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DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT

STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!

Är just hemkommen från en veckas
besök i New York.
Vädret i ”The Big Apple” var inte det bästa,
men här hemma hade det varit sommarvärme, fick jag höra. Vädret till trots har
vi många fina upplevelser med i bagaget
hem.
Vid det här laget är vårterminens logemöten avslutade. Det finns emellertid svenskamerikanska arrangemang att besöka i
sommar. Se förteckning i detta nr av Vasa
Nytt! Årets Svenskamerikan firas den 26
juni i Göteborg. Läs mer om Årets SvenskAmerikan Nils Lofgren på annan plats i
detta nummer av Vasa Nytt.
Glädjande nog har 35 Vasasyskon anmält
sig till tjänstemannakonferensen den sista
helgen i augusti. Mycket bra! Vi hoppas på
en fin samvaro och frågor som DL-tjänstemännen är beredda att svara på. På så vis
kommer ni väl förberedda till logeverksamheten i höst!
Logen Westervik Nr 679 kommer förmodligen att fira sitt 50-års-Jubileum i höst.
Det ser vi fram emot.
Jag hoppas kunna besöka ytterligare en
del loger i höst, men först önskar jag alla
Ordenssyskon en solig, varm och avkopplande sommar och att ni samlar krafter för
det kommande Vasaåret!

Svenskamerikanskt
i sommar.
Kalmar är först ut
med sitt Sverige-Amerikafirande på
Slottet med efterföljande ostkakegille i
Krusenstiernska gårdens charmiga trädgård.
Se förteckning över fler svenskamerikanska
arrangemang på annan plats i denna
tidning.
På andra sidan Atlanten anordnar flera
Vasaloger svenskamerikanska evenemang.
Midsommarfest är populärt, bland annat i Logen Nordic, Atlanta, där man
bjuder in till knytkalas och ett dopp i
swimmingpoolen.
I Bishop Hill firas Midsommar på traditionellt
svenskt vis med Midsommarstång och logdans. Man erbjuder ett ambitiöst program
i sin sommarkalender: presentation av den
svenskamerikanske författaren och poeten
Carl Sandburg (1878-1967), antikmarknad,
bilshow med antika och klassiska modeller,
folkmusikfestival, hantverksfestival och
framåt september anordnas Old Settlers
Day.
Amerikan Swedish Institute har återkommande utställningar och artistuppträdanden på svenskt tema. Lars Lerin
har under våren haft en stor utställning
med sina berömda akvareller. Aktuell i
sommar är Magnus Nilsson med nordiskt
tema kring landskap, mat och folk, A
Photographic Essay of Landscapes, Food and

I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson / Distriktsmästare

fortsättning på nästa sida
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MDERS
SPALT

Då jag läste detta kom jag att tänka på
en händelse i USA i början av 2000-talet.
Jag och hustru Ingrid var på besök hos
dotter med familj som bor strax norr
om Washington DC. Vi hade planerat
att besöka Logen Drott Nr 168 som har
sin logelokal i Bethesda, MD. Efter en
del problem fick vi kontakt med logens
ordförande via mejl. När vi träffade henne
den aktuella dagen fick vi veta att logemötet
var inställt på grund av att en svensk
sångkör var på besök och skulle sjunga
i kyrkan i Bethesda. Sångkören var från
Älghult och reseledare var ingen mindre
än Flygkaptenen Carl Werner Pettersson,
känd bland annat från Emigrantinstitutets
Vänner i Växjö. Vid efterföljande samkväm
med god mat och trevliga samtal visade det
sig att våra medlemmar i Ronnebylogen Nr
630 Karl-Anders och Birgitta Hjortskull
var välkända i denna sångkör. Karl-Anders
hade tjänstgjort som präst i Älghult innan
han kom till Ronneby. Kan även nämna att
det blev en del samtal på Norska, Danska
och Svenska med medlemmarna i Logen
Drott Nr 168.
Som vanligt hade vi med oss ett standar
från Ronnebylogen att överlämna till
Drott nr 168. Jag kan villigt erkänna att det
kändes lite spännande att stå och överlämna
standaret inför en fullsatt amerikansk kyrka
och förklara för en oförstående ordförande
vad de skulle använda standaret till.
Nu ser jag fram mot en givande och trevlig
tjänstemannakonferens 27-28 augusti i
Ljungby.
Jag och Sy Ingrid hoppas att vi alla får en
lång och skön sommar så vi kan ta nya tag
med höstens Vasa-arbete.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER

Ordenssyskon!
När detta skrivs har
vi kommit till mitten av maj månad med
härligt väder och vi ångar på mot sommaren.
Tyvärr verkar det som om det vackra vädret
tänker ta en paus men vi hälsar det så gärna
välkommet tillbaka.
Vårens möten är avklarade och vi ser
fram mot sommaren och verksamheter
som nationaldagsfirande och SverigeAmerikadagar på olika håll inom Distriktet.
Dessutom har det nu meddelats vem
som blir Årets Svensk-Amerikan 2016.
I pressreleasen omtalades att han heter
Nils Lofgren, en musiker av rang med
en gedigen meritlista. Nils Lofgren var
uppvuxen i Bethesda, MD.
fortsättning från föregående sida

People och The Nordic Cook Book.
I Chicago, på Swedish Museum, visas en
utställning från Midsommar till mitten
av september om Målerås Glasbruk i
Småland, grundat 1890. Utställningen
visar från två av brukets mest framträdande

Ett utsnitt ur Lars Lerins akvarell ”Bibliotek”.
fortsättning på sidan 22
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DISTRIKTSKULTURLEDARENS
SPALT

