
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubat-möte med reception den 21 november 
Precis som förra året fick en av de två tilltänkta recipienderna i höstens intagning förhinder, 
och han får därför stå över fem kast, förlåt månader, till nästa gång. 
 
Men Excaliburs recipiend, Jörgen Andersson, behövde för den skull inte vara ensam, vår 
moderloge Cynthus ställde upp med sin proselyt, och vi kunde därmed genomföra en 
gemensam reception, den andra i logens (korta) historia. En extra krydda vid ceremonin var 
att den nye Cynthusbrodern Ulf Segerqvist kunde invigas i Orden av sin far Gunnar. Ulf blev 
därmed den fjärde Segerqvisten i Cynthus. 
 
I ett anfall av självrannsakan konstaterade ämbetsmännen efter logemötet att det inte hade 
suttit helt fel med en grundligare repetition av ritualen inför receptionen, eftersom viss 
tveksamhet uppstått här och där.  
 
Br Lars-Åke Palmqvist uppmanade bröderna att snarast anmäla sitt eventuella intresse för en 
resa under våren till den pub i London där Druidorden en gång bildades. 
 
De 34 bröderna kunde efter väl förrättat värv träda ut ur Lunden till det dukade bordet, där 
MÄ Lars Forsman höll talet till Fosterlandet. Via fosterlandskärleken kom han in på den 
”vanliga” kärleken, vilken genom ökad endorfinutsöndring medför att man till exempel 
behöver sova och äta mindre än eljest. Brödernas aptit vid bordet tydde dock inte på någon 
större endorfinutsöndring denna afton.  
 
ÄÄ Mats Ljung höll talet till recipenderna, vari han uppmanade dem till flitigt deltagande i 
logemötena, samtidigt som han överräckte sedvanliga gåvopaket. Br Jörgen Andersson 
tackade å bådas vägnar för mottagandet, och trodde att hans far, om han levat, nog skulle fällt 
en stolthetens tår över sonen i detta ögonblick. 
 
Efter den högtidligare delen av efterlogen vidtog ett livligt mingelparty, varvid priserna från 
det dignande lotteribordet spreds i alla väderstreck. Detsamma gjorde strax efteråt bröderna. 
 
Uno Axelsson 
 
Bild: 
De nyblivna bröderna Jörgen Andersson och Ulf Segerqvist  
 



 
 

Göran Juntorp och Mats Ljung talar allvar 
 

 


