79 Logen Excalibur, Borås

Eubatmöte den 4 maj
Logen Excalibur ångar vidare in på sitt femte år, denna gång med ett eubatmöte som lockat 30
brr till logelokalen. I vanlig ordning hälsade ÄÄ Thomas Bergström bröderna välkomna i
allmänhet och de från Iris, Cynthus och Taliesin i synnerhet.
Det börjar nu bli dags för årets delikataste uppgift: Vilka vill frivilligt anmäla sig för
storstädning av logelokalen någon gång i sommar? Att döma av den lista där man fick teckna
sig, brann inte så många av städiver, utom förstås ÄÄ själv.
ÄÄ önskade även förslag på en webbmaster som kunde ta ansvaret för webbsidorna under
nästa ämbetsmannaperiod.
OÄ Veine Karlsson redogjorde för de förslag till mottagare av vårt välgörenhetsstipendium
som nu förelåg. Beslut om mottagare fattas senare.
Logen Excalibur kommer att vara värd för en golftävling som avhålls den 20 augusti.
Och nu blir det sommarlov, och det kommer att vara ända fram till den 7 september då
höstens första möte äger rum.
I samband med brödramåltiden förrättades dragning i välgörenhetslotteriet, där en av de
nyaste bröderna kammade hem första pris, nämligen br Sven-Olof Kall. Vinsterna i det
”vanliga” lotteriet hade en besynnerlig tendens att tillfalla bröderna vid ena bordsändan, vilket
var välkommet, inte minst för referenten.
Så var det då dags för Thomas Bergström att än en gång vandra runt bordet för att slutligen
lägga vantarna på det objekt som skulle föras fram till heta stolen för en utfrågning om liv och
leverne.
Denna gång föll lotten, och vantarna, på Leif Johansson, en snart 70-årig infödd boråsare
fastän med halländsk far och norrländsk mor. Han berättade om sin rökning och sin KOL, sin
uppväxt, sina jobb och uppdrag inom hyresgästföreningen, sin särbo i Kungshamn och
mycket annat. På den obligatoriska frågan om vilka tre ting han ville ha med sig till en öde ö
blev svaret en mobiltelefon, pennor och en mängd korsord.
Och så förflöt ännu en angenäm kväll i glada bröders lag, och uppbrottets timme tycktes som
vanligt komma lite väl tidigt.
Uno Axelsson

