V A S A NYTT
NR 3 ÅRGÅNG 41

SEPTEMBER 2007

Årets Svensk-Amerikan 2007
E. Jan Hartmann

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

2

VASA-VÄNNER!

P
U
S

PORT

VASA

UB

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 10 oktober 2007.
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.

CL

Ny termin, nya aktiviteter, nya möten med Vasa-vänner
i olika sammanhang. Visst är det underbart!
Tiden före Distriktsmötet: Rykten florerar i Logerna om
höjda avgifter. Till Storlogen? Till Distriktslogen? Många
tror att de vet, men inga klara besked kan lämnas. Det
Aktivitetsklubb
börjar bli allvarligt när vi får förfrågningar från Loger, som
VASA ORDEN AV AMERIKA
är oroliga för att få lägga ner verksamheten, om de drabbas av sådana kostnader som ryktas.
Vasa Support Club lägger sig aldrig i verksamheten, men vi uppmanar nu de oroliga att
avvakta Distriktsmötet, där besked måste lämnas. Distriktsmötet kommer 12-13/5 07. Vid
samtal med syskon från USA förklarar de att vi kan hamna i en situation, där DL 20 bl.a.
mister sin rösträtt om vi inte betalar den av Storlogemötet beslutade Per Capitahöjningen
av 4,5 dollars per medlem omgående.
Då bestämmer Vasa Support Clubs styrelse snabbt, att för att undvika mer oro och ryktesspridning ibland våra medlemmar, så hjälper Vasa Support Club till även här.
Då valen är klara har jag glädjen meddela, att Vasa Support Club till Distriktslogen inom
en vecka översänder 7.006,5 dollars eller 48.344:85 kronor, utgörande den extra utdebiterade avgiften för samtliga medlemmar i vårt Distrikt. Vi beräknar kursen till kronor 6:90
när den står i 6:70, då vi tror att det tar några dagar att sända över.
Vasa-vänner! Vi är till för att hjälpa och stödja, men förstå att vi blev både glada och
rörda över Era stående applåder, när vi tillkännagav vårt besked. Den 24 maj 2007 sändes
pengarna. Lägg märke till att vi betalade även för de Vasa-syskon som inte är medlemmar
i Vasa Support Club.
Senare i höst sänder vi till alla Lokalloger våra inbetalningskort för medlemsavgiften år
2008 och hoppas att vi som tidigare får hjälp med att sända ut dem tillsammans med någon
kallelse till Logemöte. Oh vad vi önskar att alla Vasa-syskon vill vara med i Vasa Support
Club, som helt ideellt kan hjälpa och stödja vårt Distrikt, våra Loger, våra medlemmar och
deras barn och barnbarn (blivande medlemmar i Vasa Orden av Amerika?)i kontakterna
med USA och Kanada.
Det kostar endast kronor 30:- per år i medlemsavgift hos Vasa Support Club! Vårt postgirokonto har nr 105 68 42 - 6. Med hopp om en ny, härlig Vasa-period! Var med oss!
VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed, Ordförande
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Distriktsmästarens spalt

Välkommen till en ny Distriktstermin!
Distriktsmötet i Ljungby den 12-13 maj
blev en manifestation för vårt Distrikts fortlevnad. Mötet var välbesökt och delegaterna
visade stort engagemang för sitt förtroendeuppdrag.
Åke Mellnert ledde mötesförhandlingarna
med säker hand. Under sina fyra år som Distriktsmästare har han blivit Åke med alla oss
medlemmar. Jag framför ett varmt tack till
Åke för det arbete som han lagt ner som Distriktsmästare! Nu går han in i det nya Exekutiva Rådet som FD Distriktsmästare med
sina erfarenheter.
Distriktsmötet genomfördes med stöd av Logen Klockan Nr 747, ett hedersamt uppdrag,
som Logen, med Ordförande Helena Jönhill
i spetsen, klarade på ett lysande sätt. Vilken
Loge vill ta upp stafettpinnen nästa gång, i
maj 2009? Intresseanmälan görs under hösten
2007 till mig eller Distriktssekreteraren.
Berömvärda insatser gjordes också av de för
Distriktsmötet engagerade tjänstemännen:
som Distriktsceremonimästarpar Arne och
Kerstin Söderbom, som Distriktskaplan Gunnel
Larsson, som Distriktsvakt Lars-Åke Larsson
och som musikansvarig Karl-Erik Forssander.
Ett stort administrativt arbete kring Distriktsmötet utfördes med den äran av Marie
Wickström.
Hotell Terraza bestod oss med god service
och ett tillmötesgående sätt gentemot alla
stora och små önskemål som framfördes.
Likaså har tjänstemännen i det avgående
Exekutiva Rådet bidragit till det lyckade Distriktsmötet. Varmt tack till er alla!
Det var också glädjande att se amerikan-

ska Ordenssyskon, med
Stormästare Rolf Bergman i spetsen, på vårt
Distriktsmöte.
Jag är hedrad och
glad över det förtroende som ni visat
mig genom att välja
mig till Distriktsmästare. Jag och mina
medarbetare i Exekutiva Rådet kommer att
göra vårt bästa för att bli ett bra team för Distriktslogen Södra Sverige Nr 20.
Mina Distriktsdeputerade kommer liksom
avgående Distriktsdeputerade att vara en
tillgång för Logerna. De har mitt förtroende
att företräda mig när jag inte kan närvara i
er Loge.
Min målsättning är dock att besöka alla Loger i Distriktet under mandatperioden.
Mitt varma tack till det avgående Exekutiva
Rådet och de avgående Distriktsdeputerade
för det arbete som de har utfört för Vasa Orden av Amerika.
Avslutningsvis vill jag å alla våra Logers vägnar framföra ett stort tack till Vasa Support
Club.
Supportklubben betalar för varje enskild
medlem i vårt Distrikt skillnaden mellan den
nya och den gamla per capita-avgiften till
Storlogen, en summa på nästan 50 000 kronor. Tack!
Denna glädjande nyhet presenterades på
Distriktsmötet av Ordföranden i Vasa Support Club, Rolf Arnshed.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

Stöd vår ungdoms- och
kulturverksamhet
Köp och använd våra Vasa-brevmärken
på Dina brev och kort.
Inkomsterna från dessa märken går oavkortat till vår
Ungdoms- och Kulturverksamhet.
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MDER har ordet

Ordenssyskon.
Jag hoppas att ni inte
har flutit bort under
sommaren utan att ni
även fått några soldagar,
detta för att ladda batterierna inför höstens
Vasaarbete.
En ny ämbetsperiod tar sin början i och
med att Distriktsmötet är avslutat.
Efter lite turbulens fick jag ert förtroende
för en period till som MDER, vilket jag tackar för.
Vid Distriktsmötet togs en del beslut som
bla påverkar våra stadgar, jag skall kort kommentera dessa.
- Förtroendemännen skall utöver det som i
dag står i stadgarna, bistå styrelsen och/eller
enskilda medlemmar med stöd och enskilda
samtal vid uppkomna problem och meningsskiljaktigheter.
- Distriktshistorikern har numera rösträtt i
Exekutiva Rådet.

