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Kara Vasa syskon!
Nu har varen antligen kommit. Det har varit en dryg vinter i ar, men den som
vantar
osv. Pasken kom tidigt i ar och vart marsmote, Systramas afton,
gick i paskens tecken. Vi blev inbjudna till en "aggande afton" och skuUe bara
nagot i gult pa oss. Borden var fint dukade i gult och gront och maten bestod
av god kycklingfilegiyta. Efter maten fick vi besok av hop av paskkarringar
pa vag till Blakulla, och tro det eller ej, Beda och Beata dok upp och ville
folja med.
De olika borden fick sen gissa vikten pa ett paskagg, bilda nya ord av en
mening med pask i samt aven ett paskaggs race med agg i sked forekom och
det blev manga glada skratt. Det var en mycket trevlig kvall som avslutades
med sedvanlig lottdragning och dans.
Pa aprilmotet, som var kulturmote. var Teresa Tivemark inbjuden. Hon talade
om hennes familjs aterfx)rening fran Polen, Auschwitz till Sverige och USA.
Hon fann sina mors syskon som hade kommit till USA genom att hon borjat
slaktforska.
Pa Logemotet var det ballotering for fyra stycken som vill bh nya medlemmar
i var Loge, vilket de kommer att bli pa Sverige-Amerikamotet i juni. Det var
aven efterinstallation for Sy Evy Lindstrand B L H , Br Gunnar Lindstrand B V
samt Sy Magdalini Kalivas B K .
Logen Kaman nr 608 tirade 80-arsjubileum i april. Vi var 20stycken fran var
Loge som deltog. Det blev en mycket trevlig kvall med god mat och samvaro
med medlemmar fran andra Loger.
En fin lordag i maj var det tid for var utflykt som i ar gick ner till Osterlen. Vi
var 29 stycken som akte fran Hoganas, och fbrsta stopp var utanfor
Hassleholm. Dai- sei-verades kaffe eller te och goda bullar. Sedan gick faiden
vidare ner till Brdsarps backar diir vi kunde se alia guUvivorna som
blommade. Har blev det aven en "vatskekontroU" och ett lotteri med manga
vinster. Farden gick vidare till Ravlimda kyrka dar vi tittade pa Fritjof Nilsson
Piratens grav. Aven Olle Adolfsson ligger begi-avd har. Var duktiga guide
kunde beratta mycket om "Piraten".

