
VASA     NYTT

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

                    nr 4 årgång 48                               december 2014

Julfirande på en herrgård i Småland.



2

Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Sekreterare: Br Kjell Åhlander
Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Sy Gull-Maj Högstedt

Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club. 

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgironummer 
105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 feb 2015.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson,
adresser finns på sista sidan.
Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bild-
erna vara i digital form i bifogade filer till din e-post med så hög upplös- 
ning som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.
Foto på framsidan: Catherine Bringselius Nilsson ©

Information om vad vi i Sverige får tillbaka av Storloge-per capitan! 
Det här är en information om vad som kommer oss till del i Sverige av den per capita-
avgift vi betalar till Storlogen under innevarande termin (2014-2018). 
Siffrorna är ungefärliga, beroende på gällande dollarkurs vid tillfället och antalet med-
lemmar! 
Årets Svensk Amerikan:    15 000kr
Vasa Nytt DL 20:       7 500kr 
Vasa kärven DL 19:       7 500kr
Vasa Star:      60 000kr
Brevmärken:       4 500kr 
Kostnad för Membership Kits:      3 000kr 

fortsättning på nästa sida
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ORDENSSYSKON. 
Nu närmar vi oss åter igen slutet på ett år 
och frågan som vi säkert ställer oss alla är 
som vanligt -vart har detta år tagit vägen? 
Under det gångna året har vi i logerna fått 
uppleva många fina och intressanta loge-
möten. Alla loger har därtill hörande ef-
terkapitel som innehållit många olika men 
mycket intressanta program av skilda slag. 
När detta läses har jag och min Sy Marie 
haft glädjen att besöka 93 % av logerna i 
vårt distrikt och målsättningen är att samt-
liga loger skall besökas innan Distriktsmö-
testerminen är till ända. Planeringen inför 
det kommande Distriktsmötet pågår för 
fullt och i mitten av detta nummer finner 
Du en inbjudan till detta evenemang. Vid 
Distriktsmötet kommer vi även att fira att 
vårt Distrikt blir 65 år 2015. Detta kom-
mer givetvis att firas med ett inslag på själva 
mötet samt på banketten på lördagskvällen. 
Vad det är får vi alla veta som kommer till 
Ljungby och närvarar i det 32:e Distrikts-
mötet i vårt Distrikt. 
Alla logers nomineringskommittéer är nu 
inne i ett intensivt arbete för att få en så 

bra tjänstemannastab som möjligt. Blir Du 
tillfrågad så skall du se det som ett heders-
uppdrag och givetvis ställa upp om Du blir 
tillfrågad och har möjlighet. Säg inte att 
Du inte klarar av det. Det vet du ju inte – 
Du har ju inte provat. 
Som avslutning vill jag och Marie tacka 
alla logesyskon för det helt underbara be-
mötande vi erhållit vid våra logebesök samt 
vid all annan konversation som varit under 
året. 
Vi önskar alla Vasasyskon en  

God jul och Gott Nytt År 
I Sanning och Enighet 
Olle Wickström 
DM 

MSLER resekostnad vid Storlogens ER-möten  
samt Storlogemötet. Summan utslaget per år,  
2 ER-möten under terminen, samt Storloge- 
mötet 2018.         7 500kr
     Totalt: 105 000kr/år
Storlogen betalar också för resor och traktamenten för de Svenska delegaterna på Stor-
logemötet 2018, ej medtaget i ovanstående, kostnad för tre delegater ca 30 000kr, gör 
c:a 1,5 dollar per medlem. 
Av 2015 års per capita på 15 dollar får vi tillbaka c:a 6,5 dollar. Av 2016-2017 års per 
capita på 17 dollar får vi tillbaka c:a 4,5 dollar. För 2018 får vi tillbaka ca 3,5 dollar. 
I Sanning och Enighet 
Ulf Alderlöf  / MSLER-Sverige

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
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Är din loges historia värd att bevaras?

Bästa Vasamedlem,
Jag skulle önska att du svarar ja. Du 
kanske säger, att det gör vi redan genom 
verksamhetsberättelser, möteskalendrar, 
mötesprotokoll o.d. Javisst, det är bra, 
där har du strukturen, skelettet, stommen 
som hela verksamheten rör sig kring. Att 
placera in händelser utefter en tidsaxel är 
naturligtvis viktigt i en historieskrivning, 
men det är inte tillräckligt för att skapa 
levande historia. Jag vill lyfta fram några 
faktorer, som är relevanta i sammanhanget: 
människorna i och kring logen, logens 
karaktär och logens omgivning. 
Vilka människor har varit med i 
logen genom åren? Alla har sin unika 
levnadsberättelse. Där ges också ofta svaret 
på varför man blev medlem i Vasa Orden 
av Amerika och eventuella släktband till 
USA. Logerna är inte konformistiska. 
De har sin egen karaktär, som präglas av 
medlemmarna i logen. Omvärldsfaktorer 
har betydelse för en loges förutsättningar att 
driva sin verksamhet. Ekonomiska villkor 
och geografisk placering är faktorer, som 
skulle kunna undersökas och ge värdefull 
information.  

I Regeringens framtidskommission (anto-
login Framtidstankar) framhåller huvudse-
kreterare Jesper Strömbäck att vi människor 
är dåliga på att tänka långsiktigt och beto-
nar särskilt två förbannelser, som hindrar 
oss från att tänka hållbart inför framtiden: 
kortsiktighetens och historielöshetens förban-
nelser.  
Det var en långsiktigt hållbar strategi 
som vi i den utbytta Framtidskommittén 
hade på gång. Det jag kan göra nu är att 
vädja till er i logerna: skapa en levande 
historiebeskrivning av din loge. Låt dåtiden 
vara det starka fundament som bär upp 
framtiden. Jag har tänkt i dessa banor 
tidigare, bland annat i mitt högtidstal 
på Hans Mattson-dagen i Önnestad för 
några år sedan: ”trä en tråd från dåtid till 
framtid och låt nuet bli rosetten som håller 
samman gårdagen och morgondagen”. 
Hållbar utveckling är en process som måste 
pågå kontinuerligt. Snabba processer ger 
ofta bara snabbhet som resultat. Så ta det 
lugnt i helgen. Då kommer idéer att spira 
både framåt och bakåt i tiden.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Catherine Bringselius Nilsson
FDM/SLD

Var är min grötskål??

FÖRE DETTA DISTRIKTS-
MÄSTARENS SPALT
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I augusti var det Tjänstemannakonferens i 
Ljungby och inför den gick färgskrivaren 
för högtryck här hemma. Då det var en stor 
uppdatering av tjänstemannapärmarna, 
som skulle göras i Ljungby.
Det har varit ER-möte i Ljungby i oktober. 
Där beslutade vi bland annat om nya 
blanketter för terminsrapporten och 
medlemsrapporteringen. Nya filer finns för 
nedladdning på hemsidan och jag kommer 
också att e-posta dem till respektive PS. 
Mitt äldsta barnbarn Alexander fyllde 8 år 
i augusti. Han har kommit i den åldern då 
han sitter och läser mängder av böcker, så det 
har blivit mycket läsning under sommaren 
och hösten. Tiden går så fort när man ser 
och följer de små barnen. Lillebror Gabriel 
som är 2,5 år sitter nu tillsammans med sin 
storebror och ritar. Ordförrådet ökas hela 
tiden och han räknar gärna till tio.
Tack för gratulationerna på min födelsedag, 
som jag firade på Bistro Royal i Malmö. 
Förr var denna en kunglig väntsal och nu 
är den en väldigt tjusig restaurang, med 
intarsia och fina målningar.
Sedan till sist vill jag önska mina kära 
Vasasyskon en Underbar Jultid och ett 
Gott Nytt Vasaår.

Kära Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Agneta Västerstjärna
DS

ORDENSSYSKON!
Min spalt sträcker sig från i somras, 
eftersom den texten inte kom med i förra 
numret av Vasa Nytt. I juni besökte jag och 
min make Bo, Logen Tomelilla på deras 
60-års jubileum. Det firades på Bollerups 
Lantbruksinstitut med jubileumsmöte i 
gymnastiksalen och jubileumsmiddag på 
Borgen. Tänk vilken fantastisk miljö det 
är på Bollerup. Vi deltog den femte juli 
i Logen Skånes utflykt till Österlen med 
besök på Gunnarshögs gård och Autoseum 
samt grillning hemma hos logesyskonen 
Marianne och Bengt i Snårestad. Det var 
också mycket välorganiserat och trevligt.
Under sommaren har vi även hunnit 
med en skön semesterresa till Portugal 
och småturer runt om i Skåne med vår 
dotter och barnbarnen. En annan trevlig 
sak som hände under sommaren var att 
vi fick en bröllopsinbjudan. Min kusins 
barnbarn i Wisconsin USA, gifte sig den 
sjätte september. Det hade varit trevligt 
att åka dit, men vi hade redan anmält oss 
till Logen Göteborgs 90-års jubileum. Det 
avhölls i fina lokaler i Ordenshuset på 
Bellmansgatan i Göteborg.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

DISTRIKTSSEKRETERA-
RENS SPALT
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Ordenssyskon!

Mitt namn är Gunnar Gustafsson och jag är 
nyutnämnd Storlogehistoriker för Sverige.
Gift sedan 55 år med Sy Mari-Anne. Vi fick 
båda medlemskap i Vasa Orden av Amerika 
år 1996 och tillhör Logen Kongahälla Nr 
702.
Jag har haft olika befattningar, bl a som 
Ordförande i Logen Kongahälla Nr 702 och 
Distriktsmästare i DL 19 Norra Sverige.
Jag har haft flera trevliga kontakter med 
medlemmar i DL 20 Södra Distriktet, 
framförallt med Sy Catherine och Br 
Göran i samband med Årets Svensk-
Amerikanfiranden.
Vill därför passa på att rikta ett varmt 
tack från Sy Mari-Anne och mig till Sy 
Catherine och Br Göran för alla trevliga 
arrangemang som de ordnat i samband 
med ÅSA-firandena.

Sy Mari-Anne och jag önskar alla 
Vasasyskon
En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 
2015
Gunnar Gustafsson
SLH Sverige

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Som KL har jag denna månad (november) 
inget nytt att berätta från våra vänloger, 
så istället blir det aktuella händelser med 
anknytning till Sverige-Amerika. 
Naturligtvis känns det viktigt att börja 
med att berätta om ishockeyspelaren Peter 
Forsberg från Örnsköldsvik som valts in i 
Hall of Fame i Toronto, Canada. Många i 
USA och Canada har haft honom som sin 
stora hockeyidol.
”IKEA miljardinvesterar i vindkraftverk” 
Efter stora satsningar på vindkraftverk 
och solpaneler i Sverige, Tyskland och en 
rad andra länder har IKEA beslutat att 
investera i vindkraftverk i USA. Den första 
vindkraftparken finns söder om Chicago i 
staten Illinois och den andra har nyligen 
köpts i Texas. Tillsammans blir det 104 
vindkraftverk i USA. Investeringen är 
IKEAs största inom förnybar energi och 
man siktar till att år 2020 producera lika 
mycket förnybar energi som företaget 
förbrukar globalt.
Så till lite nyheter från Nordstjernan, en 
tidning som de allra flesta svenskar och 
svenskättlingar i USA känner till. Den 
första tidningen utgavs 1872. En av de 
första ägarna var Håkan Johansen. Han 
föddes i Almundsryd i Småland och 
arbetade i en urmakeriaffär i Kalmar innan 
han utvandrade till New York.
Lucia- och julfirande är stort för svenskar 

fortsättning på nästa sida

DISTRIKTS- 
KULTUR- 
LEDARENS  
SPALT

STORLOGE-
HISTORIKERN 
Sverige
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Logens sommarutfärd.
Logen Skåne hade den 5 juli utfärd på det 
fagra Österlen. Vasasyskonen Sy Marianne 
Fransson, Br Bengt Knöös, Sy Gunnel 
Hallberg Dahlman och Br Per Dahlman 
hade lagt upp en tur som började med ett 
besök på Gunnarshögs Gård. 
Denna gård som förädlar det skånska guldet 
till rapsolja för matlagning mm.
Delägaren Anja Persson mötte oss och 
ledde den guidade vandringen runt på 
gården. Hon visade allt ifrån hur rapsfröet 

kommer in från bönderna på Österlen och 
till hur rapsoljan förpackas i flaskor och 
dunkar. Logesyskonen fick provsmaka de 
olika delikatesserna och naturligtvis blev 
det shopping i gårdsbutiken.

och svenskättlingar runt om i USA. Från 
inte mindre än 23 stater och Washington 
DC fanns information om firandet. 
En snapsvisetävling har arrangerats av 
Nordic Lodge No. 708 i Atlanta, Georgia 
för fjärde året. Medlemmar i både USA och 
Canada uppmanas att skicka in sina förslag. 
Första priset gick till en medlem i Golden 
Valley Lodge No. 616 i Californien. Nordic 
Lodge har i år firat 40 år med kräftskiva. 
Närvarande var bl.a. vår nye Stormästare 
Tore Kellgren med fru Birgitta.
Ytterligare en nyhet är att President Barack 
Obama har nominerat en ny ambassadör 
i Sverige, Azita Raji. Hon är iransk-
amerikan och blir den första kvinnliga 
USA-ambassadören i Sverige. 
När Vasa Nytt kommer i brevlådan är det 
nog bara några få dagar kvar till jul. Jag vill 
därför passa på att önska alla KL, BKL och 
loger 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL och SLKL för Sverige

fortsättning från föregående sida

fortsättning på nästa sida

Vidare gick färden genom det fagra 
Österlen som visade sig från sin allra bästa 
sida denna lördagsförmiddag. Ett stopp vid 
Simrislunds rastplats där picknickkorgarna 
dukades fram. Här kunde Logesyskonen 
beundra den vackra utsikten via de böljande 
rapsfälten ut över Östersjön.
Nästa stopp var på Autoseum i Simrishamn. 
Ett bilmuseum som inrymmer ett hundra-
tal bilar och andra fortskaffningsmedel som 
väckte känslor och minnen på de flesta. 

Anja Persson berättar om Gunnarshögs rapsolja.

Provsmakning av rapsolja.

LOGEN SKÅNE nr 570
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fortsättning från föregående sida

Dagen till ära fanns Stefan ”Lill-Lövis” Jo-
hansson på plats för att inviga sommarut-
ställningen om hans tid som framgångsrik 
Formel1-förare.  Autografjägarna hade tur. 
I museet ryms även Frasses musikmuseum 
med instrument, positivspel, självspelande 
piano mm. En liten kaffetår och smarrig 
kaka slank ner i de flestas strupar innan av-
färden.
Härifrån ”Sillastan” kördes en annan vacker 
Österlenväg förbi Ystad och vidare hem till 
Marianne och Bengts vackra trädgård där 
förfriskningar väntade. Grillmästaren Br 
Åke Sjöstrand hade riggat grillen och snart 
kunde vi bänka oss kring matbordet och 
låta oss väl smaka av grillat kött med god 
potatisgratäng och svensk fräsch sallad. 

Logemöte den 12 september
Första mötet i Logen Skåne Nr 570, 
efter sommaruppehållet, hade O Br 
Åke Sjöstrand nöjet att få hälsa 38 egna 
medlemmar och 2 gästande Ordenssyskon, 
som var våra trogna gäster, DD Sy Gunilla 
Broddesson med make Sven från Logen 
Kärnan Nr 608. 
Under Kontakt Amerika berättade KL Sy 
Gunnel Hallberg Dahlman om en ny bok 
som hon köpt, ”United Stockholms of 
America, Svenskarna som stannade”. 
Boken som är skriven av Charlie Bennet, 
Anna Maria Bernitz och Gabriel Mellqvist, 
handlar just om Svenskarna som kom till 
Amerika och stannade. 
Författarna fick i uppdrag av Svenska 
institutet att göra en utställning för House 
of Sweden i Washington DC på temat 
globalisering och migration. Utifrån detta 
uppdrag gjorde de sen boken.
Det finns fler än 8 orter i Amerika som 
heter Stockholm och även i andra delar av 
världen finns platser som fått namn efter 
vår huvudstad. 

Boken skildrar orterna Stockholm i staterna 
Maine, New York, New Jersey, Iowa, 
Minnesota, South Dakota, Wisconsin, 
Texas och naturligtvis vår huvudstad som 
har samma namn.

Kvällen blev sen och Logesyskonen sking-
rades i den vackra sommarnatten, önskade 
varandra en skön sommar.  Och Marianne 
och Bengt stod kvar där med disken.
Ett stort tack till värdparet Marianne o 
Bengt i Snårestad som upplät sin trädgård 
och sitt partytält.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman

Klart för sommarfesten.

Kräftfest
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Br George, Logen LH, hade jubilerat och 
CM-paret förde honom till altaret där han 
fick en motta en födelsedagsblomma från 
Logen genom O Br Åke. 
Logemötet hann även med att genomföra 
en ballotering där Gunvor Wild Nordlund 
röstades in som ny medlem.
Kvällens höjdpunkt var Räk- och kräftafton. 
Alla hade sina röda och rosa färdigsimmade 
varelser med i burkar, påsar och skålar. 
Stämningen blev snabbt hög i den vackert 
dukade och dekorerade festsalen. 
Br Stig Moberg underhöll med sång och 
musik och Br Per Dahlman hade hittat 
svåra frågor som vi försökte lösa i kvällens 
Tipsrunda. Visorna till det drickbara, 
ljungade glatt denna sommarnatt.
Nöjda och glada skildes syskonen efter 
en återigen trevlig sammankomst i Logen 
Skåne.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman

Sy Gunnel berättade lite extra om just det 
Stockholm i USA som hon besökt själv, 
nämligen Stockholm i Wisconsin.  Orten 
som bara har 66 invånare.
LH Br George informerade Logen om att 
Stadsarkivet skall flytta och att han kan 
eventuellt ordna ett studiebesök där, som 
vi lämnar våra dokument för arkivering till 
eftervärlden.

Sy Gunnel avslutade med att hon såg fram 
emot besöket på Stadsarkivet som LH Br 
George Larsson lovat försöka ordna.

Logemöte den 10 oktober 2014-11-17
Så hade vi då kommit till oktober månad. I 
många lokalloger är det högtidsmöte denna 
månad, men vi i Logen Skåne nr 570 har 
valt att ha ett lite högtidligare, men inte 
högtidsmöte.
37 egna syskon hade hörsammat kallelsen 
och kom vackert uppklädda i smoking eller 
mörk kostym och damerna i nya blåsan 
för hösten. Inga gästande syskon vågade 
besöka ´Sveriges Idrottsstad´ denna fina 
lördagskväll.
Under Kontakt Amerika berättade Sy 
Gunnel om vårt husorgan, som med 
nutidens språk heter hemsida. Den är senast 
uppdaterad den 21 och 24 september. Där 
hittar vi det mesta och där förväntar vi oss 
kunna få svar på det mesta.  
Vill vi vara med och synas på Nätet så är det 
alltid bra om Hemsidan är uppdaterad.
Via hemsidan kan man klicka sig vidare 
och komma i kontakt med våra vänloger på 
andra sidan havet. Problemet är nog bara 
att de har ingen Svara/Answer-knapp i sina 
mailprogram i Staterna… Så det får nog 
bli att skicka brev i vanligt papperskuvert 
till vänlogerna.

fortsättning på nästa sida

Räkfest
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Vår LH Br George Larsson var förhindrad 
denna kväll att närvara. Kanske var han 
ute med Malmö FF. Han är så ljusblå 
så varannan mening innehåller ”iffiff”. 
Eftersom det går så bra för Malmös 
stolthet MFF, så gläds vi alla med George 
åt framgångarna. Heder alla grabbarna 
och tjejerna, samt 15-åringarna i Malmös 
fotbollslag.
Br Nils Henriksson, som fick göra ett 
inhopp som LH, läste som sin vana trogen 
några av honom själv diktade rader. Citat 
Nisse: 
Historiens vingslag de flyktar så lätt
och ingen väl vet vad som riktigt är rätt.
Oktober är härlig med färger i gult,
hur många kan säga att detta är fult?
I kväll står jag här som gammal ”Stand-in”
och önskar Er Alla en afton så fin!

Br Alf Nilsson hade jubilerat och O Br Åke 
Sjöstrand hyllade vår broder med en vacker 
blomsterbukett vid altaret.

Efter logemötet bjöds vi alla till 
mycket vackert dukade bord. Heder åt 
dukningsgruppen!  Vasasyskonen avnjöt en 
underbar middag inledd med Melon och 
Parmaskinka, Bergstunga med hummersås 
samt en dejlig skånsk kaga till kaffet.
Br Stig Moberg underhöll efter middagen 
med sång och musik samt en musikrebus 
som inbjöd till många diskussioner.  FDO 
Br Per Dahlman tackade Br Stig med en 
blomsterbukett.

Logemöte den 2 november 2014
Första söndagen i november samlades 33 
egna syskon för i ODD Fellow-palatset vid 
Gustav Adolfs-torg i Malmö. Intendenten 
vid ODD Fellow hade dubbelbokat och 

fortsättning från föregående sida

Efter dragningen i månadslotteriet som Sy 
Marianne Fransson och Sy Ingrid Moberg 
skötte, kunde syskonen ta sig en svängom 
efter Pachard Bell Band.
Fantastisk härlig Vasakväll i världsmetro-
polen Malmö.
Varför resa utomlands på höstsemester?  
”Haur do sitt Malme, so har do sitt 
varden”.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman
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rört till det så vi fick ha vårt möte en 
söndag. Men det gick bra det också. Spelar 
ingen roll när Vasa-syskon träffas. Alltid 
trevligt.
Gästande syskon var DD-paret Gunilla och 
Sven Broddesson, Logen Kärnan Nr 608, 
Syskonen Christina och Bonde Martinsson, 
samt Inger Ericsson och Ingvar Åkesson 
från Logen Klockan nr 747. Trevligt med 
långväga gäster.

Efter mötet anslöt Anita Hassel och 
Ingemar Joelsson som blir nya medlemmar 
i Logen Skåne snart.
Efter godkännande av ett 10-tal motioner, 
som skall lämnas in för Distriktsmöte 2015 
och ballotering kunde O Br Åke Sjöstrand 
klubba in för punkten Kontakt Amerika.
KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman hade 
roat sig lite med att leta i sina företrädares 
dokument och hittat ett av framlidne Br 
Kurt Nybergs KL-föredrag från 1996. Br 
Kurt, som var KL kring 1995 och 1996, 
hade berättat om den förste svensken i 
Minnesota
Br Kurt hade vid tidigare logemöte berättat 
om honom och då berättat om Jacob 
Fahlströms karriär som bankrånare och 
hur han efter att ha sonat sitt straff blev 
präst.  Br Kurt hade sen forskat vidare om 
denna Jacob och då hittat att en annan 
svenskättling vid namn Nels Cronqvist fortsättning på snästa sida

som skrivit ner mer information om Jacob 
Fahlström.
Sy Gunnel berättade mer om denne Jacob 
Fahlström och dennes färder och irrfärder 
i Staterna.
Att Fahlström var en märklig ihågkommen 
man förstår man eftersom prins Bertil år 
1948 var över i Sankt Paul och avtäckte en 
minnessten över Jacob Fahlström. Detta 
skedde i närvaro av massor med ättlingar 
till ”vår förste svensk i Minnesota”.
LH Br George Larson informerade om 
att det är ”arkivens dag” på lördag den 8 
november och då är det öppet hus i nya 
Stadsarkivet. Alla som är intresserade 
ombads gå dit och för att se var vi bevarar 
vårt arkiv. Sin vana trogen så framhöll Br 
George MFF och att det fortfarande går 
bra för dem. Nu visste vi även att de vinner 
Allsvenskan.
Efter mötet bjöds vi in i en marint dukad 
festsal. Allt gick i det marina tecknet. 
Havet var tema och borden hade fått namn 
efter de olika strandhuggsstäderna som 
man besöker på Hurtigrutten. Finurligt 
tänkt. Menyn bestod av, Naturligtvis!, 
Sjömansbiff.

Proffsfotografen Bosse Lasson från Ystad 
bjöds oss därefter på ett bildspel med helt 

DD-paret packar upp räkor.
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fortsättning från föregående sida

Kulturmöte lördagen den 13 september 
2014
Vid höstens första möte kunde O br. 
Alf Nilsson hälsa över 50 logesyskon 
välkomna.
Vid inträdet i logesalen spelade vår MM 
br. Bo Collin ”Chattanooga Choo Choo” 
framförd av Floyd Cramer.
Eftersom sommaruppehållet varit långt, 
blev det många rapporter från olika Vasa-
aktiviteter.
Sy Gunilla och br. Sven Broddesson 
tillsammans med sy Gudrun och Krister 
Fritzon hade deltagit i Storlogemötet i Rye 
Brook i New York. Vi fick en intressant 
rapport därifrån.
MM br. Bo Collin spelade den vackra ”Så 
skimrande var aldrig havet” med Marie 
Fredriksson till ljussläckningen.
Efter mötet samlades logesyskon och gäster 
till ett glas Sangria. Redan där kunde man 
notera att gruppen genomgående tänkt på 
Evert Taube i sitt arrangemang.

underbara foton från just, - Hurtigrutten. 
Bosse hade rest hela rutten med början i 
Kirkenes i Barents hav ner till Bergen. Vi 
fick se Norrsken, regnbågar, vackra fåglar, 
vind och vatten, sol och regn. Bosse hade 
tagit ca 4000 bilder. Vi fick dock inte se 
alla. Hans Nikon-kamera var inlämnad 
för översyn. Den hade tagit stryk av 
saltvattenskvättarna och kanske någon 
liten fågellort.
FDO Br Per Dahlman tackade Bosse för 
han vikt söndagseftermiddagen för vår del. 
Bosse och Per är gamla fotoklubbsvänner 
och har tillsammans tävlat i de stora 

När deltagarna steg in i matsalen möttes 
alla av nyrenoverade lokaler. Det hade 
verkligen blivit vackert med nya bord och 
stolar och ommålad lokal i dova färger.
Matsalen hade vackert dukade bord med 
dekorationer av höstlöv, kastanjer och 
blommor.
Vi placerades vid borden, som namngetts 
efter figurer ur Evert Taubes visor.
Sillsmörgåsen fanns redan placerad på 
tallriken och alla lät sig väl smaka.
Varmrätten var en vällagad sjömansbiff 
med knäckebröd, rödbetor och sallad. Till 
kaffet serverades Heléns goda kaka.

Sy Gunilla Broddesson

fototävlingarna i Sverige. Både med många 
vinster i bagaget. Bosse är dessutom blivit 
flerfladig mästare i porträttfotografi både 
inom landet och även internationellt, 
medan Per suttit på sin kammare och ritat 
en massa hus. 
Efter kaffet kom det dignande lotteribordet 
in och flera Vasavänner hade flyt med fru 
Fortuna. 
Så  skingrades Vasasyskonen i söndagskväl-
lens svalka för att åter ses på Luciadagen 
vid ett nytt Vasa-möte i Logen Skåne Nr 
570.

KL Sy Gunnel Hallberg Dahlman

fortsättning på snästa sida

LOGEN KÄRNAN nr 608
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Kvällens underhållning bestod av Evert 
Taube-sånger framförda på ett litet 
annorlunda sätt.
Hela gruppen med instrument tågade 
in i matsalen till Fritiof Anderssons 
paradmarsch och sedan följde ett pärlband 
med visor framförda antingen med sång 
eller enbart instrument.
I gruppen som agerade fanns såväl Evert 
som Astri, liksom Fritiof Andersson, 
Flickan i Havanna, Rosa, Carmencita, 
Bagaren och hans fru och Maj på Malö, 
som också var berättare.

Våra fantastiska musiker var kvällens 
huvudnummer. Vi hade Pia Stenqvist på 
flöjt, Urban Stenqvist på tuba och Agne 
Lindén som spelade munspel.
Hela gruppen sjöng och även publiken fick 
sjunga med. Det blev en härlig stämning 
och alla var aktiva. En fantastisk fin 
underhållning.
Efteråt drogs vinnare i lotterierna. 
Arbetsgruppen avtackades och sedan var en 
trevlig Vasa-kväll slut för den här gången.

Logenmöte ”Systrarnas afton” lördagen 
den 11 oktober 2014.
Vid intåget i logesalen spelade vår MM br. 
Bo Collin ”La dé leva” framförd av Danne 
Stråhed.

O br. Alf Nilsson kunde hälsa ett 50-
tal logesyskon välkomna och speciellt 
välkommen till vår DD br. Leif Larsson 
logen nr 634 Höganäs och som också hade 
sy Bodil Larsson med. Vidare hälsades 
br. Rolf Hansson från Logen nr 698 
Nybyggarna Ängelholm välkommen.
Ballotering genom fördes för två nya 
medlemmar.
Vid ljussläckningen spelade MM den 
stämningsfulla ”Höstvisa” framförd av 
Cumulus.
Efter mötet bjöds alla på drink och 
mingel.
Systrarna bjöd in till bord dekorerade med 
höstens alla grönsaker.
En gott danskt ”smörrebröd” med 
leverpastej och gurka inledde måltiden. 
Huvudrätten var en mustig höstgryta, som 
lagats av några systrar.
God kaka som bakats av Ulla serverades till 
kaffet.

fortsättning från föregående sida

fortsättning på sida 16

Alla väntade med spänning på systrarnas 
underhållning. Det var sy Jeanette, sy 
Helén och sy Eva som förberett ”Dobido” 
en variant av TV-underhållningen. Alla 
logesyskon var aktiva och det klappades, 
nynnades och sjöngs. Grupperna fick 
sångtexter. Varje grupp sjöng och det blev 
också spontansång.
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Innan kvällen var slut blev det också 
lottdragning och systrarna avtackades med 
en ros.
Stämningen var härlig hela kvällen och vi 
gick hem småsjungande och glada efter en 
härlig Vasa-kväll.
Högtidsmöte med Reception och 
Gåsmiddag den 15 november 2014.
Så var det dags för årets höjdpunkt!
Mötet inleddes med att MM br. Bo Collin 
spelade ”Jag blir alltid så glad när jag 
kommer till Helsingborg”. Det var Sonja 
Stjernqvist som sjöng och Bertil Nilsson 
som spelade. Detta med anledning av att 
våra gäster från LL 570 Malmö och LL 634 
Höganäs hälsades välkomna liksom våra 
egna logesyskon, som mött upp mangrant.
Reception genomfördes högtidligt enligt 
vår Ordens ritual och vi kunde hälsa två 
nya logesyskon välkomna, nämligen Ingrid 
Pettersson och Bengt Starå. Ljussläckningen 
utfördes till stämningsfull musik. MM 
spelade ”Bridges over troubled water” med 
Celtic Woman.

fortsättning nästa sida

Den 4 juli, samlades Vasamedlemmar från 
logerna Christian nr 617 och Tomelilla 
nr 631 i Tivoliparken i Kristianstad. Vi 
grillade och hade en trevlig em. där vi 
hedrade Amerikas nationaldag och visade 
upp vad Vasa Orden av Amerika är och vad 
vi arbetar med. / KH

Logen Christian nr 617. För att hedra min-
net av logens årliga Sverige-Amerikahelg 
samlades ett antal medlemmar från logen 
lördagen den 16 augusti kl 14 före vårt lo-
gemöte i Hembygds-parken i Önnestad. I 
parken hade Hembygdsföreningen serve-
ring och olika aktiviteter. Därefter samla-
des vi i Önnestads kyrka till en musikguds-
tjänst som kantorn Br Joachim Nilsson och 
Sy Carina Norin var värdar för. En mycket 
fin stund med deltagande av Alegriakören  
under ledning  av Br Joachim Nilsson. För 
musiken svarade Br Joachim på piano och 
Stefan Cooter på trumpet.

fortsättning från sidan13 Efter mötet bjöds bubbel i glasen och 
stämningen höjdes. Alla logesyskonen 
intog sina platser vid vackert dukade 
bord med vita dukar, ljus i kandelabrar 
och rosor, mycket vackert. Ja, det var en 
känsla av Nobelfest. En delikat gåsmiddag 
med tillbehör serverades. De som gillade 
svartsoppa hade chans att smaka denna 
förrätt. Övriga fick sparrissoppa. Middagen 
avslutades med hemlagad äppelkaka och 
vaniljsås. Gott vin serverade till maten.
FDO sy Ulla Pålsson talade till recipien-
derna och recipiendernas tal hölls av sy 
Ingrid Pettersson. Traditionsenliga skålar 
utbringades.
Mats Nilsson spelade upp till dans och det 
dansades flitigt till efter midnatt. Vår DD 
br. Leif bjöd också på fin sång.
Många logesyskon kunde också gå hem med 
vinster från ett som vanligt stort lotteri. 
Arbetsgruppen avtackades med en ros och 
vi gick hem med en skön känsla av god 
Vasa-Anda.
BLH/Eivor Höörgren

Br Lars, Sy Siv och Sy Eva i Tivoliparken

LOGEN CHRISTIAN nr 617
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fortsättning från föregående sida

Lördagen den 27 september samlades 
Logen Christian nr 617 till logemöte och 
O Br Åke Mellnert kunde hälsa 19 gäster 
från logerna Kärnan nr 608, Tomelilla 
nr 631 och Höganäs nr 634 välkomna. 
Br Anders Björklund rapporterade om 
nomineringskommitténs arbete med att 
besätta tjänster för 2015.  KL Sy Eva Nevin 
berättade Under Kontakt Amerika om 
Vikingarna som kom till Nordamerika och 
sedan bildade familj med indianer. LH Sy 
Karin hade i Vasa Nytt läst om LL Tomelilla 
nr 631s jubileumsfirande och samtidigt 
19 nya medlemmar. Under Ordens Väl 
framförde DD Br Jan-Anders Ingvarsson 
hälsning från sin loge och DM Br Olle 
Wickström. VDM/DL 20 Br Karl-Erik 
Bengtsson hälsade från sin loge Höganäs nr 

634 och Br Alf Nilsson från logen Kärnan nr 
608. BR Åke och Sy Carina hade hälsning 
från LL Härnösand som de bevistat i 
samband med logens 50-årsjubileum. Br 
Åke avslutade mötet och MM Br Ronny 
spelade stämningsfull musik. En god 
måltid bestående  av Medelhavs-inspirerad 
kassler med smörslungade grönsaker och 
potatis, Pumpapaj med gräddtopp intogs. 
Därefter framförde 11 Vasasyskon från LL 
Tomelilla nr 631 teatern ”Immigranterna 
som blev Vasa syskon”. En mycket trevlig 
framställning av Vasaaktörerna under 
ledning av professor von Cirkel. /KH

Lördagen den 25 oktober samlades 
LL Christian nr 617s medlemmar till 
högtidsmöte med reception. Gäster var 
logens DD BR Jan-Anders och Sy Ann 
Ingvarsson LL Tomelilla nr 631, DD för 
LL Klockan nr 747 Br Olle och Sy Inga-
Britt Ohlsson, LL Skåne nr 570, Br Hans 
W Lundgren, LL Tomelilla nr 631 samt Br 
Bengt Knöös och Sy Marianne Fransson 
LL Skåne nr 570. Sy Kerstin Eving intogs i 
logen som ny medlem. Br Anders Björklund 
rapporterade och framförde förslag till 1:a 

Efter denna inledning av dagen samlades vi 
till logemöte i Ordenslokalen i Kristianstad 
där O Br Åke Mellnert hälsade ett 25-tal 
medlemmar och 3 gäster välkomna. Gäster 
var logens DD Br Jan-Anders och Sy Ann 
Ingvarsson samt Sy Carola Örnhed LL 
Tomelilla nr 631. KL Sy Eva Nevin berättade 
om hur det svenska samhället påverkades 
av återvändande emigranter åren 1860 – 
1940. LH Sy Karin Holmqvist berättade 
om hur Önnestaddagen kom till. Eftersom 
avslutning av Sverige-Amerikadagen skedde 
2013 i samband med 25-årsjubileet var 
musikgudstjänsten i år en fin och högtidlig 
minnesceremoni. Efter hälsningar under 
Ordens Väl avslutades logemötet med 
att MM Br Ronny Ragnarsson spelade 
Amazing Grace. Till efterkapitlet kunde 
Br Åke hälsa ytterligare 2 gäster välkomna. 
Efter måltiden underhöll Sy Carina Norin 
och Br Joachim Nilsson oss med underbar 
sång och musik. / KH

fortsättning på sida 25

Recipienden Sy Kerstin Eving
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Den 27 september hölls höstens första 
logemöte. Under ”Kontakt Amerika” 
framförde KL sy Maureen Bengtsson 
hälsningar från flera av våra vänloger i USA 
och refererade nyhetsbrev från dessa loger.
Vid efterkapitlet hälsade ordföranden 
kvällens gäst välkommen, landshövding 
Minoo Akhtarzand som berättade om 
”Min livsresa”. Hon är född och uppväxt i 
Teheran och kom till Sverige för att studera 
till civilingenjör. Efter att ha arbetat inom 
Vattenfall, varit länsarbetsdirektör och varit 
generaldirektör vid Banverket utnämndes 
hon år 2010 till landshövding i Jönköpings 
län. Verkligen en ovanlig karriär. Hon har 
visat stort intresse för kända historiska 
personer från länet, bland dem Johan 
Printz som var guvernör i kolonin Nya 
Sverige vid Delawarefloden på 1600-talet 
och sedermera landshövding i Jönköping. 
Landshövdingen avtackades med en 
blomma och livliga applåder. Detta blev en 
fin höstupptakt i vår loge.

Logemötet den 25 oktober var också 
en kulturafton. Vi gästades av DM Olle 
Wickström med hustru sy Marie och av 
logens DD br Bo Ljungklint med hustru 
sy Heléne. En högtidlig parentation 

genomfördes för vår tidigare i år avlidne 
logebroder Lars-Hugo Svensson.
Under efterkapitlet visade Göran Hollander 
från Jönköping ett fantastiskt bildspel – 
”Ett år på mossen”, som åtföljdes av skön 
musik. Tänk så mycket vackert det finns i 
skog och på myr, allt från ståtliga älgar till 
tranbärets små gracila blommor. Detta var 
en fin naturupplevelse med motiv från våra 
trakter. 

Supéborden var mycket vackert dukade i 
höstens färger, bland annat med underbara 
bordsdekorationer som sy Maya Norrman 
gjort av växtmaterial från den egna 
trädgården. Och maten från Kastrullhäxan 
smakade som vanligt mycket bra.

Vi har haft glädjen att ballotera in fyra nya 
medlemmar hittills i höst, och förbereder 
nu reception den 22 november.
Logen Småland önskar alla Vasavänner  
En God Jul och Ett Gott Nytt År.
/Göte och Maureen Bengtsson

LOGEN SMÅLAND nr 618
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Syster Siv Gustavsson, tidigare medlem 
av LL Carlskrona nr 601, överlämnade 
det standar som logen Calmare Nyckel en 
gång i tiden överlämnat till hennes loge. 
Logen som numera är nedlagd hade vid ett 
av de sista styrelsesammanträdena beslutat 
att återlämna alla standar till givarna, som 
ett tecken på den vänskap som förekommit 
logerna emellan.

Vasa orden av Amerikas LL Calmare Nyckel 
hade lördagen den 20 september höstens 
första logemöte. Ett50-tal medlemmar 
deltog. Logens DD Gudrun Gustavsson 
gästade logen denna afton tillsammans 
med Anne-Maj och Torsten Ivarsson från 
LL Blå Jungfrun Nr 749. Kvällens möte 
leddes av vice ordförande Lena Brissman. 
Parentation över bortgångne logebrodern 
Börje Magnusson genomfördes. Två nya 
medlemmar röstades in.
Kulturledare Bengt Nordlöw, tidigare 
ledamot av styrelsen i Kalmar hockey klubb 
(HC), berättade initierat om National 
Hockey League (NHL), klädd i hjälm och 
med klubban i handen! Bengt berättade 
bl.a. om de första svenska pionjärerna 
i ligan Ulf Sterner och Sven Tumba. 
Idag finns en uppsjö av svenska spelare i 
Canada och Nord Amerika och många av 
dem ”täljer guld med hjälp av pucken”. 
Många engelska hockeyord används direkt 
i det svenska idrottsspråket. Ligan startade 
1917 och Montreal Canadiens tillhör den 
exklusiva skaran med de sex ursprungliga 
lagen, Boston Bruins, Chicago Blackhawks, 
Detroit Red Wings, New York Rangers och 
Toronto Maple Leafs.
Logehistoriker Anja Arvidsson gjorde en 
resumé över vad som hänt inom logen sedan 
vi träffades för ca fem månader sedan. Hon 
talade sedan varmt om den kommande 
hösten och nämnde bl.a. september månad 
som en utmärkt matmånad med både 
svamp och fisk. Mot slutet av månaden 
inträffar även Ölands skördefest, som är 
en av årets absoluta höjdpunkter vad gäller 
mat och kultur.

Under efterkapitlet berättade logesyster 
Jessica Svärd, lärare vid Kalmar 
internationella skola (CIS), bl.a. om 
vad skolan är och framförallt om den 
undervisning hon bedriver med svenska 
elever. Det är ett amerikanskt inriktat 
program, som också har utbyte med 
amerikanska ungdomar i Kalmars vänort 
Wilmington: En av eleverna, Caroline 
Engström, berättade om sina erfarenheter 
av detta utbyte. Caroline tilldelades 2013 
ett stipendium skänkt av logen Calmare 
Nyckel.

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

fortsättning på nästa sida

LOGEN CALMARE NYCKEL nr 628
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Lokalloge Calmare Nyckel hade lördagen 
den 18 oktober högtidsmöte i Stensbergs 
samlingslokaler. Ett 40-tal medlemmar 
deltog. Dagens ordförande Lena Brissman 
installerade bl a två nya medlemmar, samt 
tackade Anna-Karin och Ulf Månsson för 
förtjänstfullt arbete som tjänstemän under 
flera år.
Kulturledare Bengt Nordlöw berättade 
att logen är rik på ritualer och symboler, 
avsevärt rikare än logerna i Amerika. Bl a 
kan nämnas en ordförandeklubba som är 
tillverkad i Amerika och skänkt till logen 
i början av 1950-talet av John Johnson, 
barnfödd i Norra Möckleby.
Logehistoriker Anja Arvidsson kåserade 
om oktober, nämnd som jaktens, markens 
och skogens månad, där slånbär, potatis 
och äpplen är symboliska frukter för 
densamma.
Lokalloge Calmare Nyckel hade lördagen 
den 15 nov. logemöte på Stensberg. Ett 
60-tal medlemmar och gäster deltog, 
bl a distriktsmästare Olle Wickström 
med hustru Marie från LL Skåne nr 
570 och distriktsdeputerade Gudrun 
Gustavsson från LL Blå Jungfrun nr 749. 
Mötesförhandlingarna leddes med säker 
hand av logens ordförande Britt-Marie 

Lindeblad. Föreslagna tjänstemän inför år 
2015 presenterades.
Kulturledare Bengt Nordlöw berättade 
hur Kalmar län vill locka länets turister 
genom satsningar både nere i vattnet 
och på land vid en del av Kalmarkustens 
många skeppsvrak. Det har föreslagits av 
Östeuropareportern Malcolm Dixelius, 
som haft i uppdrag att utreda frågan. Bl.a. 
lyfter han tanken på att bygga en replika 
av det holländska fartyget Nyckeln, betalat 
av Kalmar och Jönköping, först inrangerat 
i Skeppskompaniet senare inlöst av staten 
till Nya Söderkompaniet för att användas 
i Axel Oxenstiernas Delawareprojekt, med 
Kalmars vänort Wilmington sedan många 
år. Bengt framhöll att han ser det som vår 
loges historiska uppgift att hålla minnet av 
Delawareprojektet levande i vår stad.

Kalmarläkaren Margareta Wargelius 
avslutade kvällen genom att entusiastiskt 
och engagerad berätta om sitt arbete i 
bushen i Kenya. Ett projekt som drivs 
och betalas av välgörenhetsorganisationen 
Lions Club. /Karl Westman

fortsättning från föregående sida

Britt-Marie Lindeblad O, Karl-Eric Allgren (skymd), Barbro 
Ellinge HM, Marie Wickström, Lena Brissman VO, Hans-
Erik Lindeblad, Solbritt Allgren och Olle Wickström DM.
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son till vår syskonkedja med en stämnings-
full ceremoni. Vi intog våra platser till fint 
dukade bord med underbara blomster-
dekorationer som mestadels var gjorda av 
naturens eget material var tillverkade av 
Sy Lena Andersson. Vår bankett bestod 
denna kväll av varmrökt lax med tillbehör 

Lördagen den 11 oktober var det åter 
möte i Parken Tomelilla. Under mötet hölls 
ballotering av en blivande medlem. LH Br 
Hans-Ingvar Hansson fortsatte sina berät-
telser om händelser från förr i Logen. Efter 
goda pajer kom vårt efterlängtade efterka-
pitel. Just denna kväll stod polisinformatör 
Ewa-Gun Westford för underhållningen 
med inlevelse och minnen från sin karriär, 
så skratten blev många. Vid kaffet kom sed-
vanliga dragningen av närvarolotteriet och 
denna kväll blev Brödrarna Arne Karlsson, 
Kenneth Andersson, Knut-Arne Andersson 
och Rolf Persson lyckliga vinnare.
Alla gick hem från en mycket lyckad kväll 
tillsammans.
Lördagen den 15 nov hade Logen sitt hög-
tidsmöte i Parken Tomelilla med intagning. 
Denna kväll hade vi nöjet att välkomna 
Systrarna Lu Ejvegård och Kerstin Anders-

Sedan började frossan av räkor och kräftor 
och sången ”Detta glas som står på bordet 
skall vi tömma inom kort”. Sedan kaffe 
och dragning i närvarolotteriet och vinnare 
av en trisslott blev Sy Carola Örnhed, Sy 
Inga Persson, Sy Ulla M Nilsson och Br Bo 
Gustavsson.
Vad man bl.a. kommer att minnas denna 
mycket trevliga kväll är många skratt och 
Manne Anderssons fina sång och roliga 
historier.

Lördagen den 13 september hade Logen 
Tomelilla nr 631 sitt första möte efter som-
maren i Kverrestads Bygdegård med skal-
djursinspirerat efterkapitel. Speciellt trev-
ligt var att många av de nya medlemmarna 
som intogs på vårt jubileum hade anammat 
denna kväll med oss. Mötet började med 
en stämningsfull parentation för Br Helge 
Hansson och Br Nils Persson. Vår KL Br 
Enar Hallström berättad om en spelning 
som Vasaktörerna skall ha i Logen Chris-
tian den 27 september. Efter mötet hade vi 
en trevlig tipsrunda som vår LH Br Hans-
Ingvar Hansson hade satt ihop med luriga 
bilder som skulle bli ett ord. Här fick ge-
niknölarna komma igång och detta vanns 
av Br Börje Gunnarsson följd av Sy Ylva 
Persson-Hallström och Sy Carola Örnhed. 

fortsättning på sidan 26

LOGEN TOMELILLA nr 631
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Lördagen den 13 september 2014 avhölls 
höstens Kulturmöte på Vikens Hemgård. 
Ett fint och högtidigt logemöte med ett 
40-tal medlemmar samlade. Kvällens meny 
bestod av en fiskrätt. Stämningen var hög 
och mätta och glada satte vi oss alla för att 
se vad kulturkvällen kunde innehålla.

Kvällens tema var en Amerikaresa 2010 där 
Bogrens, Larssons och Lindstrands i vår 
Loge gjorde en resa genom en stor del av 
USA. Många fina bilder fick vi se både från 
olika orter de hade besökt och också från en 
del Amerikanska loger där de hade deltagit 
på möten.  Det var mycket intressant att 
se filmerna både från logerna och från de 
olika personer de hade besökt i deras hem.
Så var det dags för våra lotterier och många 
fina vinster var det att välja mellan och 
många var de nöjda vinnarna som gick hem 
efter en trevlig kväll. Anita Bengtsson 

Brödernas Afton
Lördagen den 25 oktober var det dags för 
Logemöte på Vikens Hemgård. Kvällens 
möte avhölls som vanligt i fint och högtidigt 
med 71 medlemmar närvarande.
Efter en god måltid var det dags för kvällens 
höjdpunkt, Våra Bröder hade verkligen 
ansträngt sig och gjorde en bejublad 
föreställning av Evert Taubes liv och hans 

sånger. Bröderna klädda i olika kostymer 
från Everts melodier och personer var 
mycket proffsigt och alla våra medlemmar 
och även gäster var mycket nöjda med allt 
som kvällen gav av mat och underhållning. 
Säkert hade systrarna i gruppen haft en haft 
en liten roll i det hela, åtminstone med 
utstyrslarna. Det var en mycket uppskattad 
kväll.

Anita Bengtsson
Kulturledare

LOGEN HÖGANÄS nr 634
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Bo sjömansvisor på blekingska till eget 
gitarrackompanjemang. Till sist delades 
vinsterna ut på lotteriet med mycket större 
spridning än förra gången.

Mötet den 11 oktober blev ett högtids-
möte.
Efter logemötet, då vi tog in en ny medlem 
Sy Lena Taavo-Flenhagen, intog vi en 
trerätters middag och skålade för Konungen 
och Vår Orden. Efter kaffet sjöng Br 

Mötet den 13 september blev upptakten 
på höstens möten.
Till bild och musik berättade Sy Catherine 
Bringselius Nilsson och Broder Lennart 
Merborn om New York. Ett uppskattat 
inslag som gav upphov till många frågor 
och kommentarer.

Under våren och sommaren 2014
begåvades logen med två 90-åringar!

Br Anders von Schedvin MM i logen och 
Br Ragnar Munther R/FÖM.

Mötet den 22 november blev en succé.
Efter logemötet då vi återintog Br Lars Fa-
legård intog vi en trerätters middag. Som 
efterkapitel hade vi Margareta ”Meg” Gö-
the Dalgren på besök. Hon talade om sitt 
liv i Växjö och i världen. Ett mycket fas-

Samling inför logemötet

”Meg”

Systrarna Gunnel Palm, Heléne Ljungkvist och Catherine 
Bringselius Nilsson stod för arrangemangen.

Br Bengt Palm och Sy Ulla Janlöv

cinerande öde, efter en 
timme trodde vi att det 
gått 30 minuter. Det är 
fängslande minsann. 
Ett stort tack till våra 
Systrar Anja, Catheri-
ne, Gunnel och Heléne 
för ett väl genomfört 
efterkapitel.
/GN

LOGEN CARL von LINNÈ nr 678
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Strax innan Öresundsbron blev det frukost 
i det gröna. Vädret var bra, regnet kom inte 
fatt oss förrän frukosten var inmundigad! 
Bussen fortsatte efter frukosten över till 
”Den blå planet”. En storstilad byggnad 
i Köpenhamns utkant, ett jättestort 
akvarium, där fanns fiskar av alla storlekar, 
färger och format I byggnaden fanns även 
ett landskap med tropisk temperatur, träd, 
fåglar, fjärilar ormar och andra varelser. 
Det blev en spännande rundvandring och 
vi hade gott om tid att se på allt detta, 
innan färden gick vidare.
 Lunch åt vi i en trädgårdsservering i 
Köpenhamn. Silltallrik, fläskesteg med 

Sommaravslutning
Den sjunde september var det tid för 
Nybyggarnas årliga utfärd. 
Dagen började med ett kort logemöte. 
Därefter mötte vi upp vid bussen för en 
resa till Danmark.
Ett antal inbjudna gäster, 14 personer 
(blivande vasamedlemmar?) 25 egna 
logesyskon, 5 logesyskon från logen 634 
Höganäs, sammanlagt 44 personer åkte 
med på resan. Under bussturen såldes det 
lotter, och som vanligt hade de en strykande 
åtgång. 

knaperstekt svål, danskt rågbröd med mera 
danska läckerheter serverades och det fanns 
dessutom möjlighet att bli serverad en 
gammeldansk!

Efter lunchen blev det ett studiebesök i en 
industri som gjort Danmark känt över hela 
världen, Karlsberg. Där erbjöds vi möjlighet 
att smaka såväl öl som det danske sodavann! 
En rundtur på egen hand i bryggeriet blev 
det också tid till. Där kunde man bland 
annat se över tvåtusen olika ölflaskor, foto 
från gamla tider och hur öl tillverkas. Man 
kunde även besöka stallet med de berömda 
ardennerhästarna som fortfarande dagligen 
kör ut öl i Köpenhamn.
Ett sista stopp blev det i en liten hamn 
på Kustvejen mellan Köpenhamn och 
Helsingör och där förrättades dragning 
på dagens lotteri. Det blev många glada 
vinnare.
Varm korv med bröd och olika drycker 
serverades under detta uppehåll.
När vi åter anlände till Ängelholm var 
klockan redan kväll, och dagen hade varit 
mycket trevlig!
Tiden går fort i trevligt sällskap! 

Göte S. kulturledare.

Br Jan räknar in deltagarna.

Frukosten avnjutes.

fortsättning på nästa sida

LOGEN NYBYGGARNA nr 698
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Alla njöt över hennes sätt att förmedla den 
yttre verkligheten. Deltagarna var mycket 
nöjda och menade att det lönar sig alltid 
att komma till Örkelljunga och logen 
Klockan. LS

Sy Kerstin tackade för att hon kommit in i 
gemenskapen. Tacktalet för en god måltid 
hölls av DD Br Jan Anders Ingvarsson. 
Därefter vidtog mingel och dans till 
Christiansbandet. Efter lottdragning skildes 
vi efter en mycket fin Vasakväll. /KH

Hösten tvekar ännu trots vi skriver den 20 
september.
Vasasäsongen inleds för Logen Klockan med 
ett riktigt kanonprogram som efterkapitel. 
Synd att bara 8 gäster tyckte det var lönt att 
ta sig till den gamla biografen.
Men de som kom hade trevligt. God mat 
och stämning räfsade manegen för kvällens 
aktör ”den kvinnliga Kurt Wallander”. 
Ewa-Gun Westford från Skånepolisen gav 
oss en högtidsstund.  På ett mustigt och 
humoristiskt sätt bjöd hon på sig själv och 
historier från det polisiära fältet. 

Deltagarna samlade.

Därefter fick vi njuta av en mycket god 
och trevlig måltid med skål och sång för 
kung Carl XVI Gustav. Tal till recipienden 
hölls av VO Br Jan Erik Larsson. Vår nya 

nominering av tjänstemän för 2015. KL 
Sy Eva berättade under Kontakt Amerika 
och LH Sy Karin om Vasa Arkivet i 
Bishop Hill. Under Ordens Väl framfördes 
hälsningar och högtidsmötet avslutades 
med ljussläckning till stämningsfull musik. 

fortsättning från sidan 17

O Br Åke, Sy Carina, Br Conny med recipiend.

VO Br Jan Erik talar till recipienden.

fortsättning från föregående sida

LOGEN KLOCKAN nr 747
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LL608 Musik och sång

fortsättning från sidan 21

och till efterrätt fick vi Crème Brulée. Talet 
till recipienderna höll VO Br Jan-Anders 
Ingvarsson som också delade ut var sin röd 
ros till damerna. Sy Lu höll tacket från de 
nya medlemmarna. Därefter blev det dans 
till Larz-Göranz band tills det blev dags för 
kaffe och tårta samt dragning i närvarolotte-

O Sy Gull-May med recipienderna Lu Ejvegård och Kerstin 
Andersson.
riet. Vinnare blev Systrarna Ingrid Moberg 
och Lena Persson samt Bröderna Sven-Erik 
Nilsson och Kenneth Andersson.
Gull-May

LL608 Sånggrupp 1

LL608 Byt plats på Systrarnas afton.

LL570 Kvällens underhållare i oktober, Br Stig Moberg.

LOGEGLIMTAR
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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

Efter 12 år i Vasa-Arkivets styrelse har Gunnar Mossberg nu avgått ur styrelsen 
men han är fortfarande kontaktman.

LL608 Br Alf improviserar en sång på Systrarnas afton.

LL618 Dekorationer

LL628 Högtidsloge

LL608 Sånggrupp 2
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POSTTIDNING  B

LL678 Br Göran Nilsson in-
väntar vad Systrarnas  afton 
ska föra med sig.

Fruktskålar från herrgården

LL678 Catherine Bringselius 
Nilsson presenterar kvällens be- 
givenheter för logens Bröder 
och Systrar.

LL631 Högtidsmiddag

LL678 Bord med ljusstakar från Skatelöv

LL631 Påfågelsöga - bords-
dekoration tillverkad av Sy 
Lena Andersson.

LL631 Föredrgshållaren polisinformatör Eva-Gun Westford 
och O Gull-May Åstradsson.


