79 Logen Excalibur, Borås

Druidstämma och eubatmöte 7 november
Så här dagen efter den ödesdigra sjätte november när krutröken och dimman skingrats,
segraren korats och förlorarna räknat sina förluster (i soldater 1632 eller elektorer 2012) och
slickat sina sår, samlades Excaliburs bröder till ännu ett möte för att dryfta viktiga ting. ÄÄ Mats
Ljung kunde låta sitt vakande öga räkna in 31 bröder som hörsammat kallelsen, däribland gäster
från tre broderloger.
Vid druidstämman balloterades tvenne proselyter, nämligen Jörgen Andersson och Lennart
Fellinger. Av dessa kommer den ene att recipieras den 21 november, medan den andre på grund
av förhinder måste vänta ända till april på denna högtidliga ritual.
Liksom i politiken förekommer avhopp under pågående mandatperiod, därför valdes och
installerades två nya ämbetsmän, nämligen MÄ Lars Forsman och handbard Christian Aronsson.
Dessutom vidtogs även vissa ändringar i några av utskotten.
Ideella utskottet uppmanar samtliga brr att rannsaka hjärta och njurar för att komma med
förslag till lämpliga aktiviteter, antingen i samband med möten eller vid separata tillfällen.
Även vår loge innefattar brr vilka av okänd anledning väljer att inte så ofta hedra logen med sin
närvaro. Faddrarna till dessa uppmanas därför att kontakta ”sina” respektive bröder för att om
möjligt leda in dessa på bättre vägar, det vill säga de som leder till logelokalen.
Kvällens nyhet förmedlades av ROÄ Lars-Åke Dahlström: En konstsamlare i staden är lycklig
ägare till ett porträtt som efter grundlig efterforskning konstaterats föreställa den man som
verkar ha varit den förste att kalla sig druid, nämligen William Stukeley, engelsk arkeolog (1687
– 1765). Detta var alltså flera år innan Druidorden bildades. Vid tillfälle kommer logebröderna
beredas möjlighet att beskåda verket.
Br Lars-Åke Palmqvist föreslog att, om intresse förefinnes, en pilgrimsfärd skulle kunna
företagas under våren till den pub (The Kings Arms) i London där Druidorden en gång startade.
Efter inmundigad Pytt med tillbehör företog br Thomas Bergström den alltid lika spännande
vandringen runt bordet, vem skulle drabbas? Valet föll denna gång på br Dan Andersson, en
gång sprungen ur Östra Frölunda, Svenljunga kommun. Förutom ”ungdomsverksamhet”, om
vilken inte mer ska ordas på grund av preskriptionstiden, berättade br Dan om sitt tekniska
intresse, vilket bland annat resulterat i ett 10-tal år på Svensk bilprovning. Och på hans
Facebook-sida flödar bilderna på läckra Mustanger, den ena vildare än den andra.
Så var ännu en kväll förliden och bröderna avdunstade, för att förhoppningsvis åter
materialiseras om 14 dagar.
Uno Axelsson
Bildtext:
Nyvorden MÄ Lars Forsman flankerad av likaledes nyvordna barder, Christian Aronsson och Börje
Larsson

