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Gott Nytt År alla Kulturledare 

Det var ett tag sedan ni hörde av mig vilket inte har varit min avsikt, så framöver ska jag bättra mig. 

Kulturledarkonferens i Karlstad 

Vi hade en Kulturledarkonferens i Karlstad under helgen 26-27 oktober som flertalet av er kunde delta 
på. Jag vill tacka alla deltagarna för att ni gjorde de två intensiva dagarna med information och 
diskussioner i trevlig samvaro på Sverige Amerika Centret så värdefulla. I början av hösten ändrade 
centret sitt namn till Svenska Migrationscentret. Ny namnet passar bättre in på deras utvidgade 
verksamhet, som framöver kommer att innefatta både emigration och immigration. 

På lördagen hade Logen Karlstad sitt logemöte och vi kulturledare deltog som gäster. Ett mycket 
trevligt inslag i konferensen med efterkapitel i trevlig samvaro och med god mat. 

Släktforskardagarna i Karlstad 
Helgen den 29-31 augusti 2014 är det de årliga Släktforskardagarna i Karlstad. Dit kommer 
släktforskarföreningar från hela landet och även en del utrikes som t ex från USA, 
hembygdsföreningar och olika lokala föreningar och företag. Utställningar och besöksmontrar 
kommer att fylla Karlstad Congress Culture Center under två dagar, lördag och söndag. De senaste 
åren har det varit omkring 3500 st. besökare. Årets tema är Migration – dåtid nutid framtid. 

Vasa Orden av Amerika är i stort sett okänt för svenska folket i allmänhet, vi behöver göra oss synliga 
och marknadsföra oss för få fler medlemmar. Vi har ett otroligt bra tillfälle och möjlighet att göra allt 
detta om vi deltar på Släktforskardagarna. Erik Gustavson, Distriktshistoriker för DL 19 är 
representant i organisation från Svenska Migrationscentret. Jag själv och även Erik Gustavson har stor 
erfarenhet sedan flera år tillbaka av att vara utställare på Släktforskardagarna. Under konferensen 
beslöt vi att VOA DL 19 ska verka för att delta. 

I Karlstad förvaras en ”Vandringsutställning” som behöver uppdateras med information och bilder. 
Den tillhör vårt distrikt och beskriver Vasa Orden av Amerika men den är otymplig att hantera. Vi 
kulturledare har i uppdrag genom mig som Distriktskulturledare att modernisera konstruktionen och 
innehållet så att den blir lättare att använda i olika sammanhang. Våra loger ska kunna använda den 
och vår målsättning är att få den klar inför Släktforskardagarna 2014. Utställningen var uppställd i 
Karlstad och jag fotograferade av den och kommer att lägga ut bilderna på Kultursidan. 

Kulturledarna i respektive loge ska tillsammans med sina medlemmar ta fram vad vi vill förmedla om 
VOA. Redovisningen ska presenteras och sammanställas vid Kulturledarnas tjänstemannautbildning i 
Eskilstuna den 15-16 mars 2014. Samtidigt ska vi kulturledare skissa på vad som ska ingå i montern 
och hur bemanningen kan utformas. Jag återkommer inom kort med lite tankar och idéer hur vi kan 
jobba fram detta inför tjänstemannautbildningen. 

Handlingsprogram för Vasa Orden DL 19:s framtid 
Rapporten till Distriktsmötet 2013 för Vasa Orden DL 19 avseende handlingsprogrammet för 
distriktets framtid, antogs på distriktsmötet i Lundsbrunn. Handlingsprogrammet gäller för alla 
logemedlemmar att ta del av och verka för så att VOA framtid säkras. Det finns några kapitel i 
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Handlingsprogrammet som vi kulturledare ska beakta och vi kommer att titta närmare på detta vid 
Kulturledarnas tjänstemannautbildning i Eskilstuna den 15-16 mars 2014. 

Handlingsprogrammet finns på Medlemssidan på distriktets hemsida www.vasaorden.com 
Känner du inte till inloggningsuppgifterna kontaktar du din loges ordförande. 

Kulturledarsidan 
Jag har skapat en sida för oss kulturledare på distriktets hemsida, Kulturledarsidan. Den är försedd 
med lösenord för oss kulturledare. Gå till www.vasaorden.com och välj Kulturledarsidan. Lösenordet 
som ska anges är: kulturDL19 

Ändamålet med sidan har jag tänkt ska vara en samlingssida med information och material för oss 
kulturledare. Gå in på sidan och se vad som finns där idag. Om du inte har tillgång till någon dator så 
kanske du har någon i din loge eller någon god vän som du kan be att få titta via. Jag tar tacksamt 
emot förslag på vad vi kan ha på sidan och om du har något som vi andra kulturledare kan få ta del av 
genom att publicera det på sidan. 

Bokbiblioteket kan både du som kulturledare och medlem låna av men lånet ska gå igenom dig som 
kulturledare för att jag ska ha koll på var böckerna finns. 

Övrigt från Kulturledarkonferensen 
Det är tack vare Erik Gustavson som konferensen kunde genomföras i Svenska Migrationscentret i 
Karlstad, där hans hustru Elinor är husmor för Residenset i samma fastighet.  

Vår Distriktsmästare Connie Grön deltog på mötet under söndagen och hennes värmande ord om att vi 
kulturledare med vårt uppdrag inom i logerna, är väldigt värdefulla för Vasa Orden. Det förpliktar oss 
också men det känns väldigt bra och kul att vi får uppskattning och uppmärksamhet för det vi gör. 

Tjänstemannautbildning i Eskilstuna den 15-16 mars 2014 

Det är åter igen en tjänstemannautbildning och även denna gången blir den i Eskilstuna. Det kommer 
ut en kallelse och anmälan med program för dagarna. Kulturledarna kommer att ha ett eget program 
och innehållet kommer att tillsändas er och jag hoppas att så många som möjligt kan delta. 

Årsrapporter för 2013 

Jag vill påminna er om att det är dags för kulturledarnas årsrapporter för 2013. Den ska skickas in efter 
ert årsmöte i logen. Ni kan skicka den i brev eller via e-post till mig. Jag ska i min tur rapportera dem 
vidare inför distriktets ER-möte under våren. 

Till slut vill jag önska er alla en bra fortsättning på nya året, lev väl och ta vara på er samt era nära och 
kära. 

 

Göteborg den 1 januari 2014 

I Sanning och Enighet 

Charlotte Börjesson 

Distriktkulturledare DL 19 


