
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubatmöte den 1 december 
 
Trotsande vinterkvällens bistra vindar hade 29 bröder kämpat sig fram till ordenslokalen, 
däribland långväga sådana från logerna Cynthus i Ulricehamn och Taliesin från Jönköping. 
 
Under logemötet höll br Ib Arberg en intressant och för oss alla(?) välbehövlig genomgång av 
de regler som vi har att beakta vid mötena i Lunden. 
 
RoÄ Göran Juntorp tackade Excaliburs medlemmar för det år som gått, och upprepade sitt 
tidigare omdöme, att den relativt nya logen skött sig bra. ÄÄ Thomas Bergström tillönskade 
alla bröder en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Nästa år startar vi den 19 januari med bardating och eubatmöte. 
 
Br Mats Ljung, den stolte segraren i storlogemästerskapet i golf i höstas, rapporterade att en 
hel golfsektion nu kommer att etableras inom logen Excalibur. De som till äventyrs har 
intresse för denna säregna form av ”jordbruk” kan anmäla sitt intresse till nämnde broder. För 
att hugfästa händelsen överlämnade OÄ Veine Karlsson en golfklubba med namnet Excalibur 
ingraverat, till br Mats. Klubban kommer att tjäna som maskot inför kommande – 
framgångsrika - drabbningar med andra loger. 
 
Många, för att inte säga alla, hade väl sett fram emot den efterföljande brödramåltiden, där ett 
fullödigt julbord väntade. Möjligen saknades grishuvudet med det röda äpplet i mun. 
Brödernas ögon blänkte som druidstjärnor när de kastade sig över läckerheterna. De som så 
kunde eller ville hade förstås passande fettneutraliserande vätskor i sina glas. 
 
Och Ris à la Malta var ingalunda den enda desserten. Som ”grädde på moset” serverades 
bröderna också ett luciaframträdande med tre i högsta grad färgstarka lucior som framförde en 
för dagen anpassad version av Sankta Lucia. Bröderna visade sin uppskattning genom en 
insamling till luciagaget. 
 
Som vanligt berikade bröderna stipendiefonden genom flitigt lottköpande, och några hade 
turen att få återbäring på sin insats. 
 
Väl utanför porten upptäckte bröderna till sin förvåning att våren ännu lyste med sin frånvaro. 
Den värme man tyckte sig känna fanns tydligen bara inombords. 
 
Uno Axelsson 
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Thomas Bergström visade en för en ÄÄ närmast opassande munterhet när han fick bära hand 
på en av luciorna. 
 

 


