SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder!
Nu har vi mars månad framför oss. Vi har ännu inte haft någon vinter utan endast höstliknande väder med däremellan rena vårtemperaturer. Vitsippor, påskliljor och krokusar i
blom. Gröna växter i knopp. Fågelkvitter som berättar att snart är det bosättning på gång.
Vi har haft ännu en i raden av lyckad Bierabend med ett 120-tal besökande Bröder. Initiativet
från FU med bordsplacering av gästande bröder gav en bra stämning mellan bröderna. Ett
stort tack till Sextetten Blåsarna som håller stämningen på rätt nivå. De spelade för otroliga
47:e gången. Även under mars finns det mycket att se fram emot i Druidvillan där jag hoppas
träffa så många av er Bröder som möjligt.
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 3 mars kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Alla Bröder med respektive kallas
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. Under tiden Eubatmötet hålls i Lunden kommer våra respektive att underhållas av
Jonas Karameller. Efter att Fu bjudit oss mat och dryck kommer de att fortsätta den
musikaliska underhållningen för oss alla.
Denna kväll har vi obligatorisk anmälan till Lv eller på lista eller lv@stella-polaris.se
vilket även gäller för tjänstgörande Ämbetsmän.
Tjänstgörande Ämbetsmän i Lunden denna kväll är:
ÄÄ Hans Hellman

MÄ Anders Hansson

Skr Ingemar Granelli

Skm Sven Olsson

M René Lindelöf

Iv Kjell-Åke Karlstedt

Yv Bo Hansson

Lv Carl-Axel Hansson

Org Per-Olof Reimer

TjOÄ Bo Andersson

ÄÄVB Magnus Ahlström

ÄÄHB Ingemar Mårtensson

MÄVB Richard Åström

MÄHB Holger Sverin

Alla Bröder kallas
Torsdagen 19 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. Till efterlogen denna kväll har vi bröder
möjlighet att bjuda in vänner och bekanta som eventuellt kan bli nya bröder hos oss i Stella
Polaris. I lunden kommer vi att dela ut märke till bröder som, som månadsvis sätter in pengar
till Stipendiefonden. I efterlogen blir det underhållning av Paula Åkesdotter Jarl, artistnamn
Pearl.
Alla Bröder kallas
Onsdagen den 25 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. Denna dag firar logen Selene sin Årsdag med
teckenutdelning och intagning av nya Brr i Logen. Stella Polaris kommer att ha en Broder
som recipierar i Eubatgraden denna kväll. Bröder i Stella Polaris uppmanas hedra vår nya Brr
med sin närvaro. Anmäl till Lv Bengt Grip på bengt.grip@outlook.com eller 070-2103485 att
du tänker komma och närvara i efterlogen. Klädsel: Högtidsdräkt, frack med svart väst, ROÄ
ombedes bära kappa.
sid 1 (2)

Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 31 april kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.
Alla Bröder kallas
Torsdagen den 2 april kl. 19.00 till Bardgradgivning som vi håller gemensamt med Selene.
Vi har ett antal bröder som kommer att erhålla bardgraden denna kväll. Kom och hedra våra
nya Barder. Passa på och upplev bardaspelet på plats. Klädsel: Högtidsdräkt, frack med svart
väst, ROÄ ombedes bära kappa.
Alla Bröder med Storloge grad kallas
Söndagen den 5/4 till möte i Storloge graderna, med början med Old Ärksmöte på
förmiddagen och med Ring- och Kapitelmöte efter lunch. Stella Polaris kommer att ha Bröder
som recipierar i nya Storloge grader så kom och hedra dessa Brr med Din närvaro.Valda
ombudsmän som ev. har förhinder ombedes kontakta ersättare. För tider, meny etc. se separat
kallelse. Anmälan till måltider görs till SL-Lv Ulf Ingvarsson i första hand på e-post:
ulf.ingvarsson@sandvik.com och i andra hand på tel. 0706-040223/0410-20369
Lördagen den 4 april är det vårstädning av trädgården och tomten runt Druidvillan och alla
som har möjlighet bör ta tillfället i akt att hjälpa till och samtidigt träffa Bröder under lite
andra omständigheter.
Boka och lös ut era lotter gällande vårfesten den 25 april hos Br MÄ redan från den 5 mars.
Glöm inte att titta in på vår hemsida www.stella-polaris.se Här finner du all ny information.

Trelleborg den 24 februari 2020

Med broderliga hälsningar i E F E

Krister Hansson
Krister Hansson
ÄÄ Stella Polaris
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. 0709-66 68 48

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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