
79 Logen Excalibur, Borås 1:a ordinarie Eubatmöte ÄÄ Veine Karlsson öppnade dagens 
sammankomst och hälsade 28 Bröder varmt välkomna. Speciellt vände han sig till de gästande Bröderna från Lo 
gerna Cynthus och Taliesin. Skr Lennart Johansson läste upp Protokollen från de högtidliga och historis ka 
händelserna, Lokalinvigningen och Instiftandet av Logen Excalibur 2007- 04-21. Då det var detaljerade Protokoll, 
ämnade för framtida Bröder, tog det en stund med uppläsningen. Protokollen justerade utan anmärkning. ÄÄ 
Thomas Ahlqvist, Logen Cynthus, gjorde sig till tolk för 9 Bröder och överlämnade 7 rosor. Han lyckönskade Logen 
Excalibur och beklagade att han inte hade möjlighet att vara på plats 2007-04-21. Broder Anders Regnell, Logen 
Taliesin, överlämnade ett Standar. MÄ Thomas Bergström berättade om en aktivitet med temat ”Druider på hoj, 
dubbelt så skoj” 2007-06-15/16. Motorcykelfärden går till Småland. 4 Bröder från logen deltar. Under punkten 
Ideellt framförde MÄ en betraktelse över Misteln – Myt och Verklighet, där han refererade från forskningsresultat 
med konten tan att Misteln kan användas som ett läkemedel mot Cancer. ÄÄ avslutade dagen mötesförhandlingar 
ritualenligt. Därefter vidtog ef terlogen. Dagens Brödramåltid bestod av Potatisgratäng, Fläskytterfilé och Grönsaker. 
Efter måltiden serverades kaffe. M Stefan Claesson hälsa de samtliga Bröder välkomna till Brödramåltiden och 
uppmanade samt liga att gärna berätta historier och anekdoter. Det förekom ett antal, både över och under bältet, till 
Brödernas förtjusning. Efter måltiden arrangerades ett lotteri, med nöjda vinnare som följd. Logen Cynthus M, Pierre 
Ullmark, tackade för maten, som var mycket välsmakande. Dessutom återkopplade han till 2007-04-21 och tackade 
för det förtroende som Bröderna i Borås visat honom genom att utse honom till Toastmaster under festligheterna. 
Denna afton, där Logen Excaliburs Bröder prövade på ”soloflygning”, slutade med god stämning i EFE! Lejon  
 
