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DISTRIKTSMÄSTAREN

För vår Ordens kommande framtid måste
även nämnas Storlogemötet i Sacramento
i månadsskiftet juni-juli där mycket av vår
kommande verksamhet bestäms. Från Sverige har vi totalt fem röstberättigade. Det är
medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd
(MSLER) samt två delegater från DL 19
och en från vårt eget distrikt. Den femte är
tidigare medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd. Avslutningsvis vill jag nämna till
logernas tjänstemän att det finns uppdaterade blanketter på hemsidan som skall användas och det gäller blanketten för Medlemsändringar samt Terminsrapporten.

Ordenssyskon!
ER-tjänstemännen får dock inget riktigt
sommarlov då det kommer en tjänstemannakonferens i augusti som alla håller på att
planera så det skall bli så lärorikt och trevligt som möjligt. Det är synd att inte alla
loger skickar nya eller biträdande tjänstemän på konferens. Det är inte bara konferensen som är viktig. Inte minst är den
sociala biten viktig då man kan få råd och
tips av sina kollegor i de olika grupperna,
samt givetvis även förmedla egna tips som
kan vara mycket användbara.

Så har ännu en termin i vår verksam¬het
lagts bakom oss. Vi har alla haft möjligheten att trivas bland alla våra syskon under
fina logemöten samt trevliga efterkapitel.
Nu tar vi sommarledigt och laddar batterierna för nya tag under den kommande
terminen.

Under våren skall alla medlemshem ha erhållit en skrivelse om den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Har Du/Ni inte erhållit denna så kontakta logens Ordförande
eller Protokollsekreterare och fråga varför
den inte är utskickad. Denna GDPR-blankett skall fortsättningsvis lämnas ut tillsammans med ansöknings-blanketten.

Med önskan om en skön sommar
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare / Storlogedeputerad

Vi får inte heller glömma att det finns arrangemang att deltaga i under sommaren.
Bara för att nämna några så har vi de två
traditionellt återkommande begivenheterna, och det är Sverige-Amerika-dagen i
Kalmar den 10 juni samt det årliga firandet av årets Svensk-Amerikan (ÅSA) denna
gång i Växjö under tiden 10 - 12 aug.

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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DISTRIKTSSEKRETERAREN

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!
Idag på Kristi himmelsfärds dag har jag
och Sy Heléne varit på Gökotta med vår
nya loge Tomelilla nr 631. Ottan var förlagd till Haväng på Österlen. Vi fick höra
en historisk återblick om platsen där vi befann oss. Vi fick anstränga oss både fysiskt
och psykiskt i en för stunden mycket svår
tipspromenad, vi hade fantastiskt fint väder och en trevlig syskonsamvaro med våra
logesyskon och inmundigande av medhavd
fika. Ett sådant här arrangemang är i allra
högsta grad Vasakultur för mig.

Nu i maj månad är det faktiskt halvtid i
distriktsterminen, så om bara ett år, sitter
vi på nytt uppklädda, för ett Distriktsmöte.
Lokalen kan bli den vi sitter till bords
vid i bilden nedan. Planeringen inför
tjänstemannakonferensen i augusti pågår
för fullt och för min del är det premiär,
även om jag har varit med många gånger.
Den nya Dataskyddsförordningen börjar
gälla den 25 maj 2018 och ni ska samtliga
ha blivit informerade vid det här laget.
Fråga er Ordförande om något är oklart.

Jag var också med på Logen Kärnan nr
608:as 80-årsjubileum ett värdigt, stilfull
och trevligt evenemang. Att logen har anor
och rutin präglade verkligen firandet.

En trevlig sommar önskar Agneta och jag
till alla Vasavänner.

Som lite kuriosa och en varning i sammanhanget vill jag nämna att vi hade bokat
övernattning på hotell Cityvandrarhemmet, på söder i Helsingborg, ganska nära
möteslokalen. I området där hotellet låg
var det omläggningar av gator och husbygge i en salig röra. Där låg tre hotell inom en
radie på 100 meter med ”City” i namnet,
vi besökte alla tre innan vi hittade rätt. Ett
litet äventyr med sensmoralen.: Boka inte
rum på hotell med ”City” i namnet i Helsingborg.

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS
Nedan en bild från ER i Ljungby den 10 mars
2018, vid kvällens middag i lokalen som kan
bli plats för nästa Distriktsmöte.

fortsättning på sidan 19
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MDER

SLKL-sv

Ordenssyskon!

Vasasyskon!

När detta skrivs har vi kommit en bit in i
maj månad och sommaren har börjat visa
sig. Det känns skönt efter en kall och nederbördsrik senvinter.

Återigen har vi haft en fin vår med allt vad
det innebär av fågelsång, vårblommor och
värme. Bland alla vårblommor hoppas jag
du har uppmärksammat gullpudran.
Förslag på nya böcker som kommit:
Bayate – den svenska kolonin i Cuba av
Thomas Gustafsson. Hans första bok om
Bayate kom ut 2007. Nu har det kommit en ny och reviderad bok. Flera hundra
svenska familjer bodde här. Många odlade
sockerrör för att producera socker vid de
egna sockerbruken. Svenska traditioner
hölls levande, men vad hände sedan med
svenskarna? Läs denna intressanta bok.
Andrew Utvandraren utgiven av Andrew
Petersonsällskapet. Det är en innehållsrik
bok med mycket emigrantfakta.
Grön duchesse och vita glacéhandskar av
Beth Meurling är en bok om uppväxten på
en herrgård i Sörmland. Boken ger en intressant skildring av en kvinnas liv och en
släkts historia.
I slutet på juni reser min man Göte och jag
till Storlogekonventet i Sacramento, Kalifornien. Vi ser fram emot att träffa Vasasyskon från vårt distrikt, från DL 19 och även
från USA och Kanada.
Ha en skön och avkopplande sommar!
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige 2014-2018
KL Logen Småland

Vi har också kommit halvvägs mellan våra
Distriktsmöten och ser fram emot maj
nästa år då 2019 års Distriktsmöte går av
stapeln. Förra distriktsmötet bestämde att
vi skulle lämna in några motioner till Storlogemötet 2018, vilket också har gjorts.
Det gällde bland annat distribution av Vasa
Star, användning av Logernas Sigill och att
Lokallogerna skall välja två förtroendemän
istället för tre. Nu får vi se hur Storlogemötet ser på dessa motioner. Detta möte sker i
Sacramento USA
Det första som händer under höstperioden
är Konferensen för logetjänstemän 25- 26/8
2018 och som vanligt på Hotell Terraza i
Ljungby. Denna kurs är ett bra tillfälle för
nya tjänstemän att få genomgång av Vasaordens arbetsordning och ritualer. Det är
mycket viktigt att vi har samma regler i vår
verksamhet.
För Exekutiva rådet blir nästa händelse 2728 oktober då höstens ER-möte avhålls.
Då börjar också planeringen inför 2019 års
Distriktsmöte
fortsättning på sida 19
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STORLOGEDEPUTRAD
DL 20

REVISOR

Ordenssyskon!

Ordenssyskon!

