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VasaVänner
Vi i styrelsen vill tacka för det stöd Ni har givit Vasa
Support Club under året som har gått.
Vi hoppas även att Ni under 2014 vill stötta vårt jobb att stödja och hjälpa Lokalloger
men även ungdomar med ekonomiska bidrag till olika aktiviteter så som medlemsrekrytering och bidrag vi studier i Amerika.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgironummer
105 68 42 – 6.

Kafékultur i Växjö. Medlemmar i Logen Carl von Linné nr 678 besöker Skåres Konditori. Foto: CBN

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 maj 2014.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
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 till din e-post
med så hög upplösning som möjligt.
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon!
Våren börjar så sakta göra sitt intåg i vårt
land. Här i Malmö har vi som vanligt haft
horisontellt snöfall och det medför de vanliga problemen med igenkorkade vägar och
annat bekymmer. Snömängden har dock
varit begränsad och jag har bara behövt
skotta snö vid något enstaka tillfälle.
Alla logerna har nu haft sina installationsmöten och jag vill önska de nya tjänstemännen lycka till i sina respektive befattningar.
Jag vill samtidigt passa på att framföra ett
varmt tack till dig som lämnat ett tjänstemannauppdrag för allt det arbete som lagt
ned unde den gångna terminen. Detta
innebär absolut inte att Du i fortsättningen
inte kan ta ett nytt uppdrag i din loge.
I augusti månad i år sker den sedvanliga
tjänstemannautbildningen och det är min
och övriga Er´s förhoppning att så många
som möjligt har tillfälle att närvara vid
detta utbildnings/informationstillfälle. Det
gäller givetvis först och främst nytillträdda
tjänstemän men även de som förväntas ta
klivet upp på ordinarie tjänstemannabefattningar nästa år.
Distriktsmöte skall vi inte ha förrän i maj
månad nästa år (2015) men det börjar bli
tid att tänka på motioner till detta möte.
Motionerna måste vara DS tillhanda senast den 31 december 2014. Alla motioner
måste behandlas av den egna logen för att

kunna tagas upp på Distriktsmötet. Har
Du problem med hur det skall skrivas fråga
din Ordförande eller DD annars står ER´s
MDER (Br Lennart Nilsson) alltid till förfogande. Det är viktigt att vi får motioner
så att vi kan föra vår Orden framåt.
Tyvärr så har antalet motioner minskat de
senaste Distriktsmötena.
Det är med beklagande jag måste meddela
att två av våra Lokalloger i vårt Distrikt beslutat att lägga ner sin verksamhet.
Logen Carlskrona Nr 601 och Logen Utvandrarna Nr 680 har inlämnat sina ansökningar att lägga ner respektive loge. Logerna har haft sina sista möten.
Vi tackar dessa båda loger för allt det goda
det gett oss alla under åren som de verkat
för vår Orden.
Har Du erhållit dina inloggningsuppgifter
till medlemssidan på vår hemsida?
Om inte så tag kontakt med din PS i logen.
Med önskan om en skön vår med mycket
sol och värme.
Med bästa Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

VASAVÄNNER!
Årets Svenskamerikan 2014
är utsedd!

Ordenssyskon!

Det är en stor ära för Vasa Orden av Amerika
att få tilldela C. Fred Bergsten utmärkelsen
Årets Svenskamerikan 2014.
C. Fred Bergsten grundade Peterson
Institute for International Economics i
Washington DC. 1981. Peterson Institute
är det ledande forskningsinstitutet i USA
som ägnar sig åt internationell ekonomi
och den mest inflytelserika tankesmedjan
för internationell ekonomisk politik i
Washington DC.
Delegationer från Finansdepartementet,
Riksbanken
och
enskilda
svenska
affärsbanker orienteras årligen av Bergsten
och hans kollegor om det ekonomiska
tillståndet i USA och världsekonomin.
Bergsten har fungerat som ekonomisk
rådgivare såväl åt republikanska som
demokratiska administrationer och genom
honom har svenska regeringar hållit sig
informerade om viktiga förändringar i
USA och världsekonomin till gagn för vårt
land.
Bergstens farföräldrar utvandrade från
Kumlatrakten till Kansas 1886. Därav
hans stora intresse för vårt land. Hans
svenska kontaktytor är omfattande, såväl

En God Fortsättning på det nya Vasaåret
2014. Logerna har nu installerat sina
tjänstemän för den nya terminen och jag
önskar om- och nyvalda lycka till.
Nu håller jag på med att sammanställa
Logernas Terminsrapporter och göra
statistik som skickas till Storlogen i USA.
Det är mycket intressant att få läsa era
rapporter. Så är det också intressant att få
vara med om att få följa årets växlingar, med
olika arbetsuppgifter, vid olika årstider.
Nu går vi mot ljusare tider och jag ser fram
emot en skön vår med många vårblommor.
Påsken närmar sig väl när denna tidning
kommer i brevlådan och då ska jag måla
påskägg med barnbarnen.
ER-mötet brukar vara i början av mars, men
har flyttats fram till mitten av mars så att fler
kan närvara. Det blir en Tjänstemannaträff
i augusti och jag hoppas att många PS och
BPS anmäler sig till detta. Träffen är ett bra
tillfälle att knyta kontakter och gå igenom
rutiner.
Jag har så många vänner ute i logerna och
det märks när jag ringer till er. Vasa är
verkligen en fin Orden. Tänk på att göra
besök ute i andra loger också.
I Sanning och Enighet A Västerstjärna DS

fortsättning på sidan 5
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DISTRIKTSKULTURLEDARENS SPALT

”Bayate: den svenska nybyggaronin i Kuba” av Thomas Gustafson
År 1905 anlade Dr Alfred Lind från
Minnesota en sockerplantage och byggde
ett sjukhus tillsammans med ett tjugotal
andra svenska nybyggare i Bayate på östra
Kuba. Tyvärr upphörde kolonin att existera
redan 1922. Det var inte bara svenska
nybyggare från USA som kom dit utan
också svenskar som kom direkt från Sverige.
För den framstående botanisten Erik
Leonard Ekman kom kolonin att betyda
mycket. Här vistades han under de år han
utforskade den kubanska floran. Han kom
från Jönköping. Om denna koloni finns
mycket intressant att läsa i boken.
Jag önskar er nyvalda och omvalda Kulturledare lycka till i ert arbete.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL

Vasasyskon
När Vasa Nytt når er har nog alla årets
tjänstemän installerats. Jag önskar er
lycka till. Till alla som varit kulturledare
under 2013 vill jag säga tack för allt
fint arbete ni lagt ner under det gångna
året. Kulturledarnas rapporter har varit
intressanta att läsa och visar att Kontakt
Amerika och kulturaktiviteterna på
efterkapitlen varit välplanerarde. Synd bara
att alla försök med vänlogekontakter inte
gett så bra resultat.
Två böcker som jag nyligen läst kan jag
rekommendera. Bägge kan vara intressanta
att referera till vid något logemöte.
”Amerika – verklighet och dröm
De frimanska breven från Amerika och
Sverige 1841-1862” utgivna av Axel
Friman, George M. Stephenson samt H.
Arnold Barton
Boken skildrar Carl Frimans och hans
fem söners utvandring från Varnhem i
Västergötland till Wisconsin i USA 1838
och hur det sedan gick för dem. Carl
Friman återvände hem till hustru och äldste
sonen Pehr, men längtade ofta tillbaka till
USA. Ett minnesmärke har rests i Genoa,
Wisconsin och en minnessten har även
rests i Varnhem.

fortsättning från sidan 4

politiskt som ekonomiskt och han besöker
regelbundet Sverige.
Bergsten är filosofie doktor (PhD) från
Fletcher School vid Tufts University.
Han har haft flera viktiga ekonomiska
nyckelpositioner i den amerikanska
administrationen. Som 27-åring koordinerade han USA:s internationella ekonomiska politik i Nationella säkerhetsrådet
med Henry Kissinger som sin chef och
han var biträdande finansminister under
President Jimmy Carter. Han har skrivit ett
40-tal böcker om internationell ekonomi. I
bokverket C. Fred Bergsten and the World
Economy beskrivs Bergstens enastående
karriär.
Programmet startar i Växjö den 16
augusti.
Catherine Bringselius Nilsson FDM
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LOGEN SKÅNE nr 570

med hjälp av bilder av reklamtecknaren
Haddon Sundblom, av både finsk och
svensk härkomst. Haddon Sundblom
föddes i Michigan men hans far var från
Föglö på Åland i Finland och hans mor
från Sverige. Man vill gärna tro att han tog
någon inspiration från Jenny Nyström och
andra svenska tomtetecknare, likaväl som
från den amerikanska traditionen.
I Sverige var det Viktor Rydberg, med
novellen Lille Viggs äventyr på julafton
och kanske främst dikten ”Tomten”, båda
från 1880-talet som lade grunden för det
kulturella sambandet mellan gårdstomten
och jultomten, och Jenny Nyström som
illustrerade de båda texterna.
KL Sy Gunnel gjorde sig till talesman för
Tomten och önskade alla en God Jul.

