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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen

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

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

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 aug 2015.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson 
eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan: Privat foto ©

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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Vänskap
Vänlighet
Hjälpsamhet

Ordenssyskon!
Som nyvald Distriktsmästare vill jag tacka 
alla för förtroendet att bli vald till detta 
ämbete vid Distriktsmötet i Ljungby. Mina 
ledord skall vara Vänskap, Vänlighet och 
Hjälpsamhet. Jag gick med i Logen Hö-
ganäs Nr 634 1987 och har innehaft flera 
olika uppdrag i logen: VO, O, FDO. Jag 
har nu varit VDM i fyra år. 
Jag har också varit med på tre storlogemö-
ten i USA och Canada. 
På distriktsmötet beslöts det bland annat 
att vi fortsätter med våra DD-konferenser 
och Tjänstemannakonferenser. Det som 
står närmast i tur är en DD-konferens i 
Ljungby 29 - 30 augusti. 
Nu måste vi alla hjälpas åt med att försöka 
värva nya medlemmar som är intresserade 
av Vasa Orden och vill bli flitiga besökare. 
Vi i ER skall försöka besöka fler loger i di-
striktet för att öka gemenskapen och träffa 
nya medlemmar. Jag skall naturligtvis också 
vara ute mer i de olika logerna. 
Nu står sommaren för dörren så vi kan vila 
upp oss och ha det skönt och samla krafter 
till höstens logearbete. Alla tillönskas en 
skön sommar. 

I Sanning och Enighet 
Karl-Axel Bengtsson
DM 

Ordenssyskon!

Några tankar om att vara deputerad, att ha 
fått förtroendet att företräda någon annan 
i dennes frånvaro. Jag är Storlogedeputerad 
(SLD), utnämnd av Stormästare Tore 
Kellgren, att vara hans representant i 
vårt distrikt tillsammans med FDM Olle 
Wickström. 
Du är kanske utnämnd till Distrikts-
deputerad (DD) eller har varit distrikts-
deputerad. Tidigare DD uppmärksammades 
på Distriktsmötet i maj i år. Som DD är du 
Distriktsmästarens företrädare i en särskild 
loge. Både SLD och DD är hedervärda och 
ansvarsfulla uppdrag. Liksom alla andra 
uppdrag i vår Orden tjänar man Vasa 
Orden av Amerika, dess medlemmar och 
syften.
Läser du Vasa Star? Om inte, vill jag ge dig 
tipset att läsa SMs spalt för att ta del av vår 
Ordens högste tjänstemans tankar. I Vasa 
Star finns även den Svenska Språkhörnan 
med intressanta fakta om såväl det svenska 
språket som det engelska språket. Lärorikt!
Jag hoppas att du njuter av den svenska 
sommaren, denna mytomspunna sommar 
som så många svenskamerikaner längtar 
till; de ljusa kvällarna, de söta jordgubbarna 
och vemodet i vår svenska folksjäl.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson 
SLD

DISTRIKTS-
MÄSTARENS 
SPALT

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20
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Ordenssyskon!

Först vill jag nu tacka för förtroendet som 
Ni gett mig med ännu en termin som DS. 
Jag har nu tjänstgjort fyra år som VDS 
och två år som DS. Att ordna med alla 
handlingar inför Distriktsmötet var en ny 
erfarenhet för mig. Nytt för denna gång 
var att alla sidor, i Distriktsmötesmappen, 
skulle numreras. Vidare så grupperades 
alla motioner och rekommendationer på 
samma ställe. Det blev betydligt lättare att 
hitta på detta vis. 
Jag vill tacka alla PS för kontinuerliga 
försändelser av handlingar till mig. Det 
underlättar verkligen. 
Veckan efter Distriktsmötet i Ljungby 
åkte jag och Br DM med våra respektive, 
som representanter för Exekutiva Rådet, 
till Norra Distriktslogens Distriktsmöte 
i Borås. Vi blev mycket väl mottagna i 
Borås och bodde på First Hotell Grand, 
där Distriktsmötet avhölls. Det var mycket 
trevligt att komma dit och uppleva både 
likheter och olikheter mellan distrikten 
ifrån min plats på podiet. I både Ljungby 
och Borås var det mycket lärorika och 
välorganiserade möten. 
Logen Höganäs har jubileum i juni 
och Carl von Linné till hösten. Diverse 
sommararrangemang finns på annan plats 
i tidningen. Det är verkligen trevligt att 

fortsättning på nästa sida

Hej! 

Jag heter Bo Ljungklint. Jag valdes på årets 
Distriktsmöte till DKL i DL 20. Jag är 
Ordförande i LL Carl von Linné nr 678 
och har varit DD i LL Småland nr 618 i 
fyra år, fram till årets Distriktsmöte då jag 
slutade. 
Det är inte utan ödmjukhet och en viss 
bävan som jag ikläder mig DKL-rollen. 
Då med tanke på vad detta tycks innebära 
och med tanke på att jag efterträder Sy 
Maureen Bengtsson, som jag lärt känna väl 
under min DD-tid i LL Småland och som 
nu efter sitt fina arbete som DKL och stora 
kunnande blivit utnämnd till SLKL för 
Sverige. Jag kan bara önska dig Maureen 
lycka till i din nya roll. Jag hoppas givetvis 
på fortsatt goda kontakter med dig. 
I Ljungby på Distriktsmötet fick jag ca 
en meter pärmar plus annat material av 
min företrädare. I skrivandets stund måste 
jag erkänna att jag inte har hunnit ägna 
materialet någon tid alls eftersom jag och 
hustrun är i flyttagen. DKL-materialet får 
bli min sommarlektyr.
Jag ser fram mot mitt deltagande i ER samt 
goda kontakter med alla i vår Orden inte 
minst med alla KL i DL 20. Det är ju vi 
som tillsammans skall utveckla vår kultur 
och driva den framåt i andan av vårt motto 
Ädelmod, Sanning och Enighet. 

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
RENS SPALT

DISTRIKTS- 
KULTUR- 
LEDARENS  
SPALT
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Ordenssyskon!

Till att börja med vill jag tacka för 
förtroendet att ha blivit omvald till MDER 
för kommande Distriktsperiod.
Vi har nu lagt ännu ett Distriktsmöte 
bakom oss och jag vill framföra en eloge till 
alla som deltog för att få detta att fungera 
på ett sätt som vi förväntade oss. 
Det togs många viktiga beslut som vi nu 
ska se till att få genomförda, efter det att 
Storlogens Exekutiva Råd förhoppningsvis 
godkänner våra, vid Distriktsmötet, 
tillstyrkta rekommendationer och 
motioner.
Nu går vi förhoppningsvis mot en skön lång 
sommar för att hämta krafter inför höstens 
fortsatta VASA-arbete. Kanske ses vi på 
någon av sommarens alla Amerikadagar.
Vi, sy Ingrid och jag, önskar alla VASA-
syskon en härlig sommar.

