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För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt
Plusgironummer 105 68 42 – 6.
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och
bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, lokalloger: 150:-, livstidsmedlem: 700 kr.
Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,
263 31 HÖGANÄS, tel: 0707 333497
berit.hans@bogren.com

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 november 2022.

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! Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid. 27 och
Vasa-Nytt nr 1 2020, sid. 32. Det är viktigt att du separerar text och bilder!
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DISTRIKTSMÄSTAREN

Det har varit tjänstemannakonferens i
Ljungby sista helgen i augusti med 41 deltagare, såväl kursledare som elever. Det var
riktigt roligt att träffa alla från ER igen, vi
träffas inte så ofta nu när vi har digitala ERmöte för att hålla nere kostnaderna.
Lördagen inleddes med ett välkomstmöte
där broder Olle Wickström visade ett nytt
bildspel som vi kan använda ute i logerna
för att informera eventuella nya medlemmar. Vi fick också se bilder från Storlogemötet som varit nu i sommar. Efter detta
började två dagars utbildning och ER-tjänstemännen gjorde sitt yttersta för att eleverna ska kunna bli fullfjädrade tjänstemän
i sina respektive loger. Det är alltid roligare
att ha ett uppdrag om man känner att man
bemästrar det. Konferensen avslutades med
ett träningslogemöte där deltagarna fick
visa sina färdigheter och det blev mycket
bra och jag tror att alla som agerat kände
sig nöjda med sin insats.
Broder Olle Wickström är nu vår nya
MSLER (Medlem av storlogens exekutiva
råd) och har tagit över efter syster Connie
Grön. Broder Åke Mellnert är vår nya SLD
i DL20 (storlogedeputerad) och tar över efter broder Ulf Alderlöf. Jag vill gratulera de
nyvalda storlogetjänstemännen och tacka
de avgående för en väl genomförd storlogetermin.
Till sist önskar jag er alla en riktigt bra höst
och hoppas på flitigt deltagande i logerna
och många nya medlemmar.
Mats Holmberg
Distriktsmästare

ORDENSSYSKON
Kära Vasavänner
En fantastisk sommar går mot sitt slut. Vilken fantastisk sommar när man pratar om
vädret. Sommaren har annars mycket präglats av kriget i Ukraina och de följder som
det har fått med höjda matpriser, räntor, elpriser och drivmedel. Ska det aldrig ta slut,
vi hade ju hoppats på att när pandemin i
våras klingade av så skulle allt bli som vanligt. Men så blev det inte. Vi i Vasaorden
kan trots allt glädjas över att ha varandra
och hoppas att vi kan träffas som vanligt
i höst.
Arrangemangen som jag besökt i sommar
var logen Nybyggarna 698:s sommarmöte
hemma hos mig själv. Det var ett välbesökt
möte med 54 deltagare från fyra loger och
alla hade med sig egen matsäck och dricka.
Arrangörerna hade fixat en trevlig tipspromenad i trädgården och en klurig quiz och
dagen avslutades med att alla blev bjudna
på grillad korv av logen.
Jag har också varit på logen Christian 617:s
sommarmöte som också var ett välbesökt
arrangemang hemma i Syster Gunnel och
Nils-Olof Olssons lummiga trädgård. Där
serverades kaffe och bakverk på dignande
bord. En mycket trevlig runda i trädgården
med konstfrågor skapade mycket funderingar och diskussioner bland borden. Det
var en mycket trevlig eftermiddag i Åhus.

I Sanning och Enighet.
Mats Holmberg
/Distriktsmästare
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Ordensyskon!

Ordenssyskon!

Vilken fantastisk sommar vi har haft och
till viss del fortfarande har. Även om vi
smygande går den mysiga perioden till mötes då man gärna tänder levande ljus och
kryper upp i soffhörnet med en kopp varm
choklad och en god bok…

Det känns lite slarvigt att skriva ”Hoppas
att ni har haft en fin sommar!”
Känslan för om sommaren har varit fin eller mindre fin beror ju på vilka behov man
har och om man gillar värme eller ej. Varmt
har det i alla fall varit.
Jag skriver i stället att ”Jag hoppas att ni
har kunnat utnyttja sommaren på bästa
sätt och haft möjlighet att ladda upp med
energi inför kommande höst”!
För min del har jag ägnat tid åt hus/hem
och barnbarn. Bl.a. har Kerstin och jag
gjort byavandringar i Torekov och Viken,
kört ett veteranbilsrally och varit på sommarträffar hos LL Nybyggarna nr 698 och
LL Kärnan nr 608.
Men en del tid har också gått åt att förbereda utbildningsmaterialet för FS och K
inför tjänstemannakonferensen som hölls
27 – 28 augusti.
Jag hade 8 st intresserade kursdeltagare som
aktivt deltog i utbildningen.
Det kom fram en hel del tips, önskemål
och förslag av vilka jag skall ta upp en del
med ER.
Tack ni kursdeltagare (FS och K) för att ni
gav mig två verkligt trevliga och givande
dagar!

Inte bara sommarens härliga äventyr och
minnen har etsat sig fast utan även alla
upplevelser från vår tjänstemannakonferens som vi hade i Ljungby förra helgen.
Härliga återseenden, många glada skratt,
mycket kunskap och erfarenheter som delades med varandra, precis som sig bör. Jag
passar också här på att önskar alla våra “nylärda” tjänstemän lycka till på sin tjänst.
Jag skrev i förra numret av Vasa Nytt att
det finns några “nygamla” Ordens-artiklar
att kunna beställa, och det som finns att
köpa är:
Black Onyx, brosch och Filigree brosch och
priserna är de som står i prislistan, alltså
180 kr respektive 160 kr.
Jag önskar er alla en färgsprakande härlig
höst, och lova att ni är rädda om er och
varandra.

fortsättning på sid 6

I Sanning och Enighet
Britt Lantz
VDS
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Vasasyskon!

Kära Vasasyskon!

Denna sommar har vi väl inte så mycket
att klaga på, kanske har många tyckt att det
varit för varmt, jag har bara en sak att klaga
på, det har varit för kallt havet, men det är
något fenomen som har orsakat detta enligt
meteorologerna.
Jag och Jan-Erik har varit på olika evenemang som t.ex. Amerika-dagen i Kalmar
som ordnas av Calmare Nyckel 628. Minnesota dagen i Ljuder Lessebo Kommun.
Sveriges mest kända socken som ordnas av
Ljuders hembygdsförening där Catherine
Bringselius Nilsson berättade om Årets
Svensk-Amerikan 2020 Astronauten Dr
Jessica Meir.
En trevlig dag hos vår DM Mats Holmberg
och hustru Heidi ordnat av Nybyggarna nr
698. Tomelilla loge 631 ordnade en utflykt
till Harlösa Nostalgi mack och museum .
Tyvärr kan jag inte vara på alla trevliga arrangemang som ordnas under sommaren
runt om i logerna. Nu är Tjänstemannakonferensen avklarad. För min del var det
första gången jag skulle hålla i utbildningen
för kulturledarna det är alltid spännande
med nya utmaningar. Två trevliga dagar
med intressanta diskussioner och mycket
skratt. Tack alla som var med. Nu börjar
höstens logemöten med trevliga efterkapitel.

