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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Sy Gull-Maj Högstedt

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

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

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 nov 2014.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson,
adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan Göran Nilsson ©

Blomsterhav. Foto: GN ©
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Ordenssyskon!

Jag hoppas att sommaren har varit härlig 
så att krafter har samlats för att åter ta tag i 
logernas sammankomster under den kom-
mande terminen. Det är viktigt att vi alla 
ställer upp i den mån vi har möjlighet. Säg 
inte att du inte kan, förrän du har provat.
Själv har jag och Marie varit i USA och va-
rit med på Storlogemötet där. Det var en 
mycket trevlig upplevelse att få vara med 
om.

Rapport från Storlogemötet i Rye Brook, 
New York 2014. 

Fredag.
Efter ett par dagar i New York var det dags 
att bege sig ut till Rye Brook.
Vi tog tåget från Grand Central Station, 
(världens största järnvägsstation) till Rye. 
Där ringde vi efter hotellets shuttleservice 
som snabbt tog oss till hotellet.
Orkanen härjade villt i området så ”come 
together partyt” blev flyttat inomhus.
Vi var cirka 100 personer på denna tillställ-
ning och ”allas” uppfattning om det hela 
var att ingen någonsin ätit dyrare hambur-
gare och varm korv. Sällskapet var trevligt 
men maten under all kritik. Den utlovade 
visningen av fyrverkeriet från Brooklyn 
Bridge i NYC blev det inget av med då tek-
niken strulade i rummet. Vissa av oss såg 
det hela på annat ställe och det var fantas-
tiskt fint. Det var första gången sedan 1988 
man hade fyrverkeriet på Brooklyn Bridge. 

Lördag.
För oss 14 nya delegater bjöd Storlogen 

på frukost och informationsmöte innan 
själva mötet började. Inledningen har lik-
heter med våra Distriktsmöten i Sverige. 
När mötet avslutades vid 15-tiden började 
de olika kommittéerna att arbeta ett flertal 
timmar. Jag fick även förtroendet att vara 
ordförande för en av motionsgrupperna.

Söndag.
Detta var en fridag eller möten med kom-
mittéer.
En utfärd hade ordnats med fina upple-
velser på bl.a. Hudson River och ett besök 
på West Point. En militärskola med 4000 
kadetter som är ”inlåsta” i fyra år. Vidare 
bjöds det på en delikat lunch som ingick i 
resans pris.
Väl hemma på hotellet igen fanns det gott 
om brandbilar vid hotellet. Som tur var 
rörde det sig bara om ett tekniskt fel.
På kvällen bjöd VSM Br Tore Kellgren med 
hustru Sy Birgitta hela svenskgruppen på 
ett cocktailparty. Det var en trevlig tillställ-
ning med god stämning. 

Måndag. 
Morgonen började med kommittéarbete 
innan Storlogemötet fortsatte kl. 09. Det 
hela började med att Storlogesekreteraren 
läste upp protokoll från lördagens möte. En 

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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del motioner blev behandlade under för-
middagen. Vid 11.30 ajournerades mötet 
för vidare kommittéarbete och lunch. Kl. 
14 samlades alla igen för fortsatt behand-
ling av motioner. Vid 17-tiden avslutades 
dagens möte och därefter fortsatt kommit-
téarbete. 
Kvällen fortsatte senare med seminarier om 
fonder och Vasaarkivet. På dessa skulle alla 
närvara och det var slut vid 21-tiden.

Tisdag.
Kl. 08.30 var det åter dags att sätta sig till 
bords för fortsatt möte. Även denna dag 
började med gårdagens protokoll. Därefter 
övergick det till motionsbehandling. Da-
gen avslutades med ännu ett kommittéar-
bete och allt var klart vid 17.15 tiden.

Onsdag.
Denna dag var fridag för alla och en rund-
tur hade ordnats till NYC med besök bl.a. 
hos Frihetsgudinnan, Ellis Island och besök 
på ”Top of the Rock”. Rockefeller Centers 
byggnad 70 vån hög med en fantastisk ut-
sikt över staden. Vidare besöktes Ground 
Zero. Resan startade kl. 07 och vi var alla 
åter till hotellet strax efter kl.18.

Torsdag.
Mötesförhandlingarna startade åter kl. 09 
med att Storlogesekreteraren läste upp pro-
tokollet från tisdagens möte. Därefter fort-
satte motionsbehandlingarna. Efter lunch 
var det åter tid för nya motionsbehandling-
ar. Alla motioner och rekommendationer 
som var kvar behandlades och allt var klart 
strax efter kl. 16.
Kl. 17.30 bjöd VSM Br Tore Kellgren alla 
närvarande på ett cocktailparty. En mycket 
trevlig sammankomst för oss alla.

Fredag.
Fredagens möte inleddes åter med proto-
kollsläsning av gårdagens möte. Därefter 
följde val av nya Storlogetjänstemän, vid 
något av valen fick det bli tre röstningar 
innan det hela avgjordes.
För Sveriges del så blev Br Ulf Alderlöf 
återvald som medlem av storlogens exeku-
tiva råd (MSLER).
Efter kaffepaus valdes styrelse till Vasa Ar-
kivet och där blev ny svensk representant 
efter Br Gunnar Mossberg som avsagt sig 
omval. Sy Charlotte Börjesson från DL 19 
axlar nu manteln efter Br Gunnar. Hjärt-
ligt grattis och lycka till båda två.
På eftermiddagen var det installation av 
nya Storlogetjänstemän vilket följdes av 
Ordens väl.
Vårt Distrikt uppvaktade Storlogen med en 
inbunden bok av Vasa Nytt med de fyra se-
naste åren samt ett glasäpple. Vi är ju i the 
Big Apple.
Vår f.d. Stormästare Br Bill Lundqvist förä-
rades Distriktslogens hederstecken vilket 
han blev mycket rörd över. Den arrang-
erande Distriktslogen New York Nr 4 samt 
den lokala logen Freja nr 100 fick båda vårt 
distrikts standar.
Kl. 16 förklarade vår nya Stormästare Br 
Tore Kellgren detta det 38:e Storlogemötet 
avslutat.
Senare på kvällen blev det mingelafton 
med efterföljande bankett. Musiken sva-
rade Smörgåsbandet för med den äran. En 
mycket trevlig tillställning. Det var första 
gången jag var med om att det dansades 
”Små grodorna” på en bankett. Vi var to-
talt ca: 20 medlemmar närvarande från 
vårt Distrikt.
Beslut med svenskt intresse är att vi inte 
fick igenom dubbelt medlemskap utan att 
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behöva betala dubbla per capitaavgifter till 
Storlogen.
Budgetmedel erhölls för bidrag till Vasa 
Nytt och ÅSA-arrangemangen.
Tack vare att vi i Sverige är så goda på frivil-
lig insamling till Vasaarkivet i Bishop Hill 
så slipper vi även denna gång undan 1,5$ 
per person och år i avgift.
Ett annat beslut som berör oss är att man 
beslutade att slopa befattningen som yttre 
vakter (YV o BYV).
Några dagar efter Storlogemötet gjorde 
vi ett besök på Arkivet i Bishop Hill, ett 
helt fantastiskt ställe med en arkivarie som 
brinner för sitt arbete. När vi efteråt gick 
en rundtur i den lilla byn mötte vi ett gäng 
Vasamedlemmar från Omaha som skulle 
besöka arkivet dagen efter och det blev en 
stunds trevlig pratstund med dem.
I Chicago gjorde vi även ett försök att leta 
upp affären som ÅSA 2012 Ingvar Vikst-
rom har men denna hade försvunnit och 
där ligger nu en antikaffär.
Efter detta fortsatte vi vår resa i USA men 
det är en helt annan sak.
Med de bästa Vasahälsningar till alla.
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
DM

2 x SLD 

Ordenssyskon!

