79 Logen Excalibur, Borås

Druidstämma med gradgivning den 5 februari 2014
Knappt hade bröderna kommit innanför den kopparbeklädda dörren till logelokalen, förrän Skm
Petri Karhu presenterade kvällens första överraskning – en tingest vari man genom att insätta
ett kort av lämplig sort och storlek kunde överföra medel (s k cash-flow) för kvällens
brödramåltid. Den djävulska baktanken med denna nymodighet visade sig senare; bröderna
förväntades spendera sina sålunda inbesparade sedlar på, om än inte vin, kvinnor och sång, så i
varje fall spirituosa och lotter till logens fromma. Huruvida planen lyckades, kunde så där
momentant inte verifieras.
Kvällens huvudattraktion var trenne bardbröders upphöjelse till rang och värdighet av Druid,
och vi kunde efter väl förrättad ceremoni välkomna brr Ulf Persson, Jan Laas och Thommy
Pettersson i denna krets.
Skm Petri Karhu kunde konstatera att även logen Excalibur varit utsatt för den i samhället
rådande lågkonjunkturen, logeåret 2013 innebar nämligen ett – om än mindre – minusresultat.
För kvällens andra överraskning svarade musicerare Bo Mattsson, som under Ideellt lät Whitney
Houston framträda i en musikgenre där hon veterligt aldrig tidigare förekommit. Men ”I will
always love you” fick därmed måhända nya diggare?
I efterlogen höll MÄ Lars Forsman talet till Fosterlandet, vari han gav exempel på kulturella
skillnader som kan möta asylsökande i vårt kära fosterland: sekularisering, yttrandefrihet,
barnomsorg, föräldraledighet, förbud mot aga, legitimationskrav på Systemet, för att nu nämna
några.
ÄÄ Mats Ljung gratulerade de nya druiderna, vilka nu börjar sin tvååriga vandring mot
kapitelgraden. Bland ”förmåner” kan nämnas att de nu är valbara till ämbeten och att de kan
vara faddrar för nytillkomna bröder. De nya druidernas talan fördes av Jan Laas, där han tackade
för upphöjelsen och lovade å sina egna och de båda övrigas vägnar att bidra till Ordens tillväxt
och gemenskap.
Åtminstone vinnarna prisade sedan Fru Fortuna för hennes gudomliga rättvisa när det gällde
fördelning av lotterivinsterna. Övriga ställde sig mer tveksamma.
Kring elvatiden började förmärkas en viss oro bland bröderna, likt flyttfåglar om hösten. Och
man lyfte för att anträda färden, om inte söderut så i varje fall hemåt.
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