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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Kassör: Sy Anna-Brita Martinsson
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen

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

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt  
Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 maj 2017.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson 
eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan:  © Göran Nilsson

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: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com
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Ordenssyskon!

God fortsättning på det nya året. Jag är 
just hemkommen från Ronneby, där jag 
och några ordenssyskon från Logen Höga-
näs Nr 634 var med i installationsstaben. 
Vi ställde upp för DD Sy Maj Svensson, 
vars tilltänkta stab själv blev installerad i sin 
loge samma kväll.
De flesta loger har haft sina installationer 
nu och jag gratulerar alla som blivit tjäns-
temän i logerna. Jag vill också tacka alla 
avgående tjänstemän för deras insatser i lo-
gerna. Det är mycket roligt att se att flera 
loger har haft reception av nya medlem-
mar. Vi skall snart ha vårt sista ER-möte i 
denna med nuvarande distriktstjänstemän. 
På detta möte skall vi behandla motioner 
och rekommendationer till Distriktsmötet 
som skall hållas på Terraza i Ljungby den 
19-21 maj.
Se förtydligande på sidan 12 i denna tid-
ning angående Bankettmenyn på Distrikts-
mötet. Det kommer även att läggas ut på 
hemsidan där inbjudan ligger. 
Jag önskar Er alla en fin Vasa-termin med 
många trevliga Vasa-möten.
Jag ser fram emot att träffa så många av er 
som möjligt på Distriktsmötet!
Med bästa Vasa-hälsningar  
I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
Distriktsmästare

Ordenssyskon!

Vad vore en seger för Vasa Orden av Ame-
rika för framtiden? 
Om vi lyckas vinna nya vänner för Vasa?
Om Vasaanda står för värme och vänlighet?
Om Vasamöten skapar vi-känsla?
Om Vänskap är Vasa Ordens starkaste kort?
Om Vasa Orden känns relevant idag?
Jag och mina inspirerande Vasavänner i 
Framtidskommittén har funderat mycket 
kring vår Ordens identitet och kärnvärden 
och hur vi ska ”höja dem till skyarna”. Om 
vårt arbete i kommittén kan bli en inspira-
tionskälla för er i logerna, så tror vi att det 
kan våras också för Vasa Orden av Ame-
rika. Låt oss hoppas det och se fram emot 
den spirande våren! En påminnelse om att 
ta vara på stunden ges i citatet nedan av po-
eten och författaren Alf Henriksson (1905-
1995).

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
SLD / O Framtidskommittén

Jag såg att häggen blommade, 
det kom en doft om den. 
Jag sade till min älskade: 
Kom ut, och se, och känn! 
Hon stod vid makaronerna, 
och sydde på en klut, 
och när hon lyfte blicken 
hade häggen blommat ut.

DISTRIKTS-
MÄSTAREN

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20
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Vasasyskon!

Mitt namn är Maj Svensson och jag tillhör 
LL Carl von Linné nr 678.

Jag vill med dessa rader informera er att jag 
av vår Distriktsmästare blivit tillfrågad om 
jag kan tänka mig att bli utnämnd till DH i 
DL 20 fram till Distriktsmötet 2017.
Jag kände mig hedrad och efter en stunds 
eftertanke tackade jag ja till detta uppdrag. 
Denna tjänst har varit vakant en tid efter 
det att Br Bertil Ericsson efter en tids 
sjukdom lämnat oss.

Hur kan det då komma sig att jag tackade 
ja till uppdraget? 

Det kan förklaras av den historik som nu 
följer.

Jag recipierade i LL Carlskrona Nr 601 
hösten 1988. (som tyvärr numera är nedlagd 
på grund av bl.a. för få medlemmar).
Under en högtidlig och vacker ceremoni, 
där jag fick ta del av de tänkvärda ledorden 
Ädelmod, Sanning och Enighet, kände jag 
att jag hade blivit medlem i en Orden med 
en stark värdegrund.

Efter ceremonin hälsades jag välkommen 
av logemedlemmar och däribland fanns 
logens hedersmedlem, framlidne Br Einar 
Heidensjö. Jag har under alla dessa år 

kommit ihåg hans speciella välkomstord 
till mig. Han sa att jag som medlem i 
Vasaorden av Amerika var priviligierad.
Han sa även att här kunde jag finna 
många fina nya vänner samtidigt som jag 
fick ta del av intressanta kulturinslag och 
historieinslag både i den egna och i övriga 
loger i Sverige och Amerika. 
Men om jag verkligen vill ta del av allt 
positivt som vår Orden kan ge, så får jag 
själv engagera mig. Han ville att jag inte 
bara ska ta emot av andra utan även ge av 
det jag kan bidra med.
Han sa vidare att om du blir tillfrågad om 
att ta något uppdrag- litet eller stort-, så 
ta chansen och tillfället och upptäck själv 
glädjen med att få tillhöra denna speciella 
vänskaps- och kulturorden.

Efter en tid blev jag faktiskt tillfrågad om 
att bli VO, därefter O, sekreterare, DD först 
i Calmare Nyckel Nr 628 sedan i Logen i 
Växjö, R/FÖM i DL 20 och nu DH.
Så käre Einar, jag har tagit till mig dina 
ord och du hade alldeles rätt. Jag har haft 
många givande uppdrag och det har gett 
mig mycket glädje och många nya vänner.

Nu ser jag fram emot att arbeta tillsammans 
med alla LH i DL 20. Jag känner att jag 
har starkt stöd av tidigare historiker, ER 
och sist men inte minst av Ann-Margreth 
Ericsson och Ulla Turbin som tillsammans 
med mig arbetar i arkivkommittén.

Våren närmar sig med stormsteg. Jag önskar 
er alla sköna dagar i knoppningens tid och 
en fin Påskhelg!
I Sanning och Enighet
Maj Svensson
DH  DL20

DH
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fortsättning på sidan 23

Ordenssyskon!

