
 
   
 
 
 
 

Vasakrusningar 
Medlemsblad för Logen Höganäs nr 634 

Årgång 20        Nr 1/2022 

Kära Vasasyskon! 

Vi är mitt inne i den skånska vintern. Dagarna är ofta lite mörka av moln och regnskurar.  

Men när solen ibland visar sig så påminns vi om hur varm och fin våren är. Det är något att 

längta efter! 

I väntan på just våren så kan vi glädja oss åt att myndigheterna nu har släppt på restriktionerna 

för social samvaro. Därför planerar vi nu för ”Systrarnas afton” den 18 mars.  

Det skall bli väldigt trevligt att få träffa er igen! 

 

Om ni kommer ihåg från julmötet så biföll logen att låta enskilda medlemmar ge bidrag till 

flickan Saga Kjellgren, i logen Höganäs nr 634:s namn. 

Hon skall till ett sommarläger i Seattle tillsammans med 170 andra barn från olika länder. 

”Campen” grundades 1927 av en lärarinna som var engagerad i utbildning av flickor, gärna i 

harmoni med naturen. Sedan flera decennier tillbaka är campen också öppen för pojkar. 

På lägret är man helt fri från digitala tillbehör (mobiler, datorer mm). Till och med elektricitet 

är kraftigt begränsad till köksbyggnad, vårdcentral och dusch -och toalettbyggnader. Man bär 

lägeruniform så att alla skall känna sig likvärdiga. 

På programmet under lägrets månad står bl.a. ridning, teater, segling, keramik, sportaktiviteter 

av olika slag mm.  

Vår loges medlemmar samlade in 10 400 kr som överlämnades under lite högtidliga former på 

Hemgården den 10/2. Där fick Saga en STOR check med beloppet påskrivet. En reporter från 

Helsingborgs Dagblad var närvarande och tog bilder och gjorde ett reportage som hamnade i 

tidningen lördagen den 12/2. (reportage och bilder finns också på vår hemsida!) 

Som tack för bidraget kommer Saga att informera om sin vistelse på vårt kulturmöte i 

september detta år. Det ser vi framemot! 

Tack alla ni medlemmar som visade er generositet och gav bidrag till Saga! 
 

Alla vet ju om att Vasa Ordens medlemsantal minskar. Men att antalet medlemmar minskar så 

starkt som det gör överraskar nog de flesta. Orsaken är främst nedläggning av lokalloger. 

 

Under 2021 lade 3 loger ner sin verksamhet i vårt distrikt: LL Westervik nr 679, LL Ronneby 

nr 630 och LL Blå Jungfrun nr 749 i Oskarshamn. Där försvann många medlemmar! 

Vid ingången av 2021 var vi 622 medlemmar i vårt Södra distrikt.  

Den 31 december 2021 var vi ”bara” 485 medlemmar. Ett tapp med 137 st! 

 

De loger som är kvar i DL 20 ( vårt Södra Distrikt) är 9 stycken: 

LL Skåne nr 570 (Malmö) – LL Kärnan nr 608 (Helsingborg) 

LL Christian nr 617 (Kristianstad) – LL Småland nr 618 (Jönköping) 

LL Calmare Nyckel nr 628 (Kalmar) – LL Tomelilla nr 631 

LL Höganäs nr 634 – LL Nybyggarna nr 698 (Ängelholm) och LL Klockan nr 747 (Ö-ljunga) 

 

Med vikande antal medlemmar är det också svårt få ihop ekonomin.  

Eftersom nyrekrytering i det närmaste är obefintlig (än så länge) och genomsnittsåldern blir 

högre och högre i logerna är det svårt att få tjänstemannaplatserna besatta.  

Ekonomin och tjänstemannaplatser är två faktorer som är besvärande för VasaOrdens framtid. 

Men vi kämpar på! 

I SANNING OCH ENIGHET/CALLE NILSSON (ordf) 