STORLOGEKULTURLEDARE
Sverige

Ordenssyskon!
Jag trodde att förra
numret av Vasa Nytt var det sista inför årets
sommar. Så var det ju inte. Jag noterade då
vår stormästares uppmaning ”Var inte tråkiga”.
Om vi har blivit mera roliga i direkt motsats till tråkiga sedan sist vet jag inte, men
jag kan uppleva att det fortfarande förekommer tråkiga beteenden som inte skall
förekomma i vår vänskaps- och kulturorganisation. Jag har många gånger frågat mig,
varför är det så? Jag har inget svar, men jag
har mina funderingar.
Kan vi med rent samvete värva nya medlemmar till vår Orden?
Jag tycker att vi skall och måste alltid vara
förlåtande, vidsynta och generösa mot varandra på alla sätt samt ställa upp och jobba
för varandra. Detta hoppas jag att alla är
med på.
Så vill jag bara konstatera att valet av Årets
Svenskamerikan 2016, Nils Lofgren, är intressant eftersom de flesta av oss råkat ut för
honom i Bruce Springsteen-sammanhang.
Jag själv såg och hörde honom live i Halmstad på 80-talet.
Lycka till med era sommarevenemang, ni
som har sådana.
Jag ser fram mot tjänstemannakonferensen
i augusti och höstterminen i Vasa.
Återigen önskar jag er en härlig sommar!
I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint / DKL

USA har sänt en ny ambassadör till Sverige.
Ambassadör Azita Raji överlämnade sina
kreditivbrev till kung Carl XVI Gustaf den
15 mars. (Överlämnandet av kreditivbrev
är en förutsättning för att en ny ambassadör ska kunna utöva sitt ämbete i landet.)
Redan i oktober 2014 nominerades Azita
Raji av president Barack Obama till ambassadör, men det dröjde ända till i år innan
senaten gav sitt godkännande. Hon blir
den första kvinnliga USA-ambassadören i
Sverige. Azita Raji är född i Iran och har
berättat att hon läst Pippi Långstrump på
farsi på biblioteket hemma i Teheran. Hon
är mycket imponerad av svenska innovationer och svensk klimatteknologi som gjort
Sverige känt i världen.
I Ljungby har Exekutiva Rådet sina möten
och där hålls våra distriktsmöten vartannat
år. I Ljungby finns också Sagomuseet, Sveriges enda sagomuseum, som har till uppgift
att bevara och presentera sagor och berättelser som är en viktig del av det småländska och svenska kulturarvet. Sagobygden
har lanserats som ett samlande namn för
Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner,
som har ett rikt arv av muntligt berättande,
sagor och legender. Chef för Sagomuseet
är Meg Nömgård, som också är verksam
inom Berättarnätet Kronoberg. Hon tilldelades Svenska UNESCO-priset 2016 för
fortsättning på sidan 22
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Brödernas afton i Logen Kärnan 19 mars
2016.
Vi välkomnades av våra bröder. Systrarna
kunde slå sig ner och prata och se hur
bröderna jobbade. Mötet inleddes med att
vår MM br Bo Collin som ingångsmusik
spelade La Cuiero framförd av Gipsy Kings.
Logesyskonen nästan dansade in. Sy VO
Gudrun Fritzon hade premiär som ordf.
och kunde hälsa 3 gäster från Logen Skåne
nr 570 och ett 35 tal egna logesyskon. Tjg.
O Sy Gudrun efterinstallerade CM Sy
Jeanette Hildingsson.

En härlig mat serverades. Sy Maj och Sy Eva tycker det är
verkligen gott.

Sedan var det lekdags. Det blev tävling
mellan borden. Vi fick börja med kluriga
frågor. Att kasta ring och boll i hink var inte
heller lätt. Till sist gällde det att sätta ihop
ett antal muttrar och skruvar som passade.
Efter sammanräkning blev det vinnande
bordet belönat med en liten flaska vin.
Lotteriet var omfattande och många gick
hem med vinst. Så var det dags att bryta
upp efter ännu en härlig Vasa-Kväll .
/LH Eivor Höörgren

Br Lennart och Br Mats serverar och grejar i köket.

VKL Sy Monica Fahlström berättade
mycket intressant om en svensk
-amerikansk konstnär Börje Sandzén, som
varit framgångsrik. LH Sy Eivor Höörgren
gjorde nerslag från tidigare ”Brödernas
afton”.
Som ljussläckningsmusik spelade vår MM
Br Bo ”Only an ocean away”, framförd av
Sarah Brigthman.
Efter mingel bjöd bröderna in till
middag. En härlig mat serverades. Först
Pepparrotsoppa med ostkex. Till huvudrätt
serverades Biff Stroganoff med ris och
sallad. Verkligen gott. Sedan kaffe.

Br Tom och Br Agne leder lekarna. Här ”kasta ring”.

Kulturmöte Logen Kärnan 16 april
2016.
Vårens sista logemöte var kulturafton. Som
ingångsmusik spelade MM Br Bo Collin
”Cykelen och Nyckelen” av Danne Stråhed,
6

med anledning att temat för kvällen hade
skånsk anknytning.
VO Sy Gudrun Fritzon var även denna
kväll ordf. för mötet och kunde hälsa ett
40-tal logesyskon välkomna och särskilt vår
DD Br Ola Sandberg från logen Höganäs
nr 634 med hustru Sy Maj.
En vacker parentation genomfördes för
Sy Gunilla Broddesson av CM paret och
Sy Stina Lindén läste en dikt. Som musik
spelades Adagio i g moll av Albinoni.
Under nya ärenden uppmärksammade O
att Br Morgan Pålsson utsetts till VDM.
VKL Sy Monica Fahlström hade även detta

god kycklingkrustad på vackert dekorerad
tallrik, huvudrätt var varmrökt lax med
romsås och potatis, sedan kaffe och
hembakade gullrån.
Br Roland Magnusson, Sy Eva Tullberg och
Sy Jeanette Croona genomförde quiz på
temat skånsk musik. Samtliga logesyskon
deltog i denna tävling, med nog så knepiga
frågor. En trevlig och engagerande kväll.
Det var dags för lottdragning och avtackning
av gruppen.
Vi skildes åt och gick hem efter ännu en
trevlig Vasa kväll.
/LH Eivor Höörgren

”Vinnande lag” Sy Gunilla Nilsson, Sy Birgitta Nilsson och Sy
Jeanette Hildingsson.

