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VASA-VÄNNER!
Ett kalenderår lider mot sitt slut, men ett ”Vasa-år” är i full gång. Vi i Vasa Support Club
är mycket tacksamma för den respons vi får i olika sammanhang. I början av oktober sände
vi över inbetalningskort gällande medlemsavgifter för år 2006 till Logernas PS. Redan några
veckor senare märkte vi att dessa hade sänts ut till medlemmarna, eftersom ”30-kronorna”
började anlända (även LL:s ”100-kronor”).
Tänk på att om goda idéer (positiva för vår Orden och för våra medlemmar) dyker upp, så
har Vasa Support Club möjlighet att hjälpa till med genomförandet.
Låt oss hoppas att år 2006 blir ett år, då medlemsantalet i Vasa Support Club ytterligare
ökas. Välkomna! Ni kan göra det lättare för oss att hjälpa genom
medlemsavgifter - kondoleanser - gratulationshälsningar - gåvor.
Postgiro 105 68 42 – 6
Vi önskar Er alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Vasa Support Clubs styrelse genom
Rolf Arnshed, ordförande

REDAKTÖREN HAR ORDET.
Ordenssyskon!
I förra numret började vi med två spalter på en del sidor för att förbättra läsbarheten. Eftersom det enbart kommit positiva reaktioner på detta fortsätter vi, och vi tar gärna emot synpunkter på tidningens utformning och innehåll. I detta nummer finns en del att läsa, rapport
från Storlogens Exekutiva Råds sammanträde i Phoenix och några av besluten vid detta, julhälsningar, reportage från Loger, information från DL-tjänstemän mm. TACK till alla skribenter
och fotografer.
Nu några önskemål: Ni som sänder in reportage – skriv gärna lite mer än bara bildtext. Ni
som sänder foto via mail – sänd dem i JPG-format. Lägg inte på ramar eller liknande. Ni som
sänder text och/eller bild via mail – använd alltid adressen på sista sidan
i tidningen. Om Ni inte får bekräftelse att redaktionen fått Ert mail, sänd
ett nytt eller ring för att kontrollera.
Alla medarbetare och läsare önskas en God Jul och ett Gott Nytt År.
Bertil Ericsson

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 15
januari 2006.
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det att föredra.



Distriktsmästaren
har ordet

Lördagen den 22 oktober hölls en utbildning
i arkivering på Blekingearkivet, Bräkne-Hoby,
ORDENSSYSKON!
för Logehistoriker. Tack till alla Ni
När jag skriver detta har just
som deltog och alla Ni som delden första nattfrosten slagit till
gav.
hemma hos oss. Trädens löv har
Under hösten har jag inte kunnat
bytt färg från gröna till den läckbesöka så många Loger som jag hade
ra gulröda höstskruden.
hoppats på. Jag har varit tvungen att
Efter genomförd DD-konfeprioritera andra saker, men jag hoprens vill jag tacka alla de DD
pas att under våren kunna reparera
som deltog i utbildningen i
detta.
Ljungby helgen den 27 - 28 augusti
Med dessa korta rader vill jag och
samtidigt vill jag framföra ett tack till mina Carina önska alla Logesyskon en skön höst
kursledare för ett mycket gott jobb i Ljungby. och samtidigt vill vi tillönska alla
Samtidigt i Växjö hade DKL Gun Lith och
En Riktigt God Jul och Gott Nytt År
VDKL Margareta Berg träff med KulturledarI Sanning och Enighet
na från Logerna i Distriktet. Uppslutningen
var god och utbytet mellan deltagarna var giÅke Mellnert
vande. Tack Gun och Margareta.

MDER rapporterar
Vasavänner.
Ja så har då för första gången den nya installationsritualen använts, detta skedde vid DDkonferensen i Ljungby i augusti.
Visst fanns det frågor om det nya i denna
ritual men det blev enligt min uppfattning väl
utrett vad som gäller och hur det skall göras
för att även i fortsättningen få en värdig och
fin installation.
Våra nya DD har fått ett exemplar av ritualen och inom en kort tid skall även ordförandena få sitt exemplar så att de kan läsa in det
som är nytt inför installationsmötet.
Det krävs att Ordföranden och DD gemensamt ser igenom vad som är nytt inför sin egen
Loges installation.
Med hjälp av goda DD skall detta säkert gå
bra, det är jag övertygad om.
Vad gäller beställningar av regalier till Logerna skall dessa tills vidare gå igenom mig, detta
för att vi skall ha en beställningslinje och en

faktureringslinje.
Har ni frågor om
priser eller andra frågor om regalier är ni
välkomna med dessa till mig, kan jag
inte svara direkt så
tar jag reda på det
och återkommer
med ett svar så snart jag kan.
Julen närmar sig med stormsteg och när ni
tittar på Kalle Anka och sen äter julmaten, ja,
då sitter jag med ändringar och tillägg till våra
stadgar, allt för att få ut dessa så fort som möjligt till er kära Vasasyskon.
Skämt åsido men det är det jobb jag har
framför mig samt motionsskrivning till SLmötet 2006.
Jag och syster Ingegerd vill önska er alla en
God Jul och Ett Gott Nytt Vasaår 2006.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf



Vice Distrikts
mästaren
har ordet
Tänk om…
…alla Ordenssyskon i vårt Distrikt kunde få sina barn och
barnbarn, av vilka många uppnått
relativt mogen ålder, intresserade
av medlemskap i Vasa Orden av
Amerika. Några ungdomar har blivit medlemmar genom sina föräldrars försorg. Jag är
själv ett exempel på det. På det viset skulle
vår fina Orden snabbt få ett tillflöde av yngre
människor, som dessutom besitter en förförståelse av vad Vasa Orden av Amerika är. De
har hört om Vasa Orden hemma vid köksbordet, sett sina föräldrar klä upp sig till högtidsmöten, dansat runt granen på julfester, gått i
Logens luciatåg eller medverkat på annat sätt.
De har bildligt talat en fot i Vasa Orden av
Amerika, fast de inte tänkt på det. De lever
kvar i barndomens tankar om att Vasa Orden
är föräldrarnas revir. Och föräldrarna är också

Distrikts
historikern
rapporterar
GIVANDE ARKIVERINGSKURS I
BRÄKNE-HOBY
Vår historia är viktig både för nuet och
för framtiden. Genom att bevara vår historia, spara den och göra den tillgänglig

fast i sin invanda position, status quo
är ett faktum, föräldrarna går till Vasa
Orden och barnen någon annanstans.
Ingen av dem har tänkt på att Vasa
Orden av Amerika kan passa båda
parter. Varför inte överge det åldersrelaterade kategoritänkandet och se
möjligheterna i att umgås över generationsgränserna? En blandad åldersstruktur skapar framtidstro och är vitaliserande för
verksamheten.
Vi skall naturligtvis fortsätta att värva äldre
människor som medlemmar och vara rädda
om de medlemmar vi har. Många har gjort
och gör enastående insatser för vår Ordens
framgång. De är kunskapsbärare och inspirationskällor för yngre generationer och de är
just nu Vasa Orden av Amerikas största tillgång. Tänk på det och gå med stolthet och
glädje till nästa Logemöte!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

för efterkommande generationer kan vi föra arvet
vidare. Nya medlemmar
får reda på hur äldre medlemmar tänkte och agerade.
Genom att ta del av Logens
historia förstår vi lättare vår
egen tid och får också hjälp att
forma framtiden. En växt som
saknar rötter kan inte växa och utvecklas. Rötterna måste skötas omsorgsfullt.
Vikten av att bevara Logens handlingar och
ordna dem i ett lättöverskådligt arkiv och på
så sätt underlätta möjligheterna att gå tillbaka
och studera Logens förflutna fick vi lära oss
på Blekingearkivet i Bräkne-Hoby lördagen
den 22 oktober. 20 personer från 11 av Södra
Distriktets 18 Loger tog del av arkivchef Per