79 Logen Excalibur, Borås Invigning av nya lokaler med efterföljande Eubatmöte den 
3 oktober SÄÄ Johnny Borgström, Storlogen Vänerland, gav bröderna tillträde till lokalen via rituell öppning av 
porten. ÄÄ Veine Karlsson öppnade da gens sammankomst ritualenligt och hälsade 41 bröder varmt välkomna. 
Speciellt vände han sig till de gästande bröderna från Logerna Aquila, Cynthus, Iris och Taliesin. Under punkten 
”Skrivelser och Meddelanden” läste ÄÄ upp gratulationsbrev från Logen Camulus och Logen Wirdar. Logen Wirdar 
föreslår också en ny broder, Arvid Ronström, boende i Sjömarken. ÄÄ informerade också om att vi fått en ansökan 
från en ny broder, Leif Johansson, Borås. Skr framförde hälsningar från broder Tommy Johansson, på resa i Kina. 
ÄÄ uttryckte sitt tack till broder Lars Andersson, för hans förarbete vid tillkomsten av de nya logelokalerna. Under 
”Ordet Fritt” höll RSBibl en betraktelse över lokalförändringarna i Borås, och framförde RSL:s hälsning från RSÄÄ 
Björn Cederberg samt lade ned 7 röda rosor. SÄÄ Johnny Borgström framförde åter SL Vänerlands gratu lationer. 
Logen Cynthus ÄÄ, Thomas Ahlqvist gratulerade dotterlogen med 7 röda rosor. Logen Taliesins ÄÄ, Seppo Ronder 
gratulerade med 7 röda rosor och talade om den framtidstro som speglas i Logen Excaliburs arbete. Broder Denny 
Eriksson framförde hälsningar från Logen Iris, Göteborg. ÄÄ avslutade dagens mötesförhandlingar och därefter 
vidtog efterlogen. Logevärd Lars-Gunnar Dahlin hälsade samtliga bröder välkomna till brö dramåltiden, vilken 
bestod av Västkusttoast, Slottsstek med tillbehör samt Kaffe + Kaka. Broder MÄ Thomas Bergström höll talet till 
Fosterlandet genom att recitera några verser ur den Finlandssvenske författaren Johan Ludvig Runebergs verk, ”Vårt 
Land”. Han uppmanade bröderna genom M Stefan Claesson till Fosterlandets Skål och efterföljande Nationalsång. 
SÄÄ Johnny Borgström gjorde sig till tolk för bröderna och vände sig till Logevärden + bröderna i Fu samt 
”flickorna” från GG Mat och tackade för en utmärkt, välsmakande måltid. Logen Cynthus M, Pierre Ullmark, 
berättade en uppskattad historia på temat ”Skinksmörgås”. Efter målti den arrangerades ett lotteri, med nöjda 
vinnare som följd. Denna afton, i nya, ändamålsenliga lokaler, slutade med god stämning i EFE! Lejon 
 
79 Logen Excalibur, Borås 
Eubatmöte med reception 2008-05-07 

 
 
 



ÄÄ Veine Karlsson hälsade 28 bröder välkomna och på plats fanns en nära nog 
fulltalig ämbetsmannakår. Dagens gäster kom från logerna Camulus, Cynthus 
samt Taliesin. 
Beredande broder Göran Juntorp, Logen Cynthus, fullgjorde sitt uppdrag åt 
Logen Excalibur. Invigningsritualen tog sin början och de sökande brr Börje 
Larsson och Lars Forsman fick den undervisning som är föreskriven i ritualen. 
Br Thomas Ahlqvist hälsade från Logen Cynthus, gratulerade logen. Br Anders 
Regnell hälsade från Logen Taliesin. Br Christer Hardenberg hälsade från 
Logen Camulus samt från Storlogen Vänerlands SÄÄ, Dan Bergeld. Samtliga 
ovanstående lyckönskade Logen Excalibur till 2 nya Bröder och vice versa! 
Br Thomas Bergström informerade för sista gången att ”Druider på hoj” 
skall genomföra ännu en aktivitet, Vättern Runt, den 14-15 juni. Intresserade 
kan notera sig på anmälningslista i efterlogen. 
I efterlogen hälsade Lv Lars-Gunnar Dahlin välkommen och bröderna blevserverade dryck och mat av FU. Br 
Thomas Bergström höll talet till fosterlandet 
på ett alldeles lysande sätt. ÄÄ Veine Karlsson talade sedan till recipienderna 
om våra formalia inför varje möte och överlämnade recipiendpaketen. 
Br Börje Larsson och Br Lars Forsman tackade unisont och försäkrade att de 
känt sig väl mottagna i logen och såg fram mot nästa möte med förväntan! 
Br Thomas Bergströms uppskattade Intervjuserie ”Här har Du Ditt Liv – 
Light” fortsatte med del 2. Denna gång var det Br Mats Ekman som ”grillades” 
i ”Heta Stolen”. Mycket intressant att lära känna Bröderna under sådana 
ordnade men lättsamma former! 
Efter att lotterikommittén sålt och hållit dragning på lotteriet smakade 
kaffet gott och så småningom var ännu en afton i bröders lag till ända och 
det var dags att vandra hem i den fina vårkvällen. 
Logen Excalibur önskar Er alla En Skön Sommar! Lejon 
 
