79 Logen Excalibur, Borås

Bardating och Eubatmöte den 6 oktober
Så var det dags för årets andra Bardating och höstens andra Eubatmöte. Efter förra mötets
”ringrost” kändes det mesta nu bekant och invant, låt vara att blixtinkallade ersättare för några
ämbetsmän fick läsa lite extra i sina manualer. Men vi hade ju vår ”Gudfader” Göran Juntorps
ord på att vi skötte oss mycket bra i logen, så det kändes ändå helt OK. 20 bröder hade mött
upp för bardatinget och ytterligare 7 eubater anslöt sig till efterföljande möte. Alla hälsades
välkomna av ÄÄ Thomas Bergström, och i synnerhet välkomnades de troget gästande
bröderna från Cynthus och Taliesin.
Under Ordet fritt rapporterade br Mats Ljung att storlogen Vänerlands mästerskap i
orientering hade avhållits i september. Tyvärr kunde han på grund av sin klädsamma(?)
blygsamhet inte avslöja namnet på den som vunnit tävlingen, men hans av nämnda
blygsamhet rodnande kinder sade allt. Däremot blygdes han inte för att meddela att logen
Excalibur nästa år står som arrangör av tävlingen.
ÄÄ meddelade också att det vid nästa Druidstämma den 3 november blir ballotering av 3 – 4
aspiranter.
Efter den angenäma brödramåltiden var det så dags för kvällens clou: utdelningen ur logen
Excaliburs stipendiefond. Med uppbjudande av våra yttersta krafter hade vi under året lyckats
skrapa ihop 4000 kronor att utdelas till förtjänt mottagare. Såsom värdig mottagare hade vid
förra mötet framröstats Mariastiftelsen i Borås, och dess representant Eivor Henriksson (82)
hedrade vår måltid med sin närvaro, och efter kaffet gav hon en mycket engagerad och
uppskattad redogörelse för Mariastiftelsens historia och verksamhet.
Mariastiftelsen startades redan 1856. Första uppgiften var att starta en flickskola, och när
denna kommunaliserades, startade man i stället stadens (Borås) första barnkrubba, det vill
säga barndaghem. Även denna verksamhet har ju tagits över av kommunen och nu ägnar sig
Mariastiftelsen åt hjälp och stöd för multihandikappade barn och ungdomar. Även föräldrar
till dessa kan få hjälp med avlastning.
Mariastiftelsen har cirka 200 medlemmar, och trots att dessa betalar medlemsavgift är man
helt beroende av frivilliga bidrag för sin verksamhet. Avgiften har nämligen inte höjts sedan
starten, och uppgår till kronor 1:50 per år! Men på inbetalningskortet brukar man ange
”överbetalning mottages tacksamt”. Om någon av Druidtidningens många generösa läsare
skulle känna för en ”överbetalning” har föreningen plusgirokonto 90716-2 (OBS 90-konto).
Uppfyllda av vördnad för det imponerande ideella arbete som Mariastiftelsens medlemmar
utför, lät sig omsider bröderna uppslukas av höstmörkret.
Uno Axelsson
Bildtext
Mariastiftelsens Eivor Henriksson tar emot gåvochecken av br Lars-Åke Palmqvist.