Nyutnämnd VDM Br Morgan Pålsson med sin far Christer
Pålsson.

möte hittat ännu en för oss okänd svensk
amerikansk konstnär, Carl Oscar Borg
med ett intressant förflutet. Hans tavlor
finns till försäljning till höga priser på
konstmarknaden.
LH Sy Eivor Höörgren refererade till ett
mötesprotokoll från 2001, mötet innan
Logen Kärnan hade ansvar för banketten
på distriktsmötet i maj.
Som ljussläckningsmusik spelade MM
Br Bo ”Någonstans i Skåne” av Danne
Stråhed.
Efter mötet bjöds på fläderdrink och sorlet
steg. Det bjöds till bords. Det serverades en

Br Roland Magnusson och Sy Eva Tullberg ledde quiz på
temat ’skånsk musik’.
fortsättning på nästa sida
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LOGEN CHRISTIAN nr 617

Ordens uppkomst, tjänstemännens befattningar och innebörd. Samtidigt Överlämnade Sy Karin och Br Ingemar en ny
Gästbok till logen. Efter Ordens Väl med
tack och hälsningar avslutades högidsmötet
med vacker och stämningsfull musik. Vid
ljussläckningen och till stjärnhimlen spelades Dimman lättar av Carl Nielsen och vid
uttåget Barndomshemmet. Efter mingel
intogs en god tre rätters måltid med tillhörande dryck. De sedvanliga skålarna, leven
och sång utfördes och senare vidtog dans
till Logens Husband. Så småningom skildes vi åt efter ett som vanligt mycket fint
högtidsmöte och en trevlig samvaro. /KH

Lördagen den 20 februari 2016 hölls högtidsmöte med reception och installation av
årets valda tjänstemän. 10 logesyskon från
logen Tomelilla med DD för Vår loge Br
Jan-Anders Ingvarsson fördes in och hälsades välkomna av O Br Jan-Erik Larsson.
En ny medlem Sy Inger Erlandsson recipierade. 3:e röstningen förrättades och Br
Ingemar och Sy Karin Holmqvist utsågs
till Hedersmedlemmar i logen Christian
nr 617. Därefter förrättade logens DD Br
Jan-Anders Ingvarsson med stab på ett förtjänstfullt sätt installation av logens tjänstemän. O Br Jan-Erik Larsson utdelade Hedersmedlemsutmärkelserna till Br Ingemar
och Sy Karin Holmqvist. FDO värdighet
utdelades till KL Sy Eva Newin och PS
Br Nils-Olof Olsson. Logens DD Br JanAnders utdelade PC utmärkelsen till O Br
Jan-Erik Larsson. Alla diplomerade tackade
på det varmaste för utmärkelserna. Under
Kontakt Amerika berättade KL Sy Eva om
hur Jörgen Hemby, Malmö, plötsligt fick
en inbjudan till en släktträff i Amerika. LH
Sy Karin fortsätter att informera om Vasa

CM-paret med O och recipienden Sy Inger Erlandsson.

Lördagen den 19 mars avhöll Logen
Christian nr 617 logemöte och O Br JanErik hälsade DD Br Jan-Anders Ingvarsson och Sy Ann välkomna. Efter att lösen
upptagits och mötets öppnande fortsattes
med protokolljustering, skrivelser och rapporter. Beslut togs om Logemötesdagar för

fortsättning från föregående sida

VO Sy Gudrun Fritzon tillsammans med Sy Britt och Br
Bengt Åberg samt Sy Stina Lindén.

Logens tjänstemän,
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Vårens sista logemöte hölls lördagen den
23 april. O Br Jan-Erik hälsade DD Br
Jan-Anders och Sy Ann samt övriga gäster
från LL Tomelilla nr 631 och LL Klockan
nr 747. Efter att mötet öppnats enligt ritual hölls parentation över avlidna hedersmedlemmen Ingemar Holmqvist. Därefter
följde ballotering av ny medlem. Beslut
togs om deltagande i kommande tjänstemannakurs. Under Kontakt Amerika berättade KL Sy Eva. Under Ordens Väl tackade
DD Br Jan-Anders och framförde hälsning
från sin loge och Br Bonde Martinsson från
logen Klockan. Sy Elly Granqvist överläm-

Installations-staben

2017 och att logens 70-årsjubileum skall
hållas lördagen den 18 mars 2017. Under
Kontakt Amerika fortsatte KL Sy Eva att
berätta om Carlson Bros i Willmar, Minnesotas torparsöner med rötter i Fjälkinge.
LH Sy Karin gav en tillbakablick om Logens 69 år. Under Ordens Väl tackade DD
Br Jan-Anders och framförde hälsningar.
Aftonens musik stod Sy Eva Newin för och
vi hörde A handful of songs av Tommy Steele. Under Ljussläckning och Stjärnhimlen
Ted Gärdestads För kärlekens skull och till
uttåget Inget kan stoppa oss nu av Black
Jack. Efter mingel intogs en god måltid
med efterföljande god kaka och kaffe. Sy
Eva Newin bjöd därefter på ett Lättsamt
musikkryss. Som vanligt skildes vi efter en
mycket trevlig och positiv kväll. / KH

Sy Bitte och Br Hans.

nade en gåva till logen som ett minne och
ett stort tack till Br Ingemar Holmqvist.
Mycket vacker musik framfördes av MM
Br Ronny Ragnarsson på en ny orgel. Till
efterkapitlet kom ytterligare nio gäster och
vi fick avnjuta Kyckling-gryta med linssås och ris och till kaffet apple Pie av la
Snowman Café i Katmandu, allt tillagat
på Nepalesiskt vis. Sy Bitte och Br Hans
berättade och visade bilder från Sagolandet
Nepal, som de bevistat många gånger. Efter
en som vanligt trevlig Vasa kväll och lotteridragning med ett hav av vinster skildes vi
åt och önskades en Trevlig sommar./KH

Kommittén som gjort allt så fint och gott och en mysig kväll.

fortsättning på nästa sida
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LOGEN TOMELILLA nr 631

fortsättning från föregående sida

Januarimöte hos Vasa-Logen i Tomelilla
Ja, så var det nytt år igen och så även för
Logen i Tomelilla. Nytt var även att regnoch ruskvädret hade försvunnit och vi
hade fått strålande vinterväder med snö
och frost och det är vi inte vana vid på
Österlen. Jätteskönt både för vuxna och för
barn! Men det kyliga vädret hade också en
tendens att dra sig inomhus, så att en extra
tröja kändes ganska skön vid vårt möte i
Parken.