Vilken sommar vi har haft!
När jag sitter och skriver detta i slutet av
augusti reflekterar jag över vilken kort men
härlig sommar det varit. För det känns för
mig som att sommaren varit kort och intensiv, fast den kanske varit lika lång som
den brukar vara! Hjärnan har börjat övergå
i arbetsmode och försöka börja ta tag i saker igen. Vi har precis genomfört terminens tjänstemannakonferens i Ljungby där
nuvarande och blivande tjänstemän fått
kunskap för att bättre klara sina ämbeten.
Mer om konferensen och bilder därifrån
finns i denna tidning.
Första halvan av detta år flög förbi för mig,
det känns som åren bara går snabbare och
snabbare. Jag har haft förmånen att vid sidan av jobbet de senaste åren studera på
halvtid, men det har också gjort att mitt
fokus på Vasa Orden har blivit lite mindre.
Tiden räcker ju tyvärr inte alltid till för att
göra allt man vill ta sig för. Samtidigt har
pandemin förhoppningsvis nu släppt sitt
grepp så att vi utan rädsla kan ses och ha
trevligt igen.
Jag önskar er alla en trevlig höst och hoppas
att vi ses på olika aktiviteter. Jag har haft
förmånen att titta på hösten och nästa vårs
program för de olika logerna och det är väldigt intressanta program i många loger.
I sanning och enighet
Sandra Eriksson / DH

I Sanning och Enighet. / DKL Eva Newin
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fortsättning från sid 4

MDER

På mitt bord ligger nu bl.a. att fortsätta
med att värdera Distriktets inventarier och
att så småningom börja med budgetarbetet
för Distriktet, som skall presenteras på ERmötet i slutet på oktober.
I sanning och Enighet
Calle Nilsson
DK
Vasasyskon!
Sommaren är precis slut. Så nu vill jag
bara ge er information att det snart är dags
att skicka in Jul och Nyårshälsningar till
Vasa Star senast den 30/10. Vore tacksam
om ni skickar innan dags datum så att jag
hinner sammanställda hälsningarna.
Liten annons 10 dollar
Stor Annons 25 dollar
Jul och Nyårshälsningar till Vasa Nytt
kostar 50 kronor och skickas till Vasa
Nytt och inte till mig.
I Sanning och Enighet
DKL Eva Newin.

Välkommen att sätta in en julhälsning
i Vasa Nytt! Kostnad 50:- per hälsning.
Inbetalning på DL:s BG-nummer
360-1549, senast den 20 november.

VASASYSKON!
Hoppas att sommaren har gått bra för er.
Olle och jag var på Storlogemötet i Philadelphia och vi startade vår USA resa 1 Juli.
Landade på Newark i New York och reste
med tåg till Pennstation inne i New York
och där tog vi ett nytt tåg till Philadelphia
och Storlogemötet.
Det var en fantastisk vecka .
Där träffade vi många vänner som bor i
USA.
Under detta möte utnämndes min Olle till
Medlem av Storlogens Exekutiva Råd (MSLER) vilket jag är mycket stolt över.
Efter storlogemötet flög vi till San Fransisco för några dagar sedan körde vi kustvägen ner till Los Angeles där vi stannade
några dagar.
Sedan kom ökenresan till LAS Vegas. På
vägen dit fick vi fick se en tromb på inte så
långt avstånd och detta följdes av intensivt
regn.
Jag måste säga att Las Vegas är till för yngre
och inte oss 70 plus!
Några dagar senare blev det sedan flyg till
Chicago där vår resa avslutas för denna
gången.
Tjänstemannakonferensen som ägde rum
sista helgen i augusti kan läsas på annan
plats i denna tidning
Jag väntar nu på att få protokollet från
Storlogemötet så att jag kan börja föra in
ändringar i konstitution och stadgar.
6 Marie Wickström / MDER

MSLER
Sverige

Nationalsångerna från USA, Canada och
Sverige, glädjande att se att nästan alla även
sjöng den svenska nationalsången.
Vid mötets öppnande blev de båda svenska
delegaterna utsedda att vara
Storlogeceremonimästare. DM i DL 19
Sy Maggie Ahlin Thelin blev Storlogeceremonimästare och Olle Wickström blev
Assisterande Storlogeceremoni-mästare.

Rapport från
Storlogemötet i
Philadelphia 2-8 juli 2022
Vår resa till Storlogemötet i Philadelphia
började i Malmö där vi tog Öresundståget
mot Kastrup. Vi har ju alla hört om
väntetider vid incheckning som var
fantastiskt långa. Från det vi steg av tåget på
Kastrup till vi passerat säkerhetskontrollen
på Kastrup tog det 45 minuter. Flyget var
en halvtimme försenat men vi landade i
New York 10 min före utsatt tid. Det tog
samma tid dvs 45 min att ta sig igenom
passkontroll och bagekontroll på Newarks
flygplats i New York.
Ett mycket skrangligt tåg tog oss från
New York till Philadelphia på 1,5 timme
där Storlogemötet hölls. Vi bodde på och
hade mötena och alla arrangemang på
Philadelphia Marriott Old City Hotel.

Efter en del ceremonier som ingår liksom
på våra Distriktsmöten med bl.a.
Intagning av nya Storlogemedlemmar.
En del tjänstemannarapporter och
rekommendationer togs upp och därefter
avslutades dagens möte.
Efter avslutat möte så var den första
arbetsgruppen jag var med i fullt arbete
med våra motioner. Vi var helt överens om
vad vi tyckte om våra motioner.

2:e juli
Dagen började med registrering och
uthämtande av möteshandlingar mm.
På kvällen bjöd arrangerande Distriktsloge
Nr 6 New Jersey på ett trevligt välkomstparty
med tilltugg. Tillställningen varade i 2
timmar.