Så har vi kommit in i ett nytt år både 
vad beträffar privat och naturligtvis i 
Vasasammanhang.
Jag och sy Ingrid önskar alla en god 
fortsättning.
Detta är ju ett speciellt år, eftersom vi har ett 
Distriktsmöte att se fram emot. Jag hoppas 
att så många som möjligt ska ha möjlighet 
att närvara vid detta möte. Anmälningslista 
finns med i VASA NYTT nr 4 2016. Det 
brukar vara mycket trevligt och lärorikt 
samt intressant att få träffa syskon från alla 
loger inom Distriktet.
Helgen 25-26 febr. hade Exekutiva Rådet 
möte på Hotell Terraza i Ljungby. Detta 
var ju det sista mötet innan D-mötet 
20-21 maj. Här gjordes förberedelser så 
att information kan sändas ut till loger 
och delegater. Det gäller ju motioner, 
rekommendationer samt andra förslag till 
ändringar i våra stadgar och ritualer som 
motionsgrupperna har att ta ställning till.
Hotellet är ju under renovering och 
ombyggnad som tidigare meddelats men 
det går framåt och skall vara klart till vårt 
D-möte. Det mesta tyder på att vi kommer 
att vara på hotellet under alla arrangemang, 
alltså både D-möte, kommittéarbete, 
Bankett och övriga tillställningar.
Ännu har inte vintern gett sig, vi har ju 
besök lite då och då, även om inte så häftigt. 

Ordenssyskon.

Jaha, då avslutar jag min termin som Di-
striktskulturledare. Det har varit en givan-
de och intressant tid och jag kan konstatera 
att ni Kulturledare som finns ute i logerna 
gör ett fantastiskt jobb.
2015 hölls det 146 aktiviteter i samband 
med logemöten och 29 övriga aktiviteter 
motsvarande siffra för 2016 var 140 och 
27. I snitt 13 per år och loge. Tack alla Kul-
turledare för era fina insatser.

Jag har funderat på nedanstående.
Frågan lyder som följer: Man utses eller 
väljs till olika befattningar som man upp-
rätthåller. Om man avsäger sig ett delan-
svar i sin befattning kan man då sitta kvar 
på befattningen man blivit utsedd till?
Hypotetiskt: kan t.ex. en kassör avsäga sig 
ansvaret att inkassera medlemsavgifter?, 
kan en sekreterare avsäga sig ansvaret att 
föra protokoll på styrelsemötena?, kan en 
ordförande för en organisation avsäga sig 
ansvaret att sitta ordförande på styrelsemö-
tena? Kan dessa ändå sitta kvar på respek-
tive befattning?

Som svar på den senare frågan tolkar jag 
främsta expertis att alla kan avsäga sig del-
ansvar och ändå sitta kvar på den befatt-
ning man blivit vald eller utsedd till. 
Jag anser att så här kan det inte vara.

fortsättning på sidan 23

DKL MDER
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Logen Kärnan hade Högtidsmöte lörda-
gen den 12 november 2016.
Vi möttes av uppklädda logesyskon. Det 
rådde feststämning inför högtidsmötet. 
MM br Bo Collin spelade ”Lite grann från 
ovan” framförd av Edvard Persson. O br 
Ulf-Peder hälsade speciellt välkomna till 
DM br Karl-Axel Bengtsson LL 634 Hö-
ganäs, DK br Bengt Åberg Logen Kärnan 
608, HM i DL 20 sy Lena Johansson, DD 
i Logen Kärnan br Ola Sandberg LL 634. 
Därefter hälsade O Br Ulf- Peder övriga 
gäster och logens närvarande medlemmar 
varmt välkomna. 
DM br Karl-Axel Bengtsson installerade br 
Morgan Pålsson till VDM för återstående 
tiden fram till distriktsmötet 2017. Br 
Morgan utnämndes till VDM officiellt den 
26 mars 2016. 
FDO br Alf Nilsson föredrog första nomi-
neringen till tjänstemän 2017.  
KL sy Eva Eklund berättade om Chicago, 
staden som på 20-talet hade den största 
svenska befolkningen efter Stockholm.  En 
av de mest kända svenskarna i Chicago på 
den tiden var Andrew Landqvist, som blev 
byggherren bakom några av stadens skys-
skrapor.
LH sy Eivor Höörgren informerade att hon 
skickat reportage och julhälsning till Vasa 
Nytt.
Vid ljussläckningen spelade vår MM br Bo 
”Amazing Grace” framförd av Il Divo.
Efter mötet blev det mingel med bubbel 
i glasen. Vi placerades vid vackert dukade 
bord med ljus i kandelabrar och vackra ro-
sor. Det serverades Svartsoppa med krås alt. 
sparrissoppa, Gås med sedvanliga tillbehör 
och äppelkaka med vaniljsås. Efter midda-

gen blev det kaffe och dans till musik och 
sång av Marianne Ek Andersson. Det dan-
sades flitigt och alla var överens att det är en 
fin tradition att äta gås vid detta tillfälle. Vi 
gick ut i den mörka höstnatten efter ännu 
en fin Vasa Kväll.

Mingel i glasen. Br Krister Fritzon, Br Ingemar Nilsson, Br 
Morgan Pålsson och Br Christer Pålsson.

Vi placerades vid vackert dukade bord med ljus i kandelabrar. 
Br Lasse Johansson och Sy Jeanette Croona i förgrunden.

DM Br Karl-Axel Bengtsson och Sy Eva Eklund skålar med 
gästerna. Br Sven Broddesson i förgrunden.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Logen Kärnan hade julmöte den 3 de-
cember 2016.
Som ingångsmusik spelade vår MM br Bo 
Collin ”Jingle Bells” med Rosemary Cloo-
ny.   
O br Ulf-Peder Eklund hälsade DD br Ola 
Sandberg med sy Maj från LL 634 Höganäs 
och övriga logesyskon varmt välkomna. 
FDO br Alf Nilsson presenterade nomine-
ringskommitténs förslag till tjänstemän för 
2017 och förrättade valen.
K br Tom Malmberg redovisade underlag 
till budget för 2017.
KL sy Eva Eklund berättade om John Bryn-
tesson, som fann guld i Alaska och räknades 
som en av Europas rikaste män. Han an-
vände sin rikedom för affärssatsningar och 
goda gärningar. Han återvände till Sverige 
och köpte bl.a. Lilla Edets pappersbruk och 
många skogsfastigheter.
LH sy Eivor Höörgren läste en dikt om lo-
gens tjänstemän skriven 1945 av dåvarande 
PS br Uno Pernhag.
MM br Bo spelade ”Silent Night” med 
Mahilia Jackson och vi kom i julstämning.
Efter mötet bjöds det på glögg och pep-
parkakor. Vi gick in till vackert dukade 
bord och vi fick riklig och mycket god 
mat som kom från Gunnars catering i 
Höganäs. Efter maten blev det kaffe med 
mandelmussla med sylt och grädde. Sy Eva 
Eklund läste stämningsfullt ”Tomten” av 
Viktor Rydberg. Sedan blev det dans kring 
granen under ledning av sy Stina och på 
dragspel br Agne Lindén. Dragning i lot-
teriet med många fina vinster avslutade 
kvällen.  Vi önskade varandra GOD JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR och vi gick ut i 
den mörka vinternatten. De vackert upp-
lysta träden i parken skapade en känsla av 
att julen är i antågande. fortsättning på nästa sida

Sy Britt Åberg och Br Bengt Åberg, Sy Sonja Sönne och Br 
Tom Malmgren låter sig väl smaka av julmaten.

