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DM har  
ordet 
Kära Vasa-
medlemmar!  
Nu har vi kom-
mit en bit in på 
2017. Ett nytt år 
med oskrivna 
blad och nya 
utmaningar. 

I skrivande stund har Einar 
och jag kommit hem från Visby. 
Logen Gotland nr 624 har fått 
sina tjänstemän installerade.  
I min stab ingick VDM Maggie 
Ahlin Thelin, DKL Charlotte 
Börjesson samt DCM Einar 
Savolainen Grön. Logen gästa-
des också av Kurt Thelin, 
Barbro och Jan Hult från Logen 

Bråviken nr 751. Gotland är 
Vasa Ordens största loge. Jag 
har haft förmånen att besöka 
logen vid flera tillfällen och 
alltid vintertid. Då är det kallt 
på ön men som alltid bland 
Vasa Ordens medlemmar blir 
man väl omhändertagen och 
känner den fina gemenskapen. 

Tack alla distriktsdepute-
rade med staber för ert fina  
arbete vid installationer av våra 
logers tjänstemän. Jag får rap-
porter från DD men även med-
lemmar som uppskattar besö-
ken och njuter av de fina instal-
lationerna.   

Jag önskar alla gamla och 
nya tjänstemän lycka till under 
2017. Jag hoppas att ni ska fin-
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na era ämbeten intressanta och 
känna er delaktiga i vår Ordens 
utveckling.  

2017 är det också dags för 
Distriktsmöte. Jag vill passa  
på att hälsa alla välkomna till 
Lidköping. Även om du inte är  
delegat eller tjänsteman så är 
alla medlemmar välkomna att 
delta under hela eller delar av 
Distriktsmötet 26 och 27 maj. 
Man kan också välja att vara 
med på torsdagens Vasa-kväll 
eller fredagens bankett.  

Dessa dagar har vi besök  
av vår Ordens Stormästare Tore 
Kellgren. Passa på att träffa 
honom och hans hustru  
Birgitta som båda 
är svensktalande. 

Kalendarium: 
 16 mars - ER-möte,  

Lidköping 
 26-27  maj - Distriktsmöte 

Lidköping 
 11 november - Logen  

Bråviken firar 25 år 

Nobelfest hos  
Logen Lidköping 
Logen Lidköping nr 636, av-
slutade sista höstmötet den  
10 december i Alfreds Nobels 
anda. Vår Ordförande Kjell 
Hjalmarsson öppnade mötet 
och hälsade också Distrikts-
deputerad Ulla-Britt Essgren 
välkommen. Efter sedvanliga 
mötesförhandlingar spelades 
Nobelpristagaren Bob Dylans 
Blowin’ in the wind.  

Så bjöd då Vice Ordförande 
Jan-Erik Björk in till Nobel-
middag, vilken inleddes med 
glögg och pepparkaka. Ett 
skönsjungande luciatåg från 
stadens musikskola underhöll 
både med klassiska luciasånger 
och med några nyare sånger. 

Arrangörsgrupp 2 hade 
gjort sitt yttersta för att gäster-
na skulle trivas och känna  

Nobelstämning. Vita dukar 
förstås, glödande rosor på rad, 
kandelabrar, elegant solfjäder-
brutna vita servetter komplet-
terade dukningen. Efter en  
toast med lax, babyspenat och 
pepparrotsgrädde serverade 
”vinkyparna” passande vin till 
varmrätten. 

Sånghäftet blev flitigt ut-
nyttjat under kvällen. Ingemar 
Kask kåserade om Alfred  
Nobel. Och Vice Ordförande 
Jan-Erik Björk bjöd på en fråge-
sport om Bob Dylan och Nobel-
priset.  

Ingen Nobelfest utan prisut-
delning med medaljer och  
diplom. Så även här! Vi lyssnar 
till motiveringarna. Vice Ord-
förande Jan-Erik Björk läser: 

Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika 
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation 
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Lidköping har ett stort ut-
bud av sevärdheter så varför 
inte kombinera besöket med 
utflykter på Kinnekulle och 
Läckö med Kronprinsessa  
Viktorias naturum.  

Tyvärr förlorade vi en loge 
den 17 december då Logen  
Kristina hade sitt sista möte. 
Logen har de senaste två åren 
arbetat hårt för att behålla sin 
loge men till slut fanns ingen 
annan utväg.  

Det är mycket ledsamt då  
vi förlorar ordenssyskon. Sam-
tidigt som detta händer är det 
flera loger som balloterar nya 
medlemmar vilket är mycket 
glädjande.  

