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VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
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Nu är den här igen! Den där årstiden, hösten, som många beSU
skriver som mörk, kall och blåsig. Men visst kan vi se den som
en tid, när buskar och träd skiftar i vackra färger, när man kurar
i fåtöljen med en bra bok och inte minst den tid, där våra Loger
Aktivitetsklubb
är som mest aktiva.
VASA ORDEN AV AMERIKA
Vi kan konstatera, att Vasa Support Club fram tills nu haft glädjen att ekonomiskt hjälpa Loger, enskilda tjänstemän och andra medlemmar samt inte minst
ungdomar. Det har gällt arrangemang, kurser och ungdomars resor till USA med mera. Hittills
har vi kunnat hjälpa till med cirka 100.000 kronor, vilket vi är mycket glada för.
Vi har sänt våra inbetalningskort för årsavgiften år 2009 till alla Loger och vi hoppas som alltid att få fler medlemmar i Vasa Support Club för att kunna stödja och hjälpa ännu mer. Som
vanligt 30 kronor per enskild medlem och 100 kronor per Loge. Tack på förhand!
Postgiro 105 68 42-6. Tänk gärna på Vasa Support Club med ett bidrag vid såväl gratulationer som kondoleanser. Vi berättar om gåvan genom telegram och kondoleansbrev.
Varma hälsningar till Er alla frånVASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed
Ordförande

REDAKTÖREN HAR ORDET
Ordenssyskon!
Sista numret av den 42:a årgången är klart. Och det blev ett rekordnummer, 36 sidor har denna redaktion inte gjort tidigare. Men det fanns
mycket material denna gången. Här finns julhälsningar, rapport från Logen Kärnans 70-års jubileum, rapporter från de olika grupperna vid tjänstemannakonferensen och mycket mera. Vilka fantastiska efterkapitel det
har varit. Särskilt roligt var det att läsa om Logen Höganäs Logemöte med
58 gäster, bland dem en busslast från Västervik och Oskarshamn. Jag hoppas det kan inspirera
andra Loger att göra samma sak. Det är alltid lika roligt att besöka andra Loger.
Nu ser jag fram emot att få nytt material till nästa nummer. Skriv och fotografera från
Era julmöten. Jag vet att några Loger tar in nya medlemmar under hösten, fotografera dem
iförda knäppta regalier.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Bertil Ericsson

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 11 januari 2009.
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.

DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT
Vasavänner!
Emigrantinstitutet i Växjö är väl känt av de
flesta Vasamedlemmar. Många har också besökt det en eller flera gånger, tittat på utställningarna, släktforskat eller lyssnat på föredrag.
Distriktslogen Södra Sverige nr 20 har hållit
kulturledarträffar och kurser för Logehistoriker där. Dessutom har Vasa Orden av Amerika utställningsmontrar och en dator med
information om alla Årets Svenskamerikaner.
Emigrantinstitutet symboliserar bildligt talat emigrationens hjärta i Sverige. Utvandrarnas Hus, som själva byggnaden kallas, rymmer stora skatter för den som är intresserad
av ämnet emigration. Där finns också i viss
utsträckning material kring immigrationen
till Sverige.
Det snart gångna året har emellertid varit
turbulent för Emigrantinstitutet; politiska
krafter vill inordna institutet i en regional
verksamhet knuten till Smålands Museum.
Det skulle innebära en reducering av Emigrantinstitutets ställning som ledande institution i Sverige inom emigrationsområdet. Jag
har deltagit i debatten i sommar, se bilagd
artikel, där jag delger mina synpunkter, som
jag framfört i egenskap av Distriktsmästare.

Detta stöd från Vasa
Ordens sida har rönt
stor uppskattning från
många håll. När ni läser det här hoppas jag
att Emigrantinstitutets framtid har fått en bra
lösning.
Hösten inleddes med tjänstemannakonferens, som Distriktslogen ordnar vartannat år.
Det är ett viktigt forum för medlemmarna att
få fördjupad kunskap om sin tjänstemannabefattning, träffa Distriktstjänstemän och, inte
minst, få tillfälle att utbyta tankar med andra
Vasamedlemmar. Läs referat från konferensdeltagare på annan plats i denna tidning.
En nyhet för i höst är att alla Vasamedlemmar i Sverige får vår Ordens medlemstidning
Vasa Star direkt hem i brevlådan. Jag hoppas
att det kommer att innebära att fler tittar i
Vasa Star. Som ni ser finns där texter på både
svenska och engelska. Denna tidning är tänkt
att vara en sammanhållande länk mellan alla
Vasamedlemmar i Sverige, USA och Canada.
Jag önskar er alla en fröjdefull Julhelg!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

Svenska Emigrantinstitutets framtid - fusion eller vision?
Växjö har förmånen, att sedan 40 år tillbaka,
ha ett nischat nationellt museum, som lockar
både svenska och utländska besökare, Emigrantinstitutet med Utvandrarnas Hus. Det är
ett museum, som besökarna dessutom gärna
återvänder till. Det stora intresset för institutet visar sig inte minst i den numerärt stora
Vänföreningen till Emigrantinstitutet.
Emigrantinstitutet har under sin relativt
korta tid etablerat sig som ett kunskapscen-

trum av klass. En kunnig och framsynt ledning har skapat goda relationer med framstående forskare och motsvarande institut i
andra länder. Man har genom ett långsiktigt
arbete skapat ett nätverk, som har genererat
ett fruktbart samarbete genom åren.
Vid invigningen av Utvandrarnas Hus 1968
fick Emigrantinstitutet som gåva manuskriptet till Vilhelm Mobergs Utvandrarepos av
författaren själv. Sedan dess har samlingarna
vuxit och arkivet består idag, i många fall, av
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unikt källmaterial med forskningspotential.
Arkivet kompletteras med ett imponerande
referensbibliotek. Utställningar på olika teman har genom åren presenterats jämsides
med den permanenta utställningen. Dessa
utställningar har belyst ämnen, som givit vidgade vyer på temat utvandring. Släktforskning
är en annan uppskattad tjänst med personlig
service och tillgång till många specialregister,
som Emigrantinstitutet erbjuder sina besökare. Som besökare är man privilegierad, när
man på ett och samma ställe, får välja att ta
till sig översiktlig eller mer fördjupad kunskap om emigrationen eller välja att gå ner på
personnivå och få fakta om enskilda personers öden. Emigrantinstitutet erbjuder bredd
och djup inom sitt kunskapsområde till gagn
för alla dess besökare.
Den kunskapsbank, som Emigrantinstitutet
representerar kommer också till nytta i den
växande migrationsforskningen. Det är en
styrka för denna forskning att ha en väl dokumenterad emigrationsforskning att förhålla
sig till. Emigrantinstitutet är resultatet av en
stark vision. Visionära tankar kring institutets
framtid har emellertid nu kommit i konflikt
med politiska visioner av regional karaktär
och fusionstänkande.
Fusion kan framstå som en önskvärd rationalitet i vissa fall, men när det gäller Emigrantinstitutet skulle en regional lösning, enligt förslag, vingklippa den vision, som skapat
Emigrantinstitutet och som är dess livsluft
och styrka. Att inordna Emigrantinstitutet
som en del i en regional enhet vore ett ingrepp i institutets uppdrag och status. Det
nationella perspektivet skärs bort och därmed
Emigrantinstitutets roll som samlande kraft
kring emigrant- och migrationsforskning.
Forskning kring fusioner visar, att fler än
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hälften av dessa aldrig leder till de synergier, till vilka de har syftat. Den förväntade
besparingspotentialen förefaller tämligen
begränsad, i relation till de risker som en
fusion samtidigt kan tänkas innebära. I det
här specifika fallet vore det därför värdefullt
om man kunde åstadkomma en konstruktiv
dialog, där även andra sätt att utveckla verksamheten kunde lyftas fram.
Som en del i ett regionalt kulturcentrum
fråntar man Emigrantinstitutet dess nationella status. Det är endast som en fristående stiftelse, gärna kopplad till forskning vid
universitetet, som institutet kan fortsätta att
odla externa kontakter och fungera som en
aktör på riksnivå. Genom museidelen gestaltas emigrations- och migrationsforskning utåt
mot allmänheten. Emigrantinstitutets olika
delar utgör tillsammans en helgjuten enhet.
Inom Vasa Orden av Amerika*, som har
tusentals medlemmar i USA, Sverige och
Canada, tillmäter vi Emigrantinstitutet stort
förtroende som ledande organisation i Sverige på området Emigrationshistoria. Antalet
svenskättlingar i USA är i modern tid i storleksordning med Sveriges befolkning. Det har
betydelse för det utbyte som förekommer
mellan Sverige och USA inom många verksamhetsområden - vetenskapligt, kulturellt,
affärsmässigt etcetera och inte minst på det
personliga planet. Där spelar Vasa Orden en
viktig roll.
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktsmästare för Vasa Orden - Södra
Sverige
* Vasa Orden av Amerika är en svenskamerikansk kultur- och vänskapsorganisation,
som grundades av svenska emigranter 1896.
Utmärkelsen Årets Svenskamerikan delas ut
av organisationens svenska gren.

