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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

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 november 2019.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran 
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via 
e-post. OBS! Sänd text endast som Word-filer och bilder endast som jpg-filer i 
bifogade filer till din e-post, inte som mejl-text. Bilder måste sändas med så hög 
upplösning som möjligt. 

ORDENSSYSKON

Så börjar denna sommar så smått övergå 
i höst och aktiviteterna i våra loger startar 
upp igen.
Sommaren har varit? Hur den varit bestäm-
mer du själv. Personligen tycker jag att det 
i stort sett varit bra i år.
En del loger har haft sommaraktiviteter av 
olika slag vilket alltid är trevligt. Det har 
varit av skilda slag som studiebesök och 
olika sammankomster för att bara träffas 
och umgås.

När detta läses har även denna distriktster-
mins DD-konferens ägt rum och mer om 
denna kan Du läsa på annat ställe. Här ge-
nomgicks diverse olika saker som träning 
på Installationsritualen, beräkning av DFT-
behörigheter mm. Vid DD-konferensen 
delades även matriklar och programhäften 
ut till alla loger.

Tag en stund och gå igenom programhäftet 
för att se om där inte är något trevligt pro-
gram hos någon loge som kan vara väl värt 
ett besök. Det finns många fina program i 
alla våra loger.

En annan aktivitet som ägt rum under som-
maren är firandet av årets ÅSA. Huvudar-
rangemanget ägde detta år rum i vårt norra 
distrikt och närmare bestämt i Karlstad.Foto på framsidan: © Göran Nilsson

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: Bankgiro: 701-0283

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com

Mer om detta finns också att läsa på annan 
plats i tidningen. Mer om årets ÅSA Eric 
Nelson kan Du läsa om i förra numret av 
Vasa Nytt.

Till logernas styrelse vill jag påminna om 
att ansökningar om utmärkelser skall vara 
inne hos Distriktssekreteraren senast den 1 
oktober och ansökningarna skall gälla för 
hela år 2020. 

En annan viktig sak som man nu måste ta 
tag i och det är logernas nomineringskom-
mittéer som skall ta fram förslag på tjänste-
män för det kommande året.
Blir Du tillfrågad säg inte bara nej utan tag 
din en funderare om Du verkligen inte har 
möjlighet att ställa upp på någon post. Du 
blir inte tillfrågad på en post om inte kom-
mittén tror att Du klarar av det.
Det finns alltid tidigare tjänstemän som 
ställer upp och stöttar dig. 
Logernas Ordf. och PS har tjänstemanna-
pärmar där det bl.a. finns papper för alla 
tjänster på vad tjänsten innebär och vad 
som skall göras. Se till att Du får läsa detta 
innan du givetvis svarar ja till att bli tjäns-
teman i din loge.
Får vi inte tjänstemän i logerna så har vi 
ingen loge.

Med önskan om en riktigt trevlig och inne-
hållsrik VASA höst.

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
Distriktsmästare

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Kära Vasa Vänner,

nu har ännu en härlig sommar snart pas-
serat, men hänger nog kvar ett tag till. Här 
i Norrköping har vi 28 grader, blå himmel 
och strålande sol idag (26/8).
Jag tänker med glädje tillbaka på de olika 
Vasa-aktiviteter jag och min man Kurt har 
varit med om det senaste kvartalet.
Det började med DL20:s Distriktsmöte 
i Ljungby 25-26 maj. Ett varmt Tack för 
trevliga dagar tillsammans med er alla som 
närvarade. Jag önskar ert nya Exekutiva 
Råd lycka till de kommande två åren. Ni är 
verkligen lyckligt lottade som hittat en så 
fin plats att vara på som Hotel Terazza med 
utmärkt läge och en fantastisk personal.
Helgen därefter hade vi i DL 19 vårt Di-
striktsmöte, på en ny plats, Sunlight Hotel 
i Nyköping, ett trivsamt, lite annorlunda 
hotell med mycket trevlig personal. Vi hade 
glädjen att även välkomna många från DL 
20 till denna helg. 
Jag valdes åter till Distriktsmästare och 
både tror och hoppas att vi fortsatt ska ha 
ett lika gott samarbete våra Exekutiva Råd 
och Distrikt emellan. 
Första helgen i augusti samlades vi flera 
från båda Distrikten för att hedra och hylla 
Årets Svensk-Amerikan 2019, Eric Nelson, 
detta sker i samband med John Ericsson-
dagen i Filipstad.

Ordenssyskon!

Jag hoppas alla har haft en skön sommar.

För min del har det varit en spännande 
sommar. Jag har börjat på ett nytt jobb som 
Aktivitetsansvarig på Lindgården Broby, 
som är ett äldreboende.

