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VASA-VÄNNER! 
Nu är vi där igen! Längre dagar, ljusare kvällar och  
varmare temperatur. Välkommen härliga vår! 
Nu vill jag återigen upplysa om hur vi vill ha ansökningar  
om bidrag utformade. När det gäller distrikt eller lokalloger  
gäller följande. 
Ansökan skall undertecknas av två personer, varav den ene skall vara DM (när det 
gäller ansökan från distriktslogen) och av ordföranden och ytterligare en tjänsteman 
då det gäller lokalloge. Dessutom vill vi ha stämplat ansökan med LL-sigillet. 
Vi får ansökningar undertecknade av endast ett namn, inget besked om beslut i loge-
styrelsen eller annat som kan ligga som grund för ansökan.
Det har under senare tid varit turbulens i många loger. Min egen loge LL 734 för-
svann liksom några andra. Många medlemmar -lämnade vår Orden och andra ingår 
nu i nya loger. 
VASA SUPPORT CLUB tappade också av denna anledning många medlemmar. Vi 
hoppas dock att ni som är kvar hjälper oss genom att tipsa era loge syskon om att de 
gärna får bli medlemmar i VASA SUPPORT CLUB för endast 30:- kronor per år! 
För medlemsavgifter - gratulationer - kondoleanser - gåvor är vårt postgironummer 
105 68 42 - 6. 

Med hälsningar i Sanning och Enighet 

VASA SUPPORT CLUB 
Rolf Arnshed,  
ordförande 

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA 
NYTT är den 10 augusti 2011.
 
Material till kommande nummer sänds till 
Catherine Bringselius Nilsson, för adress 
se baksidan. 
Om du kan sända material via e-post, så är 
det bästa sättet.

För bästa resultat av bildåtergivning: 
lämna alltid bilderna som bifogad fil 
via e-mejl eller som foton via vanlig 
postgång. /GN
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Ordenssyskon!

När detta Vasa Nytt går i tryck återstår 
endast några dagar till det högtidliga öpp-
nandet av Distriktsmötet 2011 för Södra 
Sverige nr 20. Hotell Terraza i småländska 
Ljungby är sedan länge mötesplats för våra 
möten i DL 20. Många medlemmar har 
genom åren konfererat på Terraza vid ER 
möten, DD-konferenser och Tjänsteman-
nakonferenser. Vi är välkomna gäster!
Distriktsmöte har ägt rum i Ljungby en 
gång tidigare, 2007. Distriktsmötet i år föl-
jer samma koncept som då, vilket under-
lättat vår planering. Då var LL Klockan nr 
747 stödloge till DL, nu är det LL Kärnan 
nr 608 som innehar det uppdraget. Det 
tackar vi för!
Ett Distriktsmöte innebär mycket jobb 
utöver praktiska arrangemang. Det är en 
lång process innan alla handlingar är fram-
tagna: ämbetsberättelser skall skrivas, fak-
taunderlag kontrolleras, redovisningar och 
rapporter tas fram, budgetförslag manglas, 
arbetsordning utarbetas, utmärkelser och 
avtackningar förberedas. Listan kan göras 
ännu längre, men jag nöjer mig med att 
kort och gott konstatera att det är en hek-
tisk tid!

Vid detta Distriktsmöte avslutar jag fyra år 
som Distriktsmästare. Det har varit en fan-
tastisk tid på många sätt, fina möten med 
er medlemmar, logemöten fyllda med vär-
me och engagemang, vänskap och kultur. 
Jag har inte sparat någon möda för att fylla 
uppdraget som Distriktsmästare, som ni så 
förtroendefullt gav mig och jag har gjort 
det med glädje. Glömde jag då allt arbete; 
nej blir mitt sanningsenliga svar, men det 
har varit fyra mycket givande år i mitt liv.  
Tack kära vasasyskon, för att ni finns och 
för att ni värnar om den unika organisa-
tion, som Vasa Orden av Amerika utgör.
Nedan ett citat från mitt personliga tal, 
då jag installerades som Distriktsmästare 
2007.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson DM DL 20

”Vi värnar alla om Vasa Orden av Amerikas framtid, våra tankar kretsar mycket kring 
hur vi skall kunna växa utåt, få fler medlemmar. Jag skulle vilja att vi även tänker på hur 
vi skall kunna växa inåt, utvecklas som organisation, skapa visioner för framtiden, bli 
en attraktiv organisation i tiden inom de ramar som konstitution och stadgar ger. Vasa 
Orden av Amerika har en intressant historia, nu är det upp till oss att skapa en spännande 
framtid! Men först ska vi njuta av sommaren, gå ut i hagar och blommande dalar. Jag 
önskar er alla en skön sommar!”   

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT



För min del har det nu varit ett stort 
arbete med att få alla papper klara inför 
Distriktsmötet, det är många timmars ar-
bete och mycket papper som har kopierats 
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VASAVÄNNER!

I skrivande stund förväntar vi oss ett Di-
striktsmöte i maj månad i Ljungby. Vi ser 
alla fram emot att få träffa Ordenssyskon 
från såväl vårt eget Distrikt som DL 19 
och inte minst våra gäster från andra sida 
Atlanten.
Det är Vi i Exekutiva Rådet som har nöjet, 
men också ett stort ansvar för ett lyckat 
Distriktsmöte med stöd av Logen Kärnan 
Nr 608.

Ordenssyskon!

Vart har tiden tagit vägen?
Det är två år sedan som vi senast hade 
Distriktsmöte.
Jag blev vid detta tillfälle vald till 
VDM och då jag nu vid kommande 
Distriktsmöte lämnar denna trevliga 
och intressanta tjänst vill jag framföra 
ett VARMT och INNERLIGT TACK 
till alla ordenssyskon som jag haft 
glädjen att ha någon form av kontakt 
med under dessa år.
Mycket av de gångna två årens tid har 
ägnats åt uppdatering av vår tjänste-
mannapärm som finns i två ex. i varje 
Loge.
Det andra stora arbetet är planeringen 
för det kommande Distriktsmötet, 
Detta arbete sker i nära samarbete med 
FDM/SLD Br Åke Mellnert och med-

lemmar i stödlogen för Distriktsmötet 
Logen Kärnan Nr 608.
Ett varmt tack även till medlemmarna 
i ER för all trevlig samvaro och allt 
gemensamt arbete för vår Orden och 
vårt Distrikt.
Avslutningsvis vill jag önska min ef-
terträdare på denna tjänst som VDM i 
DL 20 HJÄRTLIGT LYCKA TILL.

