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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 1 februari 2010.

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.

VASA-VÄNNER!
En fin sommar närmar sig slu-

tet, men då gläds vi åt en för-
hoppningsvis vacker höst. När 
hösten gör sitt intåg, laddar 
logerna upp för en period med 
fina möten. Åter skall vi möta 
många goda vänner, så för oss 
Vasa-syskon finns egentligen inga mörka 
och tråkiga årstider.

När styrelsen för Vasa Support Club av-
håller sitt möte i september, har vi en ovan-
lig fråga att diskutera. Hur skall vi upp-
märksamma supportklubbens 10-årsjubi-
leum? Den 2 april år 2000 bildades enligt 
charter-brevet Vasa Support Club.

I september-oktober sänder vi till Loger-
na våra inbetalningskort för årsavgiften år 

2010 (vårt jubileumsår!). Vi hoppas att vi 
som vanligt får hjälp av Loger-
nas PS att distribuera dessa fär-
digskrivna inbetalningskort till 
samtliga medlemmar i okto-
ber-november. STORT TACK 
på förhand!

Hjälp oss att få flera medlem-
mar till Vasa Support Club! Ju fler med-
lemmar ju mer kan vi bistå våra Loger och 
enskilda medlemmar (inte minst ungdo-
mar). OBS! Fortfarande oförändrade avgif-
ter! 100:-/Loge och 30:-/medlem! Alla kan 
vara med!
Varma hälsningar till Er alla från
VASA SUPPORT CLUB
Postgiro Nr 105 68 42-6
Rolf Arnshed, Ordförande
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Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

REDAKTÖREN 
HAR ORDET.

Ordenssyskon!
Detta har inte varit ett bra år för en re-

daktör av VASA NYTT. Det började med 
trassel med utgivningsbeviset under våren. 
Under hösten har krånglande datorer orsa-
kat mycket problem. Det fick därför bli yt-
terligare ett dubbelnummer. Men nu hop-
pas jag att det skall fungera som normalt 
igen.

Min förhoppning är att Ni ska ha behåll-
ning av tidningen, även om Ni får den se-
nare än normalt. Det finns mycket att se 
och läsa, en del hände för ganska länge 

sedan, men när 
Ni ser och läser 
om detta, vaknar 
kanske minnesbil-
derna. Det har fak-
tiskt hänt väldigt 
mycket under det 
gångna året. Det 
trevliga Distrikts-
mötet i Växjö, ÅSA- firande i Värmland 
och i Småland, Önnestad-dagen, Svensk-
Amerikanska arrangemang, sommarfester 
och naturligtvis alla trevliga Logemöten.

Bertil Ericsson
Redaktör

DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT

Ordenssyskon!
Välkommen till en ny Distriktstermin.
Jag hoppas att ni har haft en skön sommar 

och att ni känner er inspirerade att komma 
igång med höstens Vasaarbete. 
Vid Distriktsmötet den 15-17 maj 2009 i 

Växjö blev jag omvald som Distriktsmästare. 
Det är ett intressant och ansvarsfullt uppdrag, 
som jag har fått förtroende att förvalta ännu 
en Distriktstermin. Tack för det förtroendet!

Jag ser fram emot att arbeta med mitt nya 
Exekutiva Råd och tackar samtidigt de tjäns-
temän som avgått, för deras fina insatser för 
Distriktslogen Södra Sverige Nr 20. Jag tack-
ar också mina Distriktsdeputerade för gott 
arbete från förra Distriktsterminen och väl-
komnar denna periods Distriktsdeputerade. 

Jag vill också ge er, alla fantastiska Vasa-
medlemmar, en eloge för det arbete som ni på 
olika sätt och i olika sammanhang gör för vår 
Orden. Det är vi tillsammans som bidrar till 
att Vasa Orden av Amerika fortfarande efter 

mer än hundra år är en 
aktiv organisation. Vår 
Ordens grundtes är 
främjande av vänskap 
och omtanke om var-
andra. Det kan aldrig 
bli omodernt. Sen 
kan formerna för vår 
verksamhet behöva 
anpassas för att tilltala nya generationer. 
Jag har tidigare sagt att vår Orden måste växa 
både utifrån och inifrån. Vi behöver fler med-
lemmar och vi behöver tänka kring vår verk-
samhet, identifiera det som vi upplever som 
bra och förbättra oss i andra avseenden. Tänk 
på Vasa Orden av Amerika som ett varumärke: 
vad står vi för, vad vill vi stå för och uppfattas 
vi så som vi önskar. Fundera och hör gärna av 
er med synpunkter brevledes eller via email.

På annan plats i tidningen finns ett referat 
från vårt Distriktsmöte och en presentation 
av ER.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
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AKTIVITETSKLUBB NR 22 
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

bildad 21 september 1992

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd A rkivets 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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Ordenssyskon!
Jag vill börja med att 

tacka för förtroendet att 
blivit vald till Vice Di-
striktsmästare.
Jag känner mig stolt över 

att ha erhållit detta förtro-
ende och skall göra mitt 
bästa med att försöka leva 

upp till allas förväntningar.
Jag är sedan 1971 medlem av Logen Skåne 

Nr 570 och har under många år haft glädjen 
att få tjänstgöra på ett flertal av Logens tjäns-
temannaposter.

Under de senaste sex åren, har jag de första 
två åren varit Vice Distriktssekreterare och 
de senaste fyra åren Distriktssekreterare.

Dessa sex år har varit oerhört intressanta 
och lärorika, och vi skall inte glömma all den 
trevliga kontakt som har varit med speciellt 
Lokallogernas Protokollsekreterare.

Det har periodvis varit mycket arbete att 
utföra speciellt inför Distriktsmötena och i 
samband med all sammanställning av Loger-
nas terminsrapporter i februari månad, som 
senast den siste skall vara Storlogesekretera-
ren tillhanda.

Som VDM skall jag bl.a. ha ansvaret för att 

tjänstemannapärmen är uppdaterad.
Denna pärm som finns i 2 exemplar i varje 
Lokalloge, hos Ordförande och PS, innehål-

ler massor av information av allehanda slag 
som berör Logearbetet. Där finns nedskrivet 
för flertalet av tjänstemannabefattningarna 
vad som skall göras på respektive befattning.

Har Du som tjänsteman inte erhållit några 
kopior av detta så låt Ordförande eller PS få 
vetskap om detta så Du kan få kopior på just 
dina tjänstemannapapper.

En annan del jag skall syssla med är Med-
lemsvårdskommittén.
TÄNK OM alla tog in var sin ny medlem, då 

hade vi fördubblat medlemsantalet!
Detta är väl inte helt otänkbart, för visst 

har du trogna grannar och goda vänner som 
platsar bland alla oss andra trevliga VASA-
SYSKON.

En annan viktig sak är registreringen av 
faddrar, som när Du intaget ett visst antal 
medlemmar, blir belönad med ett litet märke, 
som visar hur många nya medlemmar Du 
medverkat till för att öka vårt medlemsantal.

Med önskan om ett gott Vasa år och många 
trevliga Logemöten i vårt distrikt.

I Sanning och Enighet
Olle Wickström

VDM HAR ORDET

VASAVÄNNER!
Jag vill först tacka för det stora förtroendet 

jag fick när Ni valde mig till Distriktssekre-
terare vid Distriktsmötet i Växjö den 16-17 
maj 2009.

Efter 4 år som Vice Distriktssekreterare ska 
jag nu försöka leva upp till de förväntningar 
som finns på min nya tjänstemannapost och 
göra allt så långt mina kunskaper räcker.

Det är inte utan viss vördnad jag känner in-
för mitt nya tjänstemannauppdrag.

Med goda tjänstemän vid min sida ska det 

nog gå.  All vår början bli-
ver svår heter det ju och 
så lär det nog bli ett tag 
framöver vilket jag hop-
pas Ni har överseende 
med. 

Med önskan om ett gott 
Vasa- samarbete

I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

DS HAR ORDET

VDS HAR ORDET
Vasavänner!
Mitt intresse för Vasa 

Orden av Amerika väck-
tes genom en artikel i 
tidningen Sydsvenskan 
för tio år sedan. Artikeln 
handlade om Logen Mal-
möhus nr 643 och dess 
fyrtioårs jubileum. Året 

därpå, i februari 2000, recipierade under-
tecknad med make Bo i Logen Malmöhus. 
Två år senare gick också vår dotter Elisabeth 

med i samma Loge.
Jag inledde min tjänstemannabana som 

Standarbärare, och fortsatte därefter som BPS. 
Just nu sitter jag tredje året som PS.
När jag fick frågan om jag ville bli VDS, blev 

jag först lite förskräckt, men samtidigt myck-
et hedrad. Jag tackar alla för förtroendet, och 
lovar göra mitt bästa. 

Distriktsmötet i Växjö var ett trevligt ar-
rangemang, som gav många nya bekantskaper. 
Jag och min make var där i egenskap av De-
legater för Logen Malmöhus, och det var en 
intressant erfarenhet. 

I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna

DKL HAR ORDET
Ordenssykon!
Vid Distriktsmötet i Växjö valdes jag till Di-

striktskulturledare och tackar för det förtro-
ende som därmed getts mig. 

Jag heter Maureen Bengtsson och tillsam-
mans med min make Göte tillhör vi Logen 
Småland Nr 618 i Jönköping.  Vi är relativt 
nya inom Vasaorden men känner att vårt 
medlemskap har gett oss mycket i form av 
gemenskap och nya kontakter både här i 
Sverige och i Amerika. Två veckor efter Di-
striktsmötet reste vi till USA. Huvudsyftet 
med denna vår första resa till mellanvästern 
var att besöka ”svenskbygderna” och träffa 
en släkting till min man, Glen E. Brolander 
(Årets svenskamerikan 1998) och hans familj. 
Vi mötte många amerikaner med svenska röt-
ter som visade stort intresse för vår resa och 
Sverige.
Jag är Kulturledare i vår Loge och har upp-

levt det som stimulerande. Det har funnits 
mycket att göra för att hålla kontakt med 

alla våra vänloger i 
USA och Canada men 
mycket har också kom-
mit tillbaka i form av 
brev, nyhetsbrev och 
annat som har inspirerat 
mig och gett nya idéer 
för arbetet i vår Loge.

Jag ser fram emot en 
spännande och givande tid och hoppas att 
tillsammans med Kulturledarna i Lokallo-
gerna kunna arbeta vidare med det som kän-
netecknar Vasa Orden av Amerika – vänskap 
och kultur.