Men jag har hunnit vara med på Minneso-
tadagen i Ljuder, i år tycker jag det var ex-
tra speciellt eftersom årets svensk-amerikan 
Erik Nelson kunde närvara, en mycket trev-
lig man. Detta arrangemang kan jag varmt 
rekommendera. Nu börjar våra höstmöten 
med trevliga efterkapitel.

I Sanning och Enighet
Eva Newin
DKL

Ni kan förutom i denna tidning läsa mer 
om detta i DL 19:s tidning, Kärven, som 
finns på hemsidan.
Jag önskar er alla många trivsamma loge-
aftnar och andra aktiviteter under hösten, 
i sann Vasa-anda.
På återseende

I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

Ordenssyskon!

Hoppas att er sommar varit till belåtenhet! 
Ledigheten brukar gå snabbt men ger ändå 
ett välbehövligt avbrott från vardagen. Nu 
har min höst startat och aktiviteter så sak-
teliga satt igång.
Sommaren har varit väldigt Vasa-fri, fram 
tills nyligen då jag bevistade Minnesota-da-
gen i Ljuders församling. Dagen innehöll 
bl.a. en gudstjänst på svenska och engelska, 
en lunch på närliggande Grimsnäs Herr-
gård (med den ursvenska menyn Isterband 
och ostkaka till efterrätt), ett kort möte 
med årets Svenskamerikan Eric Nelson och 
en föreläsning av författaren Bodil Stefans-
son som skrivit boken En man som hetade 
Glader om utvandrarna från Ljuder med 
omnejd till Ki Chi Saga. 
På Vasa-programmet i höst står förutom 
det egna logearbetet att anordna en LH-
träff med distriktets logehistoriker och pla-
neringen för denna är just nu i full gång. I 
slutet av oktober har vi ER-möte och även 
inför detta finns det saker som måste för-
beredas.
Min förhoppning är att jag dessutom ska 
hinna besöka något av era logemöten un-
der hösten, så jag ser fram emot att läsa de 
nya programhäftena och se när möjlighet 
finns för besök. 

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

National Nordic Museum i Seattle, 
Washington

Efter storlogekonventet i Sacramento, 
Kalifornien i juli 2018 fortsatte vi vår 
resa norrut genom Oregon till Wash-
ington. Där besökte vi museet där 
Årets Svenskamerikan Eric Nelson är 
chef. En fantastiskt fin byggnad som 
representerar modern arkitektur och 
där historia, nutid och kulturen i de 
nordiska länderna presenteras på ett 
mycket tilltalande sätt. Detta museum 
är verkligen värt ett besök!
Maureen (SLKL) och Göte Bengtsson
Logen Småland nr 618

En SWEA-dalahäst

DISTRIKTS- 
MÄSTAREN i
DL 19

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERN

SLKL - Sverige
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Fågelskulpturer i glas
av Tróndur Patursson från 

Färöarna

Museientrén

Hallen i Nordiska Museet

Utställning om Norge Sverige och Sapmi

Runsten

Vikingaskepp

Koffertar och vagn

Linné

Skandinaviska möbler

Logen Kärnan hade bussutflykt på Kristi 
Himmelsfärdsdag den 30 maj.
Årets gökotteutfärd gick till Åhus och Ab-
solut Home Experience. Vi åkte över det 
skånska landskapet med gröna fält, som 
avlöstes av några sent blommande rapsfält. 
Vid Klippan bredde skogen ut sig och så 
småningom kom vi ut på Kristianstadsslät-
ten med sitt platta landskap. Väl framme i 
Åhus skulle vi äta vår medhavda matsäck. 
KL sy Helén hade ordnat det så fint att vi 
fick komma in hos syster och kusin. Det 
var vi tacksamma för. Vinden hade tagit i 
rejält och regnet hängde i luften. Efter ma-
ten ville de flesta trotsa vinden för att se 

den fina bryggan, där varje bräda sponsrats. 
Den gamla välkända dansrestaurangen var 
riven, men där byggs nu för fullt ett nytt 
komplex.  
  Bussen tog oss vidare till Absolut Home 
Experience. Vi blev guidade av en entusias-
tisk ung man som berättade om grundaren 
LO Smith och presenterade alla människor 
som arbetat där – allt med senaste teknik. 
Vi gick vidare och lärde oss processen från 
ax till flaska. Här fick vi också provsmaka 
Absolut. Sedan gick vi en runda och fick 
se destilleriet som kallas för spritkyrkan där 
Absolut Elyx produceras än i dag i en gam-
mal apparrat från 1921. Efter det gick vi 
till tappningslinjen. Idag stod den stilla, då 
det var helgdag.  Till sist begav vi oss till-
baka till villan, där vi fick lära oss hur man 

Många ville se den fina bryggan.