Lundins stora kunnande. Med skicklig
pedagogik och ett
humoristiskt framförande presenterade
han på ett enkelt och
lättfattligt sätt finesserna i arkiveringens
konst. Att bevara
Logens
handlingar
till eftervärlden är av
största vikt, men allt
är inte värt att bevara.
Därför var det viktigt
att få reda på vad som skall bevaras och vad
som kan sorteras bort.
Det är också viktigt att förvara handlingarna
rätt. Metall i form av t ex gem eller häftklammer kan skada pappret och måste plockas bort.
Att samla handlingarna i pärmar där det finns
material av metall är heller inte lämpligt. Arkivboxar är klart bättre. Alla som producerar
handlingar som skall bevaras bör också tänka
på att använda arkivbeständigt eller åldringsbeständigt material. Var skall man så förvara
sitt arkiv? Lokalen skall vara brandsäker, hålla
jämn temperatur och jämn luftfuktighet. Att
ordna detta hemma i Logelokalen är för det
mesta omöjligt. Per Lundin rekommenderade
därför Logerna att använda sig av de arkivin-

SLD HAR ORDET
Tänk att vi redan närmar oss ett nytt
årsskifte igen.
Jag försöker följa verksamheten i vårt
distrikt på olika sätt för att kunna rapportera till Stormästaren med jämna
mellanrum. Tack alla ni som förser mig
med uppgifter, som gör att jag har en
klar bild av hur det ser ut på olika håll.

stitutioner som finns i närheten av Logerna
t ex kommunarkiv eller de folkrörelsearkiv
som finns i de flesta län, typ Blekinge-arkivet i
Bräkne-Hoby, Kronobergsarkivet i Växjö, Skånes arkivförbund i Lund m.fl.
Efter en rundvandring i arkivlokalerna och
efter det vi fått höra Distriktets HM Gunnar
Mossberg berätta om Vasaarkivet i Bishop
Hill och VDM Cathrine Bringselius Nilsson
berätta om Emigrantinstitutet i Växjö kunde
vi efter en intressant dag vända hem till våra
Loger och där försöka omsätta våra förvärvade
kunskaper om arkivering i praktiken.
Börje Gunnarsson

Vår Stormästare vill genom mig
önska Er alla en God Jul och ett
Gott Nytt År, i vilken önskan naturligtvis även jag instämmer.
Med hopp om ett bra år 2006 i
Sanning och Enighet
Rolf Arnshed



Distriktskulturledaren rapporterar
ORDENSSYSKON!
än tidigare på träffen i Växjö, dels att vi fått
Det är bara några dagar sedan jag satt på kontakt med Loger i Amerika intresserade av
trappan i sommarsol och drack förmiddags- att ha kontakt med oss.
kaffe. I dag läser jag i ortstidningen att det är
Jag vill passa på att tacka alla Kulturledare
dags att boka julbord! Tiden går onekligen
för det fina och ambitiösa arbete de
fort. Hösten har varit intenlagt ner i Logerna under det gångna
siv med besök från och i egen
året. Samtidigt önskar jag alla Vasaoch andra Loger och KL-träff
syskon ett i alla avseenden Gott
i Växjö med 16 deltagare. Om
Nytt År med många intressanta
dessa aktiviteter finns rapporter
efterkapitel och Kontakt Amerika
på annan plats.
att ta del av.
Mest positivt ur KL-synpunkt
I Sanning och Enighet
är, dels att det var flera deltagare
Gun Lith
KÄNNER NI ANDREW PETERSON?
Anders Pettersson föddes i Västra
Ryds socken i Östergötland 1818. Tillsammans
med en syster och 14 andra sockenbor utvandrade han till Amerika för att aldrig mera återvända
till Sverige. Efter fem år i Iowa flyttade Andrew
Peterson med några vänner till Minnesota. Ungefär 50 km väster om Minneapolis slog de sig ner
och där byggde Andrew Peterson upp en farm,
där han bl.a. odlade astrakaner.
Andrew Peterson förde dagbok hela sitt liv i
Amerika, dvs närmare 50 år. Det hann bli elva
böcker med 300 tättskrivna sidor i varje. Där har
han för hand gjort anteckningar, vardagliga notiser, en rad för varje dag. Dagböckerna förvaras
i manuskriptmuseet i S:t Paul, där Vilhelm Moberg hittade dem, och där fann han vad han behövde för att kunna fullborda sitt utvandrarepos.
I Rydsnäs vet nog de flesta vem Andrew Peterson var. I mitten på 1990-talet tog några ydrebor
tag i saken och började samla fakta. Hembygdsföreningen anordnade en Andrew Peterson-dag
sommaren 1998, 100 år efter Andrew Petersons
död. En minnessten sattes upp vid gården där
han föddes och växte upp. Några år senare bildades ett Andrew Peterson Sällskap (APS) för att
bl.a. öka intresse och kunskap om hans liv och

gärningar före och efter emigrationen. Medlemmar från APS har varit över i Amerika och även i sista minuten lyckats förvärva farmen, som var förfallen och i uselt skick. Eldsjälar
i APS håller nu på att renovera husen och försöka
rädda vad som går att rädda.
Den 4 september i år invigdes i Rydsnäs Hembygdsgård ett litet museum, där mycket material
om Andrew Peterson och hans farm finns, såsom
foton, brev, redskap och modeller av gården.
Landshövding Björn Eriksson var inspirerad invigningstalare, Hembygdskören sjöng och CarlWerner Pettersson överlämnade ett lycka-tilläpple i trä.
Andrew Peterson Sällskapet har också tagit
fram en skrift. Där ger de över 100 exempel på
hur Vilhelm Moberg ”lånat” exakta uttryck från
Andrew Peterson och lagt dem i Karl-Oskars
mun, hur händelser från Andrew Petersons liv
berättas som om de hänt Karl-Oskar och hans
familj.. Nu vet ni något om Andrew Peterson
– emigranten från Ydre som skrev in sig i litteraturhistorien. En del smålänningar hade kanske
kunnat vara utan den vetskapen. Men för många
av oss smålänningar kommer ändå Karl-Oskar att
alltid stå som modell för den envetne, småländske utvandraren. /GL



Vice Distriktskulturledaren
Kulturledar-träff i Växjö
Vår Distriktskulturledare Gun Lith bjöd in till träff den 27 augusti.
Strålande solsken och det blev en fin start på höstens Logearbete. Vi höll
till i Utvandrarnas Hus och kunde också ta tillfället i akt att se den intressanta utställningen där. 12 Loger var representerade och vi var tillsammans 16 deltagare. Vi
fick nya idéer, adresser och erfarenhetsutbyte och framför allt tillfälle att lära känna varandra.
Vi kunde också ta med oss litteraturtips för kommande Kontakt Amerika. Även god lunch på
Kvarterskrogen hann vi med. Tack Gun för ett trevligt arrangemang och vi ser fram emot att
träffa Kulturledare från alla Loger nästa år. /Margareta Berg

Grattis Gösta
HEMMA HOS-redaktören åkte en strålande vacker höstdag till
en underbart vacker plats i Skåne för att gratulera en i många
Vasa-sammanhang känd person, Gösta Jönsson, på hans bemärkelsedag. Det var många som hade gjort detsamma, familj, släkt,
vänner och bland de senare många medlemmar i Vasa Orden av
Amerika. Det hölls vackra tal, det sjöngs och spelades och det
hurrades. Än en gång – Grattis Gösta och lycka till i framtiden!



logeglimtar

Logen Skåne nr 570, Malmö
60-talskväll
Högtidsmöte
Fredagen den 9 september anordnades en
Lördagen den 15 oktober hölls högtids60-tals kväll. Efter ett fint Logemöte åt vi en möte. Som alltid högtidligt på Logen Skåne.
god måltid. Underhållningen denna kväll var Vår fina ljusceremoni med musik som Logens
musik. Två musiker från SWEATBOYS spe- musikmästare Siwert Alexandersson stod för.
LFT utdelades till vår förre DD Börje Gunnarsson LL Trelleborg 734 och vår O Kennie
Sjöström fick DFT. Sedan följde bankett med
god och riklig mat. Vi dansade till Rickards
musik. Grupp 2 stod för dukning och ett fint
lotteri. Tack alla som bidrog till allas trivsel.
/BÖ (Foto: HDB)

lade, en glad stämning började. Alla sjöng med
och kunde alla låtarna. Medlemmar var t.o.m.
uppe på golvet. Härligt. Medlemslotteriet
hölls denna kväll av Åke Sjöstrand och en del
vann. Britt-Marie Fihnn hade ordnat ett fint
lotteri med fina vinster. Tack! Åter en Vasakväll på LL Skåne nr 570 – Tack alla!