I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl
MDER

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Jag funderar på en mer detaljerad 
viljeinriktning från min sida som jag 
kommer att återkomma till så snart som 
möjligt.
Tills dess önskar jag er, mina Vasasyskon 
och alla andra en härlig sommar.

I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint
DKL

fortsättning från föregående sida

åka ut och besöka vad som ordnas runt 
om i landet. Ni vet väl att det finns en 
Facebooksida som heter ”Vasa Orden av 
Amerika – DL 19/20”. Där kan ni få aktuell 
information om vad som är på gång.
På det privata planet så kom det tredje 
barnbarnet, en söt liten flicka, den 31 
januari i år. Den 31 maj på Mors Dag blir 
det ett vackert barndop. Flickan kommer 
att döpas till Hanna Alicia Isabell, med 
Alicia som tilltalsnamn. Hennes två bröder 
på 8 och 3 år, är mycket beskyddande och 
hjälper gärna till på alla sätt och vis.
Jag saknar inte arbetsuppgifter. Nu direkt 
efter Distriktsmötet har jag tre protokoll 
som ska skrivas, samt programhäftet. 
I slutet på augusti ska det bli en DD-
konferens i Ljungby. Men dessförinnan ska 
jag hålla lite semester och önskar Er alla en 
underbar Vasasommar.

Kära Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna DS

Vasa Orden har en  Facebooksida 
som heter 

”Vasa Orden av Amerika – DL 19/20”

MDERS 
SPALT
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Ordenssyskon!

Vid mitt besök i Logen Vänersborg Nr 471 
i november 2014 och efter mail-kontakt 
med Br Stormästare Tore Kellgren kunde 
vi konstatera att Br Tore hade en kusin, 
i Logen Vänersborg Nr 471, som heter 
Christina Lindegren De hade ej haft någon 
kontakt med varandra sedan Br Tore var 8 
år och Sy Christina var 10 år.
Jag tog senare kontakt med Ordföranden 
i Logen Vänersborg Nr 471 och undrade 
om inte Br Anders och Sy Marianne 
kunde ordna en lunch i Odd Fellows 
lokaler (Logen har sina möten där) Båda 
var positiva till förslaget och den 17 maj 
träffade Stormästaren Br Tore och hans 
hustru Sy Christina för en trevlig och 
gemensam lunch.

Vasavänner

Distriktsmötet är nu över och alla är åter 
hemma i vardagen i sina loger.          Vill 
först tacka för det förtroende jag fick vid 
omvalet till distriktskassör vilket känns 
mycket stimulerande och ett betyg på vad 
som startats upp senaste terminen. Då 
tänker jag närmast på det nya ekonomiska 
samarbetet med SL och DL 19 där vi slipper 
undan de många transaktionsavgifterna 
genom vårt valutakonto. Tyvärr kan vi inte 
påverka svängningarna i valutakurserna 
men vi gör vårt bästa.
Den stora utmaningen för terminen blir 
annars att jobba med en budget där vi har 
samma capitaavgift som tidigare vilket 
gör att vi fortsätter att leta nya vägar och 
lösningar för att hålla utgifterna nere.
Avslutningsvis passar jag på att tacka de 
syskon som jag jobbat ihop med i ER och 
nu lämnat samt önska efterträdarna varmt 
välkomna.
Glöm inte alla trevliga möten ni kan göra 
på de arrangemang som görs runt om i vårt 
distrikt även nu i värmen när det mesta går 
ner i lite lugnare tempo.
Vi utvecklas i dialogerna så håll kontakt, 
skriv gärna och inte bara räkningar.

I sanning och enighet
Bengt Åberg
dk@vasaorden.sefortsättning på sida 22

Här ser vi Br Tore, till 
höger om honom sitter 
hustrun Sy Birgitta och 
till vänster kusinen Sy 
Christina.

Här hämtas den goda 
lunchen. Från vänster 
Br GM Tore, Br SLH 
Gunnar, Br Tores hustru 
Sy Birgitta, Br Gunnars 
hustru Sy Mari-Anne 
samt Br Tores kusin Sy 
Christina.

STORLOGE-
HISTORIKER 
Sverige

DISTRIKTS-
KASSÖRENS 
SPALT
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Emily Tepe, sångerska med artistnamnet 
IVA, har utsetts till Årets Svenskamerikan 
2015.
Årets Svenskamerikan utses av Vasa 
Orden av Amerikas båda svenska distrikt. 
Vasa Orden är en svenskamerikansk 
kulturorganisation, som grundades i slutet 
av 1800-talet av svenska emigranter. Den 
bildades som en Orden och var i början 
även en hjälporganisation för de ny-
anlända, men är idag en kulturorganisation 
med loger i USA, Kanada och senare även 
i Sverige. 
Utmärkelsen Årets Svenskamerikan 
har delats ut sedan 1960 till personer 
boende i USA eller Kanada. Över 50 
kända svenskättlingar har under åren fått 
utmärkelsen. Bland dessa kan nämnas 
astronauten ”Buzz” Aldrin, skådespelarna 
Signe Hasso och Ann Margret, nobelpris-
tagaren Glenn Seaborg, ordföranden 
i Högsta domstolen i USA William 
Rehnquist och entreprenören Curtis 
Carlson. Utdelandet under åren har skett 
i Stockholm, Karlstad och Växjö. De två 
senare platserna på grund av Vasa Ordens 
samarbete med de migrationsinstitut, som 
finns där. Vasa Orden är huvud värd för 
Emilys besök i Sverige.
Emily Tepe är bosatt i Wilmington, 
Delaware, och är i tolfte led ättling efter 
Peter Larsson Cock och Margaret Lom 
som reste till Amerika ombord på Kalmar 
Nyckel. De deltog i hennes tredje seglats 
över Atlanten, med ankomst till Delaware 
1641. Paret var det första som ingick 
äktenskap i kolonin Nya Sverige.
Inom familjen har man genom genera-
tionerna vårdat sin svenska historia och 