Br Jan Höörgren, Sy Stina Lindén och Sy Kristina Albinsson 
trotsar blåsten på bryggan i Åhus.

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
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Logen Kärnan nr 608 gästade generalre-
petitionen på Fredriksdalsteatern den 13 
juni. 
Det är traditon att gästa teatern vid det-
ta tillfälle. I år såg vi ”Var god dröj”. Att 
få uppleva Fredriksdalsteatern en sådan 
härlig junikväll, med fåglar som flyger 
mellan häckarna ger en härlig sommar-
känsla.  Kvällen var ovanligt fin och en 
del samlades innan föreställningen för att 
ha picknic.  Handlingen i ”Var god dröj” 
är förlagd till ett nerslitet och sparbelagt 
lasarett i Helsingborgstrakten. Dråpliga 
felbehandlingar och dräpande repliker 
avlöste varandra i en sjukhuskomedi, där 
allt går fel. Många igenkännande skratt 
avlöste varandra. Adde Malmberg stod 
för översättning, bearbetning och regi. På 
scenen var bl.a. Eva Rydberg, Allan Svens-
son, Fredrik Dolk och Birgitta Rydberg.                                                                                                                                   
Vi tackar sy Jeanette Croona, som hade 
ordnat så att vi fick denna sommarupple-
velse.  /LH Eivor Höörgren

Vår guide presenterar processen från ax till flaska.

Bland publikensyns Sy Monica Fahlström, Sy Sonja Sönne och 
Sy Gunilla Nilsson.

Ingången till den vackra teatern.

Samling utanför teatern. Sy Ingegerd Persson, Sy Ulla Pålsson, 
Br Ola oxh Sy May Sandberg.

blandar och skakar cocktail. Vi skakade och 
shejkade och avlutade med skål och tack. 
Det blev en Cosmopolitan drink.
Det var dags att bege oss tillbaka till Hel-
sinborg efter en flin upplevelsedag. KL sy 
Helén tackades, som ordnat denna fina 
dag.

Logemöte lördag den 24 augusti 2019
Då var det dags för upptakt för en ny Vasa-
termin för logen Christian nr 617.
Dagen började inne i Kristianstad med att 
Br O Jan-Erik Larsson hälsade 24 logesys-
kon välkomna till en ny och förhoppnings-
vis givande Vasa-termin i god Vasa-anda.
Efter ett förenklat logemöte med vacker 
sommarmusik och upplästa protokoll och 
finansrapport, bjöds vi på kaffe med lite 
tilltugg ute i festsalen.
Därefter begav vi oss vidare till Ö. Sönnars-
löv.
Där väntade ytterligare 30 logesyskon.
Nu var det dags för studiebesök på ÖSPAB, 
Äppelmusteriet i Ö. Sönnarslöv.
En av ägarna, Jörgen Olsson, tog väl hand 
om oss och guidade oss runt i den impone-
rande anläggningen.

Efter en intressant visning blev samtliga 
bjudna på god eftermiddagsfika, som syst-
rarna Gudrun Modin, Eva Borg, Kerstin 
Andersson och Monica Lundborg-Olsson 
arrangerat inne i vinprovningsrummet.
Så härligt! Tack alla ”baksystrar”.

ÖSPAB lät oss gentilt smaka på de olika must- / cidersorter 
som tillverkas och finns ute till försäljning.

Välkommen att sätta in en julhälsning 
i VasaNytt! Kostnad 50:- per hälsning. 
Inbetalning på DL:s BG-nummer 
360-1549, senast den 10 november.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad
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Nu var alla redo att åka vidare till Åhus för 
att avsluta dagen i Sy Gunnel o Br Nils-
Olofs trädgård. Där sattes grillarna igång, 
medan den förberedda tipsrundan syssel-
satte alla gästerna.
Hit hade fler logesyskon anslutit, så vi var 
61 glada gäster från olika loger, som fyllde 
trädgården. Alla deltog i tipsrundan efter 
bästa förmåga, uppdelade i grupper.

Potatissallad, grönsallad och marinerade 
grillkotletter samt hembakade matbullar 
och ost stod på menyn samt öl, vin o vat-
ten som dryck.
Under kvällen njöt vi av trubaduren Inge 
Birgerssons sång och gitarrspel samt allsång 
under ledning av Br Anders Björklund.

Grillmästarna Br Lars-Bertil Olsson, Br 
Erik Karlsson och Br Nils-Olof Olsson var 
nu redo att bjuda in till en efterlängtad 
måltid.

Fina resultat och till slut kom vi fram till 
några vinnare, vilka kunde välja bland fina 
vinster.