Logen Carlskrona nr 601, Karlskrona
Kulturinslag
Lördagen den 10 september hade Logen
möte med kulturinslag som handlade om den
bortglömde, men store, kompositören Andreas Randel, född i Ramdala socken 1806.
Broder Bertil Rosenberg berättade om hans
liv, och till ackompanjemang av Lars Anglert
framförde han sånger av nämnde Randel. Det
Andreas Randel är mest känd för är musiken

till Värmlänningarna.
En annan känd melodi som vi hört förr
är ”I villande skogen”.
/UR

Broder Bertil Rosenberg under ett av sångstyckena.



Logen Kärnan nr 608, Helsingborg
Första Logemötet
Lördagen den 10 september – höstterminens första Logemöte. Temat var ”Bli ung för
en kväll”. Fyra av Logens yngre medlemmar
svarade för mat och underhållning, den senare
bestod av sång, musik och frågesport.
Kvällens överskott gick till ungdomsverk-

samheten. /AL

Björn, Cecilia, Linda och Morgan framförde bland
annat ”Brevet från kolonin” och ”Sjörövarfabbe”.

Logen Christian nr 617, Kristianstad
Höstinledning
Lördagen den 20 augusti hälsade O Gösta
Löfstedt Logesyskonen välkomna till höstens
första Logemöte. Lena Ovelius Bergman från
LL Skåne nr 570 var vår gäst. Parentation hölls
över Henry Danielsson samt Birgit Thern
Bertéus som under sommaren lämnat syskonringen. Logens delegater Gunnel Larsson och
Nadja Häll rapporterade från Distriktsmötet
i Borgholm. Med anledning av Sverige-Amerikadagen på söndagen berättade KL Gunnel
om den dag som firas i Amerika och kallas
Svenskarnas dag. Den börjar med gudtjänst
och sedan är det sång, musik och man utser
bl.a. Årets Svensk. Vid efterkapitlet berättade
förre landshövdingen Einar Larsson, Borrby
om sin tid som FN-delegat i New York. Ett
Förre Landshövdingen, Einar Larsson, Bitte
Kjellberg, Birgit Persson, O Gösta Löfstedt samt
övriga Logesyskon avnjuter en god måltid.

mycket intressant föredrag. Vidare underhöll
Logens eminenta kör C4-Singers. Vi skildes
efter en som vanligt mycket trevlig kväll för
att återförenas nästa dag för att fira SverigeAmerikadagen i Önnestad. /KH
Sverige-Amerikadagen i Önnestad
Söndagen den 21 augusti startade traditionsenligt med gudtjänst i kyrkan, där 13-årige
Alexander Tillberg från Åhus sjöng. Medlemmar ur Logen bildade fanborg i kyrkan och
ledde tillsammans med Åhus Blåsorkester marschen till hembygdsparken. Efter välkomsttalet, flagghissning och nationalsånger bjöds
till bords för en lättare lunch. Invigningstalet

DKL Gun Lith överlämnar Hans Mattson-plaketten till professor Ulf Beijbom.
hölls sedan av DKL Gun Lith som även överlämnade Hans Mattsonplaketten till professor
Ulf Beijbom, Växjö, som var mycket hedrad
över denna fina utmärkelse. Högtidstalet hölls
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av arkivlektor Thord Bylund, Klagstorp som
talade om sin tid bl a vid landsarkivet i Härnösand och emigrationen från dessa trakter.
SLKL Ann-Charlotte Harvey, förra årets plakettmottagare, hade översänt en hälsning och
gratulation till Ulf Beijbom, som lästes upp
av Karin Holmqvist. För underhållningen svarade Bandet Dönabergarna och folklivsforskaren Birger Ohlsson, Bjärnum. Vi hade för artonde året återigen fått uppleva en fantastiskt
fin dag i hembygdsparken i Önnestad vid vårt
fina kulturminnesmärke över Hans Mattson.
Dagen avslutades med att några Logesyskon
lämnade festligheterna för att emigrera till det
stora landet i väster. /KH
Melodiöst 10-årsjubileum
Logen Christians sånggrupp ”C 4 Singers” är
inne på andra versen - eller kanske den elfte.
Den 29 augusti var det nämligen tio år sedan
ett antal sångintresserade medlemmar i Logen tog ton - dock inte
för första gången, kan
man tänka. Körledare
blev Ronny Ragnarsson, musikmästare i
Logen, och han håller
ännu till vid pianot
och som ledare av ”jubileumskören”. Idag
finns det, utöver RonLedaren för ”C4
ny, ytterligare två som
Singers”, Ronny
varit med sedan starRagnarsson
ten, nämligen Anna
Dahl-Jönsson och Axel Jönsson. ”C4 Singers”
har blivit världsberömt i åtminstone södra distriktet - om inte för sången så i alla fall för
de goda ”frukostluncher” som ingår som ett
trevligt inslag i lördagsövningarna. Under de
första nio åren var det mångåriga Vasamedlemmen Elly Johansson på Egna Hem i Kristianstad som upplät huset för övningarna och

frukostarna. Efter Ellys bortgång flyttade vi
över till Gösta och Birgit i Åhus. Nu är det
Walter och Lena Herbst, också de boende i
Åhus, som husar kören vid övningarna. För att
fira 10-årsjubiléet gick man till sjöss, nämligen med färjan till Ivö och Ivögården på ön.
Där blev det god mat och god (?) sång. Ronny
konstaterade då, att man sedan starten den 29
augusti 1995 haft 189 övningar. Axel Jönsson
har varit flitigast och han har bara missat en
övning. Utanför Vasa-logen har man haft tre
framträdanden. - Som i alla körer är det rekryteringen av män som blivit ett problem. Vi
Några av körmedlemmarna i ”C 4 Singers”
med ”supportrar”: fr v Eva Olsson. Mary-Ann
Nilsson, Sven Lang, Anna Dahl-Jönsson, Axel
och Ingegärd Jönsson, Anne-Marie Olofsrud, Lena Herbst och Gunnel Larsson.

behöver fler! Det skulle ju vara en stor fördel om vi kunde få till stånd en fyrstämmig
kör med både tenorer och basar. Det får bli
vår strävan under denna tioårsperioden, säger
körledaren Ronny, som i sammanhanget vill
tacka alla körmedlemmar för de härliga åren
där alla ställt upp entusiastiskt och mangrant.
- Jag tänker då inte bara på sången utan även
på den härliga gemenskap som utvecklats under årens lopp. Och inte minst vill jag tacka
de värdar som osjälviskt ställt upp på våra
sammankomster. Nämnas kan också, att Axel
Jönsson tolkade sångarnas tack till sin ledare
och överlämnade en gåva.
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Konstigt i Christian.
Temat för Logen 617 Christians kulturafton
i september hade underrubriken ”Konst och
konstigt”. De två som guidade i konstens värld
var två Logebröder, konstnären Valter Herbst
och Olle Hjelm, som mycket gärna och
skickligt berättar med kamerans hjälp. Valter
Herbst uppehöll sig mest kring 1800-talets
konstnärer och konstriktningar, t ex pastellmålningar. Till det bjöds det diskret i bakgrunden på fin klassisk musik ur bland annat Rigoletto av Guiseppe Verdi och sång av Pavarotti.
/WiNil (bild & text)

Olle Hjelm visade med diabilder kända
konstnäreras verk och Valter Herbst berättade initierat om olika konstriktningar.