Då ni läser detta hoppas jag alla har haft 
en skön och avkopplande sommar och att ni 
inte missar höstens Logemöten och den ge-
menskap och vänskap som där genomsyrar 
vår Orden.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
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MDER HAR ORDET
Vasasyskon
Som nyvald MDER för DL 20 vill jag först 

tacka för förtroendet som jag fått.
Det blir en utmaning att axla det jobb som 

mina företrädare lagt ner genom åren i ER 
och Logearbetet men samtidigt är det skönt 
att ha en kunnig mentor att rådfråga.

Jag och min fru Britt (nu BPS) har varit 
medlemmar i LL Kärnan Nr 608 sedan 1997 
och jag har tjänstgjort som FS, BK och K i 
densamma.

Född på 50-talet bidrar jag till föryngringen 
av ER då min företrädare var äldre. Far till 
3 döttrar, brandmannen Anna, silversmeden 
Lena och blivande läraren Linda samt husse 
till jaktlabradoren Oscar är min privata bit.
Arbetet framför mig nu i höst börjar med 

DD-konferensen sista helgen i augusti där 

jag säkert kommer att 
lära och lära ut mycket 
bland nya och rutine-
rade medlemmar i DD-
leden.

Samarbete med 
MDER i DL 19, Rolf 
Öhgren, för att skriva 
samman gemensamma 

motioner till Storlogemötet 2010 ligger 
också på agendan under hösten.

Ser fram emot många frågor och kontakter 
för det är i dialogerna vi utvecklas, så skriv 
gärna och ofta.

I Sanning och Enighet
Bengt Åberg
mailto: dl20.mder@vasaorden.se

DH HAR ORDET

 

Vasasyskon
Jag heter Anita Nils-

son. Tack för förtroen-
det, att välja mej till 
Distriktshistoriker.
Jag gick med i vår Or-

den 1996 och har varit 
aktiv i stort sett hela ti-
den, i såväl Logearbete 

som styrelsearbete bland annat som Logehis-
toriker.
Jag tillhör numera Lokallogen Skåne Nr 570.
Jag hoppas på en god kontakt och ett bra 

samarbete med Logehistorikerna i Lokallo-

gerna.
Speciellt till dej som Logehistoriker, jag vill 

gärna ta del av dina värdefulla kunskaper och 
synpunkter, vad det gäller att bäst bevara och 
ta hand om historiken i din Loge.

Det är naturligtvis också min uppgift att bi-
stå dig med tips och råd efter min förmåga.
Till sist vill jag hälsa alla er Logehistoriker 

välkomna till våra kurser och träffar i framti-
den, vilka jag verkligen ser fram emot.
Väl mött!
I Sanning och Enighet 
Anita Nilsson

Jag tillhör LL Blå Jungfrun Nr 749 i Oskars-
hamn där jag blev medlem 1993.

Har innehaft följande befattningar i Lokal-
logen:
-VO 1 år (1996)
-O 2 år (1997-1198)
-FDO 3 år (1999-2001)
-FÖM 5 år (2003-2007)
-PS fr.o.m. 2008 och alltjämt.
I Distriktslogen har jag haft följande befatt-

ningar:
-DD för LL Westervik i 4 år (2002-2005)
-R/FÖM i 2 år (2007-2008) och har nu valts 

för ytterligare en två-
årsperiod.

Min livskamrat sedan 
40 år tillbaka är Gud-
run.

Ute i den allmänna 
världen är jag egen fö-
retagare, byggkonsult, 
sedan 25 år tillbaka.
I Sanning och Enighet
Kenneth Gustafsson

PRESENTATION R/FÖM

VARMT TACK
Till alla Er som gjorde vår käre

Lars Helgesons
begravningsgudstjänst

till ett ljust och vackert 
minne med all vacker 

musik, sång och
blommor i kyrkan.

Tack också för alla brev,
blommor, telefonsamtal

och minnesgåvor till hemmet.
Kerstin

Claes-Göran och Christina
Med familjer

GENOM MEDLEMSKAP, GÅVOR OCH 
 KO NDOLEANSER BLIR DU DELAKTIG I 

MÅNGA FINA PROJEKT INOM VÅRT DISTRIKT!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)

Välkommen i gemenskapen!
Postgiro 105 68 42-6
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LOGEGLIMTAR

LOGEN SKÅNE NR 570 - MALMÖ
SLÄKTFORSKNING
Vårens sista möte, fredagen 

den 17 april, blev lite längre 
än vanligt på grund av genomgången av mo-
tionerna till Distriktsmötet i Växjö. KL Olle 
Olsson berättade om Kulturledarträffen som 
hölls i Möckelsnäs Herrgård, där även SLKL 
Inger Hanright deltog, Inger som jag utväxlat 
e-mejl med och fått intressanta informatio-
ner om KL-arbetet i Amerika.  Inger berät-
tade bland annat att de stora distrikten är ett 
problem i Amerika och hon har en uppfatt-
ning om att många Vasamedlemmar fastnat i 
förgången tid och inte vill höra om den stora 
utvecklingen i Sverige.  Olle berättade också 
om att Professor Anne-Charlotte Hanes Har-
vey blivit utsedd till Årets Svensk-Amerikan 
. Ordföranden Carl-Olov Rindstål hade nöjet 
att dela ut 25-års märket till 3 st medlemmar, 
nämligen  Lena och Göran Persson boende i 
Hörby och Bertil Övall. Den sistnämnde har 
haft många uppdrag i Logen bl. a som PS, KL 

och Ordförande. Kvällens måltid bestod av 
en stor amerikansk pannbiff med tillbehör 
som smakade utmärkt, och hungriga var vi. 
Vår tidigare nämnda medlem, Göran Persson, 
stod för efterkapitlet i dag genom att berätta 

om sin framgångsrika släktforskning om sina 
släktingar i olika led i Amerika. Som vanligt 
var det många glada vinnare i våra lotterier 
som gick hem nu i sena timmen och även de 
som inte vann gick ändå nöjda hem med öm-
sesidiga önskningar om en trevlig sommar. 
KULTUR PÅ KUL-TUR. 
Vårutflykt söndagen den 24 maj.
Jag börjar lite vitsigt men det är en bra be-

skrivning av upplevelsen vi, 20 Logemed-
lemmar, hade denna söndag i maj. Samling 
gjordes i Ystad för fördelning i bilarna så alla 
slapp att köra, några anslöt i Ravlunda där 
första stoppet var vid Ravlundas gamla kyrka, 
som byggdes på 1200 - talet, inne i kyrkan 
finns kalkmålningar från 120 och 1500 ta-
let. På kyrkogården här ligger, som bekant 
för många, Fritiof Nilsson ”Piraten” begravd 
och hans gravsten var ju intressant att se med 
minst sagt en annorlunda inskription ”Här 
under är askan av en man som hade vanan att 
skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades 
han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 
januari 1972”. På denna kyrkogård är även 
Olle Adolpsson begravd. Färden gick vidare 
mot Kivik där vi stannade och beundrade 
statyn av ”Piraten” och huset han hade bott 
i, efter detta promenerade vi runt hörnet där 
Agneta Jönsson och John Andersson bor, där 
hade Agneta dukat upp smörgåsar och dryck 
av alla de slag, det var tur att vi var många som 
körde bil annars hade vi nog stannat där, det 
smakade förträffligt i det strålande solskenet 
Nästa anhalt var medeltidsborgen Glim-
mingehus som började byggas år 1499 men 
som fortfarande ät en gåta för forskarna. När 
vi lämnade Glimmingehus stod regnet som 
spön i backen så det planerade besöket på 

Sandhammarens fyr blev inställt. Nu körde 
vi till Löderups Strandbads Restaurang där 
bord var beställt och ett välfyllt smörgås-
bord stod till vart förfogande, trots klockan 
var15.00 var det otroligt fräscht och med 
många delikatesser och smarriga efterrätter 
samt kaffe och kakor, ett härligt smörgåsbord 
som avslutade vår kulturella utflykt. Idén till 
denna utflykt kom från John Andersson och 
Per Dahlman som tillsammans med  Gunnel 
Hallberg Dahlman också berättade lite om 
historien om de platser vi besökt. Ja det var 
en väl disponerad söndag ! /OO

Tre ”25-åringar”

Vad har Per Dahlman gjort?

LOGEN CARLSKRONA NR 601 - KARLSKRONA
MORGONBÖN
Logen Carlskrona Nr 601 avhöll Logemöte 

lördagen den 31 januari, 36 medlemmar 
hade åhört kallelsen, samt gäst från Logen 
Carl Von Linne Nr 678 och vår DD Gun 
Sellerberg som med stor säkerhet ledde års-
mötesförhandlingarna. Två nya medlemmar 
balloterades in, samt 3 st Vasasyskon som be-
gärt överflyttning till vår Loge godkändes till 
överflyttningen.

Efter en utmärkt måltid föreläste vår Lo-
gesyster Siegiinde Olsson om HÄLSAN 
och OHÄLSAN. Siegiinde är utbildad Trio-
log - Massageterapeut,intresset var stort och 
många medlemmar ställde frågor och fick 
svar. Här nedan följer några citat från föreläs-
ningen som Sy Siegiinde kallade morgonbön.
”Jag vill börja denna dag med att acceptera 
att jag är jag, jag har alla möjligheter inom 
mig, jag äger allting hos min kropp alla mina 
tankar och ideer. Mina känslor vilka de än är. 
Mina handlingar mot andra eller mot mig 
själv. Jag äger mina framgångar och mina 
misstag, allt detta är mitt.
Jag är jag-jag är trygg i mig själv.
Jag känner en djup glädje att jag är jag. Jag 

har en alldeles ny dag framför mig. Jag kom-

mer att göra bra saker idag.”
Slut på citat..
Medlemmar i Vasa Orden av Amerika var 

stolta. Ni är medlemmar i Vasa Orden av 
Amerika. GS

SOMMARFEST PÅ HÄSSLEGÅRDEN
Lördagen 13 juni var det åter dags för att 

träffas på Hässlegården hos Kärstin Holm-
berg-Jönsson. Ett sjuttiotal ( 70 ) Logesys-
kon och vänner hade mött upp denna dag. 
Vi hade gäster från Logerna Ronneby, Växjö, 
Västervik och Logen Skåne. Trots att väd-
ret var opålitligt var stämningen redan från 
början på topp. Kaffe och jordgubbstårtorna 
smakade bra och hade en strykande åtgång.
Ingen sommarfest utan sedvanlig tipsrunda 

och lekar och dessa genomfördes med glatt 
humör och många glada skratt. I väntan på 
att grillen skulle bli varm underhölls vi av 
trubadurerna Inge Wijk och Sven Nilsson 
och vår Logebroder Lennart Jändel underhöll 
och kompade med sitt dragspel.  Allsången 
hördes vida omkring. Efter grillningen  och 
alla var mätta och belåtna, intogs den lövan-
de logen där det blev dans, lotteridragning 
med många fina vinster och kaffe med rabar-
berpaj och vaniljsås. Kvällen avslutades med 
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ytterligare underhållning av Sven Nilsson och 
Lennart Jändel . Ännu en sommarfest i sann 
Vasaanda var avslutad.  /GS.

