VASA

nr 2 årgång 46

NYTT
maj 2012

Ingvar Wikstrom Årets svensk-amerikan 2012

VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

VASA-VÄNNER!
Vid Vasa Support Club:s årsmöte den 11 mars 2012 avgick
Ordförande Br Rolf Arnshed efter tolv års ledarskap. Br Rolf
är en av grundarna till Vasa Support Club. Tack vare hans stora
engagemang för Vasa Orden av Amerika och Vasa Support Club i synnerhet så är vi
där vi är i dag.
Som ny Ordförande efter Br Rolf valdes Br Åke Mellnert. Vi i styrelsen vill tacka
Br Rolf för allt arbete han har lagt ner under de tolv år han har varit aktiv i styrelsen.
STORT TACK. Att mantla rollen som Ordförande är en stor uppgift för mig, men
tack vare övriga i styrelsen skall jag klara av att leda Vasa Support Club framåt.
De som står vid min sida i styrelsen är:
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Kassör: Sy Gull-Maj Högstedt
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Lennart Nilsson
Jag vill hälsa Br Lennart välkommen i styrelsen. Br Lennart tillhör Logen Skåne Nr
570 i Malmö.
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 augusti 2012.
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius
Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan sända material via
e-post, så är det det bästa sättet. Likaså bör även bilderna vara
i digital form.
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon
När detta skrivs pågår Påskhelgen för fullt
med allt vad där tillhör.
När Du läser detta har logernas arbete för
VT -12 avslutats och nu gäller det att ladda
de så kallade batterierna under sommaren
så att vi alla kommer tillbaka till hösten
med nya friska krafter.

ligt utbyte av kunnande. Distriktstjänstemännen lägger under sommaren ner en
hel del arbete på förberedelser inför denna
sammankomst allt för att det skall bli så givande som möjligt för deltagarna. Vi skall
givetvis inte glömma den mycket viktiga
sociala biten som en sådan här sammankomst medför.

Innan dess är det dock en mängd möjligheter att träffas under sommaren. Bara för
att nämna något så firas årets Svensk-Amerikan i Växjö och Ljuder den 3-5 augusti.
Alla sommararrangemang som lokallogerna skickat in finns att läsa på annat ställe i
tidningen. Tag om möjligt tillfället i akt att
besöka några/något nu i sommar.

Det har framkommit önskemål om hur
och vilka regler som gäller vid regaliers
bärande vid besök i annan loge. Exekutiva
rådet har stött och blött frågan i ett halvt
års tid och vid senaste ER-mötet togs ett
beslut i frågan. Denna anvisning kommer
in i logernas tjänstemannapärm samt även
i detta nummer så alla har möjlighet att ta
del av densamma.

Första numret av Vasa Nytt med direktutskick fick vi alla hem i brevlådan för ett tag
sedan, det var nummer 1/2012. Jag hoppas
att alla Vasahem fått sitt exemplar. Vet Du
någon som inte fått sitt eller har ditt hushåll kanske erhållit två exemplar av numret. Har detta inträffat så tag kontakt med
VDM BR Karl-Axel Bengtsson så han kan
justera i sina underlag till tryckeriet.
Glöm inte heller att skicka in material över
sommarens aktiviteter till VASA Nytt´s redaktör så hon har material till nästa nummer att plocka av.

Med önskan om en riktigt skön sommar
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
DM

Helgen 25-26 augusti äger distriktsterminens tjänstemannautbildning rum i Ljungby. Jag hoppas att lokallogerna skickar nyvalda och kommande tjänstemän för att
ta del av distriktstjänstemännens kunskap
samt att träffa andra tjänstemän för trev-

Du kan läsa om regaliers bärande i annan loge på sidan 36.
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

Vasa Ordens bankett för Årets Svenskamerikan äger rum den 3 augusti i Växjö,
alla Vasasyskon är varmt välkomna att
delta. Tidigare samma dag kan man åka på
guidad tur gratis till utvandrarbygden.
Se vidare fler svenskamerikanska program
på annan plats i tidningen.
Jag rekommenderar er också att besöka den
officiella hemsidan för DL20:
www.voadl20.se
På hemsidan finns det mesta man kan vilja
veta om vår Orden med speciellt fokus på
Distriktslogen Södra Sverige nr 20, såsom

Program för alla loger med
kontaktpersoner

Länkar till ett flertal logers 		
hemsidor

Flera nummer av Vasa Nytt

Årets Svenskamerikan

Bilder från jubileer

Bilder från Distriktsmötet 2011

Historik

Vår Ordens konstitution

Ordensartiklar

			
Ordenssyskon!

Intåg i sommarhagen

Antingen du befinner dig i havsbandet,
i stugan på landet eller är kvar i stan, så
är sommaren här med kattfot och blå viol,
klasar av vit syren, daggstänkta berg, den
klara solens glans.
Hör, vad fröjd från fåglars skara, se, vad
gräset lyser grönt, här är gudagott att vara.
Med detta potpurri av strofer från
sommarsånger önskar jag er alla en riktigt
skön sommar!

Längst ner på varje sida står det platskarta,
klicka där, så får du upp en översikt över
allt som finns på hemsidan.

Innan ni intar hängmattan eller annan
bekväm position vill jag ge några råd inför
sommaren.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM

Kom till Ljuder den 5 augusti och
lyssna till Årets Svenskamerikan Ingvar
Wikstrom. Han är en skånepåg med
familjerötter flera generationer bakåt från
det vackra Österlen. Ibland ligger sagan
nära verkligheten. Nils Holgersson flög
norrut, Ingvar Wikstrom västerut. Jag
låter Ingvar själv berätta vidare om bandet
mellan de båda, som knyter samman sagan
med verkligheten.
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VICE DISTRIKTSMÄSTRENS DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT
SPALT

Ordenssyskon!

VASAVÄNNER!

Tiden går fort snart är det ett år sen jag
blev vald till VDM på Distriktsmötet i
Ljungby. Jag skulle varit på Logen Kärnan
nr 608:s Högtidsmöte 18 februari men blev
förhindrad p.g.a. sjukdom. Det var mycket
synd för Högtidsmöten är bland de finaste
och högtidligaste man kan besöka som
Vasamedlem. ER-mötet hölls som vanligt
på Terazza i Ljungby 3-4 mars med mycket
intressanta och givande diskussioner och
förslag om vår Ordens framtid. På lördag
den 14 april skall jag besöka LL Kärnan nr
608 och deras kulturmöte. Vår Loge har
börjat planera för Distriktsmötet för nästa
år 2013 där vi är stödloge. Jag planerar
också inför Tjänstemannakonferensen 2526 augusti.

Strax före vårdagjämning och sommartid
har vintern försvunnit, och våren borde
varit här. Här nere i Skåne liknar det mer
höst än vår. Det är bara att vänta för den
brukar komma och vi går mot ljusare
tider.
Logearbetet tar snart ett sommaruppehåll
men det finns många fina Sverige-Amerikaarrangemang att se fram emot.
Jag vill tacka alla PS för fina protokoll.
Det är mycket intressant och stimulerande
läsning då jag läser alla protokoll. Vad jag
saknar är efterkapitel, tyvärr så skriver inte
alla PS det. Eller så skriver ni det men
skickar det inte med protokollet. Så jag har
en önskan till Er som inte gör det, berätta
lite vad ni gör på era efterkapitel på så vis
blir protokollet mer fullständigt för vi vet ju
alla att något händer efter själva logemötet,
men vad?
Nu ser vi alla fram mot sommaren med
många lata sköna dagar för att stärka oss
inför höstens Vasa-arbete.

Nu är det snart sommaruppehåll och då får
vi försöka att värva lite nya medlemmar till
vår Orden.
Jag vill också önska alla medlemmar en
riktigt vacker vår och en skön sommar.
I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM

När sommaren lider mot sitt slut är det
dags för Tjänstemannakonferens i Ljungby
fortsättning nästa sida
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VICE DISTRIKTSSEKRETERARENS SPALT

krav på utökat innehåll i handboken, anser
vi inte gäller Sverige.
Angående Ordensartiklar, så har jag fått en
ny leverantör av de gula märkeshållarna,
art.nr. 807/808. Jag har även beställt
hem nya runda klistermärken art.nr. 801,
brevtelegram art.nr. 802 samt miniatyr
DLG art.nr. 508.
Nu ser jag fram emot tjänstemannakonferensen i augusti, där förhoppningsvis
många av er kommer.
Besök gärna min sida för Ordensartiklar!
Där finns bilder på de flesta artiklarna och
beställningsformulär. Den finns på http://
sites.google.com/site/ordensartiklar/ (eller
skriv ordensartiklar i sökfältet).
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

Ordenssyskon!
Jag och familjen har länge gått i ”väntans
tider”. Men när vi gick in i påskveckan,
kom äntligen vårt barnbarn till världen.
Allt är bra med Mamman och Gossen, som
föddes den 3 april, samma dag och månad
som min Mormor en gång föddes. Med
Påsken följer traditioner, som konstrundan.
Vi gick en runda på Annandag Påsk.
Nu har jag varit på ännu ett trevligt ERmöte. Det var den 3 och 4 mars i Ljungby.
Bland allt som beslutades, kan nämnas
att den översatta Konstitutionen, ska
göras tillgänglig på hemsidan voadl20.
se. Handboken art.nr. 815, (beställes hos
VDS) som alla nya medlemmar ska ha, ska
vara bestyckad som idag. Konstitutionens

Sverige-Amerikadagen
i
Önnestad
söndagen den 19 augusti kommer att
gå i ”Leroy Andersons” tecken. Dagen
startar med gudstjänst i kyrkan, där
Sy Carina Norin medverkar med sång.
2012 års Hans Mattson plakettmottagare
blir vice presidenten i ”Leroy Anderson
Foundation” Rolf Anderson, USA, son till
Leroy Anderson. Detta är extra glädjande
eftersom den store kompositören Leroy
Anderson föddes i Norra Strö, som ligger
nära Önnestad. Invigningstalet hålls av en
representant från Amerikanska ambassaden
i Stockholm samt högtidstalet av tidigare
plakettmottagaren Sy Anne-Charlotte
Harvey, San Diego. I Hembygdsparken
bjuds under eftermiddagen på folkdans och
musik. Vidare blir det hantverksutställning,
amerikanska veteranbilar samt presentation
av Släktforskning, Vasa Ordens verksamhet
och Hembygdsföreningen i Önnestad.
/KH

fortsättning från föregående sida

den 25 – 26 augusti där jag hoppas få se
många av ER. En röst i telefonen är inte
det samma som att träffas.
Vasahälsningar med önskan om en riktigt
skön sommar!
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen
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DISTRIKTSKASSÖRENS
SPALT

DISTRIKTSKULTURLEDARENS SPALT

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!

