79 logen Excalibur, Borås
Stiftelsedag med utdelande av hedersbetygelser
Åtta år, vad är väl det? Platt intet om man jämför med vår moderloge Cynthus, som
grundades 1946 och därmed är mera berättigad till epitetet mormorloge. Men åtta år är
i alla fall en ålder värd att fira, och detta gjordes vid eubatmöte den 15 april, i 26 bröders
närvaro.
MÄ Christian Aronsson redovisade statistik över året som gått, och TjOÄ Thomas
Bergström nämnde i sin historik bland annat att av ursprungliga 23 stiftarbröder fanns
fortfarande 15 brr kvar i logen.
Och så till utdelningen av diverse insignier: Först tilldelades Stefan Claesson
stjärntecknet för ett mångårigt och träget arbete i vår Orden, jämte fyra ämbetsperioder
som M. Br Lars-Gunnar Dahlin fick en exregalie för sitt gedigna och flerperiodiska arbete
som LV, Thomas Bergström och Veine Karlsson belönades för sina insatser som faddrar
till nya bröder, Veine Karlsson, Stefan Claesson, Mats Ljung och Åke Johansson fick ”100tecknet” som bevis för att de varit trägna besökare vid logemötena.
Lyckönskningarna till jubilaren Excalibur från omgivande loger uteblev ingalunda, från
såväl Cynthus som Taliesin överlämnades, genom Skm Lars-Erik Göthager respektive ÄÄ
Arne Pettersson, gåvobevis för berikande av Druidordens stipendiefond.
Den högtidliga stämningen förstärktes ytterligare genom att TjOÄ Thomas Bergström
deklamerade den i februarinumret av Druidtidningen publicerade dikten av Olof
Thunman: ”Du står som en lagman på skogens ting....”
Och i efterlogen stod talen som spön i backen. Br Jan Laas höll talet till fosterlandet, det
fosterland som han ansåg vara det bästa i världen. ÄÄ Lars Forsman talade om och till
åttaåringen, varvid han avslöjade att Excalibur faktiskt har två pappor, Göran Juntorp
och Jan Andersson från vår moderloge Cynthus. Men i dag är det ju ingalunda ovanligt
med samkönade föräldrar, så ingen verkade upprörd.
Den nydekorerade Stefan Claesson tackade för sin utmärkelse och konstaterade att han
gjort helt rätt när han valde att gå in i Druidorden, delvis influerad av sin pappa som
också tillhört Orden. ”Broderligheten kan inte förklaras, den måste upplevas”, var ett av
de budskap han ville framhålla.
SÄÄ Alf Stensson sällade sig till gratulanterna avseende såväl logen Excalibur som br
Stefan Claesson. Sammaledes gjorde Sskr Anders Regnell, vilken dessutom tackade för
den goda mat som vi numera blivit bortskämda med.
När bröderna så småningom bröt upp, kunde somliga medföra större eller mindre
föremål, med fast eller flytande innehåll, som bevis på sin lycka i lottdragningen.
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