- Tid för motionsinlämnande, motioner skall
vara Logen tillhanda senast 1 december året
före Distriktsmötet samt till Distriktssekreteraren senast den 31 december året före Distriktsmötet.
- IT kontakt, en IT kontakt skall finnas i Logerna. Exekutiva Rådet skall handlägga detta.
- Två motioner som behandlade ändring i
Konstitutionen kommer att skickas till Storlogemötet 2010.
Ändringar i Distrikts- och Lokallogestadgarna som beslutats på Distriktsmötet kommer
att införas och så fort som möjligt distribueras till berörda.
Detta var kort om det som jag anser var
viktigt att informera om innan ändringarna
utkommer i tryckt form.
Hoppas ni får en fin Vasa höst med många
fina Logemöten och efterkapitel.
En del Loger jubilerar så passa på att besöka
dessa om ni har möjlighet.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

Vice Distriktsmästaren har ordet

Ordenssyskon
Tack för förtroendet!
Det är inte utan viss vördnad jag känner inför det, för mej nya tjänstemannauppdrag jag
fått inom vår Orden. Jag kan lova att så långt
mina kunskaper och krafter räcker till vill jag
göra mitt bästa. Jag vet, av egen erfarenhet,
att Logerna och dess medlemmar förväntar
sig något besök under tjänstemannaperioden
även av en VDM, jag hoppas kunna säga ”vi
ses”. Inom ramen för mina arbetsuppgifter
har jag en målsättning; ” Se inte på svårigheterna -Se på möjligheterna ”.
I väntan på konkreta arbetsuppgifter från vår

DM hoppas jag ni alla
ordensmedlemmar har
haft en skön sommar i
avkopplande miljöer
stärkta att med nya
krafter ge vår Orden
ett krafttag mot nya
ädla mål såväl bland
Loge-medlemmar
här hemma som
dem vi har på andra
sidan det stora havet.
Med hälsningar i Sanning och Enighet
Per-Olov Brinck

Genom medlemskap, gåvor och kondoleanser
blir du delaktig i många fina
projekt inom vårt distrikt!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)
Välkommen i gemenskapen! Plusgiro 105 68 42-6

Distrikssekreterarens hörna

Ordenssyskon
Jag vill först tacka för förtroendet att bli omvald till Distriktssekreterare för ytterligare en
period. Det känns väldigt stimulerande att få
fortsätta det arbete som påbörjades för två
år sedan. Speciellt trevligt är kontakten med
alla ute i Lokallogerna och då givetvis de som
jag har störst kontakt med dvs. Logernas PS.
Distriktsmötet är avslutat och sommarstiltjen har till viss del tagit över. När detta läses
har även DD-konferensen ägt rum vilken avhölls 25-26 augusti i Ljungby
Protokollet från Distriktsmötet har justerats
och rättats samt sänts ut till alla som skall ha

det.
När
tryckningen
pågick som bäst och
halva källaren var
fylld med papper så
behagade kopiatorn
att lägga av. Det tog
ett par dagar innan
reservdelar var hämtade från Tyskland
och kopiatorn åter var i drift.
Efter utsändandet av protokollet har tyvärr
ett par saker observerats som blivit fel i detsamma och jag ber var och en rätta i sitt protokoll.

Sid. 6 § 21 I Motionskommitté 1 saknas Gunilla Nilsson LL 698 bland delegaterna
Sid. 17 § 48 Rad 2 och rad 6 2005-2007 byts ut mot 2007-2008
(Budgeten gäller för år 2007-2008)
Sid.19 § 54 2007 byts mot 2009. (Nomineringskommittén valdes för att arbeta till
Distriktsmötet 2009).
Sid. 21 § 62 DD för Logen Småland Nr 618 Kjell Isberg tillhör LL 679.
Jag kan bara be om ursäkt för de inträffade felen.
Med bästa Vasahälsningar och med önskan till alla om ett givande och intressant VASA-år.
I Sanning och Enighet
Olle Wickström

Distrikshistorikern har ordet

Ordenssyskon!
Så var vi inne på en ny, spännande arbetstermin, och vi kan hälsa en ny Distriktsmästare i Distriktslogen Södra Sverige Nr 20
välkommen, Catherine Bringselius Nilsson,
LL Carl von Linné nr 678. Hon är den sextonde Distriktsmästaren i
ordningen men bara den
andra kvinnan i DL 20:s
57-åriga historia. Det har
endast varit mellan åren
1985 och 1987 vi haft
en kvinna på den posten. Då var det Barbro
Ellinge, LL Calmare
Nyckel nr 628 som

innehade ämbetet. Vi önskar Catherine ett
hjärtligt lycka till!
Både DM och DH hade i sina rekommendationer till Distriktsmötet föreslagit att
mikrofilmning och arkivering av viktiga
handlingar skall fortsätta, och mötet godkände dessa och anslog äskade medel. Det
finns alltså nu åter möjlighet för Logerna att
inkomma med önskemål om mikrofilmning,
främst då av protokoll – såväl styrelse- som
logemötesprotokoll. Tillvägagångssättet finns
beskrivet i Tjänstemannapärmen blad 10.2-1
punkt 5. Skulle det vara några oklarheter eller frågor kontakta då gärna DH.
Under den gångna terminen har sorteringen och ordnandet av Distriktslogens arkivma-
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terial slutförts, och Sy Ann-Margreth och Br
Bertil Ericsson har lagt ner ett enormt arbete
på detta. Vi framför ett synnerligen varmt
tack för detta jättejobb. Det är framför allt
det skrivna materialet som nu är dokumenterat och arkiverat, men jag har en känsla av att
det finns en massa bildmaterial på skilda håll
i Distriktet. Jag ser det som oerhört viktigt
att även detta på något vis görs överskådligt
och tillgängligt och har därför tänkt föreslå
ER att försök görs i den riktningen. Det är
desto mer aktuellt eftersom SLH Carolyn
Salk i ett brev jag fick häromdagen efterlyser
just bilder från Distrikts- och Logeaktiviteter.
Hon nämner också att SM Rolf Bergman har

framfört önskemål att få del av lokala Logeblad. Jag skulle därför vara mycket tacksam
om jag kunde få Lokallogernas medlemsblad
att bifoga som exempel i DH:s rapport till
Storlogen. Gärna även bilder från Logernas
evenemang, naturligtvis då med uppgifter
om när bilden är tagen och namn på de personer man ser på bilderna. Det går alldeles
utmärkt att skicka dem på internet om det
finns möjlighet till detta.
Använd adressen dl20.dh@vasaorden.se
Tack på förhand.
I Sanning och Enighet
Börje Gunnarsson