VDM HAR ORDET
Så har vi tagit steget in i en ny Vasatermin
med ny programkalender fylld av Logemötesmöjligheter med spännande och intressanta inslag i Logernas kulturloger och stilfulla
högtidsmöten såväl i den egna Logen som vid
besök i Distriktets övriga Loger. Besök och
kontakt med systrar och bröder inom andra
Loger i vårt Distrikt stärker ”vasabandet” och
vidgar våra vyer samtidigt som vi ger varandra nya vänner. Kontakten med våra Loger i
USA och Canada skapar också genom våra
Kulturledare en inblick i att vår verksamhet
är betydelse-full. ”Att genom oss i Sverige ta
tillvara och stimulera intresset och vårda om
svenska seder och svensk kultur från släktled
till släktled”. Så- när höstmörkret drar in inpå
oss samlas vi, systrar och bröder, för att ytterligare stärka bandet mellan oss själva inom logerna och loger emellan i syskonkedjan som
bildlikt talat spänner runt hela vår jord.
Efter stronga insatser från ÅSA-kommittén med vår DM som

Ordförande
har ånyo Årets
Svensk-Amerikan firats och
uppvaktats och
framför oss ligger
nu i start-groparna
planering för vårt
Distriktsmöte våren 2009. Tänk vad
tiden rinner iväg. Själv har vi i augusti flyttat
till ny adress och börjar bli ”inbodda”. Värnamovägen 28, 553 39 Jönköping 036-160481
för dem som inte nåtts av mitt meddelande
om adressförändring. När detta skrivs råder
fortfarande lite brittsommar med mild ljum
vind och blå himmel mellan molntapparna.
Låt oss ta vara på skönheten i höstens färger
och trolska skymning tills vi ses igen.
I Sanning och Enighet
Per-Olof Brinck

VASAVÄNNER!
Nu i skrivande stund är
hösten kommen men dagarna är fortfarande varma
och soliga. Dagarna har
blivit kortare och mörkret
kommer allt tidigare på
kvällarna.Men ännu är det
sommartid som gäller.
Tiden går onekligen fort och snart är det åter
dags för julklappar. Några tips hittar ni i förra
numret av Vasa Nytt på sidan 16, det är alltid
lika roligt att få som att ge bort något fint med
Vasa emblem.
Logernas FS vill jag påminna att se över vad ni
behöver beställa i god tid innan jul så även jag
hinner att beställa det som fattas samt skicka ut

till Er i god tid.
Så har ännu en ny Vasa-termin börjat med
många trevliga möten att se framemot.
Jag har varit på tjänstemannakonferens i Ljungby och träffat många av Er, mycket trevligt och
lärorikt, alltid något nytt som fastnar i skallen.
Nytt från årets tjänstemannakonferens är att det
kommer att finnas lite glimtar från varje deltagargrupp i detta nummer av Vasa Nytt.
Jag ska åka på årets sista ER-möte helgen den
25-26 oktober och en liten återblick därifrån
återkommer jag med i nästa nummer.
Med dessa korta rader vill jag önska alla Logesyskon en skön höst och samtidigt önska alla En
riktigt God Jul och Gott Nytt År!
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

VICE DISTRIKTSSEKRETERAREN

6

7

MDER HAR ORDET
Ordenssyskon!
Så har vi då genomfört Tjänstemannakonferensen i Ljungby
och jag tillsammans
med Bertil Ericsson
höll i CM gruppen.
Det är alltid trevligt att
träffa nya medlemmar
som påtagit sig att vara Ceremonimästare/
Ceremonimästarinna i Logen, det är några av
de viktigaste ämbetena i Logerna.
Vad som kommer fram vid dessa utbildningarna är att Logerna inte helt följer den
arbetsordning som gäller. Detta kan vi se om
vi besöker andra Loger, alla gör inte lika!
Ett exempel är när altarljusen skall vara
tända! Det finns fyra tillfällen då de skall vara
tända enligt arbetsordningen: 1. Parentation,
2. Återintagning av f.d. medlem, 3. Reception,
4. Installation.

På kursen framkom att vissa Loger har tänt
alla ljusen innan Ordenssyskonen inträder i
Logesalen, både hos tjänstemännen och på
altaret, vilket inte är enligt arbetsordningen.
Detta är ett exempel på att man inte följer arbetsordningen, den är till att följas annars behövs den inte! Vi kan inte göra som
vi tycker, utan den finns som stöd och att det
skall bli liktydigt i Logerna. Tummar vi på
detta så kan det bli hur som helst. Om detta
tycker jag inte.
Läs igenom Arbetsordningen noga och följ
den, läs även det som står som rekommendation, på vänster sida!
Nu skall jag inte störa er med med mina
funderingar utan att ni skall få en fin höst
med fina Logemöten/efterkapitel.
Jag och Ingegerd vill önska alla en GOD
JUL o ETT GOTT NYTT VASAÅR.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
Ordenssyskon!
När jag skriver detta så skiner solen över Kalmarsund utanför mitt fönster. Pelargonerna
blommar fortfarande och det finns många dagar
kvar att ge sig ut i skogen och leta svamp.
Vid Tjänstemannakonferensen i Ljungby i augusti deltog Kulturledare/Biträdande Kulturledare från sju Loger. Synd att inte fler hade möjlighet att vara med. Vi fick tillfälle till intressanta
diskussioner och utbyte av idéer och erfarenheter. Vår Storlogekulturledare för Sverige, Gun
Lith deltog och stöttade oss i vårt kulturarbete.
Enligt utvärderingarna var helgen givande och
alla var ense om att vi gärna ses på nästa kulturträff.
Tidskriften Swedish Press – Nya Svenska Pres�sen publiceras sedan 1929 i Vancouver Canada
och har hela tiden kunnat ge lokal information

samt nyheter från Sverige.
Du kan prenumerera på
den elektroniskt, (www.
nordicway.com/swedishpress). Den är också officiell publikation för Swedish
Canadian Chamber of Commerce i Toronto, (www.sccc.
ca).
Här kan man hitta många intressanta uppslag
till Kontakt Amerika. Idag såg jag t.ex. att den
80 man starka kören Orphei Drängar håller
konsert i Toronto den 19 okt.
Nu önskar jag er en fin Vasahöst med många
trevlig och intressanta Logemöten.
Med december i antågande, vill jag önska en
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År till er alla.
I Sanning och Enighet
Margareta Berg

DISTRIKTSUNGDOMSLEDAREN
Kära Ordenssyskon.
Det har varit tyst från mig i Vasa Nytt den
senaste tiden. Tyvärr har det inte skett så
mycket på ungdomsfronten, men nu börjar det hända saker. Jag har nu äntligen fått
fart på korrespondensen till USA och fått ny
kontakt med DL 13 Pacific Northwest. Till
sommaren 2009 finns nu åter möjligheten
till ungdomsutbytet. Jag hoppas att informationen ska gå ut fortare till alla medlemmar
genom att bjuda in ungdomarna här, än att
skicka det i ett cirkulärbrev.
Har ni några ungdomar eller känner någon
mellan 14 & 25 som är intresserad av att åka
till USA på vårt utbytesprogram så skicka
gärna en förfrågan till mig så skickar jag information och en anmälningsblankett. Antingen
som e-post eller ”riktig” post:
Morgan Pålsson, Wrangelsgatan 15A, 254
39 Helsingborg eller dl20.du@vasaorden.se
Kriterierna för att få deltaga i utbytet är: att
vara medlem eller barn/barnbarn till medlem
i Vasa Orden av Amerika och att vara mellan

14 och 25år.
Eftersom
det
kommer två ungdomar från USA
vill jag också höra
om det finns någon som kan tänka
sig att ta emot
dem, eller en av
dem för en eller två veckors vistelse. Hör av
er till samma adress. Blanketterna finns även
att hämta på hemsidan under DU och Ungdomsutbyte 2007.
Nya brevmärken är på gång, har i skrivande
stund inte fått dem ännu, men det är återigen
med jul/vinter motiv. De kommer att skickas
ut till Logerna så fort jag fått dem. Hoppas
att ni använder dem flitigt och betalar in den
lilla summan för dem. Tänk på att alla pengar
vi får in för brevmärkena går oavbrutet till
ungdoms- och kulturverksamheten.
I Sanning och Enighet,
Morgan Pålsson

STORLOGEDEPUTERAD HAR ORDET
Ibland tänker
jag, hur skall man
få tiden att räcka
till ? Man vill och
önskar så mycket.
Jag ställer mig frågan, har jag gjort
det jag skall och
lovat Vasa Orden
av Amerika. Jag har
försökt, viljan finns
men tiden räcker inte alltid till. Det finns annat, familj och hem med allt vad det innebär,
trädgård underhåll av huset med mera. Visst
har man sysselsättning dagarna i ända. Tänk,

vi är på väg ta förväl av år 2008 och ett nytt år
närmar sig. Jag är tacksam för alla era rapporter som jag kan ta del av, därmed underlättas mina rapporter till vår Stormästare, som
genom mig vill önska Er alla EN god Jul och
ett Gott Nytt Vasa-år 2009. Jag vill önska Er
det samma. Låt oss alla vi Vasasyskon arbeta
tillsammans för ett fortsatt Starkt och Framgånsrikt Vasa Orden av Amerika.
I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist.
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570 - MALMÖ

