79 Logen Excalibur, Borås

Eubat-möte med reception den 1 april
Kan en reception den 1 april tas riktigt på allvar? Jodå, minerna var både högtidliga och
allvarliga när processionen inträdde i Lunden. Men innan det var eubatdags hade vi att
välkomna en återinträdande broder i Druidorden, nämligen Peter Rundberg, vilken genast
kunde beklädas med OÄ-insignierna. Och därefter var så turen kommen till tre aspiranter att
avlägga sina löften och inträda i vår gemenskap. Dock blev Excaliburs ”tilldelning” inte så
imponerande, eftersom två av dem tillfördes logen Cynthus numerär. En gemensam reception
för båda logerna var alltså förklaringen till den ovanligt rikliga förekomsten av Cynthusbröder
i Lundens bänkrader. Inte nog med det, bröder från logerna Camulus, Iris och Lir kunde också
upptäckas, liksom en mera långväga besökare, ända från Arcturus i Boden. Faktiskt översteg
de besökande brödernas antal Excaliburs.
Cynthus ÄÄ, Christer Ström, framförde sitt och logens tack för hjälpen med den
gemensamma receptionen och överlämnade ett gåvobevis. SÄÄ Alf Stensson gratulerade å
SL Vänerlands vägnar till att Excalibur (dottern) kunde hjälpa gamla mamma (moderlogen
Cynthus) med ovannämnda uppgift. Skr Dag Eliasson från Lir och ROÄ Stig Lindgren från
Arcturus framförde även de sina gratulationer.
I efterlogen var det så dags för talens och skålarnas och de trefaldiga levenas mångfald. Tf
MÄ Jan Laas inledde med talet till fosterlandet, ÄÄ Lars Forsman fortsatte med tal till den
återinträdde br Peter Rundberg samt till de tre recipienderna. Br Peter tackade och sade sig
nästan ha glömt vilken värme som man kunde känna i vår orden. Br Tommy Nygren tackade å
recipiendernas vägnar och br Stig Lindgren uppmanade de nya bröderna att närvara vid nästa
reception så att de då skulle få se med egna ögon hur en sådan går till. För sin egen reception
har man ju sällan något klart minne av…
Men ännu var det inte slut med firandet, besökande br Josef Andersson från Iris skulle fylla
94(!) år nästa dag, och vår egen Veine Karlsson hade ganska nyligen uppnått de 80!
Och med livligt sorl och samspråk i baren och övligt lotteri tog även denna kväll slut, om än
vid en ovanligt sen timme.
Uno Axelsson
Bildtext
Nyblivna eubatbröder: Lennart Nilsson (Cynthus), Tommy Nygren (Excalibur), och Claes
Hellstrand (Cynthus).