Logen småland nr 618, Jönköping
Besök från Arizona
Söndagen den 11 september fick vi ett
snabbt besök av Logen Solstad Nr 709 Sun
City Arizona. Åtta Logemedlemmar samt lika
många vänner till dessa gjorde ett tvåtimmars
besök i vår Loge på väg mellan Stockholm

och Alingsås. Logemedlemmarnas önskan var
att få kontakt med en svensk Loge och få veta
mera om den verksamhet vi bedriver. Logen
Småland bjöd på en sommarlätt supé och
småländsk ostkaka med sylt och vispgrädde i
strålande sol på Vasasyskonen Berglings stuga
vid Axamosjön. De båda Logernas kulturledare förde ett livligt samtal om Logearbete
och ett antal av Logen Smålands medlemmar
umgicks intensivt med gästerna. Som tack
erhöll Logen Småland denna vackra indiantillverkade vänskapssymbol i keramik och vi
hoppas att kontakterna skall utvecklas och
Logen Småland får en ny vänloge som resultat
av besöket. /P-OB

Logen Calmare Nyckel nr 628, Kalmar
Höstinledning
I september hade vi förmånen att få höra
Lage Ohlsson, en musikprofil i Kalmar, berätta från sin stipendieresa till Delaware. Vackra
bilder från svenskbygderna väckte intresse att
själv se dessa trakter och träffa de gästvänliga
människor han mött.
Föreläsaren och Ordförande Lars Carlson
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Högtidsmöte
I oktober var det dags för Högtidsloge. Fem
nya syskon blev medlemmar (se bild på sidan
15) och vi hade en fin gemenskap under aftonen. Den förgylldes också av vår DD Carin
Svensson, Ronneby, som läste en fin höstdikt
av Harry Martinsson. Vi gästades också av Distriktskulturledaren Gun Lith med make.
under ostkakegillet. Där visade också en sångoch dansgrupp med ungdomar från Litauen
sina färdigheter. Till all lycka hittade vi ett
hål i regnvädret och trivdes gott trots häftiga
vindar.

Trevlig samvaro i Logen.
Foto: Rolf Wallergård
Sverige-Amerika Dagen i Kalmar
Traditionsenligt firade Logen Calmare Nyckel Sverige-Amerika Dagen den 7 augusti.
Det blev en fin upplevelse. Vid gudstjänsten
i Slottskyrkan hade Mildred Fischer ordnat
med vacker sång och musik, denna gång av
Kristin Bertilius.
I Gröna Salen hälsade vår landshövding
Sven Lindgren välkommen. Canadas ambassadör Lorenz Freidlaender talade om svenskar
som emigrerat till Canada.
Kalmar Brazz och Kalmar Spelmanslag underhöll med fin musik.
Efter högtidlig fanparad från Slottet till Krusenstiernska Trädgården fortsatte musiken

Ungdomar från Litauen under Ostkakegillet i Krusenstiernska Trädgården.
I väntan på att de som deltog i aktiviteterna
på slottet skulle komma till Krusenstiernska
Gården spelade Club Nostalgi, Per Mardell,
underhållningsmusik.
Trevligt att se så många Vasa-syskon och gäster i vår vackra stad. Till vår glädje kunde vi
välkomna nästan 300 personer – något av ett
rekord. /MB

Logen ronneby nr 630, Ronneby
Vasaträff i Blekinge
Lördagen den 13 augusti gick
vår 3-logeträff av stapeln. I år
stod LL Ronneby Nr 630 för
värdskapet. Vädret var inte riktigt på vår sida , men det tycktes

inte bekymra deltagarna nämnvärt. Vi började med en rundtur
i Ronnebytrakten med buss till
platser kända för intressanta
fornlämningar. Guidade gjorde
vår Logebroder Per Ericsson.
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vittnade alla rapporter om. Efter maten och
till kaffet var det dags för det alla väntat på.
Per Mardell, LL Calmare Nyckel serverade oss,

Han berättade kunnigt och på ett lättsamt sätt
om spåren efter våra förfäder. Björketorpstenen, Hjortsberga kyrka och bronsåldershögen
Kvällens underhållare, Per Mardell
i Yxnarum blev föremål för vår granskning.
LL628,
och VO LL630 sjunger duett.
Ävenså Hjortahammars gravfält, där den medhavda matsäcken intogs under överinseende på sitt oefterhärmliga sätt, en anrättning muav de betande fåren. Efter denna givande ef- sik som ömsom lockade till skratt och ömsom
termiddag gick turen till Hasselstad Bygde- fick oss att drömma om gångna tider. Det blev
gård. Här väntade en god buffé och så förstås en härlig kväll i nostalgins tecken.
de förföriskt röda kräftorna. Glada vasasyskon
O, LL630, Inger Hammarlund, omgiven
från de tre blekingelogerna och gäster från
av kvällens trevliga gäster från LL601,
Logen Malmöhus Nr 643 tillbringade kvällen
LL747, LL617 och LL628.
med dans och sång i varm gemenskap.

Höstinledning
Höstens Logearbete inleddes lördagen den 3
september med ett möte dit många egna Logesyskon sökt sig och så även vårt DD-par och
gäster från LL Carlskrona Nr 601, LL Calmare Nyckel Nr 628 och LL Klockan Nr 747. O
Inger Hammarlund inledde mötet med att påkalla en tyst minut. Detta för att hedra offren
för orkanen Katrinas härjningar i den amerikanska södern. Att Logesyskon varit engagerade i många Vasaaktiviteter sedan aprilmötet

Brödernas Afton
Även Logemötet lördagen den 1 oktober
lockade många deltagare med gäster från LL
Christian Nr 617 och LL Carlskrona Nr 601.
Mötet genomfördes ritualenligt och därefter
intogs en god måltid. Eftersom det var brödernas afton var förväntningarna stora på
vad som skulle ske. Vi blev inte besvikna. 14
bröder bjöd på en mycket speciell skildring
av livet på Sanslösa(läs Ronneby) Brunn alltifrån tiden för upptäckten av källan till våra
dagar. Det skulle ta alltför stort utrymme att
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här skildra allt som skedde på scenen. Stor applåd för våra duktiga bröder. /CS
Vinnare i LL630:s golftävling 2005 blev Urban
Karlsson, här iförd vandringspriset: golfkepsen.
Bröderna sjunger ut

Vila vid denna källa

Logeglimtarna fortsätter på sidan 20.

Några beslut vid SLER-sammanträdet i Phoenix
1.

Den reviderade installationsritualen,
vilken tagits fram av MDER Ulf Alderlöf i samarbete med MDER DL
19, Lage Jenneflod, godkändes och
det beslöts att denna, liksom ”Arbetsordning för Lokalloger” i vilken
den ingår, skall användas inom de
båda svenska Distriktslogerna.
2. Den första delen av instruktionsfilmen, som spelades in i Helsingborg,
visades och blev mycket väl mottagen. Filmen skall nu färdigställas och
presenteras vid Storlogemötet 2006.
Storlogen svara för inspelningskostnader samt för framtagning av ca 300
DVD-skivor, en för varje Lokalloge.
3. Den nya slipsen och scarfen, vilka
tagits fram av Gunnel och Per Dahlman och som hade premiär vid Distriktsmötet i Borgholm, godkändes
formellt. (Jag hade med 10 av varje
och sålde allt.)
4. De nya regalierna för Revisor/Förtroendeman DL 20, Logeungdoms-

ledare DL 20 samt Revisor DL 19
godkändes.
5. Den reviderade svenska versionen av
vår Ordens Konstitution godkändes.
Denna skall nu tryckas och Storlogen
svarar för kostnaden upp till 2.500$.
6. Beslöts undersöka möjlighet och
kostnad för att trycka den svenska
upplagan av Vasa Star i Sverige. Detta på grund av de höga fraktkostnaderna från USA till Sverige.
Andra saker av intresse som diskuterades var
t ex utformningen av våra brevmärken (som
många varit missbelåtna med), framtagning av
en ny informationsbroschyr för USA/Canada,
stipendier, behovet av ”Leadership Training”
det vill säga tjänstemannautbildning i USA/
Canada, mm. Vi fick också information av
representanter för Concordia Language Villages om planerna på att bygga en svensk by
för stipendiaterna till ”Sjölunden”. Jag skall
informera ytterligare om detta i kommande
nummer.
Bertil Ericsson, MSLER Sverige

15

LL 628: Fem nya medlemmar, i mitten
Ordförande Lars Carlson, på vardera
sida CM Olle och Kerstin Horndahl.

LL 747: Åke Sjörin tillsammans med vår DD
Eivor Hörgren och vår ordförande Helena.

LL 747: Nya medlemmarna Mona och
Arne André, Christine och Bonde Martinsson samt Ebba och Arne Elofsson.