I början av maj sammanstrålade vi, de valda
svenska delegaterna till Storlogemötet, för
att gå igenom motioner och rekommendationer till Storlogemötet i Sacramento, CA,
i sommar. Blå himmel, skir grönska och
högsommarvärme inramade vårt möte som
hölls i ett konferensrum på Jönköpings
flygplats. Vi som konfererade var DM 19
Maggie, FDM 19 Connie, SLD 20 Catherine och MSLER Ulf Alderlöf, som skickligt guidade oss genom den digra bunten av
möteshandlingar. Genom sin styrelsepost i
Storlogens Exekutiva Råd har Ulf fått bra
bakgrund till flera motioners yrkanden.
Antal motioner är 89 stycken och antal rekommendationer 21. Det är uppenbart, att
vi behöver hålla huvudet kallt under Kaliforniens brännande sol!
Årets Svensk-Amerikan Bruce Karstadt
kommer att hyllas i Växjö den 10-12 augusti. Då hälsas ni varmt välkomna. Se inbjudan på annan plats i VasaNytt.
Nu vill jag önska er en rikligt skön och fin
sommar med denna lilla sångtext:
Jag knöt upp mitt förkläsband och tog sommaren i hand
genom vinterns gamla grind gick vi ut i ljummen vind
………

DM Olle Wickström, MSLER Ulf Alderöf, SLD Catherine Bringselius Nilsson
och medlemmar inom ER! Tack för ett väl
genomfört möte, precis som vanligt.
Det är en förmån att få vara med och påverka arbetet inom Vasalogen.
Allt arbete är lika viktigt men i nuläget
betonar jag Framtidskommitténs, då samhället är inne i en snabb förändring och
utveckling på olika sätt. Hur gör vi för att
få nya medlemmar och hur gör vi för att
medlemmarna ska komma till våra logemöten och hur gör vi för att medlemmarna
ska stanna kvar?
Vi har många äldre Vasasyskon och därmed
många par. Jag tror, att ni förstår hur jag
tänker.
Jag är så innerligt tacksam, att jag har förmånen att vara medlem inom Vasalogen.
Den är än mer en underbar mötesplats efter 25 år som medlem inom Vasalogen.
I Sanning och Enighet
Gudrun Gustafsson
Revisor i Distriktslogen Nr 20:s Exekutiva
råd.

fortsättning på sidan 17
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ÅRETS SVENSKAMERIKAN
2018
Bruce Karstadt

och ändamålsenligt fulländad byggnad för
att matcha dagens behov av utställningsytor, arkiv och samlingssalar. Bruce Karstadt
har aktivt verkat för att byggnaden skall
uppfylla alla miljökrav för att erhålla certifiering som ”green building”.
Sedan utbyggnaden har ASI fortsatt att
utvecklas som en intressant mötesplats för
alla människor. 2016-2017 välkomnade
ASI över 150 000 besökare. Det prisbelönta kaféet FIKA har blivit ryktbart. ASI har
utvecklats till ett lagom stort och levande
museum och kulturcentrum som presenterar internationellt kända konstnärers arbeten, ofta i samarbete med flera ledande
institutioner i Minnesota, Sverige och Norden.
Svenska besökare har visat ett förnyat intresse för emigrationen från Sverige till
USA och hur livet blev i det nya landet.
Från amerikansk synvinkel är intresset stort
för svenska värderingar, svensk politik, design, arkitektur, hantverk och inte minst
svenska konstutövare. Idag ryms allt detta
i ASI. Tack vare Bruce Karstadt har American Swedish Institute blivit en mötesplats
med fokus på Sverige ur nya spännande
perspektiv.
ASI lägger ner mycket arbete i kommunens
tjänst, speciellt med att engagera nyanlända familjer från Somalia, Mexiko, Laos
och andra länder vars migrationshistorier
speglar dem från 1800-talets och tidiga
1900-talets immigranter från de Nordiska
länderna.
1995 utnämndes Bruce Karstadt först till
svensk honorärkonsul och sedan 2003 har
han tjänat som svensk honorär generalkonsul för Minnesota, Norra och Södra Dakota, Iowa och Nebraska.

Bruce Karstadt föddes 1951 i Lindsborg, Kansas, en stad
grundad av svenska
immigranter 1869
och till vilken hans
farfars föräldrar immigrerade i slutet
av 1800-talet. Bruce
Karstadt har en akademisk examen i historia och statsvetenskap från Bethany Collage.
Han är fjärde generationen i sin familj som
avlägger examen vid denna institution. Senare ingick han i Bethanys administration
som juridisk rådgivare och assisterande rektor. Bruce Karstadt fortsatte att studera vid
Washburn University School of Law, där
han erhöll doktorsgraden i juridik.
Intresset för att stärka svenskamerikanska
relationer väcktes då han ingick i organisationskommittén för 350-årsfirandet år
1988 av den svenska kolonin ”Nya Sverige”.
1990 utsågs Bruce Karstadt till ordförande för American Swedish Institute (ASI) i
Minneapolis, Minnesota, en organisation
bildad 1929 av den svenske tidningsutgivaren Swan J Turnblad.
Under Bruce Karstadts drygt 25-åriga ledarskap för American Swedish Institute har
ASI blivit den ultimata plattformen för att
presentera svenskhet i dagens USA. Bruce
Karstadts vision att utveckla ASI till ett
svenskamerikanskt kulturellt centrum nådde sin kulmen när den ursprungliga byggnaden - Turnblad Mansion - från 1908, år
2012 kompletterades med en arkitektoniskt

fortsättning på nästa sida
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LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö
Logemöte fredagen den 9 mars 2018
Utomhus är det fortfarande vinter och vi
längtar till våren. Då känns det trevligt att
komma in i Vasa-gemenskapens värme.
Ordförande Sy Marie Wickström hälsade
egna och gästande syskon varmt välkomna
till mars månads möte. Sy Britt-Marie
Fihnn avtackades med en stor och vacker
blomsterbukett för sin tid som logens
Finanssekreterare. Under Kontakt Amerika
berättade jag om ett nyhetsbrev från Linde
Lodge i Milwaukee. Efter mötet väntade
en välsmakande middag med helstekt
fläskytterfilé, svampsås och tillbehör.
Som vegetarian kan jag klart inte avgöra
smaken på fläskfilén, men jag får alltid
ett fullgott/bättre alternativ. Efter maten
berättade Elisabeth Tyler om sin resa som
ensamseglare i Medelhavet. En fantastisk
kvinna som inget är omöjligt för. Kvällen
avslutades med gruppens lotteri och
medlemslotteriet.

Maj-Britt Nilsson och Agneta Västerstjärna. I bakgrunden står
Lilian och Sivert Alexandersson.
fortsättning på sida 17

KL Bo Västerstjärna
HM Kung Carl XVI Gustaf. År 2013 erhöll han en förtjänstmedalj från Uppsala
kommun, den första som givits till en ickekommuninvånare som erkännande för
hans arbete med att bygga internationellt
partnerskap och förståelse mellan systerstäderna Minneapolis och Uppsala. År 2012
erhöll Bruce Karstadt Carl Sandburg-medaljen från The Swedish-American Historical Society.

fortsättning från föregående sida (SSA2018)

Karstadt tjänstgör i många styrelser och
kommunala kommittéer, inklusive Friends
of House of Sweden i Washington DC och
American Friends of Uppsala University.
Han tjänstgör också i styrelsen för the Minnesota chapter of the Swedish-American
Chamber of Commerce, Swedish Council
of America, Association of Midwest Museums och Swenson Swedish Immigration
Research Center.
År 2014 erhöll Bruce Karstadt Kungliga
Nordstjärneorden, kommendörs grad, av

ÅSA-kommittén/Göran Nilsson
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LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg

bröderna gjort en god kassler med potatisgratäng och sallad och därefter fick vi kaffe
och kaka.
Efter maten kom ett gäng bröder indansande iklädda peruker och med gitarrer,
helt omöjliga att känna igen. Det var bara
genom längd och bredd de kunde identifieras. De bjöd på show i bästa 60-tals stil och
systrarna fick dansa med i välkända melodier. Därefter lät oss br Roland vara med
i ”Så ska det låta”. Vi skulle snabbt gissa
låtarna och sjunga texten. Det var tävling.
Bästa bord fick en liten flaska vin som belöning. VO sy Monica hade glädjen att tacka
hela gruppen för en härlig underhållning.
Lotteriet hade lockat många och somliga
blev rikligt belönade. Vi bröt upp och tack-

Logen Kärnan nr 608 hade logemöte lördagen den 24 mars 2018 med ”Brödernas afton”.
Vi möttes av glada logesyskon. Alla hade
förväntningar inför ”Brödernas afton”. Vid
intåget spelade vår MM br Sven Broddesson glad 60-tals musik. O br Ulf-Peder
Eklund kunde hälsa ett 45 tal logesyskon
däribland gäster från Logen Nybyggarna nr
698, nämligen br Rolf Hansson DD i LL
nr 634 och sy Britt-Marie Elvirsson.
Ballotering genomfördes för Ronny Rickardsson som röstades in.
KL sy Helen Johansson berättade om Fred
Lundin, en mycket speciell svensk som
emigrerade till USA 1880 från byn Västra Tollstad i Östergötland. Redan som
13-åring började han sälja tidningar.
LH sy Eivor Höörgren informerade om
Vasa Arkivet i Bishop Hill.
Vid ljussläckningen spelade MM br Sven
”Våren” av Vivaldi. Efter mötet blev det en
stunds mingel.

