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Eubat-möte med reception den 2 april
Vid receptionen i november hade en av recipienderna förhinder, men denna dag var det inget
som hindrade hans inträde i Druidorden. Och efter en väl repeterad och dito genomförd
ceremoni, kunde den nye brodern Joakim Ljungqvist dra en nästan märkbar lättnadens suck
och inta sin plats i Lunden.
Förhinder hade även tvenne ämbetsmän vid installationen i mars, nämligen Iv Ulf Erneborn
och Lv Christoffer Mossberg, men denna gång fick de äntligen sin formella ”tillsättning”, till
ömsesidig båtnad.
En som i trenne ämbetsperioder utövat sin plikt som Yv var Mats Ekman, och han fick nu sin
välförtjänta exregalie, samtidigt som han hädanefter får befinna sig på den inre sidan av
porten.
I efterlogen var det så dags för de traditionella talen, till fosterlandet, till recipienden, tack
från recipienden samt tack för maten.
MÄ Christian Aronsson hade i det förstnämnda funderat över vad som egentligen är typiskt
svenskt, och kommit fram till att det torde vara kaffedrickandet. Hans research hade fört
honom ca 1000 år tillbaka i tiden, och vi fick en bild över den magiska dryckens triumftåg
genom seklerna.
ÄÄ Lars Forsman välkomnade den nye eubatbrodern med en härledning av ordet reception,
samtidigt som han uppmanade hoom att vara en trägen besökare vid våra möten. Br Joakim
tackade för detta och lovade att göra sitt bästa.
Att tacka för maten tyckte inte ROÄ Lars-Åke Dahlström var någon större uppoffring,
eftersom den hade uppfyllt även högt ställda förväntningar. Och i samband med intagande av
”denna satans dryck” som kaffet kallades under en period, och som Voltaire kallade ett
långsamt verkande gift, var det dags för fördelning av lotterivinsterna, som utan br Mats
Ekmans påfyllning sannolikt skulle ha varit tämligen fåtaliga.
Och synbarligen opåverkade av såväl ”den satans drycken” som av andra dylika, blev det så
småningom nödvändigt att anträda hemfärden i det, sommartiden till trots, tilltagande
aprilmörkret.
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