Distriktsmötet i Ljungby

gifter. Beslutsordningen genomgicks liksom
kommittéorganisationen. Efter en kaffepaus
presenterades hedersgästerna och därefter
följde parentation över bröder och systrar
som lämnat vår krets. Upprop av röstberättigade ordenssyskon företogs och förhandlingarna startade.
Telegram hade inkommit från kungaparet,
prinsessan Lilian, Vice Stormästare William
Lundquist samt ett antal andra och dessa lades med tacksamhet till handlingarna.
Anvisningar inför eftermiddagens kommittéarbete gavs och så avåts en god lunch på
Hotell Terraza.
Klockan 16.00 inleddes högtidsmötet på
Garvaren – systrarna klädda i fantasifulla kreationer i regnbågens alla färger och bröderna
i smoking eller mörka kostymer. Ordförande
Helena i värdlogen öppnade och välkomnade till högtidsmötet. Efter införande av
Distriktstjänstemän och Stormästaren med
hustru Marthy samt övriga gäster sjöngs Vasasången som följdes av högtidlig fanparad
med nationalsång och diktläsning.
Så delades det ut förtjänsttecken för medlemsvärvning till Bertil Jeneback och Per
Dahlman. Distriktsmästaren broder Åke
delade ut distriktets förtjänsttecken till bl a
Bertil Berlin, Mona Nilsson och Arne Jönhill
från vår Loge.

2007-05-12—13

Festligheterna inleddes redan på fredagskvällen den 11 maj med en amerikakväll
på Hotell Terraza, där Billy Boys eminenta
orkester öppnade med ”Blueberry hill”. Mer
än 160 gäster, varav en del klädda i westernstyle välkomnades av cowboyklädda ordföranden Helena Jönhill och maken Arne från
värdlogen.
Kvällen blev en begivenhet med många
kära återseenden. Spare-ribs, bönor, burgare,
coleslaw etc bjöds som förplägnad tillsammans med vin eller andra drycker. ”Country
girls”- en för kvällen speciellt skapad duo
bestående av ordförande Helena och Syster
Carina bestod oss med ett antal sångnummer
som ackompanjerades av orkestern. Stormästare Rolf Bergman med hustru Marthy och
Distriktmästare Åke Mellnert med Carina
hedrade oss med sin närvaro.
Och så dansades och minglades det inpå
sena natten …
Lördagen den 12 maj inleddes Distriktsmötet efter sedvanliga högtidliga procedurer kl.
08.30 på Garvarens konferenscenter. Information gavs om Vasaordens organisation och
om Distriktmötets och Storlogemötets upp-

Till syster Ingrid Frank från vänlogen Tegner
i USA överlämnades standar och telegram eftersom ingen kunde komma till deras 100 års
jubileum som hade ägt rum i april.
Kulturledaren Arne Jönhill berättade sedan
historien om Carl Wickman som utvandrade
till Amerika i början av förra seklet och där
startade ett bussbolag. Efter sammanslagningar med andra bolag fick bolaget 1926
namnet Greyhound Lines. Efter köp av företag inom andra branscher blev Greyhound
1984 åter ett renodlat bussföretag.
Carl Wickman avled 1954.
Stormästaren berättade så att det var andra
gången han deltagit i Distriktsmöten i Sverige och berömde det sätt mötet genomförts
på. Han sade att han upplevt det som mycket
vackert och stilfullt och pekade på vikten
av att förvalta kulturarvet och att öka medlemsantalet. Efter instämmande från andra
hedersgäster avslutades mötet ned nationalsången och Aftonklockan.

Kvällen inleddes med välkomstdrink och
mingel en trappa ned på Terraza och med
att Distriktsmästaren bjöd in till banketten,
Ceremonimästaren utbringade en skål för
Ordens högste beskyddare och Kungssången
sjöngs. Så vidtog kvällens kulinariska del:
pepparrotscake med pastramisallad och örtolja, vidare hallonglaserad strutsfilé med rostade solrosfrön, balsamicosås, persiljebakad
palsternacka samt potatisbakelse. Chilenskt
rödvin ledsagade detta. Måltiden avslutades
med passionsmoussebakelse och dessertvin.
Broder Stig Lilja introducerade sedan ”Valle
Johansson från Västervik” som underhöll oss
innan kvällen slöts med dans till Rixons orkester.
Logen Klockan Nr 747
Kjell-Erik Svensson
Bilder från dagarna i Ljungby finns på sidorna 13 & 16 samt 24 & 25.

Distriktlogen Södra Sverige Nr 20:s Exekutiva Råd, FDM, Revisorer/Förtroendemän samt SLD.
Främre raden från vänster: MDER Ulf Alderlöf, VDS Ingrid Cannerhagen, DS Olle Wickström, DM
Catherine Bringselius Nilsson, VDM Per Olof Brinck, SLD Knut Rosenkvist, DK Bengt Hammargren.
Bakre raden från vänster: DU Morgan Pålsson, R/FÖM Kenneth Gustafsson, R/FÖM Sven Olov Stigsson, R/FÖM Olof Breitfeld, DH Börje Gunnarsson, DKL Margareta Berg, FDM Åke Mellnert.
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logeglimtar
Logen skåne nr 570 - Malmö

HEDERSMEDLEM
Fredagen den 20 april, vårens sista möte gick i musikens tecken. Under Logemötet installerade vår Ordförande, Solveig
Johnsson, Birgit Ekelund som Hedersmedlem i Logen Skåne Nr 570. Det var mycket

KL Elsie Ohlsson tackar Anders Persson

En glad Hedersmedlem
uppskattat av alla eftersom Birgit visat så stor
generositet i Logen. Efter en god måltid blev
det underhållning av Tord Sölvesson från Logen Malmöhus Nr 643. Underbar dragspelsmusik och trevligt mellansnack avrundade
denna mycket fina kväll. Tack till grupp två
för arrangemangen, tack till Inga-Britt Ferborn för medlemslotteriet.
Nu ser jag fram emot höstens alla möten i
Logen Skåne! /BÖ