alltid varit mån 
om sitt svenska arv. 
Emily Tepe började 
sin karriär som 
operasångerska , 
men vidgade sin 
repertoar till pop-
musik efter ett 
framträdande i 
NBC:s Late Night 
med Conan O’Brien. Orkesterledaren Max 
Weinberg tyckte om hennes röst, och hon 
engagerades vid flera tillfällen till O’Briens 
show. Hon har nyligen avslutat sitt tredje 
album, LEAP som släpps i juli i år.
Hon har genomgått utbildning vid Juilliard 
School och The Manhattan School of Music 
samt framträtt på olika klubbar i New York 
och Off Broadway-scener. Emily Tepe 
tilldelades 2004 ett Fulbrightstipendium 
för att studera skandinavisk klassisk musik i 
Stockholm. Under sin vistelse i Stockholm 
engagerades hon också för en roll på 
Kungliga Operan i Sven-David Sandströms 
Batseba. 
Till vardags varvar Emily sina scen-
framträdanden med att ge sånglektioner 
och röstträning hemma i Wilmington. 
Hon skriver sina egna låtar och har gett ut 
flera album med sin egen musik.
Årets firande kommer i huvudsak att 
äga rum i Värmland kopplat till Svenska 
Migrationscentret. Ankomsten till Karlstad 
kommer att bli ytterst speciell. Emily Tepe 
anländer nämligen till Karlstads hamn 
med Ostindienfararen Götheborg tisdagen 
den 14 juli. Götheborg gör i sommar en 
gästseglats i Vänern. I hamnen kommer 

fortsättning på sida 22

Emily Tepe – Årets Svensk-Amerikan 2015
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Högtidsmöte med Installation lördagen 
den 21 februari 2015. 
Vi möttes av välkomnande famnar och 
uppklädda logesyskon. Vid intåget i 
logesalen spelade vår MM bro Bo Collin 
”Strike upp Band” med Malmö brandkårs 
orkester. Som brukligt är vid Högtidsmöte 
infördes och hälsades särskilt välkomna 
av vår O bro Alf Nilsson många gästande 
logesyskon. Här kan nämnas vår DO br Leif 
Larsson med stab från LL 634 Höganäs, 
VOM br Karl-Axel Bengtsson LL 634, OK 
br Bengt Åberg LL 608, OHM sy Lena 
Johansson LL 608 och OHM br Knut 
Rosenqvist LL 634 samt våra egna HM sy 
Stina och br Agne Linden. 
Vår DO br Leif Larsson med stab 
genomförde installationen av våra 
tjänstemän på ett mycket stilfullt sätt. 
Vår avgående PS sy Britt Åberg fick mottaga 
LFT efter 7 års förtjänstfullt arbete av O 
bro Alf. Sy Britt och br Agne Linden fick 
blommor, då de avgått som tjänstemän. 

Vid ljussläckningen spelade vår MM bro 
Bo ”Shaenandoah” framförd av Sissel 
Kyrkjebö. 

Efter mötet bjöds vi på drink och det hördes 
ett sorl av alla röster. Vi bjöds in till vackert 
dukade bord med blommor och tända ljus 
i kandelabrar.  (2,3,4)

PS Sy Britt Åberg fick mottaga LFT och Sy Britt och Br Agne 
Lindén fick mottaga blommor då de avgått som tjänstemän.

Måltiden var läcker. Förrätt: Laxterrine 
med sellerisallad och dillolja. 

Sy Bodil Larsson och O Br Alf Nilsson skålar med gästerna.

Vi bjöds in till vackert dukade bord med blommor och ljus i 
kandelabrar.

Sy Lena Johansson Br Lars Johansson och Sy Sonja Sönne 
minglar innan middagen.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Huvudrätt: Fläskfilé med kul potatis och 
gorgonzolasås, rött vin. Dessert: Pannakotta 
med marinerade bär, cherry. 
Efter maten dukades borden om snabbt 
och kaffe och kaka serverades. 
Vår musiker Mats Nilsson spelade upp till 
dans. Det dansades flitigt till efter midnatt. 
I lotteriet med fina vinster, bl.a. hade sy 
Lotte Holm målat små fina tavlor, som 
uppskattades. O br Alf avtackade gruppen 
för ett fint arrangerat möte. Vi tackade 
varandra för en härlig Vasa-kväll och skiljdes 
åt och gick ut i den bistra vinterkylan, men 
med ett fint minne.
 /LH 
Eivor Höörgren 

Brödernas afton lördagen den 21 mars 
2015. 
Vi möttes av bröder som var i full fart med 
att hälsa välkommen, greja med maten 
i köket och sälja lotter. Damerna tog det 
lugnt och satt och pratade i grupper. 
Vid intåget i logelokalen spelade vår MM 
br Bo Collin ”Chattanoga Cho Cho” 
med Glenn Miller. O br Alf kunde hälsa 
DD br Leif Larsson med Bodil från LL 
634 Höganäs och sy Lilian och br Sivert 
Alexandersson från LL 570 Malmö jämte 
ett 40-tal av våra egna logesyskon varmt 
välkomna. 
DD br Leif Larsson genomförde 
efterinstallation med hjälp av för kvällen 
utsedd DCM br Agne Linden och 
installerade VO br Ulf-Peder Eklund, 
KL sy Eva Eklund, BKP Sy Siw-Britt 
Petherson, CM sy Jeanette Hildingsson, 
CMA sy Helen Johansson, Sy Helen 
Johansson fick motta 10-årsmärket och 
Logens förtjänsttecken (LFT) . 

fortsättning på nästa ida

O br Alf tackade alla som varit med på 
Väla för arbetet med att få nya medlemmar 
till logen. Ett särskilt tack till br Sven 
Broddesson som varit drivande i arbetet. 
Vid ljussläckningen spelade MM br Bo 
”Wind of change” med Scorpions. 
Efter mötet blev det drink och mingel. 
Kvällens tema var ”En afton som går på 
räls” och vi placerades vid bord märkta med 
olika tågmodeller. Maten sattes fram och 
det serverades en härlig kasslergryta med 
ris och sallad. Fruktsallad till efterrätt. 
Så var det dags för hjärngympa. Br Sven och 
Sy Gunilla Broddesson hade satt samman 
jättekluriga frågor för att vi skulle gissa 
vart vi var på väg. Vi samarbetade bordsvis 
och kunde poängsätta oss själva efter den 
nivå vi lyckades komma fram till rätt stad. 
I vinnande lag fick damerna en liten flaska 
vin, vilket var mycket uppskattat. 
Ännu en klurig frågesport hann vi med. 
”Vilket år kom Läkerol, Toy, Daim, och en 
massa andra tabletter och godis ut”. Det 
blev inte lätt att pricka rätt årtal men det 
diskuterades vilt. 
Så var det dags för dragning på lotteriet 
och många blev lyckliga vinnare. Gruppen 
avtackades. Klockan närmade sig midnatt 
och det var dags att bryta upp efter ännu 
en fin Vasa-Kväll./ LH 
Eivor Höörgren 
 
