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Bäste Druidbroder.
God Fortsättning på 2020.
Tänk vad tiden går… Vi har nu lagt 2019 bakom oss, vi har firat Jul- och Nyår.
Trots att vi knappt hunnit märka något så har dagarna enligt almanackan blivit lite länge.
Stella Polaris har som vanligt haft en fullspäckad decembermånad för bröder och anhöriga.
Jag vill tacka alla bröder som varit delaktiga i våra arrangemang med julbord, barnlucia och
vår 113-årsdag den 28 december.
Årsdagen den 28 december blev inte helt vad vi är vana vid och inte heller som vi räknat med.
Med tanke på ett antal frånvarande ämbetsmän och det återbud jag (ÄÄ) på grund av fotskada
gjorde sent samma dag genomfördes årsdagen galant. Tack till alla Ni ämbetsmän som med Er
erfarenhet genomförde denna årsdag med intag av 3 nya bröder samt deltog i utdelandet av
Veteran- eller Stjärntecken.
Som det ser ut verkar även 2020 bli ett år fullt med möten och aktiviteter i Druidiska anda och
vi börja terminen direkt i januari enligt:
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 7 januari kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens. OBS! tiden.
Alla Old Ärkar kallas
Tisdagen den 7 januari kl. 18.30 till Old Ärk konferens. OBS! tiden.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 9 januari kl. 19.00 till Eubatmöte. I efterlogen denna kväll har bröder
möjlighet till whiskyprovning. De bröder som önskar får här möjlighet till att smaka ett
antal olika whiskysorter. Vi får även höra ett föredrag om whisky. ANMÄLAN För
whiskyprovning skall göras till LV Jonas Areheim. Kostnad för whiskyprovning är 200
kronor.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 23 januari kl. 19.00 till Druidstämma, Bardating och Eubatmöte och då
kommer det att företas val av ny Ämbetsmannakår och nya representanter till samtliga
utskott. I Efterlogen är det Förbrödringens afton.
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Övriga kommande aktiviteter:
Lördagen den 25 januari är det återigen dags för Midvinterfest i Druidvillan. Se bifogad
inbjudan. Anmäl dig, respektive och vänner och bekanta till detta alltid uppskattade
arrangemang. Anmälan till Br Lv eller på utlagd anmälningslista.

Trelleborg den 2 januari 2020

Med broderliga hälsningar i E F E

Krister Hansson
Krister Hansson
ÄÄ Stella Polaris

PS! Glöm inte gå in på vår hemsida www.stella-polaris.se Här finner du alltid aktuell
information.
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.
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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