79	Logen	Excalibur,	Borås	
Druidstämma och Eubatmöte 2008-09-03 
Vi var dryga 20 Bröder som hade samlats denna första höstdag som bjöd 
på riktigt ruskväder med regn och åska. Gott att komma in under tak för 
att avhålla de första mötena för terminen. 
Druidstämman var mycket kort, Broder Mats Ljung valdes som ny Skm efter 
Broder Sven Lagerström som avgått av personliga skäl. Till följd därav 
valdes Broder Torbjörn Sällfors till ny HB efter Broder Mats. 
Därefter hade tiden kommit att öppna kvällens nästa, Eubatmötet. Mötet 
klarades av med glans av ämbetsmännen. Ett angeläget ämne för kvällen 
var rekrytering av nya Bröder. En ansökan hade inkommit och ÄÄ 
Veine Karlsson informerade om att Logen anordnar en Informationskväll 
2008-09-30 på Odd Fellow Orden för intresserade presumtiva Bröder. ÄÄ 
uppmanade samtliga Bröder att göra sitt yttersta i rekryteringsarbetet. 
I efterlogen, innan brödramåltiden som bestod skagentoast, rosenkotlett 
med svampsås, grönsaker och potatis samt kaffe och kaka, presenterades 
Broder Morgan Hagberg med rosor och leven med anledning av 
60-årsdagen i somras. 
Efter måltiden var det dags för Broder Thomas Bergströms Intervjuserie. 
Den 3:e gästen i ”Heta Stolen” var Broder Stefan Claesson. Vi fick möjlighet 
att ”krypa inunder skinnet” på Broder Stefan i familjelivet, arbetslivet 
och fritiden. Omdömet håller fortfarande: en mycket intressant och uppskattad 
programpunkt. 
Under intagande av kaffe i sällskapsutrymmena genomfördes logens lotteri. 
Broder Lars Forsman sopade rent bland vinsterna med 4 vinstgivande 
lotter! Med detta avslutades kvällen och Bröderna troppade iväg 
hemåt till sina nära och kära. Lejon 
 