Vår nye Stormästare Tore Kellgren har valt 
en oortodox lösning avseende Storlogede-
puterad för DL  20.  Br SM bryter med tra-
ditionen, att utse en SLD per distrikt. DM 
Br Olle Wickström och jag är båda utsedda 
att verka som SLD under Tore Kellgrens 
termin som Stormästare, 2014-2018.
Enligt Br SM kommer vi att ha var sin re-
galia och det finns ingen rangordning mel-
lan oss.
Vi kommer båda att installeras på ER-mö-
tet i oktober. Det är också ett nytt grepp.
Jag hoppas, att det skall fungera bra. En 
positiv aspekt på arrangemanget med två 
storlogedeputerade, skulle kunna vara, att 
vårt distrikt kommer att ha en dubblerad 
resurs gentemot andra distrikt.
Min intention är, att ta mig an uppgiften 
med föresatsen att ni medlemmar skall 
känna att ni genom mig, eller Olle, har en 
kanal, bildligt talat, till Stormästaren.
Hösten kommer med omväxlande regn och 
sol. Det är som en metafor för livet självt. 
Ta vara på dagarna med klarblå himmel, 
guldgula löv och hög, ren luft.
Med önskan om en fin Vasa-höst!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM

  Nu är det dags för mig att samla in jul- 
och nyårshälsningar till The Vasa Star. 
  Manusstopp är den 26 september. Skicka 
in era hälsningar till mig senast den 22 sep-
tember. 
  Vasahälsningar 
  Maureen Bengtsson DKL
 Skicka gärna e-mail till maureen.bengts-
son@telia.com  eller vanligt brev till Narva-
vägen 4A, 554 48 Jönköping.

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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rubriken “A Bronck in the Bronx Gives 
a Swedish Town a Reason to Cheer”. 
Nordstjernan, en välkänd tidning bland 
svenskar och svenskättlingar i USA och 
Canada, har också skrivit om den kände 
svensken som grundade The Bronx.
Jonas Bronck är verkligen en betydande 
person i staden New Yorks historia, och 
som sådan är han väl ihågkommen i ”The 
Capital of the World”, världens huvudstad. 
En skola i Bronx har döpts efter honom 
− Jonas Bronck Academy − och det finns 
ett ölmärke och ett bryggeri som bär hans 
namn, Jonas Bronck’s Beer Co.

På både staten och staden New Yorks samt 
Bronx flagga kan man se likheter med Jonas 
Broncks familjevapen. På Bronx flagga kan 
man dessutom se Broncks valspråk NE 
CEDE MALIS som betyder: Vik ej för 
ondskan. 

Jonas Bronck kom till Amerika 1639 
med sin holländska hustru. Han dog 
redan 1643 och lämnade inga barn efter 
sig. De släktingar som finns kvar i USA 
härstammar från Pieter Bronck som skrev 
under bouppteckningen efter Jonas. Också 
han kom från Sävsjö och gifte sig med en 
holländska och emigrerade till Amerika. 
De bosatte sig först i Albany och sedan i 
Coxsackie. Där finns fortfarande kvar det 
hus han byggde 1663. Huset räknas idag 
som ett av de äldsta i staten New York. I 
stället för att riva det första huset valde 
familjen att bygga till det 1690 och 1738. 
Flera generationer fortsatte att bo där fram 
till 1939 då Leonard Bronk Lampman 
dog. Han testamenterade gården och en 
stor summa pengar till Greene County 

Vasasyskon!
 
Den 2 juli bar det iväg till USA. Att delta 
i Storlogekonventet i Rye Brook stod högst 
på Götes och min lista över vad vi skulle 
hinna med under vår resa. 
Vi började med ett besök i Coxsackie i 
staten New York. Orsaken till vårt besök var 
Pieter Bronck, kusin eller brorson till Jonas 
Jonasson Brunck från Komstad i nuvarande 
Sävsjö kommun. I förra Vasa Nytt skrev Sy 
Catherine Bringselius Nilsson om Jonas 
Brunck och invigningen av Jonas Bronck 
Center i Sävsjö den 22-24 augusti.

Jonas Bronck Center i Sävsjö firade 
375-årsjubileet till minne av Broncks 
ankomst till Amerika. Representanter från 
staden New York var på plats tillsammans 
med representanter från bl. a. USA:s 
ambassad och ättlingar till Pieter Bronck. 
Landshövding Minoo Akhtarzand invigde 
utställningen. Sång, dans, drama och 
avtäckning av en minnesten över Jonas 
Bronck ingick också i firandet.
 
Intresset för Jonas Bronck har varit 
stort inför jubileet. Media i Sverige och 
internationella medier har hört av sig. I 
The New York Times (en av världens mest 
ansedda dagstidningar) kunde man läsa fortsättning på nästa sida

DISTRIKTSKULTURLEDA-
RENS SPALT
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Nu kommer lite nyordningar på kassa-
fronten som utlovats. 

Plusgirokontot är stängt och avslutat.

Vi har även bytt bank till SEB, vilket 
innebär att alla gamla kontonummer som 
finns inlagda som betalningsmottagare hos 
era bankkontakter i stugorna inte gäller 
längre. Alla gamla konton för överföring 
måste alltså strykas.

Det som gäller i fortsättningen för 
betalningar till DL 20 är:

Bankgiro 360-1549

Vi har alltså kvar vårt inarbetade bankgiro 
som synes.

Ser fram emot många frågor och kontakter 
för det är i dialogerna vi utvecklas, så skriv 
gärna och inte bara när ni har räkningar till 
mig.

Glöm inte alla trevliga möten ni kan gå på 
runt om i vårt distrikt.

I sanning och enighet
Bengt Åberg
mailto: dk@vasaorden.se

I handledarpärmen för kulturledare finns 
information om en pdf-fil om Jonas 
Bronck. Kanske kan berättelsen om ho-
nom vara något att ta upp under ”Kontakt 
Amerika”. 

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson 
DKL

Historical Society för bevarande av husen 
och marken runt omkring. Genom en 
mycket kunnig guide fick vi höra om Pieter 
Bronck, hans familj och ättlingar fram till 
idag. 

—> 

fortsättning från föregående sida

Vasavänner

Storlogemötet är nu över sedan länge och 
alla är åter hemma i sina loger där det nu 
går över i höst med alla möten när ni läser 
detta.

Vi har även haft en tjänstemannakonferens 
samt DD-träff sedan sist VASA NYTT 
kom ut och det har även där blivit många 
kontakter som leder vidare inför alla trevliga 
möten som kommer under hösten.      —>

Jonas Broncks hus

DISTRIKTSKASSÖRENS 
SPALT
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Vänner (DL 19) och Vasa-Arkivets 
Stödförening (DL 20) inräknade:
2015= $15 
2016= $17
2017/2018= $18
USA och Canada betalar $2,75 mer per 
medlem, därför är det viktigt att vi stöder 
arkivet genom Vasa-Arkivets Vänner och 
Vasa-Arkivets Stödförening.

-Både DL 19 och DL 20 får ekonomiskt 
stöd för tryckning och distribution av Vasa-
Kärven och Vasa-Nytt med $1000 per år.

-SAY, Årets Svensk Amerikan får ett stöd 
på $2000 per år från SL.

-Många av motionerna handlade om 
förändringar i konstitutionen angående 
de fonder i USA/Canada som bara är 
tillgängliga för dem och berör inte Sverige!

-En motion från LL Ronneby Nr 630 
angående per capita-avgift till SL, vid 
dubbelt medlemskap skulle slippa betala 
avgift i båda utan bara i den första, denna 
motion avslogs.

-DL 19’s motion om att få de papper som 
SL sänder ut före och efter Storlogemötet 
skulle översättas till Svenska avslogs.

-I konstitutionen kommer det att under 
medlemskap införas en punkt som heter, 
”Associerad” medlem vilket innebär att 
om man är en person av god karaktär och 
har en godkänd ansökan om medlemskap 
i en loge, så har man yttrande rätt men 
ej rösträtt och skall erhålla Vasa-Star och 
betala alla avgifter.

Vasavänner:

Hoppas att ni kunnat njuta av den 
underbara, varma sommaren och att den 
gett er den energi ni nu skall använda er av 
i höstens Vasa-arbete, med många och fina 
logemöten.

Jag skall kortfattat försöka redovisa vad som 
beslutades på Storlogemötet i Rye Brook, 
New York, tiden 2/7-11/7 2014.

De svenska delegaterna var, från DL 19 Sy 
Connie Grön, Sy Ewa Pilhammar, 
från DL 20 Br Olle Wickström.
Sy Connie blev utnämnd Vice 
Storlogeceremonimästare och Sy Ewa 
Storlogekaplan, båda gjorde ett fint och 
värdigt arbete!