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
VDM

VICE DISTRIKTSMÄSTAREN

DISTRIKTSSEKRETERAREN
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och sorterats upp i högar för att sedan 
sammanfogats till en Distriktsmötesmapp 
som skickats ut till Delegater, Lokalloger, 
Distriktstjänstemän m fl.
Två år har nu förflutit sedan föregående 
Distriktsmöte i Växjö där jag blev vald till 
Distriktssekreterare.  Det har varit två år 
med mycket arbete både på gott och ont.
Mycket trevligt med alla kontakter med 
Logernas Tjänstemän främst med alla PS.
Tjänstemannapärmen uppdateras kon-
tinuerligt för att det ska bli lättare för 

oss alla att sköta vårt jobb, men tyvärr så 
använder inte alla våra loger sig av dessa 
vilket försvårar arbetet för mig som DS.
Så med önskan om en bättre användning 
av dessa nya blanketter ser jag fram emot 
en ny bra arbets-termin till hösten. 
Slutar med att önska Er alla en riktigt 
skön och avkopplande sommar med 
många lata dagar.

I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

Ordenssyskon!
Nu börjar det närma sig påsken, med allt 
vad det innebär. Som t.ex. gå i kyrkan, 
påskmiddagar, konstrundan och vandra 
i naturen. Men redan nu tittar snödrop-
parna och vintergäcken fram, de är så 
underbara.
Jag har reviderat prislistan för ordensartik-
larna. Den fanns bifogad i cirkulärbrevet 
nr. 1/11 till PS. I samråd med DL 19 har 
jag satt in artikelnummer på sakerna. Det 
finns bilder på artiklarna på webben också, 
och förhoppningsvis i denna tidning. 
Det har också kommit lite nya saker, som 
livremmar i bredd 25mm svart/grå och 
30mm svart/vinröd.
Lite om ER-mötet i Ljungby den 5-6 mars 
2011. 
Det var som alltid mycket trevligt på ER-
mötet. Att få diskutera olika saker, med 
duktiga personer är alltid givande. Vi gick 
igenom motionerna inför Distriktsmö-
tet, och hade våra åsikter om det hela. Vi 
fick också tillfälle att smaka på den goda 
menyn till banketten som planeras. På 

Distriktsmötet kommer delegaterna och 
sätter sig i olika grupper med motionerna. 
Sedan blir det röstning av det hela. Det är 
mycket intressant att vara delegat. Man lär 
sig mycket på vägen. Jag och Bo har själv 
varit delegater, så jag vet.
Årets Svenskamerikan ÅSA 2011 kommer 
att vara i Karlstad. Vår DM Catherine 
Bringselius Nilsson är mycket engagerad 
i detta, och ordnar mycket sponsring + 
bidrag. Besök gärna detta evenemang, 
liksom Minnesotadagen i Växjö. Vi med-
lemmar i Vasa Orden av Amerika betalar 
ingenting till detta, men vi vinner mycket 
publicitet.
Hoppas vi träffas på Distriktsmötet.
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN
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Ordenssyskon!

Våren är här och vi förbereder för oss för en 
varm och skön sommar.
  Jag vill tacka för alla kulturledarrapporter 
jag fått. Det har varit många intressanta lo-
gemöten under året. 
  I detta nummer av VASA NYTT och i 
The Vasa Star kan du läsa om alla Sverige-
Amerikaarrangemang under sommaren. 
Hoppas att vi ses på något av dem.
  Önskar er alla en riktigt skön sommar.

I Sanning och Enighet

med Sy LH Ann-Margreth Ericsson, med i 
denna trivsamma grupp.
Br Bertil och Sy Ann-Margreth ingår också 
båda i Distriktslogens Arkivkommittè.
Min Broder tillika man Lennart försåg oss 
med mat och dryck mellan varven.
Det blev en fin lördag förmiddag till tidig 
lördagseftermiddag, i god Vasa-anda.
Sen snurrar hjulet raskt vidare till Distrikts-
mötet i Ljungby den 21-22 maj.
Många fina träffar med andra Vasasyskon, 
är jag säker på att det blir.
Jag vill till slut också önska alla er medlem-
mar i vår Orden en skön sommar.
 
I sanning och Enighet
Anita Nilsson

Vasasyskon

Möte i vårens tid.
Ja, så blev den äntligen av, LH-träffen på 
Arkiv-centrum Syd i Lund.
Föredragshållare var George Larsson, till 
vardags arkivansvarig för Polismyndighe-
ten i Skåne.
Vi fick höra en del om hur Polisen arki-
verar och vad. George berättade också om 
och visade oss några av polisens beslag, i 
samband med brott. Vi fick också en rund-
vandring på delar av polisens arkriv, som är 
cirka 8 km, mycket imponerade. 
Imponerade gjorde också alla ni 14 Va-
sasyskon, som ställde upp denna dag. De 
flesta av er hade dessutom långt att köra.
Det kändes också trevligt och hedrande 
att ha Br SLH Bertil Ericsson tillsammans 

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

DISTRIKTSHISTORIKERN



       Kerstin Lane
Årets Svensk-Amerikan 2011

Kerstin Lane, f. Nordqvist, är född i Malmö 
1941.
Hon är gift med Joseph C. Lane och paret 
har tre barn. De bor i Chicago, Illinois, 
USA. 
Kerstin Lane tog Socionomexamen i Lund 
och studerade därefter på ett stipendium 
vid University of Chicago. 
 Från 1977, då Kerstin Lane kom till 
Chicago, har hon tillhört styrelsen för 
Swedish American Museum, till en början 
var hon också deltidsanställd på museet. 
Hon tog strax efteråt hand om led-ningen 
och blev chef med 6 anställda. Kerstin Lane 
är honorärkonsul för Sverige i Chicago. 
Sedan några år är hon pensionerad från sitt 
chefskap på Swedish American Museum, 
men hon har efter pensioneringen orga-
niserat Chicago Cultural Alliance. 
Förutom uppdraget som konsul ingår 
Kerstin Lane i styrelsen för Swedish 
Council of America och Swedish American 
Historical Society. 
 Kerstin Lane var en drivande kraft vid 
bildandet av den lokala avdelningen av 
SWEA i Chicago 1981. Kerstin Lane 
utnämndes av huvudorganisationen SWEA 
till ”Swedish Woman of the Year” 
(Årets Svenska Kvinna) 1999. 
Kerstin Lane tilldelades 2007 Serafimer-
orden. Kerstin Lane emigrerade till USA 
1974 och har under merparten av alla dessa 
år ägnat oerhört mycket tid och kraft åt att 
bygga upp Swedish American Museum i 
Chicago från en obetydlig början till ett 
stort kulturcentrum i ett fyravåningshus. 

