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Druidstämma och eubatmöte 5 december
Adventansfulla anlände bröderna till logelokalen, dock i lägre numerär än eljest. Åtminstone den
nyaste av bröderna, Jörgen Andersson, rapporterades ha laga förfall, enär han ägnade sig åt att
hålla Landvetters banor snöfria, till fromma för de stora stålfåglarnas säkra upp- och nedkomst.
Vad övriga frånvarande bröder kunde ha för skäl att utebli kan man endast spekulera över.
Alltnog samlades först druider och högre grader för att fatta ett av sina kloka beslut, vilket
redovisas nedan. Knappt hade stämmodeltagarna genom handuppräckning gjort sin stämma
sedd, förrän ÄÄ Mats Ljung cirka sju minuter efter start förklarade stämman avslutad, och
bröderna kunde börja ladda för det följande eubatmötet…
…som räknade in 25 bröder, inkluderat gästande bröder från logen Cynthus. ÄÄ kunde
rapportera att en broder ansökt om utträde. Storsint nog efterskänkte denne sin innestående
fordran till välgörenhetsfondens fromma.
Skr Leif Johansson hade av personliga skäl avsagt sig skrivarskapet, varför en efterträdare
utsetts vid den föregående druidstämman, och valet föll enhälligt på br Torbjörn Sällfors. Denne
installerades helt enligt traditionellt ceremoniel.
Musicerare Bo Mattsson gjorde i år ett stort avsteg från traditionen, i stället för ”Oh helga natt”
med Roger Pontare spelade han ”Oh helga natt” med Tommy Körberg. Bröderna föreföll ta detta
traditionsbrott med relativ ro.
Under eubatmötet kunde man kanske förnimma en viss mental frånvaro hos somliga, som om
man mera hade den lekamliga än andliga spisen i åtanke. Så även detta möte hölls kort, för att
man i stället skulle få ägna sig åt julbordets håvor. Och de var rikliga, trots att bröderna försökte
efterlikna det stora tabberaset i Katthult, orkade man ingalunda länsa faten.
Och efterrätten bestod inte blott av ris à la Malta, utan även av ett uppträdande av Molla-Vesene
lucia med tärnor och stjärngosse, vilket nu på andra året kan betraktas som en kärkommen
tradition. Deras insats blev ingalunda obelönad, sedlarna prasslade som torra höstlöv i den
cirkulerande ”håven”. Även nedplitaren av dessa rader försökte frammana julstämning genom
att uppläsa ”Nya julevangeliet” av Claes Eriksson. Trots att detta skulle kunna uppfattas som
både konfessionellt och politiskt avhördes inga protester från bröderna.
Även vinsterna på lottbordet bar tydliga spår av annalkande helg. I synnerhet väckte de av
Monica Dahlin målade och skänkta (öl)glasen brödernas beundran och gillande, i synnerhet
givetvis av den som kunde inkassera vinsten.
Men säg den glädje som varar beständigt, klockan tickade obarmhärtigt mot hemgång och
utväxlande hälsningar trädde bröderna ut i snön, för att nu inte träffas förrän nästa år.
Uno Axelsson
Bildtext:
Br Torbjörn Sällfors installerades som ny Skrivare

