Terminsavslutning i Excalibur
”Den blomstertid nu kommer” sjöngs visserligen inte, och inte heller ”Nu är den
förbannade sommarn här”, men visst kändes det lite som en skolavslutning när 30 brr
samlades till eubatmöte den 7 maj. Till examensstämningen bidrog förvisso att Svensk
Druid-Tidnings redaktion infunnit sig för att bekanta sig med druidbröderna i Borås och
Ulricehamn . ”De vise männen” var Göran Lindgren, logen Ad Astra, Malmö, Ljungby, Caj
Söderberg, logen Belenos, Uppsala, Johnny S Andersson, logen Alir, Söderhamn samt
Bertil Carlsson, logen Orion, Umeå. Och från logen Iris hedrades vi ännu en gång av br
Josef Anderssons närvaro.
Br Göran Lindgren konstaterade att det hade varit ganska komplicerat att resa från
Malmö till Borås med allmänna färdmedel. Men det är klart, tar man ”omvägen” över
Ulricehamn så får man väl skylla sig själv… Han utlovade, alternativt hotade med, en
recension av logen Excalibur i höstens första nummer av Druidtidningen.
För dem av Excaliburs brr som ägnar sig åt den något kufiska sportgrenen golf utlovades
ett storlogemästerskap på Åsundsholms golfbana den 30 augusti.
MÄ Christian Aronsson redogjorde kortfattat för Brödravårdsutskottets arbete, där
förslag tagits fram om hur vi ska utvidga brödrakretsen under hösten. Varje br får i
uppgift att under sommaren fundera igenom sin bekantskapskrets för att om möjligt
komma fram till någon som kan vara intresserad, och förstås lämplig, att bli medlem.
I efterlogen tackade ÄÄ Lars Forsman alla brr för vårterminens arbete och hoppades att
en lång, het, solig sommar skulle medföra än större energi att ta itu med höstens alla
uppgifter.
Vem kunde vara lämpligare att framföra ett Tack för maten än en senapsfabrikant?
Johnny S Andersson, som ju är ”pappa” till Johnnys senap, åtog sig gärna denna uppgift.
Någon likhet med senapsfabrikören i farsen Spanska flugan (på 80-talet spelad av CarlGustav Lindstedt) kunde svårligen förmärkas.
Prisbordet hade som vanligt lockat bröderna att i god tid före dragningen tömma
lottringen. Och när allt var över återstod endast otålig väntan på nästa möte, vilket äger
rum på dagen 47 år efter omläggningen till högertrafik.
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