79 Logen Excalibur, Borås

Utemöte 25 augusti samt druidstämma och eubatmöte 5 september
Den som spar, den har – sitt utemöte kvar. När alla andra loger hade sina utemöten
under den kalla våren, väntade Excalibur kallblodigt ut en varm augustidag för sitt. Nåja,
i sanningens namn får vi väl tacka vår moderloge, Cynthus i Ulricehamn, för att den blev
av. Det var nämligen dessa våra bröder som anordnade en mycket trevlig resa till
Flottiljens dag på Såtenäs. Under strålande sol fick vi uppleva bland mycket annat
Hercules, Vampire, Tunnan, Lansen, Hawker Hunter, Draken, Viggen och Gripen som
gjorde sina uppvisningar till vår och tusentals andra åskådares förtjusning. Vår ciceron
var br Christer Ström (MÄ i Cynthus), vilken hade ett förflutet på denna flottilj, och som
guidade oss med stor sakkunskap, och som vi hade att tacka för den lyckade utfärden.
Dagen efter var molnhöjden knappt mer än två meter och regnet skvalade…..
Och så tillbaka till ordningen. Höstens första möte hade lockat 33 brr, av vilka fyra kom
från Cynthus och Taliesin. Detta ger en närvaroprocent om 67, vilket nog får anses lite
skralt. Icke desto mindre hälsade ÄÄ Mats Ljung alla mycket välkomna, varefter han
barskt meddelade att alla som anmält sig, men sedan uteblivit utan att anmäla förhinder
senast kvällen före mötet, minsann skulle få betala sin brödramåltid i alla fall.
Inför en informationsträff den 17 oktober uppmanades alla att rannsaka hjärta och
njurar beträffande lämpliga personer i bekantskapskretsen att övertyga om
Druidordens förträfflighet.
OÄ Thomas Bergström uppvisade stolt en fana som Excalibur tilldelats vid
nationaldagsfirandet i Borås. Fanan förpliktigar till medverkan i fanborgen kommande
nationaldagar. En särskild druidfana lär också komma så småningom.
Hur det såg ut när br Thomas mottog fanan kan beskådas på lokalkanalen.se.
Efter ärtsoppan och den varma (nåja, ljumma) punschen var det dags för kvällens
föredrag. Åke Lindgren från patientföreningen Proliv Väst berättade om prostatacancer,
ett gissel som drabbar 10 000 män varje år. Föreningens uppgift är att stödja och
informera i frågor kring prostatacancer, liksom även att stödja cancerforskningen.
Frågorna efteråt tydde på mycket stort intresse bland åhörarna, vilka ju till
överväldigande del befinner sig i den ålder då risken att drabbas är stor. Föredragningen
utmynnade i två frågor för patienten att ta ställning till:
• När behandling är möjlig, är den då nödvändig?
• När behandling är nödvändig, är den då möjlig?
Som tack för Åke Lindgrens insats kommer logen att överföra ett belopp till Prolivs
konto.
Men åter till rutinen: för de flesta av vinsterna på lotteribordet stod som vanligt br Mats
Ekman, dock inte de buteljer med ädla drycker som andra bidragit med.

Oavsett vinst- eller nitlotter tågade så småningom bröderna ut i den mörknande
septemberkvällen, för att längs olika stigar leta sig hemöver.
Uno Axelsson
Bildtexter:
Bild 1
”Så här gör man när man flyger” visar ciceron Christer Ström de imponerade bröderna
Christian Schaefer, Lars-Olof Pettersson och Lars Forsman. J29 Tunnan i bakgrunden
Bild 2
Hercules innanmäte hade lätt kunnat rymma två loger av Excaliburs storlek.

