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Kära Vasasyskon.
Nu har vi fått höst med fina färger i naturen, men vilken sommar vi haft. Hur
många av oss har tidigare upplevt en så varm och torr sommar, inte så många
tror jag.
I juni hade vi vårt Sverige-Amerika möte, vi var 37 egna logesyskon som deltog,
3 gästande syskon från Logen Kärnan nr 608, och 3 syskon från Logen
Nybyggarna nr 698. Under kvällen fick vår loge 4 nya medlemmar, Sy Birgitta
och Br Per Hansson samt Sy Camilla och Br Mikael Gibrand. Vi fick använda
den nya receptionsritualen för första gången, och det gick riktigt bra.
Som brukligt vid Sverige-Amerikamöten så framfördes en fanparad. De som
framförde den var Sy Agneta Bergström Hult, Br Yngve Hult, Sy Kerstin
Nilsson samt Br Gunnar Lindstrand och behjälplig med träning var Br Calle
Nilsson. Fanparaden genomfördes på ett högtidligt och värdigt sätt.
Som brukligt serverades lax med tillbehör, jordgubbar, glass och grädde och
efter maten blev det dans till Mats Nilssons enmansorkester. Jag tror alla tyckte
det var en riktigt trevlig kväll innan sommaruppehållet.
Under sommaren var jag, Sy Berit och Br Hans Bogren och hälsade på Sy SigBritt och Br Hans Hägg som tilldelades sina 25-årsmärken eftersom de inte
kunde komma på vårt logemöte. Det blev en mycket trevlig eftermiddag, med
gott kaffe och bröd, många Vasaminnen ventilerades och vi fick se Br Hans fina
konstverk. Vi fick hälsningar tillbaka till alla medlemmar i vår loge.
Vi var också 6 vasasyskon som gratulerade Br. Magnus Ekehed på hans 80-års
dag, även det blev en fin och trevlig eftermiddag.
I slutet av augusti åkte Br Calle och Sy Kerstin Nilsson, Br John-Olof och Sy
Katarina Ljungkvist till Ljungby på tjänstemannakonferens.

En trevlig eftermiddag fick 5 vasasyskon när vi besökte Br Lars-Olof Strufve på
hans 80-års dag.
Nu har höstens logemöten kommit igång. Lördagen den 22 september var det tid
för kulturmöte och vi var ca 40 logesyskon som fick höra om ”Kvinnliga
äventyrare och resenärer”. Det var Ulrik Alm från studiefrämjandet som visade
bilder och berättade om bl.a. Elsa Andersson, Karen Blixen, systrarna Listervik,
Eva Dickson och några till, ett mycket intressant program. Som vanligt
serverades det god mat, denna gång gratinerad fläskytterfilé med svamp. Br Ola
och Sy Mai hade 2 gäster med sig denna kväll, Eva-Marie och Kenneth
Carlsson. Det blir ballotering för dem nästa möte som är ”Brödernas afton ” och
bröderna brukar bjuda på trevliga upptåg, så jag hoppas vi ses då.
Inger Bengtsson
Ordförande.