Br O Jan-Erik Larsson och Br Göran Nilsson var nöjda. 
Merci, merci!
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Utflykt till Kurorten Mösseberg i Falkö-
ping den 21 maj 
Kurorten har anor från 1867 då en vat-
tenkuranstalt öppnades på Mössebergs öst-
sluttning. Efter en mycket god lunch fick 
vi inta kaffe i en av salongerna där vi hade 
ett kort möte. Vi fick också höra berättas 
om kurortens historia och om möbler och 
inredningsdetaljer från kur-ortens glansda-
gar. 

Hembygdsfest i Barkeryd den 4 augusti
Traditionsenligt deltog Logen Småland 
även i år i firandet av ”Texas Lucia” från The 
Swedish Club in Houston. Br Bo Ahlsgård 
bar Vasafanan i kortegen. Bilar från 1950- 
och 60-talet visades upp och i en röd väl-
polerad Cadillac kom 2018 års Lucia Anna 
Meikle tillsammans med sin mormor. Väl-
komsttalet hölls av hembygdsföreningens 
ordförande Lars-Erik Swärd. Anna höll ett 
kort tal på god svenska och därefter kunde 
vår loge dela ut ett diplom samt berätta om 
Vasa Orden av Amerika.
/ Göte och Maureen Bengtsson

alla. Hoppas att vi kommer att få se er även 
i fortsättningen i vår loge. 
Hjärtligt Välkomna!
Kvällen avslutades med kaffe och Pavlova-
tårta fylld med hallon och jordgubbar, 
Mums!
En underbar em. / kväll i strålande sensom-
marväder var slut.
Nu är Vasa terminen 2019 igång.
/ Logehistoriker Sy Gunnel Olsson

Tack alla lottköpare och gentila givare.
Kvällen gick fort och det började mörkna. 
Br O Jan-Erik Larsson avtackade vår om-
tyckte DD Br Jan-Anders Ingvarsson nr 
631 Tomelilla, som nu lämnar sitt uppdrag 
i vår loge. 
Han förärades med en present, en vacker 
Orrefors ljusstake och ett stort och varmt 
TACK från hela logen Christian nr 617.
Br DD Jan-Anders har varit logen Chris-
tian nr 617 trogen i 6 år.
Han har verkligen varit en idéspruta för oss 
och med stor kunskap coachat oss på sitt 
glada, ödmjuka och humoristiska sätt och 
fått logen att växa.
Ett stort, innerligt och varmt Tack Br Jan-
Anders och även Tack till din fru Sy Ann, 
som även hon stöttat och uppmuntrat oss 

Klart att vi hade lotteri som vanligt och 
många glada vinnare gick hem med fina 
vinster.

Sy Gertrud har redan valt, medan 
bröderna Per-Willy och Christer 
funderar  en stund till.

Glada vinnare Sy Catherine Bringselius, Br Johan o Sy Kris-
tina Berglund.

LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping
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Söndagen den 9:e juni var det dags att fira 
den 69:e SVERIGE-AMERIKA-DAGEN 
i Kalmar.
Firandet började med gudstjänst i Slotts-
kyrkan, delvis på engelska. Därefter fortsat-
te firandet i Gröna Salen med logens ord-
förande Ole Torffvit som hälsade gästerna 
välkomna. Därefter följde fanparad och 
tal av Kalmar kommunfullmäktiges ordfö-
rande Roger Kaliff som talade om Kalmars 
utveckling och om utbytet med vänorten 
Wilmington i Delaware. Högtidstalade 
gjorde även Pam Tremont, Charge Affaires, 
Amerikanska Ambassaden i Stockholm. 
Därefter underhöll Calmare Brazz, Kal-
mar Folkdanslag samt Kalmar Spelmanslag 
med uppskattad musik och dans. Efter att 
gäster framfört hälsningar blev det gemen-
sam avmarsch till Krusenstiernska Gården. 
Där det var stor trädgårdsfest med Ostka-
kegille. Även där fick vi njuta av Calmare 
Brazz, Kalmar Folkdanslag samt Kalmar 

Söndagen den 19 maj var det dags för lo-
gens sedvanliga ”Gökotta”. Klockan 0800 
samlades vi i natursköna Värsnäs som lig-
ger i norra Kalmar. Några morgonpigga 
logemedlemmar hade redan då klargjort 
grillen m.m. I väntan på grillningen gick 
medlemmarna en tipsrunda som hade Träd 
som tema. Bra och kluriga frågor. Två lo-
gemedlemmar lyckades med konststycket 
att pricka in alla 12 frågorna. Vi var 24 lo-
gemedlemmar som njöt av mat, dryck och 
trevlig samvaro i den sköna försommar-
morgonen. / Per-Olov Olson

Spelmanslag i det sköna försommarvädret. 
Många lotter såldes och de många vin-
sterna, skänkta av sponsorer fick nya ägare. 
Festligheterna varade till sen eftermiddag 
och de många gästerna återvände hemåt 
efter en mycket lyckad Sverige-Amerika-
Dag. Nu ser vi framåt till den 70:e.  
/ Per-Olov Olson

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628, Kalmar
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Dansuppvisning i Krusenstiernska gården.

