79 Logen Excalibur, Borås

Eubat-möte med Ämbetsmannainstallation 17 mars
Denna gång var det dags för ”vaktavlösning” för logen Excalibur, som bildades för nästan tre
år sedan. I närvaro av inalles 43 Bröder hälsade ÄÄ Veine Karlsson för sista gången i sitt
ämbete alla välkomna, varvid han särskilt vände sig till gästande Brr i logerna Camulus,
Cynthus och Taliesin.
Inför installationen tackade ÄÄ för allt stöd som den nya logen fått under de tre åren, framför
allt naturligtvis från logen Cynthus, från vilken Excalibur ”avknoppats”. Därpå följde den
högtidliga installationen av nya ämbetsbröder, vilken med stor värdighet och erfarenhet
genomfördes av storlogen Vänerlands SSkr Alf Stensson, SSkm Lars-Åke Dahlström och SM
Håkan Johansson.
Logens nya ämbetsmän för de närmaste två åren är: ÄÄ Thomas Bergström, MÄ Mats Ljung,
Skr Lennart Johansson, Skm Petri Karhu, M Stefan Claesson, Iv Tomas Oscarsson, Yv Mats
Ekman, LV Lars-Gunnar Dahlin, Org Bo Mattsson, Ark Leif Johansson. Veine Karlsson
efterträder Lars-Åke Palmqvist som TjOÄ.
Under Ordet fritt framförde Br Anders Regnell hälsningar från Brr i Taliesin, samt
överlämnade en charmant blombukett. Br Pierre Ullmark från Cynthus överlämnade, med
hälsning från sina Brr i Ulricehamn, ett kuvert med bidrag till stipendiefonden.
I efterlogen höll Br Mats Ljung talet till fosterlandet, med självklar tyngdpunkt på rikets
verkliga medelpunkt och vagga, Västergötland.
Br Thomas Bergström anknöt i sitt tal till Merlins lärdomar och uttryckte förhoppningen att
han som ÄÄ skulle vara till gagn för druidismen, så som druidismen var bra för honom.
Den lekamliga spisen utgjordes av en förrätt som vad namnet beträffar torde kunna ses som
gastronomins motsvarighet till skvadern, nämligen Ugglelax med räkor och pepparrot.
Varmrättens fyllda kycklingfile smekte gommen på ett sätt som vi blivit ack så bortskämda
med.
Två Brr som nyligen firat jämna födelsedagar, Veine Karlsson och Torbjörn Sällfors,
förärades varsin blombukett samt ett fyrfaldigt leve.
Slutligen åtskildes bröderna utan tillstymmelse till oenighet, ofrid eller tvedräkt.
Uno Axelsson
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Bilden visar från vänster:
IV Tomas Oscarsson, YV Mats Ekman, OÄ Veine Karlsson, Skr Lennart Johansson, ÄÄ
Thomas Bergström, LV Lars-Gunnar Dahlin, Skm Petri Karhu, MÄ Mats Ljung, Org Bo
Mattsson, M Stefan Claesson

