79 Logen Excalibur, Borås

Bardating och Eubatmöte den 5 oktober
Denna kulna och blöta (utvändigt alltså) höstkväll hade ett trettiofyratal bröder församlats.
Likt flyttfåglar hade några bröder anlänt från kalla Norden (logen Arcturus i Boden) till varma
södern (logen Excalibur i Borås). Och givetvis blev dessa varmt välkomnade, liksom bröderna
från Cynthus, Iris och Taliesin. Men inte heller logens egna bröder kände sig särskilt
ovälkomna.
Kvällens ideella inslag blev Susan Boyle som fick framföra den sång hon gjorde succé
pyramidale med 2009 i Britain’s got Talent. Om någon broder händelsevis missat denna
”event” rekommenderas länken http://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk.
Efter väl förrättat ting och möte vidtog så efterlogen. Br Lars-Åke Palmqvist meddelade att
tiden nu tycks mogen att inrätta en Birgittaloge även i vår stad. En betydande sådan finns ju
redan i Ulricehamn.
För första gången denna höst var det så dags för br Thomas Bergström (65) att utse sitt
intervjuoffer, som denna gång blev br Ulf Erneborn (48). Denne föreföll inte alltför besvärad
av att ta plats i ”Heta stolen”, även om han själv påstod att han alltsedan skoltiden ogillat att
behöva stå i centrum för uppmärksamheten. Som schackintresserad bedömde han sig själv
som analytiskt lagd, förmodligen en passande egenskap för en som arbetar på H&M:s Stock
Control. Beklagligtvis talar man där inte franska, vilket gör att han numera glömt mycket av
det språk han lärde när han en period gick i skola i de gamla druidernas ursprungsland.
Numera har han sedan 1997 slagit rot med fru och två barn i Äspered, ett litet samhälle två
mil utanför Borås. Hans huvudsakliga hobby verkar nuförtiden mest vara som stalledräng åt
sin ridintresserade dotter.
Till en vistelse på en obebodd ö hade Ulf en väl genomtänkt önskelista: 1 st schweizisk
armékniv, 1 st tändstål och 1 st musikinstrument, lämpligen en flygel. Dock sade han sig inte
vara beredd att framföra något stycke på den flygel som fanns alldeles bakom heta stolen.
Efter intervju och sedvanlig lottdragning fick bröderna plötsligt bråttom hem för att inte gå
miste om sin (välbehövliga?) skönhetssömn.
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