Kulturafton lördagen den 18 april 2015. 
Vid intåget i logesalen spelade vår 
musikmästare br Bo Collin ”Baila me” 
framförd av Gipsy Kings, logesyskonen 
nästan dansade in. 
O br Alf hälsade ett 50-tal logesyskon 
välkomna och speciellt vår DD br Leif 
Larsson från LL634 Höganäs och 4 gäster 
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BKL sy Gudrun Fritzon informerade om 
det tänkta Amerikabesöket från vår vänloge 
Winnipeg i Canada. Programmet är ännu 
oklart men sy Gudrun räknar med att 
gästerna anländer till Helsingborg på e.m. 
den 22 juni. Sy Gudrun hoppas att några 
logesyskon har möjlighet att träffa dem. Sy 
Gudrun efterlyser tips att göra. 
Som ljussläckningsmusik spelade MM 
br Bo ”Time to say good bye” med Sara 
Brightman & Andrea Bocelli. 
O br Alf informerade om att vi hade inte 
mindre än 8 gäster till efterkapitlet. En del 
av dessa var resultatet av informationen på 
Väla. Det betydde att vi skulle fira lite extra 
med bubbel i glasen. Alla var förväntansfulla 
och stämningen steg. 
Maten inleddes med sillsmörgås. Vår 
musiker och underhållare för kvällen hade 
plockat fram nya texter till snapsvisorna. 
Det uppskattades. Till varmrätt fick vi 
vårkyckling med ugnsbakade rotfrukter, 

fortsättning från föregående sida

framförde han jättetrevliga, egenhändigt 
omskrivna texter på sitt sätt. Vi kände igen 
melodierna och sångerna var på skånska 
med många skämtsamheter. Även Björn 
Ranelid fick vara med på ett hörn. En 
mycket uppskattad underhållning. 
Som vanligt var det ett spring till 
lotteribordet för att hinna fram till bästa 
vinsten. Gruppen avtackades och den 
trevliga våravslutningen var över. Vi gick 
hem i vårnatten med en längtan till nästa 
logemöte i september. /LH 
Eivor Höörgren

Så var det dags för kvällens ROALISATION. 
Br Stig Moberg från LL Skåne 570 var iklädd 
hatt och med sitt fantastiska instrument 

från LL Skåne 570 nämligen sy Ingrid och 
br Stig Moberg och sy May-Lis och br 
George Nilsson. 
DO br Leif genomförde efterinstallation av 
PS sy Gunilla Nilsson och BK sy Birgitta 
Nilsson. 

Sy Gudrun Fritzon samtalar med Sy Monica Fahlström.

Sy Monica Fahlström tar för sig av varmrätten, vårkyckling 
med ugnsbakade rotfrukter.

Br Stig Moberg från LL Skåne nr 570 underhöll med 
roalisation.
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Till LOGEN CHRISTIAN nr 617’s 
högtidsmöte lördagen den 21 februari 
kunde O Br Åke Mellnert hälsa nio 
besökande från LL Tomelilla nr 631 
välkomna. Det var logens DD Br Jan 
Anders Ingvarsson med Sy Ann, Br Bengt-
Arne och Sy Gull-May Åstradsson, Br 
Kenneth och Sy Lena Andersson, Br Hans 
W Lundgren och Sy Carola Örnhed. 
Efter behandling av protokoll, skrivelser 
och rapporter installerades de valda 
tjänstemännen för innevarande år av staben 
från LL Tomelilla nr 631 på ett mycket 
stilfullt sätt. Br Åke installerades som FDO 
och till ny ordförande Br Jan-Erik Larsson.  

De avgående tjänstemännen avtackades 
med blomster. Under Kontakt Amerika 
berättade KL Sy Eva Newin om Neil 
Erickson från Fjälkestad som utvandrat. 
LH Sy Karin informerade om Vasa Ordens 
bakgrund och uppkomst. Efter Ordens Väl 
med hälsningar avslutades högtidsmötet 
med Misty med Henri Mancini ork. till 
ljussläckning och stjärnhimlen. Till vackert 
dukade bord bjöds på en god måltid. 
Konungens skål utbringades av FDO Br 
Åke och tack för maten av DD Br Jan-
Anders Ingvarsson. Efter maten spelade 
Hasse Skoglund upp till välbehövlig 
motion och fin musik. Återigen hade vi 
fått uppleva en härlig samvaro med Vasa-
vänner. /KH

DD Jan-Anders o Ann Ingvarsson och Sy Gull-May och Br 
Bengt-Arne Åstradsson LL 631.

Avtackning av avgående tjänstemän.Staben från LL Tomelilla nr 631.

LL Christians tjänstemän för 2015.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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Åhus och Karin Matsson från Önnestad.  
De framförde ”Sånger vi minns” och 
många minnen berättade Per-Åke om. Efter 
lottdragning skildes vi åt efter en mycket 
trevlig och lustfylld Vasaafton. / KH

Logen Christian nr 617s sista logemöte 
före sommaruppehållet ägde rum 
lördagen den 25 april. En trogen gäst Br 
Hans W Lundgren från logen Tomelilla nr 
631 hälsades välkommen av O Br Jan-Erik 
Larsson. Ett 35-tal egna medlemmar kunde 
O hälsa välkomna. Efter protokolljustering, 
skrivelser och rapporter togs ärendet 
om motionerna mm till kommande 
distriktsmöte upp till beslut.  Under 
Kontakt Amerika berättade KL Sy Eva 
om Gustaf Tenggren från Västergötland, 
som var illustratör och animatör hos 

Br Karl-Erik o Sy Karin Mellnert

Lördagen den 21 mars träffades Logen 
Christian nr 617s medlemmar till en 
trevlig samvaro. O Br Jan-Erik Larsson 
hälsade DD Br Jan-Anders och Sy Ann 
Ingvarsson och egna logesyskon välkomna.  
Logemötesdagar för hösten 2015 och 
hela 2016 fastställdes. Under Kontakt 
Amerika berättade KL Sy Eva om ”Slaget 
vid Gettysburg”. Sy Eva påminde om 
arrangemanget i Tivoliparken den 4 juli. 
LH Sy Karin fortsatte att berätta om Vasa 
Ordens bakgrund och bildande. Efter 
hälsningar avslutades loge-mötet och för 
aftonens stämningsfulla musik svarade Sy 
Eva Newin. Till uttåget fick vi höra ”Sträck 
ut en hand”. Till vårlikt dukade bord fick 
vi serverat varmrökt lax med tillbehör. För 
underhållningen svarade Per-Åke Matsson, 

Desserten serveras.

