Eubatmöte med stiftelsedag 16 april
”Ur led är tiden” frestades kanske någon broder att i likhet med prins Hamlet utbrista
när 24 bröder samlades för att högtidlighålla 7-årsdagen av logen Excaliburs instiftande.
Orsaken till denna kommentar om den temporala urspårningen kunde sökas i det
faktum att logeledningen beslutat att avhålla mötet i kostym i stället för frack. Och den
broder som inte uppmärksammat denna notis i kallelsen behövde inte känna sig
skamsen, tvärtom påpekade flera bröder att han minsann var den ende som bar
reglementsenlig klädsel.
Själva eubatmötet avhölls enligt ritual och föreskrifter, i det att ÄÄ Lars Forsman
redogjorde för historiken över Druidordens tillblivelse, och MÄ Christian Aronsson
gjorde det samma beträffande Excaliburs dito.
Logen Excaliburs egen Gudfader, Göran Juntorp, lyckönskade till såväl gångna som
kommande år, och lovade/hotade med att även i framtiden hålla ögonen på oss. SÄÄ Alf
Stensson lyckönskade Excalibur å SL Vänerlands vägnar. Även ÄÄ från logen Taliesin,
Arne Pettersson, gratulerade sjuåringen och överbringade ett gåvobevis.
Vid senaste storlogemötet i Ulricehamn hade fem bröder ”promoverats” till högre
grader: Stefan Claesson till OÄ, Petri Karhu och Åke Johansson till Ringgraden samt Dan
Andersson och Christian Aronsson till Kapitelgraden.
TjOÄ Thomas Bergström fullkomnade högtidligheten genom att läsa Esaias Tegners dikt
”Det eviga”. ”Väl formar den starke med svärdet sin värld” skulle måhända kunna tydas
som en metafor för Excalibur.
Påsken, dess orsaker och verkningar, var ämnet för talet till fosterlandet som MÄ
Christian Aronsson avhöll i efterlogen. I talet saknades varken ägg, ris, kärringar,
kvastar, godis eller smällare. Vad vi särskilt uppmärksammades på var att på påsknatten
alltid stänga spjället till spisen, eftersom häxorna annars lätt kunde kissa i maten.
ÄÄ Lars Forsman jämförde Excalibur på flera sätt med mera mänskliga sjuåringar:
nappflaskan är kastad, vi har fått nya tänder och börjat den riktiga skolan och så smått
börjat stå på egna ben.
Vidare tackades vår moderloge, Cynthus, för det stöd vi erhållit genom åren, och
ovannämnde br Arne Pettersson framförde allas tack för maten.
Och historien upprepar sig, vem tog hem förstapriset i lotteriet om inte en
Cynthusbroder, denna gång Lars-Åke Dahlström? Apropå historier så vidtog ett
berättande av dylika, nästan alla av sådan art att de krävde synnerligen garvade öron.
Och när bröderna omsider kände att såväl skrattmuskler som övrig lekamen fått nog,
avtroppade man i sedvanligt god sinnesstämning.
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