Tord Sölvesson i aktion
Sveriges nationaldag
Onsdagen den 6 juni firades Sveriges Nationaldag. Som vanligt gick Logen Skåne Nr
570 och Logen Malmöhus Nr 643 tillsammans, en fin tradition i Malmö. Efteråt bjöds
på kaffe med dopp hos Logen Skånes Ordförande, Solveig Johnsson. Stort tack för det. /
BÖ

Logen Christian nr 617 - Kristianstad

Amerikaresa
Lördagen den 21 april kunde O Gösta
Löfstedt hälsa välkommen Logesyskonen
Leif och Bodil Larsson samt Hans och Berit
Bogren från LL Höganäs Nr 634. Även vårt
trogna DD-par Jan-Åke och Inga-Britt Ferborn från LL Skåne Nr 570 gästade oss och
då kanske för sista gången i den tiänstebefattningen. Besökskommittén och några övriga
syskon framförde hälsningar från medlemmar
som av någon anledning inte kunde närvara

vid Logemötet. Logen Fylgia i San Francisco
firar 100-årsjubileum i år och en av deras
medlemmar, Carol P Martin, kommer till vår
Loge i september för att berätta om Nybyggare i Indianernas land och beslöts att hon då
tar med Logens standar till jubilaren. KL Elsie Ohlsson kåserade om gossen Johan Emil,
som föddes i Kristianstad den 19 mars 1862.
Han grundade KFUM i Sverige och dessutom
Scoutrörelsen inom KFUM. LH Sy Birgitta
har sett tillbaka i historiken och fann ett tid-

ningsurklipp från
1990 som handlade
om Sy Lisa Fajerssons besök i Minneapolis där hon överräckte en bildvävnad
om Hans Mattsons
liv. Den finns numera i American Swedish Institute. Till
efterkapitlet kom
ytterligare 2 gäster
som
tillsammans
med oss fick avnjuta en god måltid. Sedan

tog Anders Persson från Swansons resebyrå
oss med på en resa till Amerika i ord och bild.
Som vanligt hade vi fått vara med om en fin
Vasakväll.
Sverige-Amerika-helgen
När vi sedan ses nästa gång har vi vår Sverige-Amerikahelg i Kristianstad och Önnestad.
På söndagen den 19 aug. startar dagen traditionsenligt i kyrkan i Önnestad med gudtjänst
som leds av Heinz Jackelén och med sång av
tjejerna Patricia Gerdes och Elin Ferm. Åhus
Blås-orkester leder marschen med fanborg
till hembygdsparken. Efter välkomsttal, flagghissning, nationalhymnerna och lunchuppehåll kommer ass. ambassadrådet för press- o
kulturavd. Chris Scharf, från Amerikanska
ambassaden att hålla invigningstalet samt
överlämna årets Hans Mattson plakett till föreståndaren för Emigrantregistret i Karlstad
Erik Gustavson. Högtidstalare blir professor
Brian Magnusson, Ödeshög, tidigare bosatt
bl.a. i Tacoma i staten Whasington. Han kommer även att erhålla Hans Mattsonplaketten
som han inte hade tillfälle att komma och
hämta 2001. Vidare under eftermiddagen
kommer Sy Lisa Fajersson att berätta om
Carl von Linnés liv som hon tolkat i en textilapplikation. Lars och Barbro Svensson ( en
av systrarna i Göingeflickorna) underhåller
med ” En god och glad stund”. Deltagare i C4
Singers med följe lämnar festlig-heterna för
att emigrera till Amerika i ett sångspel med
tidsenlig mundering. /KH

Logen Småland nr 618 - Jönköping

Svenskamerikanska evenemang dominerade sommaren
Den 4 juli firade Logen Småland den amerikanska national-dagen i samverkan med
Andrew Peterson-sällskapet. Logesyskon från
logen Westervik Nr 679 gästade också Rydsnäs denna dag. Vi har fått fin kontakt med
sällskapet, där vår medlem Jan Hermelin är
ordförande.
Ett stilla sommarregn flyttade årets firande
inomhus till Rydsnäs loge. Höjdpunkten är

en musikal som vilar på de dagliga anteckningarna som Andrew gjorde under hela livet
som emigrant och nybyggare.
I tonsatta texter, författade av vår medlem
Jan Hermelin beskrivs det slitsamma nybyggarlivet. Texterna förnyas varje år och illustrerar små och stora händelser i Andrew
Petersons liv som emigrant. Hela musicalen
framförs av broder Jan och en dansande och
sjungande kör från bygden. Den lokala prägeln understryks ytterligare när publiken in-
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bjuds sjunga med i både psalmer och gamla
läsarsånger.
Musikalen inramas av en utställning kring
Andrew Petersons liv, servering av lättlunch
eller kaffe, samt hantverks- och släktforskningsaktiviteter. Dagens inkomster avsätts för
att fullfölja sällskapets dominerande projekt:
Reparationen av kvarvarande byggnader på
Andrew Petersons farm borta i Minnesota.
Detta är det senaste tillskottet i Vasa Orden
av Amerikas långa rad av Sverige-Amerikadagar och vår SLKL, Gun Lith, sammanfattade evenemanget med orden: ”Detta var
otroligt bra, vi måste komma tillbaka nästa
år.” /P-OB
Vem var Andrew Peterson?
Han härstammade från Ydre härad i södra
Östergötland och hette från början Anders Pettersson. Han började som dräng och småbrukare, men emigrerade 1850, tillsammans med
15 andra Ydrebor till Minnesota. Där ändrade
han sitt namn och byggde idogt och målmedvetet upp en farm. Under hela livet skrev han
dagbok och dessa anteckningar ligger till grund
för Andrew Peterson-sällskapets verksamheter.
Det anses även att böckerna användes av Wilhelm Moberg, när han skrev sitt stora emigrantepos.
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talet. Lokala och inhyrda artister, musikkår
och landshövding Lars Engqvist må ursäkta,
men dagens höjdpunkt inföll när årets TexasLucia gjorde entré.
I år heter hon Morgan Halvorsen och bor
i Richmond, Texas. Med glänsande blankborstat hår och glittrande grå ögon intog
hon scenen, iförd kjol, blus och guldflätade
sandaler. På svenska, med tydlig amerikansk
brytning, överbringade hon en hälsning från
svenskättlingarna i Texas, berättade hur glad
hon var att vara här och tackade Svenska
Klubben i Houston för att hon blivit utsedd.
Publiken satt knäpptyst och efteråt belönades hon med kraftiga applåder. Men dessförinnan kunde vår egen KL Kerstin Johansson
överlämna Logen Smålands speciella hedersdiplom till henne och berätta om våra täta
och levande kontakter med Logerna i Texas.
Lucian Morgan Halvorsen sken som solen
och vi Vasa-medlemmar kände en berättigad
stolthet över Kerstins sätt att överlämna diplomet. Lucian tog emot ytterligare uppskattande gåvor innan vi fick en pratstund med
henne.
Hon berättade att hon hade sina svenska
rötter både i Dalsland och på Gotland och
att en ingift norrman fört med sig det norskklingande efternamnet. Sverige nämndes
Ingalisa Calissendorf, Svenska klubben i Houston,
VDM DL20, Per-Olof Brinck, Texas Lucia 2006,
Morgan Halvorsen, VO LL618, Kerstin Persson