Julmöte
lördagen den 14 december 2013
O Br Per Dahlman startade tidigt denna
lördagseftermiddag Logemötet i Logen
Skåne nr 570 där 40 egna och 4 gästande
syskon hade samlats.
PS Sy Eva Sjöstrand redogjorde för alla de
julhälsningar vi fått till Logen och för de
som hon som PS skickat ut till samtliga
Lokalloger och till våra egna Logesyskon
som uppnått den aktningsvärda åldern av
80 år och däröver.
Logen tog denna eftermiddag beslut om att
årsavgiften måste höjas för år 2014. Efter
diskussioner beslöts att den skulle vara 550
svenska kronor, för att täcka höjda kostnader
för bl a hyra och de ständigt stigande
avgifterna till Distrikt och Storloge.
Budgeten för 2014 framlades och
fastslogs.
Nomineringslistan inför val av tjänstemän
för 2014 lästes upp. Två vakanser fanns
och O Br Per meddelade att han mycket
gärna tog emot önskemål och förslag från
de som väldigt gärna ville tjänstgöra i vår
Loge framöver.
Under Kontakt Amerika valde KL Sy
Gunnel Hallberg Dahlman att berättade
lite om hur Luciafirandet har spritt sig från
Sverige och vidare till våra nordiska grannar
och inte minst i USA:s svenskbygder. Hon
berättade lite om Tomten och var han har
sitt hem. Är man amerikan så bor han på
Nordpolen, är man från Finland bor han
i Rovaniemi och för oss svenskar har han
adress, Tomteboda.
Den amerikanske jultomten populariserades
i Coca Cola-reklamen på 1930-talet,

O Br Per överlämnade en blomma till Br
Bo Västerstjärna med anledning av hans
högtidsdag.
Sy Gunilla hade som vanligt en hälsning
från LL Kärnan nr 608 och önskade alla
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Logesyskon en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt Vasa-år.
Efter mötet bjöd Logens DD Sy Gunilla
Broddesson med make Br Sven, traditionsenligt på glögg och pepparkakor. En
stund av god sann lugn Vasa-samvaro som
behövdes i denna uppstressade juletid.
Sen… Var det dags för det dignande
JULBORDET. ”Det svenska Smorgaesbordet”.
Vår cateringfirma Romelebygdens Catering
hade överträffat alla förväntningar.
”So myed mad”. ”Go mad å mad i rättan
tii”
Så var det dags att öppna porten för det
bankade på den. In kom Tomten. ”Vilken
överraskning”!!!! Kände vi inte igen honom?
Visst var det han som kom i fjol också?
Det är inte så lätt att hitta till Vasa-logerna
så det är bra att ha en trofast Tomte.

otrolig förmåga att missa Tomten varje år.
Begriper inte varför han måste köpa tidning
mitt under efterkapitlet varje år.
Glada, nöjda, mätta och belåtna skildes
Ordenssyskon åt med allas tillönskan om
en riktigt God Jul och väl återseende till ett
Gott Nytt Vasa-år.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman
Logemöte
fredagen den 10 januari 2014
Denna kalla januarikväll hade 42 egna
och 2 gästande syskon letat sig fram till
Engelbrektsgatan 20 i Malmö för att i
Vasagemenskapens värme deltaga i 2014
års första Logemöte.
O Br Per Dahlman hälsade alla välkomna
och ledde därefter balloteringen av fyra
kandidater som röstades in enligt Ordens
regler.
Logens DD Sy Gunilla Broddesson ledde
valet av Logens tjänstemän för året 2014.
O Br Per Dahlman framförde styrelsens
förslag till kommittéer, vilket föll i god jord
hos medlemmarna och samtliga förslag
antogs.
Därefter överlämnade O Br Per ordförandeklubban till DD Sy Gunilla Broddesson
för att leda årsmötesförhandlingarna.
Verksamhetsberättelsen,
Kulturledarens
rapport, Logehistorikerns rapport, Logens
ekonomiska rapport, Förtroendemännens
rapport och Revisorernas rapport upplästes
och alla lades efter godkännande till
handlingarna.
Logen beslöt efter Revisorernas och Förtroendemännens förslag att bevilja styrelsen
full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.

Tomten hade med sig julblommor till
bl a Logens DD som fick en Tomtekram
också att ta med sig till det stora landet på
andra sidan havet, dit hon skulle resa kring
juletid.
Efter kaffe och god julkaka var det dragning
i det stora jul-lotteriet. Fantastiska vinster
hittade sina nya ägare. O Br Per hann precis
tillbaka till dragningen, efter att ha varit
ute och köpt kvällstidningen. Br Per har en
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Under punkten Kontakt Amerika började
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman med att
önska oss alla god fortsättning på det nya
året. Sy Gunnel berättade sedan lite om
Kanada och dess medverkan i Vasa Orden.
De emigranter från Sverige som bosatte
sig i svenskbygderna alldeles i gränsen till
Kanada började även bruka jord lite norrut
utan att tänka på att de då befann sig i ett
annat land. Den för henne mest kända
kanadensiske Vasamedlemmen är Förre
Stormästaren Br Lennart Petersson som
när han besökte Sverige förvånades oss alla
med att prata helt perfekt svenska.
Logens LH Br George Larsson meddelade
att Logens Skånes historik är i gott skick
och säkert förvar i stadsarkivet.

Efter föredraget intogs kaffe med god
kaka och Sy Marianne Fransson såg till att
sälja andelar i medlemslotteriet där man
varje logemöte har chansen att vinna en
Trisslott, eller kanske högvinsten vid årets
sista möte.
Ordenssyskonen ”flög sen på lätta vingar”
ut i den kalla fullmånekvällen, denna
januarinatt, till tonerna från temat i
filmen Top Gun. Ett passande avslut på en
högtflygande Logekväll.
KL Gunnel Hallberg Dahlman

DD Sy Gunilla slog ånyo ett slag för
”Grisen” som gärna vill bli fylld med lite
pengar till det sk DD-lotteriet.
Efter den goda middagen bänkade
sig Ordenssyskonen för att lyssna på
Flygkapten Leif Litzberger som berättade
om ”Från verktygslåda till kaptensstolen
på Boeing 727”. En fantastisk resa från en
ung kille som gillade att skruva på motorer
till att som lite äldre man få sitta bakom
”spakarna” (läs Joysticken) på detta stora
vackra Flygfartyg. Ett härligt intressant
föredrag som kan rekommenderas.

Från vänster CM Stig Moberg, Sy Britt Fäldt, Br Lars
Moberg, Sy Birgitta Netterheim, Br Åke Netterheim, CMA
Sy Ingrid Moberg och längst bak står O Br Åke Sjöstrand
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Därefter tog Logens DD Sy Gunilla
Broddesson över. Hon genomförde med sin
kvinnliga stab, en värdig och fin installation
av Logens Skåne Nr 570s tjänstemän för
2014.
Logens nye O Br Åke Sjöstrand tackade
staben, och delade därefter ut Ordens
25-års-märken till Br Olle och Sy IngaBritt Olsson samt till Br Sivert och Sy
Lilian Alexandersson.
Br Kjell Åhlander fick ur O Br Åkes hand
mottaga Ordens 40-års-märke. Br Kjell
tackade och berättade lite från sin tid i Vasa
Orden av Amerika.
FDO Br Per Dahlman lånade CM-paret
och de förde fram Logens DD Sy Gunilla
Broddesson och Br Sven Broddesson.