Det har vid ett flertal tillfällen framförts
önskemål att få ta del av Storlogens
ekonomiska ställning översatt till svenska.
Normalt redovisas den på engelska i Vasa
Star. Kostnader och intäkter inom ram
i redovisningen är allmänna poster för
driften av Storlogen, där även Sverige ingår.
Uppställningen följer helt Storlogens.
Det framgår ej hur årets underskott har
behandlats. Redovisningen, som är den
senaste officiella, omfattar verksamhetsåret
1/5 2010 – 30/4 2011. Min ambition är
att återkomma löpande med denna typ av
uppföljning. Samtliga belopp är i $.
(Redovisningen finns på sidan 37.)

Sommarens svensk-amerikanska arrangemang inom vårt distrikt finns med i detta
nummer. Naturligtvis hoppas jag att många
kommer att delta i dessa. Min man Göte
och jag har själva besökt några sådana evenemang och haft stort utbyte av dessa.
Årets Svensk-amerikan, Ingvar Wikstrom,
kommer att firas på Minnesotadagen i
Ljuder. Det vore trevligt om många Vasamedlemmar kunde komma och hedra honom. I min egen loge har jag berättat om
ett tiotal tidigare Årets Svensk-amerikan på
ett efterkapitel. Det har funnits många intressanta personer genom åren som är värda
att uppmärksammas igen.
I slutet av augusti är det Tjänstemannakon-ferens i Ljungby och då hoppas jag få
träffa kulturledare/biträdande kulturledare.
Att diskutera vårt arbete och våra kontakter
med vänloger i USA och Canada kommer
att vara viktiga punkter på dagordningen.
Kulturledarnas arbete ute i våra loger är av
stor betydelse.
Jag önskar alla Vasasyskon en riktigt skön
sommar.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL

I Sanning och Enighet
Bengt Hammargren
DK
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bra att använda sig av scanning också,
men utvecklingen går fort framåt som ni
vet, allting måste uppdateras med jämna
mellanrum.
Vem sköter det? Hur fungerar CD-skivan
som vi eventuellt lägger materialet på och
hur länge.
Fungerar tillhörande dator eller måste vi
arkivera den också. Med dessa aspekter att
beakta försvinner för närvarande denna
scanningidé.
En helt annan sak jag vill framhålla är
Distriktslogen nr 20:s duktiga, ständiga
Arkivkommittés, arbete efter arkiv från
3 nedlagda loger är numera nästan klart.
Sedan finns det rekvisita också det från
dessa loger. Även detta har kommit på
Arkivkommitténs lott.
I Ljungby på Hotel Terazza, där vi
numera ofta har våra arrangemang, får
vi helt gratis låna ett förråd. Där förvarar
vi nu uppsorterat och klart rekvisita att
sätta upp en färdig loge. Så den loge
som fungerar stödloge i samband med
Distriktslogemötena i framtiden, behöver
inte dra så mycket med sig, kanske behöva
hyra släp och liknande.
Denna rekvisita kan också med fördel
användas till tjänstemannakonferenser och
DD konferenser. Så man kan säga att de
nedlagda logernas rekvisita fortsätter att
behövas.
Jag vill avsluta med att uppmana
logerna att skicka sina logehistoriker
till tjänstemannakonferensen i Ljungby
i augusti. I samband med detta vill jag
särskilt hälsa intresserade logehistoriker
välkomna till denna konferens.
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker

DISTRIKTSHISTORIKERNS
SPALT
Vasasyskon
Hej igen. Min
inlaga till förra
Vasa Nytt ramlade
visst bort, av
någon anledning,
sånt händer.
Jag vill börja med
att tacka alla Er
logehistoriker i Distriktslogen 20 för Era
fina LH-rapporter.
Jag kan berätta att samtliga årsrapporter för
2011 mikrofilmas på samma gång.
Vi började på en ny idé fr.o.m. årsrapporterna
för år 2010. Vi kallar år 2010 för år 1 och
år 2011 för år 2 osv.
Det innebär att samtliga verksamhetsberättelser, terminsrappporter, kulturledarerapporter samt logehistorikerrapporter från
logerna i Distriktet mikrofilmas samtidigt.
Så framåt i tiden har vi löst det bra. Bakåt
i historien har vi däremot lite bekymmer.
Logerna i gemen har i allmänhet mikrofilmat
till in på 1990-talet. Så utmärker sig vissa
ambitiösa loger vilka har filmat ända in på
2000-talet.
Sedan finns det också loger som av
någon anledning inte påbörjat någon
mikrofilmning alls, eller bara något lite.
Detta betyder att vi har ett stort glapp att
brygga över. För detta ändamål har vi sökt
och lyckligen fått beviljat 10.000 kronor av
Vasa Support Club. Vi har bestämt att satsa
alla dessa pengar för att försöka skjuta fram
de loger som ligger sist.
Mikrofilmning är tyvärr dyrt, men det
är ändå fortfarande oslagbart. Det går
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Ingvar Wikstrom
Årets Svensk-Amerikan 2012

Ingvar Wikstrom, född 1928, prisad
entreprenör för svensk matkultur i USA.
Uppvuxen på en bondgård på Österlen i
Skåne lärde Ingvar sig värdet av hårt arbete
och att framställa mat utifrån naturliga
råvaror. Ingvars bakgrund och kunskap
skulle visa sig bli ett framgångskoncept för
hans fortsatta livsgärning.
Efter studier vid Ystads Allmänna Läroverk
och Hammenhög Lantbruksskola följde
studier i USA vid Augustana College, Rock
Island. Vid sidan om studierna jobbade
Ingvar för en cateringfirma. Han återvände
till Sverige, stannade ett par år och brukade
jorden på fädernegården. 1959 beslöt sig
dock Ingvar för att tillsammans med sin
hustru flytta till USA och förverkliga sin
”amerikanska dröm”. Paret bosatte sig i
Chicago.

Ingvar Wikström med personal i affären 1985.

Ingvar arbetade med livsmedel och 1960
köpte han sin första delikatessbutik i
Chicago. 1975 köpte han en större butik,
Schott´s Deli i Andersonville, en traditionell
svenskamerikansk delikatessaffär, som han
utvecklade och gav namnet Wikstrom´s.
Affärerna blomstrade, Wikstrom´s hade
blivit ett etablerat och aktat namn inom
delikatessbranschen. Kunder kom från hela
USA. Från 1970 kunde man även handla
svensk mat och svenska presentartiklar via
postorder. Wikstrom´s Gourmet Foods
& Catering är idag den största svenska
delikatessbutiken i USA. Ingvars succé
bygger på hans mors och egna recept, som
svenska köttbullar och varumärket Herr
Ing´s Herring. Ingvar stängde sin butik
2007 för att ”bara” ägna sig åt catering. Det
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kan handla om mat till Midsummer Fest
i Andersonville eller till USA:s President.
Genom sin webbplats säljer Ingvar
Wikstrom idag svenska delikatesser över
hela världen. Hans svenska smörgåsbord är
berömt.
1997 fick Ingvar Wikstrom ta emot
Gastronomiska Akademiens diplom för
”föredömlig framställning och distribution
av svensk mat i USA”, en utmärkelse
som prisade hans svenska matlagning och
marknadsföring av svensk kulinarisk kultur
utanför Sverige.
Ingvar har bott i Chicago de senaste 50
åren. Det har varit en passion för honom
att lyfta fram Sverige och värna om svenska

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, dramaprofessor Anne-Charlotte
Hanes Harvey, historiker John E. Norton
och chefen för Swedish American Museum,
Chicago, Kerstin Lane.

I köket 1985.

Bengt och Ulla Ödman i affåren år 2002.

traditioner i USA. Utöver sin framgångsrika
yrkesbana inom svensk matkultur har
Ingvar engagerat sig i svensk-amerikanska
organisationer, såsom President för
Andersonville Chamber of Commerce
och styrelseledamot i Swedish American
Museum Center.
Vasa Orden av Amerika har sedan
1960 utnämnt Årets Svensk-Amerikan
för att hedra våra emigranter för deras
insatser i Amerika. Årets SvenskAmerikan har antingen varit engagerad i
svenskamerikanska kulturutbyten eller gjort
en enastående karriär i det amerikanska
samhället. Bland tidigare mottagare av

ovan: LL Skånes nya tjänstemän, nedan: ett besök i baren.

Ordf. Årets Svenskamerikan-kommitté
FDM DL 20 Catherine Bringselius
Nilsson
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på 10.000 kronor hon skänkt till logen. Br.
Per och Sy. Gunnel överlämnade en bok
som gåva till Sy. Birgit och hon tackade för
sin present. Många andra uppvaktningar
och hälsningar gjordes innan denna långa
ordens väl var över.
Efter Banketten med en välsmakade delikat
trerättes meny och tacktal var det dags för
kaffe och kaka och dans till vår alltid glade
enmans, Rickards Orkester. Trevliga möten
tar också slut och även om de är långa går
det fort ändå.
Brödernas Afton Fredagen den 9 Mars.
Ordförande Br. Per Dahlman hälsade DO
Sy. Gunilla Broddesson med make Sven
och kvällens gäster O. Br. Leif och PS. Sy.
Lena Svensson, VO. Sven Olov och Sy.
Christina Stigsson samt FDO Sy. Inger
Ericsson och IV Br. Ingvar Åkesson från
Logen Klockan 747 i Örkelljunga och egna
Iogesyskon hjärtligt välkomna och öppnade
ritualenligt kvällens möte.
Efterinstallation utfördes av DM Br. Olle
Wickström som installerade Sy. Britt-Marie
Fihnn som BK och Br. Jan-Åke Ferborn
som BKL. Br. Olle förklarade nu att alla
logens medlemmar nu var installerade.
På grund av att Odd Fellows festvåning
blivit dubbelbokad uppstod tidsbrist för
att vi skulle hinna äta, så vi skyndade på
logemötet med att bl.a. uppskjuta KLs
anförande till nästa logemöte. Kvällens
övriga aktiviteter blev väldigt störda av
den här dubbelbokningen och efterkapitlet
kunde inte hållas där vi brukar vara. Vid
kaffet började Bröderna med att sjunga
”min älskling du är som en ros” och då
samtidigt överlämna en ros till alla systrarna.
Dragspelaren f.d. Vasamedlemmen Tord
Sölvesson underhöll med fin musik och
hjälpte till som auktionsutropare på

