SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder,
Nu har ytterligare 14 dagar gått sedan senaste informationsbladet. Fortfarande inga
förändringar från folkhälsomyndigheten på rekommendationer gällande karantän och
avstånd. Enligt meddelande från Ordensledningen så skall all logeverksamhet ligga nere till
den 31 juli.
Istället för vår traditionella utflykt planerar vi måltid med sill och nypotatis ute hos Br Sven
Svensson den 11 juni. För att kunna ordna detta med dukning och distans måste vi få in din
föranmälan snarast. Anmälan till ÄÄ per e-post aa@stella-polaris.se eller SMS på tel. 073466 62 52. Mer information följer när vi ser hur många som kan tänkas komma.
Vi är 6 bröder från ÄK som bildat en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har regelbundna
telefonmöte där vi behandlar alla Stella Polaris löpande uppgifter. Arbetsgruppen består av
ÄÄ, MÄ, Skr, Skm, Biträdande 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 uppgifter samt haft kontakt med Kansli, Storlogen Sunnanland samt logerna Selene
och Afrodite.
Vi har planerat ny arbetsordning för Stella Polaris hösten 2020. Denna arbetsordning är
fortfarande preliminär och det är vår förhoppning att presentera denna i nästa
informationsblad vecka 23. Vi har även erhållit SL planering för hösten och koordinerar denna
med Stella Polaris.
Under 2: a halvan av maj kommer Musik & Kulturutskottet hålla möte och planera höstens
kulturafton.
Vi har fått ett nytt lösenord för logeåret 1 april 2020 till 31 mars 2021. Det nya lösenordet
kommer att behövas efter den 15 maj för att kunna logga in på stammen och att läsa SDT på
Ordens hemsida. Lösenordet är detsamma som terminsordet.
Det nya terminsordet är Concord. Det nya lösenordet bildas av terminsordet och Eubatordets
sista stavelse. De bröder som får problem kan kontakta ÄÄ, MÄ, Skr, Skm.
Jag skulle vilja uppmuntra faddrar och adepter att hålla kontakt med varandra.
Information kommer att skickas ut via 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 dig tänka på
annonsörerna i vår kalender. Om möjligt stötta dom gärna.
Trelleborg den 18 maj 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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