Medlemmar och gäster samlades till 
Gökotta på Kristi Himmelsfärdsdagen 
med att träffas på parkeringen i Brösarps 
backar. Vädret var lagom varmt med lite sol 
och många kor i hagen runt om oss som 
var lite nyfikna och undrade vad som stod 
på. I grönskan hade Sy Britt Lantz och Br 
Per-Willy Hansson fixat ihop en trevlig 
tipsrunda till alla 34 som till sist fick lura ut 
hur många klädnypor i olika storlekar det 
fanns i burken som utslagsfråga. Att plocka 
upp sin medhavda matkorg nu smakade 
gott efter allt tänkande. Den som plockade 
hem vinsten blev Br Kenneth Andersson 
som blev förärad med ett pris. 
Nationaldagen firade vi med att marschera 
från kommunhuset till torget med övriga 
föreningar och i täten spelade Tomelilla 

ungdomsorkester. Under själva firandet 
lottades det ut en check på 5000: - från 
Tomelillas företagare och den vinsten gick 
i år till Vasa Orden. Mycket överraskande 
och glädjande hämtade O Jan-Anders 
Ingvarsson och FDO Gull-May Åstradsson 
denna med ett tacktal från O. Det hör till 
att vi för 2 år sedan också vann denna vinst, 
då har man tur bland 25 föreningar. Efter 

allt firandet på torget samlades vi alla i Sy 
Gull-May och Br Bengt-Arnes trädgård där 
12 personer hade en härlig eftermiddag 
med fika och pratstund. Även detta år 
lyckades det att vara en varm skön dag.

Sverige-Amerika möte 2019-06-15
Vid årets Sverige-Amerika möte hade vi ce-
lebert besök av Storlogedeputerad för Di-
strict Pacific Southwest nr 15 i Kalifornien, 
Br Bertil Winther. Utöver Br. Bertil hade vi 
besök av sju ordenssyskon från Logen Kär-
nan nr 608 och fyra ordenssyskon från Lo-
gen Nybyggarna nr 698, inklusive vår DD 
Br Rolf Hansson.
Alla gästande ordenssyskon infördes och 
välkomnades av kvällens ordförande Br 
Calle Nilsson, 
Efter det att alla hälsats välkomna utförde 
Br Leif Larsson, Sy Agneta Bergström Hult, 
Br Yngve Hult och Sy Kerstin Nilsson en 
stilfull och mycket uppskattad fanparad. 
Vår DD Br Rolf Hansson delade ut Distrik-
tets Förtjänsttecken av den högre graden 
till Br Leif Larsson och Sy Evy Lindstrand. 
  
Efter logemötet var det dags att sätta sig 
till bords. Enligt logens tradition bjuds det 
på lax med tillbehör, glass med jordgubbar 
och tjock grädde. Innan varmrätten serve-
ras utbringas kvällens första skål till HMK 
Karl XVI Gustaf.   
Br Bertil Winther tackade för maten och 
undrade om laxen hade ett släktskap med 
vikingarnas galt Särimner, d.v.s. galten som 
slaktades och åts upp, för att sedan åter-
uppstå dagen efter? Anledningen var att vid 

Ett glatt gäng i Åstradssons trädgård.

Sy Britt informerar ang. tipsrundan.

Vinnaren på tipsrundan Br. Kenneth Andersson tillsammans 
med Sy Britt Lantz.

Några bord vid picknicken.

Glad O Jan-Anders Ingvarsson som har mottagit priset.

Samling på torget

LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs
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varje Sverige-Amerika-möte Br Bertil varit 
med på så serveras lax, dock inte samma. 
Skämt åsido, både Br Bertil och övriga 
gäster uppskattade verkligen den mat som 
serverades.
Efter att taffeln brutits var det dags för kaffe 
och dans till Niklas Larssons ”orkester”.
Under kvällen hölls dragningen av Dröm-
lotteriet och lycklig vinnare blev Bertil 
Hagström, som tyvärr inte var närvarande.

Kvällen avslutades med att Br Leif Larsson 
sjöng We’ll meet again.