Platsen var naturmässigt vackert utan 
höghus och bullrande trafik.
Mötet avlöpte lugnt och städat med beslut 
att föra Vasa Orden framåt.
Problemet är att om inget händer 
medlemsmässigt utan ökning, så minskar 
vi med ca 4% per  år, detta är medtaget i 
budgeten för kommande termin fram till 
2018.
Den per capita-avgift som skall erläggas 
till Storlogen är beräknad efter minskat 
medlemsantal.
Kan vi vända denna trend så kan också per 
capitan hållas på en annan nivå!

-Per capita-avgiften för kommande termin 
är för Sveriges del enligt följande, då är 
de pengar vi samlar in från Vasa-Arkivets 

MSLERs RAPPORT från SL-
mötet i Rye Brook
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Detta är ett sätt i USA/Canada att få 
flera medlemmar med tanke på de stora 
avstånden mellan logerna.

-Det skall även kunna bildas ”Clubs” efter 
tillstånd av DL. Dessa skall operera under 
en Lokalloge och skall bestå av minst fem 
medlemmar, alla avgifter skall erläggas.

-Ett Logemöte skall kunna genomföras 
om minst fyra gottstående medlemmar är 
närvarande och en av dessa skall vara vald, 
O,Vo,Sekr eller Kassör.

-De som är utnämnda Storlogedeputerade 
(SLD) skall erhålla kopia på protokoll efter 
de möten som Storlogen haft.

-I konstitutionen under Lokal Loge, 
”Tjänstemän”  kommer ”Yttre Vakt” att tas 
bort.

-Man skall se över om att i framtiden kunna 
ge gåvor och dylikt elektroniskt, även till 
Arkivet.

-En del så kallat ”Housekeeping”-arbete 
kommer att göras i Konstitutionen, detta 
kommer inte att påverka tagna beslut!

-Ett antal rekommendationer från 
Storlogetjänstemän har behandlats och 
dessa rör mest om att nya Executiva rådet 
skall jobba mycket med att ta fram riktlinjer 
för framtida rekryteringar av medlemmar 
samt att i framförallt USA/Canada förenkla 
logearbete/möten, att dessa ska bli mer 
attraktiva för yngre medlemmar. Detta 
motsatte vi oss från Sverige med tanke på 
att vi är en Orden, inte en förening! 

I Sverige har vi egna av Storlogen godkända 
ritualer för vårt Loge och Distriktsarbete, 
dessa skall vi värna om!

Detta var något som behandlades under 
mötet, det som förändras i Konstitutionen 
kommer att föras in i den Svenska versionen 
då protokollet justerats och den Engelska 
versionen kommit ut!

Hoppas ni får en fin Vasa-höst med fina 
Logemöten.

I Sanning och Enighet

Ulf Alderlöf
MSLER-Sverige

Vid Storlogemötet omvaldes Br Ulf Alderlöf som medlem av 
Storlogens Exekutiva Råd (MSLER) för ytterligare en period.
Vår nye Stormästare Br Tore Kellgren har meddelat följande 
utnämningar för Sverige:
Storlogedeputerad (SLD) får DL 19 Sy Ewa Pilhammar. 
Storlogedeputerad (SLD) får DL 20 delas mellan Sy Catherine 
Bringselius Nilsson och Br Olle Wickström. 
Storlogekulturledare (SLKL) Sy Maureen Bengtsson (vår nu-
varande DKL) 
Storlogehistoriker (SLH) Br Gunnar Gustavsson från DL 19. 
GL Circulation Manager Sy Ingrid Cannerhagen SM Tore Kellgren
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Vasasyskon

Det var länge sedan jag skrev något i Vasa 
Nytt. Det haglar utanför mitt fönster just 
när jag skriver detta.
Jag är nyligen hemkommen från Distrikts-
logen nr 20:s tjänstemannakonferens på 
Hotel Terazza i Ljungby.
Jag vill delge er min uppfattning av 
upplevelsen under den gångna helgen. 
Först vill jag framhålla mötet med alla Vasa-
syskonen som mötte upp i sammanhanget, 
tacka alla tjänstemän men också tacka alla 
medföljare som ställde upp.
Jag vill naturligtvis också tacka mina 
kolleger i Exekutiva Rådet. Jag vill också 
påvisa den experthjälp vi fick av två 
Storlogetjänstemän.
Vi fick också en kunnig och påläst syster 
att vägleda Kulturledarna under lördagens 
tjänstemannakonferens. Av förståeliga skäl 
kunde inte Distriktskulturledaren närvara 
på lördagen eftersom hennes barnbarn 
konfirmerades.
Jag vill också uppmärksamma de två som 
hade det digra arbetet att byta all gammal 
text i tjänstemannapärmarna. Om jag säger 
som så, det var mer än ett blad i varje pärm 
att byta ut.

Jag vill också nämna en god hjälp av en 
broder att packa upp respektive packa 
ner logerekvisitan som vi använde under 
helgens fingerade logemöte, det som alltid 
avslutar tjänstemannakonferensen. Denna 
broder ställer alltid upp. För övrigt så 
känner jag honom väl.
Sen vill jag övergå till mina logehistoriker 
på konferensen i år.
Tre stycken tappra och trevliga, intresserade 
och kunniga logehistoriker mötte upp.
Jag vill passa på att tacka logerna som har 
förtroende att skicka sina tjänstemän på 
konferensen. Jag vill också gratulera logerna 
som har lyckats att rekrytera dessa duktiga 
och lämpliga logehistoriker. 
Under tre tjänstemannakonferenser har jag 
nu verkat som Distriktshistoriker.
Jag har tre gånger haft nöjet att få delge 
mina kunskaper. Lika trevligt har det 
varit varje gång, fast ändå lite olika, på ett 
angenämt sätt.
Detta var min sista tjänstemannakonferens 
som Distriktshistoriker.
Därför vill jag nämna alla logehistoriker 
som varit hos mig på någon av mina tre 
tjänstemannakonferenser.
Jag börjar från början, hoppas att ni inget 
har emot detta att jag nämner alla er med 
namn:
År 2010: Nils Henriksson LL Skåne nr 
570, Anja Arvidsson LL Calmare Nyckel 
nr 628, Gunnar Lindstrand LL Höganäs 
nr 634, Anette Hultberg LL Westervik nr 
679, Jan Persson LL Utvandrarna nr 680, 
Birgit Rasmussen LL Trelleborg nr 734 
samt Eivor Wingren LL Klockan nr 747.
År 2012: Anja Arvidsson LL Calmare 
Nyckel nr 628, Ulf Ovhagen LL Höganäs 
nr 634, 

fortsättning på sidan 14

DISTRIKTSHISTORIKERNS 
SPALT



11

vi också bekräftat av distriktsmästare Olle 
Wickström som deltog under en del av 
diskussionen.
En annan fråga som det blev en hel del 
diskussioner runt var placeringen av gäster. 
Dag 2 var det inplanerat ett högtidsmöte 
med parentation och reception för att vi 
skulle få träna. En stor del av tiden i vår 
grupp gick åt till att träna inför detta möte. 
Uppdragen fördelades mellan oss, och i 
samband med träningen uppstod förstås 
fler diskussioner, också dessa livliga. Själva 
mötet blev sedan en lärorik upplevelse, där 
vi också fick inblick i vad övriga grupper 
hade lärt sig. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att både kursledning och vi deltagare visade 
upp ett stort engagemang, och vi har lärt 
oss väldigt mycket, både av att lyssna på 
Calle och på varandra.

Ordförandegruppen
Med stor spänning samlades vi, vice 
ordförande från 7 lokalloger för att 
tillsammans med vår kursledare Karl-Axel 
Bengtsson, vice distriktsmästare, lära oss 
allt vi behöver veta för våra uppdrag.
Vi gick igenom Vasa Ordens styrdokument 
i form av konstitution och stadgar, samt de 
dokument som vi har som stöd och hjälp. I 
stadgarna finns beskrivet om medlemskap, 
möten, logens tjänstemän och deras 
uppdrag, samt avgifter.
Längsta tiden användes till att studera 
Handbok för tjänstemän och Arbetsord-
ning. Det blev många livliga diskussioner 
om ljuständning, parentation och införande 
av gäster. Vi kunde också konstatera 
att det finns en hel del olikheter mellan 
logerna, vilket enligt arbetsordningen är 
godkänt i vissa sammanhang. Detta fick 

Deltagarna på tjänstemannakonferensen i Ljungby den 2x - 2y augusti 2014.

