79 Logen Excalibur, Borås

Druidstämma och eubatmöte 6 november
Att vi denna dag för 381 år sedan miste vår store krigarkonung tycktes inte tynga brödernas
sinnen nämnvärt när man strålade samman för att avnjuta några timmars samvaro.
Vid druidstämman hade vi nöjet att ballotera inte mindre än tre aspiranter, vilket får anses vara
ett gott fiskafänge för Excaliburs del. Och alla nitton kulor hade den rätta färgen, så de sökandes
oförvitlighet föreföll vara säkrad.
Eubatmötet inleddes med att ÄÄ Mats Ljung åtföljd av sina handbarder intågade, medbringande
den druidiska elden, en procedur som ju upprepas precis som OS, det vill säga vart fjärde år.
Br Veine Karlsson kunde meddela att hugade DD (Daglediga Druider) den 19 november gör ett
besök vid Gislaveds industrimuseum. Fem DD fick i oktober bese en av Sveriges förnämsta
samlingar av blankvapen, vilken imponerar även på experter från TV:s Antikrundan. Så nog är
det berikande att vara en DD i Excalibur.
I efterlogen visade FU att man minsann inte tänkte köra i gamla hjulspår, i det att man denna
gång placerat borden diagonalt i rummet. Det ska bli intressant att se vart denna kreativitet
leder framöver, måntro kommer vi att så småningom få sitta på golvet och/eller äta med pinnar?
M Stefan Claesson tog tillfället i akt att utbringa en skål för hälsan, som ännu stod oss bi och tillät
oss att delta i detta samkväm. Något som bröderna mer än gärna ville skåla för.
Som andlig spis fick vi lyssna till verksamhetssamordnare Eva Andersson, som berättade om de
projekt angående socialt företagande som pågår i Borås. Syftet är att bereda människor som av
olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden, möjlighet att få en meningsfull sysselsättning
och lön i stället för bidrag. Målgrupperna är dels invandrarkvinnor, dels unga män som av olika
orsaker befinner sig i ett utanförskap.
Och lotteriet utföll som vanligt, det vill säga mera till fördel för somliga än för andra. Vad
därefter var, var hemgång.
Uno Axelsson