79 Logen Excalibur, Borås 
Bardating och Eubatmöte 1 oktober 
Hösten hade börjat göra sig påmind denna onsdagskväll i Borås. Det var c:a 
20 Bröder som hade samlats till aftonen som hade 2 möten på programmet. 
ÄÄ Veine Karlsson öppnade Bardatinget (förkortat) på sedvanligt sätt och Skr 
Lennart Johansson läste upp protokollet från föregående Bardating, det första i 
Logens historia. Kallelsen till Storlogemötet i Borås 2008-10-25 avhandlades. 
ÄÄ hälsade de 20 närvarande Bröderna välkomna in i Lunden. Speciellt 
vände han sig till de gästande Bröderna från Logerna Aquila och Cynthus. 
Efter mötesförhandlingarna överbringades sedvanliga hälsningar från när 
och fjärran. Storlogen Vänerlands SÄÄ Dan Bergeld, på besök i Borås, kommenterade 
det varma välkomnande han fått och harangerade ÄK och Bröderna 
i den unga Logen Excalibur för sitt arbete i och utanför Lunden. Under 
”Ideellt” berättade Broder Jan-Åke ”Hugo” Claesson, Logen Cynthus, tillika 
Trafikplanerare på Gatukontoret i Borås, på ett humoristiskt och lättsamt sätt 
om trafiksituationen i Borås från dåtid, i samtid och mot framtid. Det var ett 
uppskattat och engagerande inslag, att döma av Brödernas många frågor. MÄ 
Thomas Bergström ”flaggade” för Intervjuserien i Efterlogen. ÄÄ meddelade 
att nästa Eubatmöte är den 5 november, i anslutning till Druidstämma med 
Ballotering. Därefter avslutades mötet med stilla musik. 
Lv Lars-Gunnar Dahlin hälsade Bröderna välkomna till kvällens måltid, 
som gick i husmanskostens tecken, Pyttipanna med ägg och tillbehör. Efter 
måltiden var det dags för Broder Thomas Bergströms Intervjuserie. Den 
4:e gästen i ”Heta Stolen” var Broder Petri Karhu. Han berättade frimodigt 
om uppbrottet som 6-åring tillsammans med föräldrarna och en syster från 
Lahtis i Finland till Boråstrakten i slutet på 1960-talet. Vi fick även höra om 
familjen (hustru och 3 barn), arbetslivet och genuina fritidsintressen som 
sport och elektronik-prylar. Efter avslutad intervju vände sig ÄÄ till Lv plus 
FU och framförde Brödernas tack för mat och service. Under intagande av 
Kaffe och Kaka i Sällskapsrummen genomfördes Logens lotteri. Lv ”kammade” 
hem 2 vinster och inte ens undertecknad gick hem lottlös! 
Druidstämma och Eubatmöte 5 november 
Höstkvällen var kylig och klar med hög luft denna onsdagskväll i Borås. Gott att 
komma in i värmen och gemenskapen. Baren blev den naturliga första anhalten. 
23 Bröder hade samlats till aftonen som hade 2 möten på programmet. 
ÄÄ Veine Karlsson öppnade Druidstämman (förenklad) på sedvanligt sätt 
och Skr Lennart Johansson läste upp protokollet från föregående Druidstämma. 
Druidstämman balloterade 5 nya Bröder. Reception kommer att avhållas 
den 3 dec. Skm Mats Ljungs bokslutsrapport presenterades och godkändes. 
ÄÄ hälsade Bröderna välkomna. Speciellt vände han sig till de gästande 
Bröderna från Logen Cynthus. ÄÄ tackade Bröderna för engagemang och 
allt nerlagt arbete som gjort Storlogemötet till en mycket lyckad tillställning. 
Under ”Ideellt” framförde Ers. Org Morgan Hagberg ”När Löven 
Faller”. ÄÄ meddelade att nästa Eubatmöte är den 3 dec med reception av 
5 nya Bröder. Därefter avslutades mötet. 
Lv Lars-Gunnar Dahlin hälsade välkomna till kvällens måltid. Efter måltiden 
var det dags för Broder Thomas Bergströms Intervjuserie. Gästen i ”Heta Stolen” 
var Broder Michael von Kraemer. Av honom fick vi lära oss om bakgrunden 
till efternamnet, varifrån det stammar, släkthistoria och kuriosa som vapenskölden 
i Riddarhuset med Lejon och Granatäpplen. Vi fick även höra om familjen, 
arbetsplatsen, fordon och fritidsintressen. Efter avslutad intervju tackade 
ÄÄ Lv och FU för god mat och service. I Sällskapsrummen genomfördes lotteri. 
Bl.a. blev undertecknad vinnare till en ”vinare”! Vi också möjligheten att inviga 
Logens ”bössa”, avsedd för insamlingar till välgörenhet, stipendier m.m. Den 
praktfulla pjäsen är tillverkad av Broder Lars Edman, Logen Cynthus. Lejon 
 

	
	