Br Agne Lindén spelar dragspel till dansen.

Sy Eva Eklund läser ”Tomtem” av Viktor Rydberg.

Br Krister Fritzon och Sy Lotte Holm låter sig väl smaka av 
julmaten.
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fortsättning från föregående sida  LL608 ”Vardag och fest på Krapperups gods”. Lil-
lemor hade arbetat vid godsförvaltningen 
och forskat kring hur livet framlevdes i 
både dåtid och nutid.
Efter småprat avtackades gruppen som 
ordnat denna trevliga kväll. Vi avslutade 
med dragning av lotteriet med uppskat-
tade vinster. Vi skiljdes åt och gick ut i den 
mörka vinterkvällen, men fortfarande lyste 
den vackra jul belysningen upp parken. 
Vi minns årets första logemöte med en fin 
känsla.
/ LH Eivor Höörgren           

Logen Kärnan hade logemöte med års-
mötesförhandlingar den 21 januari 
2017.
Vid intåget i logesalen spelade vår MM 
br Bo Collin ”Anchors Aweig” med US 
Navy´s  Marching Band.
O br Ulf-Peder Eklund hälsade varmt väl-
kommen till DD br Ola Sandberg från LL 
634 Höganäs och 4 logesyskon från LL 
698 Nybyggarna Ängelholm jämte ett 40-
tal egna logesyskon. 
DD br Ola Sandberg ledde årsmötesför-
handlingarna lugnt och snabbt eftersom 
handlingarna var utsända. Styrelsen bevil-
jades full ansvarsfrihet.
KL sy Eva Eklund berättade vad som är en 
”Svensk-Amerikan” Återigen fick vi höra 
den intressanta historien om svenskarnas 
utvandring och blev ”Svensk-Amerikaner”. 
Tänk att ungefär 8 miljoner amerikaner 
har svenska rötter varav 4,5 miljoner har 
bekräftelse som svensk-amerikaner.
LH sy Eivor Höörgren refererade till en jul-
fest för barn som hölls 1954. Det var dåva-
rande ungdomsklubben som ledde denna 
och som också höll i supén med dans på 
kvällen. Till sist läste sy Eivor en nyårsdikt 
från logen Kärnan skriven av ordf. Thure 
Lindblom 1946.
Som ljussläckningsmusik spelade MM br 
Bo ”Trumpet Concerto in – D” av George 
Friedrich Händel.
Efter mötet blev det en stunds mingel. Vi 
bjöds in till vårligt dukade bord. Maten be-
stod av Kullasill på kavring, Slottsstek med 
tillbehör. Till sist kaffe med hembakad rull-
tårta med grädde. Vi firade sy Helén som 
fyllde år.
Efter kaffet fick vi lyssna till en intressant 
historia. Lillemor Nyström föreläste om 

Sy Stina Lindén avtackar Lillemor Nyström.

Vi bjöds in till vackert dukade bord. Br Agne Lindén och Sy 
Lena Malmberg.

Mingel med Sy Eva Tullberg, Br Jan Höörgren, Br Ingemar 
Nilsson och Sy Barbro Nilsson.

fortsättning på nästa sida
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.fortsättning från föregående sida  LL608

1:a Advent samlades traditionsenligt ett 
30 tal logemedlemmar och vänner i Åhus 
kyrka för att deltaga i Adventsgudstjänsten. 
Efter denna inbjöd Sy Gunnel och Br Nils-
Olof till kyrkkaffe i sitt hem. Det blev en 
mycket god och härlig stund för alla under 
några eftermiddagstimmar. /KH

fortsättning på nästa sida

Julfest med Lucia, kom ytterligare ett tiotal 
gäster. Kommittén dukade upp ett härligt 
hemlagat julbord med många läckerhe-
ter. Till måltiden hade Sy Gunnel Olsson 
sammanställt ett vishäfte med allehanda 
julsånger. Sedan välkomnades Lucia med 
tärnor och stjärngossar från Musikskolan. 
Efter Gröten läste Sy Gunnel Larsson den 
vackra dikten ”Tomten”. Även fick vi höra 
berättelser om okända jultraditioner från 
förr med Jenny Nyström. Efter kaffe och 
goda julkakor företogs dragning av ett jät-
testort julklappslotteri. Till sist avtackades 
kommittén Sy Gunnel och Br Nils-Olof 
Olsson, Sy Ann och Br Anders Björklund 
samt Sy Karin Holmqvist och Ordf. och 
alla önskade varandra en God Jul ett Gott 
Nytt År. /KH

Alla mår gott efter julmaten.

Logen Christian nr 617 höll sitt sista loge-
möte för året lördagen den 26 november. 
Ordf. Br Jan-Erik Larsson hälsade ett 25 
medlemmar och 7 gäster från LL Tome-
lilla nr 631 välkomna. Efter mötets öpp-
nande, protokolljustering, och skrivelser 
företogs val av tjänstemän för 2017. FS Sy 
Ann Björklund och K Sy Kerstin Ewing re-
dogjorde för ekonomin. Budget för 2017 
föredrogs och beslut togs om medlemsav-
giften för 2017. Under Kontakt Amerika 
berättade KL Sy Eva Newin om Breven från 
en döende dotter, Agda Jakobsson som var 
endast 15 år gammal. Sedan läste Sy Eva 
en dikt av Gerda Risberg ”Hälsning” som 
ingår i diktsamlingen En Blomsterkrans. 
LH Sy Karin berättade om Advent, som lo-
gesyskonen traditionsenligt skall samlas till 
i Åhus kyrka på söndagen 1:a Advent. Un-
der Ordens Väl tackade DD Br Jan-Anders 
Ingvarsson för året och önskade alla En God 
Jul och Ett Gott Nytt År. Musik för loge-
mötet var vid intåget ”Och jungfrun går i 
ringen”, Vid ljussläckning och stjärnhim-
len Stilla Natt och vid uttåget Betlehems 
stjärna. Till efterkapitlet, som hade temat 

