

eller annat sätt, för en mycket trevlig 
period med många mejl och stundtals långa 
telefonsamtal.
Ett stort TACK vill jag framföra till Er alla 
i det ”gamla” Exekutiva Rådet, samt önska 
Lycka till i ert fortsatta arbete med delvis 
ny besättning.
Med önskan om en riktigt skön vår och 
sommar!
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

the 375th anniversary of the New Sweden 
Landing in 1638! Låt oss fira!”
The Swedish Colonial Society planerar en 
resa i juni, ”New Sweden 375 Friendship 
Delegation Tour of Sweden, Finland and 
Iceland 2013”. Så här ser deras resväg ut: 
Helsingfors - Åbo - Stockholm - Kalmar - 
Bottnaryd utanför Jönköping - Göteborg 
- Köpenhamn - Reykjavik. Jag har tagit 
kontakt med The Colonial Society och 
kommer att hålla kulturledarna underrätta-
de om senaste nytt därifrån. Jag hoppas att 
Vasa Orden av Amerika kommer att synas 
någonstans längs deras resväg. Samordnare 
för resan är Herbert Rambo, Vasamedlem i 
Oscars Borg Lodge i Philadelphia.
Den 22 april planeras en Kulturledarträff 
i Gemla. Till denna träff kommer jag med 
en sammanställning av logernas aktiviteter 
och vänloger under det gångna året .
I Sanning och Enighet

Maureen Bengtsson
DKL

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.voadl20.se

DISTRIKTSKULTUR- 
LEDARENS SPALT
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New Sweden 375 år 

Det är i år 375 år sedan de första svenskarna 
anlände till Delawareflodens dalgång i 
Amerika.

Naturligtvis blir det inte lika stort firande 
som det var 1938 eller 1988, men det finns 
ett stort intresse att uppmärksamma New 
Sweden. De första svenskarna och deras 
ättlingar har lämnat spår efter sig som 
uppmärksammas av många ännu idag. I 
boken ”Det Nya Sverige i landet Amerika” 
av Rune Ruhnbro från 1988 finns mycket 
intressant att läsa om New Sweden. Den 
finns inte längre att köpa i bokhandeln 
men finns på antikvariat på olika platser i 
landet och på många bibliotek. 

När jag skrev under rubriken 
”Distriktskulturledaren” i mitten av 
januari visste jag inte så mycket om ”New 
Sweden 375 Friendship Delega¬tion 
Tour of Sweden, Finland and Iceland 
2013”. Nu i mitten på februari kan jag 
tipsa om denna www-adress om resan, 
http://colonialswedes.org/tour-of-finland-
sweden-and-iceland-2013/ . Den 8 juni 
passerar de Västervik på väg till Kalmar, 
den 9 juni är de i Kalmar och på Öland 
och den 10 juni kommer de till Jönköping 
och Bottnaryd på väg till Göteborg. 

Det blir inte Finlands president som 
kommer till Wilmington i maj som jag 
skrev tidigare, utan talmannen i den finska 
riksdagen.

Jönköping den 15 februari 2013
Maureen Bengtsson
DKL

Vasasyskon
 
Jag brukar börja 
mina inlagor i 
Vasa Nytt, med 
en väderrapport eller liknande, så även 
denna gång.
Idag den 8 februari när jag skriver detta, 
har vi fått ny påfyllning av snö åter igen.
Det har varit frikostigt med utdelning av 
denna vita vara, denna vinter.
Jag är ”såå” nöjd och vill ej ha mera snö.
Det är tyvärr inte mig, enkla människa 
förunnat att utforma vädret.
Därför drömmer jag mig istället bort och 
ser fram emot våren.
Många trevliga Vasa möten är på gång.
”Vårens klo” är naturligtvis Distrikts-
logemötet i maj månad i Ljungby.
På denna sammankomst av Vasasys-
kon träffar man alltid många trevliga 
Ordenssyskon.
Jag hoppas att ni alla övriga syskon också 
tycker så.
I samband med kommande Distrikts-
logemötet i år vill jag tacka för förtroendet 
jag har haft, att verka som Distriktshistoriker 
i 2 perioder (4 år).
  
I Sanning och Enighet
 
Anita Nilsson
Distriktshistoriker 

DISTRIKTSHISTORIKERNS 
SPALT
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Högtidsmöte lördagen den 2 februari 
2013
Efter det ritualenliga öppnandet av 
Lokalloge så ledsagade den för dagen tf 
CM Br Åke Sjöstrand in Sy DD Gunilla 
Broddesson med stab och medföljande 
Logesyskon från logen Kärnan nr 608 i 
Helsingborg, som Logens Ordförande Br 
Per Dahlman hälsade varmt välkomna.
Installationen av Logens valda tjänstemän 
gjordes av DD Sy Gunilla Broddesson med 
stab.
Omvalda tjänstemän installerades enligt 
den förenklade installationsordningen.
De nyvalda tjänstemän som sen installerades 
var VO Br Åke Sjöstrand, BPS Sy Annette 
Andersson, CM Br Stig Moberg, CMA Sy 
Ingrid Moberg, BFS Sy Britt-Marie Fihnn, 
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman, LH 
Br Georg Larsson, BLH Sy Mari Åberg, 
MM Br Åke Sjöstrand och IV Br Olle 
Wickström. 
Under Kontakt Amerika och Logehisto-
rikerns punkt tackade de nyinstallerade KL 
Sy Gunnel Hallberg Dahlman och Br LH 

Georg Larsson för att de blivit valda och 
lovade göra sitt bästa på de poster de blivit 
valda till, samt eftersom det varit ett långt 
möte bad båda att få återkomma nästa 
möte med mer under sina punkter. 
LFT-märke utdelades av O Br Per Dahlman 
till Sy Eva Fransson, som tackade Logen för 
den fina utmärkelsen. 
Sy Mari Åberg, Br Stefan Åberg och Sy 
Elisabeth Västerstjärna mottog ur O Br 
Pers hand sina 10-årsmärken. Systrarna 
Mari och Elisabeth tackade och berättade 
båda hur trevligt de haft inom Vasa Orden 
under sina tio första medlemsår.
Under ordens väl avtackades de avgående 
tjänstemännen Br Olle och Sy Inga-
Britt Olsson, Br Lennart och Sy Anita 
Nilsson, Br Nils Henriksson samt Br 
Sivert Alexandersson för allt arbete de lagt 
ner inom Logen. O Br Per överlämnade 
en blomsterbukett till var och en och Br 
Lennart Nilsson framförde allas tack.
Efter banketten som bestod av välsmakade 
delikat trerätters meny med Vildsvinsstek 
som huvudrätt, vidtog tacktal och sen var 
det dags för kaffe och kaka och dans till 
vår alltid glade Rickards Orkester. Rickard 
som berättade att han spelade första gången 
för Vasa Orden 1997. Vilket innebar 
15-årsjubileum.  
Trevliga möten tar också slut och även om 
de är långa går det fort ändå.   
We´ll meet again!
Gunnel Hallberg Dahlman, KL, LL570DD Gunilla Broddesson och O Per Dahlman