Att arbeta med medlems-
rekrytering är naturligtvis av 
största vikt och jag önskar er 
alla lycka till med att utöka vår 
syskonskara. Vi är ett unikt 
Ordenssällskap som välkomnar 
både män och kvinnor. 
Tillönskar er alla en fin vår! 

Sanning och Enighet 
Connie Grön, DM DL19  

DM har ordet… 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nobelfest… forts. 

Vem prisas för att ha deltagit 
i flest logemöten under året? 
Lotten i  sin ödesmättade slump är 
vis. 
Bara en kan tyvärr vinna pris. 
Acke, Gunnar, Ove eller möjligen 
Kjell. 
Vem blir prisat här i kväll? 
Vinnare här blev Ove Larsson 
 
Vem tar priset för logecere-
moniers utförande? 
För ritual och ceremoni det finns 
struktur. 
Denna kvinna det sköter med stor 
bravur. 
Införande och utförande utan fadäs. 
Men en viss person blev hans majon-
näs. 
Pristagaren här blev vår emi-
nenta Helena Hultén. 
 
Vem tar priset för logevinets 
kemi? 
Viner har denne man superkoll på. 
Rött och vitt och rosé likaså 
Kvällens vin har han noga bestämt. 
Capello di prete, absolut inget skämt 
Alf Larssons tur att träda fram 
och mottaga medalj, diplom 
och applåder. 
 
Vem tar priset för logens 
mesta vinstuttagande? 
I lotteri hon har ett svårslaget  
rekord. 
Ofta hon går fram till dignande bord. 
Plockar så till sig ett vin eller två. 
Choklad, böcker och blommor likaså. 
 

Vinnare i dubbel bemärkelse 
blev Inga-Maj Andersson 
 
Vem tar priset för logekultur-
ella aktiviteter? 
Kulturen i Vasa, en kvinna har lett 
Lagt fram idé både vitt och brett. 
Förr en resa i emigranters spår. 
Snart till musikens USA vi färdas 
får. 
Gaby Kling-Persson får mot-
taga logens jubel över priset för 
logens kulturella aktiviteter. 
 

Så var det dags för finalen 
med glass surprice och sprak-
ande tomtebloss. Nåväl sprak-
ande var kanske att ta i, men 
några kunde i ett fåtal sekun-
der se fyrverkeriet, men vi 
andra fick tänka oss skåde-
spelet. Här får ni i alla fall  
receptet på den riktigt goda 
efterrätten, Makedonisk frukt-
sallad: 

Makedonisk fruktsallad är 
en fruktsallad på en bädd av 
glass, toppad med en syrlig  
hallonkräm. Fruktsalladen  
består av melon, vindruvor, 
äpple, päron, körsbär och  
mango indränkt i likör. Hallon-
krämen består av piskad lätt 
fryst grädde med mosade  
hallon. Karina Björk m fl stod 
för recept och tillagning. 

Därefter överräckte Ordför-
anden Kjell Hjalmarsson för 
uppmuntran, en blomster-
bukett till Bele Axelsson inför 
stundande operation. 

Kaffet serverades med en 
synnerligen delikat struva som 
formligen smalt i munnen, Elsa 
Axelsson stod för detta bak-
verk. Nobelkvällen avslutades 
med lotteri och ett välfyllt 
vinstbord. 

Text: Iréne Kårebäck 
Bild: Jan-Erik Björk 

Logen Knallen nr 745  
Thanksgiving 24 november 

Hösten avslutades med två tra-
ditionstyngda sammankomster, 
Thanksgiving Day och julsam-
mankomst.  

Liksom våra vänner i USA 
firar Logen Knallen sista tors-
dagen i november med ett möte 

Pristagarna: fr v: Alf Larsson, Gaby Kling Persson,  Inga-Maj Andersson, Helena Hultén,   
Ove Larsson. 
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i glädjens och tacksamhetens 
tecken och givetvis med den 
traditionsenliga kalkonen på 
bordet. 

Systrar och bröder samlades 
först för ett logemöte, där vi 
bland annat valde tjänstemän 
för 2017. För första gången 
genomfördes också en gästloge, 
där vi kunde hälsa åtta gäster 
välkomna till logelokalen för 
att få information om Vasa  
Ordens syften och arbetssätt.  
Vi följde den speciella ritualen 
för gästloge, och våra nya vän-
ner uppskattade varmt den 
högtidliga upplevelsen.  