79	Logen	Excalibur,	Borås	



Eubatmöte med reception 2008-12-03 

 
ÄÄ Veine Karlsson hälsade 44 bröder välkomna och på plats fanns en nära 
nog fulltalig ämbetsmannakår. Dagens gäster kom från Logerna Cynthus 
och Taliesin i österled och från västerled kom gäster från Logen Iris. 
Beredande br Göran Juntorp, Logen Cynthus, fullgjorde sitt uppdrag åt 
Logen Excalibur. Invigningsritualen tog sin början och de sökande brr 
Ulf Erneborn, Dan Andersson, Uno Axelsson och Sverker Ohlsson fick 
den undervisning som är föreskriven i ritualen. 
Br Lasse Nilsson hälsade från Logen Iris och överlämnade en bukett med 
rosor. Br Jimmy Graveley hälsade från Logen Taliesin och överlämnade 
även han en bukett med rosor. Br Kenneth Henningsson hälsade från Logen 
Cynthus ÄÄ och brr i Logen. De ovan nämnda inbjöd brr i Excalibur till kommande 
evenemang i respektiveLoge. Br Lars-Åke Dahlström, Logen Cynthus,framförde 
hälsningar från RSSkm Sigurd Lövmo och SÄÄ Dan Bergeld. Br Alf 
Stensson, Logen Cynthus, framförde hälsningar från ÄÄ Lars-Olof Andersson, 
förhindrad att deltaga på grund av arbetet, samt från br Thomas Ahlqvist, 
på väg hem från ett kaotiskt Thailand. Br Anders Regnell, Logen Taliesin, 
hälsade från SMÄ Christer Hardenberg. Samtliga ovanstående lyckönskade 
Logen Excalibur till 4 nya brr och vice versa! 
Under punkten ”Ideellt” framförde Musicerare Bo Mattsson ”Julen är 
här nu” med Sissel Kyrkjebø och Tommy Körberg som solister. Ännu en 
gång – tänk vad tiden går! 
I efterlogen hälsade Lv Lars-Gunnar Dahlin välkommen och bröderna blev serverade 
mat och dryck av FU. 

 
 MÄ Thomas Bergström höll talet till Fosterlandet 
med ett axplock observationer på ”svenska” fenomen, sett ur en invandrares 



perspektiv. ÄÄ Veine Karlsson talade sedan till recipienderna om våra formalia 
inför varje möte och överlämnade ”Startpaketen”. Br Sverker Ohlsson höll tacktalet 
för recipiendernas. Han försäkrade att de känt sig väl mottagna i Logen och 
att de såg med förväntan och nyfikenhet framtiden an! Br Stig Svensson, Logen 
Taliesin, vände sig till de nya brr och läste upp 2 mycket uppskattade dikter. 
MÄ Thomas Bergströms populära Intervjuserie ”Här har Du Ditt Liv – 
Light” fortsatte med del 6. Denna gång var det br Mats Ljung som ”grillades” 
i ”Heta Stolen”. Vi fick en inblick i br Mats uppväxt, hans arbete 
som kriminaltekniker inom polisen, ett yrke i fokus på grund av alla 
”CSI”-serier i TV, hans familj och fritidsintressen. 
Under avnjutande av Kaffe och Kaka arrangerades, traditionsmässigt, ett lotteri 
med upp-skattade vinster, och sålunda med nöjda vinnare som följd! 
Denna högtidliga afton, med god stämning i bröders sällskap, avslutades 
framåt midnatt. 
Lejon 
 