4:e juli USAs Nationaldag.
Kl. 08.30 äntrade vi en av två bussar för resa
till Vasa parken i Budd Lake New Jersey.
Resan tog ca 2,5 timme och gick till stora
delar över mindre orter så vi fick se väldigt
mycket av naturen och bebyggelse.
Väl framme i Vasa Parken fick vi alla en
”gympapåse” med en badhandduk.
Denna fantastiska Vasa Park som
innehåller så mycket som t.ex. klubbhus,
samlingslokaler, arkiv, sommarstugor,
swimmingpool och ett stort antal hus för

På kvällen blev det en välkomstbankett
med temat blått-vitt-rött i klädseln.
God mat blev det och en trevlig
underhållning med Philadelphia Murmers
(ett gäng vilda individer som höll igång
ordentligt)

3:e juli
Mötet inleddes med en flagceremoni där
alla Nordens flaggor somt USA:s och
Canadas flaggor presenterades. Vi sjöng
7

evenemang med ABBA-musik och lite
underhållning.

permanentboende. För att kunna köpa
ett hus måste man vara Vasa medlem och
medlem i Distrikts 6. Väntetiden på ett hus
är runt 5 år. När ett hus väl blir ledigt så säljs
det mycket fort. Det var väldigt trevligt att
gå runt och se på dessa fastigheter och hur
välskött allt var. Vi fick även möjligheten
att komma in i en av sommarstugorna som
man kan hyra. Har man väl kommit över
en så får man fortsätta att hyra den varje år
om man så önskar.
Man får bara bo där mellan 15 maj – 15
okt sedan stängs vattnet av till stugorna.
Swimmingpoolen var flitigt besökt denna
varma dag av många av oss medlemmar.
Det blev en mycket god och riklig lunch
som medlemmarna i DL 6 New Jersey hade
tillagat. Av faten som tömdes så verkade
alla uppskatta måltiden.
Så småningom var det åter dags att sätta
sig i bussarna för en lång återfärd till
Philadelphia. På kvällen var det många
av oss som var nere vid floden och såg ett
mycket färgsprakande fyrverkeri – det var
ju USAs nationaldag.

6 juli
Åter start kl. 09 med ned en resumé av
gårdagens förhandlingar. Därefter beslut i
ett antal motioner och rekommendationer.
I flertal motioner blev det väldigt mycket
hårklyveri hur man skulle tolka vissa ord,
och vid några tillfällen fick man ändra i
förslagen.
En sak som man har i USA är att man kan
lägga till ett förslag på en motion.
Man beslutar först om tilläggsförslaget.
Godkänns det så gäller det före den
ursprungliga motionen. Därefter tar man
beslut av motionen med tilläggsför-slaget.
Vi har det betydligt enklare hemma i
Sverige där motionen godkänns eller avslås
i sin helhet.
????? På tidig kväll en samling svenskar och
amerikaner med lite dricka med tilltugg.
?????
7 juli
Kl. 08 start med motionsgrupp för att bli
klar till mötet som skall starta kl. 09.
Dagens inledes med den sedvanliga
resumén över gårdagens förhandlingar.
Efter en timmes motionsbeslut blev det
en paus då finansgruppen inte var helt
klar med sina bitar. Efter återsamling
togs beslut i mötets sista motioner och
rekommendationer.
På kvällen bjöd Vice Stormästaren på ett
Cocktail Party med dricka och mycket
tilltugg..

5 juli
Det började med att Storlogemötesförhandlingarna startade kl. 09 med en resumé
av vad som behandlats på söndagen den 3
juli. Därefter startade beslutsprocessen av
ett antal motioner och rekommendationer.
Mötet ajournerades för kommittéarbete
under 90 min tid. Därefter återsamling och
ny runda med nya beslut. Det bröts för
middagspaus och kommittéarbete
Dagens arbete avslutades kl. 16.15.
Efter avslutad dag bjöd vice Stormästaren
den svenska delegationen och några andra
på ett litet privat cocktailparty.
På kvällen bjöd DL 6 på ett ABBA Palooza

8 juli
Åter start kl. 09 med uppläsning av
gårdagens möte. Denna dag ägnades åt val
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av nya styrelsen för Storlogens Exekutiva
Råd och Medlemmar av Storlogens
Exekutiva Råd (MSLER) i USA heter det
Member or the board (MEB)
Vid
storlogemötet
finns
ingen
nomineringskommitté som vi har vid våra
Distriktsmöten. Det var flera förslag på
vissa tjänster så det fick bli både en och två
omröstningar innan det blev klart vem som
fick vilken post.
Olle efterträder Connie och valdes till
ny MSLER, och representerar Sverige de
kommande fyra åren.
Även styrelsen till Vasaarkivet valdes och
det blev omval för alla, inklusive Charlotte
Börjesson.
Efter lunchuppehållet var det tid för
installation av de nya tjänstemännen, det
är samma tillvägagångssätt som vi har
hemma.

Storlogens Exekutiva Råd. Detta med
anledning av att jag blev vald att representera
Sverige i Storlogen.

Därefter blev det givetvis Ordens väl.
Medaljer delades ut och många tog till orda
och tackade för ett fint utfört Storlogemöte.
Olle och Maggie förde fram John Hanright
och Art Bjorkner till altaret, och från
Norra och Södra distriktet överlämnades
inbundna exemplar av Kärven och
Vasa Nytt till nya Stormästaren John
Hanright. Vi önskade honom lycka till de
kommande fyra åren. Vi tackade avgående
Stormästaren Br Art Bjorkner för dessa
fyra år som han tjänstgjort. Olle delade ut
DL20:s hederstecken, Maggie gav honom
lite Sverigepresenter från DL19.
Hela veckans arrangemang avslutades med
en fin bankett med god mat, underhållning
och dans fram till midnatt.

Det svenska deltagandet utgjorde 10% av
deltagarantalet på Storlogemötet.

Vi var 11st från Sverige, 5 st. från DL19
och 6 st. från DL20.
Connie Grön från Logen Lidköping Nr
636
Charlotte och Lars-Göran Börjesson från
Logen Göteborg Nr 452
Maggie Ahlin Thelin och Criss Hagfeldt
från Logen Bråviken Nr 752
Maureen och Göte Bengtsson från Logen
Småland Nr 618
Britt och Bengt Åberg från Logen Kärnan
Nr 608
Marie och Olle Wickström från Logen
Skåne Nr 570

Efter avslutat Storlogemöte fortsatte Marie
och Olle med en 14 dagars semestertripp i
USA, men det är en helt annan sak.
Charlotte och Lars-Göran stannande kvar
en dryg vecka på östkusten.
Maggie, Connie och Criss flög hem 2 dagar
efter avslutat möte.
Tack till er alla som arrangerade detta
Storlogemöte.
I sanning och enighet
Olle Wickström
FDM DL20/MSLER

9 juli
Dagen inleddes med ett möte med
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3. Per capita avgiften till Storlogen är
oförändrad 18 USD/person och år.
Kursen är medelvärdet av dollarkursen
under ett år (nov-okt) och gäller första
gången vid inbetalning av per capita
december 2023.

Några beslut vid storlogemötet som
berör oss i Sverige:
1. Elsa Fleetwoods minnesfond är
nedlagd.
2. Vasa Star kommer fortsättningsvis
endast digitalt.
(de medlemmar som inte har mejl får
meddela sin loges PS om de önskar en
papperskopia av Vasa Star)

När protokollet är klart kommer vi att skicka
ut mer information till lokallogerna om
övriga motioner och rekommendationer.