Detta invigdes 1988 i närvaro av Kung 
Carl-Gustaf och Drottning Silvia.
 Sedan dess har ytterligare utvidgning 
skett med bl.a. skapandet av en interaktiv 
avdelning för barn, vilken har utnyttjats 
i stor skala av skolklasser av varierande 
etnicitet. Kerstin Lane har kontinuerligt 
utvidgat sitt kontaktnät med andra 
kulturinstitutioner i såväl Sverige som 
USA. På museet ordnas regelmässigt 
utställningar under medverkan från olika 
delar av Sverige och USA. En majoritet av 
de svensk-amerikanska organisationerna i 
Chicago anlitar museet för sina aktiviteter. 
 Vasa Orden av Amerika har sedan 
1960 utnämnt Årets Svensk-Amerikan 
för att hedra våra emigranter för deras 
insatser i Amerika. Årets Svensk-
Amerikan har antingen varit engagerad i 
svenskamerikanska kulturutbyten eller gjort 
en enastående karriär i det amerikanska 
samhället. Bland tidigare mottagare av 
denna hederstitel märks nobelpristagaren 
i kemi 1951, Dr Glenn T. Seaborg, 
astronauten Edwin Aldrin, skådespelerskan 
Signe Hasso, ordföranden i USA:s 
högsta domstol William H. Rehnquist, 
Marilyn Carlson Nelson, VD för Carlson 
Companies Inc., Agneta Nilsson, grundare 
av organisationen SWEA, diplomat Barbro 
Osher och dramaprofessor Anne-Charlotte 
Hanes Harvey. 

    För Vasa Orden av Amerika
    Catherine Bringselius Nilsson
    Distriktsmästare   
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LOGEN SKÅNE nr 570 

Logemöte Systrarnas Afton Fredagen 
den 11 mars 2011. 
Ordf. bro Per Dahlman öppnade 
traditionsenligt mötet enligt vår ordens 
ritualer, hälsade speciellt logens DD sy 
Gunilla Broddesson med make Sven 
välkomna och lika välkomna var logens 
medlemmar. Av vissa skäl valde KL bro 
Olle Olsson att inte framföra något under 
Kontakt Amerika denna gång. Systrarna 
hade denna kväll valt en stor härlig 
Schweizerschnitzel med purjolökspotatis 
till måltid, det smakade bra och efter kaffet 
och kakan påbjöd systrarna att nu skall vi 
dansa och ”det blir bara vi systrar som får 
bjuda upp”. Detta påhitt av systrarna blev 
verkligen trevligt, för systrarna de bjöd upp 
flitigt och bröderna hängde med. 
Ja det var länge sedan det dansades så 
mycket i en skara på bara 36 syskon. 

Vår äldste medlem sy Birgit Ekelund ( 93 
år ) bjöd upp flitigt och har man en sådan 
vigör om 20 år så kan man vara överlycklig. 
Som vanligt när lotterierna har fördelat 
vinsterna till de lyckliga vinnarna så är 
kvällen slut, så också i dag. 
KL Olle Olsson 

Logemöte fredagen den 8 april 2011. 
Då var det dags för vårens sista logemöte i 
vår loge, som vanligt öppnade Ordförande 
Per Dahlman och genomförde mötet enligt 
vår ordens ritualer. Vi hade i kväll nöjet 
att hälsa ett 15-tal nya med¬lemmar som 
kom till oss från den nerlagda logen 734 i 
Trelleborg, de blev hjärtligt mottagna och 
hälsades unisont välkomna till sin nya loge. 
Logens kassör meddelade att såväl logen 
Malmöhus som Trelleborg hade överlämnat 
varsin penninggåva som mottogs med 
glädje. VDM bro Olle Wickström 
efterinstallerade logens yttre vakt bro Bengt 
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Knöös. P. g. av att motionerna kommit 
sent logen tillhanda och inte behandlats 
av styrelsen så fick styrelsen i uppdrag av 
logen att efter behandling av dessa delge 
delegaterna till DM styrelsens beslut. KL br 
Olle Olsson berättade om mirakeltrappan 
Loretto Chapel i Santa Fe i Delstaten New 
Mexico, det är en kyrka och klosterskola 
från 1570-talet där denna mirakeltrappa 
byggdes av en mystisk snickare som höll 
på i 6 månader och sen försvann utan att 
ta något betalt. Måltiden ½ vårkyckling 
med purjolökspotatis och sallad var mycket 
omtyckt och god. Grupp fyra stod för 
värdskapet denna kväll och i denna ingår 
vår Ordf. bro Per och bland det bästa han 
vet är tårta, så denna dag var det tårta till 
kaffet. Lennart Strandberg spelade sen upp 
till Melodikryss som deltagarna, 6 i varje 

lag, löste så bra att alla hade hela krysset 
rätt varför skiljefråga fick avgöra vem som 
vann, skiljefrågan var ”hur många delar 
innehåller ett dragspel”, i detta fall det som 
Lennart spelade på ”ja ni kan ju gissa” men 
runt 2500 delar sa de som vann och det 
var närmast. Till slut blev klockan mycket 
och alla hann inte kolla alla sina lotter i vårt 
digra lotteri för tåg och bussar väntar ju 
inte, om de kommer någon gång. Alla, och 
det var många medlemmar i dag, verkade 
nöjda och belåtna när de sa god natt. 
NU TÄNKER VI BARA PÅ NÄSTA 
MÖTE, VÅRT JUBILEUMSMÖTE 
lördagen DEN 3 SEPTEMBER DÄR VI 
ÖNSKAR SÅ MÅNGA ORDENSYSKON 
SOM MÖJLIGT HJÄRTLIGT 
VÄLKOMNA. Anmäl er till PS .
KL Olle Olsson 

Nya medlemmar i Logen Skåne Nr 570.
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Högtidsmöte lördagen 26 februari
Högtidsmötet, som hölls i ordinarie lokal 
i Frimurarhuset, förärades besök från både 
Storlogen och Distriktslogen. 
Storlogen representerades av MSLER 
Ulf Alderlöf och SLH Bertil Ericsson 
och Distriktslogen av DM Catherine 
Bringselius Nilsson, DD Logen 601 Arne 
Söderbom, DD Logen nr 628 Hans-Åke 
Rytterdahl och DD Logen nr 680 Göran 
Nilsson samt HM Södra Distriktet Barbro 
Ellinger.
Dessutom gästades vi av Ordenssyskon 
från Logen Calmare Nyckel nr 628 med 
bl a O Anna-Lena Karlsson och f.d. DD 
Logen nr 601 Gun Sellerberg och Logen 
Ronneby nr 630.
Sammanlagt var vi 36 syskon från vår egen 
loge och 18 gäster.
Efter sedvanlig och ritualenlig inledning 
av mötet vidtog installationen som 

genomfördes med föredömlig ackuratess 
av DD Arne Söderbom med sin stab från 
Logen Ronneby nr 630 Ronneby.
VO Sy Maj Svensson tackade för en väl 
genomförd installation.
Utdelning till förtjänta syskon skedde av 
VO. Tioårsmärke till Sy Ann-Mari och 
Br Tommy Sternulf, FDO-märke till Sy 
Gunvor och Br Sten Ullström samt logens 
förtjänsttecken  till Sy Gun Sellerberg.
Logen avslutades enligt sedvanlig ritual.

Trivsamt god stämning spreds snabbt kring 
middagsbordet i sann Vasaanda. Middagen 
bestod av oxroulader, kokt potatis, sås, 
varma grönsaker, sallad och gelé. Till kaffet 
bjöds rulltårtsbakelse.
Damklubbens ordförande överlämnade en 
penninggåva inför logens 75-årsjubileum 
som går av stapeln den 29 oktober. VO Sy 
Maj Svensson framförde logens varma tack 
för gåvan.
En och annan svängom till CD-bandet 

LOGEN Carlskrona nr 601



11

hanns med innan det var dags för kvällens 
avrundning. 