79	Logen	Excalibur,	Borås	
Druidstämma och Eubatmöte 2009-02-04 
Vintern gav sig åter till känna denna onsdagskväll i Borås, med snö i luften 
och aviserat dåligt väglag. Baren blev den naturliga första anhalten, 
inte minst för värmen och gemenskapen. 
Det var 30 Bröder som hade samlats till aftonen för de 2 mötena på programmet, 
det första med start redan kl. 18.30. 
ÄÄ Veine Karlsson öppnade Druidstämman på sedvanligt sätt och Skr Lennart 
Johansson läste upp protokollet från föregående Druidstämma. Under 
Druidstämman balloterades 3 nya Bröder och ÄÄ meddelade att alla blivit 
godkända. Reception kommer att avhållas vid Eubat-mötet 2009-03-04. 
Skm Mats Ljungs bokslutsrapport presenterades och godkändes, efter uppläsning 
av Revisionsberättelsen. 2 avgångar behandlades och Broder Leif 
Johansson valdes till tf Ark. Efter en kort paus vidtog Eubatmötet. 
ÄÄ hälsade Bröderna välkomna in i Lunden. Speciellt vände han sig till de gästande 
Bröderna från Logen Cynthus, Taliesin och Arcturus. Nyblivne Eubaten 
Glenn Fägerlind uppmanades att resa sig upp och ÄÄ välkomnade Broder 
Glenn, som recipierat hos Logen Camulus, Skövde, till moderlogen. Efter mötesförhandlingarna 
överbringades sedvanliga hälsningar från när och fjärran 
ifrån icke närvarande Bröder. Broder Peter Lindgren från Logen Arcturus, 
Boden, överlämnade en blomma och hälsade från Bröderna i Boden. 
Under punkten ”Ideellt” höll RSBibl ett anförande benämnt ”Livet i Lunden” 
med historiska återblickar och praktiska tips. Musicerare Bo Mattsson framförde 
”Kärleken Förvandlar Allt” med Richard Carlsson. Musik Andrew Lloyd 
Webber. ÄÄ meddelade att nästa Eubatmöte är 2009-03-04 och att reception 
av 3 nya Bröder skall ske. Därefter släcktes ljusen i Lunden ned och mötet 
avslutades med stilla musik och tid för en stunds reflektion. 
Lv Lars-Gunnar Dahlin hälsade samtliga Bröder välkomna till kvällens måltid, 
Wallenbergare med Pommes Duchesse och tillbehör, maten var mycket god! 
Efter avslutad måltid vände sig Broder Göran Juntorp till Lv plus Fu och framförde 
Brödernas tack för god mat och service. Därefter var det dags för Broder 
Thomas Bergströms Intervjuserie. 
Den 7:e gästen i ”Heta Stolen” var Broder Lars Andersson. Han berättade som 
sin barndom på Hisingen och Lindome, om sina föräldrar, pappa hade bl.a. 
jobbat både på Cloetta och på CocaCola, svårt att hålla isär? Han kom till Gånghester 
som tonåring, när pappa beslutat starta eget. Detta gav så småningom 
upphov till Dekaltext där nu Lars och hans yngre bror äger hälften var. De kärva 
tiderna gör sig påminda även i Lars företag, med låg orderingång och varsel 
som följd. Vi fick även höra om familjen, fru och varsina kullar av vuxna barn, 
och fritidsintressena, vilka bl.a. handlade om golf, stugan i Espevik mm. Lars 
delgav oss också sina visioner inför ålderdomen, med ett delat liv här hemma 
och utomlands i solen. 
Under intagande av kaffe och kaka genomfördes Logens båda lotterier, det 
traditionella med lottring och varuvinster och det nylanserade Stipendiefondslotteriet. 
Aftonen avslutades framåt 23-snåret med god stämning i EFE 



Lejon 
 
79	Logen	Excalibur,	Borås	
Eubatmöte med reception den 4 mars 
ÄÄ Veine Karlsson hälsade 22 bröder välkomna. Dagens gäster kom från 
Logen Cynthus, Ulricehamn samt Logen Camulus, Skövde. Tre ordinarie 
Ämbetsmän ersattes på ett förtjänstfullt sätt av br Pierre Ullmark, Logen 
Cynthus, som M, br Lars-Åke Dahlström, Logen Cynthus som Iv, och br 
Lars-Olof Andersson, Logen Cynthus, som ÄÄHB. 
Beredande br Göran Juntorp, Logen Cynthus, fullgjorde sitt uppdrag åt 
Logen Excalibur. Invigningsritualen tog sin början och de sökande brr 
Erik Johansson, Tobias Martinsson och Jimmy Nordin fick den undervisning 
som är föreskriven i ritualen. Under ledning av ÄÄ genomförde logens 
ämbetsmän och Tj. OÄ Torbjörn Sällfors en fin, högtidlig och värdig 
invigning av våra nya bröder. 
Br Göran Juntorp hälsade från Logen Cynthus och lyckönskade Logen 
Excalibur till tre nya brr och vice versa! Br Christer Hardenberg hälsade från 
Logen Camulus och Storlogen Vänerland och instämde i lyckönskningarna. 
Under punkten ”Ideellt” läste MÄ Thomas Bergström upp RSL:s förklaring/ 
beskrivning avseende bakgrunden till vårt Logenamn. Två olika 
tolkningar finnes. Vidare framförde Org Bo Mattsson ”Stad i Ljus” med 