In Memoriam

Hedersmedlemmen Broder Alf Gustafsson avslutade sin jordevandring
den 21 oktober 2005 i en ålder av 74 år efter en längre tids sjukdom.
Broder Alf invigdes i Logen den 28 mars 1981.
Har varit
Erhöll
• Inre Vakt 1986
• LFT 1989
• Klubbmästare 1986 – 2001
• FDO-värdighet 1990
• Kassör 1987 – 2002
• DFT 1993
• 10 – årsmärket 1992
• Hedersmedlemskap i Logen Calmare
Nyckel Nr 628 den 18 oktober 2003
Broder Alf har under många år biträtt PS med alla utskick till medlemmarna.
Ordnat vinster till lotterier i stor omfattning
Haft en central roll i Sverige – Amerikadagarna bl.a. vad
gällt att skaffa sponsorer till verksamheten m.m.
Vasasyskonen i Logen Calmare Nyckel Nr 628 tackar Dig
Alf ”Affe” för allt Du gjort för vår Orden och Loge

Ingegerd & Ulf Alderlöf, LL630
Inga-Lisa & Rolf Arnshed, LL734
Krystyna & Roy Aronsson, LL665
Anita & Karl-Axel Bengtsson, LL634
Margareta & Lars R Berg, LL628
Berit & Hans Bogren, LL634
Catherine Bringselius Nilsson & Göran Nilsson, LL678
Ingrid & Bertil Cannerhagen, LL634
Rune Carling, LL608
Gunnel & Per Dahlman, LL631
Gunilla & Nils Gunnar Dahlrot, LL665
Ann Margreth & Bertil Ericsson, LL630
Björn Ericsson, LL630
Per Ericsson, LL630
Winette & Karl Erik Forssander, LL680
Kerstin & Börje Gunnarsson, LL734
Lisbeth Hallberg Qvarford & Inge Hallberg, LL663, LL751
Inger & Kurt Hammarlund, LL630
Kerstin & Lars Helgesson, LL643
Nancy & Sten Hult, Vasa Arkivet
Gull Maj & Bo Högstedt, LL634
Helena & Arne Jönhill, LL747
Sonja & Gösta Jönsson, LL643
Gun & Gunnar Lith, LL679
Iris & Lennart Lundgren, LL643
Karin & Karl-Erik Mellnert, LL617
Siw & Gunnar Mossberg, LL630
Carina Norin & Åke Mellnert, LL617
Inga-Britt & Olle Olsson LL570
Dorothy & Richard Overberg, LL296, SLK
Gunnel & Jan Persson, LL680
Morgan Pålsson, LL608
Knut Rosenkvist LL634
Karin & Sven Rönne, LL608
Ann Christin & Kennie Sjöström, LL570
Marie & Olle Wickström, LL570

Grand Lodge Executive Board
(SLER)
SM
VSM
SLS
VSLS
SLK
MSLER
MSLER
MSLER
MSLER
MSLER
MSLER

Ulf G. Brynjestad
Rolf S. Bergman
Cynthia B. Erickson
Helen Mingram
C. Richard Overberg
Ivar V. Anderson
William Lundquist
Joan Graham
Bertil Ericsson
Ted S. Simonson
Tore Tellberg

GM
VGM
GS
VGS
GT
MEB
MEB
MEB
MEB
MEB
MEB

Aktivitetsklubbar:

Vasa Arkivets Stödförening, Nr 22
Vasa Supportklubb, Nr 31

Distriktsloger:

DL Södra Sverige nr 20

Lokalloger

Skåne Nr 570, Malmö
Kärnan Nr 608, Helsingborg
Christian Nr 617, Kristianstad
Calmare Nyckel Nr 628, Kalmar
Ronneby Nr 630, Ronneby
Tomelilla Nr 631, Tomelilla
Höganäs Nr 634, Höganäs
Malmöhus Nr 643, Malmö
Tre Hjärtan Nr 665, Halmstad
Carl von Linné Nr 678, Växjö
Westervik Nr 679, Västervik
Utvandrarna Nr 680, Karlshamn
Nybyggarna Nr 698, Ängelholm
Trelleborg Nr 734, Trelleborg
Klockan Nr 747, Örkelljunga
Blå Jungfrun Nr 749, Oskarshamn

SLER i arbete
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The Star - Ingrid Bergman

Klock-klippan
Grand Canyon från ovan

Orgelspel

Dorothy i helikopter

Långhorningar

GS at work

Grand Canyon
DM DL21, Gisela Lidén

Kontraster

Gemytlig samvaro
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RESERAPPORT USA
Den 16-19 oktober var det dags för det tredje sammanträdet med Storlogens Exekutiva Råd under
innevarande Storlogetermin. Det hölls i Phoenix,
Arizona, dit jag anlände den 13, detta för att hinna se
mig om. Vädret: molnfritt och upp emot 40 grader
de första dagarna, sedan sjönk det till mera behagliga
32-33 grader. Fanns det då något att se? Ja. det gör
det ju vart man än reser i världen, inte minst i USA.
Arizonas amerikanska historia är inte lång, området
beboddes ursprungligen av flera indianfolk, vilket det
finns många synbara bevis på. Ca ¼ av statens yta
utgörs av indianreservat. Det finns också många spanska inslag, Spanien erövrade i början av 1500-talet de
områden som idag utgör Mexico, Texas, New Mexico,
Colorado, Arizona, Utah, Nevada och Kalifornien.
1821 blev Mexico en självständig stat efter en folkresning mot spanjorerna. 1836 revolterade Texas mot
Mexico och annekterades 1845 av USA vilket ledde
till krig 1845-1848. I detta krig erövrade USA alla
ovan nämnda områden utom Mexico. Arizona och
New Mexico blev 1912 delstaterna nr 47 och nr 48
i USA.
Arizona har en mycket omväxlande natur – från
låglänta ökenområden i söder, med en mångfald kaktusarter, till Coloradoplatån i norr med toppar upp
mot 4000 m. Jordbruk, gruvindustri, modern teknikindustri och turism är några av huvudnäringarna. Det
är det snabbast växande området i USA just nu med
en stor inflyttning. Phoenix med förstäder hade för
30 år sedan 1,2 miljoner invånare, idag ca 4 miljoner
och med en yta motsvarande Skåne.
Flygplatsen ”Sky Harbour” är den femte i världen
vad gäller antalet starter och landningar. Vårt hotell
låg intill flygplatsen och det var inte flygfritt ofta. Vad
fanns det då att se? Några exempel. Utanför Tucson
finns världens största parkeringsplats för flygplan
– mer än 5000 plan står uppställda där. Downtown
Phoenix besökte jag, det liknar alla andra storstäders
Downtown, höga hus i glas och betong med banker,
försäkringsbolag och hotell. Här fanns också ett jättelikt konferenscenter som sträckte sig över flera kvar-

ter. Insprängt bland de höga husen låg ett av de äldsta
hotellen, San Carlos, där alla filmstjärnor bodde förr. I
trottoaren utanför fanns guldstjärnor med namn, jag
hittade Ingrid Bergman omgiven av Alan Ladd och
Humphrey Bogart. Likaså låg den äldsta katolska kyrkan, St. Marys Basilica, byggd 1915, bland de höga
husen. Det finns ett historiskt museum, inte så stort
eftersom den amerikanska historien började 1848.
Det finns ett antal jättelika köpcentra, jag hann besöka två. Det finns ca 150 golfbanor inom stadsgränsen.
Och så finns det ett jättehål i marken – Grand Canyon. Dit åkte jag, Storlogekassör Richard Overberg
med maka Dorothy och Vice Storlogesekreterare
Helen Mingram med make Joe dagen efter SLERsammanträdet var slut. Vi åkte med en minibuss via
Sedona med sina röda klippor och bevarad indiankultur. Och sedan Grand Canyon. Det var stort, det
var enormt, det går inte att beskriva, det måste ses.
Men jag kan garantera att det var en upplevelse att
flyga helikopter över denna av Moder Natur skapade
sevärdhet.
Några andra händelser: Tisdagen den 18 kom ett
20-tal medlemmar från Distriktslogen Arizona Nr 21
med Distriktsmästare Gisela Lidén i spetsen till vårt
hotell och dukade upp en stor buffé som vi tillsammans avnjöt under några timmars trevlig samvaro. Än
en gång VARMT TACK för Er fantastiska gästfrihet.
När vi hade avslutat sammanträdet på onsdagen
åkte vi till ”The Organ Stop Wurlitzer” för en liten avskedsmiddag. Det var en ”liten” pizzeria som
rymde 7-800 gäster och där finns den största orgeln
i USA. Allt var riktig amerikansk show, ur ett hål i
golvet kom det upp en jättestor pjäs i svart och guld
med en kille i vit smoking vid klaviaturen. Och han
kunde verkligen spela även om det inte var psalmer
han framförde.
Hemresan startade den 21 kl 0600 lokal tid med
flyg via Newark och Stockholm, tåg och buss till
Kallinge dit jag anlände den 22 kl 2000 efter ca 32
timmars resa. Trött men med många nya minnen och
erfarenheter i bagaget
Bertil Ericsson, MSLER
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Logen tomelilla nr 631,Tomelilla
Storfrämmande
Logen Tomelilla har haft sitt första Logemöte för hösten, den 16 september i Tranesgården. Logen hade storfrämmande från Amerika, Carl och Anita Berger som kom från New
Jersey. Carl har varit Distriktsmästare i sitt
distrikt, New Jersey i Amerika. Paret Berger
tyckte det var trevligt att besöka lokallogerna
i Sverige och få vara med i goda Vasavänners
samvaro.
Vid Logemötet hade vi även besök av vår DD
Marie Wickström och DS Olle Wickström från
Logen Skåne Nr 570 i Malmö, samt Ordenssyskon från Logen Malmöhus Nr 643, Birgit
och Bengt Arrvall.
Temakommittén, Bengt-Arne Åstradsson, Per
Dahlman och Gunnel Hallberg Dahlman rapporterade från de olika arrangemangen som varit sen vårt förra Logemöte i april och Lennart
Nilsson och John Andersson rapporterade från
Distriktsmötet i Borgholm. LH Anita Nilsson
berättade om Vasa Orden av Amerikas historia och denna gång valde hon att utveckla vårt
eget Distrikts tillkomst och Logerna som ingår
i detta Distrikt. Efter Logemötet njöt alla av
medhavda räkor eller kräftor vid vackert dukade bord. Lennart Nilsson och Gertrud Hägg
vann kvällens tävling i bästa egentillverkade
”partyhatten”. Gertruds skapelse var en fantastisk höstkreation med kräftor och blommor på
en stomme av en gryta. Lennart hade använt
brunt omslagspapper som han dekorerat livligt med färgglada band, kräftor och visdomsord. Värdiga vinnare av ”Hattävlingen” fick ett
presentkort var för sina mycket trevliga hu-

