SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder!
Tiden går fort och nu är vi plötsligt framme i februari. Härligt med ljusare eftermiddagar men
fortfarande mörka morgnar. Växter börjar titta upp i trädgården och små kryp börjar komma
fram lite för tidigt att prova sina vingar. Men både naturen och vi får en chock när väl vintern
och kyla kommer.
I Druidvillan har vi ett antal behagfulla möten under februari. Så passa på att träffa bröderna
och ta del i Lundens värme och trivsamma efterloger. Redan den 6 februari har vi möjlighet
att träffa bröder från andra loger på vår traditionella Bierabend. Anmälningstiden har gått ut
och vi har ingen möjlighet att bli fler denna kväll! Druidvillan kommer att vara fullsatt!!!
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 4 februari kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 6 februari kl. 19.00 till Eubatmöte. Denna kväll firar vi traditionsenligt
Stella Polaris, gemensamt med Logen Halör, Bierabend med många gästande Bröder,
eisbein, surkål, potatismos och tyska korvar och naturligtvis tysk öl i efterlogen med en
härlig stämning hos Bröderna. Allt till traditionell tysk ”umpa-bumpa” musik från lika
traditionella Sextetten Blåsarna.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 20 februari kl. 19.00 till Druidstämma, Bardating och Eubatmöte. Då
kommer ekonomi och revision av logens kassor att behandlas vid mötet i Lunden. I
efterlogen denna afton är det ”billig” afton som brukar innebära att vi även serveras
fastlagsbulle till kaffet.
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 3 mars kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Äldre Ämbetsmän med Damer
Torsdagen den 5 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. OBS! samling 18.30. Denna kväll kommer
Äldre Ämbetsmän att tjänstgöra i Lunden och ”Äldre FU” kommer att sköta servicen i
Efterlogen. Närmare presentation av tjänstgörande ämbetsmän och underhållare denna
kväll kommer i kommande kallelse. Underhållning i efterlogen denna kväll: Jonas
Karameller.
Bröder har också möjlighet att träffas över en fika på Vattentornet Café
torsdagen 13 februari klockan 09.00. Ingen anmälan krävs.
OBS!
Om du skaffar eller byter e-postadress, vänligen informera Br Skr så att du inte missar
information om Logens aktiviteter och vi kan använda Logens gemensamma medel på ett
mer effektivt sätt.
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Trelleborg 29 januari 2020

Med broderliga hälsningar i E F E

Krister Hansson
Krister Hansson
ÄÄ Stella Polaris
Kontaktuppgifter för Stella Polaris ämbetsmän 2018-2020
ÄÄ Krister Hansson
E-post: aa@stella-polaris.se
Tel. 0410-163 96 alt. 073-466 62 52

MÄ Frank Svendsen
E-post: ma@stella-polaris.se
Tel.076-307 24 22

Skr Peter Johnsson
E-post: skr@ stella-polaris.se
Tel: 0705-16 89 00

Skm Bertil Hansson
E-post: skm@stella-polaris.se
Tel: 0707-25 15 58

Lv Jonas Areheim
E-post: lv@ stella-polaris.se
Tel: 0708-14 34 69
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och kyla kommer.
I Druidvillan har vi ett antal behagfulla möten under februari. Så passa på att träffa bröderna
och ta del i Lundens värme och trivsamma efterloger. Redan den 6 februari har vi möjlighet
att träffa bröder från andra loger på vår traditionella Bierabend. Anmälningstiden har gått ut
och vi har ingen möjlighet att bli fler denna kväll! Druidvillan kommer att vara fullsatt!!!
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 4 februari kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 6 februari kl. 19.00 till Eubatmöte. Denna kväll firar vi traditionsenligt
Stella Polaris, gemensamt med Logen Halör, Bierabend med många gästande Bröder,
eisbein, surkål, potatismos och tyska korvar och naturligtvis tysk öl i efterlogen med en
härlig stämning hos Bröderna. Allt till traditionell tysk ”umpa-bumpa” musik från lika
traditionella Sextetten Blåsarna.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 20 februari kl. 19.00 till Druidstämma, Bardating och Eubatmöte. Då
kommer ekonomi och revision av logens kassor att behandlas vid mötet i Lunden. I
efterlogen denna afton är det ”billig” afton som brukar innebära att vi även serveras
fastlagsbulle till kaffet.
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 3 mars kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Äldre Ämbetsmän med Damer
Torsdagen den 5 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. OBS! samling 18.30. Denna kväll kommer
Äldre Ämbetsmän att tjänstgöra i Lunden och ”Äldre FU” kommer att sköta servicen i
Efterlogen. Närmare presentation av tjänstgörande ämbetsmän och underhållare denna
kväll kommer i kommande kallelse. Underhållning i efterlogen denna kväll: Jonas
Karameller.
Bröder har också möjlighet att träffas över en fika på Vattentornet Café
torsdagen 13 februari klockan 09.00. Ingen anmälan krävs.
OBS!
Om du skaffar eller byter e-postadress, vänligen informera Br Skr så att du inte missar
information om Logens aktiviteter och vi kan använda Logens gemensamma medel på ett
mer effektivt sätt.
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Kontaktuppgifter för Stella Polaris ämbetsmän 2018-2020
ÄÄ Krister Hansson
E-post: aa@stella-polaris.se
Tel. 0410-163 96 alt. 073-466 62 52

