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Trelleborg 2020-05-04

Bäste Druidbroder,
Nu har valborgsmässoafton och 1 maj passerat under, numera normala, karantän- och sociala
distansrutiner.
Vi är 6 bröder från Äk som bildat en arbetsgrupp. Gruppen har regelbundna telefonmöten där
vi behandlar alla Stella Polaris’ löpande ärenden. Arbetsgruppen består av ÄÄ, MÄ, Skr, Skm,
Stf LV samt TJOÄ. Har ni funderingar och eventuella frågor så tveka inte att kontakta någon
av oss.
På senaste arbetsmötet har gruppen behandlat logens löpande ärenden samt haft kontakt med
Kansli, Storlogen Sunnanland, samt logerna Selene och Afrodite. Under 2: a halvan av maj
kommer utskottet för Musik & Kultur hålla möte och planera höstens kulturafton.
Enligt meddelande från Ordensledningen så skall all logeverksamhet ligga nere t.o.m. 31 juli.
Tyvärr innebär detta att vårutflykt måste ställas in. Vi undersöker just nu möjlighet till en
uteträff under juni/juli. Vi ber er Bröder att återkomma med idéer och förslag på hur ett möte
kan ordnas med tanke på säkerhet och distans.
Som Ni säkert vet så är IGLD världskongressen i Malmö inställd. Ny kongress planeras i
Norge 2024.
Vi har gjort en preliminär arbetsordning för hösten 2020, och det är vår förhoppning att kunna
presentera denna i maj/juni. Vi har även erhållit Storlogens planering för hösten och
koordinerar denna med Stella Polaris arbetsordning.
Fastighets AB Druidstjärnan har haft sin årsstämma, vi vill här passa på och tacka avgående
styrelseordförande Per-Arne Meijgren för sitt arbete i Fastighetsbolaget. Samtidigt vill vi
önska bolagets nye ordförande Kenneth Pettersson lycka till. Övriga styrelseledamöter är V.
ordf.: Mikael Leo, Kassör: René Lindelöf, sekr.: Gunilla Tyrell, ledamot: Thomas Eriksson.
Suppleanter är Bengt Fridsten, Bo Kristiansson, Bertil Hansson, Kerstin Jönsson och AnnCharlotte Söderling. Bolagets VD är Sven Olsson. Uthyrningsansvarig är Leif Jönsson
Vi har fått ett nytt terminsord för logeåret 1 april 2020 till 31 mars 2021. Ett nytt lösenord
kommer att behövas efter den 15 maj för att kunna logga in på stammen och att läsa SDT på
Ordens hemsida. Det nya terminsordet är Concord. Det nya lösenordet bildas av sista
stavelsen i terminsordet och Eubatordets sista stavelse. Vid behov kan du kontakta ÄÄ, MÄ,
Skr eller Skm för kompletterade information.
Avslutningsvis vill jag uppmuntra faddrar och adepter att hålla kontakt med varandra.
Information kommer att skickas ut via e-post samt med brev till de Brr som saknas e-post. Vår
hemsida kommer att vara uppdaterad med aktuella nyheter.
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I dessa svåra tider för affärer och företag så ber vi bröderna tänka på våra annonsörer i vår
kalender. Om möjligt stötta dom gärna.

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 (tillsvidare)
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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