Bilder på sidan 17.

LOGEN KÄRNAN NR 608 - HELSINGBORG
AMISHFOLKET
Den 18 april samlades Logen för vårens 

sista Logemöte. Efter mötet avnjöts en härlig 
måltid som arbetsgruppen för kvällens möte 
tillagat. De serverade Nötpanerad Kalkonfilé 
och som efterrätt Rabarberpaj med vaniljsås. 
Efter maten fick vi höra ett intressant före-
drag av Ingrid Hult om Amishfolket, som bor 
i Amerika och lever som man gjorde i gamla 
tider. De är duktiga på hantverk och vi fick 
se fina quiltingarbeten och höra hur de lever 
och försörjer sig idag. /EH

GÖKOTTA
Den 21 maj hade KL Sven Broddesson an-

ordnat en utflykt med rubriken ”Gökotta”. 
Några flygande gökar såg vi inte, utfärden 
hade denna gång förlagts till tunnelbygget 
vid Hallandsås. En intressant visning och ut-
ställning fick vi ta del av. Därefter gick turen 
vidare upp på den vackra Bjärehalvön, där vi 

intog medhavda matsäckar. Vi hann också 
med ett spel med pengar, ingen vann, täv-
lingsledaren kallade det för kronspelet. /AL 

Ingrid Hult berättar om och
 visar Amishfolkets hantverk

Gunilla och Sven Broddesson nju-
ter av matsäck och fint väder.

LOGEN CHRISTIAN NR 617 - KRISTIANSTAD
SKÄKTEKNIV MED MERA
Den 25 april var det dags för Logen Chris-

tian Nr 617 att ha sitt fjärde och sista Loge-
möte för säsongen.

Efterkapitlets rubrik ”Allmogeexperten 
Gert Backe talar om Kärleken till männis-
kan och tingen” lockade många. Det blev ett 
50-tal som samlades för kvällens evenemang 
och alla fick vid ankomsten ett placeringskort 
med en bild av ett gammalt allmoge-föremål. 
Det var hänvisning till bordsplaceringen och 

det aktuella föremålet utgjorde en del av 
bordsdekorationen. Kvällens meny var vårlig 
kalasgratäng och en underbart god stickel-
bärskräm som uppskattades mycket; det gav 
en god föreställning om äldre tiders matlag-
ningskonst.
Allmogeexperten Gert Backe var dragplåst-

ret denna afton och uppmaningen att medfö-
ra egna gamla saker för hans bedömning hade 
hörsammats. I sin föreläsning gav Gert Backe 
exempel på de ting som följer människan 

genom livet. Han började med att visa upp 
en vanlig fästmansgåva, en skäktekniv, för 
att sedan övergå till egentliga bruksföremål. 
Fästmansgåvor har haft stor betydelse men 
har sällan använts i praktiskt bruk. Bruksfö-
remålen däremot ger en bild av det dagliga 
livet. Det är viktigt att känna till så mycket 
som möjligt kring gamla ting t.ex. vem som 
ägt föremålet, vem som kan ha tillverkat t.ex. 
den gamla soffan? Under vilka förhållanden 
levde man i de trakter den snickrades? Före-
målets värde ökar om det finns sådana upp-
gifter och värdet mätt i pengar blir därmed 
också större!

Det blev för alla en mycket berikande kväll 
för vilken främst paret Herbst och festkom-
mittén var att tacka.  

NATIONALDAGEN    
Förra året 2008 firade vi inom Logen Na-

tionaldagen i Åhus, i år blev det i stället i 
Kristianstad i Tivoliparken. Vår vackra park 
som fått sitt namn efter den berömda parken 
i Köpenhamn.

Med den svenska flaggan i spetsen mar-
scherade tåget iväg från Stora Torg. Vår Loge 
var en av de många föreningar som lät sig 
representeras med egen fana. Efter att ha 
passerat rådhuset gick tåget via Nya boule-
varden till Tivoliparken och nedanför sce-

nen ställde fanbärarna upp sig. I den hårda 
blåsten måste fanorna stramas åt och hållas 
igen men den vackra Vasa-flaggan väckte 
ändå uppmärksamhet. Vi fick anledning att 
berätta om vår Orden och Logen Christian 
Nr 617. Nationaldagsfirandet i Kristianstad 
hade en tydligt internationell inriktning ge-
nom att även Röda Korset medverkade med 
bl.a. folkdansuppvisning av barn från Filippi-
nerna och andra länder. Högtidstalare var en 
ung flickscout som berättade om världsscout-
jamboreen år 2011 då det kommer 30 000 
deltagare till Rinkabyfältet.

Efter ceremonierna samlades vi på Region-
museets café Mirö för en kopp varmt kaffe 
som blev en trevlig avslutning av firandet.
ANTIKRUNDAN
Lördagen den 4 juli, ”The Fourth of July”, 

var dagen för Antikrundan med logen Chris-
tian 617. Förväntansfulla Vasa-medlemmar 
samlades på parkeringsplatsen på torget vid 
Tingshuset i Degeberga. Parkeringen som har 
en vacker pergolagång hade stolpar försedda 
med namnskyltar. Flera av stolparna hade do-
nerats av utvandrare komna från Gärds härad. 
En trevlig idé och ett efterföljansvärt exem-
pel!

Det första besöket för Antikrundan var just 
i Tingshuset där paret Peter och Louise Kle-
berg tog emot oss. Lokalen med alla gamla väl 
bibehållna möbler och vackert exponerade 
silverföremål gav ett helhetsintryck av kvali-
tet och vintage. Peter K gav oss en presenta-
tion av svenskt silver genom tiderna och han 
framhöll bl.a. Ateljé Borgila som vi också fick 
se flera exempel från.
Det blev sedan kaffedags och vi kunde packa 

upp vår matsäck i Hembygdsparken som lig-
ger intill Trollemöllabäcken. Trakten är känd 
för sin skönhet och där fann vi en gammal 
skånegård inbäddad i tusentals blommande 
doftande gammaldags rosor. Vi välkomnades 

Elsie Olsson, Ester Ekström och Kerstin Ferm 
var några av dem som deltog på Nationaldagen.
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av paret Göran och Marianne Engzell som 
bor i denna vackra miljö. Med ett uppfriskan-
de glas vin kunde vi njuta av anblicken medan 
Göran berättade om sin verksamhet och sitt 
intresse för främst skånska vävnader. Närhe-

ten till Danmark och kontinenten och Skånes 
rika jordar gjorde det möjligt för allmogekul-

turen att utvecklas och de skånska flamskväv-
naderna har alltmer kommit att värdesättas. 
Priserna stiger också ständigt. Gamla tekniker 
som röllakan och flossa har åter tagits i bruk 
i modern svensk mattkonst av främst Märta 
Måås Fjetterström. Med hennes verkstad i 
Båstad förs det skånska textilarvet vidare. Att 
få del av Göran Engzells kunskaper om anti-
kviteter och vackra föremål var ytterligare en 
upplevelse denna dag.

Resan fortsatte söderut och utefter vägen 
mot Simrishamn besökte vi ännu en antikaf-
fär. Det är alltid lika roligt att komma in i 
en välskött sådan, här överraskades vi dess-
utom av hur stor själva butiken var och med 
en övre våning dessutom. Utifrån vägen såg 
verksamheten ganska oansenlig ut men, vilka 
fynd bland möbler, porslin och glas, linne, ja 
allt! Och allt var så skinande rent och silvret 
så bländande väl putsat. Frestelser fanns och 
till de priser som angavs var det lätt att falla 
och göra mycket fördelaktiga inköp.

Nästa stopp var Simrishamns välrenomme-
rade Hotel Svea där vi i den stora matsalen 
serverades läcker fläskfilé. Efter att ha samlat 
nya krafter fortsatte vi mot Gladsax och yt-
terligare en antikaffär. Namnet på denna var 
Karossgården vilket antyder att där en gång 
funnits stora vagnar. Den rymliga byggnaden 
var nu fylld av alla de slag av antikviteter och 
kuriosa som tänkas kan. Allt så välordnat och 
systematiskt, dukar, linne och textilier i väl 
tilltagna fack med uppgift om innehåll, lam-
por hängande i ställningar från taket etc. Och 
priserna på de tusentals varorna var verkligen 
överkomliga. Här skulle man kunna tillbringa 
en hel dag bara för nöjes skull.
Tyvärr led dagen mot sitt slut och vi mås-

te återvända hemåt efter en mycket trevlig 
samvaro. Den 4 juli 2009 kommer vi alla att 
minnas som dagen för ”vår Antikrunda”. Pa-
ret Herbst som under våren och sommaren 

kört omkring och sökt lämpliga besöksmål 
hade verkligen lyckats med sitt arbete. När 
vi själva ger oss ut på antikrunda hädanefter 
kommer vi att tacksamt minnas denna fan-
tastiska dag.

Själva ordet ”antikrunda” berättade Louise 
Kleberg i Degeberga för mig hade hon själv 
myntat och sedan har Knut Knutsson med 
TV anammat och spritt det. /BV

Göran Engzell visar skånsk allmogeväv-
nad för bland annat Lena Herbst.

Mera information om det skånska kuturarvet.

LOGEN SMÅLAND NR 618 - JÖNKÖPING
SYSTRARNAS AFTON
Den 26 april var det dags för sista Logemö-

tet för våren i Logen Småland Nr 618. Kväl-
len till ära bar alla damer hattar. Ett bildspel 
med titeln ”Huvudbonaden – igår och idag” 
visade dess historia från 1500-talet till idag. 
Ett allsångshäfte hade satts ihop för kvällen 
med både hattsånger och vårsånger och med 
hjälp av pianisten Nisse Stenbäck sjöngs vi-
sorna glatt av alla. Systrarnas afton blev verk-
ligen en kväll med många vackra hattar, god 
mat, mycket sång och glada skratt.

HEMBYGDSFEST I BARKERYD DEN 2 
AUGUSTI

 Varje år välkomnas och hyllas Texas Lucia 
av Hembygdsföreningen i Barkeryd i sam-
verkan med Emigrantinstitutets Vänner och 
Vasa Orden av Amerika, Logen Småland Nr 
618.

 I 22 år har Texas Lucia utsetts av The Swe-
dish Club i Houston och i 21 år har hon varje 
år kommit till Barkerydsdagen första lörda-
gen i augusti. 
Texas Lucia (2008) heter Eden Shapiro. 