LOGEN SKÅNE nr 570
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Lördagen 8 december
Logemötet genomfördes lördagen den 8 
december. Ett sammanslaget logemöte 
beroende på de många aktiviteter som 
pågår i de lokaler som vi hyr. Frimurarhuset 
är frekvent använt, speciellt när det närmar 
sig termins- och årsavslutningar samt inte 
minst alla julbord och julfestiviteter. 
Sammanslagningen innebar att vi fick 
genomföra både parentation och val. 
Parentation hölls över Sy Iris Pettersson 
en medlem som trots att hon inte kunnat 
besöka logen på flera år, varit en trogen 
medlem, som sedan sina år i Amerika 
vårdade sina vänner och kontakter 
”over-there” och inte minst, var en stolt 
Vasasyster. 
Valet hölls föredömligt av DD Br Arne 

Söndagen den 9 december samlades 
35 Vasasyskon till logens traditionella 
julloge. O sy Agneta Klämfeldt hälsade alla 
välkomna och hoppades att vi skulle få en 
trivsam eftermiddag tillsammans.
Därefter blev det sedvanliga logeförhand-
lingar. O sy Agneta lämnade över klubban 
till br Ulf Alderlöf som förrättade val för 
år 2013.
KL br Per Ericsson berättade att 17 
syskon gästat Listerby kyrka på första 
adventsgudstjänst. En stor kör framförde 
många vackra julsånger och efteråt servera-
des det kaffe i Sockenstugan.
KL br Per valde i år att berätta om Alfred 
Nobel, vars minne nu firas den 10 december. 
Han startade sin yrkesbana med att sälja 
tändstickor, vilket innebar ett knapert liv. 
Därpå gjorde han flera uppfinningar, varav 
dynamiten var en av dem som ledde till 
hans stora förmögenhet.

Efter ett gott och välsmakande julbord 
väntade vi på Lucia med tärnor. Årets Lucia  
var sy Agneta Linds barnbarn, Johanna 
Lind som tillsamman med 4 tärnor och 
en liten tomte gav oss en stämningsfull 
aning av julen när de sjöng många av de 
gamla välkända julsångerna. O sy Agneta 
tackade dem och överlämnade ett smycke 
till lucian och presentkort på biobiljetter 
till alla medverkande. 
Som traditionen bjuder så läste sy Elsie 
Kambratt Viktor Rydbergs ”Tomten” med 
sådan inlevelse att Viktor nog log i sin 
himmel!
O sy Agneta tackade sy Elsie med en 
blomma. Krögaren Lasse Jirle liksom 

klubbmästarna Inger Hammarlund och 
Elisabeth Andersmark avtackades med 
blommor för årets arbete.
Eftermiddagen blev precis så trevlig om 
sy O önskat i sitt välkomnande och vi 
önskade varandra En god Jul och Ett Gott 
Nytt 2013.

Sy Birgit Svensson, Sy Maj Svensson och Sy Lisbeth 
Berndtsson

LOGEN CARLSKRONA 
nr 601
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Efterkapitel:
Efter den traditionella julgröten och 
skinkmackorna, var det dags för fortsättning 
av julfirandet. Julmusiken spreds i de 
anrika lokalerna och lottförsäljningen 
tog fart. Julklappsutdelningen kom igång 
efter en stund. Det ger mer julstämning 
än utdelning av lotterivinster. Många 
julklappar delades ut, så förmodligen finns 
det många snälla bland syskonen och deras 
medbjudna vänner. Själv verkar jag ha en 
utvecklingspotential på området då inte 
enda paket hamnade framför mig. 
Men som Tony Rickardsson gestaltad av 
Robert Gustafsson med glimten i ögat 
brukade säga på Den svenska Idrottsgalan i 
Globen: -Jag är inte bitter!

Söderbom.
Efter dessa punkter var det dags att bygga 
upp julstämningen. Både Kulturledarens 
kontakt Amerika och Logehistorikerns 
rapport gick i den analkande högtidens 
tecken.
The Grand Final på årets logeverksamhet, 
även om det kom mellan logemötet 
och efterkapitlet, räknar undertecknad 
Luciatåget. Som en avslutning på arbetet 
och en trevlig inledning på det traditionella 
jul-, nyårs- och trettonhelgsfirandet.

Lördagen 12 januari
Logemötet genomfördes redan lördagen 
den 12 januari. Normalt håller vi våra 
möten sista lördagen i månaden, men av 
olika anledningar fick det genomföras 
redan dagen innan julen ska köras ut av 
Knut. Det dominerande inslaget bestod 
i årsmötesförhandlingarna med de olika 
verksamhetsberättelserna och redogörelser 
för förelidna år.

Efterkapitel:
Det genomgående temat för kvällen 
var Amerika. Tyvärr var det endast 15 
närvarande syskon. Middagen bestod av den 
maträtt som de allra flesta förknippar med 
USA. Kalkonen som åtnjuts både under 
Thankgiving- och julhelgen får ursäkta, 
men hamburgaren, med benägen hjälp av 
”det stora gula M-et”, har i det närmaste 
satt likhetstecken mellan rätten med sina 
rötter i den nordtyska hamnstaden och 
USA. 
Efter maten följde ett fullmatat program 
med musik, sång, uppläsning av 
Amerikabrev och frågetävlingar. Allt men 
anknytning till det stora landet i väster. 
Cowboykläderna åkte på och glädjen 
och trivseln steg i rasande fart, snabbt 
till kokpunkten. Sången skrålade till 
dragspelsmusiken som denna kväll hade 
utvecklats till stereo, tack vare Br Lennart 
Jändel och Br Anders Neilan. Sången leddes 
av Br Rodney Svensson. Påpekas måste göras 
att den skrålande sången inte kom från Br 
Rodneys strupe. Däremot så förbjuder mig 
min uppfostran att nämna några namn, 
som möjligtvis bidrog till en och annan 
ton hamnade på, en av musikskaparen 
icke avsedd plats. Yrkesmusiker kallar 
det för tolkning eller version. Vi tar oss 

Bröderna Anders Neilan, Rodney Svensson och Lennart 
Jändel.
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samma frihet att benämna våra musikaliska 
alster. Uppläsning av Amerikabrev av Sy 
Birgit Svensson och frågetävlingen var 
uppskattade programpunkter. Frågorna, 
och i ännu högre grad, var upphov till 
livliga diskussioner.
Jag har skrivit det förr, men denna gången 
var det väldigt många nöjda, på gränsen 
till saligt lyckliga, syskon som lämnade 
lokaliteterna. Enda smolken i festbägaren 
är att det var så få deltagande syskon att 
dela detta euroforiska lyckorus med.

Logen Kärnans julfest lördagen den 
8 december 2012 Årets sista möte blev 
avslutning på året med julfest. 
Vi välkomnades av logesyskon i tomteluvor 
och glada julslipsar. 
Vid tågade in i logesalen till fin 
julmusik. O. br Alf hälsade välkommen. 
Nomineringskommittén föredrog valen till 
tjänstemän för 2013. Glädjande nog var alla 
posterna besatta. Jul- och Nyårshälsningar 
mottogs och utdelads till oss alla samt till 
våra Vasasyskon i Amerika och Canada. 
Vår musikmästare br Bo Collin bjöd oss 
på vacker julmusik som avslutning på 
logemötet. 
Efter mötet väntade varm glögg i baren. 
Det doftade jul i hela lokalen. Efter 
ommöblering i logesalen blev vi åter 
inbjudna att ta plats, men nu i nersläckt 
logelokal. 
Plötsligt hörs den välkända luciasången och 
in tågar Lucia med tärnor och en stjärngosse. 
De kom från Högastensskolan med 
musiklärare Lars Holmqvist som samlande 
ledare. Det var mycket stämningsfullt och 
vackert. 