Arbetsgruppen för januarimötet avtackas. Sy Stina Lindén, Br 
Urban Stenqvist, Sy Helen Johansson, Br Agne Lindén, Sy Pia 
Stenqvist, Sy Monica Fahlström och Br Sven Broddesson.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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Luciaunderhållning

Lördagen den 21 januari höll Logen 
Christian nr 617 det första logemötet 
för 2017, logens jubileums-år. Ordf. Br 
Jan-Erik hälsade ett 25-tal Vasamedlem-
mar välkomna, varav fem från LL Tome-
lilla nr 631 med logens DD Br Jan-Anders 
Ingvarsson. Efter mötets öppnande hölls 
parentation över vår avlidna medlem Sy 
Elly Granqvist. Två ansökningar om med-
lemskap balloterades in för intagning på 
högtids-mötet i februari. Protokollet jus-
terades och rapporter lämnades av FS och 
K samt Besökskommittén. Val förrättades 
av musikmästare, arkivkommitté och no-
mineringskommitté och delegater valdes 
till distriktsmötet i Ljungby. Logens DD 
Br Jan-Anders Ingvarsson ledde årsmötes-
förhandlingarna och ansvarsfrihet bevilja-
des för 2016. KL Sy Eva Newin berättade 

om ”T-shirten genom tiderna” och LH Sy 
Karin hälsade från kontakter som knöts 
via Sverige-Amerikadagen i Önnestad med 
Vasasystrar i Amerika. Efter Ordens Väl av-
slutades logemötet och MM tackades för 

fortsättning från föregående sida  LL617

Alla mår gott efter julmaten.

framförd stämningsfull musik. Vid intåget 
spelades A Whiter Shade of Pale av Pro-
col Harum, till parentationen Adagio, vid 
ljussläck-ningen och stjärnhimlen Av läng-
tan till dig av Åsa Jinder samt vid uttåget 
Smoke Gets in Your Eyes av Jerome Kern. 
Bröderna hälsade sedan till bords och det 
blev en mycket välsmakande måltid och ett 
trevligt program. /KH

MM Br Ronny underhåller.

Mingel

Maten avsmakas
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fortsättning på nästa sidaBrödernas kommitté.

Högtidsmöte, lördagen den 18 februari 
kunde Ordf. Br Jan-Erik Larsson hälsa 32 
Ordenssyskon välkomna, varav 9 gäster 
från LL Tomelilla nr 631. Gästerna DD 
Br Jan-Anders Ingvarsson med Sy Ann, 
Br Bengt Arne och Sy Gull-May Åstrads-
son, Br Kenneth och Sy Lena Andersson, 
Sy Carola Örnhed, Br Leif och Sy Inga-
Lill Norlin infördes och presenterades och 
hälsades välkomna. Efter mötets öppnan-
de återintogs en tidigare medlem Sy Rosa 
Mathiasson. En ny medlem Sy Gudrun 
Modin Nordmark recipierade.  Skrivel-
ser föredrogs och rapporter om ekonomin 
från FS Sy Ann Björklund och K Sy Ker-
stin Ewing godkändes. Från besökskom-
mittén framfördes hälsning från Sy Hertha 
Erlandsson. Därefter följde installation 
av logens tjänstemän på ett förtjänstfullt 
sätt av Staben från LL Tomelilla nr 631. 
Under Kontakt Amerika berättade KL Sy 
Eva Newin om ”Den svarta Moses” Har-
riet Tubman, en av USA:s  främsta histo-
riska hjältar genom tiderna. LH Sy Karin 
H be-rättade om Logen Norden nr 233 i 
Tacoma, en av vår loges vänloger. Allt 
hämtat ur Vasa Stars upplagor från 1987, 
30 år gamla. Under Ordens Väl framför-
des tack av DD Br Jan-Anders och häls-
ningar från DH Sy Maj Svensson, Sy Bit-

te och Br Hans samt från en förutvarande 
DD i logen Christian Sy Ingrid Severin.  
Musiken som MM Br Ronny bjöd på var 
vid samlingen Tafelmusik svit nr 1 av GP 
Telemann, under Gäster införes Defilare 
marsch av Radetzky, receptionen Under 
blågul fana och Sverige. Under installa-
tionen Hemvärnets musikkår från Kristi-
anstad, vid ljussläckning och stjärnhimlen 
Conserto for 2 violins av Bach samt vid 
uttåget In the Sunny Side of the Street av 
Jimmy Mc Hugh. Kommittén bestående 
av Sy Gunnel och Br Nils-Olof Olsson, 
Sy Kristina och Br Erik Karlsson bjöd 
därefter på en god hemlagad  trerätters 
måltid. Det Skålades, hurrades och sjön-
gs för Kungen samt för våra recepiender 
och för Logen Christian nr 617. Tacktalet 
hölls av DD Br Jan-Anders med en skål 

Nya medlemmarna Sy Rosa och Sy Gudrun med Ordf. 
och CM.par.

Installerade tjänstemänrun med Ordf. och CM.par
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Tomtarna Rolf Wallergård och 
Mats Hurtig fyllde gärna på 
glögg till gästerna.

Den 26 november firade logen sitt 65-år-
sjubileum. Gratulationshälsningar inkom 
bl.a. från flera loger i distrikt 20. Loge-
medlemmarna bjöds på ett glas mousse-
rande vin vid ankomsten till logemötet 
för att fira jubileet.
Sy LH, Agneta Lindström hade funnit 
rapport från det konstituerande mötet den 
22 november 1951. Jubileumsmåltiden 
avslutades med kaffe och jubileumstårta. 
Ett stort tack för gratulationer i samband 
med jubileet.

Den 17 december firade logen sitt de-
cembermöte med sedvanligt glöggming-
el.
Ett 50-tal medlemmar samlades innan 
logemötet, av sorlet att döma var stäm-
ningen på topp.
Efter genomfört logemötet, väntade kall- 
och varm jultallrik. Innan maten fick vi 
njuta av luciatåg med välsjungande lucia 
med tärnor. Det var Kalmarbygdens lucia, 
Tilda Gunnarsson, som med tärnor ge-
nomförde en strålande samling julsånger.
Vid kaffet bjöd biträdande klubbmästare 
på filmvisning. Det var logens festliga 
50-årsjubileum som förevisades. Många 
muntra skratt och igenkännande fyllde 
salen. 
/ Roland Runne

Kalmarbygdens lucia, Tilde 
Gunnarsson, med tärnor 
förgyllde logemötet.