Vi blev placerade vid vackert dukade bord. På bilden syns
Helen Johansson, sy Gudrun Fritzon, br Jan Höörgren och sy
Monica Fahlström.

Sy Ingegerd Persson, sy Pia Stenqvist och sy Mai Svensson i
samspråk.

Vi bjöds in till bords och placerades vid
det instrument vi fått. Som förrätt serverades en god sillsmörgås. Till varmrätt hade

Bröderna underhöll. De var utklädda till oigenkännlighet.
Kanske vi ser br Tom Malmberg, br Lars Nilsson, br Ulf-Peder
fortsättning på sidan 24
Eklund och br Alf Nilsson.
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LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad
Lördagen den 24 februari 2018 höll Logen
Christian Högtidsmöte med reception av
en återintagning och två nya medlemmar
samt installation av årets tjänstemän.
Gästerna infördes och O Br Jan Erik Larsson
hälsade välkommen till SLD Sy Catherine
Bringselius Nilsson och Br Göran Nilsson
logen Carl von Linné nr 678 samt från
logen Tomelilla nr 631 revisor DL 20 Br Bo
Wigren med maka Sy Maja, DD Sy GullMay Åstradsson, Br Kenneth och Sy Lena
Andersson, Br Paul och Sy Eva Danielsson,
Br Per-Willy och Sy Anitha Hansson, Br
Hans W Lundgren och Sy Britt Lantz.
Sy Ann-Charlotte Lindner återintogs som

Våra långväga gäster Sy Catherine Bringselius o Br Göran
bredvid Ordf Jan-Erik Larsson och Sy Eva Newin förgyllde
kvällen för oss.

Snart dags att äta, Sy Lena Andersson o Br Nils-Olof Olsson.

medlem i logen och Sy Eva Borg och Br Lars
Bertil Olsson intogs som nya medlemmar.
Efter skrivelser och rapporter installerade
staben från logen Tomelilla nr 631, 2018
års valda tjänstemän på ett mycket stilfullt
sätt. KL Sy Eva Newin berättade under
Kontakt Amerika om ”Ku Klux Klan” 1924
i Worcester USA, en mycket spännande
skildring. LH Sy Gunnel Olsson berättade
om gamla VasaNytt nr 1 från 1998 där bland
annat Sy Catherine och Br Göran Nilsson
presenterade ett byggprojekt om fartyget
Kalmar Nyckel som rekonstruerades. Under
Ordens Väl framfördes tack och hälsningar
från gäster och loger och sjuklingar. Sy
Karin meddelade att vår f.d. medlem tillika

Vackert dukat bord på logen Christian nr 617.

fortsättning på sida 10

Våra alltid så glada gäster från Logen Tomelilla.
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LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping

år 1750. Efter fikat visade br Ola Isacson
en del av sina böcker om Pehr Kalm och
den tidigare kolonin Nya Sverige, och det
blev många kommentarer och frågor kring
detta tema.

Logemötet den 24 februari.
Sedvanliga ärenden avhandlades. Sy Gith
Watson recipierade, enligt den nya ritualen, och hälsades välkommen till vår Loge.
KL sy Maureen Bengtsson berättade om
Kanadas flaggas historia. Flaggan är röd
med ett vitt fält i mitten innehållande ett
lönnlöv. Den hissades första gången den 15
februari 1965 och från 1996 kallas dagen
för ”National Flag Day of Canada”. Dagen
firas numera som en familjedag med bland
annat skidåkning och ishockey. Viktigast
denna dag är nog pannkakor med lönnsirap.
LH br Bo Ahlsgård erinrade om den omfattande emigrationen till Nordamerika
som satte fart kring år 1850. Näst efter
Irland och Norge var Sverige det land där
den största andelen av befolkningen utvandrade. Ett fyrtiotal av Bos släktingar
emigrerade.
Fyra gäster anslöt till efterkapitlet då vi hade
det stora nöjet att få lyssna till journalisten
Yvonne Teiffel, som kåserade om möten
med släktingar i USA. Hon hade där även
träffat på den okände förebilden till Selma
Lagerlöfs romanfigur Nils Holgersson, ett
fantastiskt scoop. Yvonne slutade med att
läsa en egen gripande text, Barbackaritt
mot de evigt gröna ängarna, ur boken Resa
i Småland.
/Bo Ahlsgård, Maureen och Göte Bengtsson

Sy Charlotte Börjesson, Br Göte Bengtsson, Sy Viktoria Kofoid
Almgren och Sy Maureen Börjesson.

Logemötet den 14 april, en kulturafton.
Mötet gästades av sy Charlotte Börjesson,
distriktskulturledare i DL 19 och medlem
i Logen Göteborg nr 452 och Logen Knallen nr 745.
Sedvanliga ärenden avhandlades. Ordföranden berättade om den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj
och nämnde att skriftlig information kommer att sändas ut till medlemmarna.
Under Kontakt Amerika framförde kulturledaren sy Maureen hälsningar från några
vänloger och berättade om firandet av St
Patrick´s Day. Hon informerade också om
Årets Svenskamerikan år 2018, Bruce Karstadt, som bor i Minneapolis och under

Eftermiddagsträff den 16 mars.
Vi var tolv deltagare som träffades på Odd
Fellow. Ordföranden br Göte berättade till
ett bildspel om Linnélärjungen Pehr Kalm
som gjorde en resa till Norra America kring

Br Harald Pettersson
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fortsättning på sida 21

LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla

knyta en slips. Sedan var det dags för lite lekar på tid, där vi skulle vika ihop en IKEAlåda, byta proppar och slå ner en låååååång
spik. Innan kvällens final skulle vi åldersbestämma några av de manliga medlemmarna. Kvällens final bestod i att lägga fyllning
mellan tårtbottnar och dekorera en tårta,
som sedan skulle avnjutas till kaffet.
Kvällen avslutades som sedvanligt med
lottdragning och medlemslotteri.
/Britt Lantz, BPS

Lokallogen Tomelilla nr 631 hade möte
den 17 februari i Tomelillas Folkets
Park.
Som brukligt är, började kvällens möte
med gemensam inmarsch till taktfast musik från vår musikmästare Br Gert Lantz.
Vår Ordförande Br Jan-Anders Ingvarsson
hälsade oss alla, egna och gästande logemedlemmar, varmt välkomna. Sedan följde
sedvanlig mötesordning.

Systrarna Birgitta Hansson, Gunnel Olsson LL 617, Gunilla
Kärrdahl LL 617 och Anna-Karin Lembke har stora
funderingar om hur lådan skall vikas.

Blir de här slipsknutarna bra? undrar Systrarna Bitte Kjellberg
LL 617 och Ingegerd Hasselgren.

