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Bäste Druidbroder,
Här kommer vårt informationsblad vecka 40.
Ännu har vi inte sett några förändringar från folkhälsomyndigheten om rekommendationer
gällande karantän och avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens och vår ordenslednings
rekommendationer.

Är du sjuk eller krasslig – stanna hemma.
Håll avstånd, tvätta händerna ofta.
Ordensledningen kommer att följa "Corona-utvecklingen" noga och enligt tidigare beslut
öppna upp för rituella logemöten från den 1 oktober.
Vi har genomfört 2 utemöten. Ett möte i tält vid Druidvillan och ett möte i villans matsal. Vi
har kunnat hålla distans och avstånd. FU har utarbetat mycket goda och flexibla rutiner för
dukning och servering. Vi har fått många positiva reaktioner på dessa möten.
Vi planerar att endast genomföra Eubatmöten under oktober månad. Dessa möten kommer
att genomföras med försiktighet och kanske med en lite annorlunda ritual. I efterlogen är det
plats till 36 ätande bröder. Därför föranmälan är viktig, se separata kallelser.
Vi alla bröder i Stella Polaris måste ha förståelse för och skydda våra äldre bröder. Dessutom
ber jag våra äldre bröder som befinner sig i riskgruppen ha förståelse för och införstådda
med att logen genomför årets möten med en hel del restriktioner.
ÄK har beslutat ställa in två populära traditionella aktiviteter som sammanför unga och
gamla, nämligen barnlucia och barnjulfesten. Dessa är aktiviteter som kräver lång
planering.
Vi undersöker möjligheten att under betryggande och högtidliga former kunna genomföra
graduppflyttningar under hösten.
Bröderna kommer att fortlöpande hållas informerade om höstens aktiviteter. För er
kännedom så har Storlogen Sunnanland ställt såväl vår- som höstmöten 2020.
Information kommer att skickas ut via e-post och vår hemsida kommer att vara uppdaterad
med aktuella nyheter.
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I dessa svåra tider för affärer och företag så ber vi er Bröder 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 ämbetsmännen.
Nästa informationsblad kommer vecka 44-45

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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