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Druidstämma och eubatmöte 18 december
Den extrainsatta Druidstämman hade blott en punkt på dagordningen, och den var inte
av det angenäma slaget. Några brr hade ”straffat” sig ut ur logen genom att inte betala
sin avgift, och sådant går ju förstås inte för sig.
Knappt en vecka till jul och årets sista möte i logen. Och ovanligt många gästande
bröder från andra loger som Cynthus och Taliesin, ja ända från Aquila i Karlstad kommo
två vise män. (För den geografiskt obevandrade kan upplysas om att det är cirka 27 mil
mellan Karlstad och Borås).
Mötet i Lunden var ovanligt spännande Åtminstone tyckte referenten det, eftersom han
för första gången fick rycka in som vikarierande M. Visst kände man sig lite som Karl XIV
Johan, han var ju också marskalk en gång innan han blev kung…
Musicerare Bo Mattsson fortsatte även i år att bryta mot traditionen. I stället för att
spela ”O helga natt” med Roger Pontare eller Tommy Körberg, blev det denna gång de
inte helt okända tenorerna Placido Domingo och Luciano Pavarotti som fick äran att för
bröderna ta de höga tonerna i detta Julens obligatoriskaste stycke.
ÄÄ Mats Ljung kände av grupptrycket och avslutade mötet snabbt, så att bröderna i
baren kunde förbereda magen på vad som komma skulle, det vill säga julbordet. Detta
gjorde förvisso ingen besviken. Och med julmatens alla smaker i gommen kunde man
sedan slå sig ner med kaffekoppen och med välbehag avnjuta kvällens artist, trubaduren
Stefan Sandström, vilken dock avhöll sig från varje form av julanknuten visrepertoar.
Kvällens förrättare av lotteridragningen, Dan Andersson, förutspådde att högsta vinsten
skulle tas hem av en ulricehamnsbroder. Och hans profetia slog verkligen in, ity att
Göran Juntorp från logen Cynthus gärna tog hand om flaskan med ”rödtjut”.
Och ute i decembernatten vändes blickarna mot skyn, i fåfäng förhoppning att få se
Betlehemsstjärnan över Boråshorisonten.
Uno Axelsson
Bildtext:
Bröderna intog en tämligen avslappad ställning medan trubaduren Stefan Sandström
sjöng.