TJÄNSTEMANNAKONFERENSEN I LJUNGBY
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diskussioner, många nyttiga tips för ett 
smidigt logearbete och olika erfarenheter 
utbyttes. 
DS Sy Agneta tryckte på två saker; 
PAGINERA och glöm inte SIGILL! Det är 
viktigt, vi kommer aldrig att glömma.
Det varnades även strängt för 
”hemsnickrade” blanketter. Det sitter 
också.

Ballotering, (från franskan, liten boll), vad 
ballotering innebär och hur det tillgår i 
praktiken blev tydligt beskrivet och livligt 
diskuterat. Tre eller flera svarta kulor 
innebär att ingen Upptagning sker. 
Vi diskuterade klädsel och hur högtidskläd-
sel förändrats och vid vissa tillfällen mjukats 
upp betydligt och att Tjänsteregalian skall 
vara på vid besök i annan Loge.

Att logen betalar en summa per capita till 
storlogen i USA tog en bra stund att reda 
ut, till slut föll bitarna på plats. En stunds 
diskussion om USA, storloge och hur logen 
är uppbyggd och hur ett logemöte kan se 
ut, var intressant, de bevarar de svenska 
sederna genom att som ingångsmarsch t ex 
sjunga ”Vi gå över daggstänkta berg”. Visan  
”Små grodorna” hålls även den levande i 
verksamheten.

Vi fick veta mycket om tjänstemannagrad/
logeordning, styrelseprotokoll och att 
det skall signeras. Arbetsbeskrivning 
för Protokollsekreterare, finns i tjänste-
mannapärmen… Alla förkortningar gav 
mig ”myror i huvudet”, dag två upptäcktes 
glädjande en sida med förklaringar till de 
vanligaste förkortningarna av titlar. 

Förlåt om mitt epos blir aningen rörigt, 

PS-gruppen
Naturligtvis regnade det, hela vägen från 
Jönköping till Ljungby, dit PS Joakim Svahn 
och undertecknad från Logen Småland nr 
618 var inbjudna.

Inkomna till hotellets foajé möttes vi av 
idel vänliga leenden från ännu okända 
syskon, nogsamt försedda med namnskylt 
och logens märke. Vi tilldelades nyckelkort 
och tog våra respektive rum i besittning. 
Mitt rum var mycket välkomnande och 
fräscht, det visade sig senare att även 
sängen var alldeles utmärkt.  Då vi kom 
till det väntande kaffet möttes vi av många 
glada konferensdeltagare. Det kändes 
bra att stämningen redan från början var 
förväntansfull och god.

DS Sy Agneta Västerstjärna och VDS Br Alf 
Nilsson ledde PS Gruppen och hälsade oss, 
BPS Nils-Olov Olsson, PS Joakim Svahn, 
Lena Ostermark, (ännu utan uppdrag), 
BPS Hans Lundgren och BPS Ingrid 
Berg, varmt välkomna till konferensen för 
tjänstemän.

Därefter började informationen levereras 
av två väl insatta ledare, det blev livliga 

Och till sist, vi kommer alla att alltid 
komma ihåg Bertils ord i samband med 
söndagens möte: kom ihåg att ni måste träna 
ritualerna inför högtidsmöten. Självklart 
har vi inte heller kunnat lära oss allt under 
en helg, utan nu måste vi fortsätta träna på 
hemmaplan.
 
För ordförandegruppen
Lena Brissman
Vice ordförande, LL 628, Calmare Nyckel
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Att vi i KL-gruppen var endast tre personer 
gjorde inte arbetet sämre, tvärtom, vi hann 
med väldigt mycket information inom 
vårt arbetsområde och många nya idéer att 
ta med hem till våra loger. På söndagens 
avslutande möte uppförde vi tre en sketch 
om hur en herr Jönsson försökte få en biljett 
till Amerika. Vi tre i gruppen var Ann-
Charlotte Nilsson LL 630, Eva Eklund LL 
608 och Hans Bogren LL 634. 

det är ändå inget emot hur mitt huvud 
känns, det var en mycket effektiv 
tvådagarskonferens med ”matigt” innehåll 
som så mycket som möjligt av skall få plats 
i hjärnkontoret.

Dagen rundades av med fotografering 
och senare bjöds det till middag med 
bordsplacering. Borden var elegant dukade 
med vita dukar och servetter, höga silvriga 
ljusstakar med tända ljus höjde stämningen, 
runt bord sex hamnade ett blandat sällskap 
syskon, vi hade det utomordentligt trevligt 
och sorlet från övriga bord indikerade 
samma goda humör och trivsel. Maten 
som serverades var så fantastiskt god 
att kocken kallades ut för applåder. En 
kräftsoppa som inte var ”av denna världen” 
som entré, varmrätten bestod av grillade 
rotsaker, helstekt fyllt kycklingbröst, 
madeirasås och en rosett av fyllningen, 
krämig Philadelphiaost innehållande klippt 
persilja och hackade pistagenötter, det hela 
avslutades med kaffe och chokladbit.

Nästa dag fortsatte förmiddagen med 
ytterligare information och förklaringar, 
livliga diskussioner och näst intill omöjliga 
frågor ställdes till våra ledare, som elegant 
klarade svaren.
Terminsrapporten, var lite knivig, vi fick 
en praktisk övning med exempel på alla 
förändringar som kan ske under ett år. Vi 
kunde alla redovisa rätt svar och fick beröm 
av DS Sy Agneta.

Efter lunch kom vi till den riktiga 
utmaningen; Högtidsmöte/Logemöte med 
Reception med gemensam genomgång av 
ritualer.
Upptagande av lösen och införande av 

gäster skedde med sedvanligt allvar.
Parentation hölls över Br ”Kalle Karlsson”, 
trots frånvaron av verklig händelse och en 
konstgjord ros i brist på annat, var den 
korta minnesstunden både högtidlig och 
respektfull.
Även denna del innehöll en smula historik 
om Logen, ljusstaken t ex, många Loger 
har frångått den ursprungliga med plats för 
tre ljus och använder istället den Judiska 
staken, Menora, med sju ljus. Någon Loge 
hade återgått till tre ljus på altaret. Möjligen 
ett beslut för fler Loger att fundera på.
Rapporten från Logehistorikern framfördes 
som en sketch och utlöste många glada 
skratt. Att emigrera till USA från Värmland 
visade sig vara en väg ut ur ett olyckligt 
äktenskap, hustrun var rent förfärlig, hjälp 
gavs av agenten för båtresor. Utmärkt 
spelat av Sy Ann-Charlotte Nilsson och två 
syskon.
Det hela avslutades med vår Nationalsång 
”Du gamla Du fria…” 

Ljungby lämnades i regn efter en innehålls-
rik och positiv helg, med en önskan om 
snart återseende.

Präntar Sy Lena Ostermark, 
Logen Småland Nr 618
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CM-gruppen
I södra distriktet finns många med glöd /
och på oss från lokalloger gick absolut 
ingen nöd. / Men när vi under en helg 
vid sommarens slut / fick kämpa med 
arbetsordningar och ceremonier / då gick 
det allt åt lite krut.
För br. Bertil Ericsson styrde och ställde / 
och all kunskap ur honom vällde. / Vi CM, 
CMA och IV fick lära oss noga / hur dessa 
tjänster har förändrats i eviga tider / och 
sedan kom träning och träning och sent 
om sider, / var det bra att lite kaffe och 
mat vi fick ibland / så orken inte tröt, utan 
viljan växte och ur oss rann. / Br. Hans-

LH-gruppen
Vi är tre st logehistoriker som varit på 
tjänstemannakonferens i Ljungby, den 23-
24 augusti 2014.
Det har varit mycket intressant och lärorikt. 
Det är mycket vi kan ta med till våra egna 
loger.
Vi har behandlat logehistorikerrapporter, 
arbetsbeskrivning, arkivering, motioner 
till Distriktet och information om Vasa 
Arkivets stödförening.