Systrarnas afton lördagen 19 mars
Efter sedvanlig och ritualenlig inledning 
av mötet, välkomnade VO Maj Svensson 
till en spännande och förhoppningsvis 
minnesvärd logekväll. Efterkapitlet skulle 
genomföras under epitetet ”Systrarnas 
afton”. 
Hälsningar och ett stort tack för en väl 
genomförd installation framfördes från 
DM Catherine Bringselius Nilsson.
En viktig och innehållsrik punkt under 
mötet var genomgång av de inkomna 
motioner som kommer att behandlas under 
Distriktsmötet i Ljungby.
BKL Sy Siv Gustafsson läste upp en 
tänkvärd vistext för att illustrera hur man 
såg på Amerika under forna dagar.
LH berättade om tidigare genomförda 
”Systrarnas afton” som en uppvärmning 
inför vad som komma skulle. 
Logen avslutades enligt sedvanlig ritual.
En trivsam stämning spreds direkt när den 

goda middagen serverades. Den bestod av 
en krämig fiskgratäng, hemlagad potatismos 
och blandade grönsaker som tillbehör.
Sedan var det dags för kvällens höjdpunkt: 
Systrarnas afton!
Den gick i musikens tecken, med en 
dragspelare med något suspekt klädsel. 
Hambostintor i kort-kort, arbetssökande, 
svaga män och vackra damer passerade revy. 
Mest applåder fick sången ”Det är inte lätt 
att va´ ödmjuk” där de dansande systrarna 
lättade rejält på klädseln. Det resulterade 
både i visslingar och jubel.
Finalen bestod i att systrarna serverade 
kaffet under det att bröderna sjöng ”Dagny, 
kom hit och spill”. Till kaffet serverades 
stora hembakade Schwartzwaldstårtor. 
Kreatör till dessa mästerverk, som rönte 
stor uppskattning och beröm, var Sy Siv 
Gustafsson.
Efter lite svängom avslutades ytterligare 
en minnesvärd Vasasammankomst, där 
syskonen tog trevliga minnen med sig 
hem.
 

LOGEN CHRISTIAN nr 617

Till Logen Christian nr 617s högtidsmöte 
den 26 februari kunde ordf. Br Åke 
Mellnert hälsa 42 Ordenssyskon välkomna. 
Gäster var DD Sy Greta med make Br 
Rupert Franzén, FDO Br Bertil Geneback, 
O Br Lennart Mattsson, PS Sy Ulla och 
K Br Bengt Ödman samt CM Br Tord 
Åkesson från LL Utvandrarna nr 680. Från 
LL Skåne nr 570 gästades logen av DH Sy 
Anita och VO Br Lennart Nilsson samt Sy 
Agneta Jönsson och Br John Andersson. 
En ny medlem Sy Sara Klint intogs i logen 

under en mycket högtidlig ceremoni. DD 
Sy Greta Franzén med stab installerade 
logens tjänstemän för 2011. Ordf. Br Åke 
delade ut 25-års märken till Br Ingemar 
och Sy Karin Holmqvist, som tackade 
med en resumé av åren i logen. Kl Sy 
Gertrud Rietz berättade om ett brev till 
Kristianstadsbygdens Släktforskarförening 
om sökande av släktband. LH Sy Karin 
Holmqvist berättade om Vasa Ordens av 
Amerikas start i Amerika och om sjuk- 
och begravningshjälpsorga- nisationen för 
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emigranter. Efter hälsningar och avslut 
av högtidsmötet tackade Br Åke MM Br 
Ronny för vacker och stämningsfull musik 
som spelats -  till samlingen Merano ur 
Chess, vid gästers införande Flygvapnets 
paradmarsch, vid ljuständningen Anthem 
ur Chess samt vid ljussläckning Paul Potts 
La Prima Volta. Dessutom vid receptionen 
Under BlåGul Fana och Sverige samt vid 
installationen Festmarsch av Dalapolisens 
spelmän, Folkmarschen och Brud- marsch 
av Orsa Spelmän.
Efter högtidsmötet kunde vi sätta oss till 
mycket vackert dukade bord och intaga en 
god måltid.
Färms orkester spelade därefter upp till 
dans och vid midnatt skildes vi åt efter en 
mycket fin Högtidsafton.
 / KH

25-årsmärken till Br Ingemar och Sy Karin Holmqvist.

Installerade tjänstemän för 2011
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Årsmöte med installation den 29 januari
Under ledning av DD Kjell Isberg med 
stab från Logen Westervik och Sy Ulla-
Britt Essgren från Logen Göteborg för-
rättades installation under högtidliga 
former. Nyvalde ordföranden Br Göte 
Bengtsson tackade alla tjänstemän och 
andra medlemmar som haft uppdrag under 
det gångna året för deras arbete. De nyvalda 
önskades lycka till i sitt arbete i styrelsen 
eller med andra uppgifter i vår loge. 
Ett särskilt tack gick till Br Per Olof  
Brinck som lämnade ordförandeposten  
efter åtta år.
Under efterkapitlet visade KL bilder från 
90-årsjubileet hos vår vänloge Solidaritet 
Lodge i Mount Vernon, Washington och 
från en av deras ”Pancake Breakfasts” som 
anordnas flera gånger under året. 
Även i år kunde vi njuta av Br Walle 
Johanssons härliga underhållning med 
dragspelsmusik till både allsången och 
dansen.
Br Stig-Gösta Svensson läste denna kväll en 
egen dikt: 
 Så ses vi igen Vasavänner
 och en tid har så försvunnit.
 Hoppas ni syskon glädje känner,
 för då den rätta Vasaandan ni   
 funnit.

Logemöte den 26 februari
Vid detta välbesökta logemöte kunde 
vi glädjas åt att välkomna åtta gästande 
Vasasyskon från Logen Hjälmaren, Logen 
Skövde och Logen Vadstena samt till 
efterkapitlet fem inbjudna gäster. Efter 
en god middag fick vi höra ett intressant 

föredrag om svensk-amerikaner och deras 
kyrkor i och kring Boston i Massachusetts. 
Föredragshållare var Ulf Winddotter, kyrko-
historiker och präst i Svenska Kyrkan. 
Tack för en trevlig kväll framfördes av 
Vasasyskon från gästande loger. Vår 
ordförande tackade alla som hjälpt till att 
arrangera detta möte. Han sände hälsningar 
till våra grannloger samt önskade få se våra 
nyinbjudna gäster snart igen.

