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Kara Vasasyskon.
Det liar bara blivit ett nummer av Vasakmsningar som utkommit i ar. Som
ni alia vet liar det varit ett trakigt ar, da var ordforande Sy Birgit hastigt gick
bort efter en kort tids sjukdom. Aven var B r Olof Breitfeld samt Sy Ells E k
bar gatt bort i host sa saknaden ar stor efter allesammans.
I mars var det dags for Systramas afton, da v i fick vistas i "sagornas varld"
med allt fran lilla My till Rodluvan, Pippi m. flera. V i fick aven deltaga i en
fragesport, mycket trevligt upplagt.
I juli manad var det Sverige- Amerika motet. Da gastades v i av tre besokare
fran Amerika, B r Bertil Winter, Sy Daga-Karin Lindquist samt B r Curtis
Mahon. V i fiek aven besok fran Logen Nybyggama nr 698. Darifran kom det
fyra Vasasyskon och fran Logen Karnan nr 608 kom sex syskon. Aven en
fran Norra distriktet, Logen Skovde nr 626 kom pa besok. E n fin fanparad
forgyllde kvallen, utford av B r Calle Nilsson och Sy Kerstin Nilsson,
B r Yngve Hult samt Sy Agnetha Bergstrom Hult.
Kulturmotet i September gick i Skanes tecken. Slaktforskarna kom och
berattade bur v i kunde soka vara rotter och det var mycket intressant.
V i hade ocksa en "Gastloge" denna kvall dar sju gaster deltog.
Kvallen slutade med att "Kjell-Yngvez med Syztrar" sjong skanska visor.
Var utflykt i ar blev i oktober, da vi besokte Vallakra stenkarlsfabrik och sen
gick farden till Malmo opera, dar v i fick god mat och efterat sag v i pa
Spelman pa taket. Lotterier pa hemfarden, mycket bra ordnat av gruppen.
I oktober var det dags for Brodemas afton, da amerikanska presidenter kom
pa besok, aven en trevlig afton.
November motet var inte sa valbesokt, men v i fick installerat en ny broder,
Br Bo Ingvar Olsson. Han skall kanna sig varmt valkommen.
Nu ser v i fram mot vart julmote, och till alia er som inte kan komma vill
jag onska God Jul och Gott Nytt Ar.
Basta Vasa halsningar.
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