I Sanning och Enighet

Mikael Karlsson, LL Westervik nr 679
Inger Bengtsson, LL Höganäs nr 634
Göran Johannesson , 
LL Nybyggarna nr 698

Åke Rytterdahl och br. Ulf Alderlöf stod 
stadigt / bredvid under kursens gång / med 
många goda råd och extra fakta, men inte 
med sång.
Ju längre tiden led vi var och en / förstod 
hur mycket vi behövde kunna sen / när 
tiden var inne för examen och alla ville vara 
bra / då visade Bertil vem han egentligen 
va´. / Så lugnt och smidigt han oss ledde 
för att ingen igenom skulle falla / för det får 
han en god och hjärtlig kram av oss alla.

TACK från hela CM-gruppen
Barbro Hagström

Våra fantastiska ledare var logehistoriker 
och medlem av arkivkommittén Ann-
Margreth Ericsson 630 och DKL Maureen 
Bengtsson, ett STORT TACK till dem. 

Ann-Charlotte Nilsson KL 630

fortsättning från sida 10

Arnt Moen LL Carl von Linné nr 678, Sven 
Fagerström LL Utvandrarna nr 680 samt 
Vega Johansson LL Nybyggarna nr 698.
År 2014: Inger Bengtsson LL Höganäs nr 
634, Mikael (Krister) Karlsson LL Westervik 
nr 679 samt Göran (Sven) Johannesson LL 
Nybyggarna nr 698.
Tack alla ni samtliga logehistoriker, det var 
trevligt att träffa er.

I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distrikshistoriker  

Detalj ur blomsterhavet.
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Logen Kärnans Gökotta den 29 maj 
2014.
Det innebar att vår KL sy Eva Ekelund 
ordnat bussutflykt med kulturinslag för 
logens medlemmar. Vi var strax över 
20 medlemmar som begav oss över den 
vackra Kullahalvön med ett omväxlande 
landskap. Målet var att besöka Kullabergs 
Naturum och Kullens Fyr.     Vi fick guidad 
visning och tittade på de vackra bilderna 
och utställningen ”Porten till Kullaberg”, 
vilken visar Kullabergs naturreservat från 
himmel till hav. Här finns också moduler, 
där man kan gissa rätt på fågelläten, 
svampar och blommor. Vi fick också sticka 
fingrarna i saltvattenakvarium och känna 
på sjöstjärnor.

Efter visningen smakade det gott att sitta 
i lä vid Kullens fyr och äta baguette och 
dricka kaffe i solen. De som ville kunde gå 
upp i Fyren. Kullens Fyr, som är byggd år 
1900 och är Skandinaviens starkaste fyr, 
fortfarande i drift. Längs väggarna finns 
foto och berättelser från Fyrens historia. 
Här syns skepp, som förlist och fiskarnas 
hårda kamp. En händelse berättar om ett 
30-tal människor som fastnat på ett isflak, 
som drev ut i havet och hur de kunde 
räddas.

Sedan styrdes kosan hemåt och man kan 
säga att denna dag var i fin gemenskap full 
av fina upplevelser.
KL sy Eva tackas för en härlig Gökotta – 
även om göken lyste med sin frånvaro. 

Logen Kärnan gästade generalrepe-
titionen på Fredriksdalsteatern den 12 
juni 2014.
Det är tradition att besöka 
Fredriksdalsteatern. I år var det ett 30-
tal medlemmar som såg komedin ”Pang i 
Bygget”. Pjäsen är i stort sett trogen TV-
serien från handlingen till persongalleriet. I 
rollerna framträdde bl.a. Adde Malmberg, 
Eva Rydberg, Birgitta Rydberg, Ewa 

Utanför den vackra utsikten från från Kullaberg.
Ulla Pålsson, Gunilla och Sven Broddesson, Helen Johansso, 
Pia Stenqvist.

Utanför Kullens fyr: Ulla Ekelund och Gunilla Broddesson 
lyssnar på guiden. fortsättning på nästa sida

I saltvattensakvariumet fick vi känna på sjöstjärnor. 
Ulla och Krister Pålsson.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Roos, Fredrik Dolk. Vi som var där 
tyckte föreställningen var den bästa vi sett 
genom åren. Speciellt kan nämnas Adde 
Malmberg, som iklädde sig John Cleeses 
paradroll, gjorde det största intrycket. Han 

gjorde ett bejublat framträdande.
Vi tackar sy Gerd som ordnar biljetterna så 
att vi får komma på denna fina upplevelse.
/BLH Eivor Höörgren

Fredriksdalsteatern i sol den 12 juni 2014.

från Houston, Texas. Hon har svenska 
rötter. Hennes äldre syster Lauren var 
Lucia år 2011. Traditionsenligt höll Sarah 
ett kort tal på svenska. Mycket uppskattat! 
Att Texas-Lucian gästar Barkeryd har sin 
grund i den mycket stora utvandringen 
från Barkeryd och kringliggande socknar 
till Texas under 1800-talet. Barkerydsbon 
Sven Magnus Swensson utvandrade dit år 
1836 och blev ägare till en enorm ranch 
med stora boskapshjordar. Han lockade 
många sockenbor att följa efter och 
arbeta hos honom. Kontakterna mellan 
Swenssons ättlingar och Barkerydsbygden 
hålls fortfarande vid liv.
Bland deltagarna fanns en grupp från 
USA som reste runt i Sverige under 
ett par veckor. Två av dem är Vasa-
medlemmar som syster Maureen och jag 

Barkerydsdagen är den kanske mest 
välbesökta årliga hembygdsfesten i 
Jönköpings län. Den hölls söndagen den 
3 augusti, en av årets absolut varmaste 
dagar. Vår logebroder Alf Carlsson är djupt 
engagerad i ledningen av denna härliga 
fest.
Broder Bo och syster Ann Christine 
Ahlsgård svarade för skärmutställningen 
med information om Vasa Orden av 
Amerika. Br Bo bar som vanligt med 
spänstiga steg vår vackra Vasafana i den 
inledande kortegen.
För snart 25:e gången delade Logen 
Småland genom kulturledaren syster 
Maureen Bengtsson ut ett diplom till Texas 
Lucia. År 2013 hette Lucian Sarah Garde, 

fortsättning från föregående sida

Br Alf Carlsson.

Br Bo Ahlsgård.

LOGEN SMÅLAND nr 618
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fortsättning på nästa sida

Sverige-Amerika-dagen
Söndag den 8 juni genomförde, för 
64:e gången, Vasaorden av Amerikas 
lokalloge Calmare Nyckel nr 628 Sverige-
Amerika-dagen. Dagen inleddes i Kalmar 
slotts slottskyrka med traditionsenlig 
gudstjänst. Dagens epistel, evangelium och 
trosbekännelse upplästes på både svenska 
och engelska.träffade på Storlogekonventet i USA i juli, 

distriktsmästaren i DL Golden Gate no. 
12, Corky Peterson och hennes man broder 
Mikael.        
Att delta i detta arrangemang är ett sätt 
att visa upp vår Orden och vår Loge för 
allmänheten.

/Göte Bengtsson

Anita Nohrs Johansson med Texasflaggan tillsammans med 
Texas Lucia från Houston, Texas.

Ordf i The Swedish Club of Houston Marie Teahan och sy 
Maureen.

Sy Corky och br Mikael Peterson från Fresno,
Kalifornien och br Bo Ahlsgård.

KL sy Maureen och Texas Lucia 2013 Sarah Garde.