Underhållarna Per-Åke o Karin Matsson 

Kommittén.

fortsättning på nästa sida
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Vårens sista logemöte är genomfört och det 
är dags att summera verksamheten under 
årets första fyra månader. Tiden går fort! 
Årsmöte med installation av tjänstemän 
den 31 januari, högtidsmöte 
Årsmötet leddes av DD br Bo Ljungklint 
som också svarade för installationen av 
tjänstemännen med hjälp av den rutinerade 
staben från Logen Carl von Linné nr 678. 
Tjänstemännens rapporter godkändes. 

avslutade med att DL Södra Sverige nr 20 
firar 65 års jubileum i år. Efter av-slutning 
av logemötet spelade MM Br Ronny 
”Den blomstertid nu kommer” under 
ljussläckning och stjärnhimlen och som 
uttåg ”Summerwind” av Russel Watson. 
Kommittén bjöd efter logemötet till bords 
och vi intog en härlig exotisk måltid. Till 
efterkapitlet kom Mr Charles Latimer 
från Amerika och ytterligare en gäst som 
samma dag kommit hem från en resa till 
Amerika. För underhållningen svara- de 
Ove Sunnerfjäll med ett ”Melodikryss” 
vilket han presenterade med sång och spel.  
Ytterligare en trevlig Vasakväll var till ända 
och vi skildes med att önska varandra en 
skön och härlig sommar./KH

Disney vid skapandet av bl.a filmen 
Snövit. Sy Eva påminde också om den 4 
juli Independenceday kl. 13 i Tivoliparken 
i Kristianstad. LH Sy Karin fortsatte med 
Vasa Orden av Amerikas bildande och 

fortsättning från föregående sida

Sy Nadja Häll och Br Hans W Lundgren.Sång o spelmannen Ove Sunnerfjäll. 

Sy Gunnel Larsson och Br Ingemar Holmqvist löser krysset.

Ekonomin är i balans. Logen fick under 
2014 fyra nya medlemmar. 
KL sy Maureen Bengtsson framförde 
hälsningar från flera av våra tio vänloger 
i USA och Kanada, som tackade för de 
julhälsningar vi sänt till dem. 
Ordföranden avtackade de avgående 
tjänstemännen med en röd ros. Br Carl-
Gustaf Ek och br Leif Nilsson erhöll märket 
för FDO-värdighet. Sy Ann Christine och 
br Bo Ahlsgård tilldelades tioårsmärket. 
fortsättning på nästa sida

LOGEN SMÅLAND nr 618
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En av kvällens höjdpunkter var när vår 
värderade DD vid efterkapitlet tog av sig 
kavajen och sjöng sjömansvisor till eget 
gitarrackompanjemang. Applåderna blev 
livliga och vi bjöds på extranummer. 
Logemöte den 28 februari 
Monica och Thorleif Rubin recipierade 
under sedvanliga högtidliga former. LH br 
Bo Ahlsgård berättade inspirerat om Vasa-
arkivet i Bishop Hill. 

Under efterkapitlet kåserade Vivan Olsson 
om ”Det ljuva 60-talet”. Det blev en riktig 
nostalgitripp, där åhörarna fick vara med 
i dialogen. Vivan hade också dukat upp 
ett långt bord med föremål, klädesplagg 
och tidningar från detta decennium. 
Framträdandet väckte många minnen. 

Kulturafton den 28 mars 
Logen gästades av sy Charlotte 
Börjesson, Logen Göteborg nr 452, 
distriktskulturledare i DL Norra Sverige nr 
19. 

KL sy Maureen berättade om American 
Swedish Institute i Minneapolis och om 
Andrew Peterson-sällskapets årsmöte i 
april. LH br Bo gjorde nedslag i Logens 
historia under ett antal logemöten i mars 
månad. 
Vid efterkapitlet var borden dukade i 
vårens ljusa färger, med vitsippor och andra 
vårblommor.

Vår nye logebroder Thorleif Rubin berättade 
och visade bilder från en kryssningsresa till 
Spetsbergen S A Andrées expedition slutade, 
är mycket unikt. Det var en fantastisk resa 
vi fick vara med om. 

Kulturafton den 25 april 
Vi gästades av vår DD br Bo Ljungklint 
och tre andra ordenssyskon från Logen 
Carl von Linné nr 678. Under Kontakt 
Amerika berättade KL sy Maureen om 
Valborgsfirandet i loger i USA och Kanada, 
och om vad som händer i våra vänloger i 

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se
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Den 14 mars hade Tomelilla Logen 
månadsmöte i Folkets Park Tomelilla. 
Många av Logens medlemmar var 
närvarande tillsammans med gäster från DL 
nr 19 Logen Vadstena, Logen i Örkelljunga 
och Logen i Kristianstad.
O Sy Gull-May Åstradsson hälsade alla 
välkomna, Vasa-sången sjöngs och PS 
uppläste föregående mötes protokoll, 
kassarapporten från kassören upplästes 
samt rapport från kommittéerna. DD Sy 
Nadja Kärvin Häll installerade Sy Gertrud 
Hägg som ny KL. Hälsningar framfördes 

Nu planerar vi för en utflykt till Gränna i 
maj och för deltagandet i hembygdsfesten i 
Barkeryd då vi hyllar Texas Lucia år 2014.
/Göte och Maureen Bengtsson 

från DL 19 av Br. Stig Carlsson Logen 
Vadstena, Ordf. Br Sven-Olof Stigsson 
LL Örkelljunga och DD Sy Nadja 
Kärvin Häll från Logen Christian och 
från egna Logemedlemmar med tack för 
uppvaktningar samt hälsningar från icke 
närvarande medlemmar.