Eden härstammar på sin mors sida från Dals-
land och har även släkt i Värmland. Eden 
framförde i ett tal på utmärkt svenska en 
hälsning från The Swedish Club och berät-
tade också om sig själv. Från Logen Småland 
överlämnades ett diplom som minne. 

  Från Barkeryds socken har många utvandrat 
till Texas. Först att resa dit var Sven Magnus 
Swenson (år 1838) och sedan följde många 
efter. Dagen firas till minne av SM Swenson, 
som byggde ett ranchimperium i Texas, och 

alla andra utvandrade sockenbor.
SOMMARUTFLYKT 
  Lördag den 8 augusti var det dags för årets 

sommar- utflykt. Vi var inte så många den här 
gången som hade möjlighet att följa med men 
vi hade en härlig dag med vackert väder, intres-
santa platser, god mat och trevligt umgänge. 
  Vår resa gick först till Gamla Hjälmseryds 
kyrka där Rune Fornander berättade om 
kyrkans historia. Nästa anhalt blev hos Eva 
Spångberg, konstnärinnan som gjort många 
vackra träskulpturer till kyrkor i södra Sve-
rige. Hon kunde inte själv visa oss runt utan 
vi fick se en mycket innehållsrik video om 
hennes liv och arbete. Efter videon tittade vi 
på hennes skulpturer i trädgården.

Efter detta var det dags för lunch på 
Ljunga Park, ”Nordens största trähus”. 
Mellan 1907 och 1947 var detta Sävsjö 
sanatorium, en kureringsplats för svårt 
lungsjuka, mestadels tuberkulossjuka.  
  Efter en alldeles utmärkt lunch fortsatte 
vi till Komstad Kvarn för att höra om byg-
dens och kvarnens historia av Bruno Svens-
son och sedan sanningen om Jonas Brunck, 
smålänningen som gett namn åt stads-
delen Bronx i New York av Elna Nilsson.  
  Vår resa höll sig inom Njudung på det små-
ländska höglandet, där de kända Njudungs-
kyrkorna finns. Dessa kyrkor (nio till anta-
let) är byggda på 1100-talet och kallas för 

”barfota kyrkor” då de saknar sockel. Det var 
naturligt att avsluta vår utflykt med ytterli-
gare en av dessa, Norra Ljunga kyrka.  Inne i 
kyrkan fick vi höra om Smålands största kyr-
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komålare, hovmålaren Pehr Hörberg (1746 
– 1816), som hade bott i Komstad och gjort 
många kyrkomålningar i Småland och Öster-
götland. Den innehållsrika dagen avslutades i 

församlingshemmet med kaffe och Komstad-
kringlor./MB
Bilder på sid 18.

Den 16-17 maj höll DL Södra Sverige Nr 
20 Distriktsmöte i Växjö, dit LL Carl von 
Linné Nr 678 inbjudit.

Närmare 180 Vasamedlemmar deltog, däri-
bland flera från USA: GM Rolf Bergman med 
hustru Marty, VGM Bill Lundquist med hus-
tru Sheila, DM DL 8, MSLER Tore Kellgren 
med hustru Birgitta och SLKL Inger Han-
right. Storlogen representerades dessutom av 
MSLER Sweden Tore Tellberg, MSLER At 
Large Bertil Ericsson, SLKL Gun Lith och 
SLU Morgan Pålsson.

Huvuduppgiften för ett Distriktsmöte är, 
dels att rapportera från den gångna terminen, 
dels att göra avstamp inför den kommande. 
Det innebär bl.a. val till olika ämbeten, fast-
ställande av budget och att ta ställning till de 
motioner som inkommit. Det innebär myck-
et arbete för de utsedda delegaterna, som 
bör vara väl pålästa. Så var tydligen fallet, då 
DM Catherine snabbt och säkert ledde för-
handlingarna till beslut, som förhoppningsvis 
kommer att gagna Lokallogerna och Vasa Or-
den av Amerika.

(Som iakttagare och egoistisk SLKL var jag 
särskilt intresserad av DKL:s rekommenda-
tioner och hur de togs emot. Att några LL 
reserverade sig mot ”ett säkerställande av 
medlemstilldelning till kulturen”, tycket jag 
är trist i en Orden som ska verka för kultur. )

Ett Distriktsmöte innehåller inte bara ar-
bete. På fredagskvällen var det mingelafton. 

Så mycket mingel blev det nu inte, utom vid 
försöken att nå fram till ”köttgrytorna”. Dä-
remot berättade den dragspelande 
O Walle Johans-
son, LL Westervik 
Nr 679, den, en-
ligt honom, sanna 
historien om Au-
gust Strindbergs 
Hemsöborna.

På lördagskvällen 
hölls en förnäm-
lig bankett. Värd-
logens O Gunnel Palm hälsade 
gästerna välkomna i ett spirituellt tal på vers. 
Under middagen överraskade Carl von Linné 
( Åke Lundblad) med att komma på besök 
och ge oss glimtar ur Logens historia. Ef-
ter middagen  blev det tid för dans till Per 
Hjalmarssons enmansorkester, som spelade 
så trevligt (och lagom högt !!). Då blev det 
också tid att prata med Vasavänner man inte 
träffat på länge, eller kanske aldrig tidigare 
mött. Då upplever jag verkligen att VOA 
är en vänskapsorganisation och sanningen i 
några rader av Hjalmar Gullberg: ”--- Byta ett 
ord eller två, gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så” .Di-

striktsmötet i Växjö blev ännu ett värdefullt 
och fint Vasaminne att lägga till de tidigare.    
/ Gun Lith

Bilder från Distriktsmötet på sidorna 19-21

DISTRIKTSMÖTET I VÄXJÖ 2009

Det är fredagen den 31 juli och vi närmar 
oss Karlstad. Solen bryter igenom molntäcket 
och staden lever upp till förväntningarna.

Kvällens värd, Karlstad kommun, vår 
Svensk-Amerikan för 2009, och alla Vasasys-
kon samlades kl 19.00 på det nyinvigda Sve-
rige Amerika Centret, platsen som ”keeps the 
Swedish American history alive”.
Vi bjöds till bords och fick underhållning 

av Carina Ekman och Ove Clapson. Ove 
gestaltade Hjalmar Pettersson från Munk-
fors som allmänt kallades ”Olle i Skratthult”. 
Han etablerade sig med tiden som en av de 
mest kända underhållarna bland svenska-
merikanerna. En av hans mest kända sånger 
är ”Nikolina”. Den är en berättelse om hans 
eget liv och leverne. Anne- Charlotte har ar-
betat aktivt på flera sätt för att levandehålla 
hans kulturarv. Anne-Charlotte växte upp i 
Gamla stan i Stockholm. Familjen var mycket 
kulturellt intresserad. Det präglade hennes 
liv. Hon har gjort berömvärda insatser inom 
olika kulturella genrer. Hon har en Bachelor 
of Arts i konsthistoria och en doktorsgrad i 
teatervetenskap. Immigranternas populärkul-
tur blev viktiga forskningsprojekt för henne. 
Dokumentation finns i skrift, på scen, i TV-
program och på LP-inspelningar.

Festligheterna på Sverige Amerika Centret 
fortsatte och det blev  tillfälle för alla Vasa-
syskon att sjunga allsång. Anne-Charlotte 
ledde den kanske mest älskade nämligen 

”Hälsa dem därhemma”. Under kvällen blev 
det tillfälle att se utställningen ”Värmlands-
gåvan”. Den består av ett stort antal föremål 
och dokument, alla från Värmland. Föremå-
len skänktes 1952 till Swedish Amerikan In-
stitute i Minnesota som en synbar länk mel-
lan svenskamerikanerna och hembygden. Ut-

ställningen har sedan visats på olika platser i 
USA. I samband med invigningen av Sverige 
Amerika Centret lånades den hem. 

På lördagen firades John Eriksson-dagen i 
Filipstad där Anne-Charlotte hade ett upp-
drag. John Eriksson är tillsammans med sin 
bror Nils två mycket betydande emigranter. 
Genom sina kunskaper, främst på teknikens 
område, har de gjort en betydande insats. 
John är en av Sveriges mest betydelsefulla 
uppfinnare. Han ägnade hela sitt liv åt tek-
nikutveckling. Han arbetade också aktivt mot 
slaveri och för alla människors lika värde. Ett 
imponerande monument har rests vid kanten 
av sjön Daglösen. Här hölls i år, liksom varje 
år, en minnesstund till hans ära. Korta anfö-
randen hölls, bland annat talade en repre-
sentant för amerikanska ambassaden. Anne-
Charlotte genomförde här tillsammans med 
en man från Hemvärnet en kransnedläggelse.

Ett parkprogram framfördes senare vid Ka-
nonudden. Hemvärnets musikkår spelade och 
solosång framfördes av Kerstin Ryhed Lun-
din. Årets svenskamerikan Anne-Charlotte 
Hanes Harvey hedrades av de båda svenska 
distriktsmästarna Einar Savolainen Grön, DL 
19, och Catherine Bringselius Nilsson, DL 20, 
med minnesplakett och diplom.
Avslutningsvis spelades slaget vid Hampton 

Roads upp, en rekonstruktion av slaget år 
1862 då John Erikssons krigsskepp Monitor 
kämpade mot skeppet Merrimac. Det var 
den första strid som förkommit med pan-
sarbeklädda fartyg. Inget av fartygen fick di-
rekt avgörande träffar på motståndaren, men 
Merrimac fick dra sig tillbaka för att se över 
sina skador. Monitor hade därvid lyckats med 
sin uppgift att skydda bland annat USS Min-
nesota.

ÅRETS SVENSK-AMERIKAN ANNE-CHARLOT-
TE HANES HARVEY HYLLADES I VÄRMLAND
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Lördagskvällen inleddes med en samling 
på Sverige Amerika Centret. Vi hälsades 
välkomna genom en fartfylld uppvisning av 
Gundegabaletten. 

Middag följde på Stadshotellet där under-
hållning bjöds av Silva Musica som spelade 
folkmusik av bland annat Benny Andersson.

Kvällens höjdpunkt var förstås hedrandet 
av Anne-Charlotte. Distriktsmästarna Einar 
och Catherine överlämnade DL 19:s och 
DL 20:s gemensamma gåva, två ljusstakar i 
kristall från Orrefors. Årets Svensk-Amerikan 

fick också mottaga standar från de båda Di-
strikten. I samband med denna högtidlighet 
höll Årets Svensk-Amerikan professor Anne-
Charlotte Hanes Harvey ett lysande och bril-
liant tacktal. Årets Svensk-Amerikan 2009 
var den 50:de i ordningen, som fått motta-
ga denna fina utmärkelse av Vasa Orden av 
Amerika.