LOGEN SKÅNE nr 570
Högtidsmöte Lördagen den 11 februari.
Efter det att Ceremonimästarna ledsagat
logens medlemmar till plats i logesalen
upptogs lösen varefter Sy. DD Gunilla
Broddesson med stab och medföljande
logesyskon från logen Kärnan nr 608 i
Hälsingborg infördes.
Logens Ordförande Br. Per Dahlman
hälsade DD Sy. Gunilla Broddesson
med Installationsstab och medföljande
logesyskon varmt välkomna liksom logens
egna logesyskon. Efter att en stämningsfull
ljuständning utförts och Vasasången
sjungits öppnade O. Br. Per högtidsmötet
ritualenligt. Efter rapporter från olika
kommittéer, FS, K, avlämnats gjordes ett
kompletterande årsmöte.
Installationen av logens valda tjänstemän
gjordes av DD Sy. Gunilla med stab på ett
värdigt, noggrant och stillfullt sätt.
KL. Br. Olle Olsson berättade under
Kontakt Amerika om två bröder Olof och
Nels Sedvall från Rengsjö i Hälsingland
som utvandrat till Amerika och där blivit
välbärgade män men aldrig glömde sitt
fosterland, broder Nels testamenterade
bland annat 24 miljoner till sin hemtrakts
välbefinnande.
Utmärkelser utdelades till Sy. Inga-Britt
Olsson som fick FDO utmärkelse och Sy.
Maj-Britt Nilsson fick 10-års märket.
Under ordens väl tilldelades O. Br. Per
PC-utmärkelse, Sy. Lena Ovelius Bergman
avtackades för sitt arbete som kassör och Br.
Evert Bengtsson för sitt arbete som Revisor
och Förtroendeman båda fick blomster.
O. Br. Per bad CM Marianne Fransson föra
fram Sy. Birgit Ekelund till altaret Br. Per
tackade Sy. Birgit för den generösa gåvan
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CARLSKRONA nr 601

brödernas lilla auktion under kvällen.
Dubbelbokningen gjorde att vi började gå
hem lite tidigare än vanligt.
Logemöte Fredagen den 13 April.
Ordförande Br. Per Dahlman hälsade DO.
Sy. Gunilla Broddesson med maken Sven
och egna logesyskon välkomna till dagens
logemöte och förklarade det helt enligt
ritualerna öppnat. Efter att alla sedvanliga
protokoll, skrivelser och rapporter framförts
var det trevligt att få ballotera in 2 nya
recipiender.
KL. Br. Olle Olsson berättade i dag om
ett brev som en utvandrad Skåning från
Vittsjötrakten hade skickat från Amerika
den 18 december 1854. Han berättade
i brevet bl.a. om resan till Amerika som
började den 10 maj från Vittsjö via
Halmstad, Göteborg och till Liverpool där
han gick ombord på ett stort segelfartyg för
färden till Amerika. Under resan dog 11-12
st. barn där ibland hans egna två små barn
2 och 3 år gamla, 20 barn föddes under
resan. Han var framme i Amerika i slutet
på juli, han bosatte sig i Knoxville Knox
County Illinois, han hette Nils Jönsson.
Maten i dag bestod av Kycklingbröst med
purjolökspotatis och enlig många var det
godaste de ätit på länge. Efter det var det
dags att lyssna på kvällens föredragshållare
Lars Moberg som berättade om ”Hur
tänker tjuven i smått och stort” det var
intressant och tankeväckande om hur
man skall skydda sig och sin egendom för
inbrott m.m. Så var det dags för lite kaffe
och rulltårta med grädde och sylt, Hm.
Hm. Va’ gott. Dagen värdgrupp hade
samlat ihop en bra hop av åtråvärda vinster
till lotteriet som då gladde en del vinnare
som lyckliga vandrade hemåt och även vi
förlorare hängde med. KL. Olle Olsson.

Lördagen 28 januari
Årsmötet genomfördes lördagen den 28
januari. Sy VO öppnade mötet enligt
ritualen och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Ett särskilt välkomnande gavs till Br DD
Arne Söderbom med hustru Sy Kerstin
Ekberg Söderbom.
Ekonomin och behovet av nya medlemmar
är ett dilemma, väl spritt inom svenska
ordensväsen. Tyvärr saknas en enkel
patentlösning på detta. Om så varit fallet,
hade lösningen sedan länge varit genomförd.
En grannlaga uppgift åliggande alla ordenssyskon både att aktivera nuvarande och att
försöka värva nya medlemmar.
Br DD Arne Söderbom ledde årsmötesförhandlingarna där ett antal
verksamhetsberättelser lästes upp. BPS Sy
Susanne Bergstedt, BKL Sy Siv Gustafsson,
BLH Sy Kärstin Holmberg-Jönsson
och K Sy Lilian Svensson uppläste för
respektive fögderi. Avslutningsvis uppläste
Br Rolf Broman revisionsberättelsen
där de förtroendevalda ger styrelsen full
och tacksam ansvarsfrihet för 2011.
Årsmötesförhandlingarna avslutades.
BKL Sy Siv Gustafsson berättade om
Gustav Fröding och läste en dikt med titeln
Farväl. Därefter Ordens väl och sedvanligt
slutande av logen.
Efterkapitel:
Efter att logemötet genomförts i en något
sval logelokal hjälpte kvällens middag,
en fyllig Kyckling-paprikasoppa med
hembakat bröd, till att höja temperaturen,
inte minst fysiskt. Det infann sig en mycket
trevlig stämning med mycket skratt och
trevliga samtal runt bordet. Till kaffet fick
vi lyssna på Peter Enckell, redaktör för
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tidningen Commersen.
Han berättade om det stenrika Blekinge,
En resurs och en del av blekinges historia
som tyvärr ofta glöms bort. Vi fick se
flera exempel på olika stensorter. Slipade
stenplattor där stenens inneboende färger
och lyster verkligen framträdde. Vi fick
också exempel på platser ute i stora vida
världen där blekinges natur är representerad
i form av olika stenarbeten. Exempelvis
gatstenen som bildar cirkulationsplats kring
Triumfbågen i Paris, nedre delen av Empire
State Building i New York och inte minst
alla stadsgator runt om i våra grannländer.
Lotter såldes och vinsterna fördelades i takt
med dragningen. Lokalerna visades upp för
de tre gästerna och de fick information om
medlemskap, med en from förhoppning
om ett väckt intresse och att de vill
återkomma.
Lördagen 25 februari
Efter sedvanlig och ritualenlig inledning
av mötet vidtog installationen som
genomfördes med föredömlig ackuratess av
Br DD Arne Söderbom med sin stab från
Logen Ronneby nr 630 Ronneby.
O Sy Maj Svensson tackade för en väl
genomförd installation, medlemmarnas
förtroende samt hoppades på en fortsatt
glädjespridande verksamhet.
Under mötet delades välförtjänta utmärkelser ut. Lokallogens förtjänsttecken
till Br Sten och Sy Gunvor Ullström,
25-årsmärke till Br Rolf Broman och Sy
Birgitta Persson.
Br Lennart och Sy Kerstin Person avtackades
efter många år, många uppdrag och för
stora insatser. Både för lokallogen och dess
medlemmar och för Vasaorden. Allt i sann
Vasaanda.
Under kontakt Amerika berättade Sy

Kärstin Holmberg-Jönsson om att logens
högste beskyddare, H M Konung Carl XVI
Gustaf blivit morfar och om de seder, bruk
och traditioner som denna händelse kräva.
LH Sy Ulla Thurbin beskrev hur välbesökta
installationerna var för 50 år sedan. Syskon
från när och fjärran slöt upp.
Efterkapitel:
En superb middag med kött som formligen
smälte i munnen och en dessert som fick
måltidsgästerna att tystna. Ett ovanligt
fenomen i detta sammanhang. Att så
många pratglada människor helt plötsligt
inte pratar utan helt koncentrerar sig på
desserten. Kan man som kock få bättre
betyg? Ett exempel på när handling säger
mer än ord!
Parketten fylldes i takt till musik, snart med
glada, villiga och kunniga danspar.

Br Lennart och Sy Kerstin Person avtackades.

Lördagen 17 mars
Inledningsvis nämner jag, för säkerhets
skull, risken för eventuell jävsituation
gällande detta mötets beskrivande. Detta
med anledning av att jag debuterade både
som tjänstgörande ordförande och som
föredragshållare under efterkapitlet.
Mötet inleddes ritualmässigt som sig bör
fortsättning på nästa sida
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LOGEN KÄRNAN nr 608

fortsättning från föregående sida

med upptagande av lösen, ljuständning
och sång. Två ämbetsmän installerades,
omvalda BKP Ingegerd Åfeldt och nyvalda
KL Sy Siv Gustafsson. Ballotering av tre
kandidater skedde med positivt resultat.
Namnförslag till logens kommittéer
föredrogs och godkändes.
KL Sy Siv Gustafsson fortsatte sin berättelse
om Långasjös historia och dess påverkan
av Amerika-emigranterna. LH Sy Ulla
Thurbin berättade om de aktiviteter med
diverse utbyte med svenskbygderna i USA,
som logen fordom genomfört. Både med
Lucia och med utbyte på ungdomssidan.
Efterkapitel:
En underbar middag bestående av dansk
fläskesteg, kokt potatis, sås, rödkål, bönor
och karamelliserade potatis(!). Den
sistnämnda varianten av tillagningssätt var
för de flesta kring bordet förmodligen en
ny upplevelse, av positiv natur.
Föreläsningen denna kväll hölls av Br Alf
Andersson. Han berättade medryckande
och roligt om Puke, Blekinges store sjöhjälte
och hans anknytning till Frimurarehuset.
Han beskrev de olika rummen, deras
utformning och färgsättning. Berättade om
föremål och målningar som finns och en
del om de grundare och beskyddare som
Frimurarna har haft, samt om den enorma
kristallkronan i Blå kabinettet. Trots att vi
har våra möten i husets lokaler, så fick flera
av oss nya kunskaper och vi tittade nog alla
med nya ögon på vissa av sakerna.
Ett uppskattat föredrag, som kommenterades
som mycket intressant och lärorikt.
Mätta och glada lämnade vi mötet efter
ännu en givande Vasakväll.