I veckan hade vi enligt almanackan firat
Alla Hjärtans dag och om denna, ”kärlekens dag”, berättade vår BPS Sy Britt Lantz
lite roliga fakta.
Br Bengt-Arne Åstradsson, vår logehistoriker, berättade om olika händelser som
har förekommit i vår loge genom tiderna.
Eftersom det finns medlemmar som lägger ner både hjärta och själ i att hålla igång
Vasa Orden av Amerika här i Tomelilla,
kan vi med glädje nästa år fira 65 år.
Efter att ha ätit pyttipanna med vändstekta
ägg och rödbetor, och även beundrat de
vackra Vasa-båtarna på borden, var det
dags för kvällens bravader. Kvällens tema
var ”Brödernas afton”. Det var vi kvinnor
som skulle visa vad vi kan. Först skulle vi

Hur skall de här propparna sitta undrar Systrarna
Birgitta Gustafsson, Ingalill Norlin, Birgit Löfvall och Eva
Danielsson.
fortsättning på sida 19
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LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs

Efterkapitlet var i hög grad ett stycke nutidshistoria.
Kvällens föreläsare Teresa Tivemark berättade om hur hennes familj splittrats i Polen
under andra världskriget för att sedan återförenas 66 år senare.
Teresas berättelse var mycket gripande
och många av oss kände rysningar över de
hemskheter som många fick utstå under
kriget.
Teresas mor greps som 19-åring av Gestapo1942 när hon skulle besöka sin faster.
Hon fördes till Auschwitz. I slutet av 1944
och början på 1945 med ryska trupper i öster och de allierade i väster började tyskarna bli oroliga för att kunna förlora kriget. I
det läget flyttades fångarna från Auschwitz
till Ravensbrück, ett läger som ansågs mer
humant. Vid detta tillfälle hade Folke Bernadotte fått tillstånd att transportera fångar
från koncentrationsläger till Sverige med
de sk. Vita bussarna. Teresas mor var en av
dem som på så sätt kom till Sverige den 3
maj 1945.
I mogen ålder började Teresa, som är född i
Sverige, forska efter sin och sin mors släkt.
Vad hade hänt dem?
Med en stor portion envishet i sökandet i
olika dataregister fann hon på Karaczuns
hemsida (vilket var moderns hemby) en efterlysning. Efterlysningen var gjord av en
kusin bosatt i USA och som på detta sätt
sökte ev. släktingar i livet.
Det visade sig att moderns två bröder och
en syster levde och var bosatta i USA. De
hade hamnat i ett koncentrationsläger som
amerikanarna befriade och de då fått möjlighet att flytta till USA.
Teresa bjöd mammans syskon till Sverige.
Efter 66 år den 22 april 2009 kunde syskonen återförenas.
forts. på sidan 28

Kulturafton 17 april 2018 i Logen Höganäs nr 634.
Ett 50-tal Vasasyskon samlades till vårens
sista möte, ett kulturmöte.
Inför mötet hade fyra personer önskemål
om att få bli medlemmar i logen.
Vid mötet genomfördes ballotering. Utfallet av balloteringen innebär att vi vid Sverige-Amerika-mötet den 16 juni hälsar fyra
nya medlemmar välkomna till vår loge.
DD Br Rolf Hansson installerade de tjänstemän som inte var närvarande vid installationen.
Efter att ätit en mycket god fiskgryta var
det dags för mingel och lottförsäljning innan lokalen var iordningställd för kvällens
föreläsare.

Här är Sy Magdalini i full gång med lottförsäljningen.

Kvällens värdar hade dukat fram ett fantastiskt vinstbord.
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LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö

kon sina platser i den festligt uppdukade
logesalen. Trots den lilla skaran av logesyskon upplevde vi en hjärtlig och gemytlig
stämning i den stora salen.
Sy O hälsade oss välkomna och Br CM utbringade på hennes begäran en skål och ett
trefaldigt leve för vår loge. Vid kaffet höll
Sy O talet till var nye logebroder och recipiendens skål följdes av ett leve för honom,
som besvarade det med ett litet tacktal.
Bengt Hammargren / PS

Högtidsmötet den 10 februari 2018
Total var vi 22 egna logesyskon och 9 logesyskon från Logen Calmare Nyckel Nr
628, som denna kväll samlades till detta
högtidliga möte..
Två recipiender var anmälda till kvällens
möte, men tyvärr blev Ulf Hedlund sjuk.
Under sedvanliga högtidliga former kunde
emellertid Agneta Nordlund-G:son intagas
som ny medlem i vår loge. Syskonkedja bildades och Agneta hälsades välkommen till
logen.
Sy KL berättade om den fascinerande historien om Augusts och Klaras pojke, som
blev Chicagos egen poet och Br KL gav oss
en del intressanta faktauppgifter om logen.
Totalt har vi tagit in 440 medlemma sedan
den 20 november 1965. Dock är ju inte så
många kvar i dag.
Tyvärr deltog inga recipiender vid måltiden, varför talen till och från dessa uteblev.
I övrigt förflöt kvällen på sedvanligt sätt
med härlig stämning, som det alltid är när
syskonen från Kalmar gästar oss.
Bengt Hammargren / PS
Mötet den 17 mars 2018
Under mötet recipierade under sedvanligt
högtidliga former vår nye broder Ulf Hedlund. Efter mötet intog gäster och logesys-

O Catherine B Nilsson och vår nye Br Ulf Hedlund.

LH Göran Nilsson, K Anja H Hugosson och Sy Gun Saming.
forts. på sidan 20

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
En liten skara i en stor sal trivdes gott.
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LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik

frun samt 2 f.d. syskon som nu tillhör LL
Ronneby. Ett kärt återseende.
Den här gången hade flera av tjänstemännen förhinder och vår O hade gjort följande förändringar: LH tjänstgjorde som
O, O tjänstgjorde som CM. De hade båda
tidigare innehaft dessa poster. Vår BKP
tjänstgjorde som LH.
Den högtidliga delen i logesalen sköttes
fint och värdigt. Glädjande nog hade vi för
första gången efter nystarten reception av
två nya medlemmar. Anne-Cathrine och
Jan Forsberg. Vår musikmästare tillika PS
hade valt fin musik .
Efter mötet i logesalen samlades vi i klubblokalen där vi avnjöt en utsökt meny tillagad och komponerad av två av systrarna. Vi
undfägnades med Västerbottenspaj i smördegsform, fläskfilé med två såser och ugns-

Februarimötet.
Så var det dags för årets andra möte som
hade samlat 26 deltagare. Under själva logemötet höll vår KL ett intressant föredrag
om emigrationen. I efterhand förstod vi att
det var en liten försmak av vad som skulle
komma senare under kvällen.
Efter mötet gick vi ned i klubblokalen till
de vackert dukade borden. Vi bjöds på
Pertans soppa med vitlöksbröd. Till kaffet
serverades en blåbärscheesecake. Maten
hade gjorts av vår Master Chief Anna-Lena
Lilja.
Efter maten kom så kvällens höjdpunkt
”Brödernas afton”. Ensemblen Emigranterna framförde 4 scener om utvandringen
till Amerika. Våra bröder var klädda i tidstypiska kläder och en broder var sällskapets
enda förtjusande dam. Programmet bestod
av både recitation och sång. En broder ackompanjerade på gitarr. I bakgrunden fanns
via Power Point bilder på emigrantskeppen.
På slutet fick publiken vara med och sjunga
”Oh Susanna” vilket uppskattades mycket.
Applåderna ville aldrig ta slut. Nöjda och
glada, efter en lyckad afton, gick vi hem i
den kyliga februarinatten.
På något sätt hade ryktet om våra bröders
framträdande nått O Ulf i vår systerloge
Blå Jungfrun och redan veckan därpå bestämdes att bröderna skulle framträda på
logemöte där den 17 mars.

forts. på sidan 24

Uppvaktning av logens 90-åring Bo Nordfors

Högtidsmöte 18 mars
Denna marskväll hade vi högtidsmöte. Vi
samlades först i klubblokalen. Borden var
som vanligt vackert dukade. På detta möte
hade vi besök av 5 syskon från LL Blå Jung-

Vår ordförande Stig Lilja överlämnar penninggåva till
kvinnojouren Vändela
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LOGEN NYBYGGARNA
nr 698, Ängelholm

Efterkapitel
Högtidssupé bestående av kalvschnitzel med madeirasås, ärtor och kulpotatis.
Dessertglass med varma hallon och portvin
därtill. Till kaffet serverades en god kaka
som sy Lena Pålsson bakat. Tal av O br
Mats Holmberg som tackade installatorn
DM Olle Wickström med stab för en stilfull installation av årets tjänstemän. DM
Olle Wickström tackade för en trevlig kväll

Högtidsmöte 3 februari
Högtidsmöte, med reception och installation av tjänstemän.
DM br Olle Wickström med stab från logen Skåne 570 installerade enligt den nya
ritualen på ett utmärkt sätt den nya terminens tjänstemän.
FDO-värdighetsmärket tilldelades BKP sy
Britt-Marie Elvirsson samt VO br Bertil
Pålsson som tjänstgjort som K respektive
VO under tre på varandra följande terminer.