Båda avtackades

Staben

Mötet började som vanligt med fin musik
och välkomstord av vår O Sy Gull-May
Åstradsson och hon hade nöjet att hälsa
välkomna syskon från Logen i Kristianstad
nr 617, Logen Växjö nr 678 och Logen
Malmö nr 570. En syster i Logen Tomelilla,
Gullan Gustafson, hade brutit syskonringen
och parentation hölls över hennes minne.
Årsmötet hölls av vår DD Sy Nadja
Kervin Häll, varvid verksamhetsberättelse
för Logen, från logehistorikern och från
kulturledaren samt revisionsberättelsen
föredrogs och godkändes.

O Br Jan-Erik Larsson utdelade Hedersmedlemsutmärkelserna
till Br Ingemar och Sy Karin Holmqvist.

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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KL Sy Gertrud Hägg berättade denna
kväll om hur slaveriet i Amerika uppkom.
När européerna koloniserade Amerika,
så använde de indianer som slavar, men
eftersom dessa inte orkade med det tunga
arbetet i gruvor och på plantager, så var
det en spansk biskop, som, av humanitära
skäl, fick spanske kungens tillstånd 1517
att istället införa kraftiga västafrikanska
svarta till hjälp och att föra 4000 svarta
till Amerika varje år. Därmed började
slavjakten, som kom att föra 20 miljoner
svarta som slavar till Syd-, Mellan- och
Nordamerika från Västafrika. Denna jakt

På efterkapitlet är det Lena Alebo från Simrishamns museum
i farten och berättar om ortsnamn.

som t ex Nepals flagga bestående av två
rödbruna trekanter med vita små broderier,
däribland en nedåtvänd månskiva till
skillnad mot vår sidvända. Den intressanta
förevisningen blev mycket uppskattad och
borden, dekorerade med repliker av Nepals
flagga och med namn efter bergen där, blev
mycket beundrade. Även den goda maten,
med ris och kyckling på nepalesiskt vis,
blev uppskattad. - Efter kaffe och god kaka,
avslutades mötet med sedvanlig dragning av
lotterier med de sedvanliga vinnarna samt
närvarolotteriet, där 4 lyckliga vinnare fick
var sin lott.
/KL G Hägg

40-årsmärket som delades ut av Ordf. Br Jan-Anders Ingvarsson till Sy Birgitta och Br Bo Gustafsson.

fortsatte i flera hundra år för att först i slutet
av 1700-talet och in på 1800-talet förbjudas
i olika länder och blev också huvudorsaken
till inbördeskriget i Amerika 1861 - 1965.
Danmark var det första europeiska land
som förbjöd slaveriet 1792 och Sverige
först 1845 i sin koloni St Barthelemy.

fortsättning på sidan 14

Ett varmt tack

till alla Vasa Orden-syskon, som hedrade broder Bertil genom att delta i
begravningsgudstjänsten.
Ett lika varmt tack till de syskon,
som ringt eller skickat kort, mail och
blommor.
Ann-Margreth
Mikael och Björn

I efterkapitlet hälsade vår PS Br Hans W
Lundgren och Sy Bitte Kjellberg oss alla
med ”Namaste”, hälsning på nepalesiskt
sätt, och båda var klädda i vackra kläder
från Nepal. De visade underbara bilder från
detta vackra land vid foten av Himalaya.
Landet är av ungefär 25 % av Sveriges
storlek, Paret visade även föremål därifrån,
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OBS! att platsantalet till lunchen är av lokalmässiga skäl begränsat!
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Nils Lofgren

Årets Svensk-Amerikan 2016
Nils Hilmer Lofgren, född 21 juni 1951, är professionell musiker med en gedigen
meritlista, framstående rockmusiker, låtskrivare och multi-instrumentalist.
Nils Lofgren har svenskt påbrå på sin fars sida. Hans farfar emigrerade till staten
Oregon, USA, 1911. Den Lofgrenska familjen har sitt ursprung i Värmland.
Lofgren känner varmt för sitt svenska arv och håller kontakt med sina släktingar
i Sverige. På sin mors sida härstammar Nils från Italien. Nils är född i Chicago,
men familjen flyttade ganska snart till Washington D.C. och förorten Bethesda,
Maryland, där Nils växte upp.
Vid fem års ålder började Nils spela klassisk musik på dragspel, ett intresse som
resulterade i fördjupade studier under tio år. Vid 17 års ålder blev Nils professionell
musiker.
Det tidiga 1970-talet innebar turnéer och inspelningar med det egna bandet
Grin. Nils utvecklade ett samarbete med Neil Young och blev medlem i hans
band. Nils var också medlem i Crazy Horse vid utgivningen av dess första album.
1975 släppte Nils sitt första soloalbum och har sedan dess haft en framgångsrik
solokarriär med hitlåtar som ”Back It Up”, ”Keith Don’t Go”, ”I Came to Dance”
och ”Shine Silently”.
1984 inledde Nils Lofgren samarbete med Bruce Springsteen och E Street Band
inför Springsteen’s gigantiska turné Born in the U.S.A. Samarbetet med Bruce
Springsteen och E Street har sedan dess, under 32 år, resulterat i åtskilliga turnéer
och inspelningar. Parallellt med detta långa engagemang, har Nils satsat på sin
egen solokarriär med fortsatta utgivningar av soloalbum och samarbeten med
andra artister.
Som medlem i E Street Band blev Nils invald i Rock and Roll Hall of Fame 2014.
2015 tilldelades Nils Classic Rock Roll of Honour Outstanding Contribution
Award i London, England.
Nils Lofgrens 45-årsjubileum som artist uppmärksammades 2014 med lanseringen
av en omfattande musikbox, Face the Music. Nils bor i Arizona med sin hustru
sedan 20 år, Amy Lofgren, deras son Dylan och hundar.
Nils och Amy Lofgren är aktiva i olika välgörenhetsprojekt för människor i nöd.
De är också good will-ambassadörer för att ge utsatta djur en fristad.
/CBN
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liksom vår K Sy Carola Örnhed rapport
om vårt ekonomiska läge, där vi glädjande
hade blivit sponsrade av Sparbanken
Syd. O Sy Gull-May berättade om vårt
aktivitetsmöte den 4 februari, där vi fick ge
förslag till program för det kommande året.
Vi bestämde även, att vi skall ha gökotta
på Kristi Himmelfärdsdag till Vantalängan;
fira den 6 juni i Tomelilla samt åka på teater
till Fredriksdalsteatern i aug. Så fick KL Sy
Gertrud Hägg ordet och hade valt att berätta
om det aktuella läget i Amerika beträffande

