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I årets sista nummer av Vasa Nytt vill vi i Vasa Support
Clubs styrelse till Er alla framföra vårt varma TACK för Er
generositet under året.
Vi lovar att fortsätta vårt arbete med att stödja och ekonomiskt hjälpa där så behövs inom våra stadgars ramar.
Aktivitetsklubb
Naturligtvis önskar vi att DU blir medlem i Vasa Sup- VASA ORDEN AV AMERIKA
port Club år 2008!
Vi önskar Er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Vasa Support Club
Rolf Arnshed, ordf. Kjell Åhlander,sekr.
Gull-Maj Högstedt, kassör, Lars Helgeson och Åke Mellnert,ledamöter.

REDAKTÖREN HAR ORDET
ORDENSSYSKON!
Ni håller nu i handen årets sista nummer av
VASA NYTT, det så kallade julnumret. Här
kan Ni läsa information från Distriktstjänstemän, rapporter från Logernas första sammanträden under hösten samt från
sommaraktiviteter. Vidare finns en
rapport från Storlogens Exekutiva
Råds sammanträde i september,
från DD-konferensen i Ljungby,
från instiftandet av Logen Vadstena Nr 762 och mycket annat. För första gången har vi ett
korsord i VASA NYTT, jag fick
detta för ett par år sedan av Göran Lundeberg, Logen Carl von Linné Nr 678,
men inte förrän nu har vi haft utrymme att
ta med det. Testa gärna Era kunskaper! Tack
Göran, Du får gärna skicka in nya korsord.
(Det gäller alla övriga medlemmar också!)

Men jag saknar någonting! Vi har inga bilder på nya medlemmar. Jag vet att ett antal
Loger har balloterat och även recepierat nya
medlemmar. En bön: sänd in bilder på alla
nya medlemmar (iförda knäppta regalier), så
kommer dessa med i nästa nummer. Ännu
en bön: Ni som sänder in material digitalt, sänd inte bilder
inuti en Word-fil, sänd dem som
separata filer (Skicka exempelvis
varje bild som ett eget e-brev).
Avslutningsvis vill jag tacka alla
rapportörer i Lokallogerna för
Ert arbete under det gångna året.
Jag har skrivit det tidigare: utan Er
blev det ingen tidning. Jag ser fram
emot Era referat och rapporter inför nästa år
och jag vill önska Er och alla medlemmar en
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.
Bertil Ericsson

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 10 januari 2008.
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.
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Distriktsmästarens spalt

Ordenssyskon!
När jag skriver detta är det höst. Dagarna är
omväxlande grå och dimmiga och kalla och
klara med blå himmel och solglänsande höstfärger. Det är kontraster som berikar tillvaron.
Nu står vi inför en kär högtid, Julen, som
är traditionsrik, mytomspunnen och fylld av
känslor. Att hålla svenska traditioner vid liv
är en del av vårt uppdrag som Vasamedlemmar. I en alltmer sekulariserad värld är det en
uppgift att värna om. Det julfirande som vi
är vana vid intar inte längre samma självklara
position som för några decennier sedan. I Logerna ordnar man dock alltid fantastiska juloch luciafester, där man skapar stämning och/
eller lekfullhet alltefter det anslag man valt.
Så, fortsätt att göra julfesterna till en höjdpunkt i er Loge!
Slutet på ett år innebär också att man gör
bokslut för det gångna året. I Logerna kan
man ställa sig frågor som: Vad blev bra? Vad
kunde vi ha gjort annorlunda? Hur har rekryteringen av nya medlemmar gått? Har vi kunnat anordna de program vi har önskat? Ja, frågorna är många som man kan ställa sig vid en
utvärdering. I bästa fall leder ett självkritiskt
förhållningssätt till att arbetet i Logerna vi-

taliseras och blir mer inspirerande. Framför allt
är det viktigt att arbeta
för att alla medlemmar
får möjlighet att vara
delaktiga i Logens angelägenheter.
Inspirerande är det
också, att en uppdaterad version av Vasa
Orden av Amerikas konstitution har tryckts
upp i höst. Det underlättar för tjänstemän på
alla nivåer i vår organisation att följa det regelverk som ligger till grund för Vasa Orden
av Amerika.
Som avslutning vill jag framföra ett stort
tack till Bertil och Ann-Margreth Ericsson,
Logen Ronneby nr 630, för det gigantiska
gallringsarbete av gammalt Vasamaterial, som
de har avslutat under året. Det är några års
arbete med insamling, förvaring, genomgång
och gallring som nu avslutats. Handlingarna,
som rör Distriktslogen Södra Sverige nr 20,
förvaras i Folkrörelsearkivet i Bräkne Hoby.
En fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År önskar jag er alla!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

Vice Distriktsmästarens hörna

Vasavänner!
Nu har ännu en sommar ”runnit” bort. Det
har varit både sommar
och ”höst”.
Många har haft en
lång regnig semester
men vissa har haft tur
med vädret.
Vi har haft många fina dagar men inte
så många riktigt varma kvällar.
Men nu är den här, den riktiga ”hösten” med
tidigt mörka kvällar och mysiga hemma–
stunder tillsammans med goda vänner eller
varför inte göra ett besök i någon av våra Lokalloger.