vudbonader. Egna Logemedlemmar underhöll
med sång och stämningen var som vanligt god
vid kräftkalaset
Oktobermöte
Fredagen den 14 oktober hade Logen besökare från LL Westervik Nr 679, DKL Gun Lith
och Gunnar Lith, O Lena Folckner och Ingvar
Folckner samt vår DD Marie Wickström och
DS Olle Wickström båda från Logen Skåne
Nr 570.
Veckan innan hade vi ett informationsmöte
i Ystad om Vasa Orden av Amerika som gav
9 st nya medlemmar till vår Orden, vilka balloterades in denna kväll.
KL Gull-May Åstradsson berättade om KLträffen i Växjö i somras samt om resan till San
Diego och Hawaii i maj månad.
Dagen till ära hade vi en ny kokerska. Det är
alltid gott med hemlagat.
På efterkapitlet berättade DKL Gun Lith med
Gunnar till hjälp om författarinnan Astrid Lindgren. Flera av hennes böcker har ett innehåll
som handlar om hennes egen eller de närmaste
familjerna runt om henne. Hon själv var en kopia av Emil många gånger. Barnasinnet fanns
kvar ända in till hennes bortgång. /G-MÅ

Logen Malmöhus nr 643, Malmö
Kristi Himmelsfärd
som ville hade även möjlighet att bli guidade på
En lite kylig men solig Kristi himmelfärdsdag slottet. Alla njöt av vårens solstrålar och tyckte
inbjöd Logen till picknick och tipsrunda i To- det var mycket trevligt. Tipsrundan vanns av O
rups slottspark belägen i Bokskogen i Skåne. De Bodil Walles och CM Jonn Walles. /EV
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Många glada Vasasyskon sluter upp.
Torups slott syns i bakgrunden.

O Bodil Walles och CM Jonn Walles väljer pris.

Dansen kräver koncentration. Gudrun Jacobsson och Jonn Walles

Margareta Sellberg och Gösta Jönsson i dansen.

Högtidsmöte
Till högtidsmötet den 1 oktober kom 43 Vasasyskon. Från LL Trelleborg Nr 734 gästade
DD Leif Jönsson med Irene och från LL Skåne Nr 570, en trogen gäst Bertil Övall.
Grupp 9 stod med den äran för matsedel och
servering.

Golfspelande paret Helen Andersson (med
nyinköpt Sverigedräkt) och Arne Andersson

O Bodil Walles och DD Leif Jönsson i gemytlig samvaro
Grupp 9 efter välförrättat värv
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Logen Tre Hjärtan nr 665, Halmstad
”Stadsvandring”
Hösten har inletts med vårt första möte fredagen den 9 september. Vid mötet kunde vi
hälsa Ingrid Dahlberg, Logen Stockholm nr
589 välkommen som gäst hos oss. Som ersättare på KL-posten valdes Stig Asterling fram
till nästa år. Efter mötet avnjöts god mat serverat av husets nya krögarpar och i kraftigt upprustade lokaler. Kvällens efterkapitel bestod av
en ”Stadsvandring i ord bild” under ledning av
f. länsantikvarien Lennart Lundborg som på
sitt speciella sätt guidade oss genom Halmstad
centrum och berättade om hus, konst och personer – allt mellan Norre Port och Stora Torg.
Höstfärd
Söndagen den 11 september samlades 16
medlemmar för höstens utfärd. I år till Kullabygden med första stopp vid Sofiero slott
och en promenad i den vackra trädgården och
bland många utställda hundar. Därefter fortsatte vi till Ramlösa Wärdshus för lunch. Åter
i bussen fortsatte färden under Tore Jönssons
ledning på vägar vi knappt visste fanns och
in genom samhällen vi normalt åker runt till
Brunnby kyrka. En kyrka med omfattande
och färgrika kalkmålningar från 1600-talet.
Dagens näst sista stopp var Kullens fyr, en
plats med fantastisk sikt i det fina vädret. Sista
stoppet, kl 16.30, blev hos ”Flickorna på Skä-

Några av deltagarna i Flickorna
på Skärets trädgård.
ret” för eftermiddagskaffe, sista möjligheten
för säsongen eftersom kaffet stängde kl 17.00.
Trötta men belåtna återvände vi till Halmstad
och kunde tacka Tore för en solig och intressant dag och samtidigt beklaga de medlemmar
som inte deltog i utfärden.
Högtidsmöte
Lördagen den 15 oktober var det tid för
höstens högtidsmöte. Logen hälsade DD Rolf
Nilsson välkommen för ytterligare en 2-årsperiod hos oss. Under mötet fick två av Logens
damer utmärkelser för långvarit medlemskap,
Barbro Jönsson 25 år och Ruth Adelsberg 40
år. Ytterligare 4 medlemmar är berättigade
till 25-årsmärke men kunde av olika skäl inte
närvara.
Kvällen avslutades med festmåltid och dans
till Elves CD-spelare. /EL

Logen Carl von Linné nr 678,Växjö
Amerikaafton
Lördagen den 15 oktober var det Amerikaafton i Logen Carl von Linné Nr 678. Logens
nya DD, Maj Svensson, LL Carlskrona Nr 601,
välkomnades. Avgående DD, Göran Svensson
med hustru Lilian, från samma Loge, avtackades med Logens förtjänsttecken respektive
Avgående DD, Göran Svensson, samt
ny DD, Maj Svensson LL601.

blomma. Egna Logemedlemmar med upp-
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drag i distriktet presenterades för
Logen: VDM Catherine Bringselius Nilsson, DD för LL Småland
nr 618 Gunnel Palm och DD för
LL Utvandrarna nr 680 Göran
Nilsson. Efterkapitlet bjöd på en
bejublad konsert med amerikansk
folkmusik skickligt framförd av
Peter Bringselius, bland annat
sjöng han sånger av Hank Williams, Johnny Cash och Bob Dylan.
Han berättade också om sångernas

bakgrund och innehåll. Vid kaffet
fick vi gå på konstutställning. Vår
KL/VDM Catherine hade ställt i
ordning ett galleri med amerikansk
konst under hundra år. Man tittade,
kommenterade och röstade på sin
favorittavla. Populärast var ”Miss
N” från 1902 av Gertrude Käsebier.
Nämnda tavla vanns vid dragningen av födelsedagsfirande Lennart
Merborn. /GN

