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Eubatmöte med julperspektiv 16 december
Äntligen var stunden kommen då bröderna fick ställa sig i kö för att så småningom
komma fram till det överdådiga julbordet, och där förse sig med det som flera
uppenbarligen redan hade avnjutit ett antal gånger, medan det för andra ännu hade
nyhetens behag.
Men först måste förstås eubatmötet avhållas, och detta hade lockat hela 35 bröder från
spis, ugn, dammsugare, klappinslagning, granklädning med mera. Eller var det bara
eubatmötet som lockat? Alltnog bidrog OÄ Thomas Bergström till stämningen genom att
under punkten Ideellt framföra en text av professor Micael Dahlén angående sambandet
mellan ensamhet, rädsla och temperatur, betitlad "Kan snälla ord lysa upp hus?". En text
passande de druidiska levnadsreglerna. Som grädde på moset lät sedan br musicus Ulf
Erneborn Helen Sjöholm framföra ”Du måste finnas” ur Kristina från Duvemåla.
Åter till den lekamliga spisen: Matens riklighet gjorde ett tabberas omöjligt, men man
kunde inte klaga på brödernas försök att genom den ena anfallsvågen efter den andra
länsa faten. De mera formella talen inskränkte sig till att ÄÄ Lars Forsman tackade alla
för det år som inom kort förlupet är, och tillönskade en sedvanligt God Jul, samt ett Gott
Nytt Druidår. Kanske var det den osedvanligt goda julmusten (årgångs) som FU
anskaffat, som lossade tungornas band och gjorde att de mera informella talen kom
igång. Dessas innehåll gjorde det nästintill nödvändigt att den kvinnliga
cateringpersonalen var i skydd i köket bak lyckta dörrar och diskmaskins skramlande.
Onödigt är det väl nästan att omtala att logen Cynthus, sin vana trogen, kammade hem
en avsevärd del av vinsterna i välgörenhetslotteriet. Dock var inte br Lars-Åke
Dahlström riktigt nöjd, då han trots sina femton lotter endast fick tre vinster, låt vara att
en var första pris. Men har man otur så har man.
Och låt oss inte tro att det var just lotteriutfallet, utan snarare det väntande julstöket,
som gjorde att bröderna tämligen snart fann för gott bryta upp under ömsesidiga glada
tillrop om goda helger och allt. Och tågade ut för att spana efter snabbt försvinnande
snökristaller.
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