Högtidsmöte med Installation och
Reception lördagen den 8 februari
2014.
O Br Per Dahlman hade glädjen att hälsa
högtidsklädda syskon från den egna Logen
(47 st), Logen Kärnan Nr 608 (18 st) och
Logen Tomelilla Nr 631 (3 st) välkomna
till vårens högtidsmöte i Logen Skåne nr
570.
Denna kväll hade Logen stoltheten att ha
med fyra nya medlemmar som recipierade.
Våra nya syskon Sy Britt Fäldt, Br Lars
Moberg, Sy Birgitta Netterheim samt Br
Åke Netterheim togs in i gemenskapen i
en mycket vacker stilenlig ceremoni, under
ledning av vårt CM-par Sy Ingrid och Br
Stig Moberg samt med Standarbärarna Sy
Anne-Christine Johansson och Sy May-Lis
Nilsson.

Förvånade stod de där en stund på golvet.
Vad skulle nu hända?
Br Per överlämnade Logen Skånes Nr 570s LFT till Sy Gunilla. Därefter fick Br Sven
mottaga Logens Skåne Nr 570-s standar
som var en erkänsla till paret Broddesson
för deras engagemang i LL Skåne Nr 570.
DD Sy Gunilla tackade rört för den fina
utmärkelsen, varefter både hon och Br
Sven tackade för standaret. De fortsätter
gärna att finnas till för Logen Skåne.
O Br Åke Sjöstrand avtackade avgående
O Br Per med blommor och miniatyr-PC-

Avgående O Br Per Dahlman tackade alla i
styrelsen och i kommittéer som tjänstgjort
och för gott samarbete under hans år som
Logen Ordförande.
9

märket. Varefter Br Per överlämnade med
varm hand den vackra Ordförandeskålen
i silver som nu ska pryda paret Sjöstrands
hem istället för paret Dahlmans.
Under punkten kontakt Amerika berättade
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman lite om
Vasa Ordens historia. De nya medlemmarna
fick veta att de under kvällen begåvats med
ca 8 900 nya syskon som finns i Sverige,
Amerika och Kanada. Bröderna kom dit
med sin fru och går hem med sin syster.

och hur viktigt är att vi stöttar denna
verksamhet.
Det långa mötet var till ända och alla
Ordenssyskon förflyttade sig in i festlokalen
där det vackert dukade bankettbordet
väntade med en tre rätters meny, goda viner
och fin servering. FDO Br Per Dahlman
stämde upp i ”Min älskling du är som en ros”

och de nya systrarna Britt och Birgitta fick
vars en ros. Nya VO Sy Marianne Fransson
höll talet till de nya medlemmarna och nye
medlemmen Br Lars Moberg höll tacktalet
från recipienderna. DD Sy Gunilla tackade
för maten och därefter vidtog dansen efter
Rickards One man band intill sena natten.
I Logen Skåne Nr 570 är stämningen alltid
hög och gemenskapen varm och trevlig.

Br Kjell Åhlander motarar 40-årsmärket.

Bakgrunden till namnet Vasa förklaras i en
gammal text med: ”Likt den förste av den
stolta Vasaättens konungar, söka vi här att
ställa ett högt och ädelt mål framför oss”.
Sedan år 1913 äger vår orden rätt att bilda
distriktsloger och lokalloger i USA, Canada
och Sverige. 1935 ändrades vår ordens
namn till Vasa Orden av Amerika.
I Sverige stiftades den första lokallogen 1924
i Göteborg och Skånes första lokalloge blev
Logen Skåne nr 570 som bildades år 1931,
vilken de nya nu blivit medlemmar i.
KL Sy Gunnel berättade också lite om
Vasa-arkivet i Bishop Hill med lite egen
erfarenhet från besöket hon gjort där,

Den nye ordföranden får sin ordförandeskål.
forts. på nästa sida
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LOGEN CARLSKRONA
nr 601

Sedan kom tomten med godispåsar till
barnen. Stort Tack till Damklubben, som
var kvällens värd. Kvällen avslutades med
långdans genom alla salarna. Vi önskade
varandra God Jul & ett mycket Gott Nytt
År! och skildes åt i decembermörkret.

Lördag 7 dec Jul & Luciafest i
Frimurarlogens lokaler.
Logens t.f. ordförande Sy Maj Svensson
hälsade välkommen och speciellt DD
Sy Agneta Klämfeldt Logen Ronneby
Nr 630. CM Br Lennart Jändel föredrog
nomineringskommitténs
förslag
på
tjänstemän för 2014. KL Sy Siv Gustavsson
höll ett intressant föredrag om Årets
nobelpristagare i litteratur Alice Munro
Ontario Canada.
LH refererade ifrån Logens Jul & Luciafester
för 30-40 år sedan.
Gästerna intog logesalen och Lucian Liv
Prising med små tomtenissar kom och sjöng
de traditionella sångerna. Efterkapitel:
Risgrynsgröt och delikata skinksmörgåsar
smakade utmärkt. Lotterna hade en
strykande åtgång med massor av fina vinster.

Lördag 25 jan Logemöte; Logesyskonen
träffades först i Medeltidsbutiken Tidlösa;
Temat var: I hälsans tecken: Vad kryddor,
örter och lika sorters the, som har positiv
inverkan på hälsan enligt medeltida recept.
Logemötet: Logesyskon och gäster: SHL
Br Bertil Eriksson och Sy Ann-Magret
och DD Sy Agneta Klämfeldt hälsades
varmt välkomna. DD Sy Agneta Klämfeldt
och FÖM Sy Agneta Karlsson öppnade
svaret från logens medlemmar – enkät
om Logens fortsatta framtid. Svaret var
övervägande för nedläggning av logen!
Årsmötesförhandlingar var nästa punkt,
redovisningarna upplästes och godkändes.
KL och LH – inlägg utgick pga. tidsbrist.
Tf ordförande Sy Kärstin Holmberg
Jönsson hälsade välkommen till bords. En
utsökt god måltid serverades och DD Sy
Agneta Klämfeldt tackade för god mat. En
kväll i härlig Vasa-anda.

forts. fr. föregående sida

Logen Skånes tjänstemän för år 2014.

Ordenssyskon från orterna Malmö,
Trelleborg, Helsingborg och Ystad trivdes
och droppade en efter en hem efter ännu
en trevlig Högtidskväll.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman

I SANNING OCH ENIGHET
Ulla Thurbin LH
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Logen Kärnans julfest söndagen den 8
december 2014.
Årets sista möte blev avslutning på året
med julfest. I år var julmötet förlagt till
eftermiddagstid, för att logesyskon med
barn och barnbarn skulle kunna vara med
efter logemötet.
Vi tågade in i logesalen till ”Marschen
ur Disneys tomteverkstad”. Det kändes
som att vi var leksaker som tågade in i
tomtesäcken. Det var musikmästare Br Bo
som gjorde att vi fick denna julkänsla.

Fyra generationer i Logen Kärnan nr 608.

Vasasyskon i Amerika och Canada. Som
avslutning på julmötet fick vi lyssna till ”O
Holy Night ” framförd av Céline Dion.
Efter ommöblering i logesalen blev vi åter
inbjudna att ta plats, men nu i nersläckt
logelokal.
Nu fick också gästande vänner, barn och
barnbarn vara med. Sy Sivbritt hade både
barn, barnbarn och barnbarnsbarn med,
fyra generationer alltså.
Plötsligt hörs den välkända luciasången
och in tågar Lucia med tärnor och tre
stjärngossar. De kom från Högastensskolan
med
musiklärare
Lars
Holmqvist
som samlande ledare. Det var mycket
stämningsfullt och vackert.