Nybyggarna nr 698’s valda ämbetsmän 2018.

och den goda maten med att bland annat
berätta en vits från det ”sanna livet”. Sedvanliga skålar och hurrarop företogs. Därefter bjöds det upp till dans. Innan kvällen
avslutades företogs sedvanlig lottdragning
och tack till kvällens arrangörer som erhöll
varsin trisslott.

Logesalen var vackert smyckad inför högtidsmötet.

LFT tilldelades sy Britt-Marie Elvirsson.
10-årsmärket tilldelades sy Lena Pålsson
och br Bertil Pålsson.
40-årsmärket tilldelades sy Birgitta Rehn.

Glada miner vid högtidsmåltiden.
forts. på sidan 22

Sy Birgitta Rehn mottar 40-årsmärket av O Br Mats
Holmberg.
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LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga

fortsättning från sidan 8 (LL 570)

Novembermötet 2017
Trots höstrugget hade ett drygt trettiotal
mött upp vid Klockans novembermöte.
Mårtenstider innebar kalkon med tillbehör, som tycktes gå bra hem hos alla.
Kvällens kulturinslag blev lyckat. En ung
herre, Niklas Larsson, från Osby med därtill hörande dialekt har ett kanske lite annorlunda intresse.
Han dyker upp i samband med olika tillställningar där någon av kungafamiljen är
närvarande. Längs fram i åskådarleden får
han bra bilder och kan överräcka blommor
ibland. Han missar aldrig ett födelsekalas
på Öland, där han köar i tre timmar för att
få en framskjuten plats.
Numera får han igenkännande leenden
från kungafamiljen och har till och med
fått en kram av drottningen.
Hans livfulla sätt och välklingande dialekt
lockade fram många leenden och skratt.
Hellyckat!!
Som vanligt många lottköpare, men färre
vinnare. Så kan det bli. / LS

DD Gull-May Åstradsson omgiven av Lena Ovelius Bergman
och Bengt-Arne Åstradsson.

fortsättning från sidan 6 (SLD DL 20)

Granen hade nya skott, backen lyste blåsippsblått
överallt där vi gick fram hände något skönt
minsann
Just där jag och sommarn gick lyste himlens
blåa blick
jag vill bara gå med dej, snälla fina sommar,
Hej.
(Utdrag ur Sommaren och jag, text&musik
Birgitta Hylén)
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Storlogedeputerad

Lena och Jan Friberg.
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forts. på nästa sida

legitimerad fysioterapeut och väl insatt i
sitt ämne. Sömn är ett intressant ämne som
berör oss alla och vi tackade med en varm
applåd.
Gruppen hade dragning i varulotteriet
och Sy Ann-Christine och Br Thomas
hade dragning i medlemslotteriet. Många
var nu glada vinnare och kvällen gick mot
sitt slut. Vi önskade varandra en varm och
skön sommar samt ett gott återseende i
september, om inte förr.
KL Bo Västerstjärna

Föredragshållaren Elisabeth Tyler tackades av VO Evert
Bengtsson.

Logemöte fredagen den 13 april 2018.
Ordförande Sy Marie Wickström hälsade
egna och gästande syskon varmt välkomna
till vårterminens sista logemöte. Förslag
förelåg om ändring på vissa poster, vilket
godkändes av mötet. DD Sy Gull-May
Åstradsson installerade därefter Sy Agneta
Västerstjärna som BPS och Sy Lena Friberg
som BK. Under Kontakt Amerika läste Br
KL valda delar ur första kapitlet av boken
“Minnen af Öfverste H. Mattson”.
Matsalen var iordningställd av grupp 1,
som denna gång bestod av en broder och
tre systrar samt en liten medföljande flicka
Nathalie på ett år. Borden dekorerades
med godis och girlanger. Bordsplaceringen
utgick också från godistemat.
Menyn bestod av citronstekt kycklingfilé
med portvinsstuvade champinjoner och
stekt kulpotatis samt grönsaker.
Kvällens föreläsare var Maria Schäfer och
hon föreläste på temat sömn. Maria är

Borden är dukade och pyntade.

Föreläsaren Maria Schäfer och Ordförande Marie Wickström.

Minstingen Nathalie hade egen stol med sig.
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från sidan 4 (DKL)

fortsättning från föregående sida (LL 570)

Nu ser jag närmast fram emot sommaren
och alla Vasaevenemang under den tiden.
Jag har inte bestämt vilka jag skall delta i.
Hoppas ni alla övriga också deltar i några
av evenemangen. Sen kommer tjänstemannakonferensen i augusti, jag ser fram emot
den och att den skall bli bra.
För övrig tycker jag att kulturen i DL 20:s
lokalloger rullar på jättebra.
Jag önskar er alla er bästa sommar hittills.
I Sanning och Enighet
Bo Ljungklint / DKL
fortsättning från sidan 12 (LL 631)

Maten var god och stämningen hög.

(Ovan): Br Bengt-Arne Åstradsson försöker uppmuntra Sy
Anna-Karin Lembke att slå spik på tid.
(Nedan): Full aktivitet då systrarna tillverkar kvällens tårtor.

Maria Schäfer om konsten att sova gott.
fortsättning från sidan 5 (MDER)

Nu önskar jag och sy Ingrid alla en lagom
varm och mycket trevlig och avkopplande
sommar innan höstens Vasa-arbete drar
igång igen med många och härliga logemöten tillsammans med många syskon i VASAORDEN Av AMERIKA.
I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl / MDER

fortsättning på nästa sida
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fortsättning från sidan 14 (LL 678)

Den 24 februari besökte Sy Catherine
Bringselius och Br Göran Nilssson Logen
Christian nr 617 och deras högtidsmöte
med reception.

Vinnande laget ”Hjärter äss” bestående av Systrarna Eva
Newin LL 617, Gull-May Åstradsson, Carola Örnhed
och Mona-Lisa Andgart. I bakgrunden de båda domarna,
Bröderna Bo Wigren och Paul Danielsson.

Högtidsmöte har hållits hos Logen Tomelilla
i Folkets Park, Tomelilla. Deltagarna hade
lite svårighet att komma dit pga. snö på
vägarna, men alla kom lyckligt fram till
slut.
Till musik av MM Br Gert tågande vi in i
salen, där vår O Br Jan-Anders hälsade oss
alla välkomna.
Parentation gjordes över en avliden medlem,
Br Nils Nilsson, en trogen medlem sedan
30 år tillbaka, och han hedrades med en
tyst minut och blommor på altaret.
Så var det tid för intagning av en ny
medlem, Tom-Inge Wahlkvist, i vår orden
och han intogs i Logen under högtidliga
former, varefter vi alla bildade syskonring
och hälsade honom välkommen.
De omvalda logetjänstemännen installerades
sedan för ytterligare ett år på ett fint sätt av
installationsgruppen från Logen Christian.
Efter denna ceremoni tilldelades Logens
tidigare DD, Sy Nadja Kärvin Häll, och
vår CMNA Sy Lena Andersson LFTmärket och vår K Sy Carola Örnhed FDOtecknet.
Vid Kontakt Amerika berättade KL Sy
Gertrud om dotterns liv som utbytesstudent

SLD Catherine Bringselius Nilsson och O Jan-Erik Larsson.