MUSIKKVÄLL
Höstens första möte, fredagen den 12 september,
inleddes i sorgens tecken,
vår kära Ordförande Solveig ”Suss” Johnsson
avled, efter en tids sjukdom, den 11 maj. Solveig blev medlem i Logen år 1999 tillsammans med sin make Tommy som avled 2003.
Solveig valdes år 2006 som Logens första
kvinnliga Ordförande, tyvärr drabbades hon
av sjukdom under förra hösten men kämpade ändå in i det sista med Logearbetet, vi
kommer alltid att minnas ”Suss” med glädje i
våra hjärtan. En känslosam parentation med
ljuständningsceronomi, tal av tjänstgörande
Ordförande Carl-Olov och en vacker dikt läst
av ”Suss” väninna, Kaplan Yvonne Vallin, tog
vi farväl av Solveig.
Som en följd av ”Suss” bortgång installerades VO Carl-Olov Rindstål som Ordförande
och efter fyllnadsval valdes Per Dahlman som
Vice Ordförande och de installerades av vår

tade b.l. a annat att bensinen hade blivit jättedyr, ca 6 Kr. lit. (va hemskt) samt att poolen var varm o go och palmerna vajade stolt i
den 25 gradiga värmen, nog kan man bli lite
avundsjuk. Ett mejl med hälsningar hade även
kommit från Logen Norden Nr 1. Jag tror att
flera Loger i Amerika gärna vill höra från oss
här i Sverige, mejla eller skriv! Under Ordens
väl hade Ordföranden och Logen den stora

DD Gunnel Hallberg Dahlman.
KL Olle Olsson berättade om sina kontakter
med Amerika, i dag lästes mejl från vänlogen
Miami Nr 554 där Solveig Dahlgren berät-

Kvartetten Sambandet.

LOGEN KÄRNAN NR 608 - HELSINGBORG
DISNEY WORLD
Vårt första möte på hösten, lördagen den 6
september, ordnades som vanligt av våra ungdomar
Skaran den krymper, denna gång var det tre
stycken Cecilia, Marlena samt Mattias. Rubriken var En kväll tagen ur Disneys förtrollande
värld.

Birgit Ekelund uppvaktas av Ordföranden.

VO Per Dahlman och O Carl-Olov Rindstål.

tillbehör som tyvärr fick intagas kall p.g.av en
strejkande värmeugn men det smakade bra
ändå. Till kaffet fick vi höra en kvartett, gruppen SAMBANDET, som spelade gitarr och
sjöng ur ett brett urval. Ett väldigt stort lotterivinstbord hade värdgrupp 1 ställt fram som
många vinnare fick glädjas över. När dragningen i månadslotteriet var gjord kunde vi alla dra
oss hemåt, en del lyckligare än andra. /O.B.O

glädjen att uppvakta vår Hedersmedlem Birgit Ekelund som under sommaren hade fyllt
den aktningsvärda åldern av 90 år. Birgit har
varit mycket generös mot Logen och besöker
ännu alla våra Logemöten. Ett trevligt inslag
före intågandet till matsalen var en solosång
a capella av Bengt-Olof Appehl som sjöng en
SKÄNKSÅNG som inbjudan till bords.
Dagens måltid var en halv kyckling med

Cecilia, Marlena och Mattias.
De tre tappra stod för både matlagning och
underhållning, och vilken mat och vilken unUlla Sandebring och Gerd Lejon
derhållning, vi något äldre Logesyskon hade
svårt att hinna med i både frågor och lekar, pitel med ”Systrarnas Afton”.
Systrarna bjöd verkligen både på sig själva
men roligt hade vi. /AL
KINESISK AFTON
i form av vackra kläder samt underhållning
Lördagen den 4 oktober hade Logen Kär- och god mat.
Som vanligt en mycket underhållande kväll.
nan höstens andra Logemöte. Efter sedvanliga
mötesförhandlingar var det dags för efterka- /AL
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LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628 - KALMAR
NYA LOKALER
Det var en strålande glad Ordförande
Hans-Erik Lindeblad som hälsade en välbesökt Vasa-Loge lördagen den 20 september.
Skälet till Ordförandes glädje var att Logens
styrelse efter många förslag och undersökningar äntligen hittat nya och fräscha lokaler
till ”rätta” kostnader. Logen har nu lämnat de
obekväma lokalerna i Hantverkshuset till förmån för ”Mallvinden” på Varvsholmen. Lokalen är centralt belägen och moderniserad; bra
utrustad med modern köksutrustning och
hiss. Flera Vasamedlemmar uttryckte sin belåtenhet med nyordningen.

ekonomi.
Ett viktigt beslut som fattades i Logen är att
den lokala medlemsmatrikeln nu skall efterhand kompletteras med foton på medlemmarna.
Logekvällen avslutades med en läcker buffé
med en del exotiska frukter. Även klubbvärdparet John och Monica Grem lovprisade de
nya lokalernas faciliteter. Allting verkar gå
lättare här.
Kvällens efterkapitel genomfördes av Roland Runne. Roland och Monika Håkansson
reser en hel del och delar gärna med sig av
sina upplevelser. Förra gången berättade Roland om Egypten med dess fornhistoriska
minnesmärken utmed Nilen. Denna kväll
handlade det om Indien och dess orientaliska
minnesmärken. En mycket uppskattad reseskildring. Förra gången berättade Roland om
en resa i Borneos regnskogar.
Alla medlemmarna var överens om att
Logen Calmare Nyckel 628 tycks ha en ljus
framtid. /LB

Hans-Erik Lindblad är glad över medlemsutveckling och nya lokaler.
Styrelsen har dessutom ordnat med bra förvaringsutrymmen i direkt anslutning till lokalen. Britt-Marie Lindeblad har anpassat storlekarna på dukar etc. till de nya borden. Allt
för att framöver underlätta uppsättningen av
Logens symboler.
De nya lokalerna är ett logiskt steg i den
förnyelse Logen just nu upplever; markant
medlemstillströmning, framgångsrik Amerikadag, nya och bättre lokaler samt hygglig

Monika Håkansson och Roland Runne
framför Indiens Världsarv, Tai Mahal.

LOGEN RONNEBY NR 630 - RONNEBY
AMERIKAAFTON
kyrkan där Canadas Sverigeambassadör delLördagen den 6 september hade Ronne- tog. Därefter promenerade alla Vasasyskon
by-logen höstens första Logemöte. Kvällens till Krusenstiernska gården för att dricka kafOrdförande, Björn Persson, hälsade ett 40-tal fe och äta våfflor. Sista helgen i augusti deltog
Logesyskon välkomna och vände sig speci- 4 tjänstemän från vår Loge i tjänstemannaellt till Logens DD, Karl-Erik Mellnert med konferensen i Ljungby.
hustru Karin från LL Christian Nr 617 samt
KL Karin Eriksson berättade under punkten
Libert och Iréne Karlsson från LL Engelbrekt ”Kontakt Amerika” att hon i Harmony Lodges
Nr 619, Västerås.
tidningen ”Lutfisken”, läst om både midsommarfirande, pannkaksafton och kräftskiva.
Per Eriksson, kvällens LH, berättade om
Ray Kroc, försäljare av milkshakemaskiner,
som 1954 klev in på Mc Donald i San Bernardino i Kalifornien. Han blev så imponerad
av deras nydanande teknik för att laga mat, så
han erbjöd sig att bli Mc Donalds första franchiseföretagare. 1961 köpte han brödernas
Mc Donalds affärsidé för 2, 7 miljoner dollar. Idag ha kedjan ca 30.000 affärer runtom
i världen.
Kvällens tema var ”Amerikafton” och vid
Kvällens Ordförande med gäster.
Parentation hölls för 4 Vasasyskon, KarlAnders Hjortskull, Lennart Svensson, Åke
Nilsson samt Thyra Svensson. Thyra blev vår
Orden trogen i mer än ett halvt sekel. I samband med hennes 90-årsdag fick hon i hemmet mottaga Vasa Ordens 50-årsmärke vilket
gladde henne mycket.
Under sommaren har flera Vasasyskon deltagit i en mängd olika aktiviteter. Elisabeth
Andersmark rapporterade från LL Kärnans
70-årsjubileum den 24 maj. Karin Eriksson
berättade om nationaldagssfirandet i Brunnsparken, där ca 20-talet Vasasyskon deltog.
Hans-Åke Rytterdahl hade varit i Kalmar
tillsammans med Ingrid och Alf och Carin
Svensson på Sverige-Amerikadagen den 15
juni. Traditionsenligt började firandet i Slotts-