Tillsammans med våra gäst-
er, sammanlagt 73 personer,  
tog vi plats i matsalen för efter-
kapitel och där serverades 
smakligt anrättad kalkon.  
Åke Svahn läste upp president  
Obamas proklamation. Presi-
denten betonade bland annat:    
”Vi är alla förenade i vår Nations 
öde. Låt oss uttrycka vår tacksamhet 
genom att inbjuda andra till våra 
firanden och tänka på de som inte 
kan delta. Tillsammans kan vi säkra 
våra grundläggande ideal.” 

Kvällen avslutades som 
brukligt med kaffe och till-
behör. 
 
Julsammankomst 11 december 

De senaste åren har logen sam-
lats för en avslutning vid Lucia-

tiden. I år skedde detta sön-
dagen den 11 december. Ett 60-
tal medlemmar och några gäst-
er deltog  Efter glögg och trev-
ligt mingel kunde vi ta plats vid 
borden för att intaga en delikat 
jultallrik och kaffe.  

Årets Luciatåg bestod av 
Vasakörens medlemmar, som 
framförde ett antal julsånger 
med stor bravur. Årets Lucia 
var Gunnar Ödman. Jämställd-
heten har kommit långt i Logen 
Knallen! Kristina Dahlberg-
Andersson läste ”Tomten” av 
Viktor Rydberg, Leine Johans-
son läste en berättelse om en 
afrikansk mans upplevelser av 
det exotiska svenska folkets 
julseder och Gunnar Ödman 
berättade om Lucialegenden.  

Som avslutning lottades ett 
stort antal vinster ut, (var och 
en hade bidragit med minst en 
vinst) och alla kunde nöjda dra 
sig hemåt, nynnande på Lucia-
sången. 
 

Årsmöte 28 januari 2017 

Ett 60-tal medlemmar hade 
hörsammat kallelsen till års-
mötet, som förlöpte utan större 
intermezzon. Bokslutet för 
2016 visade att logen fortsatt 
har sin ekonomi i ordning. Vid 
årets början var antalet med-
lemmar 98. Under året har åtta 
nya medlemmar recipierats, tio 

medlemmar har beviljats ut-
träde och fyra har avlidit. Vid 
årets slut är därför medlems-
antalet 92. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2016. 

DD Lilian Juhlin med stab 
installerade därefter tjänste-
män för 2017. På de flesta post-
er skedde omval. Såväl logens 
som Kulturledarens verksam-
hetsberättelser lästes upp, och 
vi kunde konstatera att vi hun-
nit med mycket under det 
gångna året.  

Vi har haft sex uppställda 
loger och ytterligare fyra sam-
mankomster. I genomsnitt har 
mötena besökts av 59 personer, 
dvs. ca 60 % av antalet med-
lemmar! 

Vid efterkapitlet bjöds vi på 
stekt kolja med grönsaker och 
ett gott vin. Före kaffet under-
höll Henrik Westling med  
visor av bland annat Ulf Peder 
Olrog och med några egna visor 
med underfundiga texter. 

Avslutning som vanligt med 
trevligt samspråk, många 
skratt, en liten kaffetår och 
kanske något starkare därtill. 

Hans Holmqvist, LH 
 
Logen Härnösand  
nr 673 
Fredagen den 21 oktober höll 
Logen Härnösand sitt oktober-
möte med 30-talet närvarande 
medlemmar. Ordförande Lars-
Erik Magnusson öppnade  
mötet och hälsade alla välkom-
na att övervara detsamma. Efter 
genomförda förhandlingar sam-
lades vi för gemensamt efter-
kapitel. 

Våra värdar hälsade oss väl-
komna till bords och efter en 
välsmakande måltid serverades 
vi kaffe med kaka. 

Som underhållare hade vi 
inbjudit Lotta Johansson och 
Jon Hultman, som bjöd på 
många trevliga visor.  

Ett lotteri uppskattades 
också av medlemmarna med 
många fina vinster. 

 
Fredagen den 19 november 
hölls nästa logemöte med ett  
25-talet närvarande. Vid Efter-

Logen Knallens tjänstemän år 2017 
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kapitlet var Eivor och Per-Erik 
Bylund samt Elisabeth Braaf 
och Torsten Pettersson värdar. 

Vår egen trubadur Bengt 
Andersson (bilden ovan) ledde 
allsången till maten. Vi hade 
också bjudit in två gäster den-
na kväll, som avslutades med 
bingospel och många fina  
vinster. 