Logen Kärnans Årsmöte den 14 januari
2012
Årets första logemöte samlade 71 loge
Syskon och O Br Krister Fritzon kunde
hälsa speciellt välkommen till våra gäster
från LL nr 634 Höganäs och LL nr 698
Nybyggarna, Ängelholm. Vår DD Br Leif
Larsson genomförde årsmötet. Allt gick
smidigt då alla handlingarna var utskickade
innan.
Efter logemötet samlades vi i vanlig ordning
till en välkomstdrink och placerades sedan
vid borden med anknytning till musik.
Maten hemlagad och menyn var mycket
välkomponerad. Vi började med en god
paté med tillbehör. Varmrätten var färsk
ugnsbakad lax som var mycket läcker. Till
kaffet och chokladtårtan lyssnade vi till
härlig jazzinspirerad musik av ”Band 28A”.

’Band 28A’ avtackas.

Sandra Stenqvist sjöng ackompanjerad av
sina studiekamrater på musikhögskolan,
Pontus på piano och Måns på trummor. En
och annan tog en svängom på golvet.
Efter en härlig kväll avtackades arbetsgruppen
som ordnat denna trevliga kväll och vi gick
hem i den mörka vinternatten.
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som hör till ett högtidsmöte, som vacker
dukning och placering.
Ännu ett minnesvärt högtidsmöte var
avslutat och alla begav sig hem i den kalla
februarinatten.
Logemöte med Brödernas afton i Logen
Kärnan lördagen den 10 mars 2012.
O Br Krister Fritzon kunde hälsa speciellt
välkomna till gästande logesyskon från LL
nr 634 Höganäs, LL nr 570 logen Skåne
och LL nr 698.
DD bro Leif Larsson installerade ej
installerade tjänstemän.
Efter mötet bjöd Bröderna på en
välkomstdrink till allmänt mingel. Sedan
fick alla sin bordsplacering bestående av ett
namn som syftade på olika yrkesgrupper
som murare, elektriker, skomakare.
Redan inbjudan tydde på att detta var en
”hantverkarträff”.
Kvällens varmrätt var lämpligt nog
skomakarlåda. Lådan smakade utmärkt
enligt de flesta Systrarna. Efter maten
började en tävling för våra Systrar. De olika
bordens Systrar tävlade mot varandra.
De tävlande fick en massa verktyg som
var isärtagna. Det gällde att sätta ihop
dem igen på rätt sätt. Resultatet visade
mycket snart vem som skötte underhållet
hemma. De som vann fick en trevlig liten
chokladkartong i vinst. Lotteriet var denna
kväll fyllt med kalorier. Det var jättestora
chokladkartonger och vinflaskor. Alla var
jätteglada som vann.
Kvällen avslutades med dans till fram på
småtimmarna. Ett stort tack till de Bröder
som gjorde kvällen minnesrik för alla.
/BLH Eivor Höörgren

Högtidsmöte med Installation i Logen
Kärnan lördagen den 18 februari 2012.
Ett 70- tal Vasasyskon deltog i mötet.
O Br Krister Fritzon hälsade många
logesyskon från LL nr 634 Höganäs särskilt
välkomna. Vår DD Br Leif Larsson med
stab installerade logens tjänstemän på ett
förtjänstfullt sätt. Under mötet avtackades
avgående tjänstemän för sitt arbete de lagt
ner i logen med en bukett blommor. 10års märke utdelades till Sy Gudrun och Br
Krister Fritzon, Sy Alfhild och Br Rune
Andersson och Sy Inga Lind.
Efter mötet samlades alla för mingel, innan
det var dags för kvällens högtidssupé. När
dörrarna öppnades in till matsalen möttes
vi av vackert dukade bord med tända
kandelabrar och tulpaner i härliga vårfärger.
Arbetsgruppen hade lagat maten och bjöd
på Kattegattsröra i tunnbrödskorg och
som varmrätt hemlagad porterstek med
tillbehör och efterrätten var Syllabub med
päron och choklad. Till detta serverades
gott vin. Vår DD Br Leif bjöd på portvinet
till desserten. Lämpliga tal hölls innan det
var dags att bryta borden och det var dags
för dans till vår välspelande musikant Mats.
Det dansades flitigt till framemot midnatt.
Kvällens välfyllda lotteribord gav vinst till
somliga.

Den förstärkta arbetsgruppen.

Arbetsgruppen avtackades. Denna kväll
förstärkt för att det skulle gå i lås med allt
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USA-resan 2012

vi åt middag tillsammans och sedan lotsade
de oss till logelokalen. Ordförande David
Carlson hälsade oss välkomna och ett kort
möte hölls. En kvinnlig föredragshållare
berättade om Lappkungens dotter, en
självupplevd skildring om den ryska
invasionen av Finland och hur hon fick fly
över den svenska gränsen med sin mor och
sina syskon, medan fadern fick stanna kvar
i Finland. Efter föredraget bjöds vi även
här på fastlagsbullar med varm mjölk och
kaffe.
Vi körde vidare längs Hwy 1 och måste
naturligtvis stanna till på Hearst Castle för
att titta på tidningskungens berömda slott
och körde sedan vidare för en övernattning
på Madonna Inn i San Luis Obispo, ett
glittrigt och spektakulärt hotell som man
måste se.
Färden gick vidare till den ”danska” staden
Solvang där vi fikade med äkta danska
wienerbröd på Olsens Café, körde sedan
till Santa Barbara och promenerade ut på
den berömda träpiren för att se på alla
pelikaner som håller till där. Körde sedan
vidare till Woodland Hills i Los Angeles för
nästa övernattning.
Ordförande i Logen Golden Valley nr 616,
Bertil Winther, hade arrangerat en träff
hemma hos en Vasafamilj, Kerstin och
Bill Wendt, tillsammans med ett 20-tal
medlemmar i logen, och där blev vi bjudna
på en riktig Thanksgiving-middag. Man
hade stekt två stora kalkoner med stuffing
och alla tillbehör och till dessert fick vi
pumkinpaj, kaffe och hembakta kakor, allt
till vår ära. Kvällen förflöt under mycket
skratt och pratande, alla var så trevliga och
vi hade en fantastiskt fin och minnesrik
kväll.

Sex glada Vasasyskon från Logen Höganäs
nr 634 beslöt att genomföra en kombinerad
Vasa och turistresa till västra USA i mars
månad.
Efter en väldigt lång och strulig flygresa
anlände vi sent på kvällen den 12 mars
till ett regnigt och kallt San Francisco. En
shuttlebus tog oss in till hotellet Holiday
Inn vid Fishermans Warf där vi bokat in
oss för 4 nätter. Efter en natts god sömn
begav vi oss ut på stan för lite sight-seeing.
Regnet fortsatte att ösa ner, det var ca 5
grader så det första vi gjorde var att köpa
var sin regnjacka med fleecefoder, de tunna
sommarjackor vi tagit med kunde ju inte
stänga ute kylan. Efter en rundtur med en
sight-seeingbuss värmde vi oss med en skål
av den berömda clam-chowder-soppan, den
smakade ljuvligt gott! På kvällen besökte vi
Logen Fylgia nr 119, där deras ordförande
Scott Schulkin välkomnade oss. Logen har
ett 40-tal medlemmar och endast ett fåtal
personer hade kommit denna kväll. Temat
för mötet var svenska påsktraditioner och
Leif Larsson berättade lite om hur vi firar
påsk och vi fick i gengäld höra om deras
egna traditioner. Efter mötet bjöds vi på
kaffe och fastlagsbullar och vi hade en
gemytlig kväll tillsammans.
De följande dagarna besökte vi Alcatraz,
Muir Woods, åkte Cable Cars och strosade
runt i Chinatown. Vi hämtade ut en hyrbil,
en van som rymde oss alla sex med allt vårt
bagage, och körde vidare till San José för
att besöka logemötet i Logen Svea nr 348.
Vice Stormästare Tore Kellgren och hans
hustru Birgitta, som vi träffat flera gånger
på våra Distriktsmöten i Sverige och på
Storlogemöten i USA, kom till vårt hotell,

fortsättning på sidan 25
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LL 601 Logens nya tjänstemän

USA_resan:Las Vegas by night

DD med stab från LL Ronneby nt 630.

USA-resan: Tre glada systrar I Grand Canyon

LL 570 Musikern Tord Sölvesson med sitt dragspel underhöll
oss vid Brödernas afton.

LL 608 Logens nya tjänstemän

O Br Per överlämnar FDO-värdighet till Sy Inga-Britt
Olsson och 10-årsmärke till Sy Maj-Britt Nilsson.

Avgående tjänstemän avtacjades för det arbete de lagt ner i
logen med en bukett blommor.
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LL617 vänster spalt

Sy Bitte välkomnar till Systrarnas afton.
Sy Sara som badflickan i tältet
Bugg av tävlingsdansare
ovan
Logens tjänstemän
Br Lars Ewers, recipienden
nedan
Mängder av Smycken för beskådning och försäljning.
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Årets Svenskamerikan-firande
Program i Växjö/Ljuder
Fredagen den 3 augusti 2012
Vasa Orden av Amerika inbjuder till bankett med
underhållning för att hylla Årets Svenskamerikan
19.00 Restaurang PM Fest & Konferens, Växjö
Inbjudan med anmälningstalong kommer att finnas på
hemsidan www.voadl20.se och hos PS i din loge.
För frågor kontakta ÅSA-kommitténs ordförande
Catherine Bringselius Nilsson, cbringselius@telia.com,
tel. : 0470-28588.
Tidigare samma dag
o
Guidad busstur till utvandrarbygden, ingen avgift
för deltagare.
Dessutom pågår folkfesten Karl-Oskar-dagarna med konserter, dans,
tivoli och musik i Växjö 3 - 5 augusti.