DISTRIKTSMÖTET 2017
förtydligande till inbjudan

I bankettpriset ingår:
välkomstdrink

vatten/öl
kaffe/te

~
I dryckespaket á 180 kr ingår

förrätt: ett glas vin
huvudrätt: ett glas vin med påfyllning

dessertvin

Staben från LL Tomelilla nr 631.

Kommittén: Sy Gunnel och Br Nils-Olof Olsson, Sy Kris-
tina och Br Erik Karlsson.

och ett leve för Vasa Orden av Amerika.  
Efter en som vanligt mycket gemytlig 
Vasakväll skildes vi så småningom åt och 
återses den 18 mars till Logen Christians 
70-årsjubileum./ KH

fortsättning från föregående sida  LL617 LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628
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Agneta Karlsson och Ulla Turbin får olika förtjänstteck-
en av DM Karl-Axel Bengtsson.

Lördagen den 11 februari hade logen 
Ronneby nr 630 högtidsmöte med instal-
lation. Gäster var ingen mindre än vår 
DD Maj Svensson från logen Carl von 
Linné och hennes installationsstab, som 
bestod av DM Karl-Axel Bengtsson, 
Anita Bengtsson, VDS Alf Nilsson och 
Ingrid Nilsson från logen Höganäs nr 634 
samt Evy Lindstrand och Gunnar Lind-
strand från logen Kärnan nr 608. Totalt 
var vi 41 personer närvarande. Efter en 
högtidlig installation väntade en mycket 
god och uppskattad trerätters meny som 
intogs i matsalen under en kamratlig och 
trevlig stämning.
/Sandra Eriksson LH

Bengt och Inger Olsson samt Gun Persson får LFT.

Installationsstaben från vänster: Evy Lindstrand, DD 
Maj Svensson, VDS Alf Nilsson, DM Karl-Axel Bengts-
son, Anita Bengtsson, Ingrid Nilsson, Gunnar Lind-
strand.

Avgående BKS Birgitta Schött och standarbärare Inge-
gerd Alderlöf avtackas med blommor.

Kärstin Holmberg-Jönsson får 25-års-märket.
fortsättning på sidan 24

LOGEN RONNEBY nr 630
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DECEMBERMÖTE OCH JULFEST
Medlemmarna samlades till musik, Jingle 
Bells, och vår O Br Jan-Anders Ingvarsson, 
hälsade oss alla välkomna till årets sista 
möte och Vasasången sjöngs. En av våra 
medlemmar sedan 1989, Br Uno Weiderup, 
hade avlidit och parentation över honom 
hölls och avslutades med en tyst minut.
Beslutades att vi skulle ha ett aktivitetsmöte 
den 12 jan och ett informationsmöte för 
allmänheten den 25 febr. Vid Kontakt 
Amerika berättade BKL Sy Britt Lantz 
om Mina Andersson, som emigrerade 
till Amerika och som så småningom blev 
författare och där hennes verk blev förebild 
till Vilhelm Moberg utvandrarserie.
Efter mötet fick vi besök av Tomelilla 

Lucior, som vackert sjöng gamla och nya 
luciasånger och julsånger för oss. Glögg 
med pepparkakor serverades och så tog vi 
oss an julbordets alla frestelser, där inget 
tycktes saknas. Efter dessa utsvävningar så 
kändes det bra att ta en slängdans kring 
granen med Tomtemor och Tomtefar med 
Räven raskar, Små grodorna och Karusellen. 
Tomteparet hade också med julklappar och 
godispåsar till de minsta.
Syskonparet Lantz sjöng vackert medan 

Dans kring granen med tomten.

Tomtemor o tomtefar delar ut klappar till barnen.

AKTIVITETSMÖTE HOS LOGEN 
TOMELILLA
Den 12 jan hade Vasa Logen i Tomelilla 
aktivitetsmöte i HjärtLungs lokaler för 
att planera programmen för hösten 2017 
och våren 2018. Många medlemmar hade 
kommit dit och hade många intressanta 
programförslag och dessa diskuterades 
livligt.
Vi bestämde, att höstens första möte som 
vanligt ska ske i Bygdegården i Kverrestad 
och vara en räk- och kräftafton. På grund 
av det stora intresset för den hattparad 
vi hade 2016, så beslöts, att vi skulle ha 

vi gjorde nedslag bland gottebordets alla 
godsaker och så var det dags för auktion. 
Som vanligt var det vår vördade medlem, 
Br Hans-Ingvar Hansson, som förde 
klubban och auktionerade ut skänkta 
vinster av de mest skilda slag och där alla 
glatt deltog. Och ingen fest äger väl rum 
utan kaffe och kaffe blev det och till detta 
serverades mandelmusslor med tillbehör 
och klenor, som hade bakats av händiga 
medlemmar. Och naturligtvis hade vi 
till sist närvarolotteriet, där 4 närvarande 
medlemmar vann vars sin lott.
Glada, mätta och trätta åkte vi hem efter 
årets julmötesfest!
/KL Gertrud Hägg

LOGEN TOMELILLA nr 631



15

denna också i år och naturligtvis skall vi 
också ha vår tipsrunda då som vanligt. 
Programmen vid de resterande mötena, 
förutom högtidsmöten och julmötet, har 
fortfarande inte bestämts beroende på 
om de tänkta eventuella personerna har 
möjlighet att närvara vid dessa möten.
KL G HÄgg

forts.  ->

Medlemmarna i Lokallogen i Tomelilla 
träffades igen den 14 jan i Folkets Park i 
Tomelilla. Ute var det halt och det var 
svårt att ta sig in i lokalen på höga klackar. 
Mötet började på vanligt sätt med musik 
och för dagen var det afrikansk sådan 
och så kunde vår O Br Jan-Anders hälsa 
oss och gästande medlemmar från andra 
loger välkomna. Upplystes om att Logen 
Christian i Kristianstad skulle fylla 70 år 
och om vår möjlighet att närvara där och 
om kommande distriktsmöte.
Så fick FDO Sy Gull-May ordet och 
slutnominering och val av nya årets 
tjänstemän gjordes, där de flesta omvaldes, 
men vi fick en ny VO Br Leif Norlin, och 
en ny BPS Sy Britt Lantz.