 
Sanna Nielsen och kör, en inspelning från Kjell Lönnås kör-föreställning 
”Sånger för Livet” i Globen. Verket sjöngs ursprungligen av Tommy Körberg 
i ”Eurovision Song Contest” 1988. Det kan tyckas överraskande 
att Py Bäckman, med förflutet i bl.a. ”Raj Montana Band”, står bakom 
text och musik. ”Stad i Ljus” ingår även i Psalmboks-tillägget ”Psalmer i 
2000-talet” som togs i bruk 14/5 2006. 
Ers Lv Åke Johansson gratulerade de nya brr och hälsade samtliga br 
välkomna till Brödramåltiden, vilken bestod av Svampkrustader som 
förrätt, Sjötungafilé med Lax, Hummersås, Pommes Duchesse och Grönsakssallad 
som Huvudrätt. Till Kaffet bjöds på en god Kladdkaka med 
Grädde. MÄ höll talet till Fosterlandet med referenser till prinsess-förlovning, 
familjebildande och Sveriges barn och bad M utbringa Fosterlandets 
skål med efterföljande Nationalsång. ÄÄ höll talet till recipienderna 
och överlämnade ”Startpaketen”. 
Recipienderna tackade genom vår nye br Erik Johansson, där han vittnade 
om hur väl de blivit mottagna och att de alla tre såg fram mot nästa 
möte. Br Lars-Olof Andersson, Logen Cynthus, vände sig till de nya br och 
gav dem några ord på vägen och så gjorde också br Christer Hardenberg, 
Logen Camulus. Innan taffeln brutits vände sig br Lars-Olof Andersson 
till ers Lv + FU och framförde brr tack för god mat och service. Under 
avnjutande av Kaffe och Kaka arrangerades, traditionsmässigt, ett lotteri 
med uppskattade vinster. Nämnas kan att br Lars-Olof Andersson vann på 



tre av sina lotter och som vanligt fanns br Lars Forman bland vinnarna! 
Denna högtidliga afton avslutades framåt midnatt med, som sig bör, god 
stämning, i E F E! 
Lejon 
 