På högtidsmötet den 26 mars var 
efterkapitlets tema ”En emigrant som 
återvänt”. Sy Kerstin Johansson, vår 
hedersmedlem, som föddes i Jönköping 
1926, intervjuades av logens KL om sina år i 
USA dit hon kom 1951. Där fick hon också 
kontakt med Vasa Orden och blev bland 
mycket annat ungdomsledare och ledare 
för ett folkdanslag. Även maken hade olika 
uppdrag inom orden. Efter 30 år återvände 
de till Sverige och Jönköping. Intervjun 
blev en intressant resa i tid och rum med 
en redogörelse för hur man kan anpassa sig 
till olika kulturer och seder och ta till sig 
det bästa av varje lands traditioner.
/KL Maureen Bengtsson
           forts. sid 16

LOGEN SMÅLAND NR 618

Sy Maureen Bengtsson avtackar Ulf Winddotter.
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11 juni Karlskrona - Sommarfest 
 Traditionsenlig fest på Hässlegården i Karlskrona
 Grillfest och dans på lövad loge, jordgubbstårta
 Kontakt: Kärstin Holmberg Jönsson  0455-825 94  Logen Carlskrona nr 601

12 juni Kalmar - Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott 
 Kl 14.00      Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan
 Kl 15.00      Underhållning i Gröna Salen, Kalmar Slott
 Kl ca 16.30  Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården 
 Kontakt: Anna-Lena Karlsson  0480-168 60, 0480-106 70  
 Logen Calmare Nyckel nr 628

2 juli Höganäs  - Sverige-Amerikadagen (högtidsmöte)
 Kl 17.00     Vikens Hemgård, Hemgårdsvägen 6, Viken
 Kontakt: Evy Lindstrand  042-34 93 59  Logen Höganäs nr 634

22 – 31 juli Andrew Petersonutställning  
 Asby gamla skola (mellan Tranås och Österbymo i Ydre kommun)
 Lördagarna 23 och 30/7 öppet: 10.00 – 14.00
 Fredagen den 22, söndagen den 24, samt måndag 25 – fredag 29/7 öppet: 15.00 –   
 17.00 , söndagen den 31 juli öppet: 14.00 – 16.00
 Grupper efter överenskommelse året runt. 
 www.andrewpeterson.se

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2011
Distriktslogen Södra Sverige nr 20
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29 – 30 juli Musikal  ”Andrew Peterson – den äkta pionjärhistorien”
  The musical ”Andrew Peterson - the Genuine Pioneer Story”
  Kl 19.00     Ydre salen i samma byggnad som Ydre Värdshus vid torget i   
  Österbymo 
  www.andrewpeterson.se

7 aug Barkeryd - Barkerydsdagen - ”Vi går till fest”
 Kl 14.00    Barkeryds Hembygdsgård, 1 km väst om Barkeryds kyrka
 Dagen firas som en hyllning till S M Swenson från Barkeryd, som byggde ett   
 ranchimperium i Texas.
 Medverkande: Landshövding Minno Akhtarzard, sångerskan Jill Svensson,
 Texas Lucia 2010 med gäster, Folkdansgillet Stjärnan och Team Lindberg
 Kontakt: Gunnel Petersson  0380-26 039 Barkeryds Hembygdsförening  
 Bo Ahlsgård  0381-30227  Logen Småland nr 618  

14 aug Minnesotadagen
 Kl 11.00    Gudtjänst i Ljuders kyrka
 Kl 13.00    Program i Ljuders Hembygdspark. 
 Högtidstalare författare Anders Johansson
 Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson  0470-28588

20 aug Kristianstad - Svensk-Amerikanskt Logemöte
 Kl 18.00    Sirius Ordens lokal, V. Boulevarden 35, Kristianstad
 Kontakt: Karin Holmqvist  044-24 13 78  Logen Christian nr 617

21 aug Önnestad - Sverige-Amerikadagen/ Hans Mattssondagen
 Kl 11.00    Svensk-Amerikansk gudstjänst i kyrkan. Fanparad till Hembygdsparken. 
 Tal, plakettutdelning, musik, folklore och utställningar.
 Kontakt: Karin Holmqvist  044-24 13 78  Logen Christian nr 617
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LOGEN TOMELILLA nr 631

Vasa Orden av Amerika Logen Tomelilla nr 
631 har haft Logemöte den 19 februari i 
Tomelilla Folkets Park.
Det var kallt ute, men inne fick vi ett 
varmt och mysigt möte med många 
deltagare. KL Br Enar Hallström berättade 
om den kände svenskättade amerikanen 
Charles Lindbergh, som 1927 var förste 
ensamflygare som flög över Atlanten i sitt 
plan The Spirit of S:t Louis från USA till 
England.
Färden varade i 33 ½ timme och Lindbergh 
blev mycket känd över hela världen för 
detta. Senare blev han teknisk rådgivare åt 
amerikanska flygvapnet.

FDO Per-Olof Brinck avtackas.

På mötet valde vi delegater till distriktsmötet 
i maj, som blev
Sy Gull-May Åstradsson och Br Bengt-
Arne Åstradsson.
Efter en härlig måltid på Fläsk-
Wallenbergare så blev det underhållning av 
Kerstin Pålsson med sång och musik och 
hon berättade även om sitt liv och hur hon 
flyttat från norr till söder i etapper. Hon 
hade en fantastisk sångröst och var mycket 
duktig på sin gitarr.
Efter kaffe och morotskaka blev det 
dragning i närvarolotteriet, 
där de lyckliga syskonen som vann var 
Birgitta Gustavsson, Maja Wigren, 
Lise-Lotte Andersson och Ann Ingvarsson.
En mycket trevlig Vasa- Kväll!

Vasa Orden av Amerika Lokallogen 
Tomelilla nr 631 hade högtidsmöte 
lördagen den 19 mars 2011.
På vårt Högtidsmöte i Parken i Tomelilla 
installerades 17 tjänstemän till olika 
befattningar och mest glädjande är att av 
dessa 17 är 10 stycken helt nya medlemmar. 
De installerades av DD Br Hans Ferm med 
stab från Logen Christian nr 617 på ett 

De nyaa tjänstemännen i LL Tomelilla nr 631
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mycket fint och värdigt sätt.
Dessutom balloterades det in 17 stycken 
nya medlemmar till vår Loge från Logen 
Trelleborg nr 734 som skall läggas ner.
Vid Kontakt Amerika berättade KL Br 
Enar Hallström om ”den förlorade sonen” 
Peter Jönsson, som var borta i 8 år och 
ingen visste var han varit eller gjort under 
dessa år. Detta får man svar på om man 
ser föreställningen som cirka 10 stycken 
Vasaaktörer från Logen Tomelilla nr 631 
kommer att framföra i ”SNICK och 
STICK KÖREN sjunger ut”.
Logens förtjänsttecken tilldelades Sy 
Kerstin Hansson som har varit tjänsteman 
under 7 år och alltid ställt upp när det har 
behövs.
Sy Birgitta Gustavsson, Sy Kerstin Hansson 
och Br Arne Karlsson gm SyBirgit Löfvall 
fick blomsterkvastar för tre års troget 
tjänstearbete i Logen. Som vanligt ledes det 

långa mötet på ett lättsamt och trevligt sätt 
och med många skratt, men ändå på ett 
mycket värdigt sätt av vår mycket duktige 
Ordf  Br Bengt-Arne Åstradsson.
Vid efterföljande bankett utbringades 
kvällens första skål till Hans Majestät 
Konungen Carl XVI Gustav varefter 
Kungssången sjöngs.
Måltiden bestod av Räk-canapé, kokt lax 
med citronsås, ärtor och kokt potatis. Till 
dessert serverades det vit chokladcrème 
med bisquette och Whisky inkokta frukter. 
Sedan började dansen till de duktiga 
Durspelarna från Kristianstad. 
I pausen var det tårta och kaffe med 
sedvanligt dragning i närvarolotteriet och 
denna kväll blev syskonen Gert Hagander, 
Karl-Erik Mellnert, Gertrud Hägg och Evy 
Fredsberg lyckliga vinnare.
Tack vare den goda stämningen som 
började redan vid mötet och bara ökade 

DD Hans Ferm med stab vid installationen
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under banketten, gick kvällen mycket fort 
och alla åkte hemåt nöjda efter en mycket 
trevlig kväll.