Sittande från vänster:
Kevin DeFeo(SLK) Marlene Patient (SLS)
John Hanright(GM) Tom Cleveland (VGM)
Lillian More(VGS)
Stående från vänster är MEB (MSLER)
Olle Wickström, Sverige, Debroah Larson,
Eastern reg. John Ericson, West reg. Donna
Englund, Canada, Antonio Spargo, Midwest reg.

SLKLs bilder från SL-mötet
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LOGEN SKÅNE nr 570		
Malmö

DM DL 19

Inte har vi hunnit med ett logemöte än
inte, men vi har haft grillparty i Malmös
äldsta park, i vackra Kungsparken – eller
kung Oscars (II) engelska park. Baktanken
med sammankomsten var att samtidigt hitta några nya medlemmar passande i Vasa.
Solen strålade och vi kröp tacksamt in under det gamla väldiga askträdets skyddande
skugga. Br Sivert och Br Olle grillade vant
medan vi andra småpratade om livets glädjeämnen. Tills det var dags för Vasa-Quizen, som Sy Marianne knåpat ihop. Förvånande men glädjande var, att våra gäster
lyckades få oväntat många rätt på frågorna
om Vasa. Svårast var utslagsfrågan, att gissa
antal skruvar av olika storlek i KL:s glasburk. Prisutdelning sker vid vårt första logemöte den 9 september, då vi samtidigt
bjuder in nya intresserade av Vasa.
Efter korven smakade det superbt med exklusivt kaffe till kanelbullen från en av de
inviterade Fogarollis trevliga röda kaffebilar, som man kan boka in för events. De
skriver: Every event has the same goal, to
bring people together. And nothing brings
people together like great coffee. Fogarollis
drog kanske en och annan till oss på Vasa,

Kära Vasavänner.
När jag i slutet av maj senast skrev till Vasa
Nytt hade vi sommaren framför oss, tänk
så snabbt det gått, nu är höstmånaden i antågande. Då såg jag fram emot kommande
Storlogemöte, nu kan jag avslöja att vistelsen i Philadelphia var mycket trevlig, en
glädje att återse Vasavänner i USA/Canada.
Jag och Olle Wickström var förutom delegater utsedda som Storloge-ceremonimästare av Stormästaren Art Bjorkner. Sommaren här hemma har varit skön, jag njutit av
att träffa vänner och familjen. Lite Vasa har
det också blivit. Första helgen i augusti firades traditionsenligt Sverige- Amerikadagen
med hyllning av John Eriksson i Filipstad,
en fin minnesstund vid Mausoleet. På kvällen samlades vi i Karlstad och åkte båt i
skärgården. Vi var bl.a. Vasamedlemmar,
representanter från Karlstad kommun samt
Amerikanska ambassaden som var med
ombord. Under augusti är det dags för läckerheterna att dukas fram, en del loger har
haft kräftskivor, bl.a. min egen loge. Alltid
lika roligt att samlas och umgås och njuta
av goda smaker. Längre fram börjar vi med
våra logemöten igen. Två loger i DL19 firar
denna höst sina jubileer. LL762 Vadstena
15 år, som firas i Mjölby 22 oktober. Min
egen loge, LL751 Bråviken 30 år firas den
12 november. Varmt välkomna.
--->

--->
Jag och Kurt vill önska er alla en skön höst
och vi ser fram emot att vi ska kunna träffas
framöver igen.
I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
12

liksom vårt sällskap njöt av Fogarollis sagolika kaffe. Ryktet går, efter Milleniumtrilogin, att Sverige är världens mest kaffedrickande folk, men Finland ligger långt före.
Intressant är, att de tedrickande kineserna
har börjat odla fram härdiga kaffebuskar, då
kaffet påstås bli en bristvara i framtiden.
Ordförande Br Sivert trakterade oss med
egenhändigt plockade plommon från trädgården. Sortbestämningen lyckades inte,
men vi misstänker att Sy Lilian ruvar på
hemligheten. En underbar dag!

I sanning och enighet
Marianne Andersson

Kulturledarens Olde English Bulldogge

Amerika-tema

Ordföranden i blomsterhav

Våra vackra fanor prydde sin plats
13

Damerna blommade i gröngräset

Please, hämta en grillkorv, Charlotta
Fogarollis verksamhetschef Anita Salazar

Dagens finaste bild – CMA på hedersplats
Idun med anförvanter väntar på grillgott

14

Fontänen ger svalka

Sy Lilian underhåller Sy Lena & Sy Christa

Talarstolen är cykel-P idag

Vakten alltid på pass

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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LOGEN KÄRNAN nr 608		
Helsingborg
Logen Kärnan nr 608 besökte generalrepitionen på Fredriksdalsteatern den 16
juni.
Det var tre år sedan det var sommarföreställningar på Fredriksdal. I år visades ”Pang
i bygget”. Den föreställningen visades även
2014. I år lyftes de mest populära episoderna på Hotell Inspectors fram. Adde Malmberg spelade rollen som Basil Fawlty. Det
gjorde han så otroligt bra och alla föll för
de giftiga replikerna. Eva Rydberg spelade
hans hustru Sybil Fawlty och svarade förstås lika giftigt på replikerna. Många har
sagt ”Jag har aldrig skattat så”! Kvällen var
ljuvlig med blå himmel och fåglar som flög
tvärs över häckarna. En härlig sommarupplevelse. Tack sy Jeanette för att du ordnade
med biljetter!

Vi hade iallafall tur med vädret

Den 21 juli hade Logen Kärnan nr 608
picknick i Grytan i Slottshagen.
Vi var ca 14 logesyskon som samlades i
skuggan och intog den medhavda maten.
Någon festade med bubbel. Det var varmt
och den tänkta tipspromenaden blev två
frågesporter i stället, som sy Eivor höll i.
Det var avspänt att småprata om stora och
små ting och alla tyckte det var trevligt att
träffas och njuta under de stora trädens
skugga.

Svar 99 skruvar

Vi minns också den lille pojken med sin
mamma som köpt en butterkaka och bjöd
oss. Varje dag köper de något och bjuder
någon, för att pojken skulle bli generös!
Vilken fin tanke! /Eivor Höörgren LH
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LOGEN CHRISTIAN nr 617		
Kristianstad

Logen Kärnan hade grillning vid
Björkerödsgården på Kullaberg den 25
augusti.

Lördagen den 13 augusti, var det dags för
höstterminen 2022:s första träff.
Denna lördag hade logen Christian bjudit
in till en trädgårdsfest i Sy Gunnel o Br
Nils-Olofs lummiga trädgård.
Vädergudarna var verkligen med oss
och erbjöd sol, vindstilla och lagom
temperatur.
Så njutbart!