 
Lördagen den 4 februari höll 
Logen Härnösand sitt 53:e års-
möte med 33 närvarande med-
lemmar. Ordförande Lars-Erik 
Magnusson öppnade mötet och 
genomförde sedvanliga års-
mötesförhandlingar.  

Från Logen Mälardrottning-
en deltog DD Rolf Öhgren med 
medhjälpare, för att installera 
logens tjänstemän för komman-
de verksamhetsår. 

Efter avslutat möte välkom-
nades vi till bords av våra värd-
ar. Efter en mycket välsmak-
ande måltid underhöll vår egen 
trubadur Bengt Andersson och 
vår skönsjungande Ulla-Britt 
Nordin, ackompanjerad av Bo 
Selin. Många fina visor, bland 
annat på jämtska som Bengt 
behärskar till fullo. 

Kvällen avslutades med  
kaffe och en mycket god  
chokladkaka samt ett lotteri 
med många fina vinster. 

Bo Selin, KL 
 
 
 

Logen Mälardrottning-
en nr 563 
Högtidsmöte  

O Pia Norrman hälsade oss alla 
välkomna till vårt Högtidsmöte 
och ett särskilt välkomnande 
till våra gäster, Margot Juslin 
från Logen Freja nr 100,  
Pleasantville, New York och 
Lars-Åke Sjöberg O i Logen 
Eskilstuna nr 633. 

Först hölls parentation för 
Gunnar Hageros. Därefter bal-
loterades Rigmor Johnsdotter. 
De vanliga mötesförhandlingar-
na tog vid. Nomineringskom-
mitténs ordförande LH Leif 
Sahlman läste upp första nomi-
neringen och vi är mycket glada 
över att vi har kandidater till 
alla tjänstemannaposter.  

KL Karin Wathne Berglund 
berättade om genomförda och 
kommande kulturaktiviteter. 
PS Birgitta Sjöberg-Eriksson 
förmedlade information från 
DKL Charlotte Börjesson om 
att svenskamerikanska tid-
ningar finns att läsa gratis på 
internet bl.a. Svenskamerikan-
ska Tidningen. 

O Pia Norrman redogjorde 
för det samarbete som hittills 
skett med Logen Stockholm  
nr 589 och hur ett fördjupat 
samarbete under 2017 planeras. 
Pia läste upp den samarbets-
plan, som hon och O i Logen 
Stockholm Håkan Holmgren, 
gemensamt tagit fram. Efter 
diskussioner i logen beslutades 
att vi skall arbeta vidare enligt 
planen och att en ny omröst-
ning ska ske om ett år. Övriga 
ärenden hänsköts till arbets-
mötet i december och O Pia 
avslutade mötet. 

En ljuvligt len hummer-
soppa och en fantastiskt god 
fiskgryta väntade på oss i den 
festligt dukade Bankettsalen. 
Medlemmar från Logen Stock-
holm, som haft arbetsmöte, 
anslöt och O Håkan presente-
rade deras gäster, Anders  
Amelin och Margareta  
Wessinge. De har ansökt om 
medlemskap och fick en extra 
stark applåd. 

 

När tallrikarna var tomma 
presenterade KL Karin dagens 
underhållare och vi kunde luta 
oss tillbaka och lyssna till  
BAC-kvartetten, som bestod  
av Bosse Söderström gitarr, 
Anders Bergström bas, Anne-
Marie Svennberg piano och 
Cajsa Lindholm sång. 
”Kammarjazz” var deras rubrik 
på framträdandet, det vill säga 
lugna jazzmelodier som de  
själva tycker om och vem tyck-
er inte om Misty, Autumn  
leaves och What a wonderful 
world? 

I sann vänskap skildes vi åt 
efter en trevlig kväll bland  
glada vasavänner.  
 
Gemensamhetsmöte 25  

november. Logerna Mälar-

drottningen nr 563 och Stock-

holm nr 589  

Oj! Förvirring! Ordföranden 
i Mälardrottningen hade has-
tigt insjuknat liksom K, och 
BCM har stukat handen. Vad 
skulle vi göra? Snabb överlägg-
ning bland logernas tjänstemän 
gjorde att Logen Stockholms  
O Håkan Holmgren tog över 
ansvaret och sedan blev det en 
mix av övriga tjänstemän. Puh! 