fortsättning från sidan 11

Februarimöte hos Logen i Tomelilla
När Vasa-Logen i Tomelilla skulle ha sitt
februarimöte så var det nästan O-gradigt
ute, men skönt väder ändå. Vi skulle få vara
i den lilla s.k. Regnbågssalen i Parken, för
det hade blivit något strul med den vanliga
salen. Men har man hjärterum så har man
stjärterum sägs det, och faktiskt så fick båda
plats i den lilla salen.

Medaljutdelning

Vid matbordet.

Vi började på sedvanligt sätt med fin
musik, välkomstord av vår O Sy Gull-May
Åstradsson till gäster från Logen 570 i
Malmö och Logen 617 från Kristiansstad
och till egna logesyskon. Så hade vi glädjen
att få rösta på 2 eventuellt nya medlemmar.
Och ja, båda blev inröstade och skall bli

det kommande presidentvalet. Redan har
man haft nomineringsval eller primärval
i först Iowa och även i New Hampshire
med skiftande resultat. Primärvalen hålls
i alla delstater men inte på samma gång
utan dessa kommer att fortsätta fram
till den 14 juni i de olika delstaterna. De
stora partierna, det demokratiska och det
republikanska, har sina s.k. konvent i juli
månad och med ledning av primärvalen så
bestämmer man sig för vem som skall bli
deras presidentkandidat vid presidentvalet
den 8 nov. Det demokratiska partiets
främsta kandidater är förre utrikesministern
Hillary Clinton och senator Bernie Sanders
och för republikanerna miljardären
Donald Trump, Jeb Bush, son till den
tidigare presidenten med samma namn,
Ted Crush, John Kasich m fl. Vid New
Hampshirevalet fick Bernie Sanders ca

Avtackning med blommor.

intagna vid vårt högtidsmöte i mars. Vi fick
höra vår PS Br Hans W Lundgren läsa upp
föregående mötes protokoll som godkändes,
14

Styrelsen.

60% av demokraterna och Donald Trump
fick 35% av det republikanska. Alla de
republikanska kandidaterna har olika mål
om de blir valda, men alla vill riva upp
Obamas sjukvårdreform.
Efter mötet kunde vi glädja oss åt ett
fantastiskt grönsaksbord och jättegoda
pajer och alla låt sig väl smaka. 6 spelmän
från Österlens dragspelsklubb, kallad
Tonträffen, och dessa underhöll oss en
god stund med att spela gamla godingar
på dragspel och med sång och alla i
salen sjöng med och klappade i takt. När
musikstunden var slut, fortsatte vi med
dragning i lotterier på skänkta varor. Tänk
så konstigt, några som brukade vinna
mycket vann inget denna gång och andra
tvärtom!! Närvarolotteriet gynnade denna
kväll Kerstin Andersson, Kerstin Ferm,
gästen Gull-Mari Nilsson och vår gäst från
Kristianstad, Bitte Kjellberg. Så var det slut
på en rolig kväll.
/KL G Hägg

Gull-Mari Nilsson ny medlem i LL Tomelilla nr 631.

frack och långa blåsa. Denna kväll hade vi
också glädjen att få se många gäster från
Logerna i Ronneby och Kristianstad.
Vi tågade in till tonerna av Radetzkymarschen, varefter vår O Sy Gull-May
Åstradsson hälsade alla välkomna till
kvällens möte, föregående mötes protokoll
upplästes av PS Br Hans W Lundgren,
och vi fick ekonomiska rapporter från vår
K Sy Carola Örnhed. Därefter vidtog den
högtidliga intagningsceremonin av vår nya
medlem, Gull-Mari Nilsson, under vacker
musik och med att alla bildade syskonringen
och hälsade henne välkommen i vår Orden.
Nästa programpunkt var att installera de
nya styrelsemedlemmarna, en del omvalda
och en del nyvalda, med hjälp av en stab
från Logen Ronneby nr 630. Vi fick en
ny ordförande, Br Jan-Anders Ingvarsson,
och en ny logehistoriker, Br Bengt-Arne
Åstradsson, en ny vice ordförande, Br
Lars Göran Andersson, och Br Per-Willy
Hansson och Sy Anitha Hansson blev
också nya tjänstemän.