Inbjudna var också logesyskon från
Höganäslogen. Totalt var vi över 25
logesyskon. Det var en härlig sensommardag
med blå himmel och betande får på
ängarna. Sy Eva och sy Jeanette hälsade
välkommen.
Br Rolf satt vid grillen och var behjälplig.
Efter att vi avnjutit maten var det dags
för tipspromenad. Sy Eva och sy Jeanette
hade lagt en lagom lång slinga över ängar
och genom skog. Frågorna var blandade
det var förstås med både orienteringsfrågor
och någon fråga om Vasa Orden. Sedan
vinnare utsetts, berättade Sy Eva lite om
Björkerödsgårdarnas historia. Vi fick höra
att gårdarna legat under Krapperup och de
boende var åbor. D.v.s. rätt att bruka en
annans mark. Till kaffet fick vi smaka Evas
goda äppelkaka.
Vår KL sy Barbro visade sedan en märklig
sak, som hon tagit med från Fleninge
museum. Ingen kunde gissa hela svaret.
Det var en spritlampa, som förstås tillhört
spritfabriken i Ödåkra. Genom den kunde
man se när spriten hade lagom sprithalt.
Vi fick en härlig eftermiddag med fin
samvaro, njöt av den vackra naturen och
dessutom lite kulturhistoria. Ett stort tack
till sy Eva, sy Jeanette, sy Barbro och br
Rolf.
/Eivor Höörgren. LH
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Efter kaffe och goda kakor och tårta var det
dags för samtliga 36 gäster/syskon att ge sig
ut på en liten tipsrunda i trädgården. Vår
Distriktsmästare Mats Holmberg med fru
Heidi var två av våra långväga gäster denna
eftermiddag.
Denna gången handlade tipsfrågorna om
olika konstnärer.
Br Tommy Göthe hade förvandlat
trädgården till en ”konsthall” och där
placerat ut konstverk med tillhörande
frågor.
Stor aktivitet bland syskonen…….

Br Tommy förklarar…..

Ordförande Jan-Erik Larsson tackar
värdparet Sy Gunnel o Br Nils-Olof och
alla syskon för en härlig eftermiddag
och önskar oss Hjärtligt Välkomna till
terminens följande logemöten, då inne i
logesalen i Kristianstad.
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LOGEN CALMARE NYCKEL
nr 628 Kalmar
Vasa-golfen 2022
Den 31 augusti spelades Vasa-golfen på
den nya banan på Kalmar golfklubb. Det
var endast nio spelare, sex herrar och tre
damer som i det fina vädret gjorde upp om
titeln ”årets Vasa-golfare”. Vinnare blev
Göran Börjesson på 36 poäng, tätt följd
av Ewa Lindén med 35 poäng samt Johan
Hallenborg på tredjeplats med 34 poäng.
Tävlingen innehöll även momenten närmast hål och längsta drive. Där närmast hål
vanns av Göran Börjesson och längsta drive
av Ewa Lindén.
På kvällen samlades spelarna med anhöriga
och andra Vasasyskon till en gemensam
måltid på restaurang Gröna Stugan i Kalmar. För deltagarna blev det en fin dag i
bästa vasaanda.
Christina

Lördag den 24 september kl 17.00,
då logens medlemmar visar upp olika
egenproducerade hantverk.
Lördag den 22 oktober kl 16.00, då logen
Christian firar 75 år
Lördag den 19 november kl 17.00, då vi
firar Adventsfest
Söndag den 27 november, Adventsgudstjänst i Åhus kyrka och därefter Adventskaffe
hemma hos Sy Gunnel o Br Nils-Olof i
Åhus
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till samtliga
sammankomster
CMA Gunnel Olsson
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LOGEN TOMELILLA nr 631		
Tomelilla
HÖGTIDSMÖTE
VASAORDEN
TOMELILLA
Den 26 mars var det dags för vårens högtidsmöte i Tomelilla Logen nr 631. Detta
ägde rum i Folkets Park i Tomelilla. Högtidligt med damer i frasande långklänningar och herrar stiliga i frack. Logen gästades
av Installationsstaben från Logen Skåne nr
570 samt medlemmar från Logen Christian nr 617.
Under mötet avhandlades de sedvanliga
punkterna. Logen tog in två nya medlemmar nämligen Anita och Alf Erlandsson,
som fick avlägga ordenslöften och hälsades
varmt välkomna.
Sedan var det dags för den högtidliga installationen av Logens Tjänstemän, vilken
leddes av staben från Logen Skåne nr 570.
Därefter berättade Logehistoriker BengtArne Åstradsson om Svenskbyn i Ukraina,
vilket kändes mycket aktuellt. Därefter avslutades mötet med Nationalsången.
Under utmärkelse fick Sy Anitha Hansson mottaga FDO-värdigheten efter att ha
varit FS i 3 år Efterkapitlet inleddes med
lite mingel innan det var dags att inta platserna vid de vackert dukade borden. Efter
kungssången och Konungens skål fick vi
avnjuta kallrökt lax med varm potatissallad, bröd och grönsallad och till dessert
Passions Panna cotta. Mätta och belåtna
var det dags för kvällens underhållning,
som Britt Lantz och vår musikmästare
Gert Lantz ansvarade för. De hade plockat
fram och sammanställt allsångshäften med
kända melodier som legat på Svensktoppen
genom åren, och de närvarande sjöng med
av hjärtans lust. Efter detta smakade det

extra bra med kaffe och god kaka innan det
förrättades dragning på lotteriet. Efter ytterligare en stunds trevlig samvaro var det
dags att bryta upp och bege sig hem efter
ännu en lyckad kväll.
Anne-Maj Råberg
Kulturledare

Tjänstemännen installeras av stab från LL Skåne nr
570.

Sy Anitha Hansson tackar för mottagandet av FDO.

Mittenbordet på banketten.
20

Vice Ordf. Sy Carola Örnhed talar till våra nya medlemmar.

De nya tjänstemännen i Tomelilla nr 631 (Sy Kerstin
Andersson saknades denna kväll).

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson och dagens DD Sy
Marie Wickström skålar med Ordenssyskon.

Efterkapitlet denna kväll var medryckande allsång.

De nya medlemmarna Sy Anita och Br. Alf Erlandsson
med Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson i mitten flankerad av CM paret Sy Lisa och Br. Roger Larsson.

