79 logen Excalibur

Druidstämma 3 februari
Av de 20 brr som infunnit sig till aftonens begivenhet, kom hela 20 procent från logen
Lir, vilket ÄÄ Lars Forsman tacksamt noterade när han öppnade stämman.
Skm Petri Karhu kunde rapportera att logen även föregående år kunnat uppnå ett, om
än minimalt så dock positivt, resultat vad gäller in-respektive ut -komster och -gifter.
Måhända lite genant är det att behöva erkänna att detta positiva resultat helt kan
tillskrivas konsumtionen i baren. Vilken tur då att vi kan förklara detta med stor
besöksfrekvens från andra loger!
En ballotering medförde idel vita kulor för två aspiranter, vilka recipieras senare denna
månad (se nedan).

Eubatmöte med reception 17 februari
Vita kulor till trots, de båda tidigare balloterade aspiranterna visade sig ha förhinder,
och får nu bida sin tid för att få inträda i vår krets. Men lyckligtvis hade vi en tidigare
sökande på lut, nämligen Mikael Nygren (33). Denne blev därför föremål för 25 bröders
odelade uppmärksamhet vid den högtidliga invigningsceremonin, en uppmärksamhet
som han tycktes helt oberörd av. Men så hade han också en pålitlig ledsagare, nämligen
pappa Tommy Nygren.
Vid den efterföljande brödramåltiden, som förvisso ingalunda gick i fastans tecken, var
det M Stefan Claesson som höll talet till fosterlandet. Temat var aktuellast tänkbara,
nämligen flyktingsituationen, och att de krav som ställs på samhället i dessa dagar väl
innefattas i Druidernas levnadsregler.
Aftonens tf ÄÄ, Thomas Bergström, välkomnade Mikael till logen Excalibur med såväl
recipiendpaketet som med några goda råd inför hans fortsatta bana inom Druidorden.
Varpå Mikael själv tackade för mottagandet med några tankar om dagens snabba
samhällsutveckling, och att logekvällarna skulle kunna utgöra en oas som ger tillfälle till
reflektion och eftertanke.
Aftonens stora överraskning var att br Lars-Åke Dahlström (Cynthus) denna gång gick
miste om vinst i lotteridragningen. Vi hoppas att denna kalamitet inte ska avhålla honom
från fortsatta besök hos oss. Desto nöjdare var br Åke Johansson som kammade hem
såväl första som andra pris.
Och så var det dags att i Göjemånadskvällen vandra hemåt och otåligt invänta nästa
möte.
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