Lucia med tärnor och tre stjärngossar från Högastensskolan
med musiklärare Lars Holmqvist som ledare.

O Br Alf hälsade välkommen till vår DD
br Leif Larsson och hans fru och Sy Bodil
samt Sy Christina och Br Lars Magneklint
samtliga från LL 634 Höganäs samt våra
egna logesyskon.
Nomineringskommittén föredrog valen till
tjänstemän för 2014. Glädjande nog var
nästan alla posterna besatta.
Tf KL Sy Gunnilla Broddesson berättade
om julfirandet i Amerika. BLH Sy Eivor
berättade om lucialegenden.
Jul- och Nyårshälsningar mottogs
och utdelads till oss alla samt till våra
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Musiklärare Lars berättade att eleverna var
lite nyfikna på Vasa Orden och att gåvan
de fått skulle användas till en skolresa till
Tyskland. Kanske kunde det bli ett utbyte
genom att de kunde berätta om sina
upplevelser i Tyskland och vi kunde berätta
om Vasa Orden.
Därefter blev det glögg och pepparkakor.
Sedan var det dags att äta julbordet 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 Jeanette
dansades det jullekar runt granen och
därefter väntade vi på den ”Riktiga Tomten”
som kom med godispåsar till barnen.
Efter ett digert lotteri med massor av
hembakta julkakor, var det dags att avtacka
arbetsgruppen och till sist önskade vi
varandra En God Jul och Ett Gott Nytt
År!

O Br Alf hade den smärtsamma plikten
meddela att vår CM Br Jan Bürzell hastigt
lämnat syskonringen. En vacker parentation
genomfördes och KP Sy Monica Fahlström
läste en dikt och efteråt hölls en tyst minut
till minne av Br Jan.
DD Br Leif Larsson ledde årsmötesförhandlingarna. Eftersom handlingarna
var utskickade gick allt smidigt, och som
väntat fick styrelsen ansvarsfrihet.
Ljussläckningsmusiken var den vackra ”An
der schönen blauen Donau” av Johans
Strauss.

Efter mötet bjöds det på drink i baren och
stämningen var lättsam innan alla tog plats
vid vårligt dukade bord. Arbetsgruppen
välkomnade oss varmt. På menyn stod
svampkrustad, saltglaserad lax med
grönsaker och kaffe och hembakad kaka.
Allt smakade ”himmelskt” gott, men så var
det också hemlagat.
Kvällens underhållning var ”Gamla
Helsingborg”. Bertil Blixt och Sven
Klevtorp från Möllevångsgillet, berättade
och visade bilder. Alla var fängslade av
hur Helsingborg förändrats sedan början
av 19.00-talet. Yrkesmän och hantverkare
fanns då i varje gathörn
Efter småprat var det dags för
lotteridragningen och arbetsgruppen
avtackades för kvällens insatser. Vi gick
hem i den mörka vinterkvällen efter en

Logen Kärnans årsmöte lördagen den 11
januari 2014.
Vi tågade in i logesalen till ”Sträck ut din
hand” sjungen av Lasse Berghagen.
Vid årets första logemöte kunde O Br
Alf hälsa ca 50 logesyskon välkomna och
speciellt hälsades vår DD Br Leif Larsson
med Sy Bodil från LL 634 Höganäs.
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härlig kväll med vår loge.

värdighet till O Br Alf Nilsson och DFT
till Sy Eva Svensson och till sist högre
DFT till Sy Sonja Sönne, Sy Stina Lindén
och Br Agne Lindén, för att de uppnått
logens högsta tjänstetecken efter mångårigt
arbete.
Som avslutning på högtidsmötet spelade
MM Br Bo ”Danny Boy” framförd av
Celtic.
Efter mötet väntade drink och mingel

Logen Kärnan Högtidsmöte med
installation lördagen den 15 februari
2014.
Mötet inleddes med att vår MM spelade
sprittande musik, ”Bugle Boy Marsch”
med Jazzing Jacks 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, MDER Br
Bengt Åberg och DHM Sy Lena Johansson
från vår egen loge speciellt välkomna jämte
ytterligare gäster från logen Höganäs nr 634.
Totalt var det 12 gästande logesyskon.
DD Br Leif med stab genomförde
installationen av logens tjänstemän på ett
stilfullt sätt.
Utmärkelserna var många. O Br Alf
utdelade LFT till Sy Lotte Holm och Br
Mats Johansson för sina insatser i logen.
Sy Lilian Anzelius Collin, Br Agne Lindén,
Br Sven Broddesson och Sy Ingrid Nilsson
avtackades för sitt förtjänstfulla arbete i
styrelsen med en blomma.
DD Br Leif Larsson utdelade ordförande

innan maten. En trerätters meny serverades
och den bestod av Gubbröra, laxfilé med
örttapenade, örtkryddad potatis och
dragonsås och som efterätt chokladpudding
med färska bär. Härtill gott vin. De
traditionella skålarna utbringades.
Till dansen spelade Mats Nilsson upp
och det dansades flitigt till efter midnatt.
Många kunde gå hem med fina vinster
från lottbordet. Utan insatser från en
arbetsgrupp blir det inget högtidsmöte och
de tackades för fina insatser.
Efter en kväll i fin VASA-anda skildes vi åt
och möttes av mörker och kyla men med
en varm känsla inom oss.
/BLH Eivor Höörgren

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

julklappar kunde vi mätta och glada skiljas
för året med önskan om en fin helg. / KH

Till Logen Christian nr 617s sista
logemöte för 2013 kunde ordf. Br Åke
Mellnert hälsa DD-paret Br Jan-Anders
och Sy Ann Ingvarsson från LL Tomelilla
nr 631 samt MDER Br Lennart och DH
Sy Anita Nilsson från LL Skåne nt 570
välkomna. Logens DD Br Jan Anders
förrättade val av tjänstemän för 2014.
Förslaget till budget och medlemsavgift för
2014 god-kändes. Under Kontakt Amerika
berättade KL Sy Eva Newin om Carolina
Eriksson från Blekinge som emigrerade
år 1882 till Amerika. Vidare påminde
hon om logens sedvanliga kyrksöndag på
första advent, vilken skulle vara i Nosaby
kyrka. Om ett tidigare besök i denna kyrka
berättade LH Sy Gertrud Rietz. Efter
Ordens Väl med många hälsningar och
önskning- ar om En God Jul och Ett Gott

Kommittén för julfesten

Till logemötet lördagen den 25 januari
2014 med efterkapitel Systrarnas afton
bjöds på Sy-möte i gammal och ny stil.
Till logemötet kom fem gäster från LL
Tomelilla nr 631, nämligen DD Br JanAnders och Sy Ann Ingvarsson, Rev/Föm
DL 20 Br Bengt-Arne och O Sy Gull-Mai
Åstradsson samt Br Hans W Lundgren.
Brev från ett extra insatt ER-möte angående
ny Framtidsgrupp upplästes. DD Br JanAnders ledde årsmötesförhandlingarna och
samtliga rapporter godkändes och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Under Kontakt
Amerika fortsatte KL Sy Eva Newin sin
berättelse om Amalia Marias emigration till
Amerika, som Sy Eva påbörjade vid förra
logemötet. LH Sy Gertrud berättade om
att amerikanskt vin inte hade förekommit
på Nobelfesten förrän år 2010. En tavla
med motiv från Washington DC, en gåva
från Bob George överlämnades till logen
Christian. MM Br Ronny spelade till

Lucia med följe

Nytt År avslutade MM Br Ronny med
White Christmas under Ljussläckning och
Stjärnhimlen samt till uttåget Nu tändas
tusen juleljus. Till efterkapitlet serverades
ett dignande julbord med alla till detta
hörande rätter. Sy Carina Norin var Lucia
och med sig hade hon tärnor, stjärngossar
och tomtar från logen. Ett sånghäfte med
många julsånger sjöng vi oss igenom.
Efter lottdragning med massor av inslagna
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LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628

samlingen Trettondagspolka/BAO och vid
ljussläckning och till Stjärnhimlen What a
wonderful world med Sarah Dawn Finer.
Till efterkapitlet hade ytterligare tre gäster
kommit. Efter en god men enkel måltid
introducerade sex systrar de närvarande i
ett gammaldags symöte med musik, sladder
och historier. Det broderades, stickades och
virkades och naturligtvis inmundigades
gott och mycket kaffe. Efter en första akt
infann sig systrarna på ett modernt ”möte”
med mobiltelefonerna i högsta beredskap
och vin och snask. Efter den s.k. teatern
bjöd systrarna alla besökarna på kaffe och
sju sorters hembakade kakor. Återigen
hade vi fått uppleva en trevlig kväll i härliga
medlemmars sällskap./ KH

JULLOGE 14 DECEMBER 2013.
Vasaorden av Amerikas lokalloge Calmare
Nyckel nr 628 hade lördag 14 dec avslutning
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.