Nu startar Vasa-aktiviteterna igen med nya
krafter efter sommar uppehållet med många
trevliga och spännande Logemöten som vi
har att se framemot.
Gör ett besök i någon av våra Lokalloger det
är roligt och mycket lärorikt samt trevligt att
göra nya bekantskaper.
Snart närmar sig julen med stormsteg och
frågan om julklappar dyker upp.
Jag har några förslag att komma med. En
nyhet till alla Er som har missat den: Manschettknappar ny lite mindre modell. Om jag
själv får tycka: så är de ”jättetjusiga” eller varför inte de alltid lika aktuella Vasasmyckena,
scarfs, slips, slipsnål, och livrem med medlemsmärke.
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Så den stående vädjan till Logernas FS: Försök göra beställningarna så fort som möjligt,
så jag har chans att ordna fram det som tar
slut i mitt lager innan jul.
När ni nu läser detta har jag varit på ERmöte helgen den 20–21 oktober, en liten
återblick från det får jag återkomma med i

nästa nummer av Vasa Nytt.
Ha nu en fortsatt skön höst och många trevliga Logemöten med fin gemenskap.
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

Distriktskulturledaren

ORDENSSYSKON
Efter en sval och regnig
sommar kan vi nu glädja
oss åt en höst med fantastiska färger och milt
klimat. Logemötena är
igång och jag vill tacka
för alla trevliga inbjudningar till era möten.
Där finns så intressanta program som jag
gärna deltagit i allihop.
Jag hade tillfälle att tillsammans med broder
Lars besöka Logen Ronneby i slutet av september. Jag kan gratulera Logen till att ha en
fantastisk lokal och ett trevligt arrangemang.
Så många fina sommaraktiviteter ni kunde
berätta om! Ronneby Brunn visade upp en
vacker trädgård och vi kunde se Södra Sveriges största loppmarknad på söndag morgon.
Hela staden verkade vara där.
Inbjudningar till era Loger vittnar om att
Logearbetet nu är i full gång. Tack för inbjudningarna.
I sommar har jag haft besök av Kulturledare
Karen Snowberg från DL 4 i staten New York.
Deras Distriktsmöte i slutet av september var
framgångsrikt för Karen. Hon valdes till DM
och vi gläder oss åt fortsatta kontakter med
Logerna i DL 4.
Från Reno har jag fått fyra st CD, som be-

skriver den lille Burres liv. Han växte upp på
Gotland på 1930- och 40- talen. Han lämnade i sitt testamente pengar till filmerna om
hans liv. Mer info finns på släktföreningens
hemsida:
http://www.burresadventures.com/
Här kan du läsa mer om detta intressanta
livsöde och Sverige på den tiden. Kanske något att ta upp i din Loge.
Ett bra sätt at sprida kunskap om vår Orden
är att erbjuda oss att lägga ut VASA NYTT
och Vasa Star på biblioteket. En av de viktigaste uppgifterna för oss alla är att skaffa nya
intresserade medlemmar.
Du har väl besökt Cultural Corner på vår
amerikanska Hemsida:
http://www.vasaorder.com/
Vår nya Storlogekulturledare Inger Hanright presenterar här mycket info som kan
vara bra att ta upp i vårt kulturarbete i Logen.
Under Cultural Reports Archive finns idéer
till Kontakt Amerika samt många länkar till
ytterligare hemsidor.
Tiden rinner iväg och jag vill sluta med att
önska er alla
En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År
Lycka till med kulturarbetet i Din Loge och
på återseende och återhörande 2008.
I Sanning och Enighet
Margareta Berg

Storlogedeputerad har ordet

VASAVÄNNER
Låt mig få dela lite av mina retroaktiva tankar, mycket har hänt sedan jag skrev i VASA
NYTT, senast var det i majnumret 2007.
Många rekord har slagits detta år. Ett väder-

leksförhållande med regn och åter mycket
regn. Nederbördsmängder som slagit ett
200-årigt rekord. Låt Vasa Orden av Amerika
slå ett eget rekord med intagning av nya medlemmar - vi vill och vi kan göra detta så låt

Vasa- året 2007 vända trenden för ett ökat Vasa Orden av Amerika och Logen Carl von
antal nya medlemmar.
Linné Nr 678 tillsammans med Ordföranden
Ett stort tack till logen Klockan Nr 747 för Gunnel Palm. Lördag-söndag 15-16 septemErt proffsiga arbete med att arrangera Di- ber besök i min egen Loge Höganäs Nr 634,
striktsmötet i Ljungby 12-13 maj, inte att som efter Logemötet arrangerat en busstur
förglömma fredagskvällen i riktig västern- stil. till Göteborg med besök på Ostindienfararen
Tack Jubileumskommittén, tack Helena och ”Götheborg”. Lördagen den 6 oktober ställde
Arne Jönhill för ett Distriktsmöte som man jag färden till Logen Nybyggarna Nr 698
kommer att minnas länge. Detta om den lät- och deras Högtidsmöte med reception. Den
tare delen. Vi skall alla komma ihåg att ansva- 13 oktober är det tid för nytt besök i Logen
ret vilar på Distriktstjänstemännen. Vid detta Höganäs. Lördag-söndag 20-21 oktober är
Distriktsmöte bar jag ansvaret för Nominedet dags för Exekutiva Rådets möte i
ringskommitténs arbete samt
Ljungby, mitt första som SLD.
därutöver skulle jag klubba för
Logen Småland Nr 618 i Jönköping
de kandidater som skulle väljas
firar sin 60-åriga tillvaro lördagen den
och installeras för den komman27 oktober och där skall jag göra ett
de terminen 2007-2009. Detta
besök. Tänk att Vasa Orden av Amevar för mej, som nyutnämnd
rika kan vara ett så stort dragplåster!
Storlogedeputerad, en uppgift
Som svar: naturligtvis när man får så
jag inte haft tidigare, vilket innemycket gensvar och möter så myckbar en hel del förberedelser.
en gemenskap och glädje då är valet
Jag är helt övertygad om att det
inte svårt.
nya Exekutiva Rådet med DiTillbaka till Distriktsmötet i Ljungby.
striktsmästare Catherine Bringselius Nils- Varmt Vasa Tack till Distriktslogen Södra
son - den andra kvinnliga Disriktsmästaren Sverige Nr 20 för utnämningen till Distriki Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 sedan tets Hedersmedlem. Ett oförglömligt ögonbildandet år 1950 - kommer att utföra för blick i min Vasa-tid. Jag framför ett stort och
ett gott Vasa-arbete som länder till nya fram- varmt tack till Vasa Support Club, med Rolf
gångar för vår Orden. Lycka till alla Ni ! Stort Arnshed i spetsen, för den fantastiska gåvan
tack till avgående ER-tjänstemän efter väl till Lokallogerna för att förhindra ekonoförrättat värv.
miska svårigheter i många av dessa i samband
Efter Distriktsmötet i DL 20 besökte jag med den debiterade Capitahöjningen. Starkt
Distriktslogen Norra Sverige Nr 19:s Di- gjort!
striktsmöte i Karlstad den 18-19 maj. Efter
Jag känner stor och uppriktig saknad efter
lite turbulens och incidenter genomfördes
två bortgångna Vasabröder, Gösta Jönsson
detta Distriksmöte med ett godkännande. och Knut Sernbo som var medlemmar i LoLycka till Ni alla i Distriktslogen Norra Sve- gen Malmöhus Nr 643. När det gäller Knut
rige Nr 19.
Sernbos jordfästning var det ett tråkigt och
Den 30 juni firade Logen Höganäs Nr 634 ledsamt konstaterande att DistriktstjänsteSverige-Amerika möte med reception. Gäs- männen var dåligt representerade för att ta
ter från USA och Exekutiva Rådet deltog. farväl av Knut. Självklart skall allt det myckna
Den 4 juli besökte jag Logen Tre Hjärtan Vasa-arbete som Knut utfört för vår Orden
Nr 665 i Halmstad som firade Amerikanska genom alla år som en verkligt hängiven VasaNationaldagen. Besök på Minnesota-dagen i medlem beaktas med vördnad. Det var en
Växjö den 12 augusti där Distriktsmästaren vacker jordfästning i en fullsatt Kyrka. Tack
Catherine Bringselius Nilsson representerade Knut, Tack Gösta för alla berikande år i Vasa
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Orden av Amerika.
Slutar med mina tankar att hösten är i antågande, dagarna blir kortare och kortare det
börjar mörkna tidigare, jag undrar alltid: var
tar tiden vägen. Men det kommer alltid en ny
dag, var rädda om den.

