79 Logen Excalibur, Borås

Eubat-möte med reception den 6 april
ÄÄ Thomas Bergström välkomnade de 29 bröderna till dagens möte, där vi som alltid gladdes
åt besökarna från logerna Cynthus, Iris och Taliesin.
Högkonjunkturen sätter sina spår, inte minst inom logen Excaliburs verksamhet. Sålunda
kunde vi notera en tillväxt om inte mindre än 13,9 % under första kvartalet, om vi utsträcker
detta att omfatta även första veckan i april. Detta genom den reception som högtidligen
genomfördes. Då utökades nämligen brödraskapet med fem nya medlemmar, så att numerären
numera uppgår till 41. De nyvordna bröderna, som bereddes av br Anders Regnell, lystrar till
namnen: Claes-Göran Carlsson, Sven-Olof Kall, Jan Laas, Thommy Pettersson och Panagiotis
Vasiliagos.
Efter receptionen gratulerades såväl Excalibur som de nya bröderna av brr från övriga loger.
Bland annat hade gratulationer inkommit via något som uppgavs heta fäjsbok, vad nu detta
kunde vara, förmodligen en kommunikationsform från de gamla druidernas tid.
Trots avsevärd manspillan bland ämbetsmännen kunde mötet, tack vare kunniga stand-ins,
genomföras enligt såväl gällande regler som tidsschema. Således hann vi vederbörligen
vederkvicka oss i baren och/eller i rökrutan, beroende på lasternas art och antal.
Ty vid niotiden inbjöd oss LV Lars-Gunnar Dahlin till den som vanligt deliciösa
trerättersmåltiden, som ideligen avbröts av tal och leven. MÄ Lars Andersson höll talet till
fosterlandet, vilket i detta fall passande nog blev talet till våren och därtill några kalendariska
upplysningar om Påskens infallande. ÄÄ Thomas Bergström talade till aftonens recipiender,
medan nyvordne br Sven-Olof Kall återgäldade detta med de senares tack för mottagandet i
orden.
Talet till fosterlandet åtföljdes av ett trefaldigt druidiskt leve, medan det senare blev dags för
ett fyrfaldigt dito. Föremålet för detta var den gästande brodern från logen Iris, Josef
Andersson, som för endast ett fåtal dagar sedan firade sin 90:e födelsedag. Br Josef tackade
och förklarade sin avsikt att bjuda bröderna på något (nå gott) i baren, men då detta skulle
ställa sig orättvist mot dem som senare skulle framföra motorfordon, överlämnade han i stället
till ÄÄ ett kuvert med okänt innehåll. Dock skulle det enligt hans önskan komma samtliga
bröder till del.
Om vi vid elvatiden raglade ut genom porten, berodde detta inte på dryckenskap, utan fastmer
på den yra som vårkvällen frammanade.
Uno Axelsson
Bildtext:
De nyinvigda bröderna, från vänster Thommy Pettersson, Panagiotis Vasiliagos, Jan Laas,
Claes-Göran Carlsson och Sven-Olof Kall.