Kalmar Lucia

Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad
ledde kvällens förhandlingar med säker
hand.
Logen beslutade att skänka 4000 kr till
behövande på Filippinerna.
I övrigt från mötet kan noteras att 2014 års
tjänstemän och förtroendemän valdes.
Efter mötet avnjöts julbord under ett
ljuvligt sorl från nöjda deltagare.
Kvällen avslutades med kända julvisor och
allsång, än en gång till toner från SvenOlofs dragspel.

Systrarna har syföreningsmöte i gammal och ny stil

16

Lördag den 25 jan genomförde Vasa
Orden av Amerikas lokalloge Calmare
Nyckel årsmöte på Stensberg. Ett
60-tal medlemmar deltog. Gudrun
Gustavsson,
distriktsdeputerad,
från
lokallogen Blå Jungfrun i Oskarshamn,
ledde själva årsmötesförhandlingarna.
Av verksamhetsberättelser framgick bl.
a. att logen under 2013 genomförde åtta
logemöten och två utflykter.
I mitten, till höger, DD Gudrun Gustavsson och hennes
installationsstab från LL Blå Jungfrun nr 749.

delar av vårt svenska kulturarv skall kunna
förmedlas till någon svenskättling i USA/
Canada.
Vid årets slut hade logen 120 medlemmar
fördelat med cirka 60 % kvinnor och
40 % män. Ekonomin är god. Styrelsen
beviljades full ansvarsfrihet för det gångna
året. Logens vice ordförande Karl-Erik
Allgren tackade logens tjänstemän för ett väl
genomfört arbete. Kvällen avslutades med
att Claes Wollentz berättade om Kalmar
hamns utveckling från 1200-tal till nutid.
Hamnen har inte tillkommit för att staden
Kalmar fanns här, utan staden Kalmar har
uppstått för att hamnen fanns!

Glöggbränning av Klubbmästare. Kön blev lång till
glöggbordet. Hans-Erik Lindeblad, samt medhjälpare Mats
Hurtig och Jan Eriksson.

Arbetet under 2013 har främst präglats av
anknytningar till skeppet Calmare Nyckels
färd över Atlanten till Delaware år 1638 och
bildandet av kolonin New Sweden. 375-års
jubileet fick en guldkantad avslutning, när
ett minnesmärke över skeppet avtäcktes i
Sylvanderparken av kommunalrådet Johan
Persson. Stort tack till sällskapet Nya
Dryaden som möjliggjorde detta!
Under året var som vanligt Sverige/
Amerikadagen på Kalmar slott, med
efterföljande ostkakegille en stor händelse.
För första gången i logens historia
utdelades vid detta tillfälle ett stipendium
på 5 000:-. Det tillföll en elev vid Kalmar
internationella skola och handlade om hur

Nyinstallerade och omvalda tjänstemän
i LL Calmare Nyckel nr 628.
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LOGEN RONNEBY nr 630

Öländska och småländska amerikafarare
Lokalloge Calmare Nyckel hade lördagen
den 22 feb högtidsmöte.

HÖGTIDSMÖTE MED RECEPTION
Lördagen den 9 november samlades 36
logesyskon till högtidsmöte. Sy O Agneta
Klämfeldt hälsade välkomna och vände sig
speciellt till DD Sy Birgitta Schött och Br
Bengt Olsson, Logen Carlskrona nr 601.
Vid kvällens högtidliga reception infördes
kandidaterna Anna och Claes Diurhuus
– Gundersen till tonerna av Blekinges
Flygflottiljs marsch. Efter väl genomförd
reception hälsades våra nya syskon välkomna
genom bildandet av syskonkedja.
Kvällens receptionssupé bestod av Ceasarsallad med räkor följt av rödvinsbräserad
Highland Cattlegryta. Till kaffet bjöd
Sy Elsie Kambratt på god tårta som tack
för uppvaktning i samband med hennes
högtidsdag. VO Per Ericsson talade till
recepienderna och Br Claes tackade. Vår
DD Sy Birgitta tackade för maten och en
mycket trevlig Vasakväll.
Text: EA

Ett 60-tal medlemmar och gäster deltog.
Valda tjänstemän för år 2014 installerades
av distriktsdeputerade Gudrun Gustavsson
med stab från lokallogen Blå Jungfrun i
Oskarshamn.
Kulturledare Bengt Nordlöw berättade
om flera bemärkta amerikafarare från
Öland och Småland. En av dem var Håkan
Johansson född i Almundsryd socken
1829. Han utbildade sig till urmakare och
emigrerade till Amerika 1870, efter att ha
bott i Kalmar något årtionde. I New York
startade han urmakeri som gav mycket god
avkastning. Håkan investerade pengarna i
tidningen Nordstjernan, som grundades
1872. Syftet med tidningen var att förmedla
nyheter från Sverige till de snabbt ökande
svenska immigranterna. Tidningen ges ut
än idag och är fortfarande svenskspråkig.
Håkan tog sig efternamnet Johansen, när
han kom till staterna.

JULLOGE MED LUCIA
Söndagen den 8 december samlades 36
Vasasyskon till Ronnebylogens traditionella
julloge. O Sy Agneta Klämfeldt hälsade alla
välkomna och hoppades att vi skulle få en
trivsam eftermiddag tillsammans.
Därefter blev det sedvanliga logeförhandlingar. O Sy Agneta lämnade över
klubban till br Ulf Alderlöf som förrättade
val för år 2014.
KL Br Sune Håkansson hade läst i
”Lutfiskbladet” att man skulle ha julloge
med svenskt julbord. I ”Valthornet”,
Distrikt 8:s medlemstidning, hade broder
Sune noterat att man förklarade svenska
ord i ”Svenskhörnan”.

Constance Magnusson född 1887 i Högby
socken på norra Öland reste 1904 till New
York. Hon gjorde karriär inom sjukvården
och krönte sin yrkesbana som sjukhuschef
på Swedish Hospital i Brooklyn. Efter 48 år
i USA flyttade Constance hem till Sverige
och Öland.
Ett 25-tal logemedlemmar har skrivit om
sina anknytningar till USA eller Canada.
Bengt avslutade kvällen, under temat
Amerika-kvarten, med att interljuva en
av författarna om hennes liv i Los Angelstrakten under större delen av 1960-talet.
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LOGEN TOMELILLA nr 631

Efter ett gott och välsmakande traditionellt
julbord läste Sy Elsie Kambratt – som
traditionen bjuder – Tomten av Viktor
Rydberg.
Vacker sång hördes och in skred Lucia med
tärnor. Årets Lucia var Alicia Carlbrant

Vid 1-a advent samlades 18 Vasasyskon
från Logen Tomelilla i Glemminge kyrka
för en gudstjänst med mycket fin musik av
kör och musikklass.
Därefter åkte vi till våra Vasasyskon i
Löderup Sy Kerstin och Br Hans Ferm för
samkväm med glögg, mackor och kakor.
Vi hade en mycket trevlig eftermiddag och
kväll tillsammans.

och bland tärnorna sågs Sy Inger Nilssons
barnbarn. O Sy Agneta tackade dem och
överlämnade ett smycke till lucian och en
gåva till tärnorna.
O Sy Agneta tackade Sy Elsie med en
blomma.
Eftermiddagen blev precis så trevlig om
Sy O önskat i sitt välkomnande och vi
önskade varandra En god Jul och Ett Gott
Nytt 2014.
Text: EA