DKL DL 19 Kristina Dahlberg Andersson
Foto. Göran Nilsson, DL 20
Bilder från Värmland på sidan 24.

Utvandrarmonumentet KARL OSKAR 
OCH KRISTINA har firat 50-årsjubileum 
i Karlshamn den 21 juni 2009. Logen UT-
VANDRARNA NR 680 AV VASA ORDEN 
AV AMERIKA  hade efter mycket planeran-
de och arbete, främst av vår duktige Ordfö-

rande Bertil Geneback, en mycket gemytlig 
och välbesökt dag med ett rikt programutbud. 
Festligheterna började med friluftsgudstjänst 
redan kl 10.00. Fanparad till musik av Karls-
hamns Folkliga Musikgrupp kl 12.00 och där-
efter Högtidstal av Karlshamns kommunal-
råd Sven-Ake Svensson över monumentets 
betydelse för vär kommun, Tf Verksamhets-
chef Lars Hansson frän Emigrantinstitutet 
och DM Catherine Bringselius Nilsson, som 
talade över frågeställningen ”Hur förvaltas 
minnet av utvandringen”. Catherine framhöll 
att författarskap, bildkonst, film, utställnings- 
och museiverksamhet är några av uttrycks-
formerna som bidrar till att bevara minnet av 
emigrationen.

Ett Astrakanäppelträd, skänkt av Kommu-
nen, planterades i närheten av monumentet.

Solen sken hela dagen och Uffe och Marle-
ne spelade countrymusik, KL Marianne Wall-
dén berättade emigrantminnen och många 
gick vår tipsrunda. Mat och kaffe serverades 
och en film frän invigningen för 50 år sedan 
visades. En alldeles underbar dag till mångas 
glädje.   /UÖ

UTVANDRARMONUMENTET 50 ÅR
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SOMMARFEST PÅ HÄSSLEGÅRDEN
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HATTPARAD
Ovan Gunvor Wahlstedt, Aino 

Bergling och Olga Svensson. 
Till höger Birgitta Stenberg och 
till vänster Annette Atterling.

Per-Olof Brinck, Eden 
Shapiro (Texas Lucia) 
och Maureen Bengtsson.

Harald Pettersson, Bruno 
Svensson, Per-Olof Brinck, 
Rune Fornander och Göte 

Bengtsson njuter av kaffe och 
Komstadkringlor liksom

Annette Atterling, Eira 
Lindberg, Ing-Marie 

Brinck, Maureen Bengts-
son, Elna Nilsson 

och Maj Fornander.

DISTRIKTSMÖTET I VÄXJÖ 2009

Borgmästare Nils 
Posse välkomnar

Välkommen 
till Växjö

Logesalen

DM öppnar 
Distriktsmötet

Registrering

Kommittéarbete
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MERA FRÅN DISTRIKTSMÖTET OCH ÄNNU MERA
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BISHOP HILL
Lördagen den 17 januari hade vi årets för-

sta Logemöte som även var årsmöte. Ett 40-
tal egna och gästande (blivande medlemmar) 
hade mött upp denna fina vinterkväll.

Under Kontakt Amerika utlyste vår KL en 
ny tävling, den här gången gällde det för Lo-
gesyskonen att gissa rätt årtal, med hjälp av 
vissa händelser som hände det året.
Vår PS Gertrud Hägg gissade rätt årtal och 

vann en triss –lott med garanterad vinst!
Efter Logemötet åt vi en middag bestående 

av bergtungefilé med druv-och svampgrati-
nerad spenat och hummersås. Därefter var 
det dags för hedersmedlemmen i Distriktslo-
gen, Gunnar Mossberg från Logen Ronneby 
Nr 630, att ta till orda och visa bilder från 
Bishop Hill. På ett mycket levande och trev-
ligt sätt, berättade Gunnar inte bara om Vasa-
arkivet utan även ”historien ” om Bishop Hill, 
en värdefull information speciellt för våra 
nya medlemmar och jag citerar: ”För c:a 150 
år sedan, 1846 började koloniseringen av de 
bördiga slätterna i Bishop Hill i Illinos, USA, 
som ligger vid järnvägen mellan Chicago och 
Bulington omkring 200 km väster om Chi-
cago.

Då kom 1200 svenskar anförda  av den ka-
rismatiske självlärde predikanten Erik Jans-
son från Biskopskulla i Uppland. Varje svensk 
som emigrerade vid den tiden fick mot en 
billig betalning en jordbit 800 X 800 meter. 
Ett stort religiöst kollektiv byggdes upp av 
svenskar som var duktiga jordbrukare, hant-
verkare och företagare och snart blomstrade 
Bishop Hill. Tyvärr mördades deras starke 
ledare predikanten Erik Jansson vid en rätte-
gång 1850 och fick bara uppleva uppbyggnad 
av kolonikyrkan som stod färdig 1848 och 
fortfarande används.
Om man kommer huvudgatan in i Bishop 

Hill söder så ligger Vasa Arkivets byggnad 
till höger. Vasa Arkivet som byggdes 1974 på 
initiativ av f d Stormästaren Bertil Winström. 
Redan när man kommer in i entréhallen möts 

man av fanor och förvaringsskåp av minnes-
saker. Här i entréhallen finns Logestandar 
från de flesta Logerna i Sverige.  Inne i bygg-
naden finns bland annat minnestavla över alla 
Stormästare från 1896 till förre SM Ulf Bryn-
jestad. Där finns även en  minnestavla över 
Årets Svensk-Amerikaner.

Arkivutrymmen finns för Logerekvisita och 
mikrofilmer. Forskningsexpeditionen med c:a 
2000 bandinspelningar med gamla svenska 
immigranter. 

På övervåningen finns ett bibliotek på över 
3000 volymer böcker, varav hälften är skrivna 
på svenska.

Det finns några fler intressanta byggnader 
i Bishop Hill som Gunnar Mossberg nämde 
såsom  ”Tornbyggnaden” (Steeple Building), 
byggd år 1854 i nyklassisk stil och skulle 
påminna om en förvaltningsbyggnad i USA. 
Likhet finns även med rådhuset i Gävle, 
byggnaden är  numera museum .
” Smidesverkstadsbyggnad” byggd 1851, nu-
mera affär för konsthantverk m.m 
” Björklunds hotel” byggd 1852, numera ho-
telmuseum.
ÅL
Lördagen den 21 februari hade vi ett Lo-

gemöte i vintrigt Österlen och trots att det 
var sportlov kom ett 50-tal medlemmar till 
Parken i Tomelilla istället för att kanske åka 
skidor eller pulka i Åkarpsbacken utanför  
St.Olof. 

KL Enar Hallström  utlyste även denna kväll 
en tävling som gick ut på att gissa hur många 
år Abraham Lincoln var advokat innan han 
blev president och snabbast var Bo Gustavs-
son  och fick en trisslott utan garanterad vinst.
LH Arne Karlsson hade blickat tillbaka i 

gamla papper från mitten av 1960-talet då 
ekonomin var mycket dålig och det diskute-
rades om Logens vara eller icke vara, men en 
höjning av medlemsavgiften till 20 kr gjorde 
att Logen kunde leva vidare. 

På efterkapitlet kåserade, sjöng och spelade 
Hans Inge ”Hånsa” Olofsson från Yngsjö om 

LOGEN TOMELILLA NR 631 - TOMELILLA
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ålens liv och leverne. Därefter avslutades kå-
seriet med att ”vig som en ål” sjunga rock-
låten ”GO GO RÖGAD ÅL” (toppen). Vi 
gamla medlemmar i Logen Tomelilla hade 
kanske till ”Hånsas” bit ”GO GO RÖGAD 
ÅL” lägga till texten ”GO GO TOMELILLA 
LOGEN LIKASÅ” för på mötet balloterades 
in 12 stycken nya medlemmar. Ja, kvällen 
gick i ålens tecken, förutom att vi åt slotts-
stek med grönsaker, en eloge till köket Parken 
Tomelilla.

HÖGTIDSMÖTE
Lördagen den 21 mars samlades Logen 

Tomelilla Nr 631 för ett högtidsmöte. 
Men redan en halvtimme före mötets öpp-

nande var det fullt i förrummet av egna och 
gästande Ordensyskon, (bl.a. staben från Lo-
gen Christian Nr 617 ifrån Kristianstad  med 
DD Hans Ferm i spetsen.) Dessutom 12 
stycken förväntansfulla recipiender och nu-
mera nya medlemmar i Logen Tomelilla Nr 
631, eller som en tagen DD Hans Ferm ut-
tryckte sig till maten på banketten:
” Under mina 16 år som Vasamedlem, var 
nog ”fasiken” det här det stiligaste och pam-
pigaste Logemöte jag varit med om…….”
Vad hände då på mötet? Jo förutom att 12 

stycken recipierade till Logen Tomelilla Nr 
631 så var det installation av tjänstemännen.
10-års märket delades ut till Ing-Britt Gun-

narsson.
Logen Tomelillas förtjänsttecken delades ut 

till Ordenssyskonen Hans Ferm, Enar Hall-
ström och Arne Karlsson.
Vid slutet av mötet och vid Kontakt Ame-

rika sjöng och berättade KL Enar Hallström 
,under ackompanjemang av vår nye medlem 
Gert Hagander på munspel, om en svensk, 
född 1879, som blev en legend och dömdes 
till döden i USA. Vi fick gissa namnet och 
snabbast var Åke Mellnert och denne man 
var Joe Hill, av applåderna att döma ett upp-
skattat inslag.
Efter två timmars möte kunde vår lugne 

och duktige O Bengt-Arne Åstradsson för-
klara mötet avslutat.

Efter den goda maten började dansen till 
den helt suveräna enmansorkestern ”Hasse 
Skoglund” en orkester man bara måste dansa 
till. Avslutningsvis ett mycket trevligt och ge-
mytligt högtidsmöte.

REVY
Lördagen den 18 april 2009 slöt 53 st Or-

denssyskon upp till vårens sista Logemöte 
som hölls i Tomelilla folkets park. DD Hans 
Ferm delade ut Distriktets Förtjänsttecken 
till Hugo Ohlsson.

LH Arne Karlsson berättade om Ordenssys-
kon som besökte vårt land 1970 som beskrev 
vårt land för 50 år sedan som föreningarnas 
och organisationernas  förlovande land samt 
prisade svenskarnas villighet att oegennyttigt  
och uppoffrande kämpa för sina ideal.

