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VasaVänner

Vi i styrelsen vill tacka för det stöd Ni har givit  
Vasa Support Club under året som har gått.

Vi hoppas även att Ni under 2013 vill stötta vårt jobb att stödja och hjälpa Lokallo-
ger men även ungdomar med ekonomiska bidrag till olika aktiviteter så som med-
lemsrekrytering och bidrag vid studier i Amerika.

Ett stort tack till Protokollsekreterarna ute i våra Lokalloger som distribuerar ut 
inbetalningskorten för vår medlemsavgift.

Med dessa korta rader vill vi önska alla  
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgiro-
nummer 105 68 42 – 6.

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 februari 2012. 
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius  
Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan sända material via  
e-post, så är det det bästa.  Likaså bör även bilderna vara i digital  
form i egna filer med så hög upplösning som möjligt.

Omslagsfoto: Catherine Bringselius Nilsson
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Ordenssyskon!

Nu har vi i det närmaste lagt denna termin 
bakom oss liksom året 2012.
Det är med spänd förväntan vi alla ser fram 
emot vad 2013 har att bjuda oss.
Ute i logerna har arbetet denna hösttermin 
varit givande med många olika inslag på 
programmet. I alla de lokalloger jag besökt 
har värmen som mött mig och min Sy Ma-
rie varit mycket hjärtlig och välkomnande. 
Det är väldigt roligt att besöka andra lo-
ger, så varför inte göra en ”gruppresa” för 
att besöka någon annan loge. Detta bör 
ju medföra att det blir ett svarsbesök från 
denna loge. Det gläder mig att se hur fint 
men ändå lite olika ceremonierna utförs i 
de olika lokallogerna, det är bara små skill-
nader och det värmer att alla följer våra ri-
tualer i stort sett. 
I senaste numret av Vasa Star finns det en 
artikel med bl.a. statistikinslag och invand-
ringspolitik. Denna artikel har av vissa 
uppfattas som ett politiskt inlägg. Vasa Or-
den är en opolitisk och icke religiös organi-
sation som alla vet.
Jag och min DM-kollega i vårt norra Di-
strikt, DL 19, DM Sy Ewa Pilhammar An-
dersson har skrivit till vår Stormästare Br 
William ”Bill” Lundquist och påtalat detta. 

Br Bill har svarat och detta svar kan läsas i 
sin helhet på annan sida.
I detta nummer av Vasa Nytt medföljer 
även inbjudan till vårt Distriktsmöte i maj 
månad.
Tag vara på möjligheten att träffa vasasys-
kon från när och fjärran vid dessa dagar 
och givetvis lära känna nya syskon.

Nu är det inte många dagar kvar på detta 
år, så jag och min Sy Marie vill önska alla 
en riktigt 

GOD JUL Och GOTT NYTT ÅR

I Sanning och Enighet

Olle Wickström
DM

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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Ordenssyskon!

Nu har höstmörkret lagt sig över oss, det är 
mörkare och kallare, men ljuset och värmen 
har vi på våra logemöten istället.
Den 6 oktober var jag på högtidsmöte i 
Logen Nybyggarna nr 698. Logen fick en 
ny medlem vid detta högtidliga och fina 
möte. 
Jag var på ER-möte i Ljungby den 27-28 
oktober, där tog vi många kloka beslut efter 
ingående diskussioner.
Planeringen för Distriktsmötet 2013 med 
Logen Höganäs nr 634 som stödloge, 

erbjuda traditionella svenska godsaker och 
nyheter från det nordiska köket. 
På sin hemsida skriver ASI: 
”I Sverige är fika ett dagligt avbrott med 
kaffe och tilltugg. Fika är emellertid mer 
än koffein och kolhydrater. I Sverige är 
fikapausen en social institution då vänner 
sitter ner och för samtal om livet och 
aktuella händelser.” 
Får det vara en fika med lussekatt och 
pepparkaka? 

God Jul och Gott Nytt År önskar 
Catherine Bringselius Nilsson 
FDM

Ordenssyskon!

Glimtar från USA inför julhelgen 
New York City 
Den enorma julgranen på Rockefeller Plaza 
har blivit en världsvid symbol för Julen i 
New York City. Den 28 november tänds 
mer än 30 000 energisnåla Led-lampor i 
olika kulörer, som kommer att lysa fram 
till den 7 januari 2013. 
I New York City ordnar Svenska Kyrkan 
Luciakonsert den 15 december. Svenska 
kyrkan måste då hyra in sig i en stor kyrka, 
Holy Trinity Lutheran Church, i hörnet av 
Central Park West och 65th Street. Ändå 
måste det populära Luciafirandet ges i tre 
omgångar, kl 16, kl 18 och kl 20. 
Minneapolis 
Den nordiska julhelgen presenteras på 
American Swedish Institute i Minneapolis. 
I fem gallerier visar man jultraditioner från 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och 
Island. Många besökare lockas av de fina 
utställningarna på nordiska julteman. 
När man sett sig mätt på utställningarna kan 
man gå och ta sig en fika på caféet Fika. Det 
är ASI:s Norden-inspirerade café beläget 
i den nya tillbyggnaden Nelson CuIturaI 
Center. Fika har som målsättning att både 

VICE DISTRIKTSMÄSTRENS 
SPALT

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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är i stort sett klar. Vår loge står även för 
torsdagskvällens underhållning med bland 
annat ett jättefint lotteri.
Många loger skall nu framöver ha 
högtidsmöte och julmöte.
Jag skall närvara vid LL Kärnan nr 608:s 
Högtidsmöte lördagen den 10 november. 
Efterkapitlet är ”Gåsamiddag”, det skall bli 
spännande. I Logen Höganäs nr 634 har 
vi Högtidsmöte den 17 november, då två 
nya medlemmar skall recipiera. Jag hoppas 
detta skall ge oss ljus, värme och hopp för 
Vasaordens framtid.

Då detta är sista numret av Vasa Nytt för i 
år vill jag tillönska er alla en
God Jul och Gott Nytt år
Med bästa Vasahälsningar

I Sanning och Enighet
Karl-Axel Bengtsson
VDM

VASAVÄNNER!

Tjänstemannakonferensen i Ljungby ligger 
nu ett par månader tillbaka i tiden.
Tack till Er alla trevliga Vasavänner som jag 
träffade, för en fin helg!

På ER-mötet nu i oktober redovisades 
en utvärdering av utbildningen som alla 
deltagare hade möjlighet att tycka till om.
Det framkom att det mesta var bra, givande 
och lärorikt. Vi gruppledare som planerat 
utbildningen är tacksamma att få så mycket 
positivt gensvar och det som var mindre 
bra tar vi till oss och förhoppningsvis blir 
det bättre nästa gång.
Många uttryckte också att kontakten med 
andra logesyskon i samma befattning är 
viktig då vi kan lära av varandra.
Nu är det bråda tider framöver både privat 
och ute i logerna, budget, nomineringar 
och val av tjänstemän m.m.
Jag vill i detta sammanhang be alla PS 
kontrollera att medlemsrapporter har sänts 
till mig på alla förändringar så blir allt så 
mycket lättare när sedan Terminsrapporten 
skall fyllas i.
Förberedelserna inför Distriktsmötet 2013 
i Ljungby pågår för fullt. 
Med jul och nyår snart stundande vill jag 
önska alla Logesyskon en riktigt skön och 
avkopplande helg i Era familjekretsar.

I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen
DS

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.voadl20.se

DISTRIKTSSEKRETERARENS 
SPALT
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kan detta ske mot själv-kostnadspris.
Lagret med Ordensartiklar har fyllts på 
med brevtelegram, runda Vasaklistermär-
ken, gula medaljband för miniatyrmärken, 
svarta märkeshållare för frack/smoking/
kavaj. Miniatyr-LFT har fått ett fjärilsfäste 
som sitter utan att snurra runt.
Påminner om att nya medlemmar ska ha 
handbok enligt konstitutionen. Denna har 
artikelnr. 815 i VDS’s sortiment.
Under oktober har jag och Bo besökt Lo-
gen Nybyggarna i Ängelholm på deras hög-
tidsmöte, där vi blev väl mottagna. Givetvis 
har vi också besökt vår egen Loge.
Ta nu väl vara på Jultiden med allt vad den 
kan erbjuda.
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna
VDS

http://sites.google.com/site/ordensartiklar

Ordenssyskon!

Det var ER-möte i Ljungby i helgen den 
27-28 oktober 2012. Lika trevligt som all-
tid, och solen strålade i Ljungby. Mycket 
handlade om förberedelserna inför det 
kommande Distriktsmötet i maj 2013 i 
Ljungby.
Om någon önskar byta ut sin DL 20-He-
dersstandar, t.ex. för att den blivit sliten, så 

Vasasyskon!

Senaste Vasa Nytt innehöll många trevliga 
artiklar om verksamheten ute i logerna. 
Sammanställningen som jag gjorde inför 
Tjänstemannakonferensen för kulturledar-

na visade att mycket arbete läggs ner för att 
ordna kulturinslag.

Jag vet att många försök görs för att hålla 
kontakt med vänlogerna i USA och Cana-
da men alltför ofta utan att man får något 
svar. Ett tips är att skriva till sekreteraren i 
logen. Jag har försökt det några gånger och 
ibland har det lyckats.

I förra Vasa Nytt skrev jag om 375-årsfi-
randet av New Sweden. Något gemensamt 
jubileums-program finns inte utan jag tror 
det lutar åt några mindre arrangemang. Ni 
kan följa vad som händer därborta inom de 
olika organisationerna på www.375th.org.
Nästa sommar blir det en utställning om 

VICE DISTRIKTS- 
SEKRETERARENS SPALT

DISTRIKTSKULTUR- 
LEDARENS SPALT
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samerna, ”Eight seasons in Sápmi”, i Bis-
hop Hill. Gå in på www.vasaarchives.org 
och läs mer om utställningen.

När detta skrivs sänds i radions P1 ett par 
program om svenskamerikansk historia. 
De ingår i Vetenskapsradion Historia och 
har rubriken ”Den svenskamerikanska rös-
ten”. Programmet kan du höra på
 http://sverigesradio.se. 

Med dessa rader vill jag önska alla God Jul 
och Gott Nytt VASA-år!
 
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL

Vasasyskon
 
Sist jag fattade pennan var när jag 
förberedde min insats till undervisning 
till tjänstemannakonferensen, som skulle 
gå av stapeln i augusti på Hotel Terazza i 
Ljungby.
Just den dagen jag skrev min inlaga till 
Vasa Nytt var det varmt, en behaglig 
sensommarvärme.

Denhär gången jag skriver är det höst, 
blåsigt, regnigt och ruggigt.
Vi har haft vårt ER möte i Ljungby i helgen. 
Tänk vad fort tiden går.
Jag och min man Lennart har också i 
höst hunnit besöka logen Vadstena nr 
762 tillhörande DL 19, på deras 5 års 
jubileum.
Det var mycket trevligt.
Jag och Lennart brukar försöka att besöka 
någon eller några loger per år.
Det är mycket givande. Vi blir alltid 
så väl bemötta och mottagna, av våra 
Ordenssyskon i våra Syskonloger.
Så ut och besök andra loger än er egen loge 
också. Tänk på hur trevligt det är att själv 
få besök i sin egen loge.
Jag vill också påminna Logehistorikerna 
när det börjar närma sig årsslutet och ni 
skall skicka era årsrapporter till mej.
Använd LH blanketten som finns hos 
Ordförande och protokollsekreterare i 
deras tjänstemannapärmar.
Så vädjar jag än en gång till logerna. Ni 
som inte redan har skickat ert bordsstandar 
till mig, ber jag att få mig tillskickat ett.
Det gäller i så fall bara flaggan, ej stativet.
Detta är naturligtvis frivilligt. Anledningen 
är att det skall bli en utställning på Arkivet i 
Bräkne-Hoby. Där skall i så fall alla logerna 
i DL 20 tillsammans presenteras.
Till sist vill jag sända en tidig men ändå 
lika välmenande Julhälsning, till er alla.
 
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
DH  

DISTRIKTSHISTORIKERNS 
SPALT
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HÖSTFUNDERINGAR 2012
Ingen har kunnat undgå ordet kris de 
senaste månaderna med ökad frekvens 
under hösten. Det gäller mestadels pengar 
och tycks gälla större delen av världen, men 
det som händer i Sverige är förstås det för 
oss mest påtagliga, även om inte många är 
nödlidande.
För 70 år sedan var det däremot fallet för en 
hel del svenskar, om inte i hemlandet så bland 
ganska många av emigranterna till USA 
och Canada. Om detta har Ulf Beijbom, 
tidigare chef för Emigrantinstitutet i Växjö 
och numera ordf. i dess vänförening, i år 
gett ut en bok med titeln Utvandrarna och 
den stora depressionen, som beskriver 
såväl de allmänna förhållandena som ger 
exempel på enskilda människors bekymmer 
efter börskraschen på Wall Street i New 
York med det historiska datumet 29 
oktober 1929 (”den svarta tisdagen”) 
som inledning. Den stora drömmen om 
Amerika förvandlades till mardröm under 
de närmast följande åren och med 1932 
som det omvittnat svåraste. Både redan 
etablerade immigranter och (framför allt) 
de senast anlända drabbades hårt av såväl 
svält som bostadslöshet. Vasa Orden var 

en av de frivilligorganisationer, som ställde 
upp för att hjälpa. 
Det handlar alltså om ett dystert 
70-årsjubileum i år.
Efter att ha läst denna bok är det angeläget 
att rekommendera den till alla Vasa-
medlemmar, dels för att få en referensram 
till nutiden men också för ta del av den 
inte så glorifierade delen av den svensk-
amerikanska historien. Vi brukar ju mest 
ta till oss av den lyckade delen.
Som motvikt – och för att berätta om något 
mer positivt – kan en annan bok läsas 
nämligen Vikings in the attic. In search of 
Nordic America skriven av engelsklektorn 
Eric Dregni vid Concordia University i St. 
Paul. Där får man visserligen också reda 
på svårigheter men mest om framgångsrik 
immigration till fr.a. Minnesota och 
Chicago.
Bland aktuella händelser av dignitet 
är kungaparets besök i St. Peter och 
Minneapolis i början av oktober för att 
fira 150 svunna år för Gustavus Adolphus 
College resp. inviga Nelson Cultural 
Center, den nya tillbyggnaden av American-
Swedish Institute. Detta speglar livskraften 
i det svenskamerikanska arvet och pekar 
mot framtida god gemenskap, där vi inom 
Vasa Orden får vara med på ett hörn.  Men 
våra vyer måste vidgas för att skapa intresse 
för verksamheten. Och här efterlyses idéer 
från medlemmar över hela fältet. Inom 
DL 19 är en kommitté i arbete inväntande 
förslag.                                                                               
                                                                                                                 
I Sanning och Enighet
Stig Sälgeback
SLKL för Sverige

STORLOGEKULTUR- 
LEDAREN HAR ORDET
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October 25, 2012
Brothers and Sisters in Sweden,
It has come to my attention that an article 
published in the Summer issue of The Vasa 
Star (page 12) was found to be offensive 
to several Vasa members in Sweden. This 
article (“Update on Recent Emigration and 
Immigration”) was believed to simply be 
a report of current events in Sweden by a 
member who may have been unaware of 
the political atmosphere in Sweden. In re-
cent years local lodges in the US and Ca-
nada have made efforts to offer programs 
on what is happening in Sweden today, and 
this article describes such a program.
The editor uses great care to discern what 
might be construed as a blatant political 
viewpoint in any country. Sincere apolo-
gies are offered to all members and readers 
who were offended by the submission of 
that particular summary.
I Sanning och Enighet,

William L. Lundquist
Grand Master

25 oktober 2012
Kära Vasasyskon!
Det har påpekats att en av artiklarna som 
publicerades i sommarens Vasa Star, visade 
sig vara stötande för några Vasamedlemmar 
i Sverige. ¨Update on Recent Emigration 
and Immigration¨, sidan 12 i upplagan, var 
helt enkelt en rapport som presenterades i 
en av logerna om aktuella händelser i Sve-
rige. Vasamedlemmen som skrev den här 
i USA var nog omedveten om att uppgif-
terna kunde ha haft en politisk underton. 
Dom sista åren som gått har både USA och 
Kanada försökt ge medlemmarna varierade 
kulturella inblickar i det nuvarande svenska 
samhället, och detta bidrag rapporterades 
som ett sådant inslag.
Redaktören är medveten om att inkludera 
intressanta bidrag från olika loger och att ej 
inkludera politik i tidningen. Jag framför 
mitt innerliga beklagande till alla medlem-
mar och läsare som blev stötta av innehål-
let.
I Sanning och Enighet

William L. Lundquist
Grand Master

A LETTER TO SWEDEN
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Logemöte fredagen den 7 september.
Ordförande bro Per Dahlman öppnade 
dagens möte ritualenligt. Han hälsade vår 
DD Gunilla Broddesson med make Sven 
välkomna liksom våra egna logesyskon 
välkomnades. Vi höll parentation för vår 
avlidne mångårige medlem Bengt-Olof 
Appehl. Efter sedvanlig protokolläsning 
hade vi den stora glädjen att ha reception 
för två nya medlemmar, Lena och Jan 
Friberg som hälsades välkomna av oss alla. 
KL. Olle Olsson berättade idag om en 
Svenskamerikansk fotograf som hette John 
Alvin Andersson. John anses i dag vara 
den mest betydelsefulla fotografen som 
dokumenterat siouxindianernas kultur 
kring sekelskiftet 1900. John fungerade 
också som medlare mellan staten och 
indianerna. Under en 20-års period 
mellan1895-1915 dokumenterade han 
siouxindianhövdingar och inflyteserika 
Indianfamiljer och skapade då de enda 
existerande fotografierna av dessa. 
Efterkapitlet var Räk- o Kräftafton på så vis 
att alla hade maten med sig. Det var nog 
de flesta som hade dessa djur med sig för 
bartender blev verkligen populär. Vår egen 
medlem Stig Moberg visade med bravur 
att han har varit musiklärare, han spelade, 
sjöng och berättade historier av hjärtans 
lust och vi njöt av underhållningen, under 
tiden kaffet rann ner i våra strupar. Det var 
en ovanligt trevlig kväll med hög stämning 
och för de som vann på lotterierna var det 
ännu trevligare. Som vanlig körde vi hem 
till de platser vi bor i, utspridda i hela 
Skåne nästan. 
KL Olle Olsson

Logemöte lördagen den 13 oktober. 
När dagens lösen var upptagen öppnade 
Ordförande Br. Per Dahlman ritualenligt 
mötet och hälsade logesyskonen välkomna. 
Protokoll från förra mötet lästes och 
godkändes. Vi hade i dag den stora glädjen 
att recipiera in 2 st. nya medlemmar 
nämligen Britt och Jerry Sahlin som 
hälsades välkomna med en sedvanlig 
syskonring. Br. KL Olle Olsson Berättade 
om ”Lucky Swede” var namn var Carl 
Johan Andersson. ”Lucky Swede” kom till 
USA 1887 vid 28 års ålder och började att 
arbeta som rallare men ryktet om guldet i 
Alaska förde svensken till landet i nord år 
1893. Efter många år med guldgruvor och 
rikedom samt olycklig kärlek dog ”Lucky 
Swede” 1939 nästan 80 år gammal men 
inte så rik då. 
Efterkapitlet började traditionellt med en 
god måltid med bräckt lax, hummersås 
och sparris. Till kaffet serverades tårta 
(troligen beställd av Br. Per) och med detta 
blev alla närvarande lockade till dans, till 
flera kända dansorkestrar inpackade i en 
dator. Det dansades flitigt och länge tills 
det var dags för lotteridragningar och det 
var naturligtvis många som blev lyckliga 
vinnare. Efter det återstod bara hemfärden. 
KL Olle Olsson

Kräftkalaset i full gång. Vänster sida: CM Marianne, O. Per. 
Dagens nya medlem Br. Jan. Höger sida: PS. Eva, BPS Åke 
och Dagens nya medlem Lena.

LOGEN SKÅNE nr 570
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Logemöte Fredagen den 9 november.
Mötet öppnades som vanligt ritualenligt 
av Ordf. Br. Per Dahlman. Br. Per hälsade 
logens DD Sy. Gunilla Broddesson och 
gäster från logerna, 608, 631 och 747, varmt 
välkomna. KL Br Olle Olsson berättade den 
här gången om Curtis Carlson ”Mannen 
med guldbyxorna” Curtis var bördig från 
Småland och Värmland, när han var i 
Amerika började han fundera över de 
bonuskuponger som fanns. Curtis startade 
1938 ett företag som skulle lösa in dessa 
kuponger mot varor, det var starten på 
hans äventyr i Amerika som slutade med ett 
hundratal verksamheter med omsättning på 
60 miljarder och 147.000 anställda. Denna 
kväll hade vi som mål att ha ätit färdigt till 
Kl. 21. För då väntade vår föredragshållare 
på att sätta i gång. Föredragshållare var 
ingen mindre än Bo Hagström som gjort 
sig känd som programledare i ”Solens mat” 
i TV. Vi fick höra en massa intressanta och 
roliga händelser från hans framfart i Italien, 
vi kunde suttit längre än den timmen han 
höll på men vi var lyckliga att han efter 
många försök äntligen kom till oss. 
Vårt lotteri var så populärt att lotterna tog 
slut men det var ändå många som blev glada 
över sina vinster. Sen återstod hemfärden i 
den mörka natten. 
KL Olle Olsson

Lördagen 29 september
Logemötet genomfördes lördagen den 28 
september. Br VO öppnade mötet enligt 
ritualen och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
Ett särskilt välkomnande gavs till Br Ulf 
Alderlöf, Br Bertil Ericsson och Br DD 
Arne Söderbom med respektive hustru 
Sy Ingegärd Alderlöf, Sy Ann-Margret 
Ericsson och Sy Kerstin Ekberg Söderbom 
samt inte minst, våra långväga gäster och de 
som skulle hålla i efterkapitlet, Br Gunnar 
och Sy Gun Lith från Västervik.
Under kontakt Amerika berättade BKL Sy 
Siv Gustavsson om Årets Svenskamerikan 
Ingvar Wikström och hans livsverk. 
Med uppväxt på lantbruk på Österlen 
och utbildning inom jordbruk- och 
livsmedelstillverkning, påbörjade han 
det som skulle bli hans stora insats för 
svensk matkultur i Amerika i och med 
hans utvandring. Tyvärr fick han inte 
möjlighet att personligen mottaga priset 
då han insjuknat med sjukhusvistelse som 
följd. Han är numera åter hemma i USA. 
Med ett hedrande och med en önskan 
om snar bättring, utbringades ett leve för 
Årets Svensk-Amerikan av församlade 
Vasasyskon. 
LH Sy Ulla Thurbin berättade delar av 
logens stolta historia. Därefter genomfördes 
Ordens väl och sedvanligt slutande av 
logen
Efterkapitel:
Efter att logemötet väntade kvällens 
middag, en fantastisk Whiskymarinerad 
fläskfilé med sås, Hasselbackspotatis och 
sallad.

fortsättning på nästa sida

För underhåll-
ningen denna 
kväll stod vår 
medlem Stig Mo-
berg.

LOGEN CARLSKRONA NR 601
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Kulturmöte den 22 september 2012
Vid höstens första möte samlades ca 50 
logesyskon. 4 nya medlemmar balloterades 
in, som skall recipiera på högtidsmötet i 
november. Under mötet blev det rapporter 
från olika arrangemang som medlemmarna 
varit med om under sommaren.
Arbetsgruppen för mötet hade arrangerat 
efterkapitlet och Majs goda puztasoppa 
med hembakat bröd har det gått goda 
rykten om. Det passade verkligen fint med 
varm soppa i denna kulna höstkväll.

inhoppande eller f.d. tjänstemän var till 
ända.
Efterkapitel:
Kvällens måltid bestod av helstekt oxfilé 
med Örtagårdssås och stekt potatis och 
sallad. Desserten bestod av en hyllning till 
den svenska hösten i form av Äppelkaka 
med vaniljsås. Ännu en superb måltid. 
Efter sedvanlig lotteriförsäljning med 
tillhörande dragning, gavs det utrymme 
för några tappra, dansanta par att sväva ut 
på parketten.

fortsättning från förra sidan

Ett riktigt kärt besök var Br Ingvar och Mia 
Lundgren. Det var deras första logebesök 
efter Ingvars långvariga sjukdom och hade 
valt att göra sin comeback med att besöka 
efterkapitlet. De blev vederbörligen varmt 
mottagna, saknade under en lång period. 
Kvällens efterkapitel genomfördes av Br 
Gunnar och Sy Gun Lith från Westervik nr 
679. Ämnet för kvällen var Evert Taube, en 
musikalisk återblick på hans liv, gärningar 
och inte minst hans stora kulturgärningar 
som sträckte sig långt utanför Sveriges 
gränser. Han var inte bara en stor profil för 
det svenska kulturarvet, han var en sann 
kosmopolit. 
Den starka känslan som infann sig under 
hemresan var:
”Om alla logekvällar hade varit så här 
trevliga och framför allt, om vi hade haft 
förmågan att sprida kunskapen om denna 
trivsel bland allmänheten – då hade vi inte 
behövt lägga ner energi på diskussioner om 
framtid och jakt på nya medlemmar”.

Lördagen 27 oktober
Sedvanlig och ritualenlig inledning av 
mötet där syskonen hälsades välkomna. Ett 
särskilt välkomnande gavs till Br DD Arne 
Söderbom med hustru Sy Kerstin Ekberg 
Söderbom och Sy Berit Olsson.
Tyvärr blev det ingen reception denna 
gången heller vilket gjorde att mötet inte 
blev så långt som planerat.
Under kontakt Amerika berättade Sy Siv 
Gustavsson bakgrund och historia kring 
en av de största och mest kända symbolen 
för Sverige, nämligen dalahästen. Ingen 
rapport från KL under detta möte.
Ett möte som genomfördes med sju 
ordinarie tjänstemän, två bitr/vice och fyra 

Som gästfö-
reläsare hade 
man bjudit in 
Ellen Skarp 
från Killbergs 
b o k h a n d e l 
som mycket 
p e r s o n l i g t 
kunde tala för 
sina böcker. 
Alla lyssnade 
med spänning 
till innehållet i 
dessa böcker. Ellen Skarp visar upp en bok.

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Många blev sugna på att läsa och det sattes 
också igång bokcirklar denna kväll. 
Innan kvällen var slut var det dags för 
dragning på lotteriet och arbetsgrupen 
avtackades för fina insatser.

”Systrarnas afton” den 20 oktober 2012
Som alltid inleddes mötet med musik. 
O br. Alf Nilsson kunde hälsa speciellt 
välkommen till vår DD br. Leif Larsson 
logen nr 634,Höganäs och som också hade 
sy Bodil Larsson, sy Evy och br. Gunnar 
Lindstrand med sig. Vidare hälsades sy 
Birgitta Bergstrand och br. Rolf Hansson 
från Logen Nybyggarna, Ängelholm 
välkomna.
Efter mötet bjöds alla på en riktigt 
spännande drink starkt turkosgrön och 
som smakade riktigt gott. Systrarna bjöd in 
till vackert dukade bord i höstfärger. Alla 
blev placerade efter olika 
färger. Det var garnnystan med stickor 
och det satte väl igång en och annan 
fundering.
Sy Lilian presenterade förrätten, som var 
Kokkolalimpa, ett lingonbröd med mos av 
paradisäpple. Som hörs av namnet hör den 
här rätten hemma i norra Sverige. Det var 
en riktigt spännande smakbrytning. fortsättning på nästa sida

Bröderna försöker sig på sömnadskonsten.

Systrarnas afton

Varmrätten var ”Flygande Jakob” som hade 
en ”flygande”. Sy Ulla hade bakat en riktig 
delikatesskaka till kaffet.
Sedan blev det dags för underhållning 
och underhållning blev det på brödernas 
bekostnad. Sy Jeanette med medhjälpare 
satte verkligen bröderna på prov. Bröderna 
blev utsatta för de mest hårresande prov. 
Br. Morgan fick till uppgift att visa sin 
förmåga att sticka. Br. Bosse fick sy i knapp 
efter konstens alla regler Det hade han 
nog gjort tidigare. Br. Krister försökte lösa 
uppgiften att sy korsstygn. Ja. det var många 
tokigheter som systrarna utsatte sina bröder 
för. Systrarna bjöd upp till dans och innan 
vi gick hem i den ljumma höstkvällen var 
det dags för lotteri och utdelning av rosor 
till systrarna. Det var en kväll med fin Vasa-
stämning.

Högtidsmöte med Reception och 
Gåsmiddag den 10 november 2012
Så var det dag för årets höjdpunkt. O br. 
Alf Nilsson öppnade mötet ritualenligt och 
hälsade våra gäster speciellt välkomna. Det 
var VDM br. Karl-Axel Bengtsson och sy 
Anita, vår DD br. Leif Larsson från logen 
Höganäs nr 634 och hustru sy Bodil samt 
sy Christina och br. Lars Magneklint. Från 
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logen Nybyggarna Ängelholm hälsades 
deras O sy Anna-Brita Martinsson och sy 
Anitha Andersson välkomna. Reception 
genomfördes enligt vår Ordens ritual 
och vi kunde hälsa fyra nya medlemmar 
välkomna, Nämligen sy Anita och br. Sven 
Frejd, sy Anita Jönsson och br. Lars Nilsson. 
Ljussläckningen utfördes till stämningsfull 
musik.
Efter mötet bjöds på en svalkande drink 
och stämningen höjdes. Alla logesyskonen 
intog sina platser vid vackert dukade 
bord. Ja, det är en känsla av Nobelfest. 
En delikat gåsmiddag med tillbehör 
serverades. De som gillade svartsoppa hade 
chans att smaka denna förrätt. Övriga fick 
sillsmörgås. Ingen gåsmiddag utan skånsk 
äppelkaka med vaniljsås, så blev det även 
denna kväll.

Sju gäster hälsades välkomna av O 
Br Åke Mellnert. Menyn bestod av 
turkiska ”Meze” med fyra varma och 
fyra kalla rätter. Sy Bitte berättade och 
visade fantastiska bilder från sina resor 
i Turkiet. Efter ett trevligt och givande 
efterkapitel skildes vi åt efter en fin 
Vasakväll./KH

fortsättning från förra sidan

Kommittén för aftonens efterkapitel

Lördagen den 22 september gästades 
logen av DD-paret Br Lennart och DH 
Sy Anita Nilsson samt O Br Per Dahlman 
och Sy Gunnel Hallberg Dahlman LL 
Skåne nr 570. Parentation hölls över 
avlidna medlemmen Sy Maud Andersson 
och MM Br Ronny spelade Där rosor 
aldrig dör. Sy Karin rapporterade från 
Sverige-Amerikadagen i Önnestad och 
tackade alla logesyskon som hjälpt 
till med firandet. Nästa år den 18 
augusti högtidlighålls 25-års jubileum 
i Önnestad. Sy Gunnel Larsson som 
varit på resa i Amerika hade hälsningar 
från Vasasyskon däröver. Efterkapitlets 
tema var  ”Turkiet i ord och bild” med 
Sy Bitte Kjellberg. fortsättning på sidan 24

FDO sy Lilian Anzelius Collin talade till 
recipienderna och recipiendernas tal hölls 
av br. Sven Frejd. Traditionsenliga skålar 
utbringades
Mats Nilsson spelade upp till dans och det 
dansades flitigt till efter midnatt.
Många logesyskon kunde också gå hem med 
vinster från ett som vanligt stort lotteri. 
Arbetsgruppen avtackades och vi gick hem 
med en skön känsla av god Vasa-Anda.
BLH/Eivor Höörgren

VÄLKOMNA ATT FIRA 
75-ÅRSJUBILEUM

I LOGEN KÄRNAN NR 608
Lördagen den 13 april 2013  

i Odd Fellows lokaler  
Trädgårdsgatan 13, Helsingborg

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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LOGEGLIMTAR

Br. Morgan fick till uppgift att visa sin förmåga att sticka. Br. 
Bosse fick sy i knapp efter konstens alla regler.

Våra nya medlemmar i logen Skåne vid oktobermötet, Britt o 
Jerry Sahlin och O. CM/CMA.

Våra nya medlemmar i logen Skåne vid septembermöte, Lena 
o Jan Friberg.

”Solens mat” med 
Bo Hagström i LL 
Skåne nr 570.

Sy Jeanette med medhjälpare satte verkligen bröderna på prov. 
det var många tokigheter som systrarna utsatte sina bröder 
för.

Logen Kärnan nr 608’s nya medlemmar.
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Ja, det är en känsla av Nobelfest i Logen Kärnan nr 608. En delikat gåsmiddag med tillbehör serverades.
Till vänster: Högtidsfest i logen Christian nr 617.

Nedan: Läckert dukade bord i LL Christian nr 617.

Sång av studerande vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola. 
Uppträdde iLL Småland nr 618.
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Till vänster: LL 680 Gunvor Åsäng, som gladde oss med 
dragspel, cittra, sång och roliga historier avtackades av logens 
KL Sy Marianne Walldén.

Nedan: LL 680 En trio med keyboard, kontrabas och trummor 
samt en välsjungande vokalist underhöll oss med soft jazz i 
gammal, god stil.

Br Olle Olsson överlämnar gåva från Logen Skåne nr 570. 

Här sitter Br Hans-Ingvar Hansson och rättar de kluriga 
frågorna.
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God Jul och 
Gott  Nytt År

önskar

Storlogens Exekutiva Råd
P DM-Club 
Vasa Support Club 
Vasaarkivets Stödförening
Logen Skåne nr 570
Logen Kärnan nr 608

Logen Christian nr 617
Logen Ronneby nr 630 
Logen Tomelilla nr 631 
Logen Höganäs nr 634 
Logen Carl von Linné nr 678
Logen Utvandrarna nr 680 
Logen Nybyggarna nr 698
Logen Klockan nr 747
Logen Blå Jungfrun nr 749

Exekutiva Rådet 
i DL Södra 
Sverige nr 20
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Kerstin Helgeson LL 570
Anita och Lennart Nilsson LL 570
Olle Olsson LL 570
Olle och Marie Wickström LL 570
Agneta och Bo Västerstjärna LL 570
Karin och Sven Rönne LL 608
Bengt och Britt Åberg LL 608
Åke Mellnert och Carina Norin LL 617
Karin och Karl-Erik Mellnert LL 617
Maureene och Göte Bengtsson LL 618
Birgitta Hjortskull LL 630
Ulf och Ingegerd Alderlöf LL 630
Bertil och Ann-Margreth Ericsson LL 630
Siv och Gunnar Mossberg LL 630
Bengt-Arne och Gull-May Åstradsson LL 631
Ingrid och Bertil Cannerhagen LL 634
Berit och Hans Bogren LL 634
Gull-Maj och Bo Högstedt LL 634
Karl-Axel och Anita Bengtsson LL 634
Tore och Margaretha Tellberg LL Härnösand nr 673
Lena och Bengt Hammargren LL 678
Catherine och Göran Bringselius Nilsson LL 678
Gun och Gunnar Lith LL 679
Olle och Marianne Klavebäck LL 679
Jan och Gunnel Persson LL 680
Karl-Erik och Winette Forssander LL 680
Leif och Lena Svensson LL 747
Sven Olof och Christina Stigsson LL 747
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LL 698: I Köpenhamn bjöds vi på en båttur i kanalerna.

Lunch serverades på en trädgårdsservering.
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När vi åter anlände till Ängelholm ösregnade det, men dagen hade varit mycket trevlig!

LL 747: Vid de vackert dukade borden serverades laxsnittar, 
gås med tillbehör och desserten utgjordes av äpplekaka med 
vaniljsås.

LL 747: Br Leif läste ett stycke ur Fritjof Nilsson Piratens 
Bombi Bitt och jag.

LL 678: Sy Christina Hjorth och Br Arnt Moen i glatt 
samspråk.

LL 678: Kvällens underhållare, Peter Nilsson, avtackas av Sy 
O Ulla Wennerstrand-Nilsson.
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Välkommen till Framtidskommitténs möte i Växjö!
Utanför entrén tar Sy FDM emot kommittén vid den nytända 
julgranen. I den nya entréhallen visas Catherines bildspel 
”Home away from home” och i sammanträdesrummet laddas 
det upp inför ett intensivt brainstormande.

Överst: ER i sammanträdesrummet.
Ovan: SLH Bertil Ericsson, FDM Catherine Bringselius 
Nilsson, SLD 19 Tore Tellberg och MSLER Ulf Alderlöf.

Distriktets revisorer i arbete: Stig Olov Stigsson, Olle Klavebäck 
och Bengt-Arne Åstradsson.

ER-möte i Ljungby
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Läs mer om utställningen på Vasa-Arkivets sida på sidan 39.
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Lördagen den 20 oktober höll logen 
Christian nr 617 högtidsmöte.  O Br Åke 
Mellnert hälsade Välkommen.  Parentation 
hölls över avlidna medlemmen Br Lennart 
Qvist. Han har varit medlem sedan 
1972 och innehaft många betydelselfulla 
befattningar i logen.
Första nominering av tjänstemän för 2013 
föredrogs av nomineringskommittén. 
KL Sy Gertrud Rietz meddelade att 
den traditionella Kyrksöndagen första 
söndagen i advent i år äger rum i den gamla 
anrika kyrkan i Trolle Ljungby intill Trolle 
Ljungby slott. Sy Karin Holmqvist påminde 
om Sverige-Amerikadagens årsmöte i 
Önnestad. Val företogs av tjänstemän 
till Stiftelsen Sverige-Amerikadagen i 
Önnestad. Br Nils-Olof Olsson och Sy 
Margareta Tegnér valdes på två år i styrel-
sen, Br Ronny Ragnarsson som revisor och 
Br Gösta Löfstedt som revisorssuppleant 
på 1 år.
Under Kontakt Amerika berättade KL Sy 
Gertrud Rietz  om Janet Haag och hennes 
svensklärare.
Hälsningar framfördes och högtidsmötet 
avslutades ritualenligt och Br Åke tackade 
MM Br Ronny Ragnarsson för aftonens 
stämningsfyllda musik. Syskonen samlades 
sedan vid vackert dukade höstlika bord 
för en mycket god måltid. Första skålen 
tillägnades vår kung Carl XVI Gustav.
Sy Gunnel Olsson hade för kvällen tagit 
fram ett trevligt sånghäfte till Vasafesten. 
Efter måltiden kunde vi dansa till 
Christiansbandet under ledning av Br Åke 
och Sy Carina. Återigen skildes vi åt efter 
en mycket trevlig Vasakväll. /KH

fortsättning från sidan 14

Det har kanske 
glömts bort, men 
det finns medlems-
värvarmärken för, 
5, 10, 15, 20, 25 
st. nya medlemmar. 
Till var och en som 
uppfyller nämnda 
antal kan logen ut-
dela ett värvningsmärke, dessa är gratis.
Jag har ett antal av varje, när dessa är slut 
kommer det troligen inte tillverkas flera. 
Beslut kommer troligen att tas på Storloge-
mötet 2014 om detta!
Passa på att försöka värva nya medlemmar 
och då samtidigt utdela märket till de som 
uppfyller kraven på nämnda antal. 
Vi behöver många nya medlemmar, så vär-
va och få ett märke!

Logen kan beställa dessa märken av mig 
på:
Mail: ulfald@hotmail.com   
Tel: 0457-246 74   
Mobil: 0708-578935.
Vill samtidigt passa på att önska alla lycka  
till med planeringen och arbetet inför
distriktsmötet i maj.

Jag och syster Ingegerd önskar alla 
Vasasyskon en fröjdefull Jul och Ett Gott 
Nytt År.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf, MSLER-Sverige

Medlemsvärvningsmärken:
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Först en kort tillbakablick på sommarens 
aktiviteter:
Vår Loge medverkade traditionsenligt på 
hembygdsfesten i Barkeryd. Br Bo Ahlsgård 
samordnade Logens insatser och Br Rune 
Fornander överlämnade diplomet till Texas 
Lucia 2011, Lauren Garde. Detta var 24:e 
gången Logen deltog på Barkerydsdagen, 
ett tillfälle att visa upp vår Orden.
Årets sommarutflykt den 28 augusti 
arrangerades av Br Carl-Gustaf Ek och 
gick till Herrestad och Ljungby. Br Carl-
Gustaf berättade initierat om ”Mormor 
på Herrestad”, en tysk flykting som 
under senare delen av 1800-talet gjorde 
stora sociala insatser i bygden, strax 
väster om Värnamo. I Ljungby besöktes 
det innehållsrika Ljungbergsmuseet och 
intogs en välsmakande lunch. Det var 
mycket nöjda deltagare som återvände till 
Jönköping.

Logemötet den 29 september
Höstens första Logemöte var en kulturafton. 
Under ”Kontakt Amerika” informerade 
KL Maureen Bengtsson om en planerad 
utställning om samerna på Vasa-Arkivet i 
Bishop Hill. Ansvarig för utställningen är 
den jönköpingsbördiga arkivarien Viktoria 
Kofoid-Almgren. Vid efterkapitlet berättade 
Hans Ove Aldenbrink om ångfartyget 
Motala Express och dess intressanta historia. 
Fartyget gick länge i trafik på Vättern men 
är nu privatägt med bas i Stockholm.

Högtidsmötet den 27 oktober
Oktobermötet var i år extra innehållsrikt 
och festligt då vi firade att Logen fyllt 65 
år.

Ett fyrtiotal deltagare mötte upp, däribland 
sex gästande Vasasyskon. Vi hade glädjen 
att ta in tre nya medlemmar genom den 
högtidliga receptionsceremonin. LH Bo 
Ahlsgård presenterade förtjänstfullt glimtar 
ur Logens ärorika historia. Vi blev påminda 
om den mångfacetterade verksamheten 
under två tredjedels sekel.
Sy Ann-Marie Karlsson, Sy Kerstin 
Nilsson och Br Leif Nilsson fick motta 
Logens förtjänsttecken. Ordföranden Göte 
Bengtsson överlämnade blommor till Sy 
Kerstin Johansson som nu varit med i Vasa 
Orden av Amerika i sammanlagt hela 60 år, 
både i USA och i vår Loge.
Ett stort antal hyllningstelegram lästes upp. 
Hälsningar framfördes av vår DD Br Bo 
Ljungklint, av VDS i Distrikt 19 Br Seppo 
Bladbacke, av Br Olle Olsson som från 
LL Skåne nr 570 överlämnade en vacker 
ljusstake tillverkad i Orrefors och av Sy 
Marianne Andersson, LL Kongahälla nr 
702.
Vid efterkapitlet serverades en trerätters 
supé och utbringades sedvanliga skålar 

Ordf. Göte Bengtsson överlämnar blommor till Sy Kerstin 
Johansson, Vasamedlem sedan 1952.

fortsättning på sidan 29

LOGEN SMÅLAND nr 618
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1938 och bonaden som vi alltid har på 
väggen vid våra logemöten.
Elisabeth Stenkula återintogs i logen efter 
några års bortovaro. Gun Sellerberg, som 
under åren innehavt flera tjänstemans 
uppdrag i logen tilldelades 25 års märke.
Efter logemötet avnjöts en gemensam 
måltid. Den inleddes med att ordförande 
utbringade en skål och ett leve för ordens 
högste beskyddare Hans Majestät Konungen. 
Till toner från varierade slagdängor (CD:s) 
kunde sedan de danssugna ta ut stegen om 
man så önskade.

Lördag den 15 september startade hösten 
med logemöte i Stensbergs samlingslokal. 
Ca 60 medlemmar deltog. Sedvanliga 
mötesförhandlingar genomfördes under 
ordförande Britt-Marie Lindeblads ledning. 
Parentation över avlidne brodern Björn 
Hagström avhölls.
Logens kulturledare Bengt Nordlöw 
informerade om försöken att återuppta 
kontakten med vänloger i USA. Han 
informerade även om att 375-års-firandet 
av segelskeppet Calmare Nyckels ankomst 
till staten Delaware och bildandet av 
kolonin New Sweden kommer att börja 
där i maj 2013.
Efter en gemensam måltid höll Stig Enström 
ett föredrag på temat ”Fanns det vikingar 
i Kalmar”. Stig är författare till boken 
”Kalmar vikingatidens centrum”. Boken 
har uppmärksammats för att Stig menar 
att Kalmar och inte Björkö i Mälaren var 
vikingatidens centrum.

Lördag den 13 oktober genomfördes 
högtidsmöte i Stensbergs samlingslokal. 
Ett 50-tal medlemmar deltog. Mötets 
genomfördes under högtidliga former och 
ordförande Britt-Marie Lindeblad ledde 
som vanligt förhandlingarna med säker 
hand.
Vår kulturledare Bengt Nordlöw efterlyste 
fler minnessaker från föregående jubileer 
med anledning av segelskeppet Calmare 
Nyckels ankomst till staten Delaware 
år 1638. Han tyckte det skulle vara 
ganska ”häftigt” om vi kunde ha en liten 
utställning nästa år, som inte bara innehöll 
den femkrona han hade i sin hand från 

Logens ordförande Britt-Marie Lindeblad flankerad av 
Elisabeth Stenkula och Gun Sellerberg. 

Vasaorden av Amerikas lokalloge Calmare 
Nyckel nr 628 hade lördag 17 november 
sitt tredje logemöte för hösten. Logen ingår 
med fjorton andra lokalloger i södra Sverige 
i distriktsloge 20. Dess distriktsmästare 
Olle Wickström med hustru Marie hedrade 
logen med ett besök under mötet. I övrigt 
deltog ett 50-tal medlemmar.
Under logemötet togs bl.a. följande upp: 
Förslagen på 2013 nya tjänstemän lästes 
upp. Ett föredrag om det blodigaste slaget 
under det amerikanska inbördeskriget 
1861-65 utlovades till hösten 2013. En 
upptagning av svenska emigrantvisor 
har donerats till logen. Logen Balder i 
Kalifornien vill återuppta kontakten med 

LOGEN CALMARE NYCKEL  
nr 628
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Bonaden med segelfartyget Calmar Nyckel.

logen, och tänker bl.a. sända över text och 
bilder från naturreservatet Redwoods i 
logens närhet. Inget offentligt minnesmärke 
över fartyget Calmare Nyckel finns i 
Kalmar. Logen funderar på hur ett sådant 
skulle kunna utformas och komma på plats 
inför 375-års-jubileet av fartygets ankomst 
till Delaware 1638.
Efter en gemensam middag berättade 
Kalmarprofilen Hans Duned på ett 
engagerande sätt om sina besök i Kalmars 
amerikanska vänort Wilmington. 1963 
skrevs ett vänortsavtal mellan Kalmar och 
Wilmington. Hans var där första gången 
1969 och har sedan besökt orten ett 40-tal 
gånger. Delaware är USA:s näst minsta stat 
och ligger längs östkusten mellan New York 
och Washington nära Philadelphia. Ytan är 
ungefär som Ölands och man har omkring 
9 miljoner invånare. Själva Wilmington har 
ca 70 000 invånare. Delaware har ett stort 
antal civila forskare och ingenjörer och den 
ekonomiska och industriella utvecklingen 
är nära kopplad till inverkningarna av Du 
Pont, ett av världens största kemiföretag.
//

Lördagen den 15 september hade Logen 
Tomelilla nr 631 sitt första möte efter 
sommaren som välkomnades av Ordf. 
Sy Gull-May Åstradsson i Kverrestads 
Bygdegård med skaldjursinspirerat 
efterkapitel.
Efter mötet hade Br Hans-Ingvar Hansson 
satt upp en trevlig tipsrunda i Bygdegårdens 
trädgård med luriga frågor och vinnare 
blev Br Conny Häll från LL Christian i 
Kristianstad nr 617. 
I samband med prisutdelningen berättade 
Br Hans-Ingvar Hansson att Vasaaktörerna 
dagen efter skall spela en välgörenhetsgala 
för Lions i Tomelilla med Lustspelet 
”Röster man aldrig glömmer” som vår DD 
Sy Nadja Häll från LL Christian nr 617 
tyckte var ett mycket bra initiativ.
Sedan började frossan av räkor och kräftor. 
En och annan sång blev det också i den 
goda stämningen vi hade och alla var på ett 
strålande humör. Vid kaffet ledde Br Bengt-
Arne Åstradsson dragning i närvarolotteriet 
och trisslotterna som denna kväll gick 
till Systrarna Signe Johansson och Ulla 
Nilsson samt till Bröderna Bo Wigren och 
Helge Hansson. I det vanliga lotteriet som 
till dagen bestod av skänkta vinster gick 
första priset till Sy Birgit Löfvall som tog 
en burk handplockade samt syltade blåbär 
från Norrland skänkt av vår
Sy Ylva Persson Hallström. 
Åter en trevlig kväll med god Vasaanda.
Dagen efter som blev en lyckad föreställning 
med Vasaaktörerna med gästartisterna 
Evelina Åkesson och Gustav Brandt 
inbringade 4200:- som oavkortad går till 
Lions och deras hjälpverksamhet.

fortsättning på nästa sida

LOGEN TOMELILLA nr 631
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Br Sven-Erik Nilsson, Sy Inga Nilsson och Br Manne Andersson 
på tipspromenad i Kverrestad Bygdegårds trädgård.

Lördagen den 17 november hade Logen 
Tomelilla högtidsmöte med reception av 
en ny medlem Sy Birgitta Jönsson som 
intogs i Logen med en fin stämningsfull 
ceremoni.
Vid Kontakt Amerika berättade vår Br 
KL Enar Hallström om ”vår” studiecirkel 
i ämnet ”svensk emigration till Amerika” 
under tiden 1846-1920 som har varit under 
ledning av vår duktige studieledare Br 
Hans W Lundgren. Br KL Enar Hallström 
berättade om tiden före 1850-talet som 
ledde fram till den stora emigrationsvågen 
i mitten av 1800-talet och att historisk tid 
började räknas från och med 1050 i Norden. 
I början på 1800-talet splittrades Norden 

Irländska sången ”THE WILD ROVER”, 
där vi kunde klappa med i takten. Ett 
mycket fint och uppskattat program så 
man ryktes med i hela kroppen. 
I närvarolotteriet vann, Sy Birgit Löfvall, 
Sy Inga Persson,
Br Hans W Lundgren och Br Bengt-Arne 
Åstradsson,
Mätta av kalvköttsgryta och cheesecake 
lämnade vi Logemötet med leende på 
läpparna och ser fram emot högtidsmötet, 
med intagning av nya medlemmar. 
EH/G-MÅ

Lördagen den 13 oktober hade Logen 
Tomelilla Logemöte. Det balloterades 
det in tre gäster, som kommer att bli 
Logemedlemmar inom kort.
KL Br Enar Hallström berättade om att Vasa 
aktörerna hade spelat gratis för LIONS i det 
uppskattade lustspelet ”RÖSTER MAN 
ALDRIG GLÖMMER” och som hade 
inbringat 4200 kronor som gick oavkortat 
till LIONS hjälporganisation 
LH Br Hans-Ingvar Hansson berättade 
historien om Erik Jansson och om hur orten 
Bishop Hill i USA bildades. Erik Jansson 
född den 19 december 1808 i Biskopskulle 
utanför Uppsala, vid 25 års ålder började 
han predika sina egna tolkningar av bibeln 
och förkastade den luterska läran.
Hans karismatiska läggning och ofantliga 
övertalningsförmåga, gjorde att han fick 
allt fler till sin sekt. Flertalet gånger blev 
Erik Jansson kastad i fängelse för sin tro 
och i sitt sätt att predika och 1845 tog han 
sin sekt över till Amerika och totalt mellan 
1846-1854 var det cirka 1500 människor 
som följde Erik Jansson över till Amerika, 
där han började uppbyggnaden av Bishop 
Hill. 
Erik Jansson styrde sin grupp av människor 
med järnhand. Den 4 juli 1850 mördades 
Erik Jansson av Johan Roth, som ”bara fick 
ett års fängelse för mord”.
Efter maten uppträdde paret Thomas 
Tellving och Lisa Eliasson med programmet, 
”FOLKLIG MUSIK FRÅN SKÅNE, 
SKANDINAVIEN OCH IRLAND”. De 
inledde programmet med två polskor från 
Jämtland, fortsatte med många ”mustiga” 
sånger från 1800-talet och från Skåne. Det 
härliga programmet avslutades med den 

fortsättning från föregående sida
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under Napoleonkriget, svenske kungen 
Karl den XIII, dör barnlös och efter vissa 
turer valdes en fiendeofficer Jean Babtiste 
Bernadotte till svensk kung. Krigen upphör 
och det blir en kraftig befolkningsökning i 
Norden.
Frågan är, fanns det arbete till alla? Den 
och andra frågor får vi svar på den 19 
januari 2013 i vår Loges efterkapitel, då 
studiecirkeln skall redovisa med ett spel 
där även VASAAKTÖRERNA agerar 
tillsammans med studiecirkelns deltagare 
och dess ledare Br Hans W Lundgren.
Efter mötet var det bankett till de mycket 
fint dukade borden av bl.a. Sy Evy Fredsberg. 
Efter den goda maten dansade vi till Sven-
Åke Mårtenssons enmansorkester, där i 
stort sett alla som kunde dansa, dansade. 
Kvällen avslutades med kaffe och tårta och 
dragning i Närvarolotteriet och vinnare 
denna gång blev: Sy Kerstin Ferm, Sy Eva 
Danielsson, Br Conny Häll och Br Bengt-
Arne Åstradsson. 
Som vanligt en mycket trevlig kväll i vår 
”familjära” Loge.

Text G-MÅ o EH

Vår nye medlem i LL Tomelilla nr 631. Fr.v. CM Br Lars-
Göran Andersson, Ordf. Sy Gull-May Åstradsson, Sy Birgitta 
Jönsson och CMA Sy Evy Fredsberg

Lördagen den 13 oktober hade logen 
Höganäs logemöte på Vikens Hemgård 
med efterkapitel Brödernas afton. Mötet 
förflöt på sedvanligt stilfullt sätt och vi 
såg medtillförsikt fram emot brödernas 
framträdande. Kvällens tema var ”Fiskarna 
i hamnen” och när ridån gick upp fick vi se 
ett gäng fiskaregubbar som satt och lagade 
nät. Vi fick vara med om ett riktigt skådespel 
och applåderna var både uppskattande och 
ärliga. Våra Bröder visade sig vara riktiga 
skådespelare.

Fiskarna i hamnen framförd 
av våra fiskarbröder.

Kvällen förflöt därefter med dans till 
Husbandet och till sist var det bara 
lottdragningen kvar. Många fina vinster 
fann sina nya ägare och vi gick hem nöjda 
med kvällen.
KL Anita Bengtsson

fortsättning från sidan 25

och leven. Talet till de nya medlemmarna 
Br Anders Emmerman, Sy Gunnel 
Suneson och Br Måns Suneson hölls av 
VO Bo Ahlsgård. Fem unga studerande 
vid musiklinjen på Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola underhöll med ett strålande 
sång- och musikprogram, vilket renderade 
rungande applåder och en repris av 
slutnumret ”Swing it, magistern!”.
Ja, detta var en kväll i bästa Vasa-anda, värd 
att minnas.
 /Göte Bengtsson

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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På oktobermötet bjöds vi till bords till 
vackert höstdukade bord i stora salen. Ett 
stort tack till Sy Anja för gubbröran och till 
Sy Lena för kakan till kaffet. 
I pausen mellan huvudrätten och kaffet 
underhöll oss kantorn, tillika ledaren för 
Växjö manskör, Peter ”Nille” Nilsson med 
sång till egenhändigt ackompanjemang på 
gitarr, inte dragspel som hade utlovats. Han 
spelade genuina bondkomiksånger, som 
uppskattades för sina kluriga rim, dråpliga 
texter och sprittande musik.

De historiska lämningar som finns är från 
1800-talet, tidigast, jämför det med de 
lämningar som finns i Sverige från tidig 
medeltid. Det brukar imponera på ameri-
kanerna.
Birgitta har knutit kontakt mellan Lin-
néuniversitetet och Bethany College i 
Lindsborg och hoppas på att det skall bär 
frukt framöver.
/GN

Peter ”Nille” Nilsson med gitarr underhöll logen Carl von 
Linné den 13 oktober.

Den 24 november berättade Nicholas och 
Birgitta Waters om sina amerikanska även-
tyr i Lindsborg, Kansas. Kansas ligger mitt 
i USA på prärien med 40 graders värme 
och är det svenskaste som finns söder om 
Minnesota. 

Nickolas och Birgitta Waters berättade om sina amerikanska 
äventyr i Kansas.

Dalahästen är den starkaste svenska symbolen i svenskame-
rika.

LOGEN CARL von LINNÉ nr 
678
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Novembermörkret tar över och så gör också 
alla våra vise tjänstemän 121117!
Vasaorden av Amerika, logen Westervik nr 
679 hade sitt novembermöte 17/11-12. I 
möteslokalen tog som traditionen bjuder 
alla våra vice tjänstemän över mötet. Ett 
bra sätt för alla vice tjänstemän att känna 
på hur mötet ska göra och kan därav lära 
mycket och bra chans för alla ordinarie 
tjänstemän att reflektera över vad som 
görs och vad som sägs. Det som hände i 
år var att vi för första gången då det inta 
var ett högtidsmöte kunde ta in en ny 
medlem då hon inte hade kunna närvara 
vid densamma. Vi hälsade Sy Maj Rondal 
varmt välkommen till oss. 

Temat för kvällens efterkapitel gick i 
”falskhetens tecken”. Här serverade 
en fantastisk god falsk gås med alla 
välsmakande tillbehör som frestade en 
finsmakare. Utan att överdriva det minsta 
kan sägas att måltiden var en fest för både 
öga och gom.  Att gåsen var misstänkt lik en 
kalkon låtsades ingen av de väluppfostrade 
logesyskonen om. Till kaffet serverade en 
spröd mjuk kaka som bara smälte i munnen 
det mest falska med den var nog att alla 
trodde att de inte fått någon egen kaka och 
bara ville ha fler. 

Fr v: CM sy Junis, br Anders Nilsson, sy Inger Gunnarsson, 
sy Kirsti Nilsson, O sy Gunilla, sy Tatyana Andersson, br Clas 
Andersson och CMA sy Lilian. Bild: Br Christer Hultberg
Logen Westervik nr 679 av Vasaorden av 
Amerika ökar ständigt i medlemsantal och vi 
träffas under såväl vardagliga som högtidliga 
former och har det trevligt tillsammans. 
Fem nya medlemmar blev intagna nu på 
Högtidsmötet i oktober 2012 och det var 
Anders Nilsson, Inger Gunnarsson, Kirsti 
Nilsson, Tatyana Andersson och Clas 
Andersson som blev varmt välkomnade 
under högtidliga konfigurationer. Går allt 
som det ska så kommer det tre medlemmar 
till i november. Logen gästades också på 
högtidsmötet av DD Birgith Fogelström 
från Logen Blå Jungfrun Oskarshamn . 
På efterkapitlet serverades Lantpaté med 
cumberlandsås till förrätt som var en fröjd 
både för öga och gom och därtill varmrätt 
som bestod av ost- och örtfylld lax som 
naturligtvis, som det hörs, kom från 
ostkusten. En högtidsstund på efterkapitlet 
innehöll en aktion av Vasasmycken som 
blev hett eftertraktade där behållningen 
gick till vårt jubileumskonto. Lotteri och 
dans till levande orkester hann vi också 
med, en underbar kväll i sann vasanda som 
höll på ända in på småtimmarna då alla tog 
sig hem i höstnatten.   Anette Hultberg LH fortsättning på nästa sida

Vår loge växer. En ny medlem är intagen här vår nya syster 
Maj Rondal och kvällens O Br Christer. Flankeras av CM Sy 
Junis och BCM Sy Marianne.

LOGEN WESTERVIK nr 679 
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Logemöte lördagen den 15 sept. 2012 
o Br Lennart Mattsson hälsade alla 
välkomna till höstens första logemöte, 
vår DD Sy Inger Ericsson och Br Ingvar 
Åkesson från LL Klockan nr 747 samt 
tjugo egna syskon. 
Efter sedvanliga förhandlingar plockades 
logen snabbt undan. Syskonen minglade 
och hälsade två gäster välkomna. En god 
måltid med varmrökt lax och tillbehör 
intogs vid sittande bord. Därefter tog vi 
plats för att lyssna på kvällens underhållare 
Gunvor Åsäng, som gladde oss med 
dragspel, cittra, sång och roliga historier. 
I matsalen väntade sedan kaffe, kaka och 
lotteri. Åter en gemytlig Vasakväll. 

fortsättning på sidan 34

Gunvor Åsäng, som gladde oss med dragspel och sång.

fortsättning från föregående sida
Kvällen höjdpunkt i underhållnig var 
nog det mest falska som tänkas kan. 
Här lämnades det öppet till alla med en 
normalbegåvning i musikaliska toner att 
gråta en skvätt. Sy Anette ledde allsången 
och Br Walle spelade enbart på de svarta 
tangenterna och då kan det förstås att 
det inte kunde låta på annat sätt. Vi kan 
ändå berätta för alla att varenda en hade 
fantastiskt rolig och skrålade så taket nästan 
lyfte. Sy Anna undrade om vi inte kunde 
den normala texten till ”Rönnedal”? Vi alla 
svängde så småningom våra lurviga till lite 
musik från dragspel och CD. 
Då vi tassade hem i natten hade vi alla 
syskon stärkt syskonbanden och lagt ännu 
en oförglömlig kväll i sann Vasaanda till 
våra hjärtan.  
Anette Hultberg LH

Så som traditionen bjuder tar vice över på våra novembermöten 
här är kvällens tjänstemän kortet är taget av kvällens BPS, Sy 
Anette, och alltså inte med på bild fr. höger: CM Sy Junis, 
FS Br Håkan, KL Sy Rosemary, VO Sy Ulla, K Br Olle, O 
Br Christer, FDO Sy Anna, PS Sy Lena, LH Sy Gun, IV Br 
Conny BMC Sy Marianne och bakom K Br Walle. 

LOGEN UTVANDRARNA nr 
680
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Höstutflykt
I början av september blev det dags för 
årets utflykt. Arrangörerna hade tagit ett 
lite annorlunda grepp på resandet, efter ett 
kort logemöte med ballotering satt vi upp 
i en buss som tog oss till Danmark och 
Köpenhamn. Deltagarantalet var litet, men 
de som deltog fick en mycket trevlig dag.
Ett uppehåll för frukost i det gröna var 
inlagt, väderguden var på ett strålande 
humör, det regnade inte förrän vi var 
på hemväg! I Köpenhamn bjöds vi på 
en båttur i kanalerna, det var en trevlig 
upplevelse, det är inte ofta man ser staden 
i detta perspektiv. Lunch serverades på 
en trädgårdsservering, ett antal smårätter 
bjöds, bland annat danskt rågbröd med 
flott! Jättegott, tyckte i alla fall jag!
En trio underhöll till maten, kanske borde 
man införa någon sorts högsta ljudnivå på 
sådant!
Ett sista stopp blev det i en liten hamn 
på Kustvejen mellan Köpenhamn och 
Helsingör och där förrättades dragningen 
på dagens lotteri lotterna hade som vanligt 
en strykande åtgång.
När vi åter anlände till Ängelholm ösregnade 
det, men dagen hade varit mycket trevlig!
Och, vad tiden gått fort! Göte S

Höstens första logemöte i LL Klockan 
747 hölls lördagen den 22 september. 
Vid logemötet meddelades att O Br 
Leif och PS Sy  Lena hade deltagit i 
tjänstemannakonferensen i Ljungby. 
DD Br Olle Och Sy Inger, DD i LL 680 
hade deltagit i DD-konferensen. Alla blev 
inspirerade av att träffa andra Vasasyskon 
och alla var överens om att vi måste bli fler 
medlemmar.  Därför var det glädjande att vi 
balloterade in två nya blivande medlemmar 
i Klockan 747denna kväll.
Vi bänkade oss kring borden som prunkade 
i höstens vackra färger och avnjöt en god 
middag.
Så var det dags för kvällens föredragshål-
lare Claes Ruderstam, som talade om emi-
grationen främst från Vittsjö med omnejd. 
Hur drömmen om ett bättre liv fick män-
niskor att ge sig iväg på en resa mot en oviss 
framtid. Claes hade gjort en resa i USA i 
emigranternas fotspår och visade också bil-
der från till exempel Chicago, Lindström 
och Vasa. Han berättade om lekmannapre-
dikanten Erik Jansson som grundade en 
koloni vid Bishop Hill med 400 personer, 
men fyra år senare mördades 
Jansson. Bishop Hill fick namnet efter Bi-
skopskulla.

Claes Ruderstam och Leif Svensson

LOGEN NYBYGGARNA nr 698 LOGEN KLOCKAN nr 747
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Logemöte lördagen den 13 okt. 2012 
o Br Lennart Mattsson kunde med glädje 
konstatera att en rad gäster hittat till 
Karlshamn, nämligen Ingrid Cannerhagen 
OS DL 20, Bertil Cannerhagen FS LL 
634, Åke Mellnert O LL 617 och SLD 
DL 20, Carina Norin CM LL 617 Inger 
Ericsson DO LL680, Ingvar Åkesson LL 
747, Agneta Klämfeldt O LL 630, Karin 
Mellnert LL 617 samt Karl-Erik Mellnert 
LL 617. 
Dessa och de egna syskonen hälsades varmt 
välkomna till kvällens möte. 
Under förhandlingarna upplästes bl.a. två 
inkomna förslag till mottagare av årets 

Hedersstandar. Syskonen får fundera till 
nästa gång, då röstning sker. 
I matsalen väntade sedan buffén med 
höstgryta, rotfruktsgratäng och sallads~ 
bord. Många såg fram mot kvällens 
efterkapitel, och förväntningarna infriades 
verkligen. En trio med keyboard, kontrabas 
och trummor samt en välsjungande vokalist 
underhöll oss med soft jazz i gammal, god 
stil. ”As time goes by”, ”Georgia on my 
mind” var bara två av de härliga melodier 
från förr som fick oss ”in a good mood”.  
Kvällen avslutades som vanligt i matsalen 
med kaffe och lotteri. KL 

fortsättning från sidan 32

Efter det intressanta föredraget smakade 
kaffe och kaka gott och efter lottdragningen 
var det dags att skiljas åt efter en trevlig 
Vasakväll./IE
Lördagen den17 november hade Logen 
Klockan Högtidsmöte med reception. Med 
stor glädje installerade vi under högtidliga 
former våra tre nya medlemmar och hälsade 
dem varmt välkomna.
KL läste goda råd till människor som tänkt 
utvandra till USA i slutet av 1800-talet. 
Man fick vara beredd på att jobba hårt 
annars kunde man stanna hemma. I ett 
brev hem till Sverige berättades om den 
farliga och långa resan och de synnerligen 
primitiva förhållandena ombord på båten.
Vid de vackert dukade borden serverades 
laxsnittar, gås med tillbehör och desserten 
utgjordes av äpplekaka med vaniljsås. 
En riktigt skånsk måltid! Stämningen 
var hög såväl bland gäster, de nyintagna 
logesyskonen och våra egna logesyskon. 
Br Leif läste ett stycke ur Fritjof Nilsson 
Piratens Bombi Bitt och jag .

Efter välbehövlig motion på dansgolvet 
var det dags för kaffe och kaka. Vid 
lottdragningen hade en del tur och andra 
var mindre lyckosamma. Efter ytterligare 
några danser var det dags att skiljas åt efter 
ytterligare en fantastisk Vasakväll. /IE

Tre nya medlemmar: Ingrid och Ingemar Jönsson och Inger 
Fröid.
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veckoslut. Att få det välkomnandet gör att 
man vill arbeta intensivare med att föra 
fram Arkivet och Vasa Ordern of America. 
Öppna upp och välkomna fler besökare 
och få flera medlemmar.

Förberedelserna pågår nu för fullt för vår 
stora utställning i juni 2013, ”The land of 
samipeople”. Utställningen kommer att 
täcka en yta på 150 kvadratmeter, dvs en 
yta av alla tre planen på Arkivet  och som 
kommer att skeppas från norra Sverige till 
Seattle och sedan vidare till Bishop Hill 
och Arkivet via Minneapolis.

Utställningen är uppdelad i fyra delar: 
röd, gul, blå och grön. Den röda delen 
presenterar samekulturen, hur samerna 
vallar sina renar över fjället, språk, jojk, 

traditionella kläder, fiske och bilder från 
olika områden. 

Den gula delen presenterar olika tekniker 
för att tillverka olika föremål, färgning 
av renskinn, smycken, konsten i att väva, 
binda korgar samt olika material som 
samerna använder sig av.

Blå och grön del presenterar samernas arv, 
hur folk lever idag, deras religion, klädernas 
betydelse, hur skor tillverkas av renskinn 
och tillverkning av bälten som tillhör deras 
klädsel.

Till detta kommer även ”röra och känna”, 
som passar för den yngre gruppen, peda-
gogiska böcker, CD-skivor och möjlighet 
att lära hur man tillverkar mindre alster. 

Önskar alla varmt välkomna!  Samarbete har 
inletts med RESEHUSET i Jönköping.
                                                                  
Viktoria Kofoid – Almgren, Archivist
                                                                                
Vasa Order of America National Archives, 
Inc.

I maj hade jag äran 
att få medverka vid 
DL Lake Michigan 
Nr 8 Convention i 
Carol Stream, Illinois. 
Det var underbart 
att få träffa så många 
trevliga människor 
på ett och samma 

Utställning om samerna 2013 
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VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt! 

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara 
svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com

Nu är det tid att tända adventsljusen igen för att skingra vinterns dystra mörker.

POSTTIDNING  B


