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Kära Vasa syskon!
Nu går vi mot höst efter en underbar sommar, hoppas ni alla har laddat
batterierna med mycket sol det kan behövas i vinter.
I maj månad var det dags för distriktsmöte i Ljungby. Vi var tre delegater
från vår Loge. Sy Anna-Britta Martinsson, Sy Kerstin Nilsson samt undertecknad. Suppleant var Sy Ingrid Berg. Stormästare Br Art Bjorkner med
hustru Nancy deltog. Även FD stormästare Tore Kellgren med hustru.
På vårt Sverige-Amerika möte i juni var vi 42 stycken logesyskon som
deltog. Br Bertil Winther storlogedeputerad för South Pacific nr 15, en
trogen gäst på dessa möten. Vi hade också sex gäster från Logen Kärnan
608, samt tre gäster från logen Nybyggarna 698. VO Br Calle Nilsson satt
som ordförande denna kväll ,och det gjorde han riktigt bra.
Som brukligt på detta möte framfördes en riktigt fin och högtidlig fanparad
av Sy Agneta Bergström Hult, Br Yngve Hult, Sy Kerstin Nilsson och Br Leif
Larsson. Maten bestod traditions enligt av lax med tillbehör, jordgubbar och
glass till dessert. Efter maten spelade Nicklas upp till dans innan en trevlig
kväll var slut.
Vår äldste medlem Br Stig Nilsson fyllde 95 år i slutet på juni.Vi var fyra
logesyskon och uppvaktade honom. Det blev en mycket trevlig eftermiddag
med kaffe och tårta i trädgården. Sy Maj-Britt Carlsson deltog också i firandet
trevligt att även få träffa henne.
I augusti var det dags för nästa jubilar. Sy Sigbritt Hägg fyllde 90 år. Denna
gång var det fem logesyskon som stod för uppvaktningen. Även här blev det
en mycket trevlig eftermiddag med gott kaffe och tårta.
Nu ser vi fram emot vår utfärd till ikea museet, Toftaholms Herrgård och en
Del andra sevärdheter, men mer om detta i nästa vasakrusningar.
Inger Bengtsson / ordförande.
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