KL Enar Hallström berättade denna gång 
om en skröna om en ”fackföreningspamp” 
som skulle ta tåget från Göteborg till Kö-
penhamn men på vägen tillbaka tog han 
fel tåg och hamnade i Simrishamn istäl-
let. Här träffade han en känd riksdagsman 
som tyckte han skulle stanna kvar här för 
här behövdes en konsult och så blev det. 
Logemöte med efterkapitel; där Logens egna 

”revygäng” uppträdde med sång, spel och spex, 
så att många hade svårt att hålla sej för skratt. 
Men så var det också ett rutinerat revy-
gäng med Vasasyskonen Hans-Ingvar Hans-
son, Gertrud Hägg, Birgit Löfvall, Gull-May 
Åstradsson, Helge Hansson, Arne Karlsson 
och Enar Hallström som underhöll våra egna 
Logesyskon och ett tiotal gäster och kanske 
blivande medlemmar. Som vanligt numera en 
mycket trevlig kväll och det kanske inte bara 
var vår Helge Hansson som undrade hur en 
stor och stark karl som Hans-Ingvar Hansson 
kunde fastna i en flugfångare.

MOTORHISTORIA
Söndagen den 3 maj gjorde Logen ett stu-

diebesök på Autoseumet i Simrishamn. Ett 
20-tal som slöt upp denna dag fick en givande 
kulturell inblick  i motorhistorien.
GÖKOTTA
Kristihimmelsfärdsdagen den 21 maj sam-

lades 24 Ordenssyskon varav 3 gäster till 
gökotta på Hallsbergs Stenar i Heinge. Detta 
är en vacker trädgård i mitten av Skåne, där 
reste bonden Nils Nilsson 13 stenar som han 
format med bilder och texter från bibelns 
profetiska böcker. 

På stenarna finns redogörelser om skapelsen, 
syndafallet, den stora striden, frälsningspla-
nen, antikristmakten, Guds sigill, domen, den 
sista krisen och Jesus återkomst. Med bibelci-
tat och egna dikter har Nils Nilsson hackat in 
budskap från bibeln som leder åhöraren till 
rannsakan och kärlek till Gud och hans bud. 
På gården finns också ett av landets större 
hembygds-museum.   
 NATIONALDAGEN
På Nationaldagen den 6 juni tågade 12 

Vasasyskon från torget till Stadsparken i 
Tomelilla där vår kommunordförande Kris-
tina Jönsson hälsade oss alla välkomna. Ka-
rin Brunk-Holmqvist höll tal och Tomelilla 
ungdomsorkester spelade och drillflickor 
visade sina kunskaper. Efteråt samlades vi 
hos O Bengt-Arne Åstradsson och Gull-May 
Åstradsson som bjöd på kvällsfika.

TEATERRESA
Den 11 juli åkte ett glatt Vasagäng på 30 

personer med buss till Helsingborg för att se 
teatern ”Lorden från Gränden” med Eva Ryd-
berg m.fl. Innan föreställningen denna soliga 
lördagskväll stärkte vi oss med våra medhav-
da picknickkorgar. Sedan vi hade mjukat upp 
våra skrattmuskler gick hemfärden som en 
dans.  /GMÅ            Bilder på sidan 27

LOGEN HÖGANÄS NR 634 - HÖGANÄS
SVERIGE-AMERIKAMÖTE
Vi höll vårt  Sverige-Amerikamöte den 4 

juli på Amerikas nationaldag.  Vi var nästan 
90 Vasasyskon som samlades på Hemgården 
i Viken.
Vår Ordförande Evy Lindstrand hälsade oss 

alla välkomna och då speciellt vår nya DD 
Alf Nilsson LL Kärnan Nr 608. Evy hälsade 
också välkommen till en amerikansk gäst, 
Bertil Winter, LL Golden Valley Nr 616, se 
bild. Efter dessa infördes övriga gäster, O 
Lilian Anzelius-Collin, LL Kärnan Nr 608,  
DHM Rolf Arnshed, LL Trelleborg Nr 734,  

DM Cathrine Bringselius-Nilsson, LL Carl 
von Linné Nr 678, DD för LL 680, Göran 
Nilsson, LL Carl von Linné Nr 678, DD för 
LL 570, Gunilla Broddesson, LL Kärnan 608, 
HM i LL 608,  Stina och Agne Lindén, DH 
Anita Nilsson, LL Skåne Nr 570, DD för LL 
608, Boris Nilsson, LL Klockan Nr 747, O 
Gunnel Palm, Carl von Linné Nr 678, SLU 
Morgan Pålsson, LL Kärnan Nr 608, MDER 
Bengt Åberg, LL Kärnan Nr 608.

Parentation utfördes för avlidne medlem-
men Maja Pålsson.
Vi fick två nya medlemmar, Barbro och 

Kent Andréasson.

En mycket fin fanparad utfördes av Bodil 
Larsson, Gertrud Green, Gunnar Lindstrand 
och Lauritz Bohlin. Ewy Blomgren läste pro-
logen till fanorna.

Bodil Walles, vår tidigare DD, fick mottaga 
Logens förtjänsttecken och John Walles fick 
mottaga en vacker blombukett av vår O Evy 
Lindstrand. Bodil och John överlämnade två 
vackra kandelabrar som gåva till Logen.

KL Ingrid Berg berättade om USA:s själv-
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ständighetsförklaring som ägde rum den 4 
juli 1776. Då  förklarade de 13 nordameri-
kanska kolonierna sig själva fristående från 
Storbritannien.

LH Birgit Olsson berättade om vårt tionde 
Sverige-Amerikamöte i följd. Det var den 28 
juni 1980. Mötet hölls i Nyhamnsläge och 
där var 128 deltagare, 51 egna, 17 amerikan-
ska Logesyskon, 46 svenska gäster, 11 rece-
piender och 3 amerikaner som inte var med-
lem i någon Loge.                   

Mötet avslutades traditionsenligt med en 
vacker ljussläckningscermoni.

Efter mötet var det bankett. Menyn bestod 
av kokt lax med färskpotatis, grönsaker och 
grön sås. Till efterrätt färska jordgubbar med 
glass och vispgrädde. 

KL Ingrid Berg talade till de nya medlem-
marna och hälsade dem välkomna till vår 
Orden. Br Kent tackade för att han och Sy 
Barbro fått förmånen att bli medlemmar.

Niklas Larsson underhöll med musik under 
middagen och spelade sedan upp till dans.
Kvällen försvann snabbt och avslutades med 
sedvanlig lottdragning.
BRÖDERNAS AFTON
Lördagen den 10 oktober hade vi Logemö-

te och det var då  ”Brödernas afton”. Vi var 74 
Vasasyskon som hade samlats på Hemgården 
i Viken.

Parentation hölls över avlidna medlemmar-
na Birgit Åkerlund och John Ståhlberg och 
för logens tidigare DD Lars Helgeson från 
LL Malmöhus Nr 643. O Evy Lindstrand 
öppnade mötet enligt sedvanlig ritual och 
ballotering genomfördes för kandidater som 
önskade återinträde i vår Orden.

KL Ingrid Berg berättade om Ellis Island 
och hur emigranterna fick genomgå många 
undersökningar där innan de fick inresetill-
stånd att komma in i Amerika.
BLH Gunnar Lindstrand hade blickat till-

baka på möten med temat ”Brödernas Afton”. 
Ett exempel var Hawaii-afton då man skulle 
ha bastkjol och blommig skjorta på sig. 
”Brödernas kluriga afton” började med att vi 

åt en god Calvadosgryta med äpple och lök. 
Efter måltiden kallades utvalda damer upp 
på scenen och kvällens tema var ”Gäster med 
gester”. Systrarna blev tilldelade olika uppgif-
ter, framförde dem och så fick resten av laget 
gissa vad det föreställde. Dagny Pervan visar 
hur en närsynt fågel sjunger i skogen. De an-
dra i laget som kom på vad hon föreställde 
skulle tuta i tutor. Här blev det många skratt 
innan de kom på vad hon föreställde.

Kvällen fortsatte med demokratisk dans till 
husbandet och sedvanlig lottdragning innan 
det blev dags för vår O Evy Lindstrand att 
tacka ”Bröderna” för en mycket trevlig kväll.
/IB

En närsynt fågel?

Bröderna avtackas

LOGEN MALMÖHUS NR 643 - MALMÖ
VÅRUTFLYKT
Grupp 5 från LL Malmöhus Nr 643 ordna-

de en mycket intressant bussutflykt i och runt 
Malmö. Ingegärd Svensson gav oss en gedigen 
inblick i flera byggprojekt som ska starta eller 
har startat och det känns som att hela Malmö 
står i begrepp att byggas om och till. Vi fick 
även höra hur stadsbyggnadskontoret resone-
rar när det gäller förtätning av bebyggelse och 
hur folk ibland hör av sig och klagar på att 
deras utsikt har förstörts, trots att detaljpla-
nen klart och tydligt visar på möjlighet till 
ytterligare bebyggelse. Efter guidningen åkte 
bussen ut mot Statarmuseet i Torup. Här fick 
vi höra om livet som statare och vandra runt i 
en autentisk statarmiljö med bostad, utetoa-
lett, trädgård och djurhållning. Att vara sta-
tare var mycket hårt och slitsamt med tidig 
morgon och sen kväll. I trädgården bjöds det 
på bullar och kaffe eller te innan avfärd till 
utgångspunkten.

SNAPSKUNSKAP
Höstens första Logemöte för LL Malmöhus 

Nr 643, fredagen den 5 september, innehöll 
både sorg och glädje. Det hölls parentation 

för Bertil Hansson som avled i maj och Lars 
Helgeson som avled några dagar före mötet. 
Lars Helgeson har innehaft flera förtroende-
uppdrag både i Logen och på Distriktsnivå 
bl.a. som DM för DL 20. Vi är många som 

har gett vårt stöd till Vasa Support Club efter 
att ha hört Lars Helgeson engagerat berätta 
om dess verksamhet.
Till efterkapitlet hade grupp 6 bjudit in 

Södra Skånes Snaps Sällskap. Under roliga 
former fick vi smaka på fyra olika snapsar och 

gissa vilka kryddor som hade gett smak. Det 
var inte lätt, men en del rätta gissningar blev 
det, och mycket skratt. Kryddornas verk-
ningar - eller biverkningar i vissa fall - gicks 
igenom efter att snapsen var inmundigad. 
Taktik? Kryddblandningar och böcker fanns 
till försäljning och dessa gick åt som smör i 
solsken.
JUBILEUM 
Lördagen den 4 oktober var det fest. Po-

etiska ord, högtidliga tal, mycket folk, fyra 
nya medlemmar, en ny Hedersmedlem, Ing-

Lars Helgesons tomma stol.