Så har vi ett nytt år igen och nyårets 
smällare har tystnat och vi ser fram emot 
en grön vinter, för vi kan väl inte hoppas på 
att få en vit vinter här på Österlen? Ja, lite 
snö hade kommit på sina håll, men ändå?

Br. Hans-Ingvar Hansson beundrar auktionsbordet innan han 
startar utropen till barnen.

Sy Kerstin Ferm är lycklig vinnare till ”gissa tomtens namn” 
till barnen.

Barnen till Sy Britt och Br. Gert Lantz underhöll oss med 
härlig sång och spel.

Syskonen samlade vid borden underhöll oss med härlig sång 
och spel
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KL Sy Gertrud valde att under Kontakt 
med Amerika berätta om vår Vasa-Ordens 
olika nationalsånger och deras ursprung. 
Vår egen nationalsång, som från början 
hette ”Du gamla, du friska” skrevs 1844 
av en folkminnesforskare till en gammal 
folkmelodi från Västmanland. Den har 
aldrig officiellt blivit beslutad som en 
nationalsång och debatten om den var 
livlig, men efter att Sveriges Radio började 
avsluta kvällens sändningar med den 1930, 
gjorde detta sitt till, att den ansågs som 
Sveriges nationalsång efterhand.
”The Star-Spangled Banner” är USA:s 
nationalsång och texten skrevs 1814 av 
en 35-årig poet, Francis Scott Key, med 
en populär dryckesvisa till musik, tonsatt 
av John Stafford Smith 1780. Den blev 
officiell nationalsång i USA den 3 mars 
1931.

Den engelska nationalsången ”God Save 
The Queen” var Canadas nationalsång 
ända fram till 1980, då man fick en egen 
nationalsång: ”O Canada”. Robert Stanley 
Weir skrev texten 1908 och musiken 
har komponerats av Sir Adolphe Basile 
Routhier. Denna text är på engelska men 
det finns även en fransk variant.
LH Br Bengt-Arne berättade om vår 
Ordens historia och om uppkomsten till 
Vasa Orden och hur den bildades i USA 
den 1 dec 1896. Han berättades också om 
vårt logebrev, som alltid finns uppsatt vid 
ordförandens bord.

Efter mötet fick vi god mat serverad vid 
borden och den uppskattades verkligen och 
så fick vi lyssna till fyra medlemmars resa 
till Sydafrika och om deras intryck av det 
vackra landet med sina vilda djur av alla de 
slag och storlekar i nationalparkerna, bl.a. 
Krugers Park. Man kunde också se på deras 
bilder hur våra vita resenärer förändrade 
färg under resans gång, så att de knappt 
kunde skiljas från invånarna där.
De avtackades och så var det tid för våra 
lotter och med dragning av skänkta vinster, 

Delar av bordsdeko-
rationer till Sydafri-
kas efterkapitel
underhöll oss med 
härlig sång och spel.

Syskonen Ingegerd och Arne Hasselgren, Kalle Karlsson och 
Astrid Larsson underhöll oss med kvällens efterkapitel som var 
reseskildring från Sydafrika underhöll oss med härlig sång och 
spel.

DD Sy Nadja höll därefter årsmöte. 
Tjänstemännens verksamhetsberättelser, 
kassörens ekonomiska rapport, revisorernas 
och förtroendemännens rapporter 
godkändes och Sy Nadja avtackades med 
en blomma.

forts.  ->  LL631

forts.  ->
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Ett dignande julbord, där ingenting sak-
nades, dukades fram och alla lät sig väl 
smaka.
Kvällen avslutades med att logens egna ar-
tister ”Kjell-Yngvez med Syztrar” gjorde ett 
bejublat framträdande med advents- lu-
cia- och julsånger. Sy Agneta läste Viktor 
Rydbergs ”Tomten” innan det så var dags 
för vår traditionella avslutningssång ”Nu 
tändas tusen juleljus”.
Lördagen den 28 januari 2017 var det 
dags för Högtidsmöte med installation av 
tjänstemän.
DD Br Rolf Hansson tog över ordförande-
klubban för årsmötesförhandlingar. Samt-
liga rapporter godkändes och styrelsen be-

Bengtsson. som förrättade slutnominering 
och val av 2017 års tjänstemän.
Br Gunnar Lindstrand rapporterade att 
han nu är representant för Vasa Support 
Club och redogjorde för dess syfte.
Br Jan Hassleryd rapporterade att med-
lemsvårdskommittén besökt medlemmar 
som inte kan besöka logen och överlämnat 
en julblomma.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar avslu-
tade Ordförande mötet och önskade alla 
logesyskon en God Jul och ett Gott Nytt 
År.

fortsättning på nästa sida

Ett rikligt julbord var framdukat.

som, som vanligt, fördelades orättvist. Även 
lotterna i vårt närvarolotteri fördelades och 
så blev det kaffe med hembakta kakor av 
vår medlem Sy Anita.
Så var vi igång igen och vi ser nu fram emot 
det nya året, där vi särskilt är glada för vårt 
Öppet Hus den 25 feb., där allmänheten 
har möjlighet att kunna träffa några av våra 
medlemmar och få information om Vasa 
Logen och också se hur vår möteslokal ser 
ut.  /KL G Hägg

Kvällens storvinnare var vår DD Sy Nadja Kärvin Häll från 
LL 630 Ronneby då hon fick vinst på alla färgerna med nr.77. 
Prisutdelare Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson underhöll oss 
med härlig sång och spel

forts.  ->  LL631

Julmöte 10 dec 2016
Till årets sista möte samlades ett 50-tal 
medlemmar. Vid samlingen serverades 
glögg med pepparkakor i gillestugan, varef-
ter CM-paret kallade in till logesalen.
Ordförande Sy Birgit Olsson hälsade vår 
DD Br Rolf Hansson och Sy Britt-Marie 
Elvirsson från LL Nybyggarna nr 698, och 
våra egna logesyskon hjärtligt välkomna.
Efter uppläsning av protokoll och skrivelser 
överlämnades ordet till FDO Br Karl-Axel 

forts.  ->

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Under februari månad har medlemmar i 
logen installerat tjänstemän i 3 loger. 
DD Sy Anna-Brita Martinsson installerade 
i LL Klockan nr 747, DD Br Ola Sand-
berg installerade i LL Kärnan nr 608 och 
4 medlemmar hjälpte till att installera i LL 
Ronneby nr 630.
/Berit och Hans Bogren

fortsättning från föregående sida LL634

Vackra julsånger framfördes av våra egna förmågor ”Kjell-
Yngvez med syztrar”.

