SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder,
Här kommer vårt informationsblad vecka 33.
Ännu inga förändringar från folkhälsomyndigheten på rekommendationer gällande karantän
och avstånd.
Följ Folkhälsomyndighetens råd:
Är du sjuk eller krasslig – stanna hemma.
Håll avstånd och tvätta händerna ofta.
Ordens formella möten pausas t o m 30 september 2020. Ordensledningen kommer att följa
Corona-utvecklingen noga.
ÄK har haft sitt första informella, personliga möte tisdagen den 11 augusti. 10 Brr i villan,
2 Brr via Microsoft Teams och 1 Br per telefon. För alla de som var i villan, kändes det skönt
att äntligen få träffas och ses över ett bord.
På begäran av SL har vi, Stella Polaris planerat följande arbetsordning för 2020:
Följande möte utgår från arbetsordningen:




Oktoberfesten 1/10
EU hos Halör den 22/10 och
Jubelveteranteckenutdelning den 29/10.

Dessa möten ersätts med vanliga Eu-möten i Druidvillan, förutsett att dessa kan hållas enligt
myndigheternas rekommendationer. Vid nästa informella ÄK, den 29/9, kommer beslut om

arbetsordning november – december.
Vi planerar hålla ett utemöte i Druidvillans trädgård den 3 september. Vänligen meddela ÄÄ
eller LV om intresse finns. Se adress/telefon nedan. Detta kommer att ske enligt Folkhälsomyndighetens råd. Med tanke på att det kommer att serveras en enkel förtäring så blir det anmälningsplikt denna kväll. Finns det någon broder som har ett tält vi kan låna för detta möte
så vänligen kontakta ÄÄ. Det behöver inte vara stora tält utan vi sätter även ihop små tält.
Vårfesten med lotteri flyttas fram. De som har löst lotter: hav förtröstan. Dessa lotter gäller
vid nästa möjliga fest och lotteri.
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.
Försök att hålla kontakt bröder emellan. Känner ni er ensamma så tveka inte att kontakta
någon av oss i ämbetsmannakåren.
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Nästa informationsblad kommer under vecka 40

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-post adress, 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 2020-2022
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: 0702-29 24 55

Lv Gunnar Hedin
E-post: lv@ stella-polaris.se
Tel: 0705-15 69 63
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ÄK har haft sitt första informella, personliga möte tisdagen den 11 augusti. 10 Brr i villan,
2 Brr via Microsoft Teams och 1 Br per telefon. För alla de som var i villan, kändes det skönt
att äntligen få träffas och ses över ett bord.
På begäran av SL har vi, Stella Polaris planerat följande arbetsordning för 2020:
Följande möte utgår från arbetsordningen:
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EU hos Halör den 22/10 och
Jubelveteranteckenutdelning den 29/10.

Dessa möten ersätts med vanliga Eu-möten i Druidvillan, förutsett att dessa kan hållas enligt
myndigheternas rekommendationer. Vid nästa informella ÄK, den 29/9, kommer beslut om

arbetsordning november – december.
Vi planerar hålla ett utemöte i Druidvillans trädgård den 3 september. Vänligen meddela ÄÄ
eller LV om intresse finns. Se adress/telefon nedan. Detta kommer att ske enligt Folkhälsomyndighetens råd. Med tanke på att det kommer att serveras en enkel förtäring så blir det anmälningsplikt denna kväll. Finns det någon broder som har ett tält vi kan låna för detta möte
så vänligen kontakta ÄÄ. Det behöver inte vara stora tält utan vi sätter även ihop små tält.
Vårfesten med lotteri flyttas fram. De som har löst lotter: hav förtröstan. Dessa lotter gäller
vid nästa möjliga fest och lotteri.
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.
Försök att hålla kontakt bröder emellan. Känner ni er ensamma så tveka inte att kontakta
någon av oss i ämbetsmannakåren.
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Tel.076-307 24 22

Skr Peter Johnsson
E-post: skr@ stella-polaris.se
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2 Brr via Microsoft Teams och 1 Br per telefon. För alla de som var i villan, kändes det skönt
att äntligen få träffas och ses över ett bord.
På begäran av SL har vi, Stella Polaris planerat följande arbetsordning för 2020:
Följande möte utgår från arbetsordningen:




Oktoberfesten 1/10
EU hos Halör den 22/10 och
Jubelveteranteckenutdelning den 29/10.

Dessa möten ersätts med vanliga Eu-möten i Druidvillan, förutsett att dessa kan hållas enligt
myndigheternas rekommendationer. Vid nästa informella ÄK, den 29/9, kommer beslut om

arbetsordning november – december.
Vi planerar hålla ett utemöte i Druidvillans trädgård den 3 september. Vänligen meddela ÄÄ
eller LV om intresse finns. Se adress/telefon nedan. Detta kommer att ske enligt Folkhälsomyndighetens råd. Med tanke på att det kommer att serveras en enkel förtäring så blir det anmälningsplikt denna kväll. Finns det någon broder som har ett tält vi kan låna för detta möte
så vänligen kontakta ÄÄ. Det behöver inte vara stora tält utan vi sätter även ihop små tält.
Vårfesten med lotteri flyttas fram. De som har löst lotter: hav förtröstan. Dessa lotter gäller
vid nästa möjliga fest och lotteri.
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.
Försök att hålla kontakt bröder emellan. Känner ni er ensamma så tveka inte att kontakta
någon av oss i ämbetsmannakåren.
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Nästa informationsblad kommer under vecka 40

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-post adress, 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 2020-2022
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: 0702-29 24 55

Lv Gunnar Hedin
E-post: lv@ stella-polaris.se
Tel: 0705-15 69 63
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