Kalifornien. Hon berättade också om hur 
körsbärsträdens blomning uppmärksammas 
på många ställen i världen. I Japan är detta 
en viktig händelse. 
Br Bo Ljungklint avtackades för sina fyra 
år som DD i vår loge. Också sy Heléne 
tackades med två röda rosor. 
Efterkapitlet gick traditionsenligt i vårens 
tecken. Vi sjöng vårsånger under ledning 
av vår eminente Musikmästare br Harald 
Pettersson. Br Raine Borg berättade med 
hjälp av illustrativa bilder om Kinesiska 
muren. 

fortsättning på sidan 16

KL Sy Gertrud Hägg blir installerad av vår DD Sy Nadja 
Häll

Journalisten Kristina Magnusson står och pratar inför Logen

LOGEN TOMELILLA nr 631
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KL berättade om den mäktiga statyn 
på en ö i inloppet till New Yorks hamn, 
Frihetsgudinnan som var en gåva från 
Frankrike och om ön Ellis Island, där 
immigranter först togs emot vid ankomsten 
till Amerika. 
LH Br Hans-Ingvar Hansson berättade 
om tidigare möten i Logen Tomelilla. 
Mötet avslutades med Du gamla du fria. 
På efterkapitlet med mycket god och riklig 
mat, berättade Kristina Magnusson om 
olika personer hon mött under sin tid som 
journalist på YA och hon roade åhörarna 
och lockade till många skratt. Efter kaffe 
och kaka förrättades dragning av lotterier, 
där en del lyckliga vann mycket och de 
övriga litet och därefter fördelades lotterna 
i närvarolotteriet och där vann Br Bengt-
Arne Åstradsson, Sy Annika Lasson, Sy Ulla 
M Nilsson och gästen Kent Andersson. 
Mötet avslutades i en glad och gemytlig 
stämning.  

Efter ingångsmusik kunde Ordf. Sy.Gull-
May Åstradsson hälsa många medlemmar 
välkomna till vårens sista möte den 18 
april. Efter sedvanliga mötespunkter 
föredrogs årets inkomna motioner, där en 
del kunde tillstyrkas av mötet.
Några kunde inte vidarebefordras för 
behandling vid Distriktsmötet i maj utan 

måste först gå vägen via Storlogemötet i 
USA.
KL fortsatte med Amerikas historia genom 
att berätta om Thebjudningen i Boston 
1770, som blev början till slutet för Englands 
bestämmande över de nordamerikanska 
staterna. Dessa förklarade sig självständiga 
vid kongressen den 4 juli 1773. Denna dag, 
den 4 juli, blev Amerikas nationaldag och 
den första amerikanska flaggan hissades 
några dagar senare.
LH Br. Hans-Ingvar Hansson fortsatte sin 
berättelse om Tomelilla Logens historia och 
under ordens väl blev Br. Bo Gustafsson 
tilldelad en blomsterbukett som tack för 
alla åren han har innehaft tjänsten som 
vakt.
Mötet avslutades med Du gamla du fria.
Br O önskade alla en skön sommar och på 
återseende till hösten eller under sommarens 
arrangemang.
Efter en jättegod buffémåltid var det dags 
för ”Det lätta gardet” (?) dvs några av 
Logens ”flickor” att ikläda sig diverse sköna 
plagg och med bistånd av två modiga herrar 
mannekängade man för Seniorshopen. 
Kläderna fick stor respons hos de närvarande 
och speciellt den sista ”damen” gjorde ett 
bejublande framträdande. Alla hade sedan 
möjlighet att  inhandla några av de visade 
plaggen samt andra i den mobila butiken. 
Så var det dags för kaffe med fantastiska 
bakverk som medlemmarna Sy. Britt Lantz 
och Sy. Anitha Hansson hade bakat. Under 
tiden drogs dragning i lotteriet med skänkta 
vinster. 
Konstigt nog så vann inte alla utan fru 
Fortuna hade som vanligt sina egna 
favoriter.
I närvarolotteriet fick Br. Hans W 
Lundgren, Sy. Birgit Löfvall, Sy. Carola 

fortsättning från föregående sida

Alla mannekänger samt Carita längst till hö från 
Seniorshopen
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Gökotta firade Vasa Orden av Amerika 
på Kristi himmelsfärds dag i natursköna 
Gyllebo på Österlen.
Br. Hans W Lundgren hade valt platsen 
för dagen som var en härlig plats som 
visar sig från sin bästa sida med ljusgrön, 
vårlig spirande grönska i solig men lite kall 
morgon. 16 Vasa-medlemmar och 2 gäster 
hade hittat denna plats. En liten promenad 
i det våta gräset gjorde inget då vi samtidigt 
klurade på en mycket trevlig tipsrunda 

Örnhed och Br. Nils Nilsson var sin trisslott 
varefter kvällen avslutades sent i en god och 
gemytlig stämning.

fortsättning på nästa sida

Turen på Tipsrundan i våta gräset vid Gyllebosjön på 
Gökottan

Samling inför tipsrundan med Gyllebosjön i bakgrunden

Den nya terminens lösen meddelades, 
varefter avgående tjänstemän fick mottaga 
en blomsterbukett av den nytillträdda 
ordföranden.
Mötet avslutades med högtidlig 
ljussläckningsceremoni varefter salen 
dukades om till bankett. Traditionsenligt 
utbringade vår nyvalda VO Sy Inger 
Bengtsson kvällens första skål för 
vår Konung, Karl XVI Gustav, och 

Logen Höganäs nr 634 höll årets första 
möte lördagen den 24 januari 2015, med 
årsmötesförhandlingar och installation av 
nyvalda tjänstemän.
O Br Karl-Axel Bengtsson hälsade vår 
DD Br Rolf Hansson med stab från 
LL Nybyggarna nr 698 välkomna till 
högtidsmötet.
En högtidlig parentation hölls för vår 
avlidne Broder Bo Högstedt och en tyst 
minut påbjöds.
Därefter var det dags för installation 
av de nya tjänstemännen och vår nya 
ordförande Sy Birgit Olsson fick mottaga 
ordförandeklubban. Sy Birgit tackade 
installationsstaben för för en stilfull och 
vacker installation och staben belönades 
med en varm applåd.

Gäster införes vid högtidsmötet

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Kungssången sjöngs.  Som vanligt var 
stämningen hög vid borden och när alla var 
mätta och belåtna serverades kaffe och kaka 
vid småbord och dansen tog vid.

Systrarnas afton den 14 mars 2015 
O Sy Birgit Olsson öppnade mötet och 
kunde hälsa 62 Vasasyskon välkomna med 
gästande Ordenssyskon från LL Kärnan 
nr 608 och LL Nybyggarna nr 698. Efter 
sedvanliga förhandlingar utförde DD 
Br Rolf Hansson efterinstallation av de 
tjänstemän som inte var närvarande vid 
högtidsmötet.

