
 

 

 

 

VASA ORDEN 

DISTRIKTSLOGEN 

En svensk vänskaps- 

 

AV AMERIKA 

NORRA SVERIGE NR 19 

och kulturorganisation 

  

 

Mina kära Vasavänner, 

Nu skriver vi den 18 oktober 2020, vår värld är sig fortfarande inte lik. Vi alla längtar efter att 

kunna leva som vi tidigare gjort. Vissa saker blir nog aldrig riktigt desamma, men vår vänskap och 

gemenskap i Vasa Orden av Amerika består, längtan att träffas och umgås har vi nog alla. Till viss 

del kan vi det idag, med distansering och alla rekommendationer och direktiv i minnet. Jag hoppas 

ni alla trots allt kunnat njuta av sommaren och även hösten, som i vissa landsdelar börjar gå över i 

vinter nu. Jag vet att flera loger haft olika sammankomster denna sommar/höst, tipspromenader, 

träffar i trädgårdar och parker, boule spel, golf mm, det är roligt att höra, jag har haft möjlighet att 

vara med på några av dessa, härligt att se glädjen hos alla att träffas igen.  Nu kommer en höst där 

de flesta loger tyvärr inte kommer att kunna ha sina logemöten. Det som måste planeras och 

beslutas får då göras av styrelsen på deras möten, som sen informerar övriga logemedlemmar. Det 

är viktigt att vi håller kontakten med våra logemedlemmar, om det inte går att träffas peronligen 

hoppas jag ni ringer eller håller kontakt på annat sätt, vi får inte glömma varandra. Jag hoppas 

åtminstone vi alla ska kunna hålla våra årsmöten under januari och februari, på ett eller annat sätt. 

Vi i Exekutiva rådet har förutom några skype möten haft ett fysiskt möte i Norrköping 19-20 

september, där vi nu börjat planera in i detalj kommande Distriktsmöte 14-15 maj 2021. Vi hoppas 

och tror att det ska kunna genomföras, visar det sig annorlunda så kommer vi att hantera detta. 

Kommande helg medverkar jag på DL 20:s Exekutiva råds möte i Ljungby. 

 

Jag tänker ofta på er och saknar att få träffa er som jag normalt hade fått nöjet att göra.          

Hoppas ni alla fått vara friska. Var rädda om er, ser fram emot att snart få träffa er igen. 

I sanning och enighet,                                 

Maggie Ahlin Thelin                      
Maggie Ahlin Thelin 

DM DL19 

 


