
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubatmöte med stiftelsedag den 18 april 
ÄÄ Mats Ljung inledde det sjunde verksamhetsåret klockan 19:07, men med tillämpning av 
SJ:s kriterier för försenade tåg, måste detta möte betraktas såsom varande igångsatt helt i rätt 
tid.  
 
Sexårsjubilaren hedrades denna gång med närvaro av SÄÄ Alf Stensson, Sskr Anders Regnell 
och SM Pierre Ullmark, samt brr från moderlogen Cynthus i Ulricehamn. SÄÄ Alf Stensson 
gratulerade å storlogen Vänerlands vägnar Excalibur till uppnådd ålder, och sammalunda 
gjorde Cynthus’ TjOÄ Sture Andersson, vilken dessutom överlämnade ett kuvert med 
visserligen okänt men förmodligen dyrbart och absolut välkommet innehåll.  
 
Sin plikt likmätigt höll MÄ Lars Forsman vid middagen talet till fosterlandet. Förutom 
egenupplevda och aktuella händelser som handlade om begreppet lycka, reciterade han även 
några verser ur ”Vårt land” av J. L. Runeberg. Även om detta är Finlands nationalsång känns 
texten förvisso mycket nordisk och passande även för moder Svea. 
 
Vad vore väl lämpligare en kväll som denna än att göra en utdelning ur logen Excaliburs 
stipendiefond? Kvällens värdiga mottagare av 5000 kronor var Afasiföreningen i södra 
Älvsborg, vilken bedriver ett angeläget arbete för att personer med afasi ska kunna delta i 
samhället på lika villkor som andra. Afasi innebär tal- och språkstörningar av olika slag och 
svårighetsgrad, vanligast orsakade av stroke eller slaganfall. 
 
Föreningens representant Monika Golcher tog emot den stora(?) checken och berättade bland 
annat om vikten av att vara uppmärksam på tecken som kan innebära en stroke. Varje minut 
är dyrbar, då den kan innebära bortfall av ett par miljoner hjärnceller. Och åtminstone 
undertecknad känner inte att han har så särskilt många att slösa med. 
 
Och se, känn, hör, häpna; när vi omsider trädde ut i aprilkvällen hade Våren äntligen behagat 
infinna sig! 
 
Uno Axelsson 
 
En glad givare och en lika glad mottagare; ÄÄ Mats Ljung överlämnar en bautastor check till 
Afasiföreningens Monika Golcher 
 

 