Barkerydsdagen med Texas ”svenska”
Lucia
Cirka 2000 besökare njöt av solskenet och
ett välkomponerat program på Barkeryds
hembygdsgård mellan Jönköping och Nässjö.
Årligen hyllas här minnet av S M Swensson
som emigrerade till Texas i mitten av 1800-

sällan i amerikanska skolor, men genom ett
självvalt grupparbete i skolan hade hon skaffat sig en grundläggande kunskap om vårt
land. Dessutom hade hon deltagit i svenska
traditioner när svenskättlingarna i Texas firade Lucia och svensk jul. Närmast på hennes
program står besök i Växjö, Göteborg, Oslo
och Stockholm, innan det är dags att återvända till Texas och sammanställa en reserapport
om sina upplevelser.
Svensk härstamning, ta del i svenska traditioner och resa till Sverige och Barkeryd samt

att sammanställa en reserapport är grundkraven för att bli utsedd till Texas svenska Lucia.
Det berättade fru Calissendorf, som en gång
tog initiativet till den nu tjugoåriga traditionen. Det uppenbara syftet var, och är, att vidmakthålla och levandegöra kontakterna mellan de svenskamerikanska ättlingarna, främst
i Texas, och den ursprungliga hemorten Barkeryd.
Logen Småland presenterades på sedvanligt
föredömligt sätt med skärmutställning och
informativa broschyrer i rejält partytält./RF

Logen ronneby nr 630 - ROnneby

NOSTALGISK AFTON
Lördagen den 21 april kunde Logens Ordförande, Marianne Gullbrand, hälsa vår DD
Karl-Erik Mellnert samt ett tiotal medlemmar
från Logen Utvandrarna Nr 680 och Calmare
Nyckel Nr 628 välkomna till Ronnebylogen.
Därpå följde de ritualenliga mötesförhandlingarna.
KL, Karin Eriksson, framförde hälsningar
från Harmony Lodge och berättade om Ulf
Beijboms bok, Karlshamn och utvandrarna.
LH, Ann-Margreth Eriksson, berättade om
en företagsam Svensk-Amerikan, William P
Hamilton, som startade olika affärer, byggde
fastigheter, arrangerade boxningsgalor mm.
Men han var också den som uppfann och
gjorde den första plastkassen. Han fick dock
inte patentet på denna eftersom patentverket
tyckte ”uppfinningen” var lite för enkel!
Efter att ha njutit av Schweizerschnitsel så
bänkade vi oss för att lyssna till broder Per
Mardell från Logen Calmare Nyckel som
skickligt skötte sin musikanläggning. Kväl-

Kvällens gäster

Discjockey
lens tema var ”Gamla godingar” och Vasasyskonen visade verkligen att broder Per gjorde
bra musikval för dansgolvet blev snabbt fullt.
Det var en härlig kväll fylld med musik som
avslutade vårens logemöten.
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O Marianne tackade Per och överlämnade en blomma.
Under kvällen drogs vinnaren av högvinsten
och den lycklige blev Ulf Alderlöf som vann
en ”Hög pengar” i ett påskägg. Ulf var inte
närvarande så ägget överlämnades senare i
hemmet. /EA
NATIONALDAGEN
Onsdagen den 6 juni samlades ett trettiotal Logemedlemmar i Brunnsparken för att
deltaga i det traditionsenliga firandet av Nationaldagen. För en gångs skull var vädrets
makter oss nådiga, och varken regnplagg eller

Jag älskar Påsken!
paraplyer behövde tas i bruk. Högtidstal, musik och gymnastikuppvisning bjöds den stora
publiken. Då programmet var över gick vi till
Cafe Brunnskatten och njöt av gott kaffe och
goda bakverk. /BE

Uppställning

AMERIKABESÖK
Fredagen den 17 augusti var det dags för
Eira Lindbergs årliga besök i Ronneby. På
kvällen samlades ett dussintal vänner hos
Inger och Kurt Hammarlund på Aspan. Vi
började med en liten tipspromenad i den
vackra naturen, sedan var det dags för kräftor
med tillbehör, en stor härlig smörgåstårta och
som avslutning chokladkaka med hallon och

vispgrädde. Mums! Mycket allsång sjöngs och
många minnen berättades. Tiden gick fort,
plötsligt var klockan midnatt och det var dags
för hemfärd. Men vi ses igen om ett år. Eira
vill på detta sätt framföra en hälsning till alla
Vasa-vänner i Sverige. /BE
(Bilder på sidan 27)
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ÅSA-FIRANDE 2007

Årets arrangemang inleddes på kvällen torsdagen den 2 augusti då medlemmar i Logen
Karlstad Nr 632 bjöd på middag på Radisson
Plaza. De kunde då, tillsammans med delar
av ÅSA-kommittén, hälsa Årets SvenskAmerikan, E. Jan Hartman, välkommen till
Karlstad. Deltog gjorde också Jan Hartmans
yngsta dotter med make och dotter Isabel.
Fredagen inleddes med presskonferens där
Jan Hartman berättade om sig själv och om
sitt innehållsrika liv för representanter för
den lokala pressen. Därefter bjöd Karlstads
kommun på lunch på Terrassen i Mariebergsskogen, med kommunfullmäktiges ordförande, Birgitta Samuelsson som värd. Under
dagen anlände Jan Hartmans hustru Patricia och ytterligare 8 familjemedlemmar. På
eftermiddagen avgick buss från hotellet till
Elinor och Erik Gustavsons sommarställe på
Hammarön för sedvanligt grillparty. Bland de
många gästerna sågs MSLER Sverige, Tore
Tellberg med maka Margareta, MSLER at
Large, Bertil Ericsson med maka Ann-Margreth, SLD DL19 Ewa Pilhammar Andersson
med make Morgan, DM DL19 Gunnar Gustafsson med maka Mari-Anne, DM DL20
Catherine Bringselius Nilsson med make
Göran, FDM DL19 Aldor Jansson och Gull
Svedberg och många många fler. Förutom Jan
Hartman var ytterligare tre tidigare ÅSA närvarande - ÅSA 1988, professor Arnold Barton med maka Aina, ÅSA 2005, Jeanne Eriksson Widman samt ÅSA 2006, Agneta Nilsson.
Efter en mycket trevlig kväll, med bra väder,
mycket musik och sång och god förtäring vid
Vänerns strand, gick färden tillbaka till hotellet för välbehövlig vila inför nästa dags långa
program.
På lördag förmiddag bar det iväg till Filipstad för firandet av John Ericssondagen och
Värmlands Sverige-Amerikadag. Filipstads
kommun bjöd på lunch på hotell Hertig Carl.
Därefter följde högtidsstund vid John Ericssons mausoleum. Tal av bland andra USA:s
militärattaché överste Dean Katsiyiannis,