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson tackar Syskonen Britt
och Gert Lantz för detta trevliga efterkapitel.
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Lördagen den 23 april var det dags för det
sista mötet innan sommar uppehållet. Det
ägde rum i Tomelilla Folkets Park och Logen gästades av 6 ordenssyskon från Logen
Christian nr 617. Under mötet avhandlades de sedvanliga punkterna. Sy Lena Persson, som valt att bli överflyttad från Logen
Christian till Tomelilla Logen välkomnades. Det verkställdes installation av en
tjänsteman som var förhindrad att närvara
vid installationen på högtidsmötet
Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson förärade
Sy Ylva Persson Hallström med en FDOutmärkelse sedan beslut togs på Distriktsmötet – 21 att även tjänsten kaplan skulle
få denna utmärkelse med minst 6 år sammanhängande på tjänsten. Sy Ylva har varit
kaplan under åren 2008-2015.
Flera hälsningar framfördes från ordenssyskon som inte kunde närvara.
KL Sy Anne-Maj Råberg pratade om ”Varför firar vi Påsk, påsktraditioner och påskmat”.
LH Br. Bengt-Arne Åstradsson berättade
om Liberty Bell som är en historisk symbol
i Philadelphia. Under utmärkelser mottog
Sy Ylva Persson Hallström FDO-utmärkelsen för många års Kaplanstjänst.
Därefter avslutades mötet med Nationalsången.
Efterkapitlet inleddes med en stund mingel
innan det var dags att ta plats vid de dukade borden. Bordsplaceringen löstes på
ett trevligt sätt, herrarna hade fått var sin
lapp med en strof på en sång som de skulle
sjunga. Damerna hade också fått lappar
och skulle sjunga fortsättningen på sången
och på så sätt finna sin bordskavaljer. Det
serverades kyckling med potatisgratäng,
sallad och bröd. Efter att måltiden avslutats
var det dags för Carl-Henrik Henriz att be-

rätta om Dag Hammarskjöld. Vi fick följa
hans liv från barndom, studietiden, arbetet
som kabinettssekreterare och konsultativt
statsråd fram till då han valdes till generalsekreterare för FN 1953. Vi fick också lyssna på en inspelning av Hammarskjölds tal
vid detta tillfälle. Hammarskjöld var känd
i hela världen för sin ”tysta diplomatiska
strategi”. Han omvaldes för ytterligare en
period 1957, men omkom i den tragiska
flygolyckan 1961, vars orsak inte är helt
utredd än idag.
Passande nog fanns det på borden ett foto
av Dag Hammarskjöld och ett foto på en
sten som finns på Tomelilla Kyrkas Askgravplats med text hämtad från Hammarskjölds Vägmärken, ”Så ska varje morgon
skapas på nytt”.
Efter detta engagerade föredrag smakade
det bra med kaffe och god kaka. Sedan var
det dags för lottdragning . Efter ytterligare
en stunds trevlig samvaro påminde Ordf.
Br. Jan-Anders Ingvarsson om Logens
Gökotta vid Gyllebosjön den 26 maj samt
Nationaldagsfirande 6 juni i Tomelilla. Avslutade med att önska trevlig sommar och
sen var det dags att bryta upp efter ännu en
trevlig kväll och bege sig hem.
Anne-Maj Råberg/ Kulturledare

Sy Ylva Persson Hallström mottager FDO värdighet.
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gudstjänst istället för gökotta.
Efter ytterligare en stunds trevlig samvaro
bar det av hemåt, en del av oss mötte då
regnet.
Anne-Maj Råberg
Kulturledare

Ordf. Br. Jan-Anders Ingvarsson tackar Carl-Henrik
Henriz för ett intressant efter- kapitel.

Vasa Ordern av Amerika firar Gökotta
Kristi Himmelfärdsdag, 26 maj, firade
Tomelilla Logen nr 631 sin sedvanliga
Gökotta. Detta år samlades vi vid grillbadplatsen vid Gyllebosjön. Det blåste
friskt men regnet höll sig tack och lov borta.
Ett tjugotal närvarande gav sig med friskt
mod iväg på en promenad för att försöka
lösa de trevliga men kluriga frågorna som
Britt Lantz som vanligt gjort med bravur.
Då alla hittat tillbaka och lämnat sina svar
var det dags att plocka fram medhavda
matsäckar och kaffekorgar. Mätta och
belåtna fick vi så veta de rätta svaren och
vinnaren Kenneth Andersson gratulerades.
Kulturledaren berättade om hur man firade
Kristi Himmelfärdsdagen i det gamla
bondesamhället. Denna dag hade en stark
förankring i folktron. Man betraktade
göken som en spådomsfågel. Bl.a. räknade
flickorna gökens antal ”kuku” för att se
inom hur många år man skulle bli gift.
Att fira Gökotta är en folkrörelsetradition
från slutet av 1800-talet, ”en picknick
i det gröna på första sommardagen”.
På 1900-talet anslöt sig exempelvis
Nykterhetsrörelsen och började fira Folknykterhetsdagen denna dag.
Inom Svenska Kyrkan firar man idag ofta

Samlade till picknicken då vår V Ordf. Sy Carola Örnhed ger oss lite information.

Vinnare på gökottan: Sy Britt Lantz delar ut första pris
till Br. Kenneth Andersson på Tipsrundan.

Nationaldagen firade Vasa Orden
gemensamt med många andra föreningar
i Tomelilla genom att marschera från torg
till torg med ungdomsorkestern i spetsen.
På torget hölls tal och det sjöngs de vanliga
sångerna med orkesterns hjälp.
Efter firandet på torget begav sig alla till
syskonen Åstradssons hem för en liten
efterträff med god fika.
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Då dagen var lite trist med hängande regn
i luften så fick vi för första gången intaga
detta inomhus.
Den lilla skaran på sju trivdes och det blev
en fin dag ändå.
Före detta Ordförande
Sy Gull-May Åstradsson
Vår Ordf. Jan-Anders Ingvarsson delar sittplats med
spänstig dam.

Samlingsbild på Harlösa nostalgicafé då vi fick massor
av information om bl.a traktorer.

Nationaldagen: Våra flitiga syskon som var samlade på
torget.

Sommarens höjdpunkt med Vasa Orden av
Amerika hade Tomelilla Logen på Harlösa
nostalgimuseum den 7 augusti då 30 intresserade var med.
Här öppnades byggnad efter byggnad, rum
efter rum med mängder av prylar modell
äldre som mestadels var traktorer och bilar
men även arbetsredskap och mindre saker
från denna tid. Lite extra var det när vi
även fick höra det härliga ljudet från dessa
gamla traktorer.
Intog kaffe med wienerbröd i ett gammalt
upprustat bränneri med passande åldersmässiga detaljer i inredningen.
Detta var verkligen värt ett besök.

Br. Kenneth Andersson har överlämnat lite godsaker till
ägaren till detta fina museum i caféet.