Tomten med barnen

Julfest med Lucia och Tomte.
Lördagen den 14 december hade Logen
Vasa Orden av Amerika i Tomelilla 631
julfest i parken. Mötet började med
en högtidlig parentation av vår broder
och hedersmedlem Ola Mattson, som i
november lämnade oss.
KL. Br Enar Hallström berättade var
tomten kom i från:
forts. på nästa sida

ÅRSMÖTE 2014
Logen Ronneby nr 630 inledde 2014 med
årsmöte torsdagen den 16 januari. Sy O
Agneta Klämfeldt kunde hälsa 29 logesyskon
välkomna. Ballotering genomfördes för
Elisabeth Fohlin och Thorsten Norberg.
Br Ulf Alderlöf förrättade årsmötesförhandlingarna och tackade alla tjänstemän
för välskrivna rapporter och återlämnade

klubban till Sy O som tackade Br Ulf .
Efter årsmötet bjöds det på pytt i panna
med tillbehör och kvällen avslutades med
att KL Br Sune Håkansson kåserade kring
sina öden och äventyr i samband med sin
och Sy Margaretas resa till Australien.
Text: EA
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Efter Logemötet började festligheterna
tillsammans med ett tio-tal gäster även
barn. Tomelilla Lucia kom med tärnor och
spred ljus och värme med sin skönsjungande
sång. Därefter kom Parkens eget julbord,
där inget av julens läckerheter saknades.
Efter det kom den person som både vuxna
och barn väntat på, denna fantastiska tomte
som kom med paket och godispåsar till
barnen. En spänstig tomte som avslutade
besöket med en härlig långdans.

forts. fr. föregående sida

På 300-talet föddes ett barn i Turkiet
och som döptes till Nikolaus och som
tidigt visade goda egenskaper. Som vuxen
blev han biskop i Myra i västra Turkiet.
Härifrån gjorde han massor med goda
gärningar. En av de gärningar han gjorde,
var när han räddade en fattig familj, genom
att kasta in pengar genom deras fönster på
natten, därför blev Nikolaus med sin röda
biskopsmantel, senare kallad för jultomte
och utsedd till helgon. Han avbildades
vanligen iförd röd biskopsdräkt.
Under 1700-talet kom tomten till Amerika
genom Holländare, kom tillbaks till Europa
och Sverige på 1850-talet mycket tack vare
konstnärinnan Jenny Nyström med sina
vackra bonader och som blev Sveriges första
konstverk i folkhemmen.
Distriktsdebuterade Sy Nadja Häll från
Logen Christian nr 617 överlämnade högre
förtjänsttecknet från Distriktet (40 poäng),
till Ingrid Mattsson och Bo Gustavsson.
Budgeten för 2014 ”klubbades” igenom
utan anmärkning. Mötet avslutades av
vår duktige Ordförande Sy Gull-May
Åstradsson som önskade alla God Jul och
Gott Nytt År.

Auktionssekretariat Sy Maja och Br Bo Wigren

Kvällen avslutades med auktion av skänkta
saker, allt från kransar, kakor, marmelad
blomsterarrangemang m.m. En auktion
som inbringade en slant till vår Loge. Vid
kaffe, godis och gröt var det dragning i
närvarolotteriet och som vanns av Sy Lena
Andersson och Sy Ewa Newin, Br Bo
Gustavsson och gästen Max Häll.
En mycket fin kväll i god Vasaanda var åter
slut.

Auktionsbordet

Tomtens dans kring granen
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in. Under vårt 3 timmars öppna hus kom
ca.40 personer varav flera skrev upp sig för
att få mera information. Under vårt öppna
hus hade vi bildspel och allmän information
av Ordf. Gull-May Åstradsson samt ca 10
övriga Vasamedlemmar som hjälptes åt att
informera individuellt samt naturligtvis en
fika att bjuda på. 1 vecka efter har Ordf.
ringt till alla som stod på listan och bjudit
hem för en liten träff för att prata, lära
känna varandra och att de skulle få svar på
alla sina frågor de hade. Detta blev utlagt
till 3 tillfälle och blev mycket uppskattat
varav ett flertal medlemsansökningar blev
påskrivna som skall balloteras vid mars
mötet.

Tomelillas Lucia

TOMELILLA LOGEN 631 ÖPPET HUS
DEN 18 JANUARI SAMT LOGEMÖTE
Vi Logemedlemmar satt och diskuterade
på ett styrelsemöte hur vi skulle kunna få
flera medlemmar. Då var det någon som
kom med ett trevligt förslag att vi kunde
visa Logen uppställd en lördag då vi ändå
skulle ha möte på kvällen. Förslaget tyckte
vi att kändes bra, så vi tog upp förslaget
på Logemötet och alla tyckte det kunde
vara ett bra försök. Det klubbades att vid
januari mötet skulle detta ske. Vi fixade
inbjudan för att sättas upp på alla möjliga
ställen, affärer, bibliotek, Folkets park
m.m. 2 annonser blev insatta i Ystads
Allehanda och Österlen magasinet. Inför
vårt aktivitetsmöte hade vi pratat med
pressen om de kunde komma och göra ett
reportage med bild som kunde föras in i
dagstidningen som artikel dagen före vårt
”öppna hus”. De dök upp och gjorde en
kanon artikel. Vi var framme vid dagen
” D ” och förväntningarna var stora. Lite
nackdel hade vi med vädret som dagen till
ära snöade. Av den anledningen hann det
ringa 2 samtal som ursäkta sig att de hade
velat komma men ej vågade, men ville ha
lite information om vår Orden. När kl.
blev 11.00 stod det folk på kö att komma

Januarimötets underhållare EMIX Emma och Martin

På kvällen var det dags för årets första
Logemöte som även var ett årsmöte
samt val av Tjänstemännen för år 2014.
KL Br Enar Hallström berättade om en
kommande spelning för allmänheten
med Vasaaktörerna i Röster man aldrig
glömmer, den 23 februari kl. 15.00 Folkets
park Tomelilla.
LH Br Hans-Ingvar
Hansson berättade om vår studiecirkel.
Efter mötet och maten kom kvällens stora
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LOGEN HÖGANÄS nr 634

underhållning ”EMIX” det unga paret,
Emma Andersson och Martin Ekdahl, två
mycket lovande sångare här på Österlen,
som avslutade sin konsert med att sjunga
några sånger ur musikalen Kristina från
Duvemåla. Efter konserten fick de mycket
välförtjänta stående ovationer.
Vid kaffet blev det dragning i
närvarolotteriet och vinnare denna gång
blev Sy Birgit Löfvall, gästen Tom-Inge
Wahlqvist, Br Nils Nilsson och Br LarsGöran Andersson.
En mycket lyckad dag samt givande i god
Vasaanda.
Text. G-M Å och EH

Lördagen den 14 december var det dags
för vårt julmöte. 71 medlemmar och 3
gäster hade mött upp för att delta i vårt
julmöte. Vi hade glädjen att ballotera in
en ny medlem i vår loge. Mötet var som
vanligt mycket trevligt och traditionellt.
Efter mötet samlades vi alla kring det
dignande julbordet och lät oss väl smaka av
alla de olika delikatesserna.
När julbordet var utdukat och kaffe skulle
serveras kom ett underbart vackert Luciatåg
med vackra Sånger och underhöll. Strax
därefter var det dags för Jultomten med
nissar att komma med julklapp till alla
och därefter lästes traditionsenligt dikten
Tomten av Viktor Rydberg. Som avslutning
sjöngs Nu tändas tusen juleljus och därefter
skildes vi åt.
Lördagen den 25 januari avhölls
traditionellt vårt Högtidsmöte. 48 egna
medlemmar och 15 gästande Ordenssyskon
samlades för att delta i ett högtidigt
möte med reception. Vi hade glädjen att
välkomna och en ny medlem i vår loge.
Under Högtidsmötet utdelades logens
förtjänsttecken till Br Ulf Carlsson och
till avgående tjänstemän delades vackra

Glada Vasassyskon Br Enar Hallström och Sy Gullan
Gustavsson

forts. på nästa sida

Öppet hus i LogenTomelilla nr 631

Vasasyskon på januarimötet
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LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
På januarimötet.
Denna kväll hade vi både årsmöte och
installation av tjänstemän med stab från
Kalmar.
Lagom till kaffet dök Carl von Linné själv
upp och presenterade sig och berättade om
sitt liv och sina resor och vedermödor i livet.
Under den fina peruken och den eleganta
1700-talsdräkten uppträdde Anton Härder
från Älmhult/Råshult.
/GN

De nya tjänstemännen i LL Carl von Linné nr 678.