musik psalmsång och kransnedläggning. Jan
Hartman och chefen för Skaraborgs regemente, överste Dan Jansson, lade ner den
blågula kransen i form av en propeller och
medlemmar ur Odd Fellowlogen John Ericsson lade ner sin krans. Det hela avslutades
med salut - Svensk Lösen.
Stor publik samlades sedan vid Kanonudden för parkprogrammet. Wermlandssextetten svarade för musikunderhållningen, de
svenska Distriktsmästarna överlämnade
insignier till Årets Svensk-Amerikan, ”den
gyllene plaketten” samt diplom. Högtidstal
hölls och Gundegabaletten hade en fantastisk dansuppvisning. Sedan blev det rök, blixt
och dunder. Den traditionsenliga rekonstruktionen av slaget vid Hampton Roads, då John
Ericssons Monitor kämpade mot Merrimac,
var en mycket imponerande (och ljudlig) avslutning på programmet.
Åter till Karlstad för klädbyte inför högtidsbanketten till Årets Svensk-Amerikans ära
på Carlstad Conference Center. För underhållningen svarade delar av Gundegabaletten
som framförde bejublade dansnummer. Vi
fick också njuta av en komprimerad version
av ”Värmlänningarna”. De svenska Distriktsmästarna överräckte ljusstakar i kristall samt
standar till Jan Hartman, vilken därefter fick
avtäcka minnestavlan som nu var försedd
med hans namn. (Denna tavla, liksom de tidigare, med namnen på samtliga Årets SvenskAmerikaner, finns att beskåda i Utvandrarnas
Hus i Växjö.) I sitt tacktal betonade Jan Hartman, liksom i alla sina tal, hur glad och stolt
han var över utmärkelsen och hur viktigt han
tyckte det arbete Vasa Orden av Amerika
utförde med utnämnande av årets SvenskAmerikan. Sedan briserade bomben! Som ett
bevis på det han sagt, utlovade Jan Hartman
en donation på 5.000 dollar till en fond med
syfte att stödja ÅSA-verksamheten. Långa
och varma applåder följde på detta tillkännagivande. När detta skrives har ytterligare
donationer tillkommit och diskussioner om
hur detta skall skötas pågår. Information om
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detta i kommande nummer. Jag kan garantera att de närvarande, som arbetar och arbetat med ÅSA-verksamheten kände sig mycket
glada denna kväll.
På söndagen åt de svenska Distriktsmästarna
lunch tillsammans med Jan och Patricia. Övriga medlemmar i familjen Hartman avreste
under dagen. På kvällen höll Landshövding
Eva Eriksson supé på Residenset till Årets
Svensk-Amerikans ära. Ännu en mycket trevlig kväll som avslutade det officiella programmet.
Det som återstod var att ÅSA-kommittén
på måndagen gjorde en utflykt till Rottneros

med Jan och Patricia under Erik Gustavsons
ledning. Stamfrändemonumentet beundrades och därefter visades vi runt i herrgården
av nuvarande ägaren, Toste Påhlson-Möller.
Efter en guidad tur i parken bjöds vi på avskedslunch. Underbart väder avslutade fem
fantastiska dagar.
ÅSA-kommittén tackar alla de som på olika
sätt hjälpt till med arrangemangen. Ett särskilt stort tack till Erik Gustavson och hans
medarbetare. Vi tackar också Jan Hartman för
hans engagemang och alla berömmande ord.
Årets Svensk-Amerikan 2007 är en mycket
värdig mottagare av utmärkelsen. /BE

logen HÖGANÄS nr 634 - höganäs

Sommaren har börjat och med den 6 juni
och allt firande med det. Här ses Leif Larsson,
Christina Magneklint, Birgitta och Lauritz
Bohlin. Sommaren ja, den som skulle bli så

med sig en gåva att kunna lottas ut vid ett annat tillfälle. På fotot ses hon tillsammans med
Bruno Henriksson.
På detta möte kunde vi också hälsa välkommen till allas vår nya DM Catherine Bringselius-Nilsson, Logen Carl von Linné Nr 678.
På fotot flankeras hon utav Logens Ordförande Leif Larsson, FDO Berit Bogren samt
Bodil Larsson.

logen tomellilla nr 631 - Tomelilla

MIRAKEL
Den 21 april hade Logen Tomelilla sitt sista
möte för vårterminen. Vi hade ett trevligt
möte under ledning av vår O Lennart Nilsson i Parken i Tomelilla. KL Gertrud Hägg talade om ett av naturens under, Niagarafallen
i USA, och om hur äventyrslystna personer
försökt att ta sig ner för fallen på olika sätt
under årens lopp. Några har överlevt, bland
annat en liten pojke, som tillsammans med
sin far åkte båt och drogs ner mot fallen. För
att rädda pojkens liv, kastade fadern ut pojken i vattnet och en båt tog upp honom nedanför fallen. Denne återkommer sedan varje
år för att fira miraklet.
I efterkapitlet åt vi en välsmakande måltid

Vid marsmötet erhöll Anita och Lennart Nilsson, Agneta Jönsson och John Andersson LFT
på inbakad kycklingfilé och sedan underhöll
trubaduren Peter Hägg (obs - ej släkt!) med
sina fina visor. /GH

10-årsmärke erhöll Maj-Britt Ohlsson, Anita och Lennart Nilsson, S igne
och Henrik Johansson samt Inga och Sven-Erik Nilsson

fin och lika efterlängtad som alltid. Men sommaren finns där, bara inte just här!
Dock, den 30 juni var det dags för Logen
Höganäs Sverige-Amerika Dag. Och solen
var med oss! Vi var ca 76 logesyskon från när
och fjärran som hade kommit. Vi kunde också glädja oss åt att vi fick två nya medlemmar,
Mai och Jan-Ola Sandberg, faddrarna Ove
och Märta Thornblad var mycket glada liksom Ordföranden Leif Larsson som framgår
av fotot. (sidan 27)Logen hade också besök
av vår Vän-loges Ann-Marie Kinnison, Tucson
Lodge No 691, Arizona. Sy Ann-Marie hade