Logen Kärnans årsmöte lördagen den 26 
januari 2013. 
Vid årets första logemöte kunde O br Alf 
hälsa över 50 logesyskon välkomna och 
speciellt hälsades vår DD br Leif Larsson 
med sy Bodil från LL 634 Höganäs. DD 
br Leif ledde årsmötes¬förhandlingarna. 
Eftersom handlingarna var utskickade gick 
allt smidigt, och som väntat fick styrelsen 
ansvarsfrihet. 
Efter mötet bjöds det på drink i baren 
och stämningen var lättsam innan alla 
tog plats vid vårligt dukade bord. Tre 
gäster hälsades välkomna, kanske nya 
medlemmar. Arbetsgruppen för kvällen 
välkomnade med att sjunga en hyllning till 
ärtor och punsch. På menyn stod ”ärtsoppa 

Sedan var det dags att äta julbord med fyllt 
med julens läckerheter. 
Efter den goda maten var det skönt att 
röra på sig. Br. Agne tog traditionsenligt 
fram dragspelet och med hjälp av sy Stina 
dansades det jullekar runt granen. Sy 
Gudrun läste ”Tomten” av Viktor Rydberg 
och därefter väntade vi på den ”Riktiga 
Tomten”. In kom två tomtar med fyllda 
säckar. 
Efter ett digert jullotteri, var det dags att 
avtacka arbetsgruppen och vi önskade 
varandra En God Jul och Ett Gott Nytt 
År.

Julmötet i Logen Kärnan: I väntan på lucia.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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sy Ingrid Cannerhagen samt DD i logen 
nr 698 Ängelholm sy Berit Bogren och 
MDER br Bengt Åberg från vår egen loge 
speciellt välkomna jämte ytterligare gäster 
från logen Höganäs nr 634. Totalt var det 
14 gästande logesyskon. 
DD bro Leif med stab genomförde 
installationen av logens tjänstemän på ett 
stilfullt sätt. 
O bro Alf informerade om att anmäl-
ningarna till vårt jubileum i april har 
strömmat till. Avgående revisor sy Stina 
Linden avtackades för sitt förtjänstfulla 
arbete med en blomma 
Efter mötet väntade drink och mingel 
innan maten. En trerätters meny serverades 
och den bestod av Toast Skagen, Fläskfilé 
med kantarellsås och potatisgratäng. Till 
efterrätt serverades jordgubbspaj med 
vaniljsås. Härtill gott vin. De traditionella 
skålarna utbringades. Till dansen spelade 
Bosse Nilsson och Ronni Svensson och 
det dansades flitigt till efter midnatt. Utan. 
insatser från en arbetsgrupp blir det inget 
högtidsmöte och de tackades med en ros. 
Efter en kväll i fin VASA-anda skildes 
vi åt och möttes av nysnö och ett trolskt 
”Drömljus” från stadsparken, som stod 
vackert upplyst. /EH

Logen Kärnan Högtidsmöte med 
installation 9 februari 2013. 
Mötet inleddes med att vår MM spelade 
sprittande musik vid intåget i logesalen. 
O br Alf Nilsson kunde hälsa vår DD 
br Leif Larsson med stab från Höganäs 
jämte VDM br Karl-Axel Bengtsson, DS 

med punsch och pannkakstårta”. Sy Lilian 
hade lagat jättekastruller med ärtsoppa 
och det doftade timjan i hela loge lokalen. 
Alla lät sig väl smaka. Sedan bjöds det 
på pannkakstårtor, hemlagade av några 
systrar. 
Kvällens underhållning var ”Ola med 
gitarren”, Ola Nordell som var namnet 
på trubaduren, bjöd oss på en trevlig 
underhållning med visor, schlagers och 
musikgissning. 
Efter lottdragningen avtackades arbets-
gruppen med en liten blomma för kvällens 
insatser och vi bröt upp med en skön Vasa-
anda med oss.

”Ola med gitarren” Ola Nordén underhåller oss på 
januarimötet.

Del av arbetsgruppen som ordnat så fint vid 
installationsmötet den 9/2 med logen Kärnan.
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Face Stockholms VD,  Martina Arfwidson 
är född 1966 i Stockholm och med rötter i 
Småland. Martina är dotter till Gun Nowak,  
som  är  uppvuxen i en by på landet utanför 
Växjö och grundare av kosmetikaföretaget 
Face Stockholm. Efter avslutad skolgång i 
Sverige studerade Martina två år vid The 
American Musical and Dramatic Academy 
i New York. Hon startade en á cappella-
trio, sången var hennes yrke. 1989 gick 
Martina in aktivt som affärspartner i 
Face Stockholm. Tillsammans med Gun 
Nowak öppnade Martina Arfwidson den 
första Face Stockholm-butiken i New 
York. Martinas musikaliska bakgrund 
blev en inspirationskälla i arbetet med att 
utveckla Face Stockholm. Hög kvalitet 
och miljömedvetenhet är ledstjärnor 
och företagandet vilar på en välgrundad 
filosofi: 
- företagande skall bygga på passion och 
skaparglädje 
- det finns inga genvägar, allt måste vara 
genomtänkt
- envishet - att inte ge upp för motgångar 

”När jag började arbeta med mamma såg jag 
sambandet mellan den här verksamheten 
och  musiken - att föra ut en kvinnas 
inre skönhet är det samma som att hitta 
din inre röst. ”, säger Martina. Svenska 
värderingar avspeglar sig i miljötänkande 
och det skönhetsideal som Face Stockholm 
representerar och som Martina Arfwidson 
är stolt över. Face Stockholm har i 31  
år stått fast vid sina ideal och nått stor 
framgång. 

FACE Stockholms produkter finns nu 

tillgängliga på 170 platser över hela världen. 
Framgången med Face Stockholm har lett 
till flera prestigefyllda priser: 
• The Rising Star Award from Fashion 
Group International, May 2000, USA. 
• Entrepreneur of The Year from ICMAD 
(Independent Cosmetic Manufacturers 
American Division) 2001, USA. 
• The Crystal Apple Award from Columbia 
County Chamber of Commerce, NY, 
2003 
• History Hudson Preservation Award, 
Hudson 2003. 
• Föreningssparbankens pris: Årets 
Ekonomikvinna 2002, Sverige (”The 
Economy Woman of the Year.”) 
Martina Arfwidson med familj är bosatt i 
Hudson, norr om New York. 

För Årets Svenskamerikankommitté
Catherine Bringselius Nilsson

Martina Arfwidson Foto: FACE Stockholm

ÅRETS SVENSKAMERIKAN 2013
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LL570 Eva Fransson mottar LFT-märket 
från O Br Per Dahlman.

LOGEGLIMTAR

LL601 SY Lisbeth Berndtsson, Maj 
Svensson och Br Lennart Persson

LL608 ovan                    LL631 till höger
LL628 nedan                LL634 nedan t.h.   

Installationsstaben i LL628, ovan 
Glöggmingel i LL628, nedan

I väntan på lucia  i logen Kärnan nr 608.
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Installationsstaben i LL678 kom från 
Calmare Nyckel.

LL634 Br Leif Larsson underhåller.

LL678 Sy Ulla Janlöv, Br Lars Falegård 
och Sy Mona Strand avtackas efter 
mångårigt arbete i logen.

Marianne och Christer Höök nya 
medlemmar i LL678 Carl von Linné

LL608 hedersmedlem Sy Stina avtacjas 
som revisor.
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DM Olle Wickström och Sy Lena Svens-
son i LL747.LL679 Indiska dockor

LL747 Sy Eivor Wingren

LL678  Sy Elsa Moen och Gun Saming 
är ivriga biblioteksbesökare.