Före detta Ordförande
Sy Gull-May Åstradsson

Här info om liten speciell bil som har varit med i film.
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LOGEN HÖGANÄS nr 634		
Höganäs
Logen Höganäs nr 634 hade ett högtidligt
Sverige-Amerikamöte lördagen den 11
juni.
O Br Calle Nilsson kunde hälsa såväl Distriktsmästare Br Mats Holmberg och Sy
Heidi som Distriktssekreterare Br Claes Johansson samt vår egen DD Br Rolf Hansson, samtliga från LL Nybyggarna nr 698,
välkomna. Gästande Ordenssyskon från
LL Kärnan nr 608 och Klockan nr 747 välkomnades också.
Ansökan om medlemskap hade kommit
in och ballotering utfördes för 2 blivande
medlemmar. En stilfull fanparad genomfördes av Br Leif Larsson, Sy Agneta Bergström Hult, Sy Inger och Br Sixten Bengtsson. Sy Bodil Larsson läste för fanorna.
Utmärkelser utdelades, 10-årsmärken till
Sy Agneta Bergström Hult och Br Yngve
Hult, 25-årsmärken till Sy Gertrud och Br
Kjell Green, FDO till Br Sixten Bengtsson
och LFT till Br Stig Johansson. Slutligen
fick O Br Calle mottaga PC-utmärkelsen
av DM Br Mats.
Samtliga tackade för sina respektive utmärkelser.
Efter protokoll, skrivelser och rapporter var
det dags för tillförordnade KL Br Yngve
Hult som framförde hälsningar från vår
vänloge Golden Valley nr 616, Californien. Han berättade också om symboliken i vårt Vasaemblem och dess betydelse.
LH Br Hans Bogren hade forskat i gamla
protokoll från 70-talet och berättade att
det första Sverige-Amerikamötet hölls
1971 med många amerikanska gäster. Under hela 70-talet blev dessa mötet mycket
populära och gästades av många besökande
25

från USA.
Efter sedvanlig ljussläckningsceremoni
avslutades mötet och salen dukades om
till bankett. På menyn stod melon med
lufttorkad skinka, kokt lax med färskpotatis och sauce verte och till dessert färska
jordgubbar med glass och grädde. Kvällens
första skål tillägnades HM Kung Carl XVI
Gustav, maten smakade förträffligt och
stämningen var på topp.
Efter desserten bjöds vi på en fantastisk musikunderhållning av Matilda Nordberg och
Lukas Gustavsson, båda utbildade musiker
och sångare. Vi fick höra Lukas sjunga några
välkända sånger, bl.a Anthem ur Chess och
Fattig bonddräng, ackompanjerad av Matilda som också ledde oss i allsång. De tackades med stående ovationer och Br Calle
överlämnade var sin ros till underhållarna.
Efter kaffe och god kaka var det dags för
dragning i kvällens lotteri och många lyckliga vinnare kunde hämta sina fina vinster.
Så var det dags för den spännande årsdragningen av vårt Drömreselotteri där högsta vinsten är 5.000:- och 3 tröstpriser på
500:- vardera. Vinnaren av högvinsten var
tyvärr inte närvarande, men fick ett glatt
och överraskande telefonsamtal under söndagen.

stunds musikunderhållning var det dags att
bryta upp och precis då föll några droppar
regn från himlen. En mysig eftermiddag i
all enkelhet betyder mycket för sammanhållningen i logerna!

Sommarträff 24 juli 2022 i Logen Höganäs nr 634
Efter ett par dagars regn och gråväder sken
solen från klarblå himmel när det var dags
för vår planerade sommarträff på Alströmerbunken vid Väsby Scoutstuga. Ett 30tal egna och gästande Vasasyskon kom med
sina kaffekorgar och stolar och tog plats vid
de dukade borden. Kaffet smakade jättegott i solskenet och snart tog Br Leif fram
gitarren och startade upp allsången. Br
Roland från LL Kärnan nr 608 hade tagit
med sitt dragspel och båda musikanterna
fick snabbt upp stämningen. Härligt att ha
sådana förmågor i logerna!
Sy Anna-Brita hade sammanställt några
kluriga frågor som vi fick fundera på och Sy
Kerstin och Br Hans sålde lotter till ett fint
lotteri med skänkta vinster. Efter ännu en

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se
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LOGEN NYBYGGARNA
nr 698
Ängelholm

skattad tipspromenad som gick runt Heidi
och Mats ägor. En del frågor var riktigt kluriga, de som försökte att googla sig fram till
rätt svar fick svårt för det.
En quiz vid en träff är ju nästan ett måste,
så även denna gång. Ett Jul(i) Quiz bestående av omkastade bokstäver som skulle
bilda ett ord som hör ett julbord till. Ex.vis
Frits Töger blev grisfötter ett av de svårare
orden.
Dagen till ära hade Br Ingvar Persson kommit med sin Chevrolet Impala 1960 års
modell som han stolt visade upp för alla
intresserade logesyskon.

Sommarfest den 17 juli 2022.
Efter alla inställda evenemang med VASAsyskon beslöt styrelsen att arrangera en
sommarfest.
Vi bestämde att den skulle äga rum den 17
juli med start kl 14. Britt-Marie Elvirsson
blev tillsammans med Rolf Hansson, Heidi
och Mats Holmberg, Barbro och Karl-Erik
Asp samt Lena och Bertil Pålsson utsedda
att arrangera festen.
Platsen hade ställts till förfogande av br O
Mats Holmberg, och det var inte vilken
plats som helst. Den nybyggda hallen som
rymmer en motorbåt (modell större) och
en segelbåt. Till detta en verkstad med utrustning som skulle ge vilken järnhandlare
som helst ståpäls.

Efter många glada skratt och härliga samtal
tackade br O Mats Holmberg samtliga för
en trevlig söndagseftermiddag.
Nedtecknat av br KL Karl-Erik Asp
Oh, sicken fest det blev. 50 st. anmälde sig
till denna sommarsöndag. Dagen visade sin
allra bästa sida kanonfin svensk sommar en
blå himmel blandat med en del sommarmoln. Vi hade gäster från LL617 Christian,
LL634 Höganäs och LL747 Örkelljunga.
Alla hade med sig en fikakorg bestående av
allehanda läckerheter. Det fanns även lite
läskande drycker i dessa korgar kunde man
se. Det bjöds på grillad korv med bröd.
Under tiden hade vi ordnat med en upp-

Välkommen att sätta in en julhälsning
i Vasa Nytt! Kostnad 50:- per hälsning.
Inbetalning på DL:s BG-nummer
360-1549, senast den 20 november.
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Utvärdering av Tjänstemannakonferensen
i Ljungby den 27-28 augusti 2022
Vi deltog i gruppen finanssekreterare/
kassörer.
Allmänt om kursen:
Vi/deltagarna tycker att kursen har varit
bra. Kursledaren har använt tydliga dokument som vi har jobbat med. Tillsammans
har vi fått nya idéer och hur man kan jobba
för att förenkla vårt arbete. Vi förväntar oss
att de synpunkter och förbättringar som vi
har framfört har noterats, och kommer att
användas för att utveckla logernas framtida
arbete.
Utbildningen:
Vi har lärt av varandra och har en önskan
om att alla skall arbeta på samma sätt. Ett
förslag som kom fram under utbildningen
var att logerna kan göra en gemensam upphandling hos Visma Ekonomi, det är ett
bokföringsprogram som är enkelt att använda och sparar mycket tid för den som
ansvarar för bokföringen. En nackdel kan
vara att bokföringsprogrammet kostar en
slant men det har man igen i att kassören
sparar många arbetstimmar. Rapporterna
från kassör och finanssekreterare behöver
bli mer intressanta för åhörarna samtidigt
som de skall innehålla fakta. Exempelvis att