Ola Sandberg Kulturledare

Sola i Karlstad utanför Stadshotellet vid Klarälvens strand.Br Bertil Winther skålar med Sy Inger Bengtsson.

som källa, när han skrev sitt emigrantepos. 
The Jeffris Family Foundation etablerades 
1979 av Bruce och Eleanor Jeffris, och 
deras son Tom. Stiftelsen hjälper till med 
utvecklingen av historiska platser för icke 
vinstdrivande organisationer i små städer i 
de åtta staterna i Mellanvästern. För mer in-
formation kontakta Wendy Petersen Biorn 
på 952-442-4234 eller wbiorn@co.carver.
mn.us. 
Carver County Historical Society
555 West First Street
Waconia, MN 55387

Stående: DS Bo Västerstjärna, DD 608 Bertil Pålsson, DD 
631 Thomas Håkansson, DD 618 Åke Mellnert, DM Olle 
Wickström, VDM Mats Holmberg, DD 634 Rolf Hansson, 
DD 617 Leif Svensson.
Sittande: DD 679 Birgitta Petersson, DD 749 Gunilla Öst, 
DD678 Monica Jernetz, DD 628 Nadja Kärvin Häll, DD 
630 Lena Brissman, DD 570 Gull-May Åstradsson.
Ej närvarande på bilden: DD 747 Anna-Brita Martinsson 
och DD 698 Sven Olov Stigsson.

DS Bo Västerstjärna som var tålmodiga 
med oss.
Sy Gull-May Åstradsson
LL Tomelilla nr 631
DD i LL Skåne nr 570

Fanparad

Niklas Larssons ”orkester”.

Historic Andrew Peterson Farmstead er-
håller anslag från Jeffris Family Founda-
tion.
Carver Countys Historiska Sällskap 
(CCHS) har hedrats med att erhålla ett 
villkorligt anslag från Jeffris Family Foun-
dation för att bekosta återuppbyggandet 
av Andrew Peterson Farmhouse i Waconia, 
Minnesota (MN). Anslaget är på $250,000 
och kommer att beviljas när CCHS samlat 
in $500,000. The Historic Andrew Peter-
son Farmstead, beläget på 8060 Highway 
5, Waconia, MN, är öppet enligt överens-
kommelse och specialevenemang från maj 
t.o.m. oktober. Andrew Peterson är känd 
för sitt hortikulturella arbete med äppel-
träd, platsen för den första svenska baptist-
kyrkan och för sina historiskt betydelsefulla 
dagböcker, som Wilhelm Moberg använde 

Årets DD-konferens i Ljungby 24-25 au-
gusti.
12 av 13 DD lyckades vara på denna kon-
ferens. Mycket bra uppslutning.
Här blev vi drillade i alla våra uppgifter 
bl.a. i installationsritualen som vi nu har 
haft något år. Många av våra frågor som vi 
hade blev förtydligande för oss med några 
träningar. Ansökan om distriktsmärke och 
inte minst att räkna poäng på personer som 
har haft styrelseuppdrag var andra upp-
gifter vi fick. Här gick vi noga alla bet på 
något vis för vår DM hade varit lurig med 
dessa frågor och satt in lite buggar här och 
var. Det diskuterades flitigt allt som rörde 
logearbetet och många frågor som rörde 
DD:s arbete blev uppklarade.
Helgen gick fort när man har trevligt till-
sammans med Vasavänner och god mat 
fick vi. Alla enades vi om att det har varit 
mycket givande.
Ett stort tack till våra bröder DM Olle 
Wickström, VDM Mats Holmberg och 

Historic Andrew Peterson Farm-
stead

Årets DD-konferens
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Huvudarrangemanget ägde rum i Karlstad. 
Det innebar att insignierna för utmärkel-
sen delades ut vid en bankett i Karlstad an-
ordnad av Årets Svenskamerikankommitté. 
DL 19:s ledamöter Maggie Ahlin Thelin 
och Erik Gustavson hälsade välkommen 
till festligheterna i Karlstad och de vackra 
lokalerna i Residenset. Många Vasasyskon 
hade mött upp, även en skara från Södra 
Sverige med DM Olle Wickström i spet-
sen och Catherine Bringselius Nilsson för 
ÅSA-kommittén.

Årets Svensk-Amerikan deltog under sina 
dagar i Värmland även vid högtiden i 
Filipstad till John Ericsson minne och vid 
en utflykt till Vänerns norra skärgård.

Festmåltiden blev en kulinarisk njutning 
inramad av sång och musik. Höjdpunkten 
var utdelandet av utmärkelsen Årets 
Svensk-Amerikan 2019 till Eric Nelson, 
chef för National Nordic Museum i Seattle. 
Eric Nelson fick mottaga en graverad 
glaspjäs och ett diplom som bevis på 
utmärkelsen och ett par ljusstakar i kristall 
från Orrefors med Vasa Ordens emblem 
ingraverat. Hyllningstal hölls av Maggie 
och Catherine varpå Eric Nelson uttryckte 
sin stora tacksamhet över den heder som 
visats honom genom utmärkelsen Årets 
Svensk-Amerikan. Han uttryckte också sin 
glädje över att flera familjemedlemmar till 
honom var närvarande vid denna högtid.