MÄ Frank Svendsen
E-post: ma@stella-polaris.se
Tel.076-307 24 22

Skr Peter Johnsson
E-post: skr@ stella-polaris.se
Tel: 0705-16 89 00

Skm Bertil Hansson
E-post: skm@stella-polaris.se
Tel: 0707-25 15 58

Lv Jonas Areheim
E-post: lv@ stella-polaris.se
Tel: 0708-14 34 69
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fram lite för tidigt att prova sina vingar. Men både naturen och vi får en chock när väl vintern
och kyla kommer.
I Druidvillan har vi ett antal behagfulla möten under februari. Så passa på att träffa bröderna
och ta del i Lundens värme och trivsamma efterloger. Redan den 6 februari har vi möjlighet
att träffa bröder från andra loger på vår traditionella Bierabend. Anmälningstiden har gått ut
och vi har ingen möjlighet att bli fler denna kväll! Druidvillan kommer att vara fullsatt!!!
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 4 februari kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 6 februari kl. 19.00 till Eubatmöte. Denna kväll firar vi traditionsenligt
Stella Polaris, gemensamt med Logen Halör, Bierabend med många gästande Bröder,
eisbein, surkål, potatismos och tyska korvar och naturligtvis tysk öl i efterlogen med en
härlig stämning hos Bröderna. Allt till traditionell tysk ”umpa-bumpa” musik från lika
traditionella Sextetten Blåsarna.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 20 februari kl. 19.00 till Druidstämma, Bardating och Eubatmöte. Då
kommer ekonomi och revision av logens kassor att behandlas vid mötet i Lunden. I
efterlogen denna afton är det ”billig” afton som brukar innebära att vi även serveras
fastlagsbulle till kaffet.
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 3 mars kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Äldre Ämbetsmän med Damer
Torsdagen den 5 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. OBS! samling 18.30. Denna kväll kommer
Äldre Ämbetsmän att tjänstgöra i Lunden och ”Äldre FU” kommer att sköta servicen i
Efterlogen. Närmare presentation av tjänstgörande ämbetsmän och underhållare denna
kväll kommer i kommande kallelse. Underhållning i efterlogen denna kväll: Jonas
Karameller.
Bröder har också möjlighet att träffas över en fika på Vattentornet Café
torsdagen 13 februari klockan 09.00. Ingen anmälan krävs.
OBS!
Om du skaffar eller byter e-postadress, vänligen informera Br Skr så att du inte missar
information om Logens aktiviteter och vi kan använda Logens gemensamma medel på ett
mer effektivt sätt.
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Med broderliga hälsningar i E F E

Krister Hansson
Krister Hansson
ÄÄ Stella Polaris
Kontaktuppgifter för Stella Polaris ämbetsmän 2018-2020
ÄÄ Krister Hansson
E-post: aa@stella-polaris.se
Tel. 0410-163 96 alt. 073-466 62 52

MÄ Frank Svendsen
E-post: ma@stella-polaris.se
Tel.076-307 24 22

Skr Peter Johnsson
E-post: skr@ stella-polaris.se
Tel: 0705-16 89 00

Skm Bertil Hansson
E-post: skm@stella-polaris.se
Tel: 0707-25 15 58

Lv Jonas Areheim
E-post: lv@ stella-polaris.se
Tel: 0708-14 34 69
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