Fredag den 11 juli 2014
Sista dagen för Storlogemötet med val av nya styrelser för Storlogen med installation och Vasa
Arkivet. Kvällen avslutades med bankett, underhållning, sång och dans.

Delegater och besökare från båda distrikten DL 19 Norra och DL 20 Södra i Sverige på plats
inför dagens Storlogemöte.

Distriktsmästarna Connie Grön, DL 19 Norra Sverige och Olle Wickström, DL 20 Södra Sverige tackade
avgående Stormästare Bill Lundquist med gåvor från de bägge distriktslogerna.

Storlogens nyvalda styrelse för år 2014‐2018 står upp och de avgående sitter på stolarna.
Till Stormästare valdes Tore Kellgren, Lokallogen Svea nr 348, DL Golden Gate nr 12 i California.
Ulf Aderlöf, Lokallogen Ronneby nr 630, DL 20 Södra Sverige omvaldes som representant för Sverige.
Tore står som nummer fem från vänster och Ulf står längst ut till höger.

Nya och avgående styrelsen för Vasa Arkivet i Bishop Hill. Charlotte Börjesson, Lokallogen Göteborg
nr 452, DL 19 Norra Sverige valdes in som representant för Sverige för år 2014‐2018.
Charlotte sitter som nr två från vänster.

Fotograferna ville ha så perfekta bilder som möjligt.

Smörgåsbandet spelade och underhöll under Banketten både till middagen och till dansen.
Spontana uppträdande av middagsgästerna var ett mycket uppskattat inslag under kvällen.

Ringdanser kring den nygjorda Midsommarstången var med svenska sånger som Små grodorna,
Vi äro musikanter, Räven raskar, Prästens lilla kråka osv. Barnklubben Elsa Rix nr 1 uppträdde
med Folkdanser till stor glädje för oss alla.
Kvällen avslutades med dans i glada vänners samvaro. Många nya vänskaper har uppstått båda
inom våra respektive länder och över Atlanten den här veckan vilket är givande och stärker vår
gemenskap.
På lördag morgon, innan alla närvarande vid Storlogemötet hann lämna Rye för hemfärd eller för att
resa vidare, hade Storlogen och Vasa Arkivet sina första styrelsemöten.
I juli 2018 blir nästa Storlogemöte i California.