Högtidsmöte i mars hos Vasa-Logen i
Tomelilla
Marsmötet är speciellt för Vasa-Logen
i Tomelilla, för det är då vi har vårt
högtidsmöte. Och högtidsmöte hos oss
innebär, att vi tar in nya medlemmar, vi
installerar vår nya styrelse och vi luftar vår

fortsättning på nästa sida
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Ingvar Hansson, tidigare LH, efter att ha
lämnat sina tjänster. Br Hans W Lundgren,
Sy Evy Fredsberg och Sy Ann Ingvarsson
fick Logens förtjänsttecken och Sy Kerstin
och Br Hans-Ingvar Hansson, Sy GullMay och Br Bengt-Arne Åstradsson fick
utmärkelser efter att ha värvat vars 5
medlemmar. Men den finaste utmärkelsen,
ett 55-årsmärke, fick Sy Inga Persson, efter
så många års medlemskap. Den högtidliga
delen av mötet avslutades med ”Dagen är
nära” av Händel och utmarsch gjordes till
Champagnegaloppen.

fortsättning från föregående sida

KL Sy Gertrud Hägg valde att denna
gång berätta om sina personliga kontakter
med Amerika. Hennes morfar utvandrade
dit tillsammans med sina bröder, men
återvände efter några år där. I makens
släkt hade man också haft utvandrartankar
efter ett besök av släktingar från USA.
Dessa skickade biljetter hem till familjen
till resan för att börja ett nytt liv där.
Utvandringen kom inte till stånd, eftersom
en viljestark farmor vägrade att låta äldste
sonen följa med. Den enda som åkte, var
svärmoderns bror, Gottfrid, som reste för
att kanske komma undan värnplikten och
kanske också för att komma undan flickor.
Gottfrid hördes inte av förrän efter 37 år,
då han plötsligt dök upp. Efter vistelsen
här. lovade han, att återkomma nästa år,
men ett telefonsamtal då meddelade, att
han hade avlidit, 57 år gammal. Han fick
alltså bara återse sitt forna fädernesland en
gång på 37 år.

Kvällen fortsatte sedan med en fin måltid
med lax, pommes duchesse och en sagolik
citronsås och en god dessert, och alla lät
sig väl smaka. Ett leve för vår beskyddare,
kung Carl Gustav, gjordes och även för
vår Loge. VO Br Lars-Göran Andersson
höll ett fint tal till recipienden och vår nya
Sy Gull-Mari Nilsson besvarade talet och
utbringade ett leve för vår Loge. Så var
det dags för utdelning av utmärkelser: Sy
Gull-May och Br Bengt-Arne Åstradsson
fick sitt 25-årsmärke och Sy Gull-May
fick Logens standar Efteråt blev det dans
till Larz-Göranz orkester och alla roade
sig. Efter ett avbrott med kaffe och tårta,
dragning på vårt lotteri av skänkta vinster

Tack för föredraget.

Så var det dags för utdelning av
utmärkelser: Sy Gull-May och Br BengtArne Åstradsson fick sitt 25-årsmärke
och Sy Gull-May fick Logens standar. De
blev avtackade tillsammans med Br Hans16

samt dragning av närvarolotteriet, där
paret Åstradsson fick var sin lott och Sy
Britt Lantz och Sy Ingrid Mattsson också
vars en lott, fortsatte dansen tills alla var
trötta och nöjda efter en fantastisk kväll i
trivsam Vasa-anda.
/KL G Hägg

förtjänsttecken. Efter medlemskap i
mer än 40 år, fick Sy Birgitta och Br Bo
Gustavsson sina 40-årsmärken och Br Bo
fick dessutom blommor som tack för sin
tid som bl revisor.
KL Sy Gertrud Hägg berättade om
Niagarafallen i Amerika, som fortfarande är
världens största vad beträffar vattenmängden
medan Angelfallen i Venezuela är världens
högsta med en fallhöjd på 979 m och blev
upptäckt första 1933 av en amerikansk
pilot, Jimmie Angel, som nödlandade i
närheten.

Aprilmötet i Logen Tomelilla

Niagarafallen är uppdelade på en
amerikansk och en kanadensisk del och
gränsen går genom fallen. Dessa är ca 50
m höga och är en stor turistattraktion och
en populär ort för smekmånadspar. Många
har försökt att ta sig ner för fallen med
olika farkoster och med olika resultat, dock
inte alla lyckade!
Efter mötet åt vi en härlig kycklinggryta
med tillbehör och som vanligt lät alla sig
väl smaka. Kvällens speciella gäst var Lena
Alebo från Österlens museum och hon
talade om skånska ortsnamn och namnens
betydelse. Lena är som alltid kunnig och
rolig att lyssna till och hon lockade till
många glada skratt med sin förmåga att
engagera åhörarna och hon avtackades med
blommor.

När vitsipporna har börjat slå ut och har
klätt marken på många ställen på Österlen
och när björken har fått små musöron, då
var det dags för det sista mötet för våren
hos Vasa Orden av Amerika i Tomelilla.
När vi alla hade samlats, så tågade vi in
till fin musik. Vår nye O Br Jan-Anders
Ingvarsson hälsade gästande logesyskon
från Ronneby, Malmö och Kristianstad
samt egna logesyskon varmt välkomna till
kvällens möte.
Vasasången sjöngs, PS Br Hans W Lundgren
läste upp föregående mötes protokoll, FS Br
Per-Willy Hansson och K Sy Carola Örnhed
läste upp sina ekonomiska rapporter.
DD Sy Nadja Kärvin Häll installerade Sy
Eva Danielsson till sin tjänst som kaplan
och Br Paul Danielsson fick Logens

fortsättning på nästa sida
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Så blev det kaffe med goda ”dammsugare”
och dragning i lotteriet med skänkta vinster
och även i närvarolotteriet, där gästerna, Sy
Nadja Häll och Br Conny Häll, samt Br
Lennart Mattsson och Sy Gertrud Hägg
vann var sin lott. - Åter en fin kväll i god
Vasa-anda och så var vårens sista möte
slut.
/KL Gertrud Hägg

Rundan var nog lagom lång för de flesta, för
alla längtade vi efter fikapaus, vilken vi snart
gjorde i den sköna morgonsolen. Och det
smakade verkligen bra! Sy Ann Ingvarsson
hade svarat flest rätt på frågorna, ja, jag tror
t o m att hon hade alla rätt, så hon blev
belönad för besväret. Och fåglarna sjöng för
kung och fosterland, men var det verkligen
en gök vi hörde? Några av de närvarande
hade underliga ljud för sig, så man blev lite
misstänksam!