Mötet kunde börja och sed-
vanliga ärenden behandlas. 
Glädjen var tydlig när Rigmor 
Johnsdotter från Golden Valley 
Lodge nr 15 i USA blev medlem 
även i Logen Mälardrottningen 

Rigmor Johnsdotter 
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och när Anders Amelin och 
Margareta Wessinge upptogs 
som medlemmar i Logen Stock-
holm. Välkomna till oss säger vi 
och hoppas att ni ska trivas hos 
oss och bli flitiga medlemmar. 

BMM Elisabet Brander 
överraskade med att spela och 
sjunga ”Wishing you were  
somehow here again” ur The 
Phantom of the Opera innan 
mötet avslutades. Mäktigt. 

I matsalen upptäckte vi flera 
tomma stolar och förstod att 
kvällen bjudit på andra prob-
lem.  Någon hade fått åka 
Stockholm runt för att komma 
fram, nej inget snöoväder. 
Andra var kraftigt försenade 
och någon hade fått vänta för-
gäves på taxi. Ingen bra dag på 
jobbet för transportörerna allt-
så och väldigt ledsamt för våra 
medlemmar. 

KL Hans Malmborg, Logen 
Stockholm, presenterade Lars 
Sjöberg, som berättade om hur 
arbetet med översättningen av 
texten till ”The Phantom of the 
Opera” varit. Vi förstod att  
det, förutom språkskicklighet 
också krävs ett enormt musik-

kunnande, för att få text och 
musik till en njutbar enhet och 
vi kommer förmodligen att 
lyssna på ett annat sätt under 
föreställningen den 14e decem-
ber. 

En kväll, som började med 
undran och osäkerhet, avsluta-
des med livliga diskussioner 
och glada kommentarer i baren. 
 
Arbetsmöte följt av julmiddag 

den 9 december  

Det var fredag och värsta snö-
ovädret i mannaminne (9 no-
vember) hade blivit barmark 
och plusgrader. Influensan 
hade klingat av, så både Ord-
förande och Kassör fanns på 
plats. Mötet kunde börja. 
O Pia Norrman svingade ord-
förandeklubban.  

Tjänstemannavalet gick 
snabbt, men tyvärr hade vi tap-
pat vår vakt. Ingela Folemar 
blir ny BPS och Lennart Elfving 
vår nye Redaktör. Det gladde 
oss att relativt nya medlemmar 
vill vara med och ta ansvar för 
logens arbete. För övrigt blev 
det kända ansikten. Det känns 
skönt att vi har så många enga-
gerade medlemmar i logen. 

Även valet av delegater till 
nästa års Distriktsmöte i Lid-
köping gick snabbt, PS Birgitta 
Sjöberg Eriksson och VO Hans 
Ögren. 

Därefter redogjorde K Lars 
Casserberg för våra finanser 
och budgeten antogs. Efterfölj-
ande diskussioner handlade om 
vårt utökade samarbete med 
Logen Stockholm och om kom-
mande Distriktsmöte och even-
tuella motioner från logen. 
Många logemedlemmar deltog  
i diskussionerna och förde fram 
viktiga undringar, kommenta-
rer och förslag, vilket kändes 
lovande och uppfriskande. 

Så kom KL Karin Wathne 
Berglund med ett gäng skön-
sjungande elever från Sundby-
bergs Folkhögskolas sång- och 
teaterlinje. De satte oss i jul-
stämning med bl.a. Betlehems 
stjärna, Det är en ros utsprung-
en, Staffan stalledräng och 
Mössens jul. 

Dags för middag vilken  
bestod av en svensk förrätt, sill 
och lax och en amerikansk 
varmrätt, kalkon med tillbehör 
och glöggsås. Nu blev det glatt 
för ett häfte med snapsvisor 
delades ut, ovanliga snapsvisor, 
men vi sjöng så taket lyftes.  
Till kaffet överraskade BMM 
Elisabet Brander med att 
sjunga  O Helga natt (Adams 
julsång) till eget ackompanje-
mang på piano. Vad kan man 
mera önska sig. Vi blundade 
och njöt.  

Sen kom tomten och lottade 
ut våra julklappar. Vilken här-
lig, traditionsfylld kväll! Vi var 
många som satt kvar en stund 
för att fortsätta gemenskapen. 
Det känns fint, att vi mår gott 
tillsammans. 

 
Årsmöte den 27 januari  

Det är i slutet av januari och 
flera plusgrader ute. ”Ur led  
är tiden” som Shakespeares  
Hamlet uttryckte det, men  
ingen Hamlet kom och vände 
den rätt. 