Lördagen den 4 augusti 2012
Emigrantinstitutets Vänners årsmötesmiddag
19.00 Restaurang 4 krogar vid Växjösjön
Tvårätters middag 375 kr
Anmälan och betalning direkt till Emigrantinstitutet
vanfo@swemi.se, tel. : 0470-201 20

Söndagen den 5 augusti 2012
11.00
13.30

Svenskamerikansk gudstjänst i Ljuders kyrka.
Minnesotadagen firas i Ljuder
Hyllning och tal av Årets Svenskamerikan
Högtidstal av kammarherre Odd Zschiedrich
Växjö Manskör och Vissefjärda folkdanslag medverkar

Varmt välkomna till Växjö och Ljuder i sommar!
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SVENSK-AMERIKANSKA
Distriktslogen Söd
6 juni		
		
		

Höganäs
Nationaldagsfirande
Tivoliparken
Logen Höganäs deltar med fanborg			

9 juni		
Kl 15.00
		
		
		

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

10 juni		
Kl 14.00
Kl 15.00
Kl ca 16.30
		
		

Kalmar
Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott
Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan
Underhållning i Gröna Salen, Kalmar Slott
Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården
Kontakt: Hans-Erik Lindblad 0480-47 19 44
Logen Calmare Nyckel nr 628

30 juni		
Kl 17.00
		
		
		

Höganäs
Sverige-Amerikamöte (Logemöte)
Vikens Hemgård, Viken
Kontakt: Karl-Axel Bengtsson 042-28 03 26,
Magdalini Kalivas 070-669 14 52
Logen Höganäs nr 634

5 aug		
Kl 11.00
Kl 13.00
		
		
		

Minnesotadagen med Årets Svenskamerikan
Gudstjänst i Ljuders kyrka
Program i Ljuders hembygdspark alternativt i kyrkan,
Årets Svenskamerikan Ingvar Wikstrom hyllas,
högtidstal, Växjö Manskör medverkar. Folkdans.
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson 0470-285 88

20

A ARRANGEMANG 2012
dra Sverige nr 20
5 aug		
Kl 14.00 18.00
		
		
		
		
		
		

Barkeryd
Barkerydsdagen – ”50:e gången”
Barkeryds Hembygdsgård, ligger 1 km väst om Barkeryds kyrka
Dagen firas som en hyllning till S M Swenson från Barkeryd, som
byggde ett ranchimperium i Texas.
Kortege med Huskvarna musikkår
Medverkande: Författaren Maj-Gull Axelsson, Texas Lucia
2011 med gäster och Näverlindadalens teatergrupp från Stenberga
Kontakt: Bo Ahlsgård 0381-302 27
Logen Småland nr 618

18 aug		
Kl 18.00
		
		

Kristianstad Svensk-Amerikanskt Logemöte
Sirius Ordens lokal, V. Boulevarden 35, Kristianstad
Kontakt: Åke Mellnert 044-244 664
Logen Christian nr 617

19 aug		
Kl 11.00
		
		
		
		

Önnestad
Sverige-Amerikadagen/ Hans Mattsondagen
Svenskamerikansk gudstjänst i kyrkan. Fanparad till hembygds-		
parken.
Tal, plakettutdelning, musik, folklore och utställningar.
Kontakt: Karin Holmqvist 044-24 13 78
Logen Christian nr 617

			
Andrew Petersonutställning
		
Asby gamla skola
		
(mellan Tranås och Österbymo i Ydre kommun)
		
Lördagar: 11.00 – 14.00 - 30 juni till 4 augusti
		
Onsdagar och torsdagar kl 15.00-17.00 - 4 juli till 2 augusti
		

Andrew Peterson Society www.andrewpeterson.se
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Händelser på American Swedish
Institute (ASI) i sommar

ASI at Svenskarnas Dag
Sunday, June 24 10:30 a.m.–4:30 p.m.
Location: Minnehaha Park

First Wednesday Fika
Wednesday, June 6 — 3–6 p.m.
Många har saknat fikat på ASI, men ‘vi har
kommit på hur vi ska kunna erbjuda Fika
med kardemummabullar!’.

ASI firar Midsommar vid 79:e Svenskarnas
Dag event i Minnehaha Park i Minneapolis!
Leta reda på ASI’s bord för att göra din egen
blomsterkrans och lär mer om the Nelson
Cultural Center.

Northern Spark at ASI
Saturday, June 9 — 9 p.m.–1 a.m.
Se och synas! En skymning till gryning
nuit blanche event, ASI välkomnar med
fri parkering av cyklar och bilar, och en
upplyst väg in på slottets gård. Gör en
enkel papperslykta att ta med hem.

Nelson Cultural Center Grand Opening
Celebration, Saturday, June 30
Fira the Grand Opening av the Nelson
Cultural Center (NCC) vid the American
Swedish Institute på lördagen den 30
juni! Deltagarna kommer att bli de första
att se den nya byggnaden och området
däromkring, inbjudna internationella
musicalartister, hantverksdemonstrationer,
familjeaktiviteter, och en utställning av
gobelängkonstnären Helena Hernmarck,
för att inte nämna ett läckert urval av mat
och dryck. Se bild på sidan 39.

Midsommar Music and Magic Preschool
Program
Tuesday, June 12 — 10:30 a.m.–noon
Wednesday, June 13 — 6–7:30 p.m.
Gör dig redo för Midsommar! Ta med
förskolebarnen till ASI för att upptäcka
traditionens magik runt midsommar. Sång
och dans kring midsommarstången.

Birch Bark Boxes: Slöjd (Handcraft)
Workshop for Adults
Saturday, July 14 & Sunday, July 15,
9 a.m.–5 p.m.

Beginning Inkle Weaving Workshop
Saturday, June 23 and Sunday, June 24
10 a.m.–4 p.m.

“In My Nature: How I Work”
Illustrated Talk by Helena Hernmarck
and Artist Reception
Thursday, July 26, 7 p.m. talk, followed
by reception

The Nordic Singers Midsummer Concert,
Saturday, June 23 — 7 p.m.
Location: Minnehaha Academy in
Minneapolis
Kom med på the American Swedish
Institute, Danish American Center och the
Edvard Grieg Society när de välkomnar The
Nordic Singers, som ger en konsert med
skandinavisk musik den 23 juni kl.19 vid
Minnehaha Academy i Minneapolis.

Alice Lund Textilier and Swedish Textile
Art During the 20th Century:
A Story of Craftsmanship, Design and
Women Entrepreneurs
Friday, July 27, 7 p.m.
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LL628 Kalmar Lucia
LL617 Kommittén: Sy Margareta, Sy Kerstin, Sy Ann, Br
Anders, Sy Eva och Br Lars.

LL628 Mingel O Anna-Lena Karlsson och LH Anja
Arvidsson

LL618 Ordföranden överlämnade 40-årsmärket till Sy Ingrid
Silvheden, som stolt och glad tackade för utmärkelsen.

LL628 Honnörsbordet

LL618 Sy Olga och Br Stig-Gösta Svensson förärades märket
för 40 års medlemskap.

LL630 Sy O tackade Sy Marianne Gullbrand, Anna
Lindström, Birgit Jonsson och br Sune Håkansson för allt de
gjort för logen.
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LL630s nyinstallerade O Sy Agneta Klämfeldt gratuleras
avFDO br Björn Person

LL630s nya tjänstemän

LL631 Ordf. Sy Gull-May Åstradsson med Sy Inga
Persson och Br Nils Persson som har mottagit 50-åriga
medlemsmärket här flankerad av CM paret Br Lars-Göran
Andersson och Sy Evy Fredsberg.

LL631 Tomelilla Logen nr 631 nya styrelse

LL634 en busstur till Ullared
LL634 Systrarnas afton

LL749s 20-årsjubileum
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d.v.s. Brödernas afton, och alla var klädda
i cowboy-kläder och en Barbershop-kör
sjöng härliga sånger för oss. Vi bjöds på en
god middag med baked beans, stew och
cornbread, kaffe och kaka. Stämningen var
hög och kvällen avslutades med att Leif fick
sjunga ”We´ll meet again” tillsammans med
Barbershopkören och fick många applåder
för detta.
Samtliga loger vi besökte fick rykande färska
Vasa-Nytt som vi tagit med, ett par små
Höganäskrus och ett fotocollage från vår
loge, där vi visade allt från högtidsmöten,
julfester och brödernas och systrarnas
aftnar. Allt blev mycket uppskattat och
alla förvånades över hur det går till på våra
möten, en stor kontrast till deras egna
sammankomster.
Så var det tid att åter sätta sig på flygplanet
för en lång hemresa, men vi är alla överens
om att vi hade en fantastisk resa och har
många härliga minnen med oss hem i
bagaget.

fortsättning från sidan16

Övrig tid i Los Angeles spenderade vi på
Universal Studios, i Hollywood och Beverly
Hills och nu började den californiska solen
lysa på oss och och temperaturen närmade
sig 20 grader.
Nästa stopp var Las Vegas där vi checkade
in på MGM Grand Hotel, detta gigantiska
hotell med över 5000 rum, där man fick
kryssa mellan spelautomaterna för att hitta
sitt rum. Vi beundrade den fantastiska
vattenorgeln utanför Hotel Bellagio, var
inne på Ceasars Palace och förundrades
över alla ljusen i staden efter mörkrets
inbrott.
När vi lämnade Las Vegas kom vi till
Hoover Dam, en enorm dammbyggnad
över Coloradofloden, som förser hela Las
Vegas med elektricitet. En imponerande
syn!
Körde sedan genom ett ganska ödsligt
ökenlandskap utan någon bebyggelse och
kom så småningom till Grand Canyon.
Det finns inga ord som kan beskriva denna
plats, detta väldiga bergmassiv där ljuset
och färgerna skiftar allt efter hur solen rör
sig på himlen. Varken foton eller film kan
göra intrycket rättvisa. Helt fantastiskt!
Slutmålet på vår resa var Tucson i Arizona.
Vår Vasavän Ann-Marie Kinnison, som
bott större delen av sitt liv i Tucson men
som gärna åker till Höganäs på sommaren
då värmen i Tucson är påfrestande, guidade
oss runt i omgivningarna till Tanque Verde
Guest Ranch och till den vackra oasen
Aqua Caliente och bjöd oss sedan på lunch
i sitt hem.
Hennes loge, Tucson nr 691, hade för
vår skull flyttat sitt möte och ordförande
Joan Swenson-Hitz hälsade oss varmt
välkomna. Kvällens tema var Men´s night,

Vi som reste: Bodil och Leif Larsson, Evy
och Gunnar Lindstrand, Berit och Hans
Bogren.

På väg till Grand Canyon
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LOGEN CHRISTIAN nr 617
Logen Christian nr 617 höll sitt första
möte för 2012 lördagen den 21 januari.
Ordf. Br Åke Mellnert kunde då hälsa 7
ordenssyskon välkomna. Vi hade besök av
logens DD Br Lennart och DH Sy Anita
Nilsson från LL Skåne nr 570, MSLER Br
Ulf och Sy Ingegerd Alderlöf LL Ronneby
nr 630, O Br Bengt-Arne och Syn GullMaj Åstradsson LL Tomelilla nr 631 samt
Sy Irène Aldén LL Skåne nr 570. DD Br
Lennart ledde årsmötesförhandlingarna
med respektive rapporter på ett förtjänstfullt sätt. Nomineringskommitté
valdes och utträdesansökningar beviljades.
Till efterkapitlet ”Systrarnas Afton ”kom
ytterligare gäster. Temat för kvällen var 50-,
60-talsafton med en nostalgitripp i kläder,
bugg och en show grundad på allehanda
50- o 60-tals låtar, som En man i byrålådan,
etc. Systrarna bjöd även på en god egen
tillagad måltid som avslutades med kaffe
och radiokaka.