Festkvällen inleddes i Residensets inhäg-
nade trädgård med välkomstdrink och en 
strålande dansföreställning av Gundegaba-
lettens elever, från barngrupper och uppåt i 
ålder. Under balettens konstnärliga ledare, 
Gunta Liede, genomförde olika konstella-
tioner av elever ett flertal nummer på olika 
teman med stor precision, glädje och, inte 
minst, humor!

Ordföranden i Årets Svensk-Amerikan Maggie Ahlin Tehlin 
och vice ordföranden Catherine Bringselius Nilsson flankerar 
Årets Svensk-Amerikan Eric Nelson.

Till höger: DKL Charlotte Börjesson och Harriet Nelson vid 
banketten.

Alla Vasa-syskon från DL Södra Sverige som deltog vid firan-
det.

Distriktslogernas gåva i form av ett par Orreforsljusstakar och 
därframför glasplaketten.

Diplomet som Eric Nelson erhöll.

Årets Svensk-Amerikan Eric Nelson tillsammans med sin mo-
der Harriet och dotter.

Årets Svensk-Amerikan 2019 Eric Nelson
hyllad  i Karlstad och Växjö.
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Glädjande nog hade Eric Nelson accep-
terat en inbjudan från ÅSA-kommitténs 
företrädare i DL 20, Catherine Bringselius 
Nilsson, att också komma till Växjö. Det 
blev ett fullspäckat program under fyra da-
gar. Växjö kommun bjöd på en stilfull väl-
komstmiddag när Årets Svensk-Amerikan 
tillsammans med mor och syster anlänt till 
Växjö. 

Utflykten dagen efter blev kontrasternas 
dag, först historisk tillbakablick med besök 
på Linnés Råshult och vandring i återska-
pad 1700-talsmiljö, för att en kvart senare 
besöka IKEAs Museum i Älmhult och ta 
del av berättelsen om IKEA i dåtid, nutid 
och framtid. 

Karlstads kommuns ordförande bjöd in Eric Nelson, DM 
Maggie Ahlin Thelin, DM Olle Wickström med flera  Vasasys-
kon till supé på Elite Hotell.

På söndagen gjordes en utflukt till Stenudden, strax utanför 
Karlstad, Där vi njöt av naturen och en lunch i det fria.

Borgmästare Bo Frank överlämnar en gåva från Växjö kom-
mun vid middagen på PM & Vänner Hotell.

Framför det präktiga trädgårdslandet i Råshult, i bakgrunden 
syns de höga humlestånden.

På IKEA museum togs en framsida till katalogen på alla be-
sökarna.

På promenad i Linnés Råshults omväxlande omgivningar.

Och visade bikupa med flitiga honumgsbin.

Sofia guidade oss i den stora trädgården.

En kaffepaus tillsammans med företrädare för Linnés Råshult.

ÅSA Eric Nelson håller tacktal till de församlade gästerna.
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Lördagen ägnades åt guidade besök i Växjö 
Domkyrka och Kulturparken Småland, 
dels på Utvandrarnas Hus, dels på Sveriges 
Glasmuseum. Emigrantinstitutets Vänför-
ening bjöd in till middag på restaurang 4 
krogar med utsikt över Växjösjön.  

På söndagen ägde så det stora publika eve-
nemanget rum i Ljuder. Dagen startade 
med svensk-amerikansk mässa i Ljuders 
kyrka. Under hela dagen pågick hantverks-
utställning m.m. i Hembygdsparken och 
Emigrantmuseet hade öppet. 

Christy Pennington Nelson och Harriet Nelson tillsammans 
med Monica Sandberg samordnare i Växjö kommun.

Vicekonsul John Robbins, professor Ulf Beijbom och Eric Nel-
son strålar samman vid kyrkan.

Svensk-amerikansk gudstjänst i Ljuders kyrka.Syster och bror Nelson i Linnéparken.

Därefter besöktes Glasmuseet på Smålands museum med guid-
ning av glasantikvarie Björn Arfvidsson.

Tillresta Vasasyskon, Eva Newin, Per Ericsson, Sandra Eriks-
son, Catherine Bringselius Nilsson och Jan-Erik Larsson.

Vicekonsul John Robbins vid S:t Sigfrid-statyn utanför dom-
kyrkan.

På besök i domkyrkan under ledning av domkyrkokaplan Jens 
Linder.

Den ikoniske grundaren av IKEA, Ingvar Kamprad, och den 
lilla utflyktsgruppen.

Middag på resttaurang 4 krogar.