LL747 FS Br Bonde Magnusson mottar 
LFT och FDO utmärkelserna.

DHM Barbro Ellinge, Br Karl-Eric och 
Sy Sol-Britt Allgren samt O Sy Britt-
Marie Lindeblad från LL628  besöker 
LL678.

LL679 O Gunilla Öst dansar med Håkan 
Andersson, Blå Jungfrun.
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ovan LL634s tjänstemän
nedan LL678s tjänstemän

ovan LL570s tjänstemän
nedan LL608s tjänstemän

ovan LL679s tjänstemän
nedan LL747s tjänstemän

                                             Br Sven-
Olof och Sy Christina Stigsson mottar 
25-årsmärket  från  O Br Leif  Svensson.

FDM Sy Catherine Bringselius  i samspråk 
med LL678s O Br Bo Ljungklint.
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Logens traditionella kyrksöndag första 
advent förlades till Kiabys vackra kyrka, men 
på grund av ett ymnigt snöoväder var det 
tyvärr få som besökte adventsgudstjänsten. 
/KH

Vid Logen Christian nr 617s första 
logemöte 2013 kunde O Br Åke Mellnert 
hälsa vårt DD par Br Lennart och DH 
Sy Anita Nilsson LL Skåne nr 570 samt 
logens förra DD-par Sy Greta och Br 
Rupert Franzén LL Utvandrarna nr 680 
välkomna. DD Br Lennart genomförde 
årsmötesförhandlingarna. 
Delegater till distriktsmötet valdes och 
till ny nomineringskommitté framkom 
två förslag. Under Kontakt berättade Kl 
Sy Gertrud om en skånsk kvinna vid 
namn Anna Q Nilsson. LH Sy Karin 
informerade om att DH i DL 19 Br 
Erik Gustavsson avgått som ordförande i 
Sweden America Centret i Karlstad. Under 
Ordens Väl framfördes många hälsningar 
bl. a hade logens O. tillika SLD för DL 
20 Br Åke Mellnert hälsning från SM 
Br Bill Lundqvist. Vid ljussläckning och 
Stjärnhimmeln avslutade MM Br Ronny 
med La Mère av Lars Roos.Ytterligare gäster kom till efterkapitlet.

Lördagen den 24 november gästades logen 
av DD-paret Br Lennart och DH Sy Anita 
Nilsson från LL Skåne nr 570. Dessutom 
av 7 syskon från LL Tomelilla nr 631 och 
2 från LL Kärnan nr 608. Under mötet 
förrättade DD Br Lennart val av 2013 
års tjänstemän. Det beslöts om budget 
för 2013 med oförändrad medlemsavgift 
samt tillstyrkan av en motion till 
distriktsmötet. Under Kontakt Amerika 
berättade KL Sy Gertrud Rietz om årets 
Svensk-Amerikan Ingvar Wickström. LH 
Sy Karin informerade om VasaArkivet och 
VasaArkivets stödförening. Efter hälsningar 
under Ordens Väl avslutades logemötet till 
stämningsfull musik O Holy Night.
Ytterligare gäster kom till efterkapitlet som 
hade tema ”Vett och etikett. Kommittén 
för kvällen bjöd på en utsökt måltid och 
därefter fick vi genomgång av hur vi skall 
vara klädda vid olika festligheter. Många 
vinster fördelades innan vi skildes för 
kvällen och året och alla önskades En God 
Jul och Ett Gott Nytt År. /KH

Brödrakommittén

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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Glöggen bränns

Till Efterkapitlet som var Brödernas afton 
med tema ”Fransk afton” kunde O. hälsa 
ytterligare 3 gäster välkomna. Bröderna bjöd 
på en god franskinspirerad måltid. Tyvärr 
hade CAN-CAN-flickorna insjuknat och 
lämnat återbud men Bröderna såg till att 
alla trivdes och hade som vanligt en mycket 
trevlig kväll tillsammans. /KH

Vasaorden av Amerikas lokalloge 
Calmare Nyckel nr 628 hade lördag 15 
dec avslutning för hösten med julloge i 
Stensbergs samlingslokaler. Ett sjuttiotal 
medlemmar samlades kring glöggbålet som 
inleddes med den gamla seden att bränna 
glöggen vid öppen låga. Traditionsenlig 
långdans följde därefter till tonerna av Sven-
Olof Johanssons dragspel, och Kalmars 
lucia med tärnor förgyllde mörkret med 
julsånger i vackra stämmor.

Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad 
ledde kvällens förhandlingar med säker 
hand. Hon kunde också meddela den goda 
nyheten att samarbetet med sällskapet 
Dryaden lett fram till att ett konstverk 
till minne av segelskeppet Calmare 
Nyckel tillverkas och placeras intill 
vattnet här i Kalmar. I övrigt från mötet 
kan noteras att 2013 års tjänstemän och 
förtroendemän valdes. Vår kulturledare 
Bengt Nordlöw fortsatte med information 
om vad som tilldrog sig för 375 år sedan 
då Calmare Nyckel korsade Atlanten. 
Inga ombordvarande var kalmarbor inte 
ens länsbor. Huvuddelen var finnar. 
Logehistorikern Anja Arvidsson gav oss 

mot slutet av mötet en fiktiv bild (sann 
eller osann?) över hur människor om ett 
hundra år kanske kommer att leva.

Efter mötet avnjöts julbord. Kvällen 
avslutades med kända julvisor och allsång, 
än en gång till toner från Sven-Olofs 
dragspel. 

Vasaorden av Amerikas lokalloge Calmare 
Nyckel genomförde lördag 19 jan logemöte 
med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett 
fyrtiotal medlemmar deltog. Logen inleddes 
med parentation över avlidna logesystern 
Asta Gullman. Logen beslutade avsätta 
pengar till ett stipendium att utdelas till 
någon ungdom, när det anses befogat och 
är berikande för logens arbete.
Av tjänstemännens verksamhetsberättelser 
för år 2012 kan bl.a. noteras: Åtta 
protokollförda styrelsemöten och loge-
möten genomfördes. Övriga aktiviteter 
var gökotta och Sverige Amerika dagen. 
Ulf Wickboms kåserande över Öländska 
emigranter som återvände hem var extra 
uppskattat, liksom två egna logesystrars 
berättelse om Olle i Skratthult och 
framförande av emigrantvisor.
1638 anlände segelfartyget Calmare Nyckel 
till Delaware och kolonisationen av staten 

fortsättning på sidan 20

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628
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Höstupptakt i Ronneby
Logen Ronneby nr 630 inledde höstens 
logemöten den 1 september. Sy O Agneta 
Klämfeldt kunde hälsa ett 50-tal logesyskon 
välkomna.
Sy O vände sig speciellt till DD sy 
Birgitta Schött och br Bengt Olsson, 
Logen Carlskrona nr 601, samt från 
Logen Utvandrarna nr 680: O br Lennart 
Mattsson, br Bertil Geneback, sy Marianne 
Wallden, sy Ulla Virmdal, br Thord 
Åkesson, sy Ulla och br Bengt Ödman.
Vi fick höra rapporter från de Vasasyskon 
som under sommaren deltagit i 
olika Vasaarrangemang, allt från 
nationaldagsfirande i Brunnsparken till 
ÅSA-firande i Ljuder. 
Efter en god supé bestående av fiskpaté 
samt Biff à la Lindström var det dags att 
lyssna på Jane Brett som berättade om 
Ronnebyemaljens historia. Det var ett 
ämne som intresserade alla, framför allt 
de som själva upplevt delar av historien. 
Jane tackades med varma applåder och sy 
Agneta överlämnade en blomma.
/EA
Systrarnas afton
Lördagen den 6 oktober samlades drygt 50 
Vasasyskon till höstens stora begivenhet, 
Systrarnas afton. Sy O hälsade välkomna 
och vände sig speciellt till kvällens gäster: 
DM br Olle Wickström Logen Skåne 
nr 570 och DD sy Birgitta Schött Logen 
Carlskrona nr 601 samt ytterligare 9 
gäster.
Med tanke på den här speciella dagen 
berättade KL br Per Ericsson om  5 
systrar som levde i skuggan av sina bröder, 
nämligen systrarna Kennedy.