Sy Lena Lundberg, Sy Bitte Kjellberg och Sy Kristina Karlsson
erhöll utmärkelser.

Lördagen den 25 februari avhöll Logen
Christian nr 617 högtidsmöte med
reception och installation av tjänstemän.
Gäster vid högtidsmötet var DM Br Olle och
Sy Marie Wickström logens DD Br Lennart
och DH Sy Anita Nilsson, DD LL Klockan
nr 747 Br Olle och Sy Inga-Britt Olsson,
Br Åke och Sy Eva Sjöstrand från LL Skåne
nr 570 samt O Sy Anna-Brita Martinsson
LL Nybyggarna nr 698. Br Lars Ewers
intogs som medlem i vår loge. Logens DD
Br Lennart Nilsson med stab installerade
logens valda tjänstemän på ett mycket
förtjänstfullt sätt. KL Sy Gertrud berättade
om mirakeltrappan i Santa Fe i delstaten
New Mexico och LH Sy Karin berättade
om vår loge som fyller 65 år den 15 mars.
Logen Christian nr 617 var den 11:e logen
som instiftades i Sverige. Sy Bitte Kjellberg
erhöll 25-årsmärket, Sy Lena Lundberg
erhöll 10-årsmärketoch LFT utdelades till
Sy Kristina Karlsson. Vid efterföljande
bankett utbringades sedvanliga skålar för
konungen, recipienden, logen Christian

Sy Gull-Maj Å. i tidsenlig hatt
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LOGEN SMÅLAND nr 618

och Vasa Orden av Amerika. Efter den goda
måltiden dansades till Hasse Skoglunds
enmansband. Vi midnatt skildes vi åt efter
en mycket trevlig Vasakväll. /KH

Årsmöte
med
installation
av
tjänstemän hölls den 28 januari.
Årsmötesförhandlingarna flöt smidigt med
DD Br Bo Ljungklint som ordförande.
Installationen
genomfördes
därefter
högtidligt och elegant av staben från Logen
Carl von Linné nr 678 under ledning av
DD Br Bo.
Under Kontakt Amerika framförde BKL Eva
Dahlberg hälsningar från några vänloger i
USA. Efter sedvanliga avtackningar delades
förtjänsttecken ut till elva logesyskon. Sy
Olga och Br Stig-Gösta Svensson förärades
märket för 40 års medlemskap.
Vid supén underhölls vi med musik och
sång från så skilda länder som Ryssland,
Polen, Finland, Argentina och Sverige.
Stämningen var hög bland deltagarna och
vi skildes åt efter ännu en härlig Vasakväll.

Staben från LL Skåne nr 570.

Lördagen den 24 mars kunde VO Br
Bengt Lindner hälsa logens DD Br Lennart
och DH Sy Anita Nilsson LL Skåne nr 570
välkomna. Under mötet godkändes från
styrelsen framlagt förslag till logemötesdagar
för 2013 samt programkommitténs förslag
till program för hösten 2012 och våren
2013. Sy Karin rapporterade om årets
Sverige-Amerika dagens arbete med årets
dag den 19 augusti 2012.
Till efterkapitlet och ett vårlikt dukat
bord serverades en god och vårlik måltid.
Sedan förevisade Marie Bergman från
Marie Smycke design konsthantverk av
exklusiva smycken, sötvattenpärlor och
halvädelstenar. Efter lottdragning och tack
till kommittén avslutades åter en härlig
Vasa kväll. /KH

Staben från LL Carl von Linné nr 678.

Logemötet den 25 februari, kulturafton
Logemötet leddes av VO Br Bo Ahlsgård.
Br Bertil Johansson och Br Mats Jonsson
avtackades för sin tid som logehistoriker
respektive inre vakt.

fortsättning på nästa sida

t.v. Br Lennart njuter av Crème Brylé i Sy Gunnel och
Sy Inga-Britts sällskap.
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Årets Svenskamerikan år 2012 är Ingvar
Wikstrom från Chicago.
Under efterkapitlet gjorde KL en
tillbakablick över ett tiotal tidigare Årets
Svenskamerikan.
Glenn T Seaborg,
Nobelpristagare i kemi 1951, har fått en
Vasa-loge uppkallad efter sig i Kalifornien.
Astronauten Edwin ”Buzz” Aldrin var med
på den första månfärden. Curtis L Carlsson
var framgångsrik företagare som bl.a. startade
hotellkedjan Radisson. Skådespelarna Signe
Hasso och Ann-Margret Olsson Smith har
gjort uppmärksammade karriärer i USA.
KL berättade också mera om årets ”ÅSA”,
Ingvar Wikstrom.

fortsättning från föregående sida

Till efterkapitlet anslöt sex inbjudna gäster.
Efter den välsmakande supén berättade
Anders Emmerman mycket initierat och
målande om ”Prärien – äventyr för fler
svenskar än du tror”. Under 1800-talets
andra hälft bosatte sig många svenska
emigranter i präriestaterna i USA.
Förhållandena där kunde vara mycket
påfrestande, med kalla vintrar och heta
somrar. Skallerormar hörde till vardagen
i många trakter. Boskapsuppfödning var
förstås en viktig näringsgren. Den lilla
präriestaden Lindsborg i Kansas är en av de
städer som svenska emigranter var med och
grundade. Staden präglas än idag av sitt
historiska svenska arv.

Nu planerar vi för lunch för daglediga i maj,
för sommarutflykt och för det traditionella
deltagandet i hembygdsfesten i Barkeryd
då vi hyllar Texas Lucia år 2011. Vi firar i
höst att vår Loge i år fyller 65 år.
/Göte Bengtsson

Anders Emmerman om äventyr på prärien.

Spänningen var som vanligt stor vid
dragningen i lotteriet; några erövrade flera
vinster medan andra ansåg slumpen vara
orättvis.
Högtidsmöte den 31 mars
Vi hade återigen glädjen att välkomna
vår DD Br Bo Ljungklint med hustru Sy
Heléne.
Ordföranden överlämnade 40-årsmärket
till Sy Ingrid Silvheden, som stolt och
glad tackade för utmärkelsen. KL Sy
Maureen Bengtsson kunde meddela att

fortsättning från nästa sida

Olles visor avslutades med att logen unisont sjöng ”Hälsa dom där hemma” Mötet
besöktes av ett 60-tal medlemmar. /KL
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LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628

Ny ordförande.
Logen valde tjänstemän för år 2011. Till ny
ordförande efter Anna-Lena Karlsson valdes Britt-Marie Lindeblad.
Text Bengt Nordlöw
VASALOGEN 628 CALMARE NYCKEL
har hållit högtidsloge den 24 mars, ledd
av nyvalda ordföranden Britt-Marie Lindeblad.
Parentation hölls över Åke Carlsson.
Utmärkelser
25-årsmärket utdelades till Birgitta och
Sven-Olof Johansson. samt Roland Mälartoft.
Monica Jernetz, Alf Medelius och Roland
Runne tilldelades alla FDO tecken/regalia.
Britt och Sune Dicksson samt Magnus Jernetz Gustavsson invaldes.

2011 har logen Calmare Nyckel funnits i
60 år. Jubileet firades den 17 december
både högtidligt och festligt med ett 80-tal
ordenssyskon och gäster på plats.
Högtidligt
Logen inleddes med besök av Kalmars lucia med följe som framförde traditionsenliga sånger.
Logehistoriker Anja Arvidsson berättade
i kåseriets form spirituellt och roande sin
syn på de senaste 10 åren. Ett stort antal
inkomna lyckönskanstelegram från loger
upplästes.
Logen 749 Blå Jungfrun i Oskarshamn, representerad av DD syster Gudrun Gustafs-

Traditionsenlig ringdans. BCM Olle Horndahl, O Anna-Lena
Karlsson, K Yvonne Wollberg-Jönsson, BCMA Kerstin Horndahl och HM Berndt Sundberg.

Vår DDSy Gudrun Gustafsson och CM Sy Birgitta Fogelström
överlämnade LL Blå Jungfrun nr 749’s standar till O AnnaLena Karlsson.

son, broder Kenneth Gustafsson CM syster
Birgitta Fogelström och broder Hans-Peter
Kjellgren överlämnade sitt standar och
blommor. Hedersledamöterna Barbro Ellinge och Berndt Sundberg uppvaktades
med gåvor.
Festligt: Efterkapitlet fylldes av glad sång,
musik och deklamation med julen som
genomgående tema. ”Draghjälp” fick de
sångglada logegästerna av ”Två och ett
dragspel”. De två är Sven-Olof Johansson
och Alvar Råberg.

KL Bengt Nordlöw berättade om fartyget
Calmare Nyckels anknytning till Kalmar .
BLH Barbro Hagström jämförde humoristiskt tjänstemannauppdragens utveckling
genom åren.
Under efterkapitlet berättade Barbro Ellinge och Annika Wallergård om Snusgatekulturen och Olle i Skratthult. Föredraget
som varvades med originalinspelningar av
fortsättning på föregående sida
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LOGEN RONNEBY nr 630

honom för det arbete han lagt ner i vår loge.
Därpå framfördes Sy Marianne Gullbrand,
Anna Lindström, Birgit Jonsson och Br
Sune Håkansson. Sy O tackade dem för
allt de gjort för logen och överlämnade ett
isberg till Marianne och blommor till de
övriga. DD Sy Birgitta Schött överlämnade
DFT till KL Br Per Eriksson.
KL Per Ericsson berättade om några
emigranter från Blekinge som återvänt
till Sverige och haft stor betydelse för
sin hemtrakt, t ex Otto Swensson som i
Ronneby grundade Snickeri och trä samt
Oskar Nilsson, en av de första i Sverige
som sålde jeans i sin herrekiperingsaffär i
Ronneby där också en enarmad bandit från
USA var placerad.
LH Ann-Margreth Ericsson, uppmanade
oss att skriva under de kort vi enligt
tradition skickar till dem som av olika skäl
inte kan närvara vid våra Logemöten. Hon
informerade om den genealogiska blankett
som intresserade kan använda för att skicka
sin familjs historia till Vasa Arkivet i Bishop
Hill.
Vid kvällens installationssupé utbringades
skålar för Hans Majestät Konungen, för
Vasaorden av Amerika och för Logen
Ronneby Nr 630.