Sänder med en hälsning från vår Stormästare Rolf Bergman.
Låt mej få tillönska Er alla en God kommande Julhögtid och Ett Gott Nytt Vasa år
2008.
Knut Rosenkvist. SLD DL 20

Vasa Nytt-KRYSS

Vad kan du om vår Orden? Sätt dina kunskaper på prov i detta korsord.
Tack till Göran Lundeberg i Växjö som sänt detta till redaktionen.
1

2

3

Aktivitetsklubb nr 22
Vasa-arkivets stödförening
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bildad 21 september 1992
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Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd Arkivets verksamhet och bevara en
svensk-amerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:-

Livstidsmedlem kr 700:-
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Postgiro 73 27 09-1

11

—

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE
tel: 0457-203 90

12

—

—

Stöd vår ungdoms- och
kulturverksamhet

13

14

15

Köp och använd våra Vasa-brevmärken
på Dina brev och kort.
Inkomsterna från dessa märken går oavkortat till vår
Ungdoms- och Kulturverksamhet.

16

Vågrätt

Genom medlemskap, gåvor och kondoleanser
blir du delaktig i många fina projekt inom vårt distrikt!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)
Välkommen i gemenskapen! Plusgiro 105 68 42-6

1 Här finns mer än en Loge
3 Regalskepp
6 Här finns tre Lokalloger
7 For nybyggarna åt
8 I denna del av Sverige ligger DL19
13 Berömd vetenskapsman
14 Har vi ledare för
15 Finns mången i Vasa Orden av Amerika
16 Hit kom Karl-Oskar och Kristina

LODRÄTT

2 Här finns ett välkänt vägskäl
4 Finns i Bishop Hill
5 Utvandrade många från
6 Här finns viktiga handlingar
7 Organ för hela vår organisation
9 Ingår i medlemsavgiften
10 Följer vi då vi möts
11 Del av tidigt emigrantfartyg
12”Svenskstad” på sin tid
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logeglimtar
Logen skåne nr 570 - Malmö

KRÄFTANS VÄNKRETS
Fredagen den 14 september
hade Logen sitt första möte
för hösten. Denna kväll hade
den ansvariga gruppen tagit ett bra initiativ;
medlemmarna fick själva ta med skaldjur (eller annat) efter eget val, och gruppen stod för
alla tillbehör samt nattamat. Ett jättebra ini-

tiativ, som också gjorde kvällen lite billigare
än vanligt. Det sörplades och skvättes under
tiden som trevliga sånger sjöngs. Många av
gästerna hade både haklappar och hattar på
vilket gjorde det hela extra trevligt.
På programmet för aftonen stod bland annat
rapport från Distriktsmötet samt att vi medlemmar diskuterade aktuella frågor för vår
verksamhet. Detta är ett bra sätt för alla att
göra sin stämma hörd.
På vårt Logemöte hade vi parentation för en
mycket uppskattad medlem, Åke Wallin, som
kommer att vara mycket saknad. Att hösten
med diverse sjukdomar anlänt syntes i Logesalen, bland annat saknades vår Ordförande
Solveig denna kväll, men Vice Ordförande
Carl-Olov Rindstål höll i klubban med den
äran. Kvällens kulturinslag fortsatte på temat
hav, med berättelser om de svenskar som befunnit sig ombord på fartyget Titanic. /MÅ

SYSTRARNAS AFTON
Vid höstens andra Logemöte den 6 oktober
hade systrarna som vanligt ordnat med mat
och underhållning.
Chokladexperten Marianne Mjöman höll
ett föredrag om chokladens nyttighet samt
såg till att vi alla fick en smakupplevelse. Alla
var säkert mycket nöjda. /AL
Ulla Sandebring, Lotte Holm och
Sonja Sönne i väntans tider

Logen Christian Nr 617 - kristianstad

SVERIGE-AMERIKAAFTON
Lördagen den 18 augusti kunde O Gösta
Löfstedt hälsa välkommen DH i DL 19 Erik
Gustavsson från Logen Karlstad Nr 632 och
Emigrantregistret i Karlstad. Erik var på söndagen mottagare av Hans Mattson plaketten.
Vi hade även äran av att ha DH DL Börje

Koncentrerade kräftälskare

Logen kärnan nr 608 - helsingborg

UNGDOMARNAS AFTON
och Mia Olsson stod för matlagningen samt
Lördagen den 8 september kom äntligen såg till att roa oss så att alla skulle få en trivvåra Logemöten i gång igen.
sam kväll. /AL
Jag hoppas att ni har haft en skön sommar
Logens nyutnämnde Distriktsdeputetrots regn o rusk. Vårt första möte svarar trarad,
Boris Nilsson från Logen Klockan
ditionsenligt Ungdomarna för. Cecila Collin
Nr 747, presenteras vid altaret.