Logen Höganäs hade också fått en ny DD
nämligen Bodil Walles från Logen Malmöhus Nr 643. FÖM Olof Breitfeld gratulerade
henne.
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Efter det fina mötet med en fanparad som
inte lämnade ett öga torrt, så fint och stämningsfullt var det, så satte vi oss alla till bords.
Som brukligt är på vårt sommarmöte var det
kall kokt lax, nyplockade nypotatis och en sås
som fick alla att tro att Himmelriket är nära.
Desserten åts också den med god aptit ty vad
sägs om hemmagjord vaniljglass, jordgubbar
och vispgrädde! Talet till de nya medlemmarna hölls denna gång av Ove Thornblad

som hade uttryckt en önskan om detta.
Mätta och belåtna tågade vi från matborden
till tonerna av kvällens orkester Nicklas Larsson. Danserna blev många och många lyckliga vinnare hade vi också men jag tror att
Bo Högstedt var den lyckligaste - han vann
högsta vinsten i vårt Drömreselotteri! Denna
dagen var en sommarens dag allt igenom!
Text Elise Ek, foto Hans Bogren

logen MALMÖHUS nr 643 - MALMÖ

logen Westervik nr 679 - västervik

GOLFTÄVLING
Logen Westervik Nr 679 arrangerade den
årliga golffighten på Ekhagen. Västervikslaget

lyckades erövra den åtråvärda vandringstrofén. Dagen avslutades med trevlig samvaro
och prisutdelning. /MG

logen nybyggarna nr 698 - ängelholm

PÅSKÄGG
Lördagen den 14 april, avslutade Logen
med att välkomna våren. DD Roy Aronsson
avtackades av O Mats, för den tid som Roy
varit DD i logen NYBYGGARNA nr 698.

CHAMPAGNEFRUKOST
Vi var 43 Vasasyskon som deltog i en mycket
trevlig och välordnad vårutflykt 17 maj. Den
började med champagnefrukost vid Gabelljungsskogen nära Gärdslöv. Därefter tände
Gärdslövs byalag sin årliga Mila, som följdes
av friluftsgudstänst. Senare gick färden till
Svaneholms slott med guidad visning och
kaffestund i parken. /GS

DD Roy Aronsson avtackas
Vid punkt kontakt Amerika, berättade BKL
Maj-Britt om sin resa till Amerika för 55 år
sedan: ”Maj-Britt´s story!” en resa om en ung
flicka´s äventyr, som vi mycket gärna lyssnade
till och fängslades av. Efterkapitlet hade ar-

Bengt-Åke Bengtsson fick blommor och varma applåder
rangörerna ordnat sedvanligt med god förtäring, och underhållning av Bengt-Åke Bengtsson som sjöng och berättade om och kring
Edvard Persson. Kvällen avslutades med att
Systrar och bröder bytte medhavda påskägg.
En härlig kväll i sann Vasa-anda. /GH

logen trelleborg nr 734 - trelleborg

Vi kom till dukat bord i skogen

John och Bodil Walles visar glada miner

Stor koncentration när Heléne Jönestrand öppnar flaskan

Arrangerande grupp 2 tillsammans
med Lennart Kristensson, Mila

TAUBEAFTON
Vasa Orden av Amerika, Logen Trelleborg
Nr 734, hade sitt aprilmöte i Siriusordens lokaler i Trelleborg. Ett 70-tal medlemmar var
närvarande.
Under punkten Kontakt Amerika berättade
Kulturledaren Kerstin Meyer om fartfyllda
nöjen på Coney Island och Disneyland. Det
var stål och elektricitet som kring år 1900
skapade förutsättningar för dessa hisnande
attraktioner som världen aldrig tidigare hade
skådat. Arvet från Disney finns i flertalet nöjesparker som till exempel Astrid Lindgrens
värld, High Chaparral, och Legoland.
Logehistorikern Börje Gunnarsson hade tit-

tat tillbaka på de fem senaste aprilmötena

Göran Christensson sjunger Taube
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logen blå jungfrun nr 749 - oskarshamn

JUBILEUM
Logen Blå Jungfrun Nr 749 - Oskarshamn
har firat 15 år!
15 år låter inte så mycket men om man betänker, att det är 15 år av sitt liv som man har
varit med inom Vasa Orden av Amerika, så är
det ganska mycket.
Firandet gick av stapeln den 21 april med ca
50 deltagare, därav gäster från Logen Höganäs Nr 634, SLD Knut Rosenkvist och Maj-

Lis Friedman, gäster från Logen Westervik Nr
679 och gäster från Logen Calmare Nyckel nr
628. Fem nya medlemmar recipierades. Allt
var bara så roligt och trevligt. Tack alla ni som
gjorde vår födelsedag till en minnesrik dag!
På bilden ser vi en underbar kör med bara
män! /GG

REDAKTÖREN
HAR ORDET

naturligtvis även annat intressant från Logemötena. Kom ihåg att en bild kan säga mer
än många ord.
Avslutningsvis tar jag upp en sak som omnämnes också på andra sidor i tidningen. Det
var säkert många styrelsemedlemmar i Lokallogerna (inte minst kassörerna) som blev
mycket glada, när Vasa Support Club:s Ordförande, Rolf Arnshed, vid Distriktsmötet begärde ordet och sade följande: Vasa Support
Club:s styrelse har beslutat att betala den
höjning av Per Capitan till Storlogen som beslutades i San Diego 2006. Som de flesta vet,
var det ingen liten summa pengar det rörde
sig om. Däremot är medlemsavgiften i Vasa
Support Club liten. 30 kronor bör inte avskräcka någon. Jag hoppas att fler, helst alla,
Logemedlemmar också blir medlemmar i
Vasa Support Club. Vem vet, vi kanske kan
behöva dess hjälp även i framtiden.
Bertil Ericsson

MINNESOTADAGEN

Linnés Hedersstandar till Växjö manskör som
tackade med mera vacker sång. Hälsningar
framfördes av vicekonsul Gottlieb Duwan
från USA:s ambassad samt av Paul Mohn
från Mora, Minnesota, Carl Boberg från Nisswa, Minnesota samt Bernhard Anderson från
Vasa, Minnesota. Stefan Linderoth berättade
om arbetet med den pågående Mobergutställningen i Utvandrarnas Hus. /BE
(Bilder på sista sidan)