Lotteriet

27 st samlade i gröngräset vid Stenshuvud och äter medhavd
fika.

fortsättning från föregående sida

Gökotta på Stenshuvud

När vi hade njutit av sol och gott kaffe så
var det lagom att bege sig hemöver, innerligt
glad över att man hade trotsat Morfei armar
och begett sig till denna förunderligt vackra
plats i vårsolens glans.
/KL G Hägg

Alla fåglar kommit re’n, vårens glada
gäster! Ja, denna meloditext hade allfixaren
Sy Britt Lantz valt att använda som första
fråga i tipsrundan när Vasa Orden av
Amerika från Tomelilla hade sin gökotta
i vackra Stenshuvud. Ja, först hade vår O
Br Jan-Anders hälsat oss välkomna innan
han lämnade över till Sy Lantz. Och som
vanligt, så är medlemmarna tydligen pigga
på tipsrunda när man träffas i grönskan,
för alla deltog med liv och lust. Och vi var
många denna fantastiskt vackra dag, ca 30,
där vitsipporna lyste överallt under träden,
himlen var blå och solen sken så intensivt
så att en del föredrog skuggan. Det är
otroligt, när vi bara för en vecka sedan hade
SNÖ och kalla vindar, så man t o m kört av
vägen i närheten p.g.a. snö och halka!

Sy Ann Ingvarsson var den som vann 1:a priset på frågetävlingen, utdelare var Sy Britt Lantz som hade lagt upp den
fina tävlingen.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Systrarnas afton lockade inte mindre än 72
Vasasyskon, varav 7 gäster från LL Kärnan
nr 608 och en stor delegation på 18 Systrar och Bröder från LL Nybyggarna nr 698
med vår DD Br Rolf Hansson i spetsen.
O Sy Birgit Olsson hälsade alla varmt välkomna till kvällens möte. Som Ceremonimästare tjänstgjorde Sy Bodil och Br Leif
Larsson, som visade att gamla takter fortfarande satt kvar, och som utförde sina åligganden på ett förträffligt sätt.

sta kvinnliga ordförande, Sy Anita Bengtsson.
Efter sedvanlig ljussläckningsceremoni avslutade O mötet.
Under tiden som salen iordningställdes för
middag minglades det glatt och så småningom intog alla sina platser. Kvällens
meny bestod av välsmakande Porterstek
och därefter serverades kaffe och hembakad
kaka. Systrarna, som hade utlovat en magisk afton, uppenbarade sig i höga hattar
och presenterade en äkta magiker, nämligen Jozima.

Ett imponerande antal gästande Ordenssyskon

Sy Berit Bogren serverar två av kvällens gäster

Ballotering utfördes för medlem som önskade överflyttning från annan loge.
DM Br Karl-Axel Bengtsson rapporterade
att han och åtta medlemmar från vår loge
varit i Växjö och installerat nyvalda tjänstemän i LL Carl von Linné nr 678.
KL Br Hans Bogren rapporterade att årets
Vasagolf äger rum i Höganäs lördagen den
4 juni 2016.
Under punkten Kontakt Amerika berättade Br Hans Bogren om uppfinningen av
nylon och succén med nylonstrumpor.
LH Br Lars-Olof Strufve hade gått igenom
gamla protokoll från början av 2000-talet
och talade bl.a om att Logen då fick sin för-

Vi fick se många ofattbara trick och Jozima
lockade fram många skratt och applåder
med sitt skämtsamma framförande. Några
Vasasyskon fick assistera på scenen och de
blev lika förbluffade som alla vi andra.
Sy Ewy Blomgren uppvaktades på sin födelsedag med blommor, sång och hurrarop.
Dansen tog vid till toner från vårt husband,
lotterivinsterna fann sina vinnare och även
denna magiska kväll tog slut.
fortsättning på nästa sida

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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Br Lars-Olof Strufve hade som vanligt tittat
i gamla protokoll, och återgav händelser
från år 1995 med bl.a Distriktsmötet, som
hölls i Höganäs detta år.

fortsättning från föregående sida

Systrarna bakom kvällens magiska afton

Kulturmöte 23 april 2016.
Terminens sista möte samlade 60
Vasamedlemmar, varav ett tiotal gästande
Ordenssyskon från LL Nybyggarna nr
698.
Efter att O Sy Birgit Olsson hälsat alla
välkomna förrättades intagningsceremoni
för Sy Anna-Brita Martinsson, som begärt
överflyttning från annan loge. Sy Berit
Bogren rapporterade att 21 logesyskon
besökt LL Nybyggarna nr 698 på deras
kulturmöte den 9 april och Br Ola Sandberg
berättade att han och Sy Mai besökt LL
Kärnan nr 608.

Sy Agneta och Br Yngve Hult, Sy Birte Dahlberg och Br Kent
Andreasson väntar på mötet.

Mötet avslutades enligt ritual, salen dukades
om och kvällens måltid serverades. Alla lät
sig väl smaka av den goda maten och kaffet
med hembakad kaka. Kvällens inbjudna
föredragshållare,
Inge Jolfsson, berättade och visade bilder
från
Kullabygdens
Idrottshistoriska
Förening och dess verksamhet. Det fanns
många kända sportprofiler från trakten på
bilderna, som framkallade igenkännande
minnen.
Inge Jolfsson tackades med en vacker
blombukett och varma applåder.
Dansmusiken lockade snart många
Vasasyskon upp på golvet och så småningom
genomfördes lotteridragningen med många
lyckliga vinnare.

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se

Sy Bodil Larsson tackar kvällens föredragshållare.

Under punkten Kontakt Amerika berättade
KL Br Hans Bogren om ett tidningsurklipp
från 1966 som handlade om ett par
Höganäsare som emigrerat till Amerika. LH
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LOGEN KLOCKAN nr 747

LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628

Aprilmötet
Logens syskonskara fortsätter att öka. Chris
Armstrong heter vår nya syster och hon
sänker medelåldern betydligt. Receptionen
följde sedvanlig högtidlig ritual. 36 egna
logesyskon och besök av Br Per Dahlman
och Sy Gunnel Hallberg Dahlman från
logen Skåne och O Br Mats och Sy Heidi
Holmberg och Sy Lena och Br Bertil
Pålsson från LL Nybyggarna.
Menyn hade komponerats av Br Sven-Olof,
Sy Lena och Br Leif och tårtan till kaffet
av Sy Leona . Medhjälpare i köket var som
vanligt Br Arne André. Aptiten var god och
det mesta försvann.

