
Tjänstemannautbildning 15-16 mars 2014 Folkhögskolan i Eskilstuna 

Logen Eskilstuna har varit värdar för distriktets utbildningar under många år. I år var det Karin 

Lundvall, Folke Lundvall, Hans Karlberg. 

Hans Lundvall och Sven-Olov Larsson som gav oss en fantastisk service med god mat och fika. För 

medlemmarna ligger det mycket arbete bakom och jag vill från DL 19 rikta ett varmt tack till logen.  

Ett stort tack till Br. Sven-Olov Larsson som representerade folkhögskolan. 

Ett 40 tal vasamedlemmar från många av våra loger hade hörsammat inbjudan till distriktets 

utbildningsdagar i Eskilstuna. För många av oss har det blivit en kär tradition att Distriktsloge 19 fått 

möjligheten att förlägga sina utbildningar till Folkhögskolan i Eskilstuna. Vi möts alltid av en värme 

och gästfrihet som kryddas extra av det sanna ”Vasagemytet”. 

För vår Orden är det viktigt att kunna erbjuda våra tjänstemän utbildning. Under utbildningsdagarna 

görs en genomgång av vilka uppgifter varje tjänsteman har. Det ges tips och råd och möjligheter att 

utbyta erfarenheter. 

Att ha kunskap skapar trygghet. Våra möten blir effektivare. Att träna våra ceremonier är viktigt för 

att våra möten ska få den inramning som vår arbetsordning beskriver. För att vi sedan ska få bra 

möten i våra logelokaler krävs träning i den egna logen. 

Till WEB masterutbildningen hade en extern utbildare tagits in för att utbilda i Word press. Arbetet 

med att utveckla vår hemsida är viktig. Hemsidan är en del av vårt ansikte utåt men också ett forum 

där information enkelt kan nå ut till våra medlemmar. 

På lördagen bjöd Eskilstunalogen in till vasakväll. Vi bjöds på god mat och dryck, Snart steg ett härligt 

sorl. Under kvällen berättades historier och lotteri genomfördes där några hade mer tur än andra. Då 

kvällen led mot sitt slut var det dags att gå ner i varv Sy Elsa Arvidsson läste några vackra dikter. Ute 

hade några snöflingor lagt sig då vi vandrade hem för en god natts sömn innan söndagens fortsatta 

utbildning. 
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