Rätt var det i alla fall att vi 
skulle ha Årsmöte. Dags att 
summera föregående års hän-
delser, lyssna på verksamhets-

Margareta Wessinge och Anders Amelin 

Karin Wathne Berglund får julklapp av  
tomten Agneta Karlsson .  
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berättelser, uppmärksamma 
förtjänstfullt arbete, och in-
stallera nästa års tjänstemän.  
O Pia Norrman öppnade mötet 
och våra gäster från Logen Brå-
viken nr 751 , DD Barbro Hult, 
VDM Maggie Ahlin Thelin, 
BCM Kurt Thelin och Jan Hult 
välkomnades. 

Därefter genomfördes  

parentation då vår 
fantastiska KL  
Karin Wathne 
Berglund avlidit. 
Hennes stol gapa-
de tom, ett tom-
rum som kändes 
långt in i hjärtero-
ten. KP Hans Weber läste en 
dikt och BMM Elisabet Bran-
der spelade så vackert från  
orgelläktaren, innan ceremonin 
var till ända. 

O Pia Norrman, K Lars  
Casserberg, LH Leif Sahlman, 
revisor Ingegerd Pettersson  
och förtroendeman Gertrud 
Edvardsson presenterade sina 
sammanställningar. Allt föll till 
belåtenhet och medlemmarna i 
Logen godkände och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. 

Dagens FDO Lage Jenneflod 
överräckte Logens förtjänst-
tecken till MM Elisabet  
Brander. Så mycket vacker  
musik och sång, som hon bjudit 
oss, var det verkligen välför-
tjänst. En rungande applåd för 
Elisabet. 

Installationsstaben Jan 
Hult, Kurt Thelin, Maggie  
Thelin Ahlin och Barbro Hult 
avtackades med var sin vacker 
ros. Avgående tjänstemän  
Agneta Karlsson, BPS, Gertrud 
Edvardsson, Förtroendeman 
samt Bo Blum, Mediekommit-
tén avtackades med en liten 
chokladask. 

Lite försenade kom vi till 
matsalen där medlemmar ur 
Logen Stockholm nr 589 mötte 
upp och personalen serverade 
en len skogssvampsoppa följd 
av ”schnitzel på odd fellow-
vis”. Gott, gott. 

Det nya arbetsåret har star-
tat med nya satsningar och för-
hoppningar om trivsamma  
möten tillsammans med Logen 
Stockholm nr 589, och det är 
rätt i tiden. 

Greta Öhgren 
Text och foto 

 
Logen Bråviken nr 751 
– Årsmöte 
Logen Bråviken hade sitt års-
möte den 11 februari i Ordens-

Installationsstaben Jan Hult, Kurt Thelin, 
Maggie Ahlin Thelin och DD Barbro Hult.  
CM Marthine Elfvin håller ordning på  
gruppen. 

Avgående tjänstemän Gertrud Edvardsson, 
Agneta Karlsson och Bo Blum, flankerade av  
BCM Ulla-Britta Nygren och CM Marthine 
Elfvin. Yngve Eliasson ville vara med på 
bild... 

huset i Norrköping. 63 Vasa-
syskon med gäster närvarade, 
varav några från Logerna  
 Hjälmaren nr 625, Filbyter  
nr 714 och Vadstena nr 762.  

I styrelsen omvaldes Jan Ek 
(O), Olov Nilsson (K), Elsy 
Sundström (KL), Ulrika Hof-
stedt (FS) samt Carl Magnus 
Erzell (BPS). Nyvalda i styrel-
sen blev Karl Jerlock (VO), 
Barbro Hult (PS), Hans Lilje-
bladh (CM) samt Kurt Thelin 
(BCM). 

Under efterkapitlet berätta-
de Björn Johansson om ”Jakt-
lycka – livet som jägare” – ett 
uppskattat kåseri där Björn 
delade med sig av kunskap och 
händelser från många år som 
jägare.  

Vid årsmötet närvarade sju 
av Logen Bråvikens ordföran-
den sedan instiftandet 1992.  

På fotot ovan ses dessa samla-
de. Sittande från vänster:  
Lisbeth H Qvarfordt (2000-
2002), Jan Ek (2016-), Viveka 
Skott (2003-2005).  Stående 
från vänster: Kerstin Hartwig 
(1995-1997), Maggie Ahlin  
Thelin (2010-2015), Sören  
Liljebladh (1998-1999) samt 
Gunnar Nordh (1992-1994).  
Bo Svensson ordförande 2006-
2009 kunde inte närvara. 

