79 Logen Excalibur, Borås

Druidstämma och Eubatmöte den 2 mars 2011.
18 bröder hade infunnit sig för att som dagens första uppgift ballotera fyra kandidater som
önskar inträde i vår orden. Antalet recipiender den 6 april kommer därmed att uppgå till sex,
eftersom två vid förra receptionen behagade prioritera sitt förvärvsarbete.
Skm Petri Karhu avlade ekonomisk rapport, nästan lika positiv som den Fm (finansministern)
nyligen lämnat. Dock finns det, som vanligt, eftersläntrare vad gäller erläggande av den årliga
avgiften.
Vid efterföljande eubatmöte hade brödraskaran vuxit till 34. Som vanligt kunde ÄÄ Thomas
Bergström välkomna våra oförtröttliga bröder från logerna Cynthus och Taliesin.
Vi kunde konstatera att inbjudningar till besök hos andra loger nu står som spön i backen:
Till logen Taliesins stiftelsedag den 14 mars i Jönköping, till Storlogen Vänerland den 16
april i Ulricehamn, till logen Lirs 50-årsjubileum den 16 april på Varbergs fästning. Den 16
april tycks bli en dag då ens schizofrena anlag får blomma ut.
Som om inte detta skulle vara nog, meddelade br Bo Mattsson att han anordnar en VIP-kväll
hos en internationellt framgångsrik och känd skjortfabrik i Gånghester. Deras produkter
brukar normalt kosta skjortan, men kvällen till ära kan viss kravatt, förlåt, rabatt förväntas!
OÄ Veine Karlsson uppmanade bröderna att rannsaka hjärta och njurar för att få fram förslag
på värdiga mottagare av stipendium ur vår välgörenhetsfond. Utdelningen äger sedan rum
under hösten.
Den goda maten uteblev inte heller denna gång, och efter måltiden fick vi tillfälle att vädra
lungorna i ett leve för kvällens jubilar, br Benny Olofsson, som nu inträtt i det decennium då
man plägar få njuta sitt otium cum dignitate.
Och något tiotal av bröderna verkade inte helt ledsna över att kunna befria logen från de
lotterivinster som välvilligt skänkts av generösa givare.
Uno Axelsson
Bildtext:
MÄ Mats Ljung överlämnar en nätt bukett till jubilaren Benny Olofsson

