79 Logen Excalibur, Borås

Eubat-möte med reception den 4 april
Dymmelonsdagen till trots, då det fordomdags skulle vara allvarligt och lite sorgesamt,
verkade de 26 närvarande bröderna allt annat än gravallvarliga, när de väl tagit sig in från den
bitande nordanvinden.
De nya ämbetsmännen, dessutom med några vikarier, lyckades på ett utmärkt sätt recipiera en
ny medlem, Christoffer Mossberg. Åtminstone var detta br Göran Juntorps omdöme, när han i
efterlogen kommenterade ceremonin. Förhoppningsvis tyckte även recipienden sammalunda.
ÄÄ Mats Ljung vände sig framför allt till ”absent friends” med en förmaning att alltid
meddela Skr vare sig man tänker delta i nästa sammankomst eller ej. ”Detta rätter och packer
Eder efter” som Karl IX skulle ha uttryckt saken.
Inför höstens utdelning ur logens stipendiefond ombad ÄÄ bröderna att inkomma med förslag
på värdiga mottagare.
I efterlogen fick vikarierande MÄ Lars Forsman begå premiärtalet till fosterlandet. Han
framhöll såväl landets geografiska läge som dess olika företräden och utlandets syn på
Sverige som ett land där det går sexuellt frigjorda isbjörnar på gatorna (om nu inte referenten
missuppfattat det sistnämnda).
I sitt tal till recipienden, med samtidigt överlämnande av recipiendpaketet, framhöll ÄÄ Mats
Ljung vikten av att delta i så många möten som möjligt för att på bästa sätt komma in i
brödragemenskapen. Den nye brodern Christoffer Mossberg framförde därefter sitt tack för
välkomnandet.
Då det visade sig att vår ”gudfader” från logen Cynthus, tillika ROÄ Göran Juntorp nästa dag
skulle fylla år, kunde vi naturligtvis inte avhålla oss från att bringa honom vår devota hyllning
i form av ”Ja må han leva”.
Om glassen till desserten påminde oss om temperaturen utanför, så fick den varma
chokladsåsen oss att tänka på kommande sommardagar, och därmed kunde alla nöjda bryta
upp för att invänta nästa sammankomst, då logens femårsdag firas.
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