79 Logen Excalibur, Borås

Eubatmöte med stiftelsedag den 21 april
Denna gång firade logen Excalibur sin treåriga tillvaro i närvaro av 30 brr och frånvaro av
endast ett sjutal. I gengäld gästades vi av bröder från ”vår moder”, nämligen logen Cynthus i
Ulricehamn, samt från våra grannloger Taliesin från Jönköping och Iris från Göteborg. Från
storlogen Vänerland hade också SSkr Alf Stensson, SSkm Lars-Åke Dahlström och SM
Håkan Johansson hittat till Knallestaden.
Under logemötet utdelades exregalier för förtjänstfullt arbete till förra ämbetsperiodens ÄÄ,
MÄ och Skm, nämligen Veine Karlsson, Thomas Bergström och Mats Ljung. (Den senares
frackbröst visade sig osedvanligt motståndskraftigt mot nålstick).
Logen Excalibur gratulerades på sin treårsdag genom hälsningar och gåvor från ovan nämnda
loger.
Vid efterlogen höll MÄ Mats Ljung talet till fosterlandet, där han denna gång uppehöll sig vid
potatisen, dess härkomst, användning och betydelse för svenska folket, i vilken form den än
avnjutes.
ÄÄ Thomas Bergström såg i sitt tal vissa likheter mellan Excalibur och andra treåringar. Och
givetvis tackade han för de gåvor Excalibur förärats.
SSkr Alf Stensson konstaterade att treåringen nu kan stå på egna ben och gratulerade
Excalibur å storlogen Vänerlands vägnar.
Gåvan från logen Taliesin fick inte öppnas i Lunden, utan den avtäcktes nu med varsamma
händer av Brr Anders Regnell och Arne Pettersson. Den visade sig vara en handstöpt
sjuarmad ljuskrona som i botten hade formen av Druidstjärnan, ett synnerligen vackert arbete.
Men frågan är när vi kan anse oss ha råd att tända den?
Dragning förrättades så i stipendiefondslotteriet, där Br Lennart Johansson kammade hem
förstapriset, följd av i tur och ordning Brr Bo Mattsson, Jörgen Nissen, Mats Ljung och LarsOlof Pettersson.
Br Lars Forsman tackade för den goda maten - laxtoast, hjortstek och glass med chokladsås och förklarade att han inte ville ha detta ”o-hjort”.
Så småningom begav sig alla hem för att avlägga stärksakerna i väntan på nästa högtidlighet.
Uno Axelsson
__________________________________________________________
Bilden visar Brr Anders Regnell och Arne Pettersson från logen Taliesin som överlämnar den
hemstöpta sjuarmade ljuskronan

