79 Logen Excalibur, Borås

Bardating och Eubatmöte den 19 januari
Så var det då äntligen dags att inleda vårterminen, och 24 förväntansfulla bröder av bard- och
högre grader intågade i Lunden, för att efter en stunds ting kompletteras med nio lika
förväntansfulla eubater.
Gästande bröder kommo till sjuhäradsmetropolen från öst och väst, från norr och – nordväst,
eller närmare bestämt från Jönköping (Taliesin), Göteborg (Iris), Ulricehamn (Cynthus) och
Karlstad (Aquila). Excaliburs välkomsthälsningar kanaliserades via ÄÄ Thomas Bergström.
OÄ Veine Karlsson gjorde sitt bästa för att vi för kvällen skulle glömma vår knallementalitet
och i stället lätta på portmonnän för att köpa dels druidkalendern, dels också lotter till fromma
för vår välgörenhetsfond. Såvitt kunde bedömas blev OÄ över hövan bönhörd, lottringen såg
inom kort ut som en plundrad julgran.
ÄÄ påminde om ett informationsmöte för tilltänkta proselyter den 16 februari.
Br Lars-Åke Palmqvist informerade om en tilltänkt start av en Birgittaloge i Borås, så snart ett
tillräckligt antal intresserade kunnat uppbringas. För att bli medlem i denna loge krävs
ingalunda att partnern är en broder i Excalibur, Birgittalogen är därvidlag helt självständig..
Br Dan Bergeld från logen Aquila rapporterade att antalet druidbröder i Sverige nu överstiger
5000, samt att man avser att starta en loge i Karlskoga. För att ytterligare stimulera oss att öka
Excaliburs numerär rekommenderade han oss ingående studium av septembernumret av
Druidtidningen, där mycken matnyttig information kunde inhämtas.
Br Anders Regnell inviterade oss till celebrering av logen Taliesins 30-årsjubileum den 19
mars, då bröder av alla grader är välkomna, gärna med respektive.
ÄÄ Pierre Ullmark inbjöd till kommande bardgradgivning i logen Cynthus den 27 januari.
Från Excalibur torde ett antal eubater stå i tur för upptagande i denna grad.
Kvällen nestor (snart 90 år ung), br Josef Andersson från logen Iris delgav oss av sin
levnadsvisdom med orden ”var med”, vilket vill säga att bröderna bör bemöda sig om att delta
i så många möten som möjligt, eftersom detta stärker samhörigheten mellan bröderna och
känslan för Ordens värderingar.
Br Lars-Gunnar Dahlin hade förfärdigat och förärat logen en bautasten med ekplatta, där
mässingsskyltar med hädangångna bröders namn så småningom kommer att uppsättas. Må det
dock dröja länge än innan första skylten behöver skruvas dit!
Efter den insörplade gudabenådade gulaschsoppan var det så dags för Thomas Bergström att
gå sitt vanliga ödesmättade varv kring bordet, för att lägga händerna på ett intet ont anande
intervjuoffer, vilket släpades fram till heta stolen. Nåja, kvällens offer behövde inte släpas,
och inte såg han särskilt besvärad ut heller. Per Jennermark hette han, och han fick börja med
att förklara sitt nyligen genomförda byte av efternamn. En högst godtagbar förklaring var att

det nya namnet hade gamla anor inom släkten. Bland fritidsintressena avslöjade han
veteranbilar och motorcyklar, själv kör han en Ymaha.
På den obligatoriska frågan om vilka tre ting han ville ta med sig till en obebodd ö, hade han
uppfattningen klar: komradio, Bag in Box samt en fiskelina (han nämnde dock inget om en
krok till linan!)
Efter glatt samkväm slank bröderna så småningom ut till ännu glattare trottoarer och vägar f v
b till hemmets lugna vrå.
Uno Axelsson