Ovan:Lennart Johansson, Smålands museums chef guidade på 
Emigrantinstitutet.
Nedan: Eric Nelson framför Wilhelm Mobergs skrivarstuga.

Efter lunch firades Minnesotadagen i 
Ljuders kyrka. Catherine Bringselius Nils-
son presenterade Årets Svensk-Amerikan 
Eric Nelson och Vice Konsul John W Rob-
bins från Amerikanska Ambassaden. Båda 
höll uppskattade anföranden. 



Om du vill sätta in en julhälsning i 
Vasa Star: Tag kontakt med DKL Eva 
Newin för uppgifter om hur du skall gå 
till väga. 072-929 32 70 
e-post: dkl@vasaorden.se
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John Robbins erhöll ett astrakanäpple i glas vid besöket i 
Ljuder.

Årets Svensk-Amerikan Eric Nelsson i Åkerbys vägskälet. 

Bodil Stefansson, Eric Nelson och Monica Sandberg.

John Robbins, Inga-Britt Andersson, Eric Nelson, Catherine 
Bringselius Nilsson och Göran Nilsson.

Lisbeth Wieslander, Solveig Kristiansson Beijbom och Harriet 
Nelsson.

Högtidstal hölls av Bodil Stefansson om 
verklighetens första smålänningar vid Ki 
Chi Saga. Ulf Persson från Råda, Värmland, 
stod för uppskattade sånginslag under pro-
grammet. Sveriges och USA’s nationalsång-
er avslutade firandet av Minnesotadagen.

För ett och ett halvt år sedan i VN 1 2018 
skrev jag till dig om hur du bör skriva dina 
artiklar som skall publiceras i VasaNytt. 
Om du vill ha en bild på en speciell plats 
i texten, skriv in en kommentar i texten, 
exempelvis: <Bild 1>. Sedan finns det en 
del skribenter som spaltar upp sin text, det 
blir jobbigt för dig och det blir jobbigt för 
mig! Och, det skall vara en Word-fil (eller 
Open Office), ingenting annat!
Och lägg aldrig in bilderna i texten! De 
skall vara separata! Det blir mycket lättare 
för dig och det blir lättare för mig!
Här kommer en sammanfattning över vad 
som gäller:

För dig som inte skickar via e-mejl: 
Bilder: 
Bilder skall skickas in på papperskopia. 
Tänk på att vi inte kan skicka tillbaka 
insänt material! 
Bildtexter: 
Alla bildtexter skall finnas på ett separat 
papper eller i slutet av rapporten. 
De skall inte stå på baksidan av fotona, 
endast bildnummer. 

För dig som skickar in via e-mejl: 
Texter: 
Skriv ett reportage för varje möte.
• Använd enbart standardtypsnittet för 
ditt program, det brukar vara det allra 
bästa. Vanligtvis är det Times New Roman, 
Garamond eller liknande.
• Använd ett och samma typsnitt i hela 
artikeln. Byt inte. 
• Använd MicroSoft Word, OpenOffice 
Writer eller liknande och spar din text som 
.doc, .docx eller liknande, aldrig som .pdf!

Bilder: 
• Skicka in varje bild som en egen fil! 
• Lägg inte bilderna i Word-dokumentet! 
• Använd inte ramar. 
• Beskär inte bilderna. 
• Använd filformatet JPG med högsta 
kvalitet - då blir filerna så små de kan bli 
och all kvalitet behålls. 
• Har du tagit bilder med digitalkamera, 
skicka då in originalfilen - låt inte ditt 
bildhanteringsprogram skala ner bilden på 
något som helst sätt! 
Bildtexter: 
Alla bildtexter som hör till ett reportage 
skall skrivas antingen i en egen fil eller 
längst ner efter reportagetexten. 

Skicka in:
Skicka gärna in ditt e-mejl så snart du kan 
efter varje möte till e-mejladressen: 
vasanytt@vasaorden.se .
Dessa synpunkter har jag förmedlat till dig 
för att underlätta arbetet med VasaNytt.

Tillägg:
För att få en tydlig bild i tryck måste upp-
lösningen vara 300 dpi. Men, om upplös-
ningen är 72 dpi, vilket är den upplösning 
som bildskärmen och många kamerabilder 
har, måste bilden vara minst 27 cm bred för 
att platsa i en spalt. Så jag upprepar: skicka 
in originalfilen från din kamera! Så tar jag 
hand om den.
En färgbild blir alltså 1 till 2 MB stor bero-
ende på antal färger och detaljrikedom.
Göran Nilsson /red

Råd från redaktören

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se
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Utsikt över hamnen i Seattle från Stilla Oceanen.

Deltagarna på DD-konferensen i Ljungby, se sidan 19.