ORDENSSYSKON!
När jag skriver detta går sommaren mot sitt
slut, men jag ser fram emot sköna höstdagar
med långa turer i svampskogen. Det bör bli
bra skörd efter allt regn vi fått. Höstens Vasaarbete börjar också starta upp, och jag hoppas
få fylliga rapporter om detta framöver.
Men det har hänt saker under våren och
sommaren också. Distriktsmöte, SverigeAmerikadagar, ÅSA-firande och mycket annat. Det finns fylliga reportage och många
bilder från dessa arrangemang i tidningen. En
del rapporter saknar jag, till exempel Vasagolf, Blekingelogernas gemensamma utflykt
och några till.
Under hösten har de flesta Loger reception
och jag hoppas medlemsvärvningen går bra,
vi behöver bli fler. Jag ber mina ”rapportörer” att fotografera alla nya medlemmar och
Söndagen den 12 augusti var det dags för
den 38:e Minnesotadagen. Vädret varierade
denna dag och paraplyer och regnplagg kom
till flitig användning. Programmet i parken
inleddes med skönsång av Växjö manskör
och T.f. Landshövding Claes Sjöblom höll inledningstalet. Därefter blev det folkdans från
Chile och högtidstal av Stefan Edman. DM
Catherine Bringselius Nilsson och Ordförande Gunnel Palm utdelade Logen Carl von
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och Trubaduren Göran Christensen underhåll
Logesyskonen på ett mycket bra sätt. Maten,
stekt sill med potatismos och tillbehör smakade fint, precis som kaffet och tårtan. Och
priset, facila 100 kronor, klagade ingen på.
/JK

N AT I O N A L
ARCHIVES

IKA

VA S A

med fem års mellanrum, 1987, 1992, 1997,
2002 och 2007. Han kunde konstatera att
Logen hållit stilen med god mat, fina program med god underhållning och allt till ett
lågt pris.
2007 års efterkapitel i april var heller inget
undantag. Temat var kulturafton-Taubeafton

Aktivitetsklubb nr 22
Vasa-arkivets stödförening

bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:-

Livstidsmedlem kr 700:-

Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90
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Fler bilder från Distriktsmötet 2007 i Ljungby

26

27

Vasa Arkivet i
Bishop Hill

Vi välkomnar vår nye Föreståndare/
Arkivarie för Arkivet, Lars Jenner.
Lars Jenner har nu tagit över det värdefulla
arbetet på Vasa-Arkivet i Bishop Hill efter
Lillemor och Richard Horngren, som efter 15
år önskade gå i pension när Arkivet stängde
med öppettider för allmänheten inför vintern vid julen 2006. Samtidigt som
Arkivet var stängt passade man på att renovera både i arkivbyggnaden och i bostaden.
Lars är uppväxt i staden Shelton som ligger söder om Seattle på USA:s nordvästkust.
Han har sina familjerötter i Sverige där hans
mor Birgitta Söderberg var uppväxt på Ulvön
i norra Ångermanland. Nu har hans far Dick
och mor Birgitta flyttat tillbaka till Sverige
som pensionärer och bosatt sig i föräldrahemmet på Ulvön.
Lars har i huvudsak ägnat sig åt studier och
arbete på universitetsnivå i engelska, svenska,
litteratur och svenska kulturtraditioner. Han
har avlagt examen från de engelska och skandinaviska institutionerna på universiteten i
Seattle och Philadelphia. Lars har även under

två års tid arbetat och studerat i Sverige och
även forskat vid Umeå Universitet. Dessutom
har han undervisat vid Augustana College ,
Rock Island, i skandinaviska språk, kultur och
historia. Tillsammans med sin fru Anne har
han hållit i en svensk sommarskola vid Grebbestads Folkhögskola. Anne har som utbytesstudent studerat vid Uppsala Universitet.
Hon tjänstgör i veckan som bibliotekarie vid
North Park Universitetet i Chicago.
Både Lars och Anne talar det svenska språket flytande, behärskar fullständigt att läsa
och dokumentera vår historia och arkivmaterial.
Familjen Jenner flyttade in i arkivbostaden
den 20 mars 2007 och den 1 april öppnade
Arkivet för säsongen.
Arkivets öppettider: Tisdag – lördag kl
10.00 -16.00 och söndagar kl 12.00 – 17.00
Telefon: 001-309-927-3898
E-mail: vasa_archives@hughes.net
För Vasa-Arkivet och dess Stödförening
inom DL Nr 20
Gunnar Mossberg

Lars Jenner med familj, fru Anne och sonen Jesper
Nya medlemmar i LL634

Eira Lindberg i Ronneby

IN MEMORIAM

Vasa Orden av Amerika har sorg.
Efter nästan 50 års medlemskap har Gösta Jönsson,
Logen Malmöhus Nr 643, lämnat syskonringen.Han
avled, efter en tids sjukdom, den 13 juli 2007 i en ålder
av 81 år. Vi är många som med glädje minns Göstas
och Sonjas besök i Loger på båda sidor av Atlanten.
Alltid lika glad och positiv. Vi hoppas Du har god mat
och en fin tennisbana där Du är nu.
Vi kommer att sakna Dig!

O Leif Larsson, faddrarna Märta och Ove Thornblad
med nya medlemmarna Mai och Jan-Ola Sandberg

Julhälsningar i Vasa Nytt

Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända Dina J ul-hälsningar
till Vasa-vänner genom en radannons i
Gör så här:

VASA NYTT!

Betala till: PG 43 09 29-0, DL Södra Sverige Nr 20

Skriv Ditt/Ert namn och Logens Nr på postgiroblankettens talong
Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast den 18 oktober 2007.
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända Julhälsningar, ingen nämnd, ingen glömd!
Varje Loge är välkommen att önska en riktigt God Helg!
Dessa gemensamma julhälsningar kommer att publiceras i
VASA NYTTs novembernummer 2007.

Bilder från Minnesotadagen 2007. Det var ömsom regn, ömsom sol - men ändå gott om glada miner.

VASA NYTT
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Ansvarig utgivare:

CATHERINE BRINGSELIUS NILSSON, Distriktsmästare

Redaktörer:

BERTIL ERICSSON

PER ERICSSON

Älgvägen 15

Skönevik 4565

372 50 KALLINGE

372 91 RONNEBY

0457-245 42

0457-400 10
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vasanytt@vasaorden.se
Teknisk rådgivning:

BJÖRN ERICSSON

vasanytt.teknik@vasaorden.se

Nästa utgåva av denna medlemstidning kommer i november 2007