Barbro Vesterinen serverar entrésnaps 
som smakade ”Kungen av Danmark.”

Dagny Widén , medlem sedan starten 1959.
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rid Sewerin, god mat, sång, musik och dans 
var några av ingredienserna när Logen Mal-
möhus Nr 643 firade sitt 50-års jubileum. 
Ingrid Sewerin liknade Logens historia vid 
ett träd med starka, livskraftiga grenar och 
stabila rötter. Tack till alla som har hjälpt till 
med planering och genomförande av vår ju-
bileumsfest.

BENRANGEL
Den 6 november 2009 hade LL Malmöhus 

Logemöte med ett intressant efterkapitel där 
vi fick lära oss vad ett skelett kunde berätta. 
Den som lärde oss var Caroline Arcini, osteo-
log, det vill säga skelettspecialist på Riksan-
tikvarieämbetet. 

Den 29 november firade vi 1:a advent i 
Heliga Trefaldighetskyrkan och därefter fick 
vi glögg i trädgården och kaffe mm i Helgas 
Cafe. Sedan var vi några som fortsatte till Ad-
ventkyrkan och åt ett digert vegetariskt jul-
bord. Det sistnämnda var dock inte i Logens 
regi. /KL EV

Logens Nya Hedersmedlem.

LOGEN WESTERVIK NR 679 -VÄSTERVIK
” VASASTAFVEN” 2009
En ny trevlig och hälsosam aktivitet för vår Loge tog sin början den 11 maj 2009 med 

Vasa-stafven. En stavvandring med frågetävling och 
korvgrillning hos värdparet An-
na-Lena och Stig Lilja med start 
och mål vid deras stuga, Nystu-
gan, vid Sundsholm, söder om 
Gladhammar. 
Vädret och humöret var på 

topp när 40-talet ystra syskon 
startade vandringen på c:a 7 km 
runt sjön ”lilla Tolen” … hela 
7 365 steg säger stafv–mästaren 

Stig Lilja, som tillsammans med hustru Anna-Lena arrangerat det hela.
Anna-Lena Granqvist och Stig Nordell tog snart ledningen och kom 

först i mål till härlig nygrillad korv mm. Vår eminente och likaledes allmänbildade musikmäs-

tare Gunnar Lith vann förstås frågetävlingen och fick 
därmed också den första ärofulla inteckningen i Vasa-
stafven. Grattis !

Så samlades alla, glada och nöjda vid sittande bord, 
med grillkorv och diverse tillbehör, i stor tacksamhet 
till värdparet och redan längtandes efter nästa staf-
vandring. /LG

Alla glada vandrare

Grillmästaren.

Gunnar Lith fick första inteckningen i Vasa-stafven

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - KARLSHAMN
KULTURAFTON
Den 25 april var det dags för vårens sista 

Logemöte. Efter sedvanliga för handlingar 
väntade en härlig måltid med lax och alla 
tillbehör. Kvällens efterkapitel stod Thommy 
Bergholts för. Thommy är bosatt i Bromölla, 

arbetar som lärare på Väggaskolans hotell- 
och restauranglinje i Karlshamn, men är upp-
vuxen i trakterna norr om Karlshamn. Det 
är från detta område han hämtat inspiration 
till sina böcker. Den första kom 2003 och 
hade titeln ”Enekäppar och Jukonsalva”. På 
ett medryckande sätt berättade Thommy om 
sitt författarskap och alla svårigheter en ny 
författare möter, men också om glädjen att se 
sina alster bli så uppskattade.
I boken ”Johannes och Djävulen” får vi 

möta Smedgesällen Johannes som stämplats 
som vansinnig,vistats nio år på Växjö hospital 

och sedan släpps ut till ett samhälle som han 
inte kunde anpassa sig till. I stället levde han 
sina sista tretton år i en grotta med en gris 
som enda sällskap. Det finns mycker hemsk-
heter i böckerna men också mycket humor. 
Med varma applåder tackades Thommy för 
en verkligt trevlig kulturkväll.

SVERIGES NATIONALDAG
Den 6 juni samlades en skara Vasasyskon för 

att med fanor avtåga till Rosen gården tillsam-
mans med många andra föreningar och orga-
nisationer och där lyssna på musik, tal och 
titta på folkdans. Det var en härlig dag, och 
det blev en mycket fin inledning på somma-
ren 2009. /MW

Thommy Bergholts signerar sina böcker.

Författaren avtackas.
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LOGEN TRELLEBORG NR 734 - TRELLEBORG
BUSSUTFLYKT
Logen Trelleborg Nr 734 hade sin årliga 

bussutfärd till Immeln. Bussen fylldes av för-

väntansfulla resenärer. Vi samlades kl 0800 
på Trelleborg Övre och körde mot Ystad 
f v b till Brösarp där vi tog rast och åt våra 
medhavda matsäckar. Därefter gick färden 
till sjön Immeln där vi steg ombord på M/S 
Immeln där vi serverades middag och kock-
en tog fram sin gitarr och bjöd på en stunds 
underhållning.När vi kom iland gick färden 
vidare till Kaffestugan i Sjöbo och där fanns 
mycket goda kakor och gott kaffe.När vi kom 
åter till Trelleborg var alla nöjda och belåtna 
efter en mycket trevlig utfärd. /GS

PIRATENKVÄLL
Onsdagen den 9 september hölls Logemöte 

med 63 Ordensmedlemmar närvarande. Vid 
efterkapitlet berättade Hans Larsson trevligt 
och underhållande om Fritiof Nilsson Piraten.

Det serverades Hedviggryta samt päronka-
ka med vaniljsås. /GS

JEANS
Lördagen den 10 oktober hade Logen 

Trelleborg Nr 734 högtidsmöte med paren-
tation för Krister Jönsson, reception av fyra 
nya Vasasyskon, Marianne och Per Larsson, 
Ulla-Britt och Ingemar Mårtensson, (bild på 
sidan...) samt utdelning av årsmärken och 
förtjänsttecken. Laila Sandelin erhöll 25-års-
märket, Monica och Olof Rosenqvist 10-års-
märket. Logens förtjänsttecken tilldelades 
Monica Rosenqvist och Bo Andersson. Un-
der punkten Kontakt Amerika berättade KL 
Monica Rosenqvist om jeansens historia och 

deras fortsatta popularitet. Det började som 
ett slitstarkt arbetsplagg för 1800-talets guld-
grävare i Kalifornien. Levi Strauss, mannen 
bakom jeansens tillkomst, slutade sina dagar 
som en framgångsrik och mycket förmögen 
affärsman.

Efter ett väl genomfört Logemöte under O 
Olof Rosenqvists ledning bänkade vi oss vid 
de festligt dukade borden, som var dekorera-
de med blad och bär i höstens färger. Efter att 
ha njutit av en underbart välsmakande trerät-
ters måltid dansade vi flitigt till Niklas Lars-
sons medryckande orkester. Efter midnatt var 
denna högtidliga och festliga Vasakväll till 
ända. /MR

NIAGARA
Mårtensfest firades traditionsenligt i logen 

Trelleborg nr 734 onsdagen den 11 novem-
ber. Under logemötet berättade KL Monica 
Rosenqvist om Niagarafallen, som utan tvivel 
hör till de vackraste attraktionerna på den 
amerikanska kontinenten Ända sedan början 
av 1800-talet har det varit en galen sport att 
försöka överleva en tur nedför Hästskofallen. 
Först i tunna att klara denna våghalsiga be-
drift var den 63-åriga lärarinnan Annie Tay-
lor från Michigan. Året var 1901 och trots 
Annies varnande ord efter nerfärden ”detta 
borde ingen annan göra efter!” har inte alla 
efterföljare varit lika lyckosamma som Annie.

Efterkapitlet gick i gåsens tecken med svart-
soppa, välsmakande gås med tillbehör och ut-
sökt äpplekaka med vaniljsås till kaffet. Efter 
att ha avnjutit denna härliga Mårtensmeny 
lyssnade vi till Venkonstnären Rune Venliden, 

som kåserade och visade bilder om livet på Ven. 
Det är otroligt, att denna lilla ö har haft en så 
intressant historia och har så mycket sevärt att 
erbjuda besökarna!

Detta inslag var en uppskattad avslutning på 
en mycket trevlig Vasakväll. /MR

Glada miner i bussen.

De som ordnade kalaset avtackas.

Mårtensfixarna.

LOGEN BLÅ JUNGFRUN NR 749 - OSKARSHAMN
KULTURRESA 2009
Kulturkommittén ordnade den 29/5 2009 

en uppskattad och trevlig  resa till Kalmar 
och Öland. 
Vi började med en guidad tur på Kalmar 

slottet. Slottet började uppföras vid 1100-ta-
lets slut.1397 stod Kalmar slott i centrum för 
bildandet av Kalmarunionen skapad av drott-
ning Margareta. Kalmarunionen var en union 
mellan Danmark, Norge och Sverige och va-
rade till 1523. Efter freden i Roskilde 1658 
fick slottet helt andra användningsområden. 
Kalmar slott var ett av Sveriges viktigaste fäs-
ten som höll upp Sverige. Slottet var hemvist 
för de kända Vasakungarna Gustav Vasa, Erik 
XIV och Johan III.

Vi besökte Kalmars nya konstmuseum som 
ligger i Kalmar stadspark. I anslutning till 
museet ligger restaurang Byttan, där vi intog 
en god buffé.

Kalmar konstmuseum invigdes den 10/5 
2008. Stockholmsarkitekterna Martin Vi-
degård Hansson och Bolle Tham har ritat 
museet. Byggnaden har utformats som en 
kub i fyra plan. Här visas samtidskonst av 
internationell klass. I trapphuset finns konst 
av kända Kalmar och Ölandskonstnärer som 
Nils Kreuger, Vera Nilsson, Per Ekström och 
Carsten Regild. 

Resan fortsatte mot Öland till byn och örta-
gården Stora Frö som är en bit av Världsarvet 
på södra. Öland. Stora Frö blev vald till Årets 
Ölandsby 2005.

 På örtagården finns 500 olika krydd och 
medicinalväxter. I anslutning till örtagården 
drack vi kaffe med myntabulle och laven-
delkaka I byn finns även krukmakeri med 
mycket vackra alster. Nästa stopp var Vick-
leby alvar. Alvaret har använts som betesmark 
sedan stenåldern och betas idag av nötkreatur. 
Området är känt av blomsterälskare för sina 
orkidéer som blommar vackert i maj månad. 
Här finns Adam och Eva, krutbrännare och 
många andra av Ölands 30 orkidéarter. 