KL Br Hans Bogren rapporterade från 
vår och grannlogernas gemensamma 
satsning att marknadsföra vår Orden 
på Väla köpcenter. Aktiviteten pågick 
under två dagar och många intresserade 
fick ta del av Vasa Ordens mål och syfte. 
Förhoppningsvis kan detta tillföra logerna 
nya medlemmar. Vidare framförde han 
hälsningar från vår vänloge Golden Valley 
nr 616 i Californien.
BLH Br Lars-Olof Strufve berättade om 
olika betydelser av namnet Ferguson i 
USA.

Vinnaren Sy Lena Andersson tillsammans med tipsrundeledaren 
Sy Britt Lantz

som Sy. Britt Lantz hade sammanställt. 
Med 20 frågor samt utslagsfråga knep Sy. 
Lena Andersson högsta vinsten. Sedan 
dukades långbord och plockades fram våra 
medhavda picknickkorgar och aptiten var 
god hos alla. 
Innan vi begav oss hemåt lyssnade vi 1 min 
under tystnad på våra rara fåglar som sjöng 
så glatt för oss. Därefter skulle vi med hjälp 
av experten Br. Hans W Lundgren som 
kan det här med fågelläte lura ut vem som 
hördes bakom alla glada sånger.

Text: KL G. Hägg

fortsättning från föregående sida

Standarbärare Br Gunnar Lindstrand och Sy Christina Mag-
neklint och VO Sy Birgit Olsson

FS Br Ulf Carlson och K Sy Berit Bogren
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Ett 60-tal Vasasyskon samlades till 
vårens sista möte, som var kulturmöte, 
lördagen den 25 april 2015. En högtidlig 
parentation hölls över våra bortgångna 
medlemmar, Sy Gull-Maj Högstedt och Sy 
Maj-Lis Friedman. O Sy Birgit läste en dikt 
och pålyste en tyst minut till deras minne.
Motionerna till Distriktsmötet före-
drogs och mötet godkände styrelsens 
rekommendationer.

Polis Sy Ingrid Cannerhagen stoppar vilsna 
trafikanter.

Efter mötet intogs en läcker vårsupé 
bestående av lax med citronsås, kaffe och 
kaka. 
Systrarna gjorde en bejublad entré och 
framförde ett program med frågesport om 
vad som hänt under olika år. Alla gissade 
vilt under många glada skratt. Dansen tog 
vid, så även lottdragning och så småningom 
skiljdes vi efter ännu en trevlig vasakväll.
HB

fortsättning på nästa sida

KL Br Hans Bogren hade hälsningar från 
våra vänloger Golden Valley nr 616 och 
Tucson Lodge nr 691 och läste upp delar 
av deras Newsletter. Han fortsatte också sin 
berättelse från gamla emigrentbrev.
LH Br Ulf Ovhagen läste från ett protokoll 
från 2008 då vi hade besök från LL 
Westervik nr 679 och avslutade som vanligt 
med en rolig historia.
Sedvanligt avslutades mötet med en vacker 
ljussläckningsceremoni.
Efter en stunds mingel var så salen 
färdigställd för kvällens måltid, som bestod 
av en delikat kycklingfilé på bacon och 
purjobädd, följd av kaffe och hembakad 
kaka.

Så var det dags för kvällens föredragshållare, 
Eva Thorén, att berätta om sitt spännande 
liv med sin make, Arne Thorén, under 
hans tid som utrikeskorrespondent och 
ambassadör. Vi fick höra om många 
intressanta och roliga händelser, allt från 
när Ingemar Johansson blev världsmästare i 
boxning till möten med Saddam Hussein i 
Bagdad. Föredraget blev mycket uppskattat 
och Eva Thorén fick svara på många 
frågor från intresserade Vasasyskon. Efter 
lotteridragning och avtackning av kvällens 
värdgrupp blev Sy Britt-Marie Henriksen 
uppvaktad med blommor och sång på sin 
födelsedag.
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Ännu en lyckad Vasakväll var till ända och 
nu ser alla fram emot vårt 60-årsjubileum 
den 27 juni.
13 medlemmar från LL Höganäs nr 
634 besökte Distriktsmötet den 8 – 10 
maj i Ljungby. Höganäslogen blev väl 
representerad i Distriktsstyrelsen, Br Karl-
Axel Bengtsson valdes till Distriktsmästare 
och Br Leif Larsson valdes til Revisor 
och Förtroendeman. Br Ola Sandberg 
utnämndes till DD för LL Kärnan nr 608. 
O Sy Birgit Olsson fick av Stormästare Tore 
Kellgren ta emot Storlogens gratulationer 
inför vårt 60-årsjubileum.

Den 14 april. Kvällens efterkapitel var 
Brödernas afton - en musikalisk hyllning 
till våren och logens systrar.
Kvällens värdar - Sy Doris Arvidsson och 
Ulla Janlöv samt Br Lennart Merborn och 
Leif Gustafsson - hade dukat borden i milt 
grön färg och nyplockade vitsippor. 
Efter maten samlades bröderna Bengt 
Lagesson, Bo Ljungklint, Lennart And-
reasson, Leif Gustafsson, Arnt Moen och 
Lennart Merborn. Tillsammans med 
inhyrde tenoren Bo Persson framfördes 
de traditionella vårsångerna. Efter stående 
ovationer avslutade bröderna med ett 
extranummer i form av Linnéan.
Efter kaffet framförde bröderna på melodin 
”Om man inte har för stora pretentioner” 
var sin vers komponerad av Br Bengt 
Lagesson. /BPS

Den 14 mars. Kvällens värdpar, Gunnel 
och Bengt Palm samt Marianne och 
Christer Höök hade dukat upp med vita 
dukar och grönt i både bordsdekorationer 
och servetter. 
Sy Gunnel och Br Toni Sjö tackade 
sjungande för maten och uttryckte sin 
glädje att vara tillbaka i logen.
Efter maten var det så dags för Br Bengt 
Palm att berätta något från sin favorithobby 
historia.  Han hade begränsat ämnet till 
”När Sverige började bli Sverige”. Efter 
diverse kringelkrokar hamnade vi till slut i 
Sigtuna på elvahundratalet.
Br Bengt Hammargren hade gjort ett litet 
bildspel, som visades och hjälpte till att 
illustrera Br Bengt Palms berättelse.
Kvällen avslutades med kaffe och 
lottdragning. Hela kvällen genomsyrades 
av äkta värme och hjärtlighet.

fortsättning från föregående sida

Logen Höganäs nr 634 firar 
60-årsjubileum i samband med 
sitt traditionella sommarmöte.