Vasaorden av Amerikas lokalloge Calmare 
Nyckel genomförde lördag 16 februari 
loge-möte med installation av nya och 
omvalda ämbetsmän. Ett 50-tal medlemmar 
deltog. Till ordförande installerades 
den omvalda Britt-Marie Lindeblad. 
Installationen ut-fördes av en stab från 
lokallogen Blå Jungfrun i Oskarshamn, 
under ledning av dess distriktsdeputerade 
Birgit Fogelström. Under logemötet in-
valdes fem nya medlemmar, som kommer 
att invigas i logen den 16 mars. Efter mötet 
avnjöts supé och mötet avslutades med 
dans.

LL 628’s nya tjänstemän

New Sweden tog sin början. 375-års-
jubileet har förberetts genom berättelser om 
detta. Ett samarbete med kulturföreningen 
Dryaden har lett till att man kommer 
att sätta upp ett konstverk i Kalmar med 
anknytning till händelsen.
Logen hade vid årets slut 122 medlemmar. 
I genomsnitt besökte 59 medlemmar 
våra logemöten. Logens ekonomi är god. 
Årsavgiften förblir oförändrad. Styrelsen 
beviljades full ansvarsfrihet.

LOGEN RONNEBY nr 630
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LH sy Ann-Margreth Ericsson berättade 
bl a om det år då Systrarna och Bröderna 
gjorde ett gemensamt program, ”Gustaf 
Fröding i ord och toner” som de ”turnerade 
runt med” till andra loger.
Efter en välsmakande buffé vände alla sig mot 
scenen där en TV-studio nu fanns. Det blev 
systrarnas egen variant av TV-programmet 
”God morgon” med besök och intervjuer 
av flera prominenta ”Ronnebybor” : Vår 
egen krögare i samarbete med vår KL Per 
Ericsson, sillaroddens vinnande kvinnolag, 
tågresenärerna, SPA-tanterna och många 
fler. Våra systrar drog ner spontana skratt 
och applåder och avtackades av O sy Agneta 
med en röd ros och av PS br Bertil med ett 
strumpeband i rött och svart som han själv 
iförde damerna!
/EA
En förtrollad afton
Lördagen den 10 november – en alldels 
vanlig gråtrist höstdag – samlades vi till – 
En förtrollad afton!
Sy O Agneta Klämfeldt hälsade alla 
välkomna och vände sig speciellt till SLD 
br Åke Mellnert och sy Carina Norin, vår 
före detta DD br Karl-Erik Mellnert och sy 
Karin Mellnert samt DD LL 747 br Olle 
och sy Inga-Britt Olsson.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar intog 
vi kvällens supé: Melon med parmaskinka, 
kalkon med tillbehör samt kaffe och kaka.
Efter supén förtrollade prästen Peter 
Barvestedt och han dotter Eleonor oss 
med sina magiska inslag. Dukar försvann 
och dök upp, spelkort bytte valör och 
mycket mer. God assistans fick han av sy 
Carina Norin och sy Ingrid Hermansson 
som var som klippt och skurna för att bli 
trollkarlsassistenter.
Fast vi visste att han manipulerade oss, så 

begrep vi inte hur han kunde......
Trots allt, efter föreställningen slut, hade 
alla både plånböcker, klockor och halsband 
på sig. Sy O Agneta tackade dem båda för 
en förtrollad föreställning.
/EA 
Höstens Vasautflykt
En strålande höstdag samlades ca 25 
Vasasyskon på Svalemåla gård och där 
välkomnades vi av syster Lotta Nilsson 
och broder Åke Karlsson. Vi bänkade 
oss i ”Lagårn” där det serverades våfflor 
med sylt och grädde. Broder Åke 
berättade om gårdens historia - en gård 
som gått i många generationer i hans 
släkt.
Stärkta av dessa goda våfflor gav vi oss ut 
på en tipsrunda i naturen kring gården. 
Många knepiga frågor om gården och 
alla dess djur. Efter rundan gick en del 
ner till den lilla hamnen som tillhör 
gården och några traskade upp på 
utsiktsberget där det var en vidunderlig 
utsikt över Blekinges vackra skärgård.
Dagen avslutades med att vi sjöng 
några sånger tillsammans och njöt av 
en god planka fylld med kött, kyckling 
och massor med exotiska frukter. Sy O 
Agneta Klämfeldt tackade Lotta och 
Åke för deras gästfrihet och vi for hem 
efter en dag med goda Vasavänner. /EA



22

Första advent samlades ca 15 
Vasamedlemmar i Kverrestad kyrka för 
gudstjänst, en fin gudstjänst som leddes 
av Prosten, Sy Ylva Persson/Hallström 
och efteråt samlades vi för samkväm i 
Kverrestads Bygdegård

Lördagen den 15 december var det julfest 
i Kverrestads Bygdegård med ett 30-tal 
egna Logesyskon. 
Gästande ordenssyskon: DD Sy Nadja 
Häll, Br Conny Häll och Sy Eva Newin från 
Logen Christian Nr 617, Kristianstad. 
Långväga gäster från Logen 636 i Lidköping 
Sy Connie Grön och Br Einar Savolainen-
Grön.
Br Henrik Johansson fick ta emot Logens 
förtjänsttecken av Ordf Sy Gull-May 
Åstradsson. För att få detta märke måste 
man ha 10 tjänstepoäng och Henrik hade i 
dagsläget 20 poäng.

Efter Logemötet hade ett 10-tal gäster 
tillkommit med bl.a. dragspelaren Tom-
Inge Wahlqvist. Logesyskon och gäster fick 
ta plats vid de fint juldekorerade borden 

som Sy Evy Fredsberg var mästare till. Ett 
speciellt tack till alla som hjälpte till vid 
dukning och uppställningen av Logen så 
detta möte kunde bli möjligt.
Festligheterna började med att Tomelilla 
lucia med tärnor, som spred ljus och värme 
med sin skönsjungande sång.
Efteråt dukades det upp ett fantastiskt 
julbord, där inget av julens läckerheter 
saknas. Vi njuter av julmaten och barnen 
tänker, kommer inte tomten snart?
Dragspelaren Tom-Inge Wahlqvist spelade 
upp till dans runt granen och då plötsligt 
under dansen ”små Grodorna”, dyker 
tomten upp.  Barnen samlas runt tomten 
och i hans säck finns både julklappar och 
godispåsar till barnen. Innan tomten måste 
iväg hinner han med en långdans med en 
avslutande karusell. 