Logen Westervik nr 679,Västervik
Sommaraktiviteter
Grillfest
Logen Westervik har inte legat på latsidan
Höstterminen startade med en Grillfest
under sommaruppehållet, utan har genom- den 20 augusti i Västerviks Fotbollsförenings
fört följande aktiviteter:
vackra anläggning. Deltagarna indelades i lag
Lördagen den 6 juni hade Logen utmanat och fick gå en tipspromenad i den vackra parLogen Blå Jungfrun Nr 749 på Vasa-golf vid ken och därefter svara på några kluriga frågor
Ekhagens golfbana i Västervik. Ett 15-tal Lo- påhittade av O Lena Folckner.
gesyskon hade kommit. Segrare i damklassen
var Birgit Kroon och i herrklassen Per-Inge
Kroon. Båda representerar Logen Westervik.
Lördagen den 11 juni, avslutade vi studiecirkeln ”Kontakt Amerika”, med ett museibesök i Norrköping. I kursen har deltagit 17
Logesyskon som nu har fått mersmak för en
ny cirkel med andra inslag.
Matlagarna fr.v Weine Borgemo, Rodney Svensson,
Olle Klavebäck, Marianne Klavebäck, samt
Maj Borgemo i sina nystrukna förkläden.

O Lena Folckner delar ut priser till O
Gudrun Gustafsson, Blå Jungfrun, samt
till damsegraren Birgit Kroon.

Efter utförd tävling utdelades guld- silveroch bronsmedaljer till de tre vinnande lagen.
”Grillmästarna” Wejne och Rodney grillade
fina kotletter som serverades med tillbehör en
vacker lokal som dukats och smyckats av Maj
och Marianne.
Till musik av Leif Z. dansades det till midnatt. Glada Vasasyskon vandrade sedan hemåt
under en full måne och glada över att upptak-
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ten till den kommande höstterminen blev så
lyckad. /OK
Stadsvandring
Torsdagen den 1 september, hade kulturkommittén ordnat med en stadsvandring i
Västervik. Ett 50-tal Logesyskon fick en rejäl portion med historia om vår gamla stad.
Västerviks amatörteatersällskap spelade upp
olika sekvenser om livet i staden för flera 100
år sedan.
Höstterminen börjar
Lördagen den 17 september, var höstterminens första Logemöte. Efter sedvanliga
förhandlingar avnjöts en höstsupé i våran
klubblokal. Som kvällens gäst hade vi inbjudit
konstnären, musikern Thord Hjukström. Han
berättade om en fantastisk resa i Amerika

Stadsvandring med engagerade Logesyskon.
under försommaren 2005, tillsammans med
4 st sång- och musikbegåvade unga flickor i
gruppen Abalons från Västervik. Deras specialitet är Bluegrass-musik. Ett mycket långt och
uppskattat föredrag. Kvällen avslutades med
lotterier och dans fram till midnatt. /SL

Logen Utvandrarna nr 680, Karlshamn
Logemöte lördagen den 10 sept. 2005
Vid höstens första Logemöte gästades vi av
vår nye DD, Göran Nilsson med maka Catherine Bringselius Nilsson från LL Carl von Linné nr 678 i Växjö samt av 5 Logesyskon från

Logemöte lördagen den 15 okt. 2005
Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna
tog vi plats vid långbordet och avnjöt en
läcker måltid med fisksoppa och slottsstek
med alla tillbehör. Kvällens efterkapitel blev
LL Christian nr 617. Kvällens efterkapitel
blev en fantastisk upplevelse. Lisa Fajersson
från Åhus och LL Christian nr 617 trollband
oss under en timme med sin härliga berättarkons då hon tog oss med in i sina textila
konstverk, präglade av barndomen, naturen
och historiska händelser. Detta var en riktig
kulturafton!
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en härlig nostalgitripp. John Nilsson från Djuramåla berättade
och visade sina filmer om enastående människor från förr i tiden.
Vi fick möta Eric i Korpalycke, levnadskonstnären som formade
konstverk av rötter och grenar samt Bo i Knällsberg, som ensam
drev sitt lilla sågverk på det gamla sättet. Tänk att det finns så äkta
människor, oförstörda av nutidens alla påfund! Varma applåder
visade att kvällens kulturafton verkligen uppskattades av Logesyskon och gäster. /KL

Logen NYBYGGARNA
nr 698, ÄNGELHOLM
Vasagolf
Lördagen den 22 maj spelades årets Vasagolf
på Ljungbyheds golfbana med Logen Nybyggarna nr 698 som arrangör. 38 spelare ställde
upp för att kämpa om poängen och till slut
stod Mats Holmberg Logen Nybyggarna Nr
698 som segrare med 33 poäng, därefter kom
Inga Widell Logen Carl von Linné Nr 678, Jan
Eriksson Logen Höganäs Nr 634.
Övriga pristagare:
• För placering närmast hål: Sven-Olov
Stigsson Logen Örkelljunga Nr 747.
• Längsta drive damer: Helene Andersson
Logen Malmöhus Nr 643.
• Längsta drive herrar: Hans Sjödahl Logen
Carl von Linné Nr 678.
• Vandringspriset gick till arrangerande
Mats Holmberg Logen Nybyggarna Nr
698.
Efter prisutdelningen avslutades tävlingen
med en samkväm på Råbocka Familjecamping.
Nästa års Vasagolf arrangeras av Logen Carl
von Linné Nr 678 i Växjö.
Grillafton
Lördagen den 21 augusti i bra väder hade vi
traditionellt vår Grillafton ute på Råbocka Familjecamping och med gästande syskon från
Logen Kärnan Nr 608 och Logen Höganäs Nr
634. Som vanligt hade våra två grillbröder Lars
och Per-Olle lyckats charmant med grillandet,

god potatis och
grönsallad kompletterade. Efter
maten blev det
dans på stenplattorna för att sedan avsluta festen vid cirka 22.oo. Då hade det varit dragning
på lotteriet och många gick hem med fina vinster under armen. Vår O Rolf, avtackade sin
vana trogen arrangörerna med ”vinst” lott.
Höststart

Logens verkliga höststart var söndagen den 5
september med start kl. 08.oo i Logesalen där
O Rolf kunde hälsa 36 Logesyskon välkomna.
Vid hade sedvanlig dagordning innan vi tog
oss ut till Ängelholms Hembygdspark för intagande av egen frukostkorg innan utflykten till
södra Halland började. Första stopp var hos
Svedinos Bil- och flygmuseum i Ugglarp där
det blev många diskussioner kring de gamla
bilarna och det fanns även ganska många flygplan att beskåda också. Sen for vi vidare till
Heagårds konst och hantverk utanför Halm-
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stad och därefter till Kvibille Gästgivaregård,
där vi åt en trerätters middag, hurrade för
Heidi och Mats som var nygifta och som fick
en gåva av Logen. Innan vi lämnade Kvibille
inköptes speciella ostar. Så styrdes färden ner
till Ysby Gamla Lanthandel, där vi besåg dess
museidel i olika avdelningar, lanthandel, leksaker, kläder, rum i olika tidsepoker. Utflykten avslutades i Ängelholms Hembygdspark,
där det serverades kaffe och sedan blev det den sista och det må vara honom väl unnat.
dragning på vårt lotteri, i vilket det visade sig O Rolf tackade arrangörerna och försåg dem
att vår PS Jan vann de tre första vinsterna och med sedvanlig ”vinst” lott./GH

