79 Logen Excalibur, Borås
Druidstämma och Eubatmöte den 7 september
Humlesurr och klöver, och så var sommar’n över. Och det var dags att dra på sig sviden och möta
upp i ordenslokalen och försöka erinra sig brödernas namn samt terminens lösen. Fyra
månaders uppehåll kan ha en förödande inverkan på såväl vanliga kontor som hjärnkontor.
Men ÄÄ Thomas Bergström tycktes inte ha gjort annat under sommaren (frånsett att fylla jämna
år) än repeterat ordensreglementet, då han vant hälsade såväl gästande som stationära bröder
välkomna, först till druidstämman, sedan till eubatmötet. Arbete och aktiviteter hade hindrat
somliga, virus och baciller andra, varför endast 23 bröder infunnit sig till terminstarten.
Men det var tillräckligt många för att godkänna välgörenhetsutskottets förslag att årets
stipendium skulle tilldelas organisationen Hjärnkraft, som arbetar för att skapa bättre
förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador samt för deras närstående.
Festlighetsutskottet informerade om att anmälan till våra samkväm är bindande. Detta innebär
att ”olovlig frånvaro”, det vill säga att man uteblir utan att i tid anmäla detta, medför att man
måste betala för beställd mat som inte hinner avbeställas. Detta på förekommen anledning, se
ovan.
Br Veine Karlsson talade med sedvanligt patos om önskvärdheten av att vi alla bidrar till att göra
bordet med lotterivinster dignande. Detta kan enligt honom med fördel göras genom
anskaffande och bortskänkande av buteljer med något ädelt innehåll. Ävenså tillhölls bröderna
att till prostatacancerforskningens fromma köpa 2012 års druidkalender.
Den 29 oktober håller storlogen Vänerland möte i Borås. Bröder som ännu inte uppnått
storlogegrad hälsas likväl välkomna att delta i brödramåltiden, samt, och kanske i synnerhet, att
vara LV behjälpliga med diverse praktiska göromål.
MÄ Mats Ljung rapporterade stolt att även detta års storlogegolftävling, trots mördande
konkurrens från hela sex medtävlare, vunnits av en Excaliburbroder, nämligen Mats Ekman.
I efterlogen förärades tvenne ordensbröder, Leif och Lennart Johansson, var sin blomsterkvast
med anledning av uppnådd 70 respektive 65 års ålder.
Även om inte br Veines uppmaning ännu hunnit få avsedd verkan, var vinstbordet ändå
tillräckligt lockande för att i det närmaste tömma lottringen, och mången broder kunde på
kvällskröken anträda hemfärden med termos, golfbollar eller annat smått och gott i fickan.
Uno Axelsson
Bildtext:
MÄ Mats Ljung (tv) har just överlämnat logens blomsterhyllning till ”bröderna Johansson”,
Lennart och Leif.