Kvällens kommitté, Kristina och Erik Karlsson samt Elsie Ohlsson avtackas av O.
allsång. Som vanligt en mycket gemytlig och
fin samvaro inför söndagens högtidligheter i
Önnestad.
INDIANAFTON
Erik Gustavsson, Börje Gunnarsson, Anna
Lördagen den 22 september kunde O Gösta
Dahl Jönsson, Ambassadrådet Chris Scarf
Löfstedt hälsa logens nyutnämnde DD Greta
samt Bitte Kjellberg har trevligt tillsammans.
Franzén med make Rupert, Karl-Erik och
Gunnarsson med maka Kerstin tillsammans Winette Forssander, Marianne Walldén, Tord
med Egart Lindholm LL Trelleborg nr 734 Åkesson från LL Utvandrarna Nr 680 samt
hos oss.
Carol P Martin från LL Fylgia Nr 119 i San
Till efterkapitlet kom dels 2 gäster från ameFransisco välkomna. Greta Franzén infördes
rikanska ambassaden i Stockholm och ytterli- i Logen och presenterades för Logesyskonen.
gare fyra gäster. Efter en god måltid tillagad Parentation hölls för Logens medlem Erik Anav syskonen Erik och Kristina Karlsson fick vi derberg, för vår ständige gäst Egart Lindholm
i ord och bild vara med på Bo Abrahamssons LL Trelleborg Nr 734 samt för Wesley Matoch Olgicas Amerikaresa. En mycket intres- son, Minneapolis, initiativtagaren till Hans
sant reseskildring, där de bland annat besökt Mattsondagen.
Bishop Hill. Vidare underhöll oss C 4 Singers
Efter att de avlidna hedrats med en tyst mimed ett antal visor och även tog de oss med i nut läste KP Birgit Persson verser och MM

10

11

Ronny Ragnarsson spelade ”Bred dina vida
vingar”. På mötet balloterades fem nya medlemmar in
Bob Illig, LL Frithiof Nr 63 hade per brev
meddelat att hans mor Marie J Schmidt som
är bördig från Kristianstad, fyller 100 år. Logens traditionella kyrksöndag 1:a advent kommer att vara i Lyngsjö gamla kyrka. Till att
ingå i Stiftelsen Sverige Amerikadagens styrelse valdes Bengt Lindner och Bitte Kjellberg.
Ordföranden överlämnade till Carol P Martin,

allehanda saker och material med anknytning
till aftonens tema. Gösta och Gunnel Larsson
tillsammans med Carol P Martin och hennes
syster Marilyn bjöd på kalkon med allehanda
tillbehör och kaka till kaffet. Dessa fyra tillsammans med Ester Ekström, född i Canada,
Anna Dahl Jönsson, född i Chicago och Laurina Bergkvist, född i Oregon företog en resa

Logen Småland nr 618 - jönköping

Gösta Löfstedt, Carol P Martin samt
Karin och Karl-Erik Mellnert.
Är det månne eldvatten??

”Indianen” Gösta Larsson vid sitt tält.

i Amerika enligt temat. Carol och Marilyn,
Gösta Löfstedt och Gösta Larsson hade iklätt
sig indiankläder och systrarna dansade indiandans. Från baren serverades poccahontas eller
vargtass. Vi fick alla vara med om en mycket
trevlig afton tillsammans med de kommittérade. /KH

LL Fylgia Nr 119, Logens standar för att hon
skall överlämna detta till sin Loge i samband
med LL Fylgias 100-årsjubileum den 20 oktober i år. MM Ronny spelade under ljussläckningen ”Guds kärlek är som stranden” och under stjärnhimlen spelade han Ur pianokonsert
nr 21 av Mozart. En mycket fin avslutning på
ett fint Logemöte.
Till efterkapitlet, som hade temat ”Nybyggare i indianernas land, kom ytterligare sju gäster. Salen hade smyckats med indiantält och

PÅ STAN MED VASA ORDEN AV AMERIKA
I sensommar- och höstdagar genomförde
Logen Småland Nr 618 ett antal aktiviteter
bland allmänheten för att visa oss och vår
verksamhet. I september hade vi en presentationskväll i neutral lokal med ett 20-tal
besökare som förutom information om Vasa
Orden bjöds på musik och kaffe.
Vi medverkade också i kultur Dag och Natt
på vårt stadsbibliotek under en eftermiddag.
Sista lördagen i september hade vi vårt första
Logemöte i våra nya lokaler med ett 50-tal
medlemmar närvarande. /POB
Logens Vice Ordförande och Finanssekreterare
beredda att informera om vår verksamhet

Logen Ronneby nr 630 - ronneby

EN OKÄND FISK
Lördagen den 8 september hade Ronnebylogen höstens första Logemöte. Logens O,
Marianne Gullbrand, hälsade alla Ordensmedlemmar välkomna och vände sig speciellt
till Logens DD, Karl-Erik Mellnert med maka
Karin från LL Christian Nr 617 samt DKL
Margareta Berg med make Lars från LL Calmare Nyckel Nr 628.
Under sommaren har flera Vasasyskon deltagit i en mängd olika aktiviteter. Bertil Ericsson rapporterade från firandet av ÅSA, Årets
Svensk-Amerikan, där årets pristagare, Jan
Hartmann, firades i Filipstad tillsammans
med hela hans familj om 14 personer. Jan
Hartmann har gjort en donation om 5000
USD att använda till framtida marknadsföring av ÅSA.