Den nye Br Lars-Bertil Olsson och LH 678 Göran Nilsson.

fortsättning på nästa sida
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Catherine B Nilsson och Sy Karin Holmqvist.
fortsättning på sidan 24

abolitionistisk (förkämpe för negerslavarnas frigivning) tidskrift National Era 1851,
men pga. det stora intresset för historien så
beslöts, att den skulle ges ut som bok året
efter, vilket skedde.
Författare var Harriet Beecher Stowe, en
40-årig lärare från Connecticut.
LH Br Bengt-Arne valde att berätta om
hur apelsinodlingen startade i Florida på
1800-talet och om svenskarnas stora insats
i detta arbete.
Mötet avslutades som vanligt med nationalsången Du gamla du fria och sedan samlades vi vid de dukade borden, där Sy Lena
och Sy Britt hade dukat med vårblommor
och miniatyrplagg, som skulle symbolisera
kvällens mannekänguppvisning. Vid visningen skiftades de manliga och de kvinnliga mannekängerna om att visa upp plagg
från ”Tätt intill & Utanpå” och ”Öbergs
herrmodeaffär”. Rikliga tillfällen fanns att
”känna på” och bedöma kvalitén på varorna, som de flitiga ”mannekängerna” glatt
exponerade och där gjorde speciellt vissa
manliga ”uppvisare” ett ”coolt” och proffsigt framträdande.
Efter kaffe och kaka fick somliga i lotteriet pröva på Fru Fortunas välvilja, men
inte alla, och likaså med närvarolotteriet. Hemfärden blev tyvärr något besvärlig pga.
dimman, men förhoppningsvis kom alla
helbrägda hem. KL G Hägg

fortsättning från föregående sida (LL 631)

i USA och om besöket i samband därmed
hos dotterns USA-familjer.

Vår nye medlem, Tom-Inge Wahlkvist som sitter till vänster på
bilden med sin mentor Gull-Britt Persson närmast kameran.
På höger sida CM Kenneth Andersson närmast och även VO
Leif Norlin.

Efter mötet intog vi alla en mycket god
måltid och VO Br Leif hälsade vår nye
medlem välkommen i gemenskapen, CM
Br Kenneth utbringade en skål och ett leve
för vår kung och för vår Loge, Recipienden
Br Tom-Inge höll därefter ett svarstal.
Så följde en trivsam afton med dragning
i våra lotterier samt kaffe med sedvanligt
god tårta bakad av Sy Anitha och Sy Britt.
Kvällen fick tyvärr avslutas något tidigare
pga. den rådande väderleken, men trots
detta fick vi uppleva en trevlig kväll i fin
gemenskap. KL G Hägg
Aprilmötet hade vi i år förlagt till Kverrestads bygdegård, en vacker gammal skånegård. Vi samlades alla till musik av vår
MM Br Gert och O Br Jan-Anders hälsade
oss välkomna i det sköna vårvädret. FDO
Sy Gull-May förrättade därefter installation av tre medlemmar som inte varit närvarande vid marsmötet.
KL Sy Gertrud berättade om en gammal
välkänd bok, ”Onkel Toms Stuga” och
om dess historia. Handlingen gick från
början som en följetong i 40 veckor i en

fortsättning från sidan 11 (LL 618)

lång tid gjort stora insatser för att utveckla
American Swedish Institute. Han har också
varit verksam inom flera andra organisationer med svensk-amerikansk anknytning.
Utmärkelsen kommer att utdelas i Växjö i
augusti. Sy Charlotte Börjesson berättade
om sin nästa resa till USA, då hon ska besöfortsättning på sidan 21
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fraiche och färsk potatis. Under måltiden
sjöng alla sånger på temat vårblommor.
Därefter flyttade alla tillfälligt in i salongen
där kvällens två florister Annika och Anna
från Kullabygdens shop höll ett anförande
med hjälp av filmsekvenser om trender och
arrangemang av blomstergrupper. Därefter
tillbaka in till matsalen där det nu hade
dukats upp till blomsterfest. Alla vid vart
och ett av de åtta borden skulle nu göra
ett blomsterarrangemang under ledning av

fortsättning från sidan 16 (LL 698)

Logemöte 2 mars
Kontakt Amerika
KL br Karl-Erik Asps punkt dispenserades
då vi hade ett långt program för kvällen.
Efterkapitel
Vänafton. Kvällens meny bestod av fläskfilé
med gräddstuvad ostronskivling, grönsaker
och råstekt potatis, öl och vatten. Kaffe och
kaka serverades i salongen.
O br Mats Holmberg hälsade alla välkomna särskilt riktade han sig till kvällens elva
gäster och förhoppningsvis nya medlemmar. Skål för ordens beskyddare utbringades. Kaffe och kaka serverades i salongen.
Sedvanlig lottdragning företogs och värdiga vinnare korades. Kvällens arrangörer avtackades med varsin trisslott med uppdrag
att dela eventuell vinst med ordföranden.
Därefter hälsade festfixarna tillsammans
med orkestern alla välkomna till dans.
Logemöte 7 april
Kontakt Amerika
Kontakt med vår vänloge har sökts men
tyvärr har vi inte fått något svar på våra ansträngningar ännu.
KL höll ett längre anförande om Jansoniterna – svensk utvandring från Biskopskulla till Bishop Hill. Anförandet finns sparat
till den som vill ta del av innehållet. Anförandet kommer att följas upp med en film i
samma ämne längre fram.
Efterkapitel
Temat för kvällens vårfest var blommor.
Borden hade dekorerats med olika sorters
vårblommor. Hela 61 logesyskon varav nio
gästande från logen Kärnan 608 och tio
presumtiva medlemmar hälsades välkomna
av O br Mats Holmberg. Kvällens måltid
bestod av majskycklingbröst på italienskt
vis med soltorkade tomater, basilika, crème

Det råder en febril aktivitet vid borden.

Annika och Anna. En febril aktivitet utbröt
och det slutade med att alla borden hade
lyckats med att få till åtta fantastiskt fina
arrangemang som sedan ingick i lotteriet.
Nu kändes det verkligen att våren var kommen. Tillbaka in i salongen för att avnjuta
kaffe och glass. Lotteridragning företogs
under glada tillrop och applåder. Vårdragning i reselotteriet gjordes också med en

Fantastiska blomsteruppsättningar åstadkoms vid borden.
forts. på nästa sida

22

fortsättning från sidan 10 (LL 617)

Hans Mattson plakettmottagaren Lisa
Fajersson avlidit, 97 år gammal. Under
sin tid i logen gjorde hon en bildvävnad
över Hans Mattsons liv, som hon vid
besök i USA överlämnade till American
Swedish Institute i Minneapolis. Sy Karin
avtackades för sitt mångåriga arbete i
logen med en bukett blommor. Därefter
avslutades högtidsmötet ritualenligt och
med vacker musik. Under ljussläckning
och stjärnhimlen spelades Guds kärlek är
som stranden av Lars Åke Lundberg och
vid uttåget Amazing Grace av Jon Newton.
Efter en stunds mingel samlades syskonen
till vackert dukade bord och avnjöt en

Festkommittén.
forts. på sida 29
fortsättning från föregående sida (LL 698)

del lyckliga vinnare. Sedvanlig utdelning
av trisslotter till festkommittén företogs av
O br Mats Holmberg som tackade de närvarande arrangörerna för ett väl genomfört
arbete. Efter denna engagerande kväll kunde en del få sätta sig ner och koppla av en
stund innan det var dags att dra sig hemåt
denna vårnatt. / KL Karl-Erik Asp

Br Lars-Bertil tackar för samtliga nyintagna medlemmar med
ett trevligt och innerligt tal.
Prisbordet dränktes av denna härliga blomsterprakt.