Kvällen avslutas med auktion av skänkta 
saker, allt från kransar, kakor, sylt, glögg 
m.m. där klubban hölls av den rutinerade 
auktionsutroparen Br Hans-Ingvar Hans-
son. Vid kaffet förärades Logens DD Sy 
Nadja Häll med en julblomma. Dragning 
i närvarolotteriet vanns av Bröderna Sven-
Erik Nilsson, Bo Gustavsson, Bengt-Arne 
Åstradsson och Sy Birgit Löfvall.

Dans kring julgranen med gästen Tom-Inge Wahlqvist på 
dragspel.

Ett julbord med alla sorters godsaker på.

LOGEN TOMELILLA nr 631
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Ordf. Sy Gull-May Åstradsson tackade för 
detta år och önskade alla en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR denna 
mycket fina kväll och hoppades att även 
tomten skulle komma till de vuxna på 
julaftonen.
Dagen efter förärade Ordf. Sy Gull-May 
Åstradsson hedersmedlemmarna med 
varsin blomstergrupp i hemmen.

Lördagen den 19 januari hade Vasa Orden 
av Amerika årets första Logemöte.
Ett 40-tal egna och gästande (blivande 
medlemmar) hade mött upp denna fina 
vinterkväll, någon decimeter snö och några 
minusgrader kallt.
Under mötet hölls det årsmöte samt val av 
tjänstemän för 2013. 
Som Logens Ordf. omvaldes Sy Gull-May 
Åstradsson. 
Efter mötet och maten, började föreställ-
ningen av våra egna Vasasyskon. 
Under hösten har vår duktige Br Hans W 
Lundgren varit ledare i en studiecirkel med 
tema ” Emigrationens orsaker under åren 
1846-1920”.
Föreställningen var uppdelad i fyra akter, 
Br Hans W Lundgren som berättare och 
Vasaaktörerna som agerande i varje akt.

Akt 1. Br Hans W Lundgren berättade om 
Enskiftet:
”På sitt gods Svaneholm hade Rutger 
Maclean genomfört ett framgångsrikt 
skifte efter Engelskt mönster. Kungen hade 
sneglat på detta och funnet det intressant 
varför man kungjorde en förordning om 
enskifte i Skåne 1803. Meningen var 
att man skulle sammanföra de spridda 
markerna till separata gårdar vilket i sin 
tur betydde att gårdarna fick utlokaliseras 
från byn till nya platser, en förändring utan 
motstycke”.

Vasaaktörerna spelar nu upp en scen om hur 
det kunde gå till, en scen som innehöll det 
mesta. Lantmätaren Lars Svensson (spelad 
av Enar Hallström), som skall göra Enskifte 
hos makarna Kenneth och Lena Andersson, 
som blir ovänner med sina grannar Helge 
och Birgitta Hansson. En scen som börjar 
med sång och spel, men som slutar med 
att Länsman Birger Bure (spelad av Lars-
Göran Andersson) kommer till platsen och 
försöker lugna ner parterna).
Akt 2. Br Hans W Lundgren berättade om 
Fattigdomen.
”Under många år under 1800-talet drab-
bades Sverige liksom Europa av ogynnsamt 

Vasaaktörerna spelar upp en scen om enskiftet vid 
efterkapitlet.

Auktion med Br Hans-Ingvar Hansson som utropare samt 
hjälp av O Sy Gull-may Åstradsson och Sy Ulla Nilsson.
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Akt 3. Br Hans W Lundgren berättar om 
Kyrkan. 
”En faktor som blev av betydelse var 
enskifte, gårdarna hade till stor del flyttas 
ut och byar hade i mångt och mycket 
splittras. Kyrkan låg inte längre mitt i byn. 
En radikal väckelserörelse var det som 
uppstod bland ”Janssarna” i Hälsingland 
under ledning av den Karismatiske Erik 
Jansson på 1840-talet.
Vasaaktörerna spelar nu upp en scen där Br 
Hans-Ingvar Hansson spelar Erik Jansson, 
som berättar om hur svårt det är i Sverige 
med sin tro.
Akt 4. Br Hans W Lundgren och Vasa-
aktörerna berättar om ”Amerikabreven” och 
den mycket uppskattade föreställningen 
slutar med att alla sjunger (även Publiken), 
”HÄLSA DOM DÄR HEMMA”.
Efter spelet var det dags för kaffe och 

väder med missväxt som följd. Men ingen 
gång var så svårt som de tre åren 1867, 
1868 och 1869. Svälten var ett faktum och 
dödligheten ökade, många var tvungna att 
sälja sina torp och ge sig iväg. Amerika som 
det förlovade landet med fri jord blev då en 
möjlighet”.
Vasaaktörerna spelar nu upp en scen om 
hur en fattig familj kommer till Patron, för 
att göra rätt för sig, en dramatisk scen med 
oväntat slut.

naturligtvis dragning både i trisslotteriet 
och i närvarolotteriet. I det sist nämnda 
vann denna kväll
Systrarna Lena Andersson, Ann Ingvarsson, 
Eva Danielsson och Gull-May Åstradsson.
En härlig kväll och en fin inledning på det 
nya året.
Lördagen den 9 februari hade Folkets 
Park i Tomelilla där vi brukar ha våra möten 
bjudit in alla föreningar och organisationer 
till en träffpunkt för allmänheten. Här 
hade vi möjlighet att visa upp vad Vasa 
Orden stod för med hjälp av broschyrer, 
Vasa information, bildspel på 110 bilder 
och naturligtvis oss själva med namn 
brickor. Det var en mycket välbesökt em. 
med många intressanta människor och vi 
tror att vi har sått några frön här och var. 
Lördagen den 16 februari hade vår 
Loge möte i parken i Tomelilla. På mötet 
berättade vår KL Br Enar Hallström om 
de svårigheter som var i Sverige redan på 
1600-talet när Sverige var i frontkrig mot 
Danmark, Polen och Ryssland. När Sverige 
hade en massa trupper på andra sidan 
Östersjön slår den Danske Kungen Kristian 
IV till och intar de viktiga fästningarna i 
Kalmar och Älvsborg. Samtidigt står den 
danska flottan i Stockholms skärgård och 
hotar huvudstaden. Den unge kung Gustav 
II Adolf inser att Sverige behöver fred. 
Axel Oxelstjärna som var Sveriges största 
statsman genom tiderna kom på idén 
att köpa tillbaks Älfsborg och Göteborg 
som redan på den tiden var viktig för 
skeppshandel.
Axel Oxelstjärna förhandlade med Dan-
skarna år 1613 i Knäred (som ligger 
någon mil öster om Laholm, där den 
svenska riksgränsen mot Danmark låg på 
1600-talet).

”Publiken”
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Vår julfest hade vi lördagen den 15 
december 2012 på Hemgården i Viken. 
Vi var 60 personer som hade samlats och vi 
hade gäster från ett par olika loger.
En stämningsfull parentation hölls för vår 
bortgångne medlem, Sy Ingrid Svensson.
Slutnominering och val av tjänstemän 
för 2013 genomfördes av FDO Sy Evy 
Lindstrand. Alla tjänster är tillsatta.
BKL Sy Ingrid Berg framförde julhälsningar 
från några av våra vänloger och LH Br 
Gunnar Lindstrand pratade som vanligt 
om gamla tider.
Mötet avslutades som vanligt med en 
vacker ljussläckningsceremoni.
Möteslokalen förvandlades till en sal med 
julstämning. Under tiden serverades glögg 
och pepparkakor. Julmaten smaka mycket 
gott och vid kaffet med mandelmussla kom 
fyra välsjungande luciatärnor och sjöng för 
oss. Även jultomten kom och hade många 
fina julklappar med sig till oss.
Lotteribordet kom fram också och många 
gick hem med fina vinster.

