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Bäste Druidbroