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VASA ORDEN
DISTRIKTSLOGEN

En svensk-amerikansk 

 
AV AMERIKA 
NORRA SVERIGE NR 19 
vänskaps- och kulturorganisation 

  
 

Hej alla kulturledare! 

Julen infaller om några dagar och snart är detta året slut och ett nytt tar vid. Det har varit ett 
händelserikt år för vårt distrikt med tjänstemannautbildning i Eskilstuna, fyra jubilerande 
loger och deltagande vid Storlogemöte i USA där bland annat en ny Stormästare valdes på 
fyra år. För första gången har Vasa Orden DL 19 deltagit med en monter vid de årliga 
Släktforskardagarna som i år var i Karlstad. 

Distriktsmötet 2015 

Under kommande år har vi Distriktsmöte i Borås den 15-16 maj och inbjudan har skickats ut 
till alla loger. Har ni möjlighet att närvara så är det både lärorikt och trevligt. Då får du träffa 
och umgås med Vasasyskon inom distriktet, deltagare från Södra Distriktet och från USA.  

Det är ingen tjänstemannautbildning det år som vi Distriktsmöte utan det blir i så fall under år 
2016. 

Jag hade hoppats på att ordna en resa till USA för oss kulturledare till våren men den får vi 
skjuta på framtiden. Det blir för tätt inpå Distriktsmötet. Logen Uddevalla har planer på att 
ordna en resa i september till den amerikanska västkusten. 

Släktforskardagarna i augusti 2015 

Det är viktigt och uppskattat att vi gör vår orden synlig och sprider kunskap om oss i olika 
sammanhang. Deltagandet under Släktforskardagarna i Karlstad är ett kvitto på det. Vi kunde 
nå ut med information och många var intresserade av att få ta del av det vi förmedlade. Ett par 
nya medlemmar fick vi också till våra loger. Vi behöver få in nya medlemmar och vi behöver 
visa upp oss att vi finns så Distriktslogen kommer att vara med nästa år igen. Då kommer 
Släktforskardagarna att vara i Nyköping den 28-30 augusti 2015. Mer information 
återkommer jag med och du kan redan nu läsa om dagarna på deras hemsida som 
kontinuerligt uppdateras - www.sfd2015.se 

Släktforskningens dag i mars 2015 

Den 21 mars 2015 är det Släktforskningens Dag runt om i Sverige. Det är de lokala 
släktforskarföreningarna, hembygdsföreningar, arkiv, bibliotek m.m. som med gemensamma 
krafter ordnar plats för att visa upp sina verksamheter. Det är ett jättebra tillfälle för era 
lokalloger att vara med. Ta kontakt med någon av dem jag nämnde och hör vad som planeras 
hos er lokalt och om ni kan få visa upp er loge denna dag. 
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Bjud in er till informationsträff 

Ett förslag från mig är att skapa kontakter lokalt för att informera om vår orden och vår 
verksamhet. Bjud in er till informationsträffar hos hembygdsföreningen, biblioteket, 
släktforskarföreningen m.m. Det skapar kontakter som kan ge ringar på vattnet. Vi har ett 
kontaktnät med våra loger i USA och Canada samt Vasa Arkivet i Bishop Hill som är väl värt 
att lyfta fram. 

DVD om Vasa Arkivet i Bishop Hill 

I november månad skickade jag till ordförande i varje loge i Sverige, en DVD-skiva med film 
om och av Vasa Arkivet i Bishop Hill. Se till att filmen visas för era logesyskon och anda 
intresserade. Det är vår nyvalda Stormästare Tore Kellgren som gjort filmen för att alla 
Vasasyskon ska få ta del av informationen om Vasa Arkivet och få se hur det ser ut och vad 
som finns förvarat i museet. En av de två filmfilerna är anpassad för att visas med projektor. 

Rollupen är till för alla loger. 

Rollupen tog Distriktet fram för att våra loger ska kunna låna den. Just nu finns den hos mig. 
Vi har ännu inte hittat någon lämpligt förvaringsplats när den inte är utlånad. Eventuellt 
kommer vi att skaffa en till eller en med annat innehåll. Den är perfekt att ha med sig när 
logen visar upp sig. Hör av er till mig när ni vill låna den., vid jubileum eller vid andra 
tillfällen. 

Kulturledarnas årsrapporter 2014 

Så till de årliga årsrapporterna från er kulturledare. Jag behöver ha dem till mig snarast efter 
ert årsmöte. Lämpligt är att er protokollsekreterare skickar den till distriktets sekreterare 
Richard Faxén, antingen via e-post eller per post. Richard skickar dem sedan vidare till mig så 
jag kan redovisa dem på ER-mötet under våren. 

Tack för allt ni gjort för era Vasasyskon, er loge och Vasa Orden under detta år 2014. Jag 
önskar jag er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Ta hand om era nära och kära. 

 

Göteborg den 19 december 2014 

I Sanning och Enighet 

Charlotte Börjesson 
Distriktskulturledare DL 19 

 

 

 

 

DKL, DL19 Charlotte Börjesson, Tenorgatan 8, 42138 Västra Frölunda. Tel: 031 478093, 0703 463366.  
E-post: charlotte.borjesson@telia.com 