Arrangörsgruppen Mariann & Ola Frick och Barbro & KarlErik Asp avtackades av Br Mats Holmberg.

Sy Gunnel Larsson underhåller med vacker sång . Vilken fantastisk röst hon har.
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fortsättning från sidan 15 (LL 679)

fortsättning från sidan 9 (LL 608)

bakade rotfrukter. Till dessert serverades en
utsökt chokladmoussebakelse. Kvällen förflöt under trivsamma former och nöjda och
glada gick vi hem i natten.

ade varandra för en härlig kväll och kom ut
i den kyliga vårnatten men med en varm
känsla inombords./LH Eivor Höörgren

Vår ordförande Stig Lilja överlämnar pengar till Västervikshjälpen
Br Roland Magnusson svarade för musik och fick här hjälp av
br Agne Lindén.

Logemöte 22 april
Det var dags för vårens sista möte. 28 syskon deltog. Redan på fredagseftermiddagen hade några syskon varit nere och dukat
i klubblokalen.
Kvällens möte förlöpte under värdiga former. Vår KL rapporterade från vår vänloge
i Phoenix med vilken han har mycket god
kontakt. De läser Vasanytt på nätet. Vår LH
berättade denna gång utifrån några gamla
tidningsklipp om logens historia 19871992. 1987 var logen nedläggningshotad
och man bjöd då in till ett allmänt möte på
Folkets Hus. Många kom och vår loge gick

Sy Monica Fahlström hade nöjet att avtacka bröderna. Vi ser
en del av gruppen, br Bengt Svensson, br Lars Nilsson, br Tom
Malmberg, br Ulf-Peder Eklund och br Krister Fritzon.

forts. på sidan 28

forts. på nästa sida

Aprilmötet i år höll inte på att bli av. Först
var vi för få för att kunna hålla en loge och
sedan gällde det att hitta en ersättningstid.
Men söndagen den 15 klockan 14.00 bänkade vi oss i en vackert vårdukad logelokal.
Vid efterkapitlet intog vi en frugal eftermid-

dagssmörgås med öl, och kaffe med kaka
medan vi underhöll varandra och lyssnade
till Lunds studentsångares vårsånger. Och
när vi gick hem upptäckte vi att vi varken
var trötta eller övermätta.
Göran Nilsson LH

fortsättning från sidan 20 (LL 678)
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Intagning av inflyttade medlemmarna sy
Eva och br Åke Sjöstrand och sy Anette
Andersson fördes till altaret och hälsades
varmt välkomna till logen Kärnan nr 608.
Reception enligt nya ceremonin genomfördes högtidligt för Lisbeth Berglund, Eva
Rosqvist, Eva Swärd och Ronny Rickardsson.
KL Sy Helen Johansson berättade om årets
Svensk-Amerikan Bruce Karstedt, som föddes i Lindsborg 1951 och har svenska anor
genom hans farfars föräldrar som immigrerade i slutet av 1800 talet. Årets SvenskAmerikan skall firas Växjö i augusti.
LH sy Eivor Höörgren gjorde några nerslag

fortsättning från föregående sida (LL 608)

Logen Kärnan nr 608 firade 80-års jubileum lördagen den 21 april 2018.
Helsingborg strålade i sol. Stadsparken utanför logelokalen mötte oss med ett blått
hav av scillor, gula påskliljor och kastanjer
som var på väg att slå ut. I logelokalens
förrum samlades glada och uppklädda logesyskon från många loger i DL 20 och
några gästande från DL 19. Det var feststämning.

CM paret br Krister och sy Gudrun Fritzon. I bakgrunden O
br Ulf-Peder Eklund.

Tjänstemännen samlades för sitt uppdrag.
Vid intåget spelade MM br Sven Broddesson ”Triumphmarschen ur Aida” av
Verdi. CM paret br Krister och sy Gudrun
Fritzon och standarbärarna br Per och sy
Gunnel Dahlman förde in gästerna, som
hälsades varmt välkomna. Bland gästerna
kan nämnas SLD/ DM för DL 20 br Olle
Wickström och HM/SLD för DL 19 sy
Ewa Pilhammar, FDM för DL 20 br KarlAxel Bengtsson, representanter från Exekutiva rådet DS br Bo Westerstjärna, DK br
Bengt Åberg, DKL br Bo-Ingvar Olsson.
O br Ulf-Peder hälsade övriga gäster och
logens egna medlemmar varmt välkomna.
Logelokalen var fylld till sista plats, strax
under 100 logesyskon.

FDO br Alf Nilsson.

i logehistoriken under 80 år. Historiken
delades ut till varje familj vid utgången.
DM br Olle Wickström delade ut logens
förtjänsttecken (LFT) till O br Ulf-Peder
Eklund och PS sy Gunilla Nilsson.
Uppvaktning följde. Bl.a. från Storlogedeputerade DM från DL 20 och DL 19 och
Exekutiva rådet uppvaktade med penninggåva. DD br Ola Sandberg uppvaktade
från Logerna i DL 20 med en penninggåva.
Vår vänloge Kongahälla uppvaktade genom
SLD sy Ewa Pilhammar.
Under ljussläckningen spelade MM br
Sven ”Våren” av Grieg.
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Under uttåget spelade MM br Sven ”Pomp
and Circumstance” av Elgar.
Efter mötet bjöds på mousserande vin och
stämningen steg. Vi bjöds in till vackert
dukade bord ned vita dukar, tända kandelabrar, keramik äpplet, kvistar av murgröna
och vita rosor och ljusgröna servetter. Allt
skapade en fin vårkänsla. O br O Ulf-Peder
hälsade välkommen till bords. Förrätten
var Toast Skagen. Till varmrätt serverades
ryggbiff med potatisgratäng och rödvinssås. Efterrätten var Gustav V:s hovdessert.
Denna läckra efterrätt bjöd sy Lilian och
br Bo Collin på. Till maten serverades
passande vin. Flera ville uppmärksamma

FD DD br Leif Larsson ”Vi ses igen”, vilket
alla hoppades.
Efter lottdragning avtackades gruppen
som verkligen ordnat allt för detta fina jubileum. Vi tog avsked och skildes åt och
gladdes åt viken fin glädje Vasa Orden ger.
Vi ses igen…/LH Eivor Höörgren

FS sy Eva Eklund och K br Tom Malmberg.

KL sy Helen Johansson och VO sy Monica Fahlström.

logen och framförde tal. Talet till de nya
medlemmarna höll FDO br Alf Nilsson.
De nya medlemmarna tackade genom sy
Eva Rosqvist, som höll ett mycket inspirerande tal. Traditionella skålar utbringades.
Många telegram hade inkommit och CM
läste upp dem i samband med varje rätt.
Tacktalet för maten framfördes av DM br
Olle Wickström.
Borden dukades om och kaffe serverades.
Vår musiker Mats Nilsson spelade upp till
dans till välkända melodier och det dansades flitigt. Det var trångt med en härlig
stämning. Innan dansen var slut framförde

Reception av nya medlemmar: br Ronny Rickardsson, sy Eva
Swärd, sy Eva Rosqvist och sy Lisbeth Berglund.

O br Ulf-Peder Eklund och PS sy Gunilla Nilsson mottager
LFT.
forts. på nästa sida
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fortsättning från föregående sida (LL 608)

Gäster vid bordet bl.a. sy Sonja Sönne och Eva Tullberg.
Gäster vid bordet bl.a. sy Gull-Maj Åstradsson och br Ola
Sandberg.

Gäster vid bordet bl.a. sy Ulla Pålsson och Per Dahlman.
Gäster vid bordet bl.a. br Rolf Hansson och sy Anna-Greta
Martinsson.