Vasa Orden av Amerika Lokallogen 
Tomelilla nr 631 hade Logemöte lördagen 
den 16 april 2011 med vårinspirerat 
efterkapitel.
Ritualenligt öppnade vår duktige Ordf Br 
Bengt-Arne Åstradsson mötet och upplyste 
oss om ordens nya lösen. Kvällen till ära 
välkomnades 
5 stycken medlemmar från nedlagda Logen 
Trelleborg. Vår ordens PS Sy Gertrud Hägg 
läste upp sina mycket väl skrivna protokoll. 
Ny blivande medlem balloterades in denna 
kväll, nämligen Eva Olsson Tomelilla. 
Br Sven-Erik Nilsson tilldelades Logens 
förtjänsttecken. Sedan kom kvällens 
höjdpunkt, där vi utnämnde två stycken 
Hedersmedlemmar i vår Loge Tomelilla 
nr 631, nämligen Sy Ingrid Mattsson och 
Br Ola Mattsson. De har varit medlemmar 
sedan 1973 och haft många uppdrag 
i Logen. De hedrades med plaketter, 
diplom samt hedersmedlemsregalier med 
en högtidlig ceremoni som blev mycket 
uppskattat. Vår nye LH Br Hans-Ingvar 
Hansson visade stolt upp Logens nya och 
moderna digitalkamera och dom flesta 
undrade nog om han verkligen klarar av 
den. Vad han däremot klarade av med 
glans var att berätta om vår Loge historia 
och om hur de förberedde starten 1954 
och fortsättning följer på nästa möte.
Vår KL Br Enar Hallström berättade om 
svenskättlingen  Johan Hansson som den 
3 november 1781 valdes till USAs förste 
president. 
Berättade dessutom att Vasa-aktörens nya 
revy med namnet, ”Snick och Stick kören 

sjunger ut”, kommer att spelas i Kverrestads 
Bygdegård söndagen den 25 september kl 
14.30.
Efter god mat och spontan sång av Br 
Manne Andersson kom Rolf Sjölin 
från Blomstertorget i Simrishamn som 
berättade om blommor samt gjorde 
blomsteruppsättningar speciellt för påsken, 
som sedan auktionerades ut, ett mycket 
uppskattat inslag.
Kvällen avslutades med kaffe och en härlig 
äpplepaj samt dragning av närvarolotteriet 
med några lyckliga vinnare i syskonen 
Bengt-Arne Åstradsson, Jan-Anders 
Ingvarsson, Ylva Persson-Hallström och 
Irene Jönsson. 
Som vanligt en mycket trevlig kväll i god 
Vasaanda.

Text G-MÅ o EH

Logen Tomelillas nya hedersmedlemmar, Sy Ingrid 
och  Br Ola Mattsson.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634

Logemöte, Systrarna afton lördagen den 
12 mars 2011.
Vi samlades som vanligt på Hemgården i 
Viken. Det var 89 vasasyskon som anmälde 
sig men p.g.a. sjukdom blev antalet för 
kvällen 81.
O Sy Evy Lindstrand öppnade mötet och 
hälsade oss välkomna, speciellt gäster från 
LL Nybyggarna nr 698, 7 st. LL Klockan 
nr 747, 4 st. LL Carlskrona nr 601, 1 st. 
och från LL Westervik nr 679, 2 st. Till 
efterkapitlet besöktes vi också av 3 gäster.
Denna kväll fick vi två nya medlemmar. 
Det var Sy Inga-Lisa och Br Rolf Arnshed. 
De hade begärt överflyttning från LL 
Trelleborg nr 734 till vår loge och de 
hälsades välkomna till vår loge.
Vår FDO Br Leif Larsson installerade BMC 
och BCMA, Br Ola och Sy Mai Sandberg, 
som inte hade tillfälle att närvara vid den 
ordinarie installationen.
Under Kontakt Amerika läste KL Sy 
Ingrid Berg upp nyhetsbrev från vänlogen 
Golden Valley Lodge nr 616 och från Paul 
Ljungberg, District Lodge Connecticut nr 
1, en inbjudan till en konsert med musik av 
den svenske kompositören Kurt Atterberg 
(1887-1947).
 Läste också upp varför man firar Saint 
Patricks Day.

Logehistoriker, Br Gunnar Lindstrand 
pratade om teman från tidigare ”Systrarnas 
Afton”. T.ex. vid ett tillfälle då ”systrarna” 
var flygvärdinnor och de fick sitta som 
”packade siller” och äta på papperstallrikar 
och äta med plastbestick.
Mötet avslutades med en vacker 
ljussläkningsceremoni.
Efter en liten mingelpaus bjöds vi in till 
dukade bord och alla hittade sina platser. 
O Sy Evy Lindstrand hälsade våra tre gäster 
välkomna.
Vi åt en god middag och till kaffet fick vi 
besök av ingen mindre än Anders Lundin. 
En känd allsångsledare från Skansen i 
Stockholm. Han hade bjudit in gäster såsom 
Peps Persson, Agneta och Frida fån ABBA, 
Tommy Körberg, Siv Malmkvist, Lasse 
Berghagen och Lill-Babs. Från Skansen 
kom Jonas Wahlström med en hel del djur 
med sig. Så började allsången och mitt i allt 
kom två ”äldre damer” och frågade om de 
fick vara med.  Det blev mycket skratt och 
så fortsatte allsången. 
Efter kaffet spelade ”Husbandet” upp till 
dans och golvet fylldes snabbt. Kvällen 
avslutades som vanligt med lotteri. Och 
kvällen var slut och alla traskade hem efter 
en som vanligt lyckad vasakväll.

Ingrid Berg KL

Sy Evy Lindstrand som Anders Lundin och den sjungande Br Sixten Bengtsson.
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sitt eget geologiska uttryck. Med många 
personliga kommentarer till filmen fick vi 
en fyllig bild av hur det kan vara att ströva 
omkring i dessa fullständigt öde trakter.