logen trelleborg nr 734,trelleborg
samlades ett drygt 60-tal medlemmar till
Högtidsmöte i Logen Trelleborg Nr 734. O
Bertil Nilsson ledde mötesförhandlingarna,
under vilka han bl.a. överräckte 10-årsmärke
till Knut Melin och Margareta Melin samt
Logens Förtjänsttecken till Anita Walldén.
DD Åke Sjöstrand från Logen Skåne Nr 570
utdelade Distriktets Förtjänsttecken till MM
Inger Larsson.
Under Kontakt Amerika berättade KL Kerstin
Meyer om den självständiga och stridbara
Herta och Harry Nilsson försöArmegot Printz, guvernörens dotter i koloker tränga igenom kräftans skal.
nin Nya Sverige vid Delawarefloden under
andra hälften av 1600-talet. LH Inga-Lisa
Arnshed uppmärksammade sedan en annan
stark och omstridd person, Erik Jansson, och
den utopiska samhällsbildning han initierade
och ledde på Bishop Hill väster om Chicago
i mitten av 1800-talet. LH betonade värdet
av detta svenska kulturarv i USA med alla
dess minnen från pionjärtiden. Det är inte
Efterkapitlet bestod av en kulturafton i bara ett museum idag utan fortfarande ett le”Kräftans tecken”. Den levande musik som vande samhälle med cirka 150 invånare, där
förgyllde kvällen spelades av Goodmankvar- restaureringsarbeten fortlöpande pågår men
tetten med idel medlemmar – oaktat namnet där mer medel behövs för att rädda dessa våra
– från Trelleborg. /JK
rötter i USA.
Högtidsmöte
En mycket välsmakande festmåltid serveEn osedvanligt varm och solig 8 oktober rades under efterkapitlet. I sitt tacktal deklaRagtime
Höstsäsongen för Vasa Orden av Amerika,
Logen Trelleborg Nr 734, inleddes 14 september med möte i Sirius Ordens lokaler i Trelleborg. 83 syskon var närvarande. Vid mötet
installerades Logens nye DD Sven-Åke Sjöstrand. Under punkten Kontakt Amerika berättade KL Kerstin Meyer om ragtime, som
hade sin glanstid mellan 1890 och 1920 och
som räknas som föregångaren till jazzen.
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merade DD Åke Sjöstrand Hjalmar Gullbergs
dikt Människors möte. Kvällen avslutades
med dans till Vi hörs-orkestern. /KM
DD Åke Sjöstrand håller kvällens tacktal. Till
vänster O. Bertil Nilsson med hustru BFS Kerstin
Nilsson och till höger LH Inga-Lisa Arnshed.

Logen Klockan nr 747, Örkelljunga
Högtidsmöte 2005-02
Logemötet i februari som var Högtidsmöte
med installation som utfördes av vår DD Eivor Hörgren med stab från Logen Kärnan Nr
608 utfördes på ett värdigt och fint sätt. Vår
nya Ordförande Helena Jönhill tog över rodret och därmed har vi fått vår första kvinnliga
Ordförande. Åke Sjörin recipierade och med
honom har vi fått 7 nya medlemmar under det
senaste året. På bilden (se sidan 15) ses Åke
tillsammans med vår DD Eivor Hörgren och
vår Ordförande Helena.
Systrarnas Afton
Marsmötet som var systrarnas afton var stämningen hög hela kvällen. Systrarna hade ett digert program och skratten höll på att lyfta taket. Logen Klockan har under det senaste året
haft ett stort närvaroantal , c:a 76%, vilket gör
att vi har en fantastisk anda i vår Loge. /SOS
Gökotta
Årets Gökotta hade vi den 5 juni på Hjelmsjö Camping. C:a 30 medlemmar hade samlats
tidigt på morgonen. En promenad längs natur-

sköna Hjelmsjön där alla hade att besvara en
del frågor inledde aktiviteterna. Utslagsfrågan
på tipsrundan var att spela tre banor på minigolfbanan, som roade och satte myror i huvudet på många. Vinnare blev Jan Hansen med
11 rätt och sju slag. Korvgrillning samt medhavd matkorg och drycker avslutade denna
härliga morgon men göken uteblev, trots att
många försökte härma den, men ingen lät sig
luras.
Museibesök
Den 21 augusti hade vi samlats på Jennaholms Bilmuseum för att beskåda bilar från
seklets början och framåt. Vi började med
förfriskningar och snittar som vår Ordförande
Helena Jönhill hade tillagat. Sedan tog ägaren
till bilarna, Olle Nilsson med fru Anita över
och guidade oss genom ett hundratal bilar som
alla hade en egen historia för Olle. Där fanns
nästan alla Volvomodeller som tillverkats, från
den Första Jacob till den sista som var en V70
cabbe. Det fanns även många motorcyklar bl.a.
Sveciamotorcykeln som tillverkades i Örkelljunga på 30-talet. Vid samkvämet efter guidningen tackade Helena Olle och Anita genom
att överlämna en fin flaska vin.
I pionjärernas spår
Höstterminen inleddes med möte den 24
september som besöktes av 58 vasasyskon
med bl.a. MSLER Bertil Ericsson och DM
Åke Mellnert som gäster. Bertil höll ett långt
anförande under Ordens väl om Vasa Orden
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av Amerika och om hur saker och ting fungerar vilket var mycket populärt. Under efterkapitlet bjöd Helena och Arne Jönhill på en
resa ”I pionjärernas spår” som började för 150
år sedan. Vid Taylor’s Falls lade båtarna till och
sedan bar det av till Center City och staden
Lindström med statyn Karl-Oskar och Kristina
likt den som finns i Karlshamn. Dom besökte
även Bishop Hill där Lillemor och Rickard välkomnade och guidade runt. Det var en mycket
intressant resa att följa, med deras fina bilder
och berättelser om upplevelser. Sven Olov
avtackade Helena och Arne med en bukett
blommor med efterföljande varma applåder.
Efter kaffe och kaka samt dragningen på lot-

terna drog alla hemåt, nöjda och belåtna efter
ännu en fin Vasakväll.
Högtidsmöte 2005-10
Logemötet i oktober recipierade 6 nya medlemmar under högtidliga former. De nya medlemmarna som syns på bilden (se sidan 15) är
Mona och Arne André, Christine och Bonde
Martinsson samt Ebba och Arne Elofsson.
Brödernas Afton
Novembermötet är som tradition Brödernas
afton, då Logesalen på efterkapitlet hade förvandlats till en Saloon. Spänningen var stor när
maten skulle serveras eftersom bröderna hade
lagat maten. Enligt systrarna var den alldeles
utmärkt och underbart god.

Logen Blå Jungfrun nr 749, Oskarshamn
ANTECKNINGAR VID KULTURRESA
TILL VIMMERBY
Söndagen den 13 augusti 2005 samlades 18
medlemmar utanför Logehuset för att med
buss resa till Vimmerby. Kulturaktiviteter
under ledning av DKL Gun Lith och Gunnar
Lith stod på programmet.
Vi anlände till Vimmerby i regn och det gästvänliga paret Lith tog emot oss i sitt hem med
smörgås och hembakat bröd. Medan vi drack
kaffe berättade DKL Gun mycket medryckande och intressant om Vimmerbys historia.
Vi tog sedan plats i bussen som tog oss runt
på mycket sevärt och vår fantastiskt kunniga
guide Gun berättade om allt som vi passerade.
Vi började med Vimmerbys gamla bevarade

bebyggelse, Astrid Lindgrens barndomshem
Näs på Prästgårdsgatan, prästgården med
sockerdricksträdet, och snart var vi utanför
stadskärnan, färden gick i underbar natur
förbi sjön Krön och på andra sidan sjön syntes Södra Vi. Bussen tog oss sedan vidare i det
småländska landskapet och på en höjd ovanför sjön Juttern kom vi till Djursdala by och
Djursdala kyrka, en av landets vackraste träkyrkor, byggd 1692. Makarna Lith berättade
mycket intressant om kyrkan och vi avslutade
besöket med att skriva våra namn i gästboken
och på kyrktrappan kom både solen och våra
kameror fram.
Vi vände åter in mot Vimmerby, för ett besök på kyrkogården där Astrid Lindgren vilar
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i föräldragraven, bussen passerade också det
anrika Stora Torget i Vimmerby, där Emil
kom farande för att vara med om Vimmerby
marknad, Borgmästargården där Emil höll
på att skrämma livet ur fru Petrell och Pippis karamellaffär där hon köpte arton kilo karameller. Färden gick så tillbaka till makarna
Liths bostad där vi fick lyssna på en bandupptagning med Malte Blaxhult som berättade
mycket medryckande om en familj från orten
som utvandrat till USA.
På Vimmerby Folkhögskola stod lunchbordet
dukat, filé i ostsås, hallonparfait med nötkaka
och kaffe. O Gudrun Gustafsson framförde
vårt tack till makarna Lith för deras fantastiska gästfrihet och villighet att dela
med sig av sin stora kunskap,
tack vare dem fick vi en oförglömlig visit i Astrid Lindgrens
Vimmerby.

Mycket nöjda med det vi fått uppleva och
det vi fått till livs återvände vi fram på eftermiddagen till Oskarshamn. /BP
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