LOGEN CARL LINNÈ nr 678
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25 ÅRS Jubileum hos LL Klockan Nr 747
Lördagen den 25 april var det fest och 
jubileum hos logen Klockan i Örkelljunga.
När logen instiftades i april 1990 kom 140 
till installationen. Skarorna har glesnat, 
men ett 60-tal hade sökt sig till logelokalen 
i Örkelljunga denna kyliga aprilafton.
Och mysigt och gemytligt blev det som 
vanligt när logen Klockan har möte. Gäster 
från logerna Skåne, Kärnan, Ronneby, 
Tomelilla och Nybyggarna tillsammans 
med ett 30-tal egna logesyskon tycktes 
trivas. i vimlet sågs bl.a. MSLER Br Ulf 
med Sy Ingegerd Alderlöf, SLD och DM 
Br Olle med Sy Marie Wickström och 
så naturligtvis logens DD, den trogne 
besökaren Br Olle Olsson med Sy Inga- 
Britt. Sistnämnda syster är numera 
tillhörande logen Klockan.  
En värdig fanparad genomfördes av 
följande syskon iklädda folkdräkt Sy Inger 
Fröidh, Br Leif Lennartsson och Sy Ingrid 
och Br Ingemar Jönsson. Sy Lena Svensson 
läste texten och en ”gånglåt från Rönnåkra” 
ledsagade deltagarna runt. Br Leif Svensson 
såg till att gånglåten klingade väl.

25-årsmärke till Sy Vivan Olsson, Sy Lena och Br Leif 
Svensson.

Efter väl genomfört högtidsmöte gick 
färden till Woodlands Country Club där 
kvällens begivenheter fortsatte. Menyn 
var skaldjurstoast, oxfilé i rödvinsås och 
chokladkaka med bär och grädde.
Ett enormt vinstbord med vinster skänkta 
av DD Br Olle Olsson betydde att lotterna 
hade en strykande åtgång.
Richards orkester stod för dansmusiken och 
dansgolvets struktur gjorde det omöjligt att 
halka.
En varm och god kväll med trevlig samvaro 
tog slut vid ett- tiden och vårvärmen lyste 
fortfarande med sin frånvaro. 
LS

Fem syskon var jämngamla med logen och 
de tre närvarande Sy Vivan Olsson, Sy 
Lena Svensson och Br Leif Svensson fick 
mottaga 25-årsmärket.
Logen uppvaktades med gåva från ER och 
logerna i DL 20 och telegram hade kommit 
från SL och DL 19. Vidare hade många 
lokalloger sänt telegram.

Gåva från samtliga lokalloger i DL 20 överlämnas av DD Br 
Olle Olsson till O Sven-Olov Stigsson.

fortsättning på nästa sida

Fint 25-årsjubileum 
 i Logen Klockan nr 747

LOGEN KLOCKAN nr 747
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SLD/ DM Br Olle Wickström framför trädtopparna i Eket.

Emily officiellt att tas emot av sina värdar. 
Årets Svenskamerikan kommer att delta i 
John Ericsson Dagen, som är Värmlands 
speciella Sverige Amerika Dag. Den äger 

rum lördagen den 18 juli i Filipstad och 
Karlstad. Under denna dag kommer Emily 
få sin utmärkelse av representanterna från 
Vasa Orden av Amerika.

Visst minglades det Sy Ann-Margreth Andersson, Br Åke 
Sjörin, Sy Maj-Britt Carlsson och Maj-Britt Andersson. 
Sistnämnda från LL Nybyggarna.

fortsättning från föregående sida   (LL 747)

fortsättning från sidan 7   (ÅSA 2015)

Jag kontaktade också Br Torsten Torstensson 
O i Logen Uddevalla Nr 638 och frågade 
om han hade möjlighet att visa sin stora 
fina samling av gamla Vasaartiklar som 
han har hemma hos sig. Br Torsten svarade 
omgående att naturligtvis så ställer jag och 
Sy Monica upp och bjuder hem Er på kaffe 
med dopp, och så ser vi på min samling.

fortsättning från sidan 6   (SLH)

På bilden från vänster: SLH Br Gunnar med hustru Sy Mari-
Anne, O Br Torsten med hustru Monica, Syster Birgitta med 
Br GM Tore, Syster Mari-Anne med O Br Anders.

På bilden ser vi en del av Br Torstens samlingar av 
Vasaartiklar.
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Uppe t.v.: Finanskommittén 
samlas.
T.h.: Försäljning av ordens-
artiklar.
Därunder: Revisorerna kollar 
deltagarlistan.
Nere t.h.: Lena Andersson 
och Kenneth Andersson från 
LL631 och Agneta Västerstjärna 
LL570.
Samtliga bilder från Distrikts-
mötet, sid 23 - 31, är tagna av 
Bo Västerstjärna © .

2015 ÅRS DISTRIKTSMÖTE I DISTRIKTSLOGEN 
SÖDRA SVERIGE NR 20
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Distriktsslogetjänstemännen har intagit sina platser och Stormästaren och gäster från DL 19 blir införda.
Reception av nya delegater.
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Delegaterna har intagit sina platser.
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Överst: Teatertruppen från Tomelilla efter ett bejublat 
framträdande.
Nederst: Mingel inför den stora banketten.
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Stämningen är hög vid de vackert dukade borden vid banketten.
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Ovan: fortsättning på 
banketten.

T.v.: LL Carl von Linné nr 
678 och LL Calmare Nyckel 
nr 628 mottar var sin check för 
välgörenhetsprojektet.

Nedan: kaffepaus i källarrum-
met.
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Till vänster och nedan: Utdelning av utmärkelser och 
avtackning.

Ovan: Hotel Terraza.

Nedan: matkön på Terraza.
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Överst: Stormästaren Tore Kellgren och Vice Stormästaren Art 
Bjorkner.
Installation av tjänstemän.
Ovan t.h.: Installation. Därunder:
DM Karl-Axel Bengtsson installerar sina DD.
FDM tackar avgående ER-tjänstemän och
FDM tackar avgående DD.
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Översiktsbilder över möteslokalen.
Bilden över och under: SM och VSM med hustrur tackas för 
att de hedrade oss med sin närvaro vid Distriktsmötet.
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POSTTIDNING  B

SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2015

Efter Kisa bibliotek
Torsdagen den 23 juli
Kl 15.00 Föredrag av professor Roger McKnight om svenskar som fått problem  
  med rättvisan i USA.
har även Rydsnäs
Fredagen den 24 juli 
Kl 19.30 Skivsläpp av den musikaliska hörboken om ”Andrew och Elsa den äkta  
  pionjärhistorien”.
tillkommit.

Kontaktperson: Jan Hermelin
Epost: info@andrewpeterson.se
Hemsida: www.andrewpeterson.se