Brödernas afton den 16 april var 
det förberedelse för distriktsmötet i 
Ljungby. Vi gick igenom de få motioner 
som fanns, så det var ett lätt jobb. På 
efterkapitlet serverades det inkokt lax, 
som smakade förträffligt. Därefter gick 
vi in i stora salen och lyssnade till våra 
sångarbröders hyllning till våren. Vet ni 
att Vintern ra’ egentligen heter Längtan 
till landet? Därefter blev det kaffe och 
till det fick vi höra lite specialskrivna 
texter till kända vårmelodier. Och när 
kaffet var urdrucket kom Fru Fortuna 
orättvis som alltid, en del fick dubbel 
utdelning och de flesta fick ingenting, 
men roligt hade vi haft. /GN

Vår nya medlem Br Rolf Arnshed, Sy Gull -Maj Högstedt, vår 
nya medlem Sy Inga-Lisa Arnshed och Br Knut Rosenkvist.

Logemöte den 19 mars. 
Efter att ha satt i oss en hejdundrande stor 
fläskschnitzel, satte vi oss till rätta för att 
se på en film om Amerikas nationalparker. 
Det var Ingemar Johansson från Alcas On 
Tour som visade oss många kanjoner från 
olika nationalparker i USA. Det kan i 
förstone verka enahanda men efter ett tag 
insåg man att varje kanjon hade sin egen 
karaktär och sin egen fauna och flora och 

fortsättning på LL631

LOGEN CARL VON LINNÉ nr 678

Logens sångarbröder sjunger in våren.
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LOGEN  UTVANDRARNA nr 680

BLEKINGEEKANS HISTORIA 
Logemötet lördagen den 12 
mars gick delvis i havets tecken.
Musiken under logemötet hade 
marin anknytning liksom kvällens 
buffé med sparrisfylld spättafilé med 
hummersås. Lasse Clementson från 
Matvik fulländade det hela med att 
kunnigt och medryckande berätta 
om Blekingeekan. Denna speciella 
båttyp är en utveckling av fiskebåtarna 
i Öresund. För att klara stormarna 
på Östersjöns ”Biscaya” – dvs. 
Hanöbukten - byggdes båtar med 
hög, platt akterspegel. Många varv 
längs Blekinges kust byggde ekor i 
olika format beroende på vad de skulle 
användas till. Alla ekor är öppna, 
och om man behövde övernatta till 
sjöss, tog man ner masten och lade 
storseglet över som ett tält. Trots sin 
sjöduglighet inträffade tragedier. I 
en storm den 19 april 1903 förliste 
nästan alla ekor i en liten flotta. I flera 
familjer på Tärnö förlorade man både 

LOGEN  WESTERVIK nr 679

Vasaorden av Amerika, logen Westervik 
nr 679 hade sitt möte110219. Systrarnas 
afton gick av stapeln.  Vi hade ett 
givande möte där mycket blev gjort och 
förhandlat. Efterkapitlet togs över av 
systrarna. Vi lekte leken ”fula Bettor”, och 
det var inga diskussioner, hu vad fula vi 
blev. Men det var svårt, för här skrattades 
det så att alla hade ont i magen i flera 
dagar. Vidare tog systrarna över scenen 
och här spelades upp en sedelärande 
historia som all kände igen sig i som också 
fick många glada skratt. Tjuren från Vasa 
fick sin Inga men allt är inte som det ser 
ut att vara, man ska inte döma hunden 
efter håren. Gå in på vår hemsida och 
klicka er fram för att se hela skådespelet. 
http://www.vasaorden679.se/  Vi bjöd på 
fisksoppa med en fantastisk bröllopstårta 
till kaffet. Dansen pågick som vanligt in 
på småtimmarna och alla drömde vackert i 
vinternatten.  En kväll i sann vasaanda! 
Anette Hultberg LH

Gäster på Westerviks 45-årsfest, DD Göran Nilsson, DM 
Catherine Bringselius Nilsson LL678, O Birgitta Pettersson 
och  Milton Pettersson LL747.
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fortsättning LOGEN UTVANDRARNA nr 680 

mannen och sönerna och därmed 
försörjningsmöjligheterna. Numera 
används ekorna mest för nöjessegling, 
och varje sommar anordnas VM för 
Blekingeekor i skärgården utanför 
Matvik.
Det var ett mycket intressant föredrag, 
och Lasse tackades med en stor applåd 
av publiken och en liten gåva av KL. 

Logemöte den 9 april.
Efter ett fint logemöte med god uppslutning 
och genomgång av motionerna samt 
fastställande av nästa års programutbud 
kunde vi intaga en god måltid. O Br Lennart 
Mattsson hälsade välkomna till bords ch 
presenterade kvällens föredragshållare 
Astrid Heinsen.
Ytterligare en gäst, Gunilla Fernström, 

kanske blivande medlem, välkom-nades. 
Efter middagen bänkade vi oss för att 
lyssna på ett mycket intressant föredrag om 
en ung flickas resa till Paris 1832. Denna 
flicka, som tillsammans med sina tre syskon 
och föräldrar reste genom hela Europa i en 
stor landå förspänd av fyra hästar, hästarna 
byttes ut på rastställena under resans gång. 
Resan tog tre månader på usla vägar genom 
Tyskland, Schweiz och Italien till Paris, där 
de stannade över vintern och lät ekipera 
sig för att se ut helt enligt parismodet när 
de kom hem för slottsbalerna i Skåne. 
Båtfärderna över Östersjön var mycket 
riskabla. Flera i familjen skrev dagbok under 
resan och särskilt den 14-åriga flickans, 
som var Astrids morfars mormor, ligger 
till grund för detta föredrag. PS Sy Ulla 
avtackade Astrid med en utvandrarmugg.
Kvällen fortsatte med kaffe och lotteri i 

Lasse Clementson berättar om blekingeekan



Årets första logemöte den 8 januari 
började med Ängelholmsrevyn. Som det 
stod att läsa i VASA-NYTT nr 1 var det ett 
trevligt och välbesökt möte.

Mötet därpå, den 4 februari var årets 
första högtidsmöte med installation av 
tjänstemän för det nya året.
DD sy Berit installerade med hjälp av 
logesyskon från logen Höganäs 634 de nya 
tjänstemännen på ett mycket vackert och 
värdigt sätt.
O br Mats lämnade över ordförandeskapet 
till sy Anna-Britta.
Blommor överlämnades till avgående 
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Sy Ulla tackar Astrid Heinsen

LOGEN NYBYGGARNA nr 698

tjänstemän, sy Birgitta, sy Karin, br Arne 
och br Gunnar tilldelades 10-årsmärket, 
VO br Mats erhöll tecknet FDO. Sy 
Ingrid och sy Gunni erhöll logens 
förtjänsttecken.