Här slutar vår kulturresa. Nöjda och belåtna 
efter en fin dag i vacker miljö och med trev-
ligt sällskap i god Vasaanda återvänder vi mot 
Oskarshamn.  /LH   
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Vasagolfen spelades den 13 juni på Äppel-
gårdens GK i Båstad. Arrangör var Logen 
Kärnan Nr 608.

Tävlingen hade lockat 38 golfare. Förutom 
skåningar, kom det tre stycken från Logen 
Blå Jungfrun Nr 749, Oskarshamn, samt 
tre stycken från Logen Westervik, Nr 679, 
dessutom två stycken från Norra Distriktet, 
Logen Kongahälla Nr 702, Ewa Pilhammar 
Andersson och Morgan Andersson. Vädret 
vid starten var inte det bästa, men efter en 
stund kom den efterlängtande solen och då 
blev spelet allt bättre. Alla trivdes med banan, 
som var i toppskick.

Vinnare denna gång blev Dick Lövdal från 
Logen Kärnan Nr 608. Samtliga deltagare i 
tävlingen fick priser men det bästa priset tog 

Bo Törnqvist från Logen Nybyggarna Nr 698, 
en veckas vistelse på Gran Canaria. 61 Vasa-
syskon hade samlats till prisceremonin. Vi åt 
och drack och hade jättetrevligt.
Tack till alla sponsorer, samt till alla som 

kom och förgyllde tillvaron.
År 2010 kommer Logen Höganäs att vara 

arrangör av Vasagolfen. /AL 

VASAGOLFEN 2009

Gunilla Broddesson har
 delat ut pris till Dick Lövdahl

Bo Törnqvist gratuleras.

LOGEN RONNEBY NR 630 - RONNEBY
TAGE DANIELSSON
Höstens första Logemöte hölls den 5 sep-

tember. Logens Ordförande Björn Persson 
hälsade kvällens gäster, vår nya DD Mona 

Harrysson, Logen Carl von Linné Nr 678, 
FDM Åke Mellnert och Carina Norin, vår 
förre DD Karl-Erik Mellnert med hustru 
Karin, Logen Christian Nr 617, samt Bengt 
Olsson, Logen Carlskrona Nr 601, varmt väl-
komna.

Parentation hölls för Svea Jerse.
Utförliga rapporter från Distriktsmötet 

samt sommarens alla arrangemang lämnades.
KL Per Ericsson rapporterade att han under 
sommaren fått besök av KL Kristi Jonasson-
James och hennes man Denver James från 
vår vänloge Harmoni Nr 472, som var i Sve-
rige för att besöka släktingar. De diskuterade 
likheter och skillnader på Logemöten i USA 
och Sverige. Klädseln är oftast mera lättsam 

i USA, men i Harmoni Lodge har man vid 
installation en stilfull klädsel som kallas för 

”The Swedish Way.” Vi fick också höra om 
några underliga lagar i Oregon. Man får inte 
själv tanka bilen, men det är lagligt att röka 
marijuana.

Karl-Erik Mellnert avtackades efter sina sex 
år som Logens DD och tilldelades Logens 
Förtjänsttecken. Under dessa sex år hade 
Karl-Erik gästat oss vid samtliga Logemöten.  
Likaså Karin som fick en blomsterbukett.
FDM Åke Mellnert överlämnade Distriktslo-
gens Förtjänsttecken till Kurt Hammarlund.

Efter Logemötet njöt vi av mycket goda 
Wallenbergare med gröna ärtor, potatismos, 
skysås och lingon samt kaffe och fromagetår-
ta. Sedan var det dags för Åke Sundberg att 
berätta om Tage Danielsson. Det blev en rik-
tig höjdpunkt, alla var vi ju i den åldern att vi 
hade upplevt Tage i radio och TV, på film och 

revyer. Alla log igenkännande när Åke berät-
tade. Kvällen avslutades med lotteridragning 
och dans.

BRÖDERNAS AFTON
Så var det äntligen dags. Logemötet den 3 

oktober hade som efterkapitel ”Brödernas 
Afton”. Vid Logemötets början kunde Ord-
förande Björn Persson hälsa välkommen till 
bland andra vår DD, Mona Harrysson, och 
Ordföranden i Logen Carl von Linné Nr 678, 
Gunnel Palm. 

Information lämnades om den kommande 
flytten till Odd Fellows lokal. Kontraktet Kvällens gäster

Karl Erik och Karin Mellnert avtackas.

Kurt Hammarlund beskådar sitt DFT.

Åke Sundberg avtackas.

Ordförande med gäster från Carl von Linné.
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med Borgmästaregården är uppsagt och nytt 
kontrakt är skrivet med Odd Fellow. Från och 
med den 1 januari 2010 finns vi i de nya lo-
kalerna.

Under Kontakt Amerika inledde vår KL Per 
Ericsson med en inspelning av ”Barndoms-
hemmet”. Den var gjord 1920 och det var 
bröderna Björling som sjöng. Vi fick veta att 
det ursprungligen var en amerikansk sång 
som översattes till svenska, och att Ernst Rolf 
hade stor framgång med densamma. Per hade 
också hälsningar från KL Kristi Jonasson-Ja-
mes i Harmoni Lodge. 

Under Ordens Väl utdelade DD Mona Har-
rysson Distriktets Förtjänsttecken till Monica 
Dock.

Efter Logemötet serverades ”Brödernas 

buffé” som innehöll många läckerheter. Se-
dan var det dags för show med temat ”Tu-
ristens klagan”. Den tjusiga turistvärdinnan 
hade stora bekymmer när hon skulle förklara 
för turisterna, hur de skulle hitta det de sökte. 
Många glada skratt och stora applåder blev 
belöningen.

DFT på plats.

Turistvärdinnan.

Var är golfbanan?
Var är fisken?

Var är jag?

Lördagen den 7 november var det Högtids-
möte med reception. Denna genomfördes 
stilfullt för Roland Johansson. (bild på sid 27). 
Under mötet var det också 1:a nominering av 
tjänstemän för 2010.

Efter mötet åt vi en mycket god supé där 
huvudrätten bestodav stekt entrecote med 
potatisgratäng och rödlökssmör. Talet till vår 
nye medlem hölls av tjänstgörande VO Ulf 
Alderlöf.

WHISKYPROVNING
Lördagen den 24 oktober lämnade ett drygt 

femtontal Logemedlemmar Ronneby för resa 
mot Öland. Första anhalt var Blomlöfs Röke-
ri, där vi fick se hur alla läckerheter behandla-
des och tillagades. Det gavs också tillfälle att 
köpa av dessa, för framtida njutning hemma.

Nästa anhalt var Vassmolösa Gästgiveri där 
vi åt en god lunch, innan färden gick vidare 
mot Öland och Färjestaden. Inkvartering på 
Hotel Skansen, sedan ner i whiskykällaren. 
Under ca en och en halv timma fick vi veta 
det mesta som är värt att veta om whisky. Vi 
fick också provsmaka fyra sorter, en av dessa 
var ganska rökig, vilket inte föll alla i smaken. 

Det fanns gott om flaskor i källaren. Mer än 
1.300 sorters whisky från många olika länder.

Sedan åt vi en mycket god middag och kväl-
len avslutades med gemytlig samvaro.

Efter söndagens frukost var det dags att 
resa vidare. Det blev utflykter åt olika håll 
på Öland och fastlandet, innan färden gick 
hemåt igen. En mycket trevlig helg.

Mmmm!

Det ser ut som whisky.

Minerna blev gladare och gladare.
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ANNE-CHARLOTTE HANES HARVEY SES HÄR NEDANFÖR ”UTVANDRARSKEPPET” PÅ EMIGRANT-

INSTITUTET, MED DEN TAVLA SOM EDWIN ”BUZZ” ALDRIN JR ÖVERLÄMNADE SOM TACK TILL DL 

20, DÅ HAN VAR I SVERIGE FÖR ATT MOTTAGA UTMÄRKELSEN ÅRETS SVENSK-AMERIKAN 1970. 

TAVLAN ÖVERLÄMNADES SOM GÅVA TILL EMIGRANTINSTITUTET OCH FÖRVARAS DÄR. TEXTEN LYDER:

Denna flagga och emblem flögs till månen på Apollo 11,
den första bemannade månlandningen, 20 juli 1969.

Till Vasa Orden av Amerika med uppskattning för dess
insatser för de svensk-amerikanska relationerna.

Skänkt av Överste Edwin E. Aldrin Jr. Med anledning av
hans besök i detta land, augusti 1970.

Buzz Aldrin

Ordenssyskon!
Jag blev medlem i Vasa Orden av Amerika, 

Logen Carl von Linné Nr 678, år1979.
Då var Vasa Orden välbekant för mig sedan 

flera år genom att mina föräldrar var Vasam-
edlemmar. De stod faddrar för mig och min 
make Göran.
Jag har innehaft flera uppdrag på olika ni-

våer i vår Ordens organisation. De första 
tjänsterna var som BPS och PS i den lokala 
logen. 1989 blev jag dess första kvinnliga 
Ordförande. Kultursektorn har alltid legat 
mig varmt om hjärtat och jag har verkat som 
KL på Lokal-, Distrikts- och Storlogenivå. På 
Distriktsnivå har jag också varit DH och är 
nu DM samt HM i Distriktslogen Södra Sve-
rige Nr 20. Jag har representerat Distriktet 
som delegat vid Storlogemöte och jag har 
gjort mångåriga insatser för arrangemanget 
Årets Svenskamerikan. 

Ett lite udda uppdrag var att ta fram en 

lämplig gåva till Björn 
och Benny för deras 
succémusical Kristina 
från Duvemåla. Jag 
samarbetade med glas-
konstnär Mats Jonasson 
och det blev ett kristall-
äpple med inskription 
från musicalen. De av-
gående ER-tjänstemän-
nen avtackades med li-
kadana äpplen i kristall 
förutom inskriptionen.

I mitt yrkesliv har jag också haft berörings-
punkter med utvandringen. Jag arbetade 12 
år på Emigrantinstitutet i Växjö. Sedan flera 
år är jag gymnasielärare på Teknikum i Växjö.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
DM

Tisdagen den 11 augusti var det dags för 
Eira Lindbergs nu traditionella besök i Ron-
neby.  Lika traditionellt samlades ett antal 
medlemmar, i Logen Ronneby Nr 630, hos 
Inger och Kurt Hammarlund på Aspan. Det 
blev tipspromenad med avbrott halvvägs för 
intagande av god sill med tillbehör. Vädret 
var som det varit under större delen av som-
maren, stundom sol, stundom regn. En god 
måltid och trevlig samvaro avslutade en här-

lig kväll. /BE

PRESENTATION AV DM

Still Going strong!Siw Och Gunnar Mossberg flankerar Eira.
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