Gäster vid bordet bl.a. sy Anette Andersson och br Bengt
Starå.

Gäster vid bordet bl.a. br Ove Thornblad och sy Eva
Sjöstrand.

Gäster vid bordet Tom Malmberg och sy Gudrun Fritzon.
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Efter föredraget var det kaffe med hembakad kaka, dans och lottdragning.

fortsättning från sidan 13 (LL 634)

Bilden är tagen på Polens nationaldag den 3 maj 2009
Stående fr.v. bror Leopold, syster Sophie, kusin Helena.
Sittande Teresas mor Wictoria.

Br Bengt Jönsson låter Sy Ingrid Cannerhagen dra en
vinnare.

I en lite ”gråkall” aprilkväll, men med en
fantastisk historia i minnet, vandrade vi
hem efter ännu en fin Vasakväll i Höganäs.
Ola Sandberg Kulturledare Logen Höganäs
nr 634
<-- Fr.v. Br Ove Thornblad, Sy Krystyna Aronsson och kvällens
föredragshållare Tereza Tivemark.
fortsättning från sidan 24 (LL 679)

logesyskon. Senare på kvällen blev det allsång vilket var mycket uppskattat. Vi hade
två gäster denna kväll. De tycktes trivas i
vår fina gemenskap. Kvällen innehöll också
lotteridragning och en del dans. Nöjda gick
vi hem i den sena kvällen.
Nu ses vi inte förrän till hösten.
Lena Folckner LH

en positiv framtid till mötes. Medlemstalet
ökade och 1989 hade logen ca 70 medlemmar.
I klubblokalen fortsatte sedan samvaron.
Vi hade besök av en lokal trubadur, Per
Malmborg. Han spelade först mingelmusik. Det serverades en god kycklingsallad
med såser och gott bröd. Allt förfärdigat av

VO:s barnbarn, även han inbjuden gäst.
fortsättning på sidan 31

VO tillsammans med inbjuden gäst.
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fortsättning från sidan 23 (LL 617)

mycket god trerätters middag. Skål, leve
och sång utbringades för konungen, VO
Br Anders Björklund talade till de nya
medlemmarna och Br Lars-Bertil Olsson
tackade för de nya medlemmarna. SLD Sy
Catherine tackade för maten och önskade
logen all lycka i sitt arbete. Kvällen förflöt
under trevnad och naturligtvis fördelning
av alla fina lottvinster. /KH

Meny: Påskmarinerad kyckling m tillbehör, MUMS.

En glad trio, bestående av kvällens duktiga festkommitté, Sy
Gunilla, Sy Kerstin o Sy Bitte.

Borden dukade med olika färger och döpta efter namn på olika
indianstammar, Temat ” Hur man hittar släkten bland indianer och vita”.

ren 2019. Under Kontakt Amerika berättade KL Sy Eva Newin om Jänkarnas nationalsång, som sjungs vid åtskilliga tillfällen
i USA och författare är Francis Scott Key.
LH Sy Gunnel Olsson berättade om Påsken i USA och andra delar av världen. Efter
Ordens Väl avslutades logemötet och under
ljussläckningen och stjärnhimlen spelade
bitr. MM Br Nils Olof Olsson ”Amazing
Grace” med Panflöjt samt vid uttåget ”Den
siste mohikanen” av Little Gerhard med
anledning av aftonens efter-kapitel. Efter
en måltid kåserade Sy Gunilla Kärrdahl om
hur man hittar släkten i USA bland indianer och vita. Därefter serverades en god
äppelkaka till kaffet och så småningom
avslutades med lottdragning för alla glada
vinnare. Som vanligt flöt aftonen under gemyt och alla önskades en Glad Påsk. / KH

Lördagen den 24 mars 2018 samlades
logesyskonen åter till logemöte och O Br
Jan-Erik hälsade alla välkomna och speciellt logens DD Br Jan-Anders Ingvarsson
och Br Hans W Lundgren, logen Tomelilla
nr 631. Logen öppnades och efter protokolljustering, skrivelser och rapporter togs
beslut om mötes-dagar och program för vå-
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Logemöte den 21 april.
Åter en härlig Vasa-kväll på Logen Christian nr 617.
Efter en fantastiskt god måltid, bestående
av några amerikanska rätter, satte vi oss bekvämt till rätta för att lyssna på ett mycket
intressant föredrag ”Hästen till nytta och
nöje” av Sven Jensén.
Kvällen avslutades med lotteridragning och
i som vanligt mycket god Vasa-anda.
Glad sommar,
så ses vi på sommarens gemensamma aktiviteter med Tomelilla nr 631, Tivolivat i
Killhult och Christian nr 617 med bowling/ grillning i Åhus.
LH Gunnel Olsson

Tack Erika, vår duktiga hjälp i köket.

Ett mycket intressant föredrag av Sven Jensén, ” Hästen till
nytta och nöje”.

Så mycket gott vi blev bjudna på….. Mums!

Vi hann också fira ett härligt Brudpar…..52 år. Våra syskon
Gun o Sven Hermansson. Visst är det Underbart!
HURRA! HURRA! HURRA!

Vilken läcker paj som dessert, satt som en smäck!
Stort TACK till vår duktiga festkommitté.
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fortsättning från sidan 28 (LL 679)

Dagens föredragshållare, kyrkoherde emeritus Nils-Henrik
Sikström i berättartagen.

10-årsmärket har utdelats till BR Anders Johansson och
standarbärare Maj-Britt Jonsson. I bakgrunden CM Solbritt
Steinholtz och CMA Lilian Enarsson.

K Marianne Klavebäck, KP Karin Berquist samt dagens gäst.

Br Anders Johansson skriver brev.
Emigranterna på väg till Amerika.

odla. Men klimatet spelade också en roll.
Under efterkapitlet sjöng vi kända vårsånger under ledning av broder Harald Pettersson vid flygeln.
Syster Viktoria Kofoid Almgren berättade
under rubriken ”Att leva i USA” mycket
levande om sina år i USA, inte minst om
arbetet som arkivarie på Vasa-arkivet i Bishop Hill. Vi noterade att sy Viktoria hann
göra mycket under sin tid som arkivarie.
Maureen och Göte Bengtsson

fortsättning från sidan 21 (LL 618)

ka svenskbygder och dokumentera svenska
gravvårdar och kyrkor.
Logehistoriker Br Bo fortsatte sin berättelse om den svenska emigrationen till USA.
Han gav exempel på hur många svenskar
som slog sig ner i olika stater. Han ville avliva myten om att svenskarna slog sig ner
där det liknade Sverige. Främst bosatte
man sig där det fanns mark tillgänglig att
31

POSTTIDNING

B

Sommarens arrangemang
Sverige-Amerikadagen i Kalmar
Söndagen den 10 juni kl. 14.00
Sverige-Amerikadagen på Kalmar Slott
och Krusenstiernska trädgården.

Barkerydsdagen

5 aug kl. 14.00–18.00
Hembygdsfesten: ”Gammaldags marknad”.
Kortegen börjar kl 14,00.
”Gammaldags marknad” med marknadsknallar och auktion.
Landshövding Helena Jonsson talar.
Texas Lucia Dagny Carlsson presenteras.
Lars Mörlid & Peter Sandvall.
Hantverkare, lotterier och ostkaka med kaffe.
Aktiviteter för barn, t.ex. åka höarka och mjölk & bulle,
fiskdamm m.m.

Minnesotadagen i Växjö och Ljuder

10 – 12 aug
Middag på Villa Vik, Växjö. Årets Svensk-Amerikan hyllas.*
Emigrantinstitutets Vänners middag.*
Minnesotadagen firas i Ljuder.
För vidare detaljer om firandet av Årets Svensk-Amerikan 2018,
se Distriktslogens hemsidan, www.vasaorden.se.
alt. ÅSA-kommitténs ordf. Catherine Bringselius Nilsson.
* Anmälan erfordras.
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