Lördagen den 4 februari samlades 40
Logesyskon samt inte mindre än 17
gäster för högtidsmöte med reception och
installation.
Till tonerna av Blekinge Flygflottiljs marsch
infördes följande systrar och bröder: Från
LL Christian nr 617 SLD Åke Mellnert
och Carina Norin, vår fd DD Karl-Erik
Mellnert och Karin Mellnert och från LL
Carlskrona nr 601, vår DD Birgitta Schött
samt Alf Andersson, Susanne Bergstedt,
Rolf Broman, Kerstin Holmberg-Jönsson,
Kristina och Lennart Jändel, Anders och
Sylvia Neiland, Bengt Olsson, Birgitta
Persson, Maj Svensson samt Lena TaavoFlenhagen.
Br O, Björn Persson, hälsade alla varmt
välkomna.
Traditionsenligt hade medlemmar med
FDO-värdighet erhållit särskild inbjudan.
CM, Bertil Ericsson, införde de 13
som hörsammat inbjudan och som ej
tjänstgjorde som ämbetsmän. Br O tackade
för det arbete som alla lagt ner genom åren
för Logens bästa.
Till tonerna av Blekinge Flygflottiljs
marsch infördes recipienderna Libe och
Carl-Johan Holm samt Ingrid och Christer
Hermansson. Receptionen genomfördes
stilfullt och avslutades med att våra nya
syskon hälsades välkomna genom bildandet
av syskonkedja.
DD Sy Birgitta Schött med stab från LL
Carlskrona nr 601 installerade Logens
valda tjänstemän och logens nyinstallerade
O Sy Agneta Klämfeldt tackade för den väl
genomförda och värdiga installationen.
FDO Br Björn Person framfördes till altaret
och Sy O överräckte sin gåva och tackade

”Vandringsbåten” (Den ”båt” som alltid finns
med som lotterivinst på installationssupén
och som fylls med många delikatesser av
föregående års vinnare) hade legat förtöjd
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hos Birgitta och Åke Wernersson och
”seglade” nu vidare till Skönevik och är
förtöjd hos Br Per Ericsson.
/EA
Lördagen den 3 mars samlades 39
logesyskon samt Sy Marianne Westman,
Logen Calmare Nyckel nr 628 och alla
hälsades varmt välkomna av Sy O till
kvällens kulturafton.
Sy O installerade därefter de tjänstemän
som inte kunde närvara vid installationen
i februari.
KL Br Per Ericsson berättade om en del
exotiska saker som genom tiderna fascinerat
oss människor.
LH Sy Ann-Margreth Ericsson informerade
om arbetet med mikrofilmning av
Distriktslogens
och
Lokallogernas
handlingar. Vidare berättade hon om en
intressant historia om en autograf som
President John F. Kennedy en gång gett en
skolflicka I USA.

så mycket vanligare i andra länder och till
sommarens grillfester kommer nog många
Vasasyskon att servera frukter till den
grillade köttbiten.
Kvällens supé, bestod av örtfylld kycklingfilé
med kulpotatis och sallad.
Kvällen avslutades med kaffe och en stunds
dans till ”Husbandet”. /EA

Jonas Hansson avtackas.

Lördagen den 17 mars samlades 25
Vasasyskon på restaurang Ferali för att
intaga en ”planka” med kött alternativt
fisk. Klockan 18.00 väntade bussen som
skulle ta oss till Karlshamns stadsteater
där vi såg ”Obesvarad kärlek” en sann
Brodwaykomedi om Florence som
älskade musik, men musiken älskade inte
henne…..
I föreställningen spelade Eva Rydberg
överklasskvinnan Florence som älskar
att sjunga fast hon inte kan. Att hon är
totalt tondöv och helt saknar rytmkänsla
är hon lyckligt omedveten om. Hennes
ackompanjatör, spelad av Thomas von
Brömssen, har inte så lite bekymmer med
Florence önskan om att bli sångerska. Det
var en härlig föreställning med sanslösa
skådespelarprestationer och många glada
skratt.
Nöjda och glad återvände vi på kvällen
till Ronneby efter en härlig kväll i sann
Vasaanda. /EA

Per Ericsson erhåller DFT av DD Birgitta Schött.

Innan vi fick njuta av kvällens supé så
välkomnades Jonas Hansson, chef för Maxis
frukt- och grönsaksavdelning. Framför
oss på bordet stod en tallrik med olika
exotiska frukter. Medan Jonas berättade
om frukterna och deras ursprung, lät vi
oss väl smaka av kända och okända frukter.
Han påpekade att vi i Sverige är lite rädda
för att blanda frukt och kötträtter, vilket är
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LOGEN TOMELILLA nr 631

Danielsson, Kenneth Andersson och gästen
Bo Larsson.
Avslutningsvis en mycket trevlig kväll i god
Vasaanda.

Lördagen den 18 februari hade LL
Tomelilla nr 631 möte i Tomelilla Folkets
Park. Det blev ett kort möte med endast de
sedvanliga punkterna pga. att både KL och
LH hade förhinder att närvara denna kväll
så ingen rapport inkom därifrån.
24 Logemedlemmar och 2 gäster som
hade kommit denna kväll fick en
underbar underhållning av efterkapitlets
föredragshållare som var Bengt Roslund.
Han berättade hur hans arbetsliv som
producent hade varit när han planlade alla
de kidnappningar tillsammans med Lasse
Holmkvist i programmen ”Här är ditt liv”
och hur de lyckades med ibland ändrade

Högtidsmöte den 17 mars i Folkets park
i Tomelilla. En av Logens ”räddare” och
”eldsjäl” Ordf Br Bengt-Arne Åstradsson
avgick efter fyra år, ett uppdrag som han
har skött på ett helt fantastiskt sätt och
under hans ledning har det varigt ett nöje
att arbeta i Logen, men det kommer säkert
att bli minst lika bra med nya Ordf Sy
Gull-May Åstradsson.
KL Br Enar Hallström berättade sannsagan
om Axel Ludvik Broström, som vid 27 års
ålder efter hårt arbete köpte sin första skuta
för 1000 riksdaler och som så småningom
skulle utvecklas till Sveriges största Rederi
och 1914 kunde hans son Dan Axel
Broström bilda AMERIKALINJEN och
den 11 december 1915 kl.13.00 ”mitt under
brinnande första världskriget”, lämnar det
första passagerarfartyg M/S Stockholm,
Göteborg och 15 dagar senare anländer
man New York med 150 passagerare och
150 000 försändelser. 1975 avvecklades
verksamheten, bl.a. genom att flyget hade
taget över passagerartrafiken.
LH Br Hans-Ingvar Hansson berättade
om vår Loges första möte, som ägde rum
på stora hotellet i Tomelilla den 24 januari
1954, kl 15.00 och Logens första Ordf
blev Hjalmar Pålman, som fick läsa upp
inkomna telegram och fick mottaga gåvor
från närvarande Loger såsom Kärnan
Nr 608 och Christian Nr 617. Vid detta
högtidliga första möte medverkade från DL
Södra Sverige Nr 20, DM Br Ove Ström.
Vid punkten Utmärkelser fick vi
Vasasyskon vara med om något unikt,

Klubban överlämnas till den nya Ordföranden.

planer in i det sista. De lyckades att få ihop
ett 50-tal program under ett flertal säsonger
med många trevliga människor. Något
som Bengt jobbar hårt med i dagsläget är
insamlingar till fattiga barn i Rumänien
där hjälpen går till att bygga familjehus till
familjer som består av mamma, pappa och
10 barn. Bengt Roslund avtackades med
en bukett tulpaner, men däremot gick hans
arvode oavkortat till hjälpen i Rumänien.
Vid kaffet blev det dragning i
närvarolotteriet och lyckliga vinnare denna
kväll blev Bröderna Bo Gustavsson, Paul
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LOGEN HÖGANÄS nr 634

Hedersmedlemmarna Sy Inga Persson och
Br Nils Persson blev tilldelade utmärkelsen
50 år i Logen och även utmärkelse från SL
i USA som överlämnades av SLD Br Åke
Mellnert.
Sy Ulla Nilsson och Br Yngve Gustavsson
fick Logens förtjänsttecken. Sy Ulla Nilsson
och Sy Gertrud Hägg avtackades med
blommor för sina år i styrelsen. Br BengtArne Åstradsson avtackades efter alla sina
fyra år som Ordf med en bukett blommor.

Lördagen den 28 januari hade logen
Högtidsmöte
med
installation
av
tjänstemän. DD Br Alf Nilsson L Kärnan
nr 608 med stab genomförde en mycket
stilfull installation av våra tjänstemän.
Därefter återintogs 2 medlemmar som
tidigare tillhört LL Malmöhus nr 643.
Vi tog också emot 2 medlemmar från LL
Klockan nr 747 i Örkelljunga som hade
flyttat till våra trakter. Nyinstallerade KL
berättade om ett besök i Mark Twains
Hus i Connecticut tidigare i höst. Efter
mötet startade dansen till Gert Reinholds
enmansorkester och snart var alla uppe på
dansgolvet. Ännu en trevlig Vasa afton var
till ända.

Avspänd samvaro vid kaffet.

Mötet avslutades stämningsfullt med biten
”THE MEMORY OF TREES”.
Efter en god bankettmåltid och lite dans
blev det dags för dragning av lotteriet som
dagen till ära bestod av vinflaskor. Lyckliga
vinnare i närvarolotteriet blev Sy Kerstin
Hansson och Bröderna Bo Gustavsson,
Nils Nilsson och Bengt-Arne Åstradsson
Ännu en lyckad Vasakväll att skriva in i
Logens historia.

Installationsstaben från LL Klockan nr 747.

Logemöte den 17 mars, Systrarnas afton
Efter ett mycket fint möte med bl.a.
installation av Br Kent Andreasson
satte vi oss till bords för att avnjuta en
fin måltid. När kaffet var urdrucket
började underhållningen som denna kväll
handlade om en busstur till Ullared. Ett
gäng gamla damer stapplade in i ”bussen”
och reseledaren talade om vad som gällde.
Snart ekade sångerna för så ska det vara
på en riktig bussutfärd och damerna såg
fram emot att få komma fram och shoppa.