Att notera – den 11 novem-
ber 2017 kommer Logen Brå-
viken att ha sitt högtidsmöte 
med 25-årsjubileum. Inbjudan 
kommer att skickas ut. 

Una Jerlock, LH 
Karl Jerlock, VO 

 

Elisabet Brander mottar LFT från tf FDO 
Lage Jenneflod. CM Marthine ser till att allt 
går rätt till. 
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Nedläggning av Logen 
Kristina nr 656 
Lördagen den 17 december hade 
Logen Kristina sitt sista loge-
möte. En loge som kämpat och 
gjort allt för att överleva har till 
slut kommit fram till att det 
inte längre går att driva logen 
vidare. Detta pga. svårigheter 
med rekrytering, sjukdom och 
hög ålder.  

Logen Kristina har varit en 
loge som haft hög närvaro av 
sina medlemmar vid sina  
möten. Logens systrar och  
bröder har bjudit på härliga 
efterkapitel, ofta med upptåg 
och underhållning av egna  
systrar och bröder.  

Lördagen den 17 december 
märktes att många medlemmar 
hade sorg i hjärtat. Trots detta 
bjöds vi gäster in till vackert 
dukade bord och bjöds på ett 
fantastiskt julbord. Överbliven 
mat lottades sedan ut och 
många var de som fick en extra 
matlåda med sig hem.  

Bland gästerna sågs tidigare 
medlemmar Alf och Maud 
Brorson. Från Logen Karlstad 
nr 632 kom Lisbeth och Stig 
Säljeback. Från Logen Skövde 
nr 626 kom DD Rigmor Jons-
son och Alf-Inge Nilsson.  

Från Skövde kom också 
Ann-Marie och Arne Lindberg, 
Roger Axelsson och Solveig 
Josefsson. Från Logen En-
köping nr 646 kom också Folke 
Lundvall. Från Distriktet kom 
DM Connie Grön med FDM 
Einar Savolainen Grön, DKL 
Charlotte Börjesson och MDER 
Hans Lundvall.  

Som Distriktsmästare är det 
med sorg i hjärtat jag ser att 
vårt distrikt nu tappat ännu en 
loge. Jag vill rikta ett stort tack 
till alla medlemmar i nu ner-
lagda Logen Kristina för allt 
arbete som nedlagts under de 
55 år som logen varit verksam: 
Logen instiftades 1961-03-26. 

I sanning och Enighet 
Distriktsmästare DL 19 

Connie Grön 
 
Installation Logen 
Gotland nr 624 
Vi var ett glatt gäng på sju sys-
kon som reste till Gotland för 
att installera tjänstemännen 
och -kvinnorna i LL624 för år 
2017. Installationsstaben bestå-
ende av DM Connie Grön, 
FDM Einar Savolainen Grön, 
VDM Maggie Ahlin Thelin, 
DKL Charlotte Börjesson.  
Medföljande från Logen Brå-
viken nr 751 var Kurt Thelin  
BFS/DD Logen Enköping nr 
646 och Janne Hult, Barbro 
Hult VO/DD Logen Mälar-
drottningen nr 563.  

Vi kom till denna fina ö  
i strålande solsken, checkade  
in på ett mycket mysigt litet  
hotell, S:t Clemens, varifrån 
hade vi gångavstånd till loge-
lokalen, där blev vi varmt väl-
komnade av logemedlemmarna. 

Vi fick vara med om ett 
stämningsfullt årsmöte med 

installation den 28 januari.  
Logens nya ordförande heter 
Bengt Björkander. 

Vi fortsatte sedan med lite 
mingel och gick därefter in till 
en smakfullt dukad matsal. 
God mat med tillhörande dryck 
serverades och det var högt i 
tak och mycket god stämning, 

När vi alla var mätta och 
nöjda reste vi oss och borden 
flyttades om lite, sen blev det 
dans till Björkanders. Det blev 
snabbt trångt på dansgolvet, 
vilket var förståeligt till denna 
härliga musik,. Det gick inte att 
sitt still… Vi gick sen hem till 
hotellet med glada leenden! 
Vilken härligt rolig kväll vi fick 
vara med om.  

Ett stort tack till Logen 
Gotland från oss sju fastlands-
bor; vi återkommer gärna. 

I sanning och Enighet 
Maggie Ahlin Thelin 

VDM DL19 

Fakta om USA 
Ny President 

Nu har presidentvalet avgjorts 
och Donald Trump är vald till 
ny president för de kommande 
fyra åren. En del amerikanare är 
nöjda, medan andra är väldigt 
missnöjda.  

