Referat från Släktforskardagarna i Karlstad den 29‐31 augusti 2014
Distriktslogen Norra Sverige nr 19 deltog för första gången med en information och utställnings‐
monter under Släktforskardagarna i Karlstad. Det var en aktivitet på uppdrag av ER och i linje med
vad som anges i vårt Handlingsprogram för Vasa Orden DL 19:s framtid.
Vårt deltagande var mycket uppskattat av de som besökte oss och Vasa Orden. Vi fick ett mycket bra
tillfälle att visa upp vår Orden och dess verksamhet. Vi som bemannade montern var DKL Charlotte
Börjesson och MDER Hans Lundvall från ER och Kulturledare Elisabeth Backmann från logen Karlstad.
Till vår hjälp hade vi Vasamedlemmar från logen Karlstad, Barbro Bucht, Margot Bergman, Stig
Sälgeback, Siv och Carl‐Fredrik Liedman. Möblerna fick vi låna av Svenska Migrationscentret genom
DH Erik Gustavson.
Vi fick en mycket ljus och bra placering av montern, direkt intill rulltrapporna när besökarna kom
upp. En rollup ‐ ett nytillskott för distriktet ‐ fångade besökarnas uppmärksamhet, vilket gjorde att de
stannade till vid montern. Inne i montern hade vi satt upp Vasa‐ och svenska fanan samt
informerande bildkollage om Vasa Orden och Årets Svensk‐Amerikan. Ett ställ med böcker, tidningar
och informationsblad, också de med anknytning till Vasa Orden fanns tillgängligt. En dator för visning
av en nygjord film om Vasa Arkivet fanns tillgänglig med tillhörande headset.
Boken Svensk‐Amerikansk kokbok var ögongodis, dvs. den drog uppmärksamheten till sig och
besökarna bläddrade flitigt i den. Vi sålde de tre exemplaren vi hade med oss redan under lördagen.
Besökarna fick information om Vasa Orden av Amerika och det var många som inte kände inte till vår
orden. Vi hade med oss en CD‐skiva med databasen EMIWASA innehållande ca 58000 vasa‐
medlemmar i loger i Amerika, i vilken vi ofta fick söka efter besökarnas släktingar.
Vi delade ut Distriktens gemensamma Vasa‐broschyr till intresserade. Vi hade med oss
intresseanmälningar för varje loge i Distriktet och flera loger kommer att kontakta de som visat
intresse för Vasa Orden.
Många Vasa‐medlemmar från loger runt om i landet kom till vår monter och alla var mycket positiva
och uppskattade denna medverkan samt gav beröm till monterns utformning. Uppskattningsvis
besökte 5000 personer mässan och föreläsningarna under Släktforskardagarna. Nästa år kommer
Släktforskardagarna att hållas i Nyköping.
Bildgalleri från Släktforskardagarna finns på Distriktets hemsida.
Syns vi, finns vi – och nu har många svenskar sett och träffat några av oss.
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