Gäster från Calmare Nyckel nr 628.

Staben från Calmare Nyckel nr 628 ledd av Gun Sellerberg.
Vid kaffet fick vi besök av blomsterkungen själv, Carl von
Linné (Anton Härder) från Råshult.

forts. från föregående sida

blombuketter ut. Logen Nybyggarna nr 698
från Ängelholm installerade våra nyvalda
tjänstemän på ett fint och högtidigt sätt
Efter mötet serverades en delikat måltid
och därefter dansade vi till Husbandet till
sena natten. Som vanligt avslutade vi med
ett lotteri och många av oss gick hem med
fina vinster.
Anita Bengtsson Kulturledare

Den 25 januari var vi och installerade i LL Småland nr 618.
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CMA Elsa Moen, K Anja Hytönen Hugosson, CM Arnt
Moen, BPS Gun Saming, Sy Annika Gustafsson och Br Kurt
Hugosson.

Logen Carl von Liné nr 678 på besök i LL Calmare Nyckel
nr 628

Br Christer Höök omgiven av Sy Linnéa Andreasson och Sy
Mona Lagesson
Kulturkvarten i Kalmar. Sy Barbro Ellinge intervjuas om John
John, grundaren av LL Calmare Nyckel nr 628.

KP Ulla Janlöv och LH Bengt
Lagesson

FS Heléne Ljungklint och PS Göran
NIlsson

Välkommen till Växjö!
O Bo Ljungklint i Logen Carl von Linné nr 678 hälsar vår nya
Sy Maj Svensson välkommen till vår Loge. Sy Maj kommer
från LL Carlskrona nr 601 som upphör i april. /GN
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LOGEN WESTERVIK nr 679
Återigen en underbar resa till Tyskland
den 29/11 – 1/12-13 som Br Christer och
Sy Anette Hultberg planerat. Medresenärer
är Bröder och Syskon från flera Loger inom
Distrikt 20. Även ledningen för Distriktet
var med på resan.
Även många gäster var med som vi hoppas
blir medlemmar i framtiden.

Halldora visade oss i detalj hur dessa fartvidunder byggs.

Vid kvällens middag på hotellet känner vi igen många av
Distriktets tjänstemän.

Broder Christer kör bussen på väg till
Kiel men passar på med ett mellanstopp i
Ängelholm där världens fartvidunder på ca
20 miljoner byggs vid Koenigseggs fabrik
där. Ett unikt besök tack vare en present till
Br Christers 50-årsdag.

Målet utöver Koeningsegg var julmarknaden
i Kiel, en välfylld marknad av många
människor och vad allt som hör julen till.

Lite glögg smakade utmärkt. Gäster: Gunilla och Christer
från

Br Christer och Halldora von Koeningsegg.
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Sy Ingrid Arfwidsson Nordell får märket DFT av DM Br Olle
Wickström

Gamleby. Sy Solweig och Br Gunnar Stenström.

Förrätt Vasatoast. Observera höstens vackra färger på
oktobermötet.

Lite dans på kvällen

Tack Br Christer och Sy Anette Hultberg
för en underbart trevlig resa.
Från LH Br Walle Johansson tillika
hjälpbusschaufför på resan.
Hösten 2013

Mycket gott med kaffe efter den goda maten.

Nya medlemmar under oktobermötet i blå regalier, Br Bengt
och Sy Ann-Britt Rönnbo. Övriga CM Br Stig Lilja, O Sy
Gunilla Öst och CMA Sy Lilian Enarsson.

Ny medlem novembermötet i blå regalia Sy Margaretha
Lanner flankeras av CM Sy Solbritt Steinholtz O Br Christer
Hultberg och CMA Sy Marianne Klavebäck. (till höger)

26

LOGEN UTVANDRARNA
nr 680

Novembermötet har som tradition att
alla biträdande tjänstemän går upp som
ordinarie tjänstemän. Mycket bra träning
inför kommande uppgifter.
I övrigt trevligt Vasa möte i sann vasa-anda
med underhållning, dans och god mat.

Logemöte lördagen den 11 januari 2014
O Br Lennart Mattsson välkomnade 39
Utvandrarsyskon och 3 gäster nämligen
DD Sy Inger Ericsson och Br Ingvar
Åkesson från LL Klockan nr 747 samt Sy
Lena Ovelius Bergman från LL Malmöhus
nr 570 till Best Western Hotel f.d. Scandic
Hotel, som bytt ägare, namn och inredning.
Årsmötesförhandlingarna leddes av vår
DD Sy Inger. Olika rapporter lästes upp
och godkändes. Styrelsen beviljades full
ansvarsfrihet.
Alla logens 45 medlemmar hade avgivit
sin röst angående logens framtid. Logens
förtroendeman Br Lennart Ingemansson,
DD Sy Inger och O Br Lennart M. öppnade
alla kuvert, kontrollerade röstsedlar och
noterade svaren. Resultat: För upplösning
av logen 35 st, för fortsättning av logen 5
st, för sammanslagning med annan loge 5
st. Styrelsen fortsätter nu sitt arbete med
logens upplösning enligt de regler som
föreligger.
Under ”Kontakt Amerika” läste KL upp ett
långt brev från vår vänloge Kronan nr 2 i
Hamden CT.
LH Br Sven Fagerström läste upp utdrag ur
gamla protokoll, som visade på svårigheten
att värva nya medlemmar. Således inget
nytt problem!
Efter logens undanplockande gick vi upp
till den nyrenoverade matsalen för att
intaga hackebiff med olika tillbehör.
Kvällens efterkapitel sköttes av fotografen
Åke Bondesson, som visade fantastiska
bilder från bl.a. Grand Canyon och
Yellowstone. Han avslutade med om

Decembermötet: Obs O Sy Gunilla Öst
lucia med ett härligt gäng Vasasyskon till
hjälp.

Br Walle spelar lite jultraditionslekar på dragspelet.

Kan det vara små grodorna tror ni?? Sy Ann-Britt, Br Anders,
Sy Marianne och gäst Marie gör så gott de kan.

Ett underbart decembermöte med julbord,
lekar, dans och lite gott i baren att skölja
ned det goda med.

forts. på nästa sida
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LOGEN NYBYGGARNA
nr 698

Erik Jägerman 10-årsmärket och Sy Vega
Johansson och Br Göte Stridh FDOmärket med tillhörande röd regalia. Av DD
Sven Olov Stigsson erhöll Br Lars Nilsson
DFT (Distriktets förtjänsttecken)
Avgående tjänsteman var syster Birgitta
Henningsson som avtackades med
blommor. Avgick ur sina ämbeten
gjorde även Sy Gun Johansson efter sin
period som revisor/förtroendeman och
Br Roland Lindbladh som ledamot av
medlemsvårdsutskottet. Båda fick tack och
uppskattande ord för sina insatser av O Sy
Anna-Brita Martinsson.