Vid nationaldagsfirandet i Ronneby Brunnspark deltog ca 20 medlemmar och vid
”4-Logemötet”, dvs Blekingelogernas och LL
Christians gemensamma augustiutflykt, deltog 12 st från vår Loge. Resan gick i år till
Göingebygderna och avslutades med att vi på
Lovängsgården, känd från Sven-Edvins Saljes
filmer, såg ”Tarps Elin”.
Efter Logemötet serverades stekt havsgös
med färska kokta rödbetor med kapris och
smörsås , en mycket välsmakande fisk som
många av oss inte ätit tidigare.
Därefter fick vi lyssna till ett kåseri av den
nyligen pensionerade prästen Christer Ljungström: ”En resa från Karlshamn till BräkneHoby”. /EA
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Ordensmedlemmar från LL Christian Nr våra bröder till de mest förtjusande ”systrar”!
617, LL Carl von Linné Nr 678 samt LL Den avslutande s.k. baletten går till historien.
Carlskrona Nr 601 gästade vår Loge vid LoMen som någon sa….
gemötet lördagen den 4 mars 2006. Speciellt
Hur bra bröderna än är, så är systrarna ännu
hälsades Logens förra DD, Mona Harrysson, bättre nästa år! /EA
LL Carl von Linné, välkommen.

Med anledning av att dagens efterkapitel,
Brödernas afton, skulle gå i humorns tecken, berättade KL Karin Eriksson om Olle i
Skratthult!
Förväntningarna var stora redan då vi satte
oss till bords. I kallelsen hade vi fått veta att
dagens måltid bestod av ”Brödernas blandning”. Det visade sig vara Gubbröra och Biff
Rydberg, en välkomponerad och välsmakande
måltid helt i brödernas anda.
Så var det äntligen dags för höstens stora
begivenhet: Brödernas afton! På scenen framförde bröderna en lysande föreställning där
mycket i vår lilla stad belystes med hjälp av
humor och skrattsalvorna duggade tätt i publiken. Något förvånande var att Brödernas
mer och mer började likna Systrarnas! Peruker och klänningar från second hand gjorde
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rapport från massachuseTts

2007 års sammanträde med Storlogens Exekutiva Råd genomfördes den 12-14 september
på Best Western Royal Plaza i Marlborough i
staten Massachusetts. Marlborough ligger en
knapp timmes bilfärd väster om Boston. För
oss som kom från Sverige var det denna gång
inte någon större skillnad i natur och klimat.
Många trädslag var desamma liksom gråsparvarna, temperaturen varierade dagtid mellan
20 och 25 grader.
Samtliga 11 medlemmar var närvarande och
SLER-mötet inleddes med deras rapporter
om verksamheten det gångna året. Därefter
vidtog arbetet med de cirka 80 ärenden som
fanns på dagordningen. Vi organiserades i
kommittéer som arbetade 1½-2 timmar, sedan samlades vi för redovisning, diskussion
och beslut. Därefter nya kommittéer osv.
Några av besluten:
Per Capitaavgiften för Sverige till Storlogen
reduceras med 25 cent under innevarande
SL-termin, dvs avgiften blir $12,75 de kommande tre åren.
Transferering av pengar mellan USA och
Sverige och vice versa sker nu via ”Swift
Account”, vilket innebär att vi sparar en del
pengar.
Lokallogerna i Texas bör bilda ett nytt Distrikt och LL Facklan Nr 248, DL Rocky
Mountain Nr 11 samt DL Iowa-Nebraska Nr
17 bör sammanslås till ett Distrikt.
Nya stadgar för rapportering från/till Lokallogernas Kulturledare, Distriktskulturledarna
och Storlogekulturledarna antogs.
De nya manschettknapparna godkändes. (se
bild sidan 27)
Undertecknad och MSLER Sverige, Tore
Tellberg, fick i uppdrag att översätta material
för ”Leadership Training”, dvs det vi använder
vid tjänstemanna- och DD-konferenser.
DL 19 fick dispens för att vid behov ha 4
medlemmar i stället för 7 i installationsstab.
Under fredagseftermiddagen fick vi information från följande 5 utnämnda Storlogetjänstemän:

Storlogeungdomsledare för USA/Canada,
Lynda Smith.
Storlogehistoriker Carolyn Salk.Storlogekulturledare för USA/Canada, Inger Hanright.
Audio Visual Director Todd Anderson.
Web Master Robert Anderson.
Fredagskvällen ägnades åt välkomstmottagning inför DL 2:s 108:e Distriktsmöte. Bland
gästerna sågs bland annat Förre Stormästaren
George A. Nord samt förre MSLER Ivar Anderson. Distriktsmötet inleddes på lördagen kl
10.00 med ”Flag Ceremony”. Den amerikanska fanan bars av Pamela Genelli, den svenska
av Siv Kristianson, den kanadensiska av Ken
Banks och den danska av Leif Kristianson.
Distriktsmötet genomfördes efter svenska
mått mycket snabbt, kl 1600 var det hela
klart. Men man hade inte så många ärenden
att klara av. Det fanns sex motioner, samtliga
godkändes, två var likalydande och innebär att
man fortsättningsvis skall ha Distriktsmöte
vartannat år. Valen genomfördes också snabbt
liksom installation av de nya Distriktstjänstemännen med Distriktsmästare Dawn Briggs
i spetsen. Dagen avslutades med en mycket
trevlig bankett.
Som många vet är jag intresserad av Vasa
Orden av Amerikas historia. Distriktslogen
Massachusetts Nr 2 har en lång och tänkvärd
sådan. När vår Orden var som störst 1929,
med över 73.000 medlemmar hade DL 2
över 15.000 av dessa. Det är ungefär det antal vi har totalt idag. Under åren har 63 Lokalloger instiftats, idag har man 11 Lokalloger
och cirka 800 medlemmar. En av de största
Logerna som funnits i vår Orden var Logen
Ragnar Nr 10. Det var en mansloge med över
900 medlemmar.
DL Nr 2 har samma problem som gäller
inom hela vår Orden. Vi har svårt att rekrytera nya medlemmar, vi har svårt att behålla de
medlemmar vi har och vi har svårt att bilda
nya Lokalloger. Det finns mycket arbete kvar
för oss att göra.
Bertil Ericsson MSLER at Large
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logen höganäs nr 634 - höganäs