Läget i Sverige har sällan varit så pressat 
som vid freden i Knäred, som i år firar 
400 års jubileum med ”pompa och ståt” i 
Knäred samt i byarna runt om.
Efter denna fantastiska historia var det 
skönt att sätta sig till de vackert allmoge 
dukade borden av Sy Lena Andersson och 
äta en god dansk Hackebiff med mycket 
tillbehör.
Efter maten kom Gullvi Andersson och 
berättade och sjöng på skånskt bygdemål 
från den gamla goda tiden, bl.a. läste hon ur 
boken ”NÅR DÄR E SKÖNT I STUAN” 
av Birgit Lindström, ett mycket uppskattat 
program.
Kvällen avslutades med kaffe och dragning 
i närvarolotteriet, vinnare blev denna gång; 
Systrarna Ingrid Mattsson och Gullan 
Gustafsson samt Bröderna Bo Gustafsson 
och Bo Wigren. Som vanligt en trevlig 
kväll i god Vasaanda.

Sy Gertrud Hägg, Br Lars-Göran Andersson, Br Bo Wigren 
och Br Bengt-Arne Åstradsson vid bordet när det var öppet 
för allmänheten.

Det fina lotteribordet.

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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På julmötet den 15 december bestod 
efterkapitlet av juliga bord med jultallrikar 
och småvarmt och dryck efter behag. Vid 
kaffet tog Br Bengt Lagesson kommandot 
och ledde oss i dansen runt granen och till 
sin hjälp hade han Br Lennart Merborn 
som spelade dragspel med bravur. Det hela 
avslutades med en långdans genom alla 
salarna och rummen.
Vid januarimötet var förkapitlet förlagt 
till Stadsbiblioteket. Tolv logemedlemmar 
fick en givande och grundlig genomgång 
av bibliotekets historia och uppbyggnad. 
Vi fick också veta var alla olika böcker och 
tidskrifter fanns utplacerade nu efter den 
stora utbyggnaden.
Efter mötet åt vi en enkel fiskrätt under 
gemytliga former. Br Bo underhöll oss 
med sång till eget gitarrackompanjemang. 
Bland annat sjöng vi alla: Man ska leva för 
varandra. Skulle inte det kunna vara en 
Vasa-sång? Efter lotteriet och kaffet gick vi 
åter ut i vinterkylan.
Reception och installation i februari.
Br DD med stab från LL Calmare Nyckel 
nr 628 installerade de nya tjänstemännen .
Gäster och logesyskon intog sina platser 
i den festligt uppdukade logesalen. Br 
O hälsade oss välkomna och Br CM 
utbringade på hans begäran den påbjudna 
skålen och ett fyrfaldigt leve för Hans 
Majestät Konungen. Vid desserten höll Sy 
VO talet till våra nya logesyskon. Sy VO 
läste en dedikerad dikt till recipienderna 
och recipiendernas skål följdes av levet för 
dem och vi skålade och hurrade för logen.
Efter lotteriet och kaffet gick vi åter ut i 
vinterkylan.                          Göran Nilsson

Lördagen den 26 januari 2013 hade LL 
Höganäs nr 634 Högtidsmöte med in-
stallation av tjänstemän. Logen Kärnans 
stab installerade våra tjänstemän på ett 
mycket fint och Högtidligt sätt. Efter 
installationen blev flera av våra Logesyskon 
avtackade eftersom de hade fullföljt sina 
tjänsteuppdrag.
För 40 års medlemskap erhöll Sy Elise 
Ek sitt märke och 25 års märket erhöll Sy 
Märta och Br Ove Thornblad samt för 10 
års medlemskap Br Bengt Johansson och 
Sy Lena Hultén-Johansson.
Mötet avslutade som brukligt och därefter 
satte alla sig till bords för en delikat 
Högtidsmåltid och kvällen avslutades som 
brukligt med dans och lotteri och vi gick 
alla hem med ännu ett fint Vasaminne.
Anita Bengtsson KL

Sy Bodil och Sy Ewy bjuder på glögg och pepparkakor.

Kvällen avslutades med att vi alla sjöng 
“Nu tändas tusen juleljus”. Vi önskade 
varandra en God Jul Och Ett Gott Nytt År 
och gick hemåt nöjda och glada efter en fin 
Vasakväll.                    BKL Ingrid Berg

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
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VO Christer Hultberg tar en sväng med DD Birgit 
Fogelström

Logemöte lördagen den 10 november 
2012. 
Denna kväll kunde O Br Lennart Mattsson 
hälsa 5 gäster välkomna, nämligen från LL 
Skåne nr 570 DM i DL 20 BR Olle och 
Sy Marie Wickström, O Br Per Dahlman 
och Sy Gunnel Hallberg Dahlman samt 
från LL Klockan nr 747 vår DD Sy Inger 
Ericsson. Dessutom fanns 29 egna syskon 
på plats. 
Vid nomineringskommitténs föredragning 
av förslag till nya tjänstemän konstaterades 
med glädje att alla platser är besatta. 
PS Sy Ulla Ödman läste upp motiv-
eringarna på de två kandidaterna till vårt 
Hedersstandar. Vid omröstningen visade 
det sig att Mats Sandelius fått flest röster. 
Efter logemötet serverades hjortstek med 
tillbehör, varefter vi bänkade oss för kvällens 
efterkapitel. Bengt Petersson, skicklig 
fotograf från Asarum, visade vackra bilder 
och berättade engagerat om fåglarna i vår 
närhet. 
Som vanligt avslutades kvällen med kaffe, 
kaka och lotteri.
Logemöte lördagen den 8 december 
2012. 
Vid årets sista logemöte skedde val 
av tjänstemän för 2013 samt val av 
nominerings- och medlemsvårdskommitté. 
Kvällens stora begivenhet var förstås det 
överdådiga julbordet med alla delikatesser. 
Vi bjöds också andlig spis 
i form av välsjungande lucia med tärnor, 
som framförde såväl de gamla välkända 
julsångerna som modernare stycken. Jul-
klappslotteri med många fina vinster samt 
kaffe med struva avslutade en härlig kväll 

Underbart årsmöte den 26 januari 2013 
Vasa Orden av Amerika Logen Westervik 
nr 679
Tänk att det kom 12 syskon från Logen 
Blå Jungfrun nr 749 för att installera och 
glädja oss med sin närvaro. Väl genomförd 
installation under DD Sy Birgit Fogelströms 
ledning samt väl genomfört logemöte av 
omvald ordförande Sy Gunilla Öst. Många 
fina utmärkelser, se bilderna på hemsidan.
Och visst hade vi det underbart roligt 
med god förtäring, mycket dans, snabbt 
genomfört lotteridragning med mycket 
spänning samt många glada skratt i sann 
Vasa anda.
Det är en fröjd att vara nyvald Loge-
historiker och en tillgång att kunna skriva 
ett blogginlägg direkt på hemsidan. Tack 
Br Christer för att du ger oss denna nya 
tekniska möjlighet.                       
Se vår hemsida www.vastervik679.se, 
klicka på bilder så ser ni allt som hände på 
mötet, nyvalda och vilka som var där från 
Blå Jungfrun etc.
Hälsningar från nyvald logehistoriker 
Walle Johansson 

LOGEN WESTERVIK nr 679 LOGEN UTVANDRARNA 
nr 680
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Marie Wickström och O Leif Svensson i LL747.