Text G-MÅ o EH
fortsättning från höger spalt

Många skratt hördes bland publiken och
det var också så att de agerande hade svårt
att hålla sig för skratt. Efter ”showen” tog
dansen fart och det blev ännu en lyckad
afton i Viken.
KL Anita Bengtsson

fortsättning i vänster spalt
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LOGEN CARL VON LINNÉ
nr 678

LOGEN WESTERVIK nr 679
Brödernas afton 12-02-25
Logen Västervik gästades av flertal gäster
från Logen Blå Jungfrun med vår DD
Birgith Fogelström i spetsen. Efter ett väl
genomfört logemöte med efterinstallationer
så förflyttade sig alla till klubblokalen för
efterkapitel med huvudrubrik de hårda
grabbarnas afton! Hårda Br Christer
förklarar
kvällens
meny.
Förtugg,
huvudtugg och eftertugg, inget trams här
inte, och absolut inga larviga grönsaker och
annat krimskrams. Br Olle ” the petskydd”
Klavebäck säljer skydd till känsliga syskon,
syskonen undrar om de verkligen vågar
se och/eller höra föreställningen. Pris

Unlimited Brass Kronoberg 17 mars.
Under kvällen underhöll oss kvintetten
Unlimited Brass Kronoberg med brunnsmusik och gamla godingar. Så vi fick höra
Sorglösa brunns kvintett av Povel Ramel,
som inledning. Bland annat fick vi också
höra Carl Mikael Bellmans omtyckta visor
och Jule Sylvains älskade slagdängor. Br
Arnt ledsagade oss genom musiken och
instrumenten och deras karaktärer. Ett
mycket omtyckt och uppskattat inslag
under kvällen.
GN

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.voadl20.se
fortsättning från spalten t.h.

och alla skrattade, ibland igenkännande, så
de kiknade. Kvällens mjukaste, vänaste och
mest ljuvstämmade man, Fiona Von Tutt,
gör entré till allas förtjusning. Ovanligt
håriga ben på den kvinnan. Bh-storlekar
diskuterades, storlek A, B, C, D, eller
varför inte en DD förkunnade Hårda Br
Christer och får upp DD Birgith på scen.
Sy Birgith är inte den som alls behöver
brösta upp sig men tar nu ett djupt andetag
och berättar för alla syskon om brödernas
gymnastik på stranden vilket innehöll både
en uppbröstning och ett drag, att dra in
magen för flickorna i bikini. En kväll i sann
Vasaanda och detta stärkte syskonbanden.
LH//Anette Hultberg

Vem är Fiona?

förhandlas, här fanns också ögonbindlar
för den som bara vill tjuvlyssna lite. Alla
förutfattade meningar och fördomar då det
gäller kvinnligt och manligt drogs fram från
de djupaste vrår och synades i sömmarna
fortsättning i spalten t.v.
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LOGEN UTVANDRARNA
nr 680

Logemöte lördagen den 10 mars 2012.
Under logemötet förrättade vår DD
Sy Inger Eriksson efter installation av
tjänstemän. Till altaret kallades också Sy
Maj-Lis Andersen som fick mottaga sitt
25-årsmärke ur DD:s hand.
KL berättade om Alexander Samuelsson Coca-Colaflaskans bortglömde designer.
Vår nye LH Br Sven Fagerström höll ett
trevligt och uppskattat anförande om hur
det gick till när vår loge bildades 1967.
Kvällens meny bestod av fem olika goda
pajer med kallskuret och hembakat bröd.
Mycket gott!
Vi hade alla sett fram mot efterkapitlet,
då vår Sy Ulla Virdalm skulle berätta om
sin barndom i Hitlertyskland. Det blev
oförglömligt!
Vi fick uppleva nazisternas förtryck sett
ur en liten flickas ögon, hur Hitlerjugend,
bilder på Ledaren och Hitlerhälsning var
något man bara accepterade. Må vi aldrig
glömma hur lätt det är att bli manipulerad.
Sy Ulla tackades med en varm applåd och
vi fick också tillfälle att ställa frågor
Denna fina Vasa-kväll avslutades som
vanligt med kaffe och lotterier. MW/KL

Högtidsmöte lördagen den 10 februari
2012.
Till kvällens högtidsmöte kunde O Br
Lennart Mattsson hälsa många egna och
gästande syskon välkomna.
Vår DD Sy Inger Eriksson med stab från
LL Klockan 747 utförde en ritualenlig och
stilfull installation av logens tjänstemän.
Efter logemötet gick vi till ett vackert dukat
bord, där vi åt vår festsupé. Traditionsenligt
utbringades leven och höjdes skålar under
ledning av CM Br Thord Åkesson. O Br
Lennart välkomsttalade, och DD Sy Inger
tackade för maten och knöt an till den
ryktbare polismannen Bernt Svensson,
kallad ”Köttbulla-Svensson”, - känd även
utanför Karlshamn.
Efter kaffe och dragning av lotter och
närvarolotteriet inte minst, var det dags att
bryta upp och tacka för en trevlig kväll, där
både utvandrare och klockor fått träffa nya
bekantskaper, - som det ska vara i Vasa.

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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LOGEN BLÅ JUNGFRUN
nr 749

Regaliers bärande vid besök i
annan loge:

Under septembermötet hade vi besök av Sy
Siw och Br Wayne Pierson från vår vänloge
Scandinavian Lodge No 667 La Mesa (San
Diego) Kalifornien. De berättade om sitt
arbete i sin Loge I USA.
Logen Blå jungfrun Nr 749 Oskarshamn
har under 2011 fått 11 nya medlemmar,
vilket vi är stolta och glada över.
Från vår Loge har vi två logesyskon som
är DD. Sy Gudrun Gustafsson är DD
i Logen Calmare Nyckel nr 628 och sy
Birgit Fogelström är DD i Logen Westervik
nr 679. Sy Lena Folckner från Logen
Westervik är ny DD i vår loge.

* Storlogetjänstemän bär alltid sin tjänsteregalia.
* ER-tjänstemän samt Revisorer / FÖM
bär alltid sin tjänsteregalia.
* Distriktslogens hedersmedlemmar bär
alltid sin HM DL-regalia.
* Före detta ER-tjänstemän och före detta
Revisorer/FÖM i Distriktslogen bär alltid
sin FD DLTJM-regalia.
* Ordförande i Lokallogen bär alltid sin
O-regalia.
* Lokallogens hedersmedlemmar bär alltid
sin HM LL-regalia.
* Lokallogens medlemmar bär aktuell
tjänstemannaregalia/FDO-regalia som man
är berättigad till, medan övriga medlemmar
bär blå regalia.

Den 24 mars 2012 firade vår Loge sitt
20-årsjubileum. Ett 70-tal medlemmar
och gäster, bl.a. DM Olle Wickström
och SLD Åke Mellnert, deltog i firandet.
Sy Ann-Charlotte Gustafsson och sy Inga
Bennarsten har varit medlemmar sedan
Logens början. Sy Anna Smedberg från
Logen Westervik var en av initiativtagarna
till vår Loges bildande. Gåvor, telegram och
lyckönskningar från när och fjärran hade
kommit till Logen. En fantastiskt vackert
genomförd fanparad fick vi njuta av.
Oskarshamns lokala kör Crescendokören
underhöll med vacker sång.
Under efterkapitlet avnjöts en mycket god
trerätters middag med tal, sång och minnen

Ovanstående beslutat vid ER-mötet 201203-04.
Olle Wickström

Distriktsmästare

Ingrid Cannerhagen Distriktssekreterare
Bengt Åberg
		

Medl. av Distriktslogens
Exekutiva råd

från Logens begynnelse. Festen fortsatte
sedan med dans till levande musik.
Kerstin Ekblad /LH
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STORLOGENS ÅRSREDOVISNING 1/5 2010 - 30/4 2011
fortsättning från DK:s spalt
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Carl-Werner Pettersson
Emigrantinstitutets flygande
ambassadör har avlidit.
Vi är många Vasamedlemmar som
minns flygkapten Carl-Werner Pettersson,
hans hängivna intresse för amerikasläkten
- både sin egen och andras – och de
spännande exposéer, som han tog med oss
på som föredragshållare, reseledare, kåsör,
underhållare mm. På Minnesotadagen i
Ljuder förra året var han konferencier och
som alltid fångade han auditoriet med
sina berättelser och sitt engagemang för
Svensk-Amerika. Carl-Werners minne är
väl förankrat i Vasa Orden av Amerika.
Carl-Werner var starkt knuten till
Emigrantinstitutet och nära vän med
professor Ulf Beijbom.
Ulf delar med sig av ett minne från ett besök
i Minnesota hos Ted Norelius, historiker
och fd chefredaktör för Chisago County
Press. Ulf och Ted sitter på Teds veranda
och dricker kaffe, medan Carl-Werner tar
sig ett dopp i sjön, där Ted brukar sitta i
sin eka och meta. Ted Norelius tittade ut
på den simmande flygkaptenen och yttrade
med värme i rösten: ”Så länge Carl-Werner
fortsätter komma hit ut så blommar
kontakterna med det gamla landet!”
Carl-Werner var en symbol för ”Hälsa
dem därhemma”. 1984 valdes han till
Emigrantinstitutets
Vänners
förste
ordförande.
Catherine Bringselius Nilsson

VASAGOLFEN
LÖRDAGEN DEN 9 JUNI 2012
LL NYBYGGARNA nr 698 Ängelholm
inbjuder härmed till årets Vasagolf på
Äppelgårdens GK Båstad.
Vi spelar poängbogey med första start kl.
11.00.
Startavgift 50:- och greenfee 345:-.
Innan start blir det kaffe och fralla i
Restaurangen.
Där serveras även kvällens 2-rätters
middag inkl. kaffe kl. 18.30 till en kostnad
av 275:Prisutdelningen kommer att ske cirka
18.00.
För er som önskar logi, så finns stugor
med dubbelrum till en kostnad av 845:per person inkl. greenfee och frukost.
Hjärtligt välkomna till årets tävling.
De som inte spelar golf är också välkomna
till middagen.
Vi hoppas på en trevlig dag i god Vasaanda.
Anmälan till golf och middag göres senast
den 20 maj till:
Heidi och Mats Holmberg tel. 0435-217
74, 070-234 66 06, 070-315 06 77
eller matsholmberg1@telia.com.
Glöm ej att lämna golf-id.
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LL749 Gäster på 20-årsjubileet.

Carl-Werner Pettersson vid Utvandrarmonumentet
Karlshamn. Foto Gunnar Mossberg.

i

LL749 DD Lena Folckner

LL628 Ordförande med de tre nya medlemmarna och deras
faddrar
American Swedish Institute’s tillbyggnad

LL628 Ordförande Britt-Marie Lindbladh delade ut
25-årsmärket till Birgitta och Sven-Olof Johansson samt
Roland Mälartoft.

Firandet av Svenskarnas Dag i Minnehaha Park
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