SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder,
Här kommer vårt informationsblad den 4 juli. Ännu inga förändringar från folkhälsomyndigheten rörande rekommendationer gällande karantän och avstånd. Dock är det nu
tillåtet att resa inom Sverige.
Följ Folkhälsomyndighetens råd:

Är du sjuk eller krasslig – stanna hemma.
Håll avstånd, tvätta händerna ofta
Ordensledningen kommer att följa Coronautvecklingen noga under tiden fram till 31 juli, då
ju Ordens paus för rituella möten enligt nuvarande beslut upphör att gälla. Nytt Ol möte äger
rum i slutet av juli månad. Huvudsyftet med det mötet är "att senast i mitten av augusti
presentera anvisningar”
Vi hade planerat hålla vår ”vårfest” som grillfest med dans under augusti månad. Tyvärr har vi
även beslutat skjuta på denna fest till ett senare tillfälle.
Stella Polaris första höstmöte planeras vara ämbetsmannainstallation torsdagen den 3 september.
Det har förekommit digitala möten i en del loger i Druidorden, i Stella Polaris har ifrågasatt
lämpligheten av digitala logemöten. Vi tycker inte att det passar in i Druidordens strikta och
formella loge-möten och efterloge med tonvikt på broderskap och bröder som träffas i
gemenskap. Dessutom är det många bröder som inte har utrustning eller kunskap att delta i
digitala möten. Vi har, skriftligen, påtalat detta till Ol, men ännu inte fått något svar.
Överlämning inom ämbetsmannakåren är klar. För LV, såsom situationen är just nu kommer
den praktiska överlämningen att ske senare vid uppstarten av loge-möte. Överlämning av Skm
är genomförd. Brr Bertil Hansson och Lars Ohlert har gemensamt ordnat allt gällande såväl
redovisningssystem som bank och kassa. Ett stort tack till Br Bertil som lagt ner mycket tid
för att genomföra förändringen i bank och redovisningssystem. Dessutom har det införts möjlighet till Swishbetalning hos FU. Ett glädjande besked som många väntat på.
Vi har inom Stella Polaris planerat en ny arbetsordning. Denna arbetsordning är fortfarande
preliminär. Vi inväntar information från myndigheter och Ordensledning om vad som skall
gälla till och efter sommaren. Det är dock vår förhoppning att presentera denna snarast
möjligt .
Vi har fått ett nytt lösenord för logeår 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. Det nya terminsordet är Concord. Det nya lösenordet bildas av Concord och
Eubat ordets sista stavelse. De bröder som får problem kan kontakta ÄÄ, MÄ, Skr, Skm. De
bröder som får problem kan kontakta ÄÄ, MÄ, Skr, Skm.
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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.
Jag skulle vilja uppmuntra faddrar och adepter att hålla kontakt med varandra.
Druid Bikers samlas varje torsdag för avfärd senast klockan 17.00. För ytterligare information
och sommarprogram vänligen kontakta broder Thomas Ericsson.
Information kommer att skickas ut via e-post. Vår hemsida kommer att vara uppdaterad med
aktuella nyheter.
I dessa svåra tider för affärer och företag så ber vi bröderna tänka på våra annonsörer i
vår kalender. Om möjligt stötta dom gärna.
Nästa informationsblad kommer i början på augusti

Med hopp om en skön sommar och 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 Lars Ohlert
E-post: skm@ stella-polaris.se
Tel: 072-529 24 55

Lv Gunnar Hedin
E-post: lv@ stella-polaris.se
Tel: 070-515 69 63
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