79	Logen	Excalibur,	Borås	
Stiftelsedag den 6 maj 
Dagens högtidliga möte öppnades av ÄÄ Veine Karlsson som hälsade 
32 Bröder välkomna. Bland dessa syntes gästande Bröder från logerna 
Aquila, Cynthus, Iris och Taliesin. Samtliga gratulerade Logen Excalibur 
på Stiftelsedagen. 
Dagen till ära höll MÄ Thomas Bergsström under punkten ”Ideellt” en 
betraktelse över Logen Excaliburs historia från förpostfäktningarna med 
4 bröder som blev Eubater 23 september 2004 till instiftandet 21 april 
2007 samt till dagens aktuella läge som spirande loge med 33 Bröder. MÄ 
läste också upp RSBibls motivering/förklaring till Logens, vid instiftandet, 
tilldelade logenamn. 
I efterlogen hölls tal: MÄ höll talet till Fosterlandet med referenser till 
våra av Unesco utsedda Världsarv, vilka verkligen visar att ”Sverige är 
fantastiskt”. Broder Lars-Åke Palmqvist presenterades av ÄÄ med röda 
rosor, med anledning av den nyss avhållna 70-årsdagen, vilken firades i 
familjens krets på Palma de Mallorca. 
Efter avslutad måltid vände sig SÄÄ Dan Bergeld till Lv plus Fu och framförde 
Brödernas tack för god mat och service. 
Därefter genomförde Broder Morgan Hagberg en kupp och inbjöd programledaren 
i ”Intervju-serien”, Broder Thomas Bergström att ta plats 
i ”Heta Stolen”. Detta ”spratt” var tänkt att genomföras 1 april, men det 
passade lika bra nu! Vi fick följa med Broder Thomas från barndomen i 
Lerum via skolgången och hästintresset till bankjobb med säker pension 
och arbete som biståndsarbetare i Tanzania. Vid hemkomsten därifrån tog 
han tag i sitt talhandikapp och bytte efter ett tag sida för att utbilda sig till 
det yrke som han har idag, Logopedens. Broder Thomas lättade också på 
förlåten angående sina framtidsplaner och sin roll inom Druid-Orden. 
Under intagande av Kaffe och Kaka genomfördes Logens båda lotterier, 
det traditionella med lottring och varuvinster och Logens Stipendiefondslotteriet. 
Jag uppfattade att Broder Sverker Ohlsson hade tumme 
med Fru Fortuna denna kväll, med tror jag, tre vinster vunna! 
Aftonen avslutades vid 23-snåret med, som sig bör, god stämning i EFE 
Lejon 
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Mötet inleddes med det ceremoniella Eldöverbringandet. ÄÄ Veine Karlsson 
erhöll elden vid Storlogemötet i Jönköping, det första mötet efter Riksmötet 
i Östersund i augusti. ÄÄ hälsade 27 bröder välkomna och på plats fanns en 
nära nog fulltalig ämbetsmannakår. Dagens gäster kom från Logerna Cynthus 



och Taliesin. 
Beredande br Göran Juntorp, Logen Cynthus, fullgjorde sitt uppdrag åt 
Logen Excalibur. Invigningsritualen tog sin början och de sökande brr 
Christian Aronsson, Lars-Olof Pettersson, Andreas Vaktel och Cristian 
Schaefer fick den undervisning som är föreskriven i ritualen. 
Br Lars-Åke Dahlström hälsade från Logen Cynthus och lyckönskade 
Logen Excalibur till de 4 nya brr och vice versa! Br Anders Regnell hälsade 
från Logen Taliesin och instämde i lyckönskningarna. 
Under punkten ”Ideellt” framförde Musicerare Bo Mattsson, med en 
stark förhoppning att det kulna novembervädret måtte upphöra, ”Nu mår 
jag mycket bättre” med Benny Anderssons Orkester. 
I efterlogen hälsade Lv Lars-Gunnar Dahlin välkommen och bröderna blev serverade 
mat och dryck av Fu. MÄ Thomas Bergström höll talet till Fosterlandet 
med en betraktelse om det svenska språket som först i år fått ställning som officiellt 
språk i Sverige. ÄÄ Veine Karlsson talade sedan till recipienderna om våra 
formalia inför varje möte och överlämnade ”Startpaketen”. Br Christian Aronsson 
höll tacktalet för recipienderna. Han försäkrade att de känt sig väl mottagna 
i Logen och att de såg med förväntan och nyfikenhet framtiden an! 
Musicerare Bo Mattson blev av Logen genom ÄÄ presenterad med 7 röda rosor, 
detta med anledning av den nyss avhållna 75års-dagen, vilken Br Bo firat 
på det legendariska värdshuset Spången nära Ljungbyhed i Skåne med bl.a. en 
äkta Skånsk Gåsamiddag med alla ingredienser, som svartsoppa m.m. 
Under avnjutande av Kaffe avec arrangerades, traditionsmässigt, ett lotteri 
med uppskattade vinster, och sålunda med nöjda vinnare som följd! 
Denna högtidliga afton, med god stämning i bröders sällskap, avslutades 
framåt 23-snåret. Lejon 
	
 
 