Högtidsmöte logen Nybyggarna 698
Logens första högtidsmöte avhölls den
förste februari. På kvällens möte deltog 35
egna logesyskon och 9 gäster.
Utöver ritualenlig dagordning Installerades
de nya tjänstemännen. Det blev en stilfull
installation av de tjänstemän som ska
arbeta för logens bästa under år 2014.
Installationen utfördes på ett mycket fint
sätt av vår DD Br Sven Olov Stigsson med
stab från logen Klockan 747 .
Märken utdelades av O Sy Anna-Brita
Martinsson och sålunda erhöll Br Sven
forts. från föregående sida

möjligt ännu finare vårbilder från södra
Sverige. Det behövdes denna mörka trista
vinterkväll. Åke avtackades med en flaska
vin och många varma applåder.
Logemöte lördagen den 9 februari 2014
Denna kväll hade 39 Vasa syskon tagit
sig till Best Western Hotel, därav en gäst
nämligen O Sy Agneta Klämfeldt LL
Ronneby nr 630
Information gavs om arbetet med
upplösningen av logen. CMA Sy
Lena
Clementson
redogjorde
för
Framtidskommitténs arbete.
KL berättade om svenskarnas inflyttning
till Canada på l870-talet.
I matsalen väntade pepparrotsinbakad
lax med dillslungad potatis. Mycket gott!
Kvällens underhållning sköttes av Wivi
Johansson Svanberg som kåserade om Pelle
Näver och återgav dråpliga episoder ur sitt
innehållsrika liv. Det blev många glada
skratt. En sådan härlig människa! Man var
varm i hjärtat och glad i sinnet när man
begav sig hemåt i vintermörkret. /MW

Nybyggarnas tjänstemän 2014.

Efter mötet serverades det en liten
fördrink och det blev mingel före supén
Under måltiden hölls det tal, första
skålen utbringades för Vasa ordens högste
beskyddare, kung Karl XVI Gustav åtföljt
av ett fyrfaldigt leve. sedan var det dags för
CM broder Per-Olle att ge ordet till kvällens
övriga talare. Till desserten serverades några
trevliga små historier.
Kvällens dansorkester var för logens
syskon välkänd, nämligen Åke spelemans
enmansband! Det blev, förutom dansen,
ett trivsamt småpratande med våra gäster,
lottförsäljning, mm. Kvällen blev som
vanligt trivsam och i god vasaanda.
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LOGEN KLOCKAN nr 747

var det dags för julbord. Mätta och belåtna
väntade vi på tomten, som kom med en
stor säck paket. Nu behövde vi motion och
det såg Sy Inger Fröidh och Br Leif till att vi
fick. Juldans och jullekar till Leifs dragspel.
Sedan fick vi pusta ut medan vi fick klura
ut olika julrätter. Sy Margareta Lensvall
fick en julblomma för arbetet hon lägger
ned på att serva logen med lotter. Så sjöngs:
” Nu tändas tusen juleljus” och därefter var
det dags att ge sig hemåt i mörker och kyla
efter en trevlig vasakväll. /IE

Logen 747 Klockan hade julmöte
den 7 december. Då genomfördes
slutnominering. KL Sy Christina berättade
om Lucia. Lucias ursprung kan härledas
både till martyren som dog på Sicilien
år 304 och till en legend om Lucia som
Adams första hustru. Ordet Lucia kan
kopplas både till lux (ljus) och till Lucifer
(djävulen).
O Br Leif och Sy Lena avtackades med en
blomma för det gedigna arbete de utfört
som O respektive PS.
Lucia med tärnor inträdde och deras sånger
skapade den rätta julstämningen. Glöggen
med pepparkakor serverades och därefter
forts. från föregående sida

Logen Klockan 747
hade sitt årsmöte den 25 januari. Efter
mötet bjöd Br Leif oss till vackert dukade
bord. Denna kväll åt vi en mycket god
hjortstek med tillbehör. Som vanligt var
det god stämning vid borden.
Det var inte så allvarligt som det ser ut.

Föredragshållare denna kväll var Christer
Olsson som berättade om möten med
barndomens original. Han berättade med
stor inlevelse och avtackades med applåder
och en blomma.

Vår DD br Sven Olov Stigsson håller tal.
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Lotter såldes både för Framtidsinsamlingen
och för kvällens vinster.
De som inte vann fick trösta sig med den
goda kakan till kaffet som Br Leif bakat.
/IE

Leif Svensson förklarar valet av Ekets
GoIF med att det är en välskött förening
som utvecklar fotbollstalanger och goda
samhällsmedborgare.
Summan
ska
användas till utveckling och utbildning av
ledare.
Bengt
Andersson,
ordförande
i
fotbollsföreningen, är förstås glad över
tillskottet och ser fram emot att ordna en
högtidsstund vid mottagandet.
– Det är ett glädjebesked. Pengarna kommer
till god nytta i vår ungdomsverksamhet. Vi
har 300 deltagare i över 10 lag i organiserat
seriespel plus fotbollsskola, säger han.

Ungdomar får hjälp från Vasaorden
ÖRKELLJUNGA Publicerad 31 januari
2014.
Fotbollen i Eket har 10 000 skäl att jubla.
Vasaorden har öppnat börsen.
Logen Klockan nummer 747 av Vasaorden
av Amerika öppnar börsen för föreningslivet
i Örkelljunga. Det är Ekets GoIF:s
ungdomsverksamhet som har anledning
att jubla.
– I södra Sverige finns ett 15-tal loger och
dessa samlar in pengar till olika ändamål.
I år är vi i Örkelljunga en av två loger
som får dela av pengarna och vi har valt
ungdomsfotbollen, säger Leif Svensson,
ordförande i lokallogen.
Vasa orden av Amerika är en opolitisk
och religöst obunden organisation. Dess
syfte är att värna om svensk kultur och
svenska traditioner samt att upprätthålla
vänskapliga förbindelser mellan svenskar
och svenskättlingar i USA och Kanada.
Örkelljungalagen har ett 60-tal medlemmar,
som träffas åtta gånger per år i före detta
Scalabiografen.

De nya tjänstemännen i LL 747 Klockan.

Fr v BR Birger och sy Eivor 10-årsmärke Sy Maj-Britt
25-årsmärke och Br Elve 40-årsmärke.
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Välkomna till Vasagolfen
2014
Lördagen 31/5 på
Äppelgårdens GK i Båstad.
Kalle Nilsson vinnare av Vasagolfen 2013

Logen Kärnan Nr.608 inbjuder härmed till årets Vasagolf.
Vi spelar poängbogey med första start klockan 11.00.
Startavgift 100 kronor och greenfee 365.00.
Före start, kaffe med fralla i Resturangen; där serveras även
kvällens 2-rätters middag inkl.kaffe till en kostnad av 275.00.
Beräknad tid c.a.18.00.
Stuga inkl Golf och frukost 837.00 bil 150.00. EJ Golf 472.00.
Stuga utan golf inkl. frukost 2 personer 945.00.
Även icke golfare hälsas välkomna att deltaga vid kvällens
prisutdelning samt vid middagen.
Anmälan med golf-id senast 30/4 till agne.william@tele2.se
Tel. 042-296168, 0723296168.
Med förhoppning att många ställer upp hälsas alla välkomna.
Resa till de berömda vindistrikten Pfalz, Alsace, Bourgogne, Chablis, Champagne.
Den 18-27 sep går resan till den del av Frankrike som framställer några av världens
bästa viner. Vi känner igen namn som Chablis, Côte de Nuits, Meursault och GevreyChambertin. Det är ett skogigt och bördigt landskap, där man också äter gott. En
specialitet är senap från Dijon och här tillverkas goda ostar som Bresse bleu. Till andra
specialiteter hör coq au vin (tuppgryta med vin) och likören Cassis, gjord på svarta vinbär.
Under vår resa i detta ljuvliga landskap möter vi också mycket kultur i gamla städer.
Dag 1 Hemorten – Trelleborg, Dag 2 Travemünde – Frankenthal,
Dag 3 Frankenthal - Beaune, Dag 4 Beaune, Dag 5 Beaune,
Dag 6 Beaune- Chablis-Auxerre, Dag 7 Auxerre – Reims,
Dag 8 Reims –Steinfeld (Oldenburg),
Dag 9 Steinfeld – Travemünde, Dag 10 Trelleborg - Hemorten
Mer information kommer senare från Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

www.pocketresor.se 08-544 726 50
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Battery Park på södra udden av Manhattan. Foto:CBN

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
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