I Gröna salen hälsade därefter lokallogens 
hedersmedlem och dagens moderator 
Berndt Sundberg alla välkomna. Det var 33:e 
gången i följd som han var moderator! Till 
toner av Calmar Brazz tågade fanparaden 
in. Den svenska, amerikanska, kanadensiska 
och Vasaorden av Amerikas fana fördes 

LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628
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av logesystrar klädda i hembygdsdräkter. 
Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad, 
presenterade på rim symboliken för resp. 
lands fana kopplat till utvandringen och i 
samband med detta framfördes resp. lands 
nationalsång och Vasasången.
Kalmar läns landshövding Stefan Carlsson 
inledningstalade på engelska. Han undrade 
bl a i sitt tal hur våra första emigranter 
till Amerika 1638 kände sig ombord på 
skeppet Calmare Nyckel på väg till en helt 
okänd kontinent. Under århundraden har 
sedan utvandring skett till såväl Amerika 
som Canada. En del har fått ett bättre liv, 
andra inte alls. En del stannade, andra kom 
tillbaka hem.
70 års jubilerande Kalmar folkdanslag 
framförde därefter tre danser ”Sommarvals”, 
”Stockholms schottis” och ”Anitas hambo”. 
För musiken till danserna svarade Kalmar 
spelmanslag, i fjol 60 års jubilerande.

fortsättning från föregående sida

Högtidstalet hölls av Canadas ambassadör i 
Sverige Kenneth Macartney. Han har varit 
i Sverige i ca. två år och besökte för ca tio år 
sedan Kalmar första gången. I Canada finns 
idag ca 300 000 människor med svenskt 
påbrå och ca 20 000 av dem talar svenska. 
Ambassadören är själv en av dem, efter 
att som arton åring varit utbytesstudent 
i Falun. 600 unga canadensare och 
svenskar studerar i varandras länder i ett 
utbytesprogram.

Ambassadören talade om likheter mellan 
våra två länder, t ex att båda geografiskt 
ligger i norr. Vi samarbetar på många 
områden, men det är också viktigt att 
se våra olikheter, då lär vi av varandra. 
Många canadensare ser Sverige som 
ett föregångsland vad avser åsikter om 
demokrati och mäskliga rättigheter. Han 
framhöll att det finns kanske inget bättre 
exempel än Raul Wallenbergs insatser under 
andra världskriget, som räddade tusentals 
judar undan en säker undergång.
Nästa punkt på programmet var skön musik 
framförd av Calmare Brazz. De spelade 
”You raise me up”, ”Ton Eriks visa” och 
”Waltz 2” av Dmitri Shostakovich. I Ton 
Eriks visa spelade Set Svanholm mäktigt på 
sin trumpet.
Avslutningsvis i Gröna salen framförde Hans 
Rytterdahl, från lokalloge Ronneby nr 630, 
hälsningar och tack för dagens arrangemang 
från exekutiva rådets medlemmar och hans 
egen loge. Hans ingår numera i Vasaorden 
av Amerikas exekutiva råd i södra Sverige. 
Han och hans hustru besökte för tionde 
gången festligheterna i Kalmar. I år var de 
sex Vasamedlemmar från Ronneby.
Lokallogen Calmare Nyckels distriktsde-
puterade Gudrun Gustavsson från lokal-
loge Blå Jungfrun nr 649 i Oskarshamn 
framförde en hälsning från distriktsmästa-
ren i södra distriktet Olle Wickström och 
sin egen loge. Sjutton medlemmar från Os-
karshamn var på plats.
Med fanor och folkdanslag i täten tågade 
sedan gäster och publik till Krusenstiernska 
gården, där det bjöds på kaffe och ostkaka. 
Calmare Brazz och Kalmar folkdanslag med 
spelmän fortsatte att underhålla publiken 
på ett medryckande sätt.
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Gökottan den 29/5 blev en härlig tur 
runt Svaneholmssjön med efterföljande 
picknick.

fortsättning på nästa sida

Gökottan där man ser Svaneholms slott i bakgrunden.

Nationaldagsfirande i Tomelilla.
På nationaldagen tågade vi från Gustavs 
torg till centrum med ungdomsorkestern 
spelande i spetsen. En liten skara var vi som 
sedan avnjöt en härlig em. i Sy Gull-May 
och Br Bengt-Arne Åstradssons trädgård.

Sedan kom dagen D då det var dags för 
vårt jubileum den 28 juni. Vår planering 
inför detta började redan för något år sedan 
i kommittén och sedan blev det mer och 
mer intensivt ju närmare vi kom datumet.
Med facit i hand är vi i Logen mycket 
nöjda med hela jubileet. Enda som vi inte 
kunde göra så mycket åt var vädret för det 

LOGEN TOMELILLA nr 631
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En stilfull fanparad utfördes av Br 
Kenneth Andersson, Sy Carola Örnhed, 
Br Bo Wigren och Sy Lena Andersson till 
hemvärnets musik. Prologen framfördes 
högtidligt av KP Sy Birgit Löfvall.
Under punkten utmärkelser utdelades 
10- års märke till Sy Ann Ingvarsson, Br 
Jan-Anders Ingvarsson och Sy Birgitta 
Hansson.
25 års-märket utdelades till Sy Gertrud 
Hägg, Sy Ulla Nilsson, Br Nils Nilsson 
och Sy Ann-Charlotte Persson som alla 

fick någon annan styra åt oss, men det var 
helt ok utan regn. 

Att få hälsa välkomna till så många 
Ordensyskon som jag hade vid mina 
sidor var härligt. Och sedan få se 18 nya 
medlemmar stå framför altaret var en 
upplevelse som vi nog aldrig får se igen.

recipierade 1988. Samt till Br Manne 
Andersson, Sy Kerstin Hansson, Br Hans-
Ingvar Hansson, Sy Irene Jönsson, Br Leif 
Jönsson och Br Arne Karlsson som alla 
recipierade år 1989.

fortsättning från förra sidan

Under intåg till mötet.

Utdelning av 10-årsmärket.

Utdelning av 40-årsmärket.

Utdelning av 25-årsmärket.

Logens hedersmedlem Sy Ingrid Mattsson 
fördes fram till altaret för att emotta sitt 
40- års märke. 
Logen fick många telegram/uppvaktningar 
samt en vacker silverkandelaber av Br Hans 
och Sy Kerstin Ferm. 
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fortsättning på nästa sida

18 nyintagna medlemmar med CM-paret och O.
Stående från vänster: Ceremonimästare Kenneth Andersson, Knut-Arne Andersson, Per-Willy Hansson, Kalle Karlsson, Gert 
Lantz, Mona-Lisa Andgart, Lena Månsson,Ewon Andersson, Rolf Persson, Bosse Lasson, Arne Hasselgren, Ceremonimästarinna 
Lena Andersson,
Sittande från vänster: Gull-Britt Grahn, Anitha Hansson, Astrid Larsson, Britt Lantz, Ordförande Gull-May Åstradsson, Ulla 
Nilsson, Anna-Karin Nicander, Annika Lasson, Ingegerd Hasselgren.

I samband med välkomstdrinken höll Br 
Bo Wigren som är VD/Rektor på Bollerups 
Lantbruksinstitut några välkomstord på 
borggården. Berättade lite om verksamheten 
som bedrivs på skolan innan det var dags 
att inta våra platser vid de fina borden 
med vita linnedukar och underbara gul-
blåa blomsterarrangemang som Sy Lena 
Andersson stod för.
Ordf. Sy Gull-May Åstradsson hälsade 
alla till bords. Under maten som bestod 
av rågsnibbar med matjessillröra, helstekt 
gris och pannacotta med färska bär hölls de 
sedvanliga talen. Br Jan-Anders Ingvarsson 
höll tal till de nya medlemmarna, Sy Britt 

Lantz höll de nya medlemmarnas tal och 
Br Åke Mellnert höll tacktalet.
Dansade gjorde vi till Hasse Skoglunds. Vid 
kaffet med specialdesignad jubileumstårta 
blev det dragning av vinster från de fyra 
fina vinstborden.
Vi tackar jubileumskommittén där Sy Maja 
och Br Bo Wigren, Sy Eva och Br Paul 
Danielsson, Br Bengt-Arne Åstradsson 
och Sy Gull-May Åstradsson för ett gott 
samarbete och planerings arbete.
Sedan delegerade vi ut uppgifter som 
vi ej hade klarat oss utan till Sy Maja 
Wigren och Sy Eva Danielsson som gjorde 
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fortsättning från föregående sida

Samt alla ni som ställt upp med dukning, 
uppställning av Logen och inte minst 
nedplockningen av allt. STORT TACK till 
er alla som hjälpte till. Det visar att vi har en 
härlig gemenskap och god sammanhållning 
tillsammans i Logen.

förrätten, Sy Ann Ingvarsson och Sy 
Carola Örnhed som stod för efterrätten, 
Sy Lena Andersson dukning och hennes 
underbara blomsterarrangemang, Br Jan-
Anders Ingvarsson placering, Br Kenneth 
Andersson och Br Bengt-Arne Åstradsson 
för lån och uppsättning av tält.
Till själva mötet hade Br Hans-Ingvar 
Hansson lagt ner enormt jobb med att 
kolla alla protokoll för att få ihop en 
jättefint materiel till vår jubileumsskrift, Sy 
Gertrud Hägg för Logens kulturberättelse 
och vårt CM par Br Kenneth och Sy Lena 
Andersson för alla fina ceremonier som ni 
gjorde med bravur.