Logen Kristinas närvarande medlemmar vid sista logemötet. 

I baren hittade vi av Ann-Kristin och  
Christian Eriksson. 

Vi underhölls av Gun Persson och Jerker 
Oscarsson från PRO. 
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Manusstopp: 1 maj 2017 
Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade  
i texten utan separata filer (jpeg), skickas till redaktören:  
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller  
piabromma@gmail.com 
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Mälardrottningen  
nr 563 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714 
Ansvarig utgivare: DM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636 

Tekniskt sett väljs inte en  
President med folkets röst, 
utan dessa bestämmer hur för-
delningen av de 538 elektors-
rösterna ska läggas. Antalet 
röster hänger också ihop med 
hur många som bor i delstaten. 
Kalifornien har t.ex. 55 röster, 
medan glesbefolkade Montana 
bara har tre. Den som vinner 
ska uppnå ”det magiska talet” 
270, dvs. majoriteten av elek-
torsröster.  

Kandidaterna vet ofta i för-
väg om en delstat har en majo-
ritet av demokratiska eller  
republikanska väljare. Men - 
det finns även ” swing states”, 
där stödet för någon av kandi-
daterna inte står givet före val-
dagen. I dessa delstater har 
kandidaterna inga säkra röster 
och man lägger därför mest  
fokus och kraft på att vinna 
här.   

USA:s första pre-
sident var George 
Washington (1789
-1797) och den  
20 januari instal-
lerades Donald 
Trump som 
USA:s 45 presi-
dent. 

PN Källa: internet 

Fakta om Kanada 
National Flag of Canada day 
infaller den 15 februari. Denna 
dag är inte en lagstadgad  
semesterdag i Kanada. Skolor, 
organisationer, företag och  
butiker är öppna.  

Ursprunget till den kana-
densiska flaggan är följande: 
efter första världskriget och 
igen efter andra världskriget 
diskuterade Kanadas regering 
betydelsen av att landet skulle 
ha sin egen flagga. Försök att 
anta en särskild utformning 
misslyckades upprepade gång-
er eftersom enighet inte kunde 
nås.  

År 1964 gavs uppdraget till 
ett parlamentsutskott att hitta 
en lösning. Kommittén rekom-
menderade parlamentet att 
flaggan skulle ha ett enda rött 
lönnlöv mot vit bakgrund.  

Motionen 
röstade 
igenom 
med 163 
röster för 
och med 

78 röster mot den 15 december 
1964. Motiveringen var enkel-
heten i konstruktionen som 
gjorde den lätt att känna igen. 

Flaggan är röd med en vit 
kvadrat i mitten som  har ett 
elva-flikigt rött lönnlöv. Denna 
flagga symboliserar frihet, fred, 
respekt och rättvisa.  

Den 15 februari 1965 hissa-
des nationsflaggan för första 
gången på Parliament Hill. 
Fr.o.m. den 15 februari 1996 
förklarades dagen som Natio-
nal Flag of Canada day. 
 
Family day firas också den  
15 februari. Den är inte en  
nationell lagstadgad helgdag.  
Family day skapades ursprung-
ligen för att ge människor mer 
tid att tillbringa med sina  
familjer.  

Family day hölls för första 
gången i Kanadas provins  
Alberta 1990. Vanliga aktivite-
ter vid en Family day omfattar 
skridskoåkning, hockey, snow-
board, skidåkning och att gå 
till olika vinterfestivaler. Men 
det bästa med Family day är 
pannkakor med lönnsirap, 
varm choklad och nybakade 
kakor. 

AL Källa: internet 

Redaktören tar ordet 
Det är alltid roligt när många 
loger är representerade i  
Kärven. Det är min förhopp-
ning att alla loger någon gång 
ska ha funnits med i text (och 
ev. bild).  

Men det är upp till logerna 
själva att se till att text kom-
mer in - och gärna i god tid. 
Denna gång var det ”torka” per 
den 1 februari så jag hade näs-
tan två tomma sidor. Men se-
dan fick jag plötsligt in en hel 
del material i mitten av februari 
och - just denna gång - var det 
tur.  

Jag behöver material enligt 
manusstopp - gärna tidigare - 
för att sedan kunna leverera 
Kärven för tryckning i god tid. 
Jag är alltså bara en länk i ked-
jan där alla är beroende av var-
andra.  

Tack på förhand! 
Pia Norrman  

 
Ps. Får man önska Glad Påsk 
så här lite i förväg… 

 