2012
Under ett kallt ”Julkul” på torget den 9 
december delades HEDERSSTANDARET 
ut till Mats Sandelius av vår O Lennart 
Mattsson under en paus i musiken och 
sången. Det var ytterligare minst sex loge-
syskon närvarande.
Br Lennart talade kort om vad Vasaorden är 
och att vi varje år delar ut denna utmärkelse 
som röstas fram av logen till någon som 
gjort något för kulturen i Karlshamn och 
i år blev det Mats Sandelius som blev 
framröstad och fick mottaga standar, brev-
telegram och en paket. Mats tackade och 
tog emot och vi kunde gå hem igen.
Ulla/PS

Logemöte lördagen den 12 jan. 2013
O Br Lennart Mattsson hälsade alla 
välkomna till ett nytt Vasa-år. Han vände 
sig speciellt till vår DD Sy Inger Ericsson 
och Br Ingvar Åkesson från LL Klockan 
nr 747. Ett trettiotal egna medlemmar 
hade också slutit upp. Flera logesyskon 
hade säkert kommit om inte grasserande 
förkylningar hindrat dem.
DD Sy Inger ledde årsmötesförhandlingarna 

då verksamhetsberättelsen för 
2012 samt alla olika rapporter lästs upp. 
Samtliga handlingar godkändes och styr-
elsen beviljades ansvarsfrihet.
I matsalen väntade sedan salladsbord, 
Wallenbergare med potatismos, ärtor 
och rårörda lingon. Som vanligt gott och 
rikligt.
Kvällens föredragshållare var Curt Johans-
son, mottagare av Hedersstandaret år 2007. 
Han berättade om sin släkts emigration 
från Abborremåla i Blekinges skogsbygd till 
blockhus i Canada. Det var inte fattigdom 
som fick många att lämna Sverige, snarare 
äventyrslystnad. Flera hamnade sydost om 
Edmonton.
De köpte bra jord och fick det gott ställt 
tack vare sin veteodling. Curt avtackades 
med en varm applåd och en blomma hem 
till sin förkylda hustru. Kvällen avslutades 
som vanligt med kaffe, god kaka och 
lotteri.
KL

och ett fint Vasa-år.
KL
UTVANDRARNAS HEDERSSTANDAR 

Lucia Foto:Pavel Kopcok
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Lördagen den 12 december hade Klockan 
sin sedvanliga julfest.
Många egna logesyskon hade mött upp 
liksom vår DD Olle Olsson och Sy Inga-
Britt.
 Kvällens kulturledare Sy Helena läste ett 
svar på en viktig fråga, vilken skickats till en 
stor tidning; nämligen ”Finns jultomten?” 
Svaret till pojken, som ställt den, blev att 
jultomten finns. Vilken tur för alla barn!
Br Leif tackade alla tjänstemän för gott 
samarbete och önskade alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt år. VO Br Sven-Olof 
överlämnade en blomma från logen med 
ett tack till Br Leif för allt arbete han lagt 
ner.
Vår mångåriga medlem Sy Ebba Svensson 
har skänkt en fin matta till altaret, vilket 
uppskattas mycket av logemedlemmarna. 
Tack Sy Ebba!
Salen mörklades och in skred Lucia med 
tärnor till underbar sång. Det blir alltid en 
nostalgisk stämning, när de välkända och 
nyare julsångerna sjungs. Sedan smakade 
glöggen och pepparkakorna bra.
Så var det dags att ta för sig av julmaten och 
slå sig ned vid de vackert dukade borden.
En av våra nya medlemmar satte fart på 
långdansen till Br Leifs dragspelstoner.
Det var nyttigt med motion efter maten så vi 
fortsatte med alla de välkända ringlekarna.
Det knackade på dörren och in klampade 
jultomten med säcken full av julklappar till 
logens alla snälla syskon.
Stämningen var som vanligt hög och kaffet 
med den obligatoriska mandelmusslan 
smakade bra. Lottdragning följde och några 
blev glada (de som vann) och vi andra får 
hoppas på bättre tur nästa gång.

Så vandrade vi alla ut i den mörka vinter-
natten efter årets sista logemöte./IE

Det var kallt och vintrigt, när vi samlades 
till årsmöte den 26 januari.
KL Sy Helena höll ett intressant föredrag 
om Svenska kyrkan i New York, värd att 
besöka om vi kommer till USA.
Efter sedvanliga förhandlingar samlades 
vi kring vackert dukade bord prydda med 
små färggranna elefanter. Dessa hade 
kvällens föredragshållare köpt i Indien. 
Vi skulle naturligtvis haft en indisk rätt 
på menyn och nanbröd, men istället åt vi 
Wallenbergare med god aptit.

Jonathan Melanson berättar om Indien.

Jonathan Melanson, som varit i Indien, 
berättade till vackra bilder om landet, som 
utvecklas snabbt, men fortfarande har 
stora kontraster, färgrika kläder och många 
dofter. Han hade också åkt riksha, som 
drages av en man till fots eller på cykel.

LOGEN KLOCKAN nr 747
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LH Eivor Wingren mottog FDO och LFT.

Högtidsmöte den 16 februari
Klockan 747 gästades av Vasasyskon från 
Logerna 608, 698 och 570. DM Olle 
Wikström och fru Marie besökte oss 
också.
Vid logemötet fick VO Br Sven-Olof och 
Sy Christina Stigsson mottaga Vasaordens 
25-årsmärke. Br Sven-Olof tackade för 
utmärkelserna.
LH Sy Eivor Wingren och FS Br Bonde 
Martinsson fick av O Br Leif mottaga LFT 
och FDO utmärkelserna.
KL Sy Christina inledde sitt anförande med 
en fråga: Vad är det som ” Öppnar sig som 
ett leende, sluter sig som ett streck draget 
i vatten”
Svaret är blixtlåset. I april för 100 år 
sedan fick svenskamerikanen Gideon 
Sundbäck patent på den sista viktiga biten 

Färgglada dockor från Indien visades 
också upp. Dånande applåder visade hur 
uppskattat föredraget blev.
Kaffe och kaka smakade bra och sedan 
följde lottdragningen. 
Det kändes ännu kyligare ute efter den 
varma hjärtliga stämning vi haft under 
kvällen. /IE

som gjorde att blixtlåset slog igenom. 
Sundbäck dog1954 och efterlämnade då 
en förmögenhet på 13 miljoner dollar, 
smålänning som han var.
LH Sy Eivor berättade om Scalapaviljongens 
historia. Vi har våra möten i en gammal 
Godtemplarlokal.
O Br Leif hälsade alla välkomna till 
middagen vid de vackert dukade borden.
På menyn stod Toast Salek, fläskfilé med 
tillbehör och pannacotta med bär. 
Konungens skål utbringades och Kungs-
sången sjöngs.
Till desserten bjöd DD Olle på ett 
glas portvin och en skål för Vasaorden 
utbringades.
Logens DJ Br Elve stod för dansmusiken. 
Därefter följde lotteri och kaffe med kaka.
Vi hade så trevligt att det hunnit bli söndag 
innan vi begav oss hem. /IE
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B i b l i o t e k a r i e n 
på Växjö stads-
bibliotek visar upp 
en färdig bokbag.

Br Hans W Lund-
gren som berätt-
are i LL631.

Glöm inte bort 
att anmäla dig 
till Distrikts-
mötet i maj!
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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

Luciauppvaktningen i LL Utvandrarna nr 680. Foto: Pavel Kopcok.
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