EN HISTORISK RESA
Hösten är här! Fast det har väl hela sommaren varit något liknande? Hur som helst höstens första möte ägde rum den 15 september.
Som efterkapitel var det utflykt på programmet. Vi i Logen Höganäs brukar ha en vårutflykt på programmet, men det år det är Distriktsmöte omvandlas denna till en höstutflykt. Och nu ska ni få höra vilket vykort jag
fick eftersom jag inte kunde vara med!
Jo, det började med ett möte tidigt lördag
morgon den 15 september. Efter mötet blev
det fika med dopp och sedan uppstigning i
bussen. Denna buss skulle föra oss längs
västkusten till staden Göteborg. Men på
vägen fanns det ett stopp. Stoppet var mellan Varberg och Kungsbacka och målet var
Tjolöholms slott. Ett slott som har rester från
1200-talet och som genomgått ombyggnationer under 1700-talet. En guide visade slottet
och berättade dess historia varefter vi intog
härliga smörgåsar med tillbehör. Efter detta
första historiens vingslag fortsatte färden mot
staden Göteborg och vårt hotell beläget strax
utanför Liseberg; Hotel Gothia Towers! När
alla hade funnit sina rum så serverades det
senare på kvällen en tre-rätters meny på 18:
e våningen med utsikt över det upplysta Göteborg och Liseberg.

Dagen därpå, efter att ha intagit frukost,
blev det bussfärd till en annan höjdpunkt
nämligen skeppet Götheborg. Vi i Sverige vet
att skepp som detta nygamla skepp har seglat
till Kina och tillbaka igen.
Det gamla skeppet Götheborg förliste strax
utanför staden Göteborg, bara som en liten
påminnelse.
Men att år 2007 få lov att stiga in 1730-talet så bokstavligt måste vara fantastiskt! En
guide, som dessutom hade varit volontär ombord, berättade om skeppet. Efter detta äventyr fick benen landkänning och vi satte oss i
bussen för att på nytt färdas genom en stad
som grundades av Gustav II Adolf (d 1632)
och som idag också är hypermodern. Men
vi måste bara slita oss från denna metropol
för att bege oss hemåt. Dock stannade bussen strax utanför Falkenberg och Laxbutiken
för att där få inmundiga alla de former av lax.
Mätta och belåtna samt mycket kulturhistoriskt tillfredställda anlände bussen vid 18-tiden till Höganäs. Snacka om en historisk resa!
Tack grupp nr 5 för ett fantastiskt äventyr!
Ja, jag fick detta vykort av resenärer och nu
har både ni och jag varit där.
På bilden ses hela gruppen som var med
framför skeppet Göteborg. (se bild sista sidan) /EE /Foto Hans Bogren

logen malmöhus nr 643 - malmö

COUNTRY-AFTON
Till höstens första Logemöte, fredagen den
7 september hade 60 Vasamedlemmar samlats. Många gäster hade även infunnit sig:
MSL Rolf Arnshed, LL Trelleborg Nr 734,
Logens nye DD Sonja Sönne, LL Kärnan Nr
608, DL 20 R/FÖM, Olof Bretifeld LL Höganäs Nr 634, samt Logens FD DD Leif Jönsson
LL Trelleborg Nr 734.
En vacker, stämningsfull och högtidlig parentation hedrade våra bröder Gösta Jönsson,
Ulf Jönsson och Knut Sernbo som lämnat vår

syskonring under sommaren.
Logemötet tog ett enhälligt beslut att utnämna sy Sonja Jönsson till Logens Hedersmedlem liksom br Gösta Jönsson (postumt).
Grupp 3 i countrydress inbjöd alla till countryafton med god mat och underhållning
av Peter Bringselius, som sjöng och spelade
countrymelodier med fin framtoning — och
vi uppskattade särskilt att han hälsade från
sin mamma, Distriktsmästare Catherine
Bringselius Nilsson. /GS

IN MEMORIAM
Logen Malmöhus Nr 643 har drabbats av stor sorg. Tre Bröder har lämnat Oss nämligen:
• Br Gösta Jönsson
• Br Ulf Jönsson
• Br Knut Sernbo
Tre gånger har vi syskon tagit varann
i hand för att ta avsked.
Br Gösta
blev medlem i vår Loge 1959, blev
tidigt Kassör, men också i våra olika
aktivitetskommittéer deltog han flitigt. Var alltid en flitig deltagare i våra
Logemöten. Var även en stor tillgång
för Logen med alla sina besök i andra
Loger i våra Distrikt samt även i USA
vid besök där, när Storlogemöten ägde
rum. Det var ofta som Br Gösta rapporterade från alla sina besök till glädje för oss alla.
Br Ulf
blev medlem i vår Loge 1980. Blev
vald till Ceremonimästare och kom
därför in i våra ceremonier med vad
det innebär för en Loge med god stil.
Fortsättningen blev att vara Kulturledare, en viktig uppgift med
förmedlande av vad som
hänt både här hemma och
på den andra sidan Atlanten. Det är viktigt att
bevaka vad som händer i vår Orden. Vid sin
bortgång var Br Ulf Logehistoriker. En uppgift
som är till glädje för framtiden. Br Ulf var dessutom
med i olika kommittéer under
årens lopp.

Br Knut
blev medlem i vår Loge 1959.Under
alla dessa år var Br Knut en av de stora
personligheterna, en hängivet arbetande person för Vasa Orden Av Amerika.
Br Knut var historiker, dokumenterare
och tryckare. Han har säkerligen nerskrivit kilometer spaltmeter till allas
glädje. I vår Loge valdes Br Knut till
Ordförande under åren 1971- 1973.
Var DD dels i Logen Höganäs Nr 634
men även senare i Logen Skåne Nr
570. Hedersmedlem blev Br Knut i vår
Loge 1989, var initiativtagare till våra
Malmöhus notiser senare. Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 upptäckte tidigt Br Knuts förmåga att tolka stadgar.
Utnämndes först till Vice Distriktssekreterare senare till Stadgekommitténs Ordförande och avslutade som
Distriktshistoriker. Blev även utnämnd
till Hedersmedlem i Distrikt Nr 20,
samt valdes till Delegat vid Storlogemötet i San Francisco 1990 där han då
blev medlem av Storlogen. Br Knut var
skicklig informatör med foto och texter till våra Distriktsmöten och Storlogemöten från evenemang i Sverige. Br
Knut var också med och startade Vasa
Support Club.
Alla våra tre Bröder deltog
på sin tid flitigt i Squaredanslaget Vasa Taws &
Paws.
Vi lyser frid över deras minne.
Lars Helgeson
LL643, HM DL 20
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logen carl von linné nr 678 - växjö

LINNÉ-AFTON
Vilken musik kan Carl von Linné ha lyssnat
till? Det var programmet för Logen Carl von
Linnés första möte inför hösten, lördagen
den 8 september. Anders von Schedvin hade
valt musiken med omsorg, alltifrån en violinkonsert av Johan Helmich Roman till musik
av den svenske tonsättaren Anders Wesström,
som skulle kunna ha spelats på Carl von Linnés bröllop med Sara Elisabeth Morea i Falun
år 1739. Musikinslagen varvades med Carl

von Linnés levnadsberättelse och information om de sex kompositörerna. KL i Logen
Catherine Bringselius Nilsson och Bengt Lagesson höll i detta framförande. Särskild uppskattning rönte den inbjudne gästen Anton
Härder, som gestaltade Carl von Linné på ett
högst trovärdigt sätt./GN
DM/KL Catherine Bringselius Nilsson, Anton Härder som Carl von Linné
och Ordförande Gunnel Palm.

logen westervik nr 679 - västervik

VASA-INFORMATION
Logemöte i Logen Westervik Nr 679 lördagen den 22 september 2007.
Logen gästades av MSLER At Large Bertil
Ericsson och hans hustru LH Ann-Margreth.
De två gästerna infördes under högtidliga
former. Vid efterkapitlet berättade Bertil om
Vasaordens historia, organisation och verksamhet, vilket uppskattade mycket av de närvarande medlemmarna. /OK

logen utvandrarna nr 680 - karlshamn

EN TIDSRESA
Logemedlemmar från Logen Christian Nr
617, Logen Ronneby Nr 630 och Logen Utvandrarna Nr 680 samlades, lördagen den 11
augusti, efter en fin buss/bilresa vid Sporrakulla Gård i Östra Göinge. Tyvärr hade inga
av vännerna i Logen Carlskrona Nr 601 tillfälle att komma. Solen sken och den medhavda frukosten smakade härligt i gröngräset.
Guiden tog oss sedan med på en rundtur i
den gamla gråa 1600-tals gården, som bl.a. figurerat i filmer och serier om Snapphanarna.

I väntan på ”Tarps Elin”.

den motsatta stenladan, där kaffe med hembakat väntade.
Pittoreskt för oss nutidsmänniskor men ack så
Så fortsatte tidsresan till 1800-talets Gästgiensligt, fattigt och bistert för den tidens invå- varegård i Jämshög. Helstekt kotlettrad med
nare, särskilt under kalla vintrar.
alla tillbehör avslutade den kulinariska delen
Resan gick sedan vidare in i nästa århundra- av dagen. Tiden gick fort i glada vänners lag,
de, 1700-talsgården Lovängen, vackert belä- och en promenad i Saljes fotspår fick anstå till
gen vid sjön Raslången i Olofströms kommun. en annan gång. I stället styrdes kosan tillbaka
Även denna plats har ett filmförflutet, då till vårt eget 2000-tal, och vi enades om att vi
många av Sven-Edvin Saljes filmer spelades haft en synnerligen lyckad dag. /MW
in här på 40-och 50-talet. Därför passade det
utmärkt att vi efter förfriskningar tog plats i
biosalongen - en gammal stenlada - och följde
historien om Tarps Elin med Eva Dahlbeck i
huvudrollen. Utanför drog ett mäktigt åskväder förbi, och efter filmen skyndade vi oss till
Sporrakulla gård
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WILLANDSBYGDEN
Lördagen den 15 september 2007 hölls höstens första Logemöte med LL Utvandrarna Nr
680. Vi gästades av vår nya DM, Catherine
Bringselius Nilsson, och vår DD, Göran Nilsson, båda från Logen Carl von Linné Nr 678
samt av Olgica Gustafsson och Bo Abrahamsson från Logen Christian Nr 617. Efter sedvanliga mötesförhandlingar tog vi plats vid
långbordet i matsalen och avnjöt ugnsbakad
lax med tillbehör. Kvällens efterkapitel bjöd
på ett otroligt vackert bildspel från Willandsbygden i NÖ Skåne. Bo Abrahamsson var
fotograf och ciceron på resan. Vi fick ta del
av såväl natur som kultur under de olika årstiderna. Tänk så mycket vackert det finns på

så nära håll. På de sista bilderna var inlagda
korta tänkespråk, som uppmanade oss att ta
vara på livet här och nu. Med varma applåder
visade åhörarna/tittarna sin stora uppskattning av Bos trevliga program. /MW
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logen nybyggarna nr 698 - ängelholm

KALKON MED MERA			
Söndagen den 2 september, hölls höstens första Logemöte med utfärd till Österlen.
Först Logemöte med ballotering för tre nya
medlemmar. Efter detta möte embarkerade

där Apotekarens trädgård besöktes. Under en
guidning av Peter Englander erhöll vi mycken
information om växterna och dess ursprung.
Nu började magen längta efter något, så vi
for till Ingelsta Kalkons restaurang, där förbe-

Klara för avfärd denna härliga utflyktsdag.
vi en buss, och under sång, prat och tävling
kom vi fram till Brösarps backar, där vi gjorde
stopp för intagande av frukost. Mätta och belåtna for vi vidare mot Kivik, besök i chokladfabrik samt musteriet, där tillfälle gavs för inköp. Sedan fortsatte färden mot Simrishamn,

ställd mat ordnats och den intogs i egen ”glasbyggnad”. Mycket gott och trevligt och innan
vi for vidare fanns det tillfälle att inhandla
kalkonprodukter. På hemvägen gjordes det
stopp hos Lotta på Åsen för eftermiddagskaffe, lotteridragning och O Mats tackade
dem som ordnat en trevlig utflykt. /GH

Apotekarens trädgård i centrala Simrishamn.