Under två intensiva dagar med många intressanta diskussioner, har närvarande ordföranden och blivande ordförandena utbytt erfarenheter. Vår kursledare VDM Ole
Torffvit påstod att han hade lett en intensiv
och intresserad grupp under överinseende
av MSLER Olle Wickström. Dag två avslutades med ett fingerat logemöte. Tack för
två fina dagar.
Carola Örnhed / Ordförandegruppen
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till stånd, 2 sekel före Bishop Hill. På den
tiden var det endast äventyrare och dårar
som frivilligt utvandrade till Amerika.
Nya Sveriges förste guvernör Peter Hollander Ridder som anlänt den 17 april 1640
med Calmare Nyckel, var förtvivlad över
läget när han skrev till Rådet i Stockholm.
Vad hjälpte det att han inhandlat ytterligare
6 mil av en strand, när han saknade folk att
civilisera landet med? Det var t.o.m. svårt
att få tag i deserterade soldater och småförbrytare för ändamålet.

de framförs i en positiv anda och att man
lyfter fram positiva händelser.
Önskemål för framtiden: Vi önskar en
uppföljning av kursen för att ta till oss ytterligare nya idéer då den här kursen har
lyft oss ett steg kunskapsmässigt. Kursledaren har varit väl förberedd, han har använt
tydliga dokument och varit mycket lyhörd
mot deltagarna.
Ulf Albihn, Britt-Marie Henriksen, Kerstin
Andersson, Yvonne Sölvinger, Lilian Alexandersson, Magnus Jernetz - Gustavsson, Karin
Olsson, Nils-Göran Johansson.

Vid denna tid pågick en intensiv inflyttning av tusentals finnar till Värmland och
skogarna däromkring. Efter någon tid blev
finninvandringen obekväm för Sverige på
grund av deras skogsbränning och olaga
jakt. Ock - detta passade guvernören utmärkt.

Reportage från kulturledaren.
Tre kulturledare var närvarande och vi placerades i ett trevligt rum för att kläcka idéer
inför framtiden. Ewa Newin, LL 617, höll
i taktpinnen. Agneta Hult, LL634, och jag
själv Marianne Andersson, LL570, var med
på noterna. På vår dagordning ingick, att
göra en redogörelse inför söndagens logemöte.
Vi bläddrade i olika böcker och tidskrifter, för att få tips om framtida reportage.
Vi fastnade för ”Utvandringens mosaik” av
Ulf Beijbom, som undertecknad gjorde följande presentation av:

Den förste emigrant-agenten tillsattes och
beskrev Amerika som kostligt och fruktbart, välbeväxt med nyttiga skogar och stor
myckenhet av allehanda djur. Med tiden
lyckades han övertala ett stort antal av finnarna att ge sig över till ”Nya Sverige”. I sitt
sällskap hade de:
En kavallerist som av misstag huggit ner 6
äppelträd i Varnhems klosterträdgård. Han
fick välja mellan att hängas eller emigrera.

Vi är tillbaka på 1600-talet, innan den
egentliga emigrationen till Amerika kom
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300 tredskande soldater som förvisades.
2 män som begått äktenskapsbrott, varav
en skjutit en älg på Åland.
Listan kan göras lång. Fortsättning följer
nästa konferens…
I sanning och enighet
Marianne Andersson
Kulturledare LL 570 Skåne

Vi övningsarkiverade och fick inte alltför
många fel.
Syster DH Sandra verkade nöjd över hur vi
tillgodogjorde oss kursplanen.
Tack Syster DH Sandra för perfekt förberett och genomfört kursprogram. Vi är
mycket klokare nu.
Agneta Stanley LL Nybyggarna nr 698
Monica Jernetz LL Calmare Nyckel nr 628

Vad gjorde Logehistorikerna den 27 och
28 augusti 2022?
Vår syster Distriktslogehistoriker Sandra
Eriksson försåg oss med ett digert program/
material som vi skulle arbeta oss igenom på
två dagar.
Vi gick igenom LHs uppgifter och vad
LH kan tänkas berätta om. Vi fick skriva
var sin rapport som skulle kunna läsas på 1
minut. Vi fick göra en rapport som grupparbete för att senare på dagen framföras på
övnings-Logemötet. För den fick vi applåder. Vad kan det ha berott på: att den var
föredömligt kort eller väldigt intressant.
Det får vi nog aldrig veta. Vi tackar för
applåden!

Här kommer lite från CM-gruppens arbete från DL20:s Tjänstemanna-konferensdagar den 27-28 augusti. KP-gruppen bestod av endast en deltagare, sy Nettie
Börjesson - Calmare Nyckel, som också ingick i vår gruppträning. CM-gruppen bestod av följande deltagare:
1: sy Christina o. br Maths Kjellin - Nybyggarna, 2: sy Lisa o. br Roger Larsson Tomelilla, och 3: sy Lena o. br Ingvar Jahnson - Calmare Nyckel.
Några intryck.
Programmet bestod av gruppvis undervisning och träning båda dagarna som
avslutades med en gemensam genomgång
söndag eftermiddag av ritualer i ett fingerat logemöte. Under det logemötet hade då
även konferensens alla övriga grupper sina
deltagare och ämbetsuppgifter.
Logemötet utgick från ett av ordförandegruppen anpassat program samt även vad
som arbetsordningen beskriver.

Arkiv-kommitténs Arbetsuppgifter
Vilka bestämmelser finns för Arkivkommittén? Vi gick vidare med vägledning för
Lokallogens Arkivkommitté. Vem, vad,
hur arkiverar man? Ja nästan allt som finns
på arkivbeständigt papper skall arkiveras.
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Gruppträningen delades upp i tre delar/
ritualer:
1: Intagning av gäster
2: Parentation
3: Reception.
Dessa ritualer hade vi då fått undervisning/tränat på och genomfördes i tur och
ordning på det fingerade logemötet. Vid
undervisningen/träningen diskuterades de
delarna i arbetsordningar till våra logemöten som varierar mellan logerna och genom
arbetsordningen har en öppen tolkning.
Varje loge har olika förutsättningar gällande sina lokaler som sedan medför anpassningar.
Det finns även olika traditioner som skiljer
t.ex. hur ljuständningen utförs.
Sammanfattningsvis var dagarna mycket
nyttiga och gav alla mera kunskap och
insyn i vår orden samt genomförande av
logearbetet. Boendet på Hotell Terraza i
Ljungby var mycket bra och deras fina förplägnad medförde att konferensdagarna
blev mycket lyckade.
Även att knyta nya kontakter mellan logerna i DL20 gav en stor behållning.
I Sanning och Enighet
Ingvar Jahnson
Ceremonimästare Calmare Nyckel Nr 628
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En skuta förtöjd vid Norrmälarstrand med utsikt mot Söder och Kungsholmen. Foto: GN ©
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