Rosutdelning till de nya medlemmarna.

Lite sommaruppehåll fick vi innan Br 
Yngve Gustavsson bjöd hem oss för att 
visa alla sina underbara fuchsior i alla dess 
former och storlekar den 22/7. Det var en 
underbar varm kväll som 17 Vasasyskon 
hade hittat dit. Br Yngve berättade med 
hela sitt hjärta hur han brinner för dessa 
underbara växter och hur han går där och 
pysslar om dem som små barn. Därefter 
hade Sy Gullan dukat upp i uterummet 
med många goda hembakade kakor. Vilket 
kalas det blev och tack för en härlig kväll.

Ännu en punkt var kvar under sommaren 
och det var vår årliga traditionella resa med 
buss ordnad av Br Hans-Ingvar Hansson 
till Fredriksdalsteatern den 3/8 och i år 
var det ”Pang i Bygget” som gick. En av de 
bättre föreställningarna som har visats.

Ordf. Gull-May Åstradsson

För att kunna hålla detta högtidliga 
jubileum krävdes det en fin miljö som 
vår Br Bo Wigren erbjöd oss genom att få 
disponera lantbruksskolans lokaler samt 
Borgen i Bollerup till vår bankett. Tack! 

Hoppas att ni alla som var närvarande vid 
vårt jubileum har fått ett minne för livet.

Studiebesöket hos Br Yngve Gustavsson.

Jubileumstårtan.

se bild på sida 25
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Vi åker från Västervik fredag den 28 
november kl 06:00 är åter söndag den 30 
november .. sent.
I resans pris ingår Bussresa/Hotell 
2nätter/2xFrukost och 2xKvälls buffé /
Färjor/Broar/Sightseeing. Priset är inte 100 
% fastlagt ännu men hamnar runt 1950 :- 
per person
På vägen hem stannar vi för att handla 
godsaker som vi alla kan behöva till jul. 
Ordförande Christer Hultberg

LL679 Västervik organiserar en KUL-
TUR till Tyskland. Vi är ute i god tid så 
att alla som vill har chansen att följa med 
på vår populära resa. Vi åker från Västervik 
via Oskarshamn Växjö och Helsingborg. 
Vi stannar naturligtvis på strategiska 
platser så att alla som vill kan hoppa på 
längs vår rutt. Vi kommer att lägga ut mer 
information i september på vår hemsida 
www.vasaorden679.se.

Lördagen den 28 juni avhölls vårt årliga 
Sverige-Amerika möte med 45 deltagare. 
Mötet var i vanlig ordning mycket högtidligt. 
Vid efterkapitlet serverades traditionsenligt 
lax med nypotatis och till dessert glass med 
jordgubbar. Efter supén dukades det om 
till kaffe och därefter tråddes dansen till 
Gert Reinholds enmansorkester. Så var 
det dags för vårt stora Drömreselotteri och 
årets vinst gick till vår DD Rolf Hansson. 
Slutligen gick många andra fina vinster 
ut till lottköparna och nöjda och glada 
avlutade vi vårens Vasamöten och ses igen 
efter en varm och skön sommar till nya 
Vasaaktiviteter.
Anita Bengtsson, KL

I väntan på logemöte i Logen Höganäs nr 634.

LOGEN WESTERVIK nr 679LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Amerikaafton lördagen den 22 mars. 
FS Håkan Andersson, CMA Majvor 
Åström och O Birgitta Petersson förbereder 
kvällens logemöte i vår vackra logesal. Under 
kvällens efterkapitel berättade Birger Ring 
om Fallebo Gök alias Carl Johan Nilsson 
senare Fallenius från Småland som blev en 
av de mest framgångsrika lurendrejarna i 
USA där han kallade sig Dr Roback.

Installation lördagen den 18 jan 2014
DD Lena Folckner från logen Westervik 
nr 679 installerade årets tjänstemän värdigt 
och vackert tillsammans med sin stab.

Kulturmöte fredagen den 18 okt 2013.
DM Olle Wickström med fru sy Marie 
gästade vår loge. På bilden finns sy Gunilla 
Öst och vår DD Lena Folckner från logen 
Westervik nr 679. Vår FDO Anna-Maj 
Ivarsson tjänstgjorde som ordf. Br Sture 
Ljungblom berättade och visade bilder från 
Indien och Nepal.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 
nr 749
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Morgonen fredagen den 23 maj 2014 
samlades ett 30-tal vasasyskon för gökotta i 
Stensjö by 1 mil norr om Oskarshamn.
Byn ägs av Kungliga Vitterhetsakademin 
och är en oskiftad by med bebyggelse 
från 1700 och 1800- talet. En mycket 
lyckad gökotta med tipspromenad och den 
sedvanliga kaffekorgen tillsammans med 
fin gemenskap.

Systrarnas afton fredagen den 25 april 
2014
Systrarna inleder efterkapitlet med sång. 
Systrarnas skådespelartalanger lockar till 
skratt när förvecklingar uppstår i doktorns 
väntrum. I huvudrollerna: urmakaren 
Anita Andersson och patienten Marianne 
Larsson. 

Svenska Amerikadagen på Kalmar Slott 
söndagen den 8 juni 2014
17 logesyskon från vår LL deltog i firandet 
på Kalmar slott med tal av vår landshövding 
Stefan Carlsson, Kanadas ambassadör och 
vår sy Gudrun Gustafsson m.fl. Musik 
och folkdans. Därefter tågade vi till 
Krusentiernska Gården där det serverades 
kaffe och ostkaka och mera musik och dans 
av Kalmar folkdanslag. En fin och härlig 
dag tillsammans. LH

Årets Svensk-Amerikan hyllad
Fred Bergsten, Washington D.C, har mot-
tagit utmärkelsen Årets Svensk-Amerikan 
2014. Fred Bergstens farfar utvandrade 
från Kumla-trakten till Nordamerika 1886. 
Många i den stora emigrantvågen sökte sin 
utkomst på landsbygden, så också Freds 
farfar som blev farmare i Kansas i Mellan-
västern. Emigrantinstitutets utmärkta släkt-
forskarservice hjälpte Fred att lägga ytterli-
gare några pusselbitar i sitt livspussel. Att 
känna sin bakgrund, att se trådarna bakåt i 
sitt liv, bidrar till helhetssyn och perspektiv 
på livet. Ett stort ögonblick för Fred var att 

Picknick innan föreställningen på Fredriksdalsteatern.

fortsättning från sida 22
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Växjö manskör och Ljuders spelemän underhöll kyrkobesökarna 
under gudstjänsten.

Jenny och Fred Bergsten i kyrkbänken i Ljuder.

Vasafanorna prydde Ljuders kyrka.

På SEI fick Fred Bergsten hjälp av Christina Persson med att 
söka sina rötter i Kumla-trakten.

Fred och Jenny Bergsten i samspråk med greve Thord Bonde 
på Bosjökloster.

Fred Bergsten och Catherine i Lunds Universitets aula på väg 
till Växjö.

Fred Bergsten tillsammans med sin far och farfar i Kansas i 
början av 1940-talet.
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Genom DM 20 Olle Wickström och VDM 19 Ola Hansson 
överlämnade de båda svenska distrikten var sin kristalljusstake 
till Årets Svensk-Amerikan 2014.

Utdelandet av insignierna, här överlämnas plaketten och 
diplomet av ordf. Catherine BN och sekr. Charlotte Börjesson.

Linnéakvartetten - Sara Karinsdotter, Maria Brisvall, Magnus 
Åberg och Hans Linden - underhöll med svensk sångskatt.

Bankettdeltagarna börjar samlas till den stora festen.

Hälsningar från Amerika framfördes av Carl Boberg, Nisswa, 
Minnesota.

Högtidstalare i år var Dag Blanck från Uppsala universitet.