Söndagen den 15 maj kl 08.00, höll logen
gökotta på Värsnäs, norr om Kalmar.
SMHI hade lovat regn men de hade tack
och lov fel.

Korvgrillning

Det var ca 15 medlemmar, som samlades.
Vår ordförande Lena Brissman hade
organiserat det hela med säker hand.
Vi började med en tipsrunda som
uppmjukning.
Därefter blev det korvgrillning under trevlig
samvaro och med allsång till dragspelsmusik
av Sven-Olof Johansson.
Enligt tradition hördes göken, men det var
som vanligt från Rolands app. (FinnBirds).

En ny medlem recipierade. Chris Armstrong heter vår nya
syster.

Br Kjell- Erik Svensson fortsatte sin country
resa i Amerika med Br Elve Lensvall vid
musikmaskinen. En samspelt duo som
gav oss intressanta händelser och kända
melodier.
Många lottköpare men tyvärr färre vinnare
i samband med kaffet, sedan var kvällen
slut och sommarlovet tog vid. Ute var det
tyvärr fortfarande vårvinter.
LS.

Korvgrillning
fortsättning på nästa sida
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Precis när vi avslutade så började det regna.
Det gav lite hjälp att släcka grillkolen.
/Roland Runne

Vår O Lena dirigerar allsången.

Roland Runne och Sten Fahlström vinnare av tipsrundan.

fortsättning från sidan 5

svenska, engelska och tyska och illustrationer. Den 16-19 juni blir det Berättarfestival och Musik i Sagobygd på Sagomuseet.
Vill du veta mer om festivalen och museet
kan du söka på www.ljungbyberattarfestival.se eller www.sagobygden.se.
Önskar alla Vasasyskon en skön sommar
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL - Sverige

sin kulturgärning, vilket uppmärksammades i media.
(UNESCO står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.)
Om du har vägarna förbi Ljungby i sommar, så besök Sagomuseet. Gör gärna en
tur i bygden och besök olika platser där
du kan hitta sägenskåp med berättelser på
fortsättning från sidan4

glaskonstnärer, glasmästarna Mats Jonasson
och Ludvig Löfgren.
Avslutningsvis kommer en hälsning från vår
svenske ambassadör i USA, Björn Lyrvall,
som gratulerar Vasa Orden till utnämningen
av Årets Svensk-Amerikan, Nils Lofgren.
Sommarhälsningar!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
SLD DL 20
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LOGEN SKÅNE nr 570
Högtidsmöte fredagen den 12 februari
2016
Vårens sista logemöte och O Sy Marie
Wickström kunde hälsa 40 egna logesyskon
och 5 gästande varmt välkomna. DD
Br Sven Broddesson, Sy Gudrun och Br
Krister Fritzon LL 608 samt DKL Br Bo
Ljungklint med Sy Helene LL 678.

Bergtunga med hummersås och kräftstjärtar serverades. Vi var
lite nervösa att det inte skulle räcka, men det gjorde det.

Till efterkapitlet hade vi bjudit in
Malmöprofilen Jacques Schultze som
med en otrolig svada trollband oss med
historier om den gamla begravningsplatsen
i Malmö. Han hade också utvikningar som

Vinster i lotteriet.

räckte jorden runt och en historia om när
Karl den XIV Johans fru landsteg i Skåne.
Folket uppmanades att skrika Länge leve
drottningen på franska ”Vive la Reine! Vive
la Reine!” men eftersom de var bönder,
skåningar, kunde de inte lära sig detta utan
fick istället skrika ”Vi vill ha regn! Vi vill ha
regn!” vilket låter samma i franska öron och
detta gjorde den nya drottningen mycket
imponerad.

1 Matsalen är fint dukad och borden är märkta med olika
blad som utgjorde bordsplacering.

Påminner om att Logen Skåne nr 570 firar
85 år med högtidsmöte, bankett och dans
lördagen den 29 oktober 2016. Antalet
deltagare är begränsat till preliminärt 90100 personer. Mer information kommer.
Marie Wickström tackade föreläsaren Jacques Schultze med en
blombukett.

KL Bo Västerstjärna
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POSTTIDNING
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2016

Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott
Söndagen den 12 juni
Kl 14.00
Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan
Kl 15.00
Underhållning i Gröna Salen på Kalmar slott
		
Fanparad, högtidstal och folkdans
Kl 16.30 ca
Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska gården
Kontakt:
Lena Brissman 0480-47 36 19, 070- 522 30 23
		
Logen Calmare Nyckel nr 620
Gränna Kyrka i Gränna
Måndagen den 11 juli
The Andrée Expedition Project 2016 – gästspel av amerikanska musiker
För mer information kontakta Grenna Museum, telefon: 036-10 38 90
Barkeryds Hembygdsfest i Hembygdsgården
Söndagen den 7 augusti
Kl 14.00 -18-00 Kortegen börjar kl 14.00
		
Dräktparad
		
Högtidstal av journalisten Yvonne Teiffel Jönköping
		
Underhållning för barn
		
Musik: Team Lindberg med Emilia
		
Hantverkare, lotterier och ostkaka med kaffe
Kontakt:
Maureen Bengtsson 036-12 06 53
Minnesotadagen i Ljuder
Söndagen den 14 augusti
Kl 11.00
Svenskamerikansk söndagsmässa med Rickard Grügiel
		
och Jan-Olof Johansson. Växjö Manskör och
		
Vissefjärda spelmanslag medverkar.
Kl.14.00
Högtidstal av förre biskopen Jan-Olof Johansson, Växjö.
		
Sång av Maria Karlsson, Furuby.
		
Årets svenskamerikan, presenteras av Catherine Bringselius Nilsson,
		
Vasa Orden av Amerika, ordförande i Årets svenskamerikankommitté.
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