Wivi Johansson Svanberg.
ljussläckningen spelades originalinspelningen från slutet av 50-talet av ”Splanky” med
Count Basies storband, som då hette Count
Basies Orchestra.
Efter Logemötet serverades en amerikansk
buffé, som naturligtvis innehöll både ham-
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Wivi Johansson Svanberg övernattade i Skönevik
hos vår KL Karin Ericsson med make Tord.
burgare, grillade revben och majsplättar.
Kvällens gäst var Wivi Johansson Svanberg
som ”Stor Star”. Hon kåserade på ett humoristiskt sätt om sitt liv. Hon var på 80-talet
med i inspelningen av ”Mitt liv som hund”
och besökte i samband med filmpremiären
USA och blev hyllad som ”stor star”. Hon har
ett stor intresse för sin småländska hembygd
och läste flera av Pelle Nävers dikter, vilket
blev en fin avslutning på höstens första Logemöte. /EA
SYSTRARNAS AFTON
Lördagen den 4 oktober 2008, kunde Logens Ordförande, Marianne Gullbrand, hälsa
inte mindre än 70 Ordensmedlemmar välkomna till vårt Logemöte. Marianne vände
sig speciellt till vår DD Karl-Erik Mellnert
med hustru Karin från LL Christian Nr 617.
Övriga gäster för kvällen var 5 medlemmar
från LL Carlskrona Nr 601, 4 från LL Calmare Nyckel Nr 628, 2 från LL Westervik Nr
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679 samt 2 från LL Klockan nr 747.
Därefter följde ritualenliga mötesförhandlingar. KL, Karin Ericsson, hade denna gången
intet nytt att förtälja från tidningen Lutfisken.
Eftersom det var Systrarnas afton så berättade KL om Göteborgslaget Azalea BK Flickor – 93 som deltagit i en fotbollsturnering i
Minneapolis, USA. Flickorna gjorde starkt
intryck på de familjer som de bodde hos i
dessa svenskbygder. De blev imponerade av
dessa ungdomar som var så artiga, tvåspråkiga
och allmänbildande. Dessutom vann de hela
turneringen, så Azalea BK blev cupvinnare i
USA!
LH Ann-Margreth Ericsson, berättade att
styrelsen besökt det nyuppförda utvandrarmonumentet vid hembygdsstugan i Eringsboda. En nybildad kommitté funderar nu
över om Vasa Orden kan göra något av detta,
så att vår Orden blir mer uppmärksammad.
Hon berättade vidare om Bo Isaksson, som
kallar sig ”Bo i Rannsätt” när han är ute och
spelar fiol. Efter att ha släktforskat bytte han
namn till Bo Ulfvenstierna. Han senaste bok
”Mord på hotell Nilsson” skänktes av LH till
Logen. Bokens huvudperson, Eric Swanson,
är på rundresa i USA som Årets Svensk-Amerikan tillsammans med flera Vasamedlemmar.
Under Ordens väl överlämnade Kurt Sandén en ny kulturgris till Logen och uppmanade alla att ”mata den lilla griskultingen”. Logen gamla gris gick ju ett fruktansvärt öde till
möte. I samband med inbrott i vår Logelokal,
krossades han och alla pengarna försvann.
Efter Logemötet hälsade O oss välkomna till
bordet. Systrarna hade denna kväll bestämt
menyn. Med tanke på systrarnas tema så intogs en 5-rätters delikat måltid bestående av:
tapenade avec pain grillé, canard à l’Órange,
pommes sautées au beurre, harricort verts,
fromage de chévre, confiture de rhubarbe et
de fraise et fruits frais de saison!

Därefter var vi framme vid kvällen höjdpunkt, den med stora förväntningar emotsedda ”Systrarnas Afton”. Tack vare temat ”Om
om inte hade funnits” fick vi till Ronneby ett
lyxigt hotell: ”Karö Karlton Hilton” på vår

Glädjen stod högt i tak.
TV-kändisar, idrottsmän och lokala kändisar
fick sig några slängar av sleven. När sedan
Tony Irving dök upp och lärde både medverkande och publiken hur man skulle dansa
efter ”Fågelsången” visste jublet inga gränser.
Efter väl förrättat värv avtackades de deltagande systrarna av brödernas representanter
kära Karön.
På hotellet utspelades allehanda märkliga

Personal på Karö Hilton.
händelser när kvällens gäster droppade in. De
mottogs av kommunens kommunalråd, denna kväll ”arbetande” som piccolo! Politiker,
OM-kulor.
Bertil Ericsson och Björn Persson med var sin
påse OM-kulor. Med hänsyn till den tidigare
intagna middagen förmodar vi att dessa inte
avnjöts förrän dagen efter, men en nöjd och
glad publik hoppas att de smakade gott och
att systrarna kunde pusta ut efter det mycket
roliga och trevliga framförandet. /EA/KH
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LOGEN KÄRNANS 70-ÅRS JUBILEUM
Helsingborg visade upp sig i sin allra vackraste sommarskrud den 24 maj när O Lilian
Anzelius Collin hälsade välkommen till 129
gäster och 72 egna medlemmar i Rådhusets
vackra lokal.
Det blev trångt men stämningsfullt. Bland
gästerna märktes representanter från Storlogen av SLD DL 20 Knut Rosenqvist, SLD
DL 19 Eva Pilhammar Andersson, SLKL
Gun Lith, SLU Morgan Pålsson och MSLER
Bertil Ericsson. Distrikt 20 representerades av
bl.a. DM Catherine Bringselius Nilsson.
Vid jubiléet recipierade 3 nya medlemmar
under högtidliga former, Mattias Johansson,
Eva och Bengt-Åke Karlsson. En mycket väl
genomförd fanparad utfördes av fyra medlemmar, Cecilia Collin, Inger Thornberg,
Mats Johansson och Nils-Arne Tärnklint. KP
Stina Lindén läste prologen.
Utmärkelserna var många. FDO Gunilla
Broddesson mottog PC-märket. Ingrid Nilsson mottog FDO-märket. 10 års-märket tilldelades Birgitta Linåker Bürzell och Jan Bürzell. Ulla och Christer Pålsson, Kerstin och
Helmer Jörgensen tilldelades 25 års-märket.
Fd. DD Anita Bengtsson erhöll Logens förtjänsttecken. Stina och Agne Lindén utsågs
till Logens Hedersmedlemmar efter 36 verksamma år och fick mottaga regalia, diplom
och plakett.
Under Kontakt Amerika framförde KL Sven

Broddesson hälsningar från Logens vänloger, Diana Birger Jarl Nr 3 New Haven, CT,
Nordic Lodge Nr 660, Whittier, CA, Medicin
Hat, Canada samt Logen Kongahälla Nr 702
och vår fadderloge Göteborg Nr 452. Sven
höll därefter en intressant information om
Rådhuset.
Bland gåvorna märktes en ny altarmatta från
Logerna i DL 20, som invigdes av vår DM Catherine Bringselius Nilsson och vår DD Boris
Nilsson.
Efter Logemötet bjöds alla gästerna åka buss
(modell årsbarn med Logen) till restaurang
Parapeten, där banketten hölls. Det var säkert
många som inte trodde vi var i Helsingborg.
Utanför fönstret stod vajande palmer på
stranden. Efter välkomstdrink serverades en
välsmakande meny.
Kommunens gäster var kommunstyrelsen ordförande Carin Wredström och Olle
Wredström. I sitt tacktal berättade Carin
Wredström om Helsingborg och förärade alla
gäster en bok om staden. Talet till recipienderna hölls av FDO Gunilla Broddesson och
recipiendernas tacktal hölls av Bengt-Åke
Karlsson. Sopranen Carolina Jönsson bjöd på
skönsång ackompanjerad av Olof Tholander.
Efter middagen spelade Mats Nilssons orkester upp till dans.
Så var kvällen till ända efter flera års arbete
och planering./EH

DAGEN EFTER
Logen Kärnan hade på söndagen efter Jubiléet ordnat med lite utflykt för våra kära Gäster från Logen Gotland Nr 624.
Samtliga är här fotograferade utan för Sofieros Slottspark.
Efter en utmärkt visning av parken återvän-

de alla till lunch som Logen Kärnan stod som
värd för. God Mat samt gott att dricka gjorde
den här eftermiddagen oförglömlig, bussen
som skulle ta våra vänner tillbaks till Gotland
blev en timma försenad, men vad vi vet så
kom alla hem. /AL

Bilder finns på sidorna 16 och 17.
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Vasa Orden av Amerika
LOGEN MALMÖHUS NR 643

inbjuder härmed till

Högtidsmöte och Jubileumsfest
på

Rådhuset i Malmö

Lördagen den 4 april 2009

På söndagen planeras en guidad utflykt i en expanderande
Malmö-region.
Utflykten avslutas med en enkel lunch.

16

17

18

19

R
EMMA öf, LL630
L
D
E
M
lderl
65

Ulf A nsson, LL6
&
d
r
8
ro
e
Ingeg a & Roy A Berg, LL62
n
Krysty eta & Lars ren, LL634 634
r
g
Marga & Hans Bo eitfeld, LL n, LL678
r
lof B öran Nilsso
Berit
O
&
G
LL618
Louise
on &
Marie- selius Nilss lof Brinck, L634
Bring
Per O erhagen, L 608
e
&
in
r
e
ie
h
ar
LL
ann
Cat
Ing-M & Bertil C ilia Collin,
LL665
c
id
e
,
r
t
C
g
o
n
r
l
&
I
h
Bosse Gunnar Da 30
,
n
ia
il
6
L
& Nils ricsson, LL
a
l
il
E
30
Gun
Björn icsson, LL6 der, LL680 634
L
r
n
Per E ric Forssa t, LL616/L
E
is
v
l& Kar nut Rosenk 80
e
t
t
e
K
&
Win
, LL6 LL734
n
k
a
c
a
m
b
d
e
is Frie Bertil Gen unnarsson,
L678
Maj-L
örje G margren, L 3
B
&
4
m
Kerstin Bengt Ha lgeson, LL6
&
e
ars H ll, LL630
Lena
L
&
u
Kerstin ta Hjortsk lt, LL134
u
4
Birgit
ten H tedt, LL63
S
&
79
Nancy & Bo Högs
, LL6 617
h
j
it
a
L
M
r
LL
Gull- & Gunna
edt,
t
s
f
n
ö
u
L
LL617
G
,
a
t
t
r
s
e
ö
n
ell
& G
rik M rg, LL630
Birgit
E
l
r
a
617
ossbe
& K
M
r
t, LL
r
a
e
n
Karin
n
n
l
u
l
e
G
70
M
Siw & in & Åke
, LL5
n
o
s
s
l
r
No
80
t O
a-Brit rsson, LL6
Carina
g
n
I
e
&
Jan P , LL608
Olle
&
l
Gunne gan Pålsson e, LL608
LL570
Mor
Rönn
,
m
n
ö
e
r
v
öst
& S
nie Sj , LL570
n
Karin
e
K
&
röm
ristine lle Wickst
h
C
n
An
& O
Marie

GEN
STORLOMarty

SM
VSM
SLS
SLK
VSLS
MSLER
MSLER
MSLER
MSLER
MSLER
MSLER

Bergman
&
.
S
undquist
Rolf
Sheila L
&
.
L
Graham
William
Robert
&
n
erberg
a
o
J
othy Ov
r
o
D
&
rd
am
C. Richa
oe Mingr i
J
&
n
e
l
ell
He
Jim Gen
&
a
l
e
Pam
ruel
Marge G ren
Jake &
llg
gitta Kje berg
ir
B
&
re
ell
To
rgareta T s
a
M
&
k
Tore
arol Ban
Ken & C greth Ericsson
Ann-Mar
Bertil &

DISTRIKTSLOGER

DL Södra Sverige Nr 20
DL Norra Sverige Nr 19

LOKALL

OGER

Skåne N
Carlskro r 570
na Nr 6
01
Kärnan
Nr 608
Christian
N
Småland r 617
N
r 618
Calmare
Nyckel
Nr 628
Ronneby
Nr 630
Tomelil
la
Höganäs Nr 631
Malmöh Nr 634
u
Tre Hjä s Nr 643
rtan Nr
Carl vo
665
n Lin
Westerv né Nr 678
ik Nr 6
7
Utvandr
arna Nr 9
680
Nybyggar
na Nr 6
98
Trellebo
rg
Klockan Nr 734
Nr 747
Blå Jun
gfrun N
r 749

BBAR
U
L
K
rening
ETS

VIT
AKTI rkivets

fö
Stöd ub
l
A
rt C
Vasa sa Suppo Sweden
Va
of
Club
PDM-

20

21

LJUNGBYDELTAGARNA

Instruktörerna

KL-gruppen

22

23

RAPPORT FRÅN FRANKENMUTH

2008 års sammanträde med Storlogens Exekutiva Råd hölls den 13-15 maj i Frankenmuth, Michigan. Jag började min resa den 9
maj kl 0500 med tåg från Ronneby till Kastrup och var framme vid hotellet drygt 20
timmar senare.
Frankenmuth kallas också ”Michigans Little
Bavaria”, och det förstår man när man går
omkring i staden. Det ser ut som om man är
i Bayern. Staden grundades 1845 av 15 tyska
missionärer, som for till detta område för att
lära Chippewa-indianerna kristendom. Staden har idag 4900 invånare och alla jobbar
med turism. Här finns ca 1000 hotellrum, i
övrigt är det restauranger och affärer. Man
har över 3 miljoner besökare per år. Världens

största julmarknad, ”Bronners Christmas
Wonderland” finns här. Öppet hela året utom
tre dagar, här fanns många julgranskulor.
Det hotell vi hade vårt sammanträde på
var Bavarian Inn Lodge. 360 rum, 5 pooler
inomhus, 18-håls miniatyrgolfbana inomhus,
restauranger med mera. Här hölls också Distriktsloge Lake Michigan Nr 8:s 100:e Distriktsmöte den 16-18 maj. Vid Distriktsmötet valdes Sheila Lundquist, maka till Vice
Stormästare William Lundquist, till ny Distriktsmästare. MSLER Sverige, Tore Tellberg,
och undertecknad hade glädjen att tjänstgöra
som Storlogeceremonimästare och föra de
valda Distriktstjänstemännen till installation.
Bertil Ericsson, MSLER At Large

ETT MISSAT JUBILEUM
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När förra numret av VASA NYTT, det vill
säga nr 3/08, låg klart så missades en sak. Det
var nämligen det 25:e numret som nuvarande
redaktion sammanställt och sänt till tryckning. Förargligt, men sådant är livet.
Vad har då dessa 25 nummer innehållit? Jo,
752 sidor (en ganska tjock bok), 1503 foton
från Logernas verksamhet, 337 Logeglimtar
och 152 inlägg från Distriktstjänstemän. Därutöver reseskildringar, sommarverksamheter

med mera.
Jag har skrivit det tidigare men gör det
igen: ett STORT TACK till alla Er som sänder in referat, rapporter och bilder. Utan Er
hade det inte blivit någon tidning. Så fortsätt
skicka material i form av texter och foton, då
kan vi kanske fira nr 50 om några år.
Bertil Ericsson
Redaktör

AKTIVITETSKLUBB NR 22
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

bildad 21 september 1992
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:-

Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90
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LOGEN TOMELILLA NR 631 - TOMELILLA

Backåkra meditationsplats.
GÖKOTTA
Gökottan den 1 maj firades med en avkopplande promenad till Backåkra meditationsplats med ängens härliga vilda blomprakt och
med en underbar utsikt. Därefter var vi 14 st
som intog våra medhavda picknickkorgar hos
Ulla och Nils Nilsson i deras sommarstuga.
NATIONALDAGEN
Sveriges Nationaldag bjöd på ett strålande
väder som firades i Tomelilla Stadspark med
Vasavänner. Vi var 7 st i tåget från torget
och fler anslöt sig när vi kom till stadsparken
och med en stekhet sol i ansiktet lyssnade vi
till musik och tal. Vi avslutade den härliga
kvällen hos Gull-May och Bengt-Arne i deras
trädgård med kaffe mm.
SOMMARTRÄFF

På sommarträffen den 24 augusti var vi 14 st
som trotsade regnet och skulle spela minigolf
men vi höll oss under tak med kaffekorgen
istället. Vi förflyttades oss senare till Solevi
idrottsplats i Kivik för att grilla korv och så
slutade det att regna och det blev en riktigt
fin kväll med både korv och getingar.
AKTIVITETSGRUPP
Tisdagen den 9 september hade vi vår första träff i aktivitetsgruppen som 21 Logemedlemmar anslöt sig till denna kväll. Detta var
ett mycket positivt gensvar med många trevliga förslag på aktiviteter till efterkapitel, utflykter mm diskuterades. Vi hade en mycket
trevlig kväll tillsammans som skall återupprepas några gånger per termin.
HAKLAPPSTÄVLING
Fredagen den 19 september hade vi vårt
första Logemöte efter sommaren. Efter mötets öppnande hölls parentation över 3 Logemedlemmar som avlidit under året. Det var
Sy Frida Månsson som varit medlem sedan
Logen bildades år 1954 och som var Logens
hedersmedlem. Br Tore Hägg samt Br Bengt
Persson som varit medlemmar sedan 1988.
Vid kontakt Amerika utlyste nye KL Enar
Hallström en tävling bland våra Logemed-

lemmar. Tävlingen kommer att avgöras med
prisutdelning i samband med julfesten den
14 dec. Tävlingen går ut på att gissa namnet
på en känd svensk person. Några ledtrådar
vid detta möte var: ” 17 åringens far far far far
far hette Petrus Olai, född i Östra Nöbbelöv
utanför Simrishamn 1655” Ja det var några av
ledtrådarna för att gissa namnet på 17-åringen,
som blev en rikskändis i Sverige under senare
hälften av 1800-talet. Nya ledtrådar kommer
på nästa Logemöte. LH Br Arne Karlsson berättade om ett Logemöte långt tillbaka i tiden
om diskussioner på annan klädsel än frack
vid högtidsmötena.
Detta var just ett av kvällens diskussionsämne också. Ett förslag på mörk klädsel vid
högtidsmötena blev klubbat med en prövotid under 1 år. Detta för de som ej vill ha frack
skall kunna vara närvarande samt kanske lättare att få in nya medlemmar.
Vid Logemötet deltog 29 Logemedlemmar,
vid efterkapitlet hade en avvikit, men de 28
som var kvar kunde ändå ha en trevlig kväll
med räk- och kräftafton samt allsång under

Räk- och kräftafton.

Prisutdelare och pristagare i haklappstävlingen.
ledning av vår duktiga och musikaliska PS
Gertrud Hägg där vi sjöng så att taket höll
på att lyfta trots att parken har gått i konkurs.
Efter cirka 1 timmes ”räkfrossa” och sång blev
det ”Knäpptyst” för då uppträdde våra Bröder Arne Karlsson, Manne Andersson, HansIngvar Hansson och Enar Hallström, de sjöng
och berättade historier så att kaffet höll på att
kallna i våra medhavda termosar. Till kaffet
bjöd PS Gertrud Hägg på 2 underbart goda
gräddtårtor.
Under kvällen hade det varit tävling om vem
som hade de trevligaste ”hemgjorda” haklapparna.
En jury tyckte att Birgit Löfvall och HansIngvar hade tillverkat de finaste haklapparna
och de kunde gå fram och hämta sina priser
och belöning för sitt tråcklande.
De som inte vann haklappspriset hoppades
på tur i dragningarna i medlemslotteriet samt
trisslotteriet där lite fler fick chansen. Denna trevliga kväll kommer vi alla att minnas
länge./EH

LOGEN HÖGANÄS NR 634 - HÖGANÄS

PIRATENKVÄLL
Logen Höganäs Nr 634 höll sitt första Logemöte för höstterminen den 13 september.
VO Evy Lindstrand ledde med bravur kvällens förhandlingar och kunde bl.a välkomna
Logens DD Bodil Walles.
Även BCMA Barbro Carlson praktiserade
med den äran som CMA och hade god nytta
av de lärdomar hon fått vid tjänstemannakonferensen.
Efter en god måltid startade kvällens kultur-

Kvällens värdar.
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dernas afton den 11 oktober. På grund av det
höga deltagarantalet fick mötet förläggas till
Folkparken i Höganäs. Större delen av antalet
gäster kom från LL Westervik Nr 679 och LL
Blå Jungfrun Nr 749.
O Leif Larsson höll en vacker parentation över Britta Ståhlberg, KL Hans Bogren
läste ett intressant brev från en man som på
1870-talet emigrerade till New York och LH
Birgit Olsson gjorde en rolig tillbakablick på
forna tiders Brödernas aftnar. Vid efterkapitlet framförde bröderna ett bejublat program
med sång, sketcher och historier, vilket framkallade många glada skratt och varma applåder.
Evy Lindstrand vann det mesta.
program med att vi från CD fick lyssna till när
Öster Warnerbring sjöng om Kiviks marknad
och Fritiof Nilsson Piraten, som var kvällens
tema. Ove Bernenfelt kåserade om sin tid som
journalist och om sitt samarbete med Fritiof
Nilsson Piraten. Kvällen avslutades med dans
till Husbandet och sedvanlig lottdragning.
STORT BESÖK
Inte mindre än 110 Vasasyskon, varav 58
gästande Ordenssyskon, samlades till Brö-

Kvällen fortsatte med dans till 4-mannaorkestern Accord-centralen och avslutades med
att Leif sjöng tillsammans med orkestern
”We´ll meet again”.
På söndagsförmiddagen bjöd Höganäslogen
sina gästande Vasasyskon från Västervik och
Oskarshamn på en rundtur i Kullabygden
med förnämlig guidning av Magdalini Kalivas
Jönsson.

Ett besök hos en av bygdens keramiker, Peter Nilsson, blev mycket uppskattat och turen
avslutades med fika på Albertsgården i Farhult innan de gästande Vasasyskonen återvände hemåt med sin buss.
En fantastisk helg i sann Vasa-anda, som
visar hur fint ett utbyte mellan Logerna kan
vara. /BB

LOGEN MALMÖHUS NR 643 - MALMÖ

KULTURAFTON
Vid Logemötet den 5 september utgjordes
efterkapitlet av ett kåseri med ingredienserna
svenska föräldrar som emigrerade till Amerika vid 1900-talets början och blev medborgare där. Född i Afrika med amerikanskt
medborgarskap och en lång prästgärning på
den svenska landsbygden bjöd prästen Paul
Steiner på. Som präst uppstår det otaliga
roliga men även eftertänksamma situationer
och vi var glada för att Paul Steiner ville dela
med sig något av allt som han hade upplevt
genom åren.

Leif Larsson får honungsburkar av O LL749,
Birgitta Pettersson och O LL679 Walle Johansson som tack för en trevlig kväll.

CM-paret Bengt-Göran och Ingegärd med nyinstallerade VO Margareta och FS Marianne.
anledning av Logens 50-års jubileum, vilket
kommer att firas den 4 april 2009 på Malmö
Rådhus. /EV

Carl-Rune avtackar Paul Steiner.

Knut Rosenkvist,Kenneth Nilsson, Kjell Green Gunnar Willstedt, Ulf Carlsson, Karl-Axel Bengtsson

FYLLNADSVAL
Vid högtidsmötet lördagen den 4 oktober
hade vi fyllnadsval och vår DD Sonja Sönne
installerade de nyvalda tjänstemännen Vice
Ordförande Margareta Sellberg och Finanssekreterare Marianne Nitede. KL Gunilla
Svartvik kunde bära hem en av vinsterna i Logens jubileumslotteri, som vi anordnar med

DD Sonja och Ordförande Arne
serveras äppelkaka.
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LOGEN WESTERVIK NR 679 - VÄSTERVIK

USA-RESA
Lördagen den 19 april samlades Logen Westervik Nr 679 till möte med amerikansk framtoning. FDO Lena Folckner svingade klubban
och vi beslöt att upprätta en hemsida.

tals musik fick oss att minnas och uppleva
dåtidens sköna dansupplevelse.
Dagen efter hade Höganäslogens Magdalini
Kalivas Jönsson, Ewy Lindstrand, Berit Bogren och Leif Larsson ordnat en fantastisk
guidetur i Kullabygden med stopp hos keramikern Peter Nilsson. Peter visade sin yrkesskicklighet vid drejskivan och berättade med
humor om sina erfarenheter som keramiker.
Vasasyskonen fick också möjlighet att handla
diverse hemmatillverkad keramik.

Vi tillsammans på resan fick uppleva orter där Magdalini guidade oss som Sofiero,
Domsten, Viken, Höganäs, Nyhamnsläge,
Mölle, Jonstorp, Farhult och slutligen till Albertsgården i Häljaröd där Tora dukat fram
frallor med kaffe och te. Många Vasasyskon
från Höganäslogen deltog också vid fikat.
Avslutningsvis vill vi tacka Logen Höganäs
Nr 634 för det varma, hjärtliga, humoristiska
mottagande som blev en oförglömlig fest att
minnas för all framtid. /WJ

Solbritt och Lena har laddat upp.
Inger och Bertil Adolfsson avtackas av Lena.
Vid efterkapitlet serverades en smakrik amerikansk buffé och Inger och Bertil Adolfsson
tog oss via vackra bilder och intressanta kommentarer med på en resa tvärs över USA. Den
resan var det många av oss som gärna velat
vara med på. /MG
VINPROVNING
Logen Westervik Nr 679 inledde höstens arbete med Logemöte den 27 september.
42 medlemmar och 6 gäster mötte upp. Det
kändes nästan som när man träffades efter
sommarlovet förr i världen, återseendets glädja och förväntan. Mötet leddes av Ordförande
Walle. Han fick nöjet att för Logens räkning
motta tio CD-skivor med superbra dansmusik
av Leif Zettervall.
Före supén fick vi en lektion i vinprovning av
Solbritt Steinholz och Lena Folckner. Vi sniffade, smakade och tyckte. Det blev en livlig
diskussion huruvida det var en Riesling, Chardonay eller någon annan druva. Alla gissningar
blev inte rätt, men trevligt hade vi. Det var
en intressant lektion. Supén, inkokt lax med
vitvinssås, var delikat. Vinsterna i lotteriet var
naturligt nog vin. Det blev extra fart på dansen
till våra nya skivor och kvällen förflöt i varm
och glad stämning. /MG

HÖGANÄSRESAN
Höganäslogens medlemmar inspirerade oss
till att åka till andra Loger när 24 medlemmar
besökte oss i Westervikslogen våren 2007. En
oförglömlig fest där Höganäslogen bjöd på sin
härliga skånska humorrika gästfrihet i varm
Vasaanda.
Inte svårt att planera en resa efter detta härliga möte så vi beslutade att göra detsamma.
Resan till Höganäslogen 634 den 11-12 oktober samlade från Logen Westervik Nr 679
och Logen Blå Ljungfrun Nr 749 sammanlagt
32 Logemedlemmar och 2 gäster från Höganäs till brödernas afton.
Anländer till Folkets Park Höganäs kl 17.15
efter diverse shopping i Helsingör, blir varmt
mottagna och får se uppdukade bord till 112
Vasavänner även från andra Loger i Södra
Sverige.
Ett högtidligt mottagande på Logemötet
som följde där alla namngavs och välkomnades av Ordförande Leif Larsson var en fin
upplevelse.
Efterkapitlet ”brödernas afton” blev en oförglömlig, rolig afton som vi alla kommer att
minnas för evighet. Roliga framträdande av
bl.a. munkar och roliga figurer fick oss att
skratta hjärtligt. Och så bjöds vi på god mat.
Dans till Accordcentralens 30-40- och 50-

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - KARLSHAMN

STORLOGEMÖTE
Lördagen den 13 september samlades Logesyskonen för höstens första Logemöte. Vi
gästades av vår DM Catherine Bringselius
Nilsson,vår DD Göran Nilsson samt ytterligare två gäster från Logen Carl von Linné Nr
678 i Växjö, nämligen 0 Gunnel Palm med
make Bengt. Från Logen Skåne Nr 570 i Malmö kom Lena Ovelius Bergman, en flitig och
kär gäst hos oss. De hälsades välkomna med
en varm applåd. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och mat i amerikansk stil bänkade
vi oss for kvällens efterkapitel. Catherine och
Göran tog oss med på en resa till San Diego
och Storlogemötet där.Det var intressant att
få veta hur man arbetade i de olika grupperna,
att allt skedde på engelska och hur det såg ut
där. Tack vare fina bilder fick vi nämligen kika
in bakom kulisserna.Många frågor ställdes till

Göran och Catherine berättar.
vår DM, och det kändes lite som om vi också
fått vara med där. Stort tack!
SYSTRARNAS AFTON
Lördagen den 11 oktober gästades vi av
sex Logesyskon från Logen Christian Nr 617
i Kristianstad. Det var mycket trevligt! Efter
Logemötet väntade en välfylld,varierad salladsbuffé, åtföljd av laxmoussefylld spätta
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med tillbehör. Delikat! Efterkapitlet ”Systrar- man i byrån” är minnesvärda. En liten musiknas Afton” gick i skrattets tecken. ”Kom-fram- gissning från Crosby till Pavarotti gav mängoch-sägaren” Lena Clementson presenterade der av rätta svar. Ordförande Bertil Geneback

i Skurup. Under guidning av grundarens son,
Bengt Almquist besågs många gamla historiska alster. Vidare så Tirups örtagård - med
olika kryddor och prydnadsväxter samt för
att intaga vår lunch. Efter detta for vi vidare
till ”en ny stad” Jakriborg i Hjärup. Sista anhalt blev Videröra med kaffe och tillbehör
och lotteridragning. Sedan bar det hem efter
en härlig dag och Mats tackade den arrangerande gruppen. /GH

Lanthandeln i Johannamuséet.

Nummergossen.
fem små upptåg med god hjälp av vår egen
nummergosse Thord Åkesson. KL inledde
med en monolog om vådan av att lida av
ÅNK - Ålders-betingad Nedsättning av Korttidsminnet. Sy Lena gav en rad goda råd - fast
inte helt sanningsenliga - angående bruket av
starka drycker. Sedan engagerades publiken i
charader, där det gällde att gissa musiktitlar.
Tolkningarna av ”Ont,det gör ont” eller ”En

Det stora vinstbordet.
inkallades för att dra sju vinnare till de åtråvärda små chokladkakorna.Kvällen avslutades
med dragning i lotteriet. Vinstbordet dignade
av ät-och drickbart.Många glada vinnare kunde bära hem vinflaskor, morötter, äpplen och
en fin ål. /MW

LOGEN NYBYGGARNA NR 698 - ÄNGELHOLM

SKÅNSK UTFLYKT
Klockan 8.00 söndagen den 7 september,
startade Logen sin höstupptakt, med Logemöte och Ordförande Mats Holmberg hälsade oss välkomna till en ny termin. Efter

LOGEN TRELLEBORG NR 734- TRELLEBORG
POKALUTDELNING
Vid höstens första Logemöte den 10 september besöktes Logen av VDM Per-Olof
Brinck av en mycket speciell anledning. Vår
Loge hade ännu en gång vunnit närvarofrekvenstävlingen, och VDM Per-Olof Brinck
överlämnade vandringspokalen och gratulerade Logen till denna utmärkelse.

inledande förhandlingar fortsatte dagen med
utflykt. Buss med 39 Ordenssyskon styrde
färden söder ut. Vid rastplatsen Knivsås intogs medhavd frukost, för att sedan fara vidare över Stenberget, fram till Johannamuséet

KL Monica Rosenqvist tackar den välsjungande trubadissan Linda.

Anders Ingvarsson och Kerstin Nilsson bakom vandringspokalen.
Ämnet för kvällens Kontakt Amerika var

fakta kring byggandet av ”Empire State Building”, som fram till 1972 var den högsta byggnaden i världen.
Under efterkapitlet avnjöts en utsökt fiskgratäng, och den uppskattade trubadissan Linda
Lindqvist underhöll de närvarande sjungande
många välkända visor. Kvällen avslutades
med lotteridragning, och många syskon hade
bra tumme med Fru Fortuna. Ännu en trevlig
kväll i gemytlig Vasaanda var till ända. /MR
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LOGEN KLOCKAN NR 747 - ÖRKELLJUNGA

INRE MONGOLIET
Sedan tog kvällens föredragshållare Leif
Lördagen den 27 september hade Logen Svensson fram sina bilder från Inre Mongositt första möte för hösten. Som vanligt hade liet. Han höll ett livfullt, engagerat och tänkvi många gäster.
värt föredrag om denna för oss ganska okända
Efter sedvanliga mötesförhandlingar intogs region.
en god måltid, under vilken Torsten SöderTorsten Söderberg spelade därefter dansmuberg spelade gamla, fina låtar på sitt dragspel. sik. Efter att kaffe med god kaka intagits och
lottdragning ägt rum var det dags att skiljas efter ännu en trevlig kväll i god Vasa-anda. /IE

Ordförande Inger Ericsson tackar Leif Svensson.

Inger Ericsson tackarTorsten Söderberg.

RAPPORTER FRÅN TJÄNSTEMANNAKONFERENSEN

ORDFÖRANDEGRUPPEN
Det började som en krusning på en insjö och
slutade som ett stormande hav.
Men vi börjar från början. Efter gott kaffe
och allmän information med bl. a DM började arbetet i grupperna. Jag fick uppdraget att
rapportera från O-VO-gruppen som var förvånansvärt jämlik med 7 män och 5 kvinnor.
VDM Per-Olof Brink och FDM Åke Mellnert
fungerade som våra goda och energiska ledare.
MSLER Sverige,ToreTellberg,agerade bisittare.
Axplock från 1:a dagen:
•
Glädjeämnen och problem i vår Loge
•
Social samvaro.Vi har roligt.
•
Hög medelålder, ej handikappanpassade lokaler.
•
Klädkod (frack/smoking/mörk kostym).
Svårt finna nya medlemmar.
•
Protokolläsningen är viktig men får ej
vara för lång. Lotteritvång.

•

Vänloger: Antalet per loge varierar
stort men P-O Brink uppmanade oss
att ta väl hand om våra vänloger. Vasa
Nytt är en uppskattad gåva.
•
Hur ska vi locka nya medlemmar?
Bjuda in hela bostadskvarter, ordna
temadagar, skapa nyfikenhet genom
dekaler på t ex resväskor, bära vårt
medlemsmärke eller varför inte T-shirt.
Uppdaterat informationsblad efterlystes av oss alla.
•
Fadderverksamheten är en mycket
viktig ingrediens i vårt Logearbete.
Naturligtvis är det allas plikt att se till
att medlemmarna trivs, men en fadder
har ett speciellt ansvar. Ring upp om
en medlem inte har varit på logen på
en tid!
Dag 2
Med samma energi kastade vi oss över da-

gens spörsmål:
Närvarorapport ska fyllas i efter varje möte
och skickas in!! O har yttersta ansvaret.
VO bör få 1 ex av ”Handbok för tjänsteman”.
Ett i förväg bestämt Logemöte med enbart
vice tjänstemän är att rekommendera.
Arbetsordning finns i A4-format och Distriktsdeputerad ska hålla utbildning i Lokallogen.
Genomgång av arbetsordning för Lokalloger
Sida upp och sida ner i arbetsordningen gav
livliga diskussioner om införande av gäster,
parentation och begravningsceremoni, bal-

lotering och icke minst reception.
Nu stormade havet. Det fanns inget slut på
våra frågor och tankar och enligt Åke Mellnert skulle vi behövt hålla på i ytterligare 14
dagar, men vi blev inkallade till en gemensam
redovisning av alla förslag på medlemsvärvning och då fick vi ge upp för denna gång.
Efter genomfört högtidsmöte, där några av
oss agerade och gjorde fel som vi naturligtvis
aldrig glömmer, tog vi farväl och åkte hem
efter en innehållsrik och trevlig helg med
många nya kunskaper och idéer i bagaget
/Madeleine Olsson, VO LL 734

PS-GRUPPEN
Lördagen den 30 augusti samlades en grupp
PS och BPS tillsammans med tjänstemannagrupper från andra Loger i Distriktet för en
tvådagars tjänstemannakonferens på Hotel
Terraza i Ljungby. Logen Höganäs representerades av totalt 8 medlemmar med olika
tjänstemannapositioner. Undertecknad ingick
i PS-gruppen som informerades mycket kunnigt av DS Olle Wickström, med assistans av
VDS Ingrid Cannerhagen. Under två dagar
drillades alla PS och BPS i gruppen i den sköna konsten att rätt fylla i blanketter och formulär, hur kallelser, protokoll skall utformas
samt praktiska frågor hur en ballotering går
till, hur motioner skall behandlas och mycket
mera.
På lördagskvällen intogs en mycket välsmakande middag och stämningen var hög runt
de många borden.
Under söndagen fortsatte arbetet i gruppen

och många intressanta frågor diskuterades. Br
Olle poängterade många gånger vikten av att
blanketter skall förses med sigill och sändas
brevledes till honom – inte med mail, samt
att protokollen alltid ska vara signerade. Beslut togs också att blanketten för ”Nyvalda
tjänstemän” ska få ny rubrik för att undvika
missförstånd och kommer hädanefter heta
”Tjänstemän för år …”. Br Olle lovade att
maila denna till alla PS.
PS Jan Hansen från Logen Klockan Nr 747,
Örkelljunga, gav roliga tips till PS-gruppen
om olika tävlingar som alternativ till lotterier
och fick spontana applåder!
Som avslutning genomfördes ett Logemöte
där de olika tjänstemännen fick en kunnig finslipning av MSLER Bertil Ericsson. Hemvägen användes till att smälta och lagra kunskap
som förhoppningsvis kommer att användas i
det framtida Vasa-arbetet.
För PS-gruppen, Carina Nilsson BPS LL 634

K/FS-GRUPPEN
På DL 20:s tjänstemannakonferens den 3031 augusti 2008 var undertecknad en av 16
som deltog i K/FS-gruppen. Vår gruppledare,
DK Bengt Hammargren, var mycket väl förberedd.

Direkt fick vi stenciler på allt vi skulle gå
igenom. Tack vare detta behövde vi inte anteckna så mycket utan kunde koncentrera oss
på det väsentliga.
Ett stort TACK till Bengt från oss alla 16.
Gertrud Sjöstrand LL Skåne Nr 570

KL-GRUPPEN
Kulturledargruppens deltagare hälsades
välkomna av DKL Margareta Berg, deltagare

var undertecknad Olle Olsson LL 570, Sven
Broddesson LL 608, Marureen Bengtsson LL
618, Asta Daleén LL 628, Elisabeth Väster-
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stjärna LL 643, Christina Persson LL 678,
Gun Schmidt LL 734 och Storloge KL för
Sverige Gun Lith. Efter att deltagarna presenterat sig ägnades en stund åt ideér och förslag
på åtgärder för att få flera medlemmar till vår
Orden därefter vidtog huvuduppgiften d.v.s
Kulturledarens uppgifter. DKL Margareta
ledde diskussionerna på ett avslappnat och
konstruktivt sätt och engagerade deltagarna
så de villigt och ivrigt delade med sig av sina
synpunkter och erfarenheter som Kulturledare. De som var relativt nya på KL-posten
fick inspiration och tips av vad andra gjort

som KL. Vi hade ju en verklig nestor med i
vår grupp hela tiden, Storloge KL Gun Lith,
som riktigt sjöd av ideér och uppslag med sin
stora erfarenhet av kulturarbeten under flera
år. Gruppen var enig om att vi behöver träffas
oftare för utbyte av erfarenheter uppdatering
av ideér, gärna en dagskonferens centralt för
alla Loger, vår viktiga uppgift behöver detta.
Denna konferensen var lärorik och givande
med en kunnig och trevlig kursledare samt
trevliga deltagare som jag gärna återser.
KL Logen Skåne Nr 570 Olle Olsson.

LH-GRUPPEN
Vi var en liten grupp av Logehistoriker. Vissa
var helt nya medan andra hade lång erfarenhet av både olika tjänstemannauppdrag och
erfarenhet av att vara Logehistoriker. Det betydde att vi fick en bra diskussion och kunde
utbyta erfarenheter.
Vår DH Börje Gunnarsson lärde oss på ett
pedagogiskt sätt vad Logehistorikerns arbetsuppgifter är. Vi utgick från huvuduppgifterna

dokumentera, rapportera och arkivera.
Av detta blev ett helt nät av uppgifter som
kunde härledas till dessa delar. Vi fick lära oss
att det är viktigt för en Loge att historiken
sköts bra. Historien är det som finns kvar efter oss. Vi instämmer med talesättet - ”utan
historia har vi heller ingen framtid”.
Efter kursen tyckte vi att Logehistorikern
fått en mer framträdande roll.
Eivor Höörgren, LL Kärnan Nr 608

CM-GRUPPEN
Tänk så många Logemöten man deltagit i
och likväl missat så många småsaker, som ingår i en Ceremonimästares uppgifter.
Detta fick jag klart för mig under de två dagar som vi drillades i CM:s arbete av MSLER
at Large Bertil Ericsson och MDER Ulf Alderlöf.
Vad gör vi med en Logemedlem som ej kan
lösenordet? Det har ej hänt hos oss i vår Loge,
men trots att vi haft samma lösenord i flera
år, så finns det alltid någon, som frågar inför
mötet - hur är nu lösenordet?
Hur gör man om någon behöver lämna salen eller kommer för sent? Vilka gäster ska
föras in och i vilken ordning?
Måste alltid Stormästaren föras in för sig
själv, om han nu skulle besöka just vår Loge?
DD ska alltid sitta närmast vid O:s högra
sida hur många i högre tjänsteställning det än
finns närvarande.

Vi fick också tillfälle att praktisera vissa ceremonier, hur gör man vid parentation, installation, reception och införande av gäster..
Det blev också diskussioner om olika Logers
sätt att genomföra sina Logemöten.
Det var ganska små differenser och Bertil
godkände de flesta som små avvikelser.
Några var ljuständning och släckning av ljusen speciellt altarljusen. Enligt Br Bertil ska
altarljusen bara vara tända under ceremonier.
Måste CM-paret alltid få kommandon för
att utföra sina uppgifter? Enligt Bertil kan en
order, som utgått gärna få avslutas utan att
alla delmoment behöver få nya order.
Nåja vi blev ganska fullmatade och det
mesta kommer väl att falla in på rätt plats så
småningom.
Båda kursledarna tyckte, att vi bör i alla Loger varje år ha biträdandes tjänstemäns dag.
Något att tänka på.
Leif Larsson/Logen Nybyggarna Nr 698

Arkivets föreståndare, Lars Jenner, och Arkivets President, Lennart Petersson, framför entrén.

RAPPORT FRÅN VASAARKIVET
Det har varit ett aktivt år på Vasa-Arkivet i Bishop Hill. Renoveringen har fortsatt av byggnaderna och nytt brandskydd och inbrottslarm har installerats. Datautrustningen har uppdaterats
och ett nytt ”back up” system har tagits i bruk för all data. Man har också installerat ett system
med ”nyckelord” för att lättare kunna hitta i de olika sökfilerna. Frivillig hjälp har också erhållits
av Marie Norlen, som oftast kommit en gång i veckan och hjälpt till med införande av uppgifter
om bl a medlemskap och genealogiska uppgifter i databasen. Många har besökt Arkivet under
året både från USA, Kanada och Sverige. Ibland kommer det busslaster till Bishop Hill och då
besöks även vårt Arkiv. I samband med styrelsemötet i september kom en buss med svenskar från
Stockholmsområdet som vi fick tillfälle att guida och nästa buss väntades i mitten av oktober.
Arkivets föreståndare, Lars Jenner, har haft en kurs för 15 ungdomar med svenskundervisning
och de planerar att återkomma även kommande vinter.
Angående den genealogiska blanketten där vi kan fylla i uppgifter om oss själva för att skicka
till Arkivet för införande i databasen, så finns det nu möjligheter att fylla i och sända den elektroniskt. Ni hittar den genom att gå in på DL Nr 20 hemsida (www. vasaorden.se) och sedan klicka
vidare till DL Nr 19 och dess ”Verksamhet” för att sedan där klicka på Vasa-Arkivet.
Vi närmar oss snart ett nytt år och det är dags att förnya medlemskapet i Vasa-Arkivets Stödförening. Logens PS får översänt färdigskrivna inbetalningskort till gamla medlemmar, men vi
behöver bli fler som stöder Vasa-Arkivet i Bishop Hill och dess ovärderliga verksamhet. Din PS
har extra inbetalningskort.
För Vasa-Arkivet
I Sanning och Enighet
Gunnar Mossberg

PÅ BILDEN SES DEN BRUDKRONA I FÖRGYLLT SILVER, SOM TILLHÖR DL20

Den är 7,5 cm hög. Upptill är diametern 8,7 cm och nertill 5,2 cm.
Den skänktes av en medlem och bars första gången av HM i LL643, Sonja Jönsson, år 1970.
Den användes senast 1996 av medlemmar i LL698.
(Om läsaren känner till någon, som använt den senare,
så ta gärna kontakt med Redaktören!)
Brudkronan finns att beskåda i en monter på Emigrantinstitutet i Växjö.
Men den utlånas gratis till Vasamedlemmar och/eller deras barn genom
Distriktsmästare Catherine Bringselius Nilsson.
Ett villkor för lån är att ett foto på brudparet sänds (gärna digitalt) till Redaktören,
för publicering i Vasa Nytt.
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