Kalkon på rymmen?

Bo, blommor och bi. (eller är det en humla?)

Bo Abrahamsson berättar.
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Logen trelleborg nr 734 - trelleborg

TEXAS MED MERA
Logen Trelleborg nr 734, hade sitt septembermöte, tillika kulturafton, den 13 september i Siriusordens lokaler i Trelleborg. Ett
75-tal medlemmar var närvarande. Sex nya
medlemmar balloterades och kallades till reception i oktober.
Under punkten Kontakt Amerika berättade kulturledaren Kerstin Meyer om Nils
Holgersson i Amerika. Sedan Selma Lagerlöf
(1858-1940) skrivit sin världsberömda bok
om Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige fick hon besök av en socialt verksam
dam som undrade om Selma kunde ta hand
om en fattig, föräldralös pojke som faktiskt
hade samma namn som romanfiguren Nils
Holgersson. Författarinnan accepterade och
den riktige Nils Holgersson blev Selma Lagerlöfs fosterson på Mårbacka. Selma hoppades
kanske att fostersonen under hennes och den
litterära miljöns inflytande skulle bli författare han också. Men så blev det inte utan Nils
Holgersson utvandrade så småningom till
Chicago, där han slutade som byggmästare.
Logehistorikern Börje Gunnarsson hade
gjort ett nedslag i Logehistorien 1997. Till
Årets Svensk-Amerikan hade utsetts Vasabrodern och chefsingenjören hos Walt Disney, Arnold Lindberg, faktiskt bland annat på förslag
från Trelleborgslogens dåvarande medlemmar
Birgit och Gilbert Håård, som var goda vänner med makarna Arnold och Eira Lindberg.
Utnämningen skedde i Göteborg dit 16 trelleborgare reste för att delta i festligheterna.
Vid efterkapitlet berättade universitetslektorn och musikskribenten Magnus Eriksson
engagerat och kunnigt om texansk kultur.

Blå Jungfrun på utflykt i ett sommarskönt Småland.

DD-konferens i ljungby2007

Magnus Eriksson berättar om Texas.
Han ställde frågan hur den skiljer sig från
amerikansk kultur i övrigt och pekade på den
regionala självmedvetenheten i Texas, gränsupplevelsen och pionjärerfarenheten. Magnus
Eriksson, för övrigt musikskribent i Svenska
Dagbladet, konstaterade annars att vi i Europa gärna talar om USA som om det vore
något enhetligt. Han slog fast att det är en europeisk tankemodell eftersom USA redan vid
bildandet var en ny typ av nationsbildning, en
union av stater, mycket olika nationalstaterna
i Europa. /JK

DD-konferensen bestod huvudsakligen av tre
delar. DM Catherine Bringselius Nilsson gick igenom Distriktsdeputerads åligganden som hennes
representant i en lokalloge. DS Olle Wickström höll
genomgång om poängberäkning för erhållande av
Distriktets Förtjänsttecken.

MDER Ulf Alderlöf höll i instruktion och övning
i installationsritualen. FDM Åke Mellnert hade en
stödjande funktion. Stämningen var god och tankeutbyte mellan deltagare sinsemellan och med
kursledningen visar på stort engagemang för uppdraget som DD. /CBN

Logen blå jungfrun nr 749 - oskarshamn

SOMMARUTFLYKT
Wägners barndomshem och Minnesotadagen
Vi var ett 30-tal medlemmar från Logen Blå i Växjö. /GG
Jungfrun Nr 749 som den 12 augusti med
(se bild på nästa sida)
buss färdades på en gemensam sommarutflykt.
Det var en härlig sommarupplevelse, även om
vädret varierade, under vilken vi besökte Elin

De nyutnämnda Distriktsdeputeradena med kursledningen, DM, DS, MDER och FDM.

26

27

press stop press stop press stop press stop

Vasa-shopen

Det var nästan precis femton år sedan det
hände senast, en ny Lokalloge såg dagens ljus
i Sverige. I närvaro av ca 135 Ordensmedlemmar från ett tjugotal Lokalloger instiftades
den 20 oktober i Birgittasalen i Vadstena Logen Vadstena Nr 762. De högtidliga ceremonierna reception, instiftande och installation
genomfördes på ett utmärkt sätt.
Under Ordens Väl fick Logens förste Ordfö-

Julen närmar sig, varför inte passa
på att fylla en strumpa med någon av våra läckra Vasa Orden av
Amerika-accessoarer?
För priser och tillgång, kontakta
din Loges Finanssekreterare.

Scarfs
Slips

ET!

NYH
Ordförande Laila Pettersson och
MSLER Bertil Ericsson.
rande, Laila Pettersson, mottaga en mängd gåvor. Bland dessa kan nämnas en svensk och en
amerikansk fana, en Vasa-flagga, en altarljusstake, ett antal regalier, många penninggåvor,
bland annat en avsedd för en ballotteringsurna och mycket mycket mera.
Efter högtidsmötet var det dags för bankett i Bjälboättens Kungasal. Välsmakande
mat, sedvanliga tal, bland annat av Kommunfullmäktiges Ordförande, Inger Gustafsson

Printz, samt uppläsning av drygt 40 telegram
inramade densamma. Walle Johansson från
Logen Westervik Nr 679 underhöll med sitt
dragspel. Lotterier med många vinster, de
flesta skänkta av Lokalloger i USA och därefter avslutades kvällen med dans.
En stor eloge till SLPD Lisbeth Hallberg
Qvarfordt och de två fadderlogerna Filbyter
Nr 714 och Bråviken Nr 751 för det stora arbete som gjorts för att detta skulle bli verklighet.
I sanning en historisk dag i en historisk miljö!
/BE

Brosch Black Onyx
Brosch Filigree

Nya manschettknappar

Livrem
MINIATYRMÄRKEN
Om du har ett av dessa märken i vanlig storlek, får du köpa motsvarande miniatyrmärke.

Höganäs framför Götheborg
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Nästa utgåva av denna medlemstidning kommer i januari 2008

