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Eubat-möte med reception den 3 april 
Efter ett ganska lagom långt Druidmöte, sisådär fem minuter, var det dags för Eubatmöte med 
årets första reception. Låt oss begrunda begreppet reception: 
 
”Reception är en avdelning på ett hotell, ett kontor eller i någon annan inrättning som tar 
emot gäster och kunder. Det inkluderar ofta också visning av lokaler/kort 
företagspresentation” (Wikipedia). 
 
Måhända är en druidloge ett mellanting mellan hotell och kontor? Och mottagandet av en 
recipiend kan kanske jämföras med det för en ärad gäst/kund? 
 
Alltnog, enda recipiend denna gång hette Lennart Fellinger och han fick därför logens odelade 
uppmärksamhet när han antogs i Druidorden. Med tanke på förra receptionens något haltande 
genomförande, gick det denna gång i det närmaste felfritt, så man kan anta att det hade 
repeterats en del kvällen innan. 
 
Och mötet fortsatte med beslut att årets stipendium om 5000 kronor skulle tilldelas Södra 
Älvsborgs Afasiförening. Stipendiet utdelas i samband med firandet av vår stiftelsedag den 17 
april. 
 
Vi kan även se fram emot vårt utemöte den 22 maj, då vi får tillfälle att i teori och praktik lära 
oss att dansa på lina, så kallad line dance, i Fristad. Dessutom tillsammans med våra 
respektive. 
 
Dagens vikarierande musicus, Morgan Hagberg, visade sin aktualitet genom att efter 
påskeldarnas nyligen flammande lågor framföra ”Smoke gets in your eyes”. 
 
I efterlogen, med filet Mignon och tillbehör och vackert dukade påskbord, vidtog tal, fyr- och 
trefaldiga leven samt skålar. MÄ Lars Forsmans tal till fosterlandet innehöll en exposé med 
allt från dagsaktuell varg i Borås, via familjen Hedenhös till människans uppkomst i Östafrika 
och den biologiska utvecklingen under 40 000 år, virtuellt illustrerat med ett fyra meters 
snöre. 
 
ÄÄ Mats Ljung höll sitt traditionsenliga tal till recipienden Lennart Fellinger, och denne 
tackade för välkomnandet och beskrev sin känsla under logemötet som ett behagligt 
buddistiskt lugn. 
 
Osså vart det äntligen dragning i stipendielotteriet, och vem vann? Jo, han som för ungefär ett 
år sedan kände sig grymt förbigången av fru Fortuna och hela tiden satt med ett nummer ifrån 
vinsterna. Nu kunde br Lars-Åke Palmqvist triumferande inkassera första priset, 600 kronor. 
 
Av någon anledning bestod vinsterna i kvällens lotteri till ganska stor del av paraplyer, något 
som inte kändes behövligt ens här i Borås, när vi nöjda av upplevelser, mat och dryck trädde 
ut i den bistra vinter(?) som av väderleksutsiktsförståsigpåarna förutspåtts bestå framöver. 
 
Uno Axelsson 
 



Den nyblivne brodern Lennart Fellinger 
 

 