10-årsmärken utdelades till Br Lars-Olof, Br Jan, Sy Ingrid 
och Sy Ann-Britt.

Sy Maj-Britt, Br Stig, Sy Märta, Sy Ulla och Br Stig belönades 
för att de varit närvarande vid alla möten.

viljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Efter en kort paus var det dags för DD Br 
Rolf att tillsammans med sin stab från LL 
Nybyggarna   nr 698, installera logens ny-
valda tjänstemän, ett uppdrag som de ut-
förde på ett värdigt och förtjänstfullt sätt.
Sy Ingrid och Br Jan Berg, Sy Ann-Britt 
och Br Lars-Olof Strufve erhöll 10-årsmär-
ken och Sy Britt Marie Henriksen fick ta 
emot utmärkelse både för  FDO-värdighet 
och LFT.
När mötet avslutats inbjöds till bankett 
vid vackert dukade bord. Stämningen var 
som vanligt på topp och när alla var mätta 
och nöjda tog dansen vid. Åter var ännu en 
trevlig Vasa kväll till ända!

Kvällens värdgrupp.

De nyinstallerade tjänstemännen.
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Julloge 17 dec 2016
Förkapitel
Före mötet hade logen ännu en gång 
förmånen att avnjuta ett Luciatåg från 
Kronobergs Folkhögskola. Man imponeras 
alltid av dom samtränade medlemmarna 
i luciatåget. Inte minst sätter de manliga 
deltagarna sin prägel på framförandet.
Efterkapitel
Vi var hela 35 ordenssyskon, som satte 
oss till bords vid de juldekorerade borden. 
Värdgruppen bestående av Sy Anja och Br 
Kurt Hugosson samt Sy Mona och Br Bengt 
Lagesson fick verkligen arbeta för fullt 
denna kväll. Den goda jultallriken dukades 
snabbt fram och det småvarma kom på 
serveringsbordet i perfekt tid. Maten var 
välsmakande. Sy O och Br Göran bjöd på 
pepparkakor till kaffet.
Under kvällen sjöngs det både snaps- och 
julvisor och Br Bo kompade med sin gitarr 
till några av dom. Samvaron var varm 
och hjärtlig och när vi skildes önskade vi 
varande God Jul och Gott Nytt År.
/PS

fortsättning på sidan 23

Årsmöte och studiebesök 20 jan 2017
Vi var tolv logesyskon som besökte sjuk-
vårds-rådgivningen 1177 i Region Krono-
berg. Lisbet Karlsson, veteran inom denna 
rådgivning, berättade om organisationens 
uppbyggnad, som startade 2003 som en 
nationellt samordnad rådgivning anpassad 
till sjuksköterskekompetens och telefoni. I 
Växjö finns 19 anställda. 
Sjuksköterskorna lyssnar noga på dem som 
ringer och frågar mycket för att kunna 
bedöma hjälpbehovet, men utan att ställa 
diagnos. Vårdbehov och brådske-grad be-
döms utifrån symptomen. Denna tjänst 
kostar 3,15 kr per invånare och år. All råd-
givning är baserad på läkarvetenskapens 
råd och rön.
Man tar emot sex á åtta samtal per timme 
och för journalanteckningar och spelar in 
samtalen som sedan analyseras. De van-
ligaste frågorna gäller läkemedel. Cirka 
127 000 samtal kommer in på ett år, va-
rav 85 % besvaras. Medelväntetiden är fem 
minuter.
/BPS

Luciatåget från S:t Sigfrids Folkhögskola.

Sy DD Monica Jernetz, Sy O Catherine Bringselius Nilsson 
och Sy DH Maj Svensson.

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
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På februarimötet var det dags för systrar-
nas afton. Efter sedvanliga förhandlingar 
vidtog den mera lättsamma delen av kväl-
len. Systrarna stod för allt denna kväll. De 
hade själva lagat mat och bakat. Menyn 
bestod av Chili con Carne med gott bröd. 
Efter maten vidtog underhållningen som 
den här gången var upplagd som en me-
lodikavalkad över svenska schlagers genom 

Anna Smedberg och Iris Petersson.

fördes fint och värdigt av våra syskon från 
Logen 749 Blå Jungfrun under ledning av 
DD Birgitta Petterson.
Efter installationen fortsatte mötet där bl.a. 
2017 års budget klubbades.
En god måltid med lax och potatisgratäng 
väntade i klubblokalen. Det blev tid till 
några danser innan det var dags att gå hem. 
En härlig kväll i god vasaanda.

Det var dags för årets längsta möte som 
innehöll både årsmöte och installation. 
27 egna och 10 gästande syskon samlades. 
Under årsmötet höll vår DD Birgitta Pet-
tersson i klubban. Verksamhetsberättelsen 
lästes upp samt rapporter från LH, KL, 
revisorer samt FöM lästes upp och godkän-
des. Efter årsmötet var det en kort paus för 
förfriskningar. Därefter vidtog den högtid-
liga installationen av tjänstemän. Allt ut-

Det var dags för årets sista möte. 24 egna 
syskon och 2 gäster samlades. Flera ordi-
narie tjänstemän var frånvarande men vår 
ordförande hade utsett ersättare. Flera vik-
tiga beslut fattades. Tjänstemännen för 
kommande termin nominerades, man fat-
tade också beslut om delegat vid Distrikts-
mötet i Ljungby i maj 2017. Efter mötet 
i logesalen samlades vi i klubblokalen där 
ett fantastiskt julbord stod uppdukat. Un-
der hela kvällen lyssnade vi till fin julmu-
sik av Leif Nilsson. Vår kulturledare Bengt 
Römbo berättade om sina kontakter med 
en av våra vänloger, den i Phoenix Arizona. 
Kvällens lotteri hade ovanligt många vin-
ster. Nöjda med detta möte gick vi hem i 
den ljumma decemberkvällen.

Installationsstaben från logen 749 Blå jungfrun.

Den nya styrelsen.

LOGEN WESTERVIK nr 679
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fortsättning på nästa sida

VO Olle Klavebäck och BM Anna-Lena Lilja.

Julmat

Festligt dukat bord.

Anna Smedberg och Lasse Enarsson vid vinstbord.

tiderna. Publiken fick se och höra storheter 
som Siv Malmkvist, Lotta Engberg, Lill-
babs, Carola, Zarah Leander och Julia Cae-
sar. Allt presenterat av FDO Gunilla Öst. 
Mycket uppskattat av publiken. Den här 
gången var vi 26 syskon.
/Lena Folckner LH

Julfest
Det var sammanlagt 54 syskon som mött 
upp för kvällen. Efter ett högtidligt möte 
blev det så dags för efterkapitel.
Allt började med glögg med mandel och 
russin och sedan sades de efterlängtade 
orden ”välkomna till bords”!
Ett rikligt tilltaget, för att nästan säga 
överdådigt julbord var framdukat och alla 
försåg sig av maten.
Mat, visor, ett rejält gottebord med choklad, 
frukt och ris á la malta, kaffe och sen blev 
det dragning i lotterier, br Jan förrättade 

dragning i reselotteriet, som vanligt vann 
jag inget men många andra gjorde det och 
delad glädje är ju dubbel glädje sägs det.
Tomten kom och delade ut klappar till 
syskonskaran, och rätt som det var, dök 
lucia med följe upp!
Minsann, man tyckte sig ana kända ansikten 
under diverse luvor och stjärngoss-strutar,
Var det kanske festgruppen som klätt om? 
Korten avslöjar!
Som vanligt vid våra sammankomster gick 
tiden alldeles för fort God jul på er alla! 
/Göte S

LOGEN NYBYGGARNA 
nr 698
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Årets första logemöte var lördagen den 21 
januari. Ordf. Br Sven – Olov Stigsson häl-
sade gäster och logemedlemmar välkomna 
och önskade alla en god fortsättning på det 
nya året. En ny medlem balloterades in. 
Ordf. LL Nybyggarna Br Mats Holmberg 
ledde logens årsmöte.
KL Sy Christina Martinsson berättade att 
”Den svarta Moses” – Harriet Tubman 
hamnar på 20-dollarsedeln 2020. Hon föd-
des som slavinna, men räknas idag till en 
av USA:s främsta historiska hjältar genom 
tiderna. Hon kämpade för medborgerliga 

rättigheter och kvinnlig rösträtt.
Uno Johansson som tidigare drev reseföre-
taget ”Hello Africa” var kvällens föredrags-
hållare. Det handlade om Sydafrika och 
medelst bilder och fängslande berättelse 
fick man uppleva ett land med många an-
sikten. Vi provsmakade också två viner från 
Sydafrika i samband med måltiden.
Efter lottdragning och några turer på dans-
golvet var det dags att bege sig hemåt i den 
dimmiga natten.
/Christina Martinsson KL

Sydafrikaexperten Uno Johansson

fortsättning från föregående sida LL698

Nyöppnad julklapp

Stilfullt Luciatåg

forts. ->

forts. ->

Goda viner avsmakades

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

LOGEN KLOCKAN nr 747
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Sy KL berättade om de vedermödor, som 
svenska invandrare mötte i det nya landet 

fortsättning från sida 5 DKL

Så vill jag konstatera att vi snart skall hålla 
vårt största, finaste och trevligaste möte 
med bl.a. val av tjänstemän.
Jag hoppas att vi får förslag på kandidater 
som vill följa och jobba efter vårt valspråk 
”Ädelmod, Sanning och Enighet”. 
Vi måste i framtiden jobba framåt och 
verkligen försöka få fler medlemmar.
Väl mött i Ljungby.
I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint
DKL

Våren visar sig i alla fall med snödroppar i 
gräsmattan och rabarber som börjar sticka 
upp och undrar kanske hur vi har det här 
ovan jord. Vi är ju bara i skiftet februari-
mars.
Nu hoppas jag och sy Ingrid att få träffa 
många av Er på D-mötet i maj.
I Sanning Och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl 
MDER

fortsättning från sida 5 MDER

fortsättning från sidan 19 LL678

Installationsmöte 11 febr 2017 DD, Sy 
Monica Jernetz, med stab genomförde med 
stil installationen av logens tjänstemän för 
år 2017. Sy O tackade för installationen 
och riktade också ett stort tack till logesys-
konen för att ha blivit vald till ordförande. 

fortsättning på nästa sida

och Br LH berättade om beredskapstiden 
och svårigheterna att få tillräckligt med 
mat på bordet när maken var inkallad. /PS

Två FDD i LL678 Hans-Erik Lindeblad och Barbro Ellinge.

DHN Barbro Ellinge, O Sy Catherine Bringselius Nilsson 
och O 628 Sy Lena Brissman.

De nyinstallerade tjänstemännen i LL 678.

Sy O överlämnar LFT till Sy Gun Saming.
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POSTTIDNING  B

Efterkapitel
Borden var denna festliga kväll dukade i 
de svenska färgerna. Gula tulpaner och 
blåa servetter. Fläskytterfilén med tillbehör 
smakade gott och den härliga blåbärspajen 
till efterrätt hade Sy Annika Gustavsson 
bakat. 
Sy O hälsade välkommen till bords, varef-
ter Konungens skål utbringades, följt av ett 
4-faldigt leve för Konungen. Kungssången 
sjöngs. 
Br Hans-Erik Lindeblad tackade för den 
goda maten och utbringade ett 3-faldigt 
leve för Logen Carl von Linné nr 678.

fortsättning från sida 23 LL678

fortsättning från sida 13 LL630

Installerade tjänstemän 2017-02-11. Nadja Häll vinner båten.

Br KM tog upp den känslosamma sången 
”Skål och höj ditt glas min vän”. Sy DD 
höll ett litet anförande om den så ofta om-
talade ”Vasaandan”, som hon verkligen 
kände av denna kväll. Med anledning av 
den stundande ”Alla Hjärtans dag” lät Sy 
Anna-Lena Karlsson skicka runt en ask 
med goda hallonhjärtan.
Även denna kväll visade lotteriet sin vänliga 
sida mot gästerna och lät Kalmarsyskonen 
ta hem de flesta vinsterna. Troligen blev det 
hög stämning i bussen hem.
/PS