På Minnesotadagen, som numera firas i Ljuders kyrka, 
avtäckte Årets Svensk-Amerikan tavlan med de ingraverade 
namnplåtarna.
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Ovan: ett besök på Kosta Art Hotel, Glasutsällninge och i glas-
hyttan. Till vänster: kommunens middag med bl.a. borgmäs-
tare Nils Posse och fullm. ordf. Bo Frank. Undre bilden: Göte 
Bengtsson, LL 618, Berit och Lennart Andersson, Karlshamn. 

På Linnéuniversitetet höll Fred Bergsten ett seminarium i eko-
nomi. Bland deltagarna syntes Ekonomihögskolans dekan He-
lén Anderson, rektor Stephen Hwang, prefekten för institutio-
nen för nationalekonomi Lars Behrenz samt Catherine B N.

Ulla Sand ordf. i LL 563, DKL 19, och Maureen Bengtsson LL 
618, DKL 20, deltog i Vänföreningens middag på restaurang 
Fyra krogar vid Växjösjön.En lycklig Årets Svensk-Amerikian visar upp sin plackett.
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Ovan t.h.: Tillsammans med 
Bengt Dennis på Handelshög-
skolan.
Till höger: Framme på Mynt-
museet och Myntkrogen. Här 
tillsammans med Wilhelm Mo-
bergs dotterson Jan Pihl.
Till vänster: på vägen till Mynt-
krogen i Gamla stan.

Efter föreläsningen samling i Ohlin-rummet. Fr.v. Göran Nilsson, Anne von Bergen, 
prof. Lars Bergman, Fred Bergsten, rektor Lars Strannegård, Catherine Bringselius 
och moderatorn för seminariet.

Ordföranden i ÅSA-kommittén Catherine 
Bringselius Nilsson introducerar Fred B.

Fred Bergsten håller en publik föreläsning 
på Handelshögskolan i Stockholm.

På promenad genom Stockholm, här 
utanför Riksdagen.

Charlotte Börjesson och Ola Hansson med 
paret Bergsten hos landshövdingen.

DKL 19 Charlotte Börjesson LL 452.Erik och Elinor Gustavson LL 632.
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på Ekonomihögskolan. Enligt Freds 
önskemål gjordes en resa till Glasriket. 
Kosta glasbruk och Kosta Art Hotell 
besöktes. Landshövdingen i Kronobergs 
län välkomnade Fred med hustru Jenny 
till länet med att bjuda på middag. Växjö 
kommun gav en kombinerad informations- 
och välkomstmåltid.
Programmet avslutades med några dagar 
i Stockholm. UD gav en lunch för Årets 
Svensk-Amerikan, där också förslagsstäl-
laren till årets mottagare av utmärkelsen, 
fd Ambassadör Jonas Hafström, deltog. 
På programmet stod även en publik före-
läsning på Handelshögskolan som Fred 
Bergsten gav som en tacksamhetsgest för 
utmärkelsen.  Vilhelm Moberg-sällskapet fi-
rade sitt 25-årsjubileum i Stockholm under 
paret Bergstens vistelse där och passade på 
att bjuda in Fred och Jenny Bergsten. Det 
gav extra guldkant åt deras jubileum och 
blev en fin avslutning på firandet av Årets 

Växjö manskör och spelemän i folkdräkt 
utgjorde stämningsfull inramning till 
gudstjänsten. Efter paus för lunch/fika 
vidtog Minnesotadagsfirandet. Lessebos 
kommunchef Christina Nyqvist hälsade den 
talrika publiken välkommen. Dag Blanck, 
chef för enheten för nordamerikastudier 
vid Uppsala universitet, höll högtidstal. 
Catherine Bringselius Nilsson, ordförande 
i Årets Svensk-Amerikankommitté, ledde 
hyllningen av Årets Svensk-Amerikan Fred 
Bergsten. Efter några inledande ord om 
Vasa Orden av Amerika av DM DL 20 Olle 
Wickström och VDM DL 19 Ola Hansson, 
presenterade Catherine Bringselius Nilsson 
motiveringen till valet av Fred Bergsten, 
som Årets Svensk-Amerikan 2014. Fred 
Bergsten fick därefter avtäcka tavlan med 
tidigare Årets Svensk-Amerikaners namn 
ingraverade i kopparplåt, nu kompletterad 
med hans eget namn. Fred berättade 
engagerat om sin väg till att, som Årets 
Svensk-Amerikan, stå i talarstolen i Ljuders 

se sina förfäders namn och familjeförhål-
landen noggrant upptecknade för hand i 
kyrkoboken. Freds far var pastor. 
Fred Bergsten är ekonom, internationellt 
verksam utifrån Peterson Institute for 
International Economics i Washington 
D.C, som han grundat och nyligen lämnat 
ledarskapet för. Han fortsätter dock sitt 
arbete som Director Emeritus genom bland 
annat Institutets världsledande oberoende 
tankesmedja för ekonomiska analyser.
Arrangemanget Årets Svensk-Amerikan 
ägde i år rum i Växjö med omnejd. 
Traditionsenligt medverkar Årets Svensk-
Amerikan på Minnesotadagen. Sedan 
några år tillbaka firas den i Ljuder.  Dagen 
började med svenskamerikansk gudstjänst. 

kyrka, ”Emigranternas kyrka” i Mobergs 
utvandrarepos, och tacka för den fina 
utmärkelse, som Vasa Orden av Amerika 
utvalt honom att mottaga.
På kvällen hölls bankett för Årets Svensk-
Amerikan. Insignierna på utmärkelsen 
delades ut liksom de båda svenska 
distriktslogernas standar och särskilda gåva, 
två ljusstakar i kristall från Orrefors med 
ingraverat Vasaemblem. Linnéakvartetten 
bjöd på underhållning av högsta klass, när 
sångarna stämningsfullt framförde visor ur 
vår svenska sångskatt. 
Utanför det officiella programmet deltar 
Årets Svensk-Amerikan i några aktiviteter 
anpassade efter dennes intressen. En dag 
besöktes Linnéuniversitetet, där Fred 
Bergsten gav ett uppskattat seminarium 

fortsättning på nästa sida

fortsättning från sidan 25
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Vid Storlogemötet 2014 i Rye, New York 
beslutades att vi i Sverige skulle få fortsätta 
att vara befriade från den extra årliga 
avgiften till Vasa-Arkivet på 1,5 dollar som 
medlemmarna i USA och Kanada betalar. 
Detta pga. att motsvarande summor 
insamlas på frivillig väg genom Vasa-
Arkivets Stödförening inom DL Nr 20 och 
Vasa-Arkivets Vänner inom DL Nr 19. Låt 
oss få fortsätta med förmånen att på frivillig 
basis insamla medlen genom medlemskap 
i stödföreningarna, insamlingar och gåvor 
samt att tänka på Arkivet för att hedra 
någon Vasa-medlems minne. Kopior av 
kondoleanserna bevaras på Arkivet. Tack 
för ert stöd.
Efter att jag i 12 år varit Sveriges representant 
i Vasa-Arkivets styrelse i Bishop Hill tar nu 
Charlotte Börjesson från Göteborg och DL 
Nr 19 över. Charlotte är för närvarande 
också DKL i DL Nr 19. Jag önskar henne 
varmt lycka till med styrelsearbetet i vårt 

Myntkabinettet på Vasa-Arkivet i Bishop Hill.

Vasa-Arkiv. Däremot fortsätter jag att 
vara sammanhållande för Vasa-Arkivets 
Stödförening. 
Gunnar Mossberg

fortsättning från föregående sida

Svensk-Amerikan 2014. I detta sammanhang kan nämnas, 
att Fred Bergsten hade läst Vilhelm Mobergs utvandrarepos 
som förberedelse för Sverigebesöket! Fred Bergsten planerar 
vidare en gåva till Vasa-Arkivet i Bishop Hill. 
Fred och Jenny Bergsten har uttryckt stor tacksamhet över 
besöket i Sverige i samband med utmärkelsen Årets Svensk-
Amerikans utdelande. Fred Bergsten sätter mycket stort 
värde på utmärkelsen och har vid ett flertal tillfällen uttalat 
sin tacksamhet gentemot Vasa Orden av Amerika. 
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
FDM/ordf. ÅSA-kommittén 2014
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En skuta förtöjd vid Norrmälarstrand med utsikt mot Söder och Kungsholmen. Foto: GN ©

VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening

Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara 
svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 

372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com