Den 4 mars var det så dags för systrarnas 
afton. Under detta möte installerades sy 
Maj-Britt, som inte deltog i högtidsmötet, 
av DD sy Berit från logen Höganäs 634 
som BKL.
Br Mats informerade om Vasagolfen i slutet 
av maj.
Detta möte var välbesökt, totalt 52 gäster 
varav ett antal från andra loger.
Efterkapitlet denna kväll gick i sextiotalets 
tecken.
Maten som serverades bestod av ”äggakaga” 
med stekt fläsk och rårörda lingon.
Såväl under som efter maten spelade och 
sjöng trubaduren Jan Brovinius musik 
från Bellman via Evert Taube till egna 
kompositioner och många sjöng med i de 
välkända visorna.
Det gavs även tillfälle till dans. Som vanligt 
på våra efterkapitel såldes lotter, prisbordet 
var imponerande och många lämnade 
festen med fina priser.

April månads efterkapitel kommer att, om 
planerna håller, bestå av att naturfotograf 
Ingemar Skogar visar bildspel och talar om 
Nya Zeelands subantarktiska öar.
Göte Stridh  KL.

vanlig ordning samt ett närvarolotteri i form 
av trisslotter, tyvärr med dålig utdelning. 
PS/UÖ
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Vid logen 747 Klockans högtidsmöte den 
26 februari var det gäster från fyra loger, 
tre distriktsdebuterade, två ordföranden 
samt DHM Gull-Maj Högstedt.
De närvarande medlemmarna från f.d. 
Logen Tre Hjärtan nr 665 fördes till 
altaret där DD Br Jan Ericsson ledde en 
välkomstceremoni.
Vår DD Br Jan med stab installerade 
sedan de nya tjänstemännen under 
högtidliga former. Den nye ordföranden 
Br Leif Svensson avtackade  Sy Inger, som 
tjänstgjort som O i tre år, med en vacker 
blomma samt en regalia.

efter midnatt och därefter var det dags att 
nöjda och glada ge sig hemåt i den kyliga 
vinternatten./IE

Vårens sista möte i Logen Klockan 
747 var lördagen den 16 april. På 
logemötet behandlades bl.a. motionerna. 
Kulturledaren läste en dikt.
Logehistorikern gav en återblick på mötet 
1992, då det varit hattparad.
På grund av lågt deltagande i förra årets 
Gökotta bestämdes att vi inte skulle ha 
någon i år.
Sedan var det dags för efterkapitel.  Lax 
med tillbehör smakade utmärkt denna 
vårkväll.
Jämt får man höra att sång och dans gör 
oss friska och glada. Glada är man alltid 
på Klockans möten och säkert blev vi 
åtminstone piggare, när sångaren från 
England, MEL RAINBOW, började 
sjunga. Det blev låtar, som man hört Dean 
Martin, Elvis Presley, Jim Reeves med flera 
framföra. Vad vi njöt och vad vi dansade! 
Vi bad honom direkt att komma tillbaka 
ett annat år. Tack till Br Sven-Olof som 
ordnat denna underhållning.

LOGEN KLOCKAN nr 747

10-årsmärke utdelades till Br 
Ingvar Åkesson. Sy Inger, Br Arne 
Jönhill och Br Berne Lövberg fick 
mottaga Logens förtjänsttecken. 
Br Arne framförde de medalj-
erades tack.
Stämningen var hög under den 
goda trerättersmiddagen. Sedan 
dansades det flitigt tills kaffet 
serverades med god kaka. Som 
vanligt var det lottdragning med 
fina vinster. Dansen fortsatte tills 

Tre systrar i Västervik DM Sy Catherine LL678, Sy Anna 
Smedberg och Sy Gun Lith LL679.
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San Diego skyline med Star of India i 
förgrunden numera ett maritimt museum.

Notis från SvD 22 april 2011:

”Sömmerska från Skåne blev världens 
bästa cyklist 
Tillie Anderson föddes den 23 april 1875 
i Skåne, emigrerade till USA 1891 och 
lyckades som sömmerska samla ihop till en 
cykel på två år. Kvinnor borde inte tävla 
i cykling, var den allmänna meningen – 
och definitivt inte i en sådan åtsittande 
tävlingsdress som hon förstås hade sytt 
själv. Det struntade hon i, och blev så 
framgångsrik att hon åren 1897–1902 
kunde titulera sig världens bästa kvinnliga 
cyklist.”
Swedish American Museum uppmärk-
sammar pionjären Tillie Anderson med en 
föreläsning om denna legendariska kvinnliga 
cyklist den 19 maj av Tillies släkting Alice 
Roepke. Museet följer upp temat cykling 

nästa dag med familjeaktiviteter kring 
cykling och presentation av barnboken 
”Tillie the terrible Swede” (Knopf, 2011) 
av barnboksförfattaren Sue Stauffacher.
Läs gärna mer om utställningarna på 
museet på museets hemsida: 
www.swedishamericanmuseum.org/
/CBN

Ditt stöd till Vasa-Arkivet i 
Bishop Hill är viktigt! 

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning ge-
nom 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

VASA-ARKIVET I 
BISHOP HILL

Á propå sommar och segling ...
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Logen Carlskrona nr 601 

75 år 
den 29 oktober 2011

Logen Skåne nr 570 

80 år 
den 3 september 2011

LOGER I DL SÖDRA SVERIGE nr 20 JUBILERAR
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Högtidsmöte med reception lördagen 
den 16 april 2011. Denna kväll invigdes 4 
nya medlemmar under högtidliga former. 
Vi hade besök av vår DD br Lars Carlson 
med hustru sy Kerstin från Logen Calmare 

Logens nya tjänstemän.

Brödernas afton den 18 mars 2011 
Logen hade denna kväll besök av 7 
ordensmedlemmar från Logen Westervik 
NR 679. Gästande br Walle Johansson 
berättade och sjöng om sina Vasalopp 
tillsammans med sitt durspel. Han passade 
också på att göra reklam för sin honung. 
Br Sture Lungblom  berättade och visa-
de vackra bilder från sin och sy Lena 
Ljungbloms resa till Sydamerika. Det var 
en fantastisk resa vi fick följa med på. LH

LOGEN BLÅ JUNGFRUN NR 749

I pausen smakade kaffet extra gott, då vi till 
detta fick en mycket god kaka, som en av 
systrarna bakat.
Efter sedvanlig lottdragning blev det 
ytterligare danser och sedan var det dags att 
bege sig hemåt. Vi ses den 24 september!
 /IE

Fyra nya logesyskon i LL749.

Nyckel nr 628. Br Lars har varit DD för 
vår Loge under 4 år. Han avtackades på ett 
värdigt sätt med tal och blommor. Under 
efterkapitlet överraskade kvällens herrar 
med vacker vårsång. LH

Sy Lena Ljungblom i Sydamerika.

fortsättning från sidan 24
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Hej alla Golfare i Vasaorden!
 2011 års Vasagolf kommer att spelas på 

Vasatorps GK i Helsingborg.
Reservera dagen 2011-05-28

Kallelse till detta kommer med sep. utskick.
Agne Lindén.

”Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid…..”
Njut av ljusa kvällar 
och sköna sommardagar!

Sommarhälsningar från
Exekutiva Rådet


