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Druidstämma med gradgivning den 6 mars 2013
På förmodat darriga ben(?) inträdde br Christian Schaefer i Lunden för att där upphöjas till rang
och värdighet av Druid. Men frackens byxben avslöjade ingen darrning, och det gjorde heller inte
hans stämband, så allt avlöpte precis så bra som det brukar. Denna gång behövdes inte ens br
Göran Juntorps hjälp, utan beredandet av brodern sköttes av ”vår egen” br Veine Karlsson. Men
nog skänker man en beundrande tanke till alla skådespelare som kan lära in timslånga
monologer, medan vi vanliga dödliga läser minsta lilla replik innantill.
Skm Petri Karhu kunde konstatera att logen Excalibur väl motstått samhällets
konjunktursvängningar, och att även år 2012 givit plus i kassan. Hur 2013 års budget ska kunna
förverkligas står väl skrivet i (druid)stjärnorna, då den förutsätter en nyrekrytering av hittills
ingalunda uppnådd omfattning.
Iförd sin strängaste revisorsröst föreslog br Benny Olofsson att ämbetsmännen skulle förklaras
befriade från ansvar för det gångna året, vilket även församlingen instämde i.
ÄÄ Mats Ljung meddelade det nya lösenord som gäller från och med april, nämligen ******** .
Logens ”daglediga” (OBS ej att förväxla med A-laget!) hade gjort ett intressant studiebesök hos
Holgers Stugmaterial, och träffas nästa gång på Café 9:an i Gånghester för att inmundiga kaffe
med våfflor.
I efterlogen höll ÄÄ Mats Ljung ett välkomnande tal till den upphöjde brodern Christian, vilken
återgäldade med ett tacktal som särskilt vände sig den som bar skulden för hans inträde i logen,
nämligen br Thomas Bergström.
Och MÄ Lars Forsman höll ett tal till fosterlandet, i vilket han i panegyriska ordalag hälsade
våren, om än en smula tidigt, med tanke på utomhustemperaturen. Men inte nog med det, han
påpekade också att och hur vi själva kan utvecklas och ta vara på vår stund på jorden. Bland allt
han tyckte att vi skulle njuta av när vårvärmen kommer, fastnade referenten särskilt för att ”se
flickorna ta av sig kläderna” som han uttryckte det.
Sedan sist hade br Åke Johansson uppnått ännu en nivå i ålderstrappan, för vilket han
uppvaktades med en blomma och brödernas kraftfulla leverop.
Br Göran Juntorp tackade för maten, men uttryckte också sin glädje över att se inte mindre än
fyra brr från logen Iris på besök i logen, vilket förstås även alla andra instämde i.
”Än är det vinter kvar, säger mor” frestades man utbrista när bröderna vandrade hemåt, somliga
med paraply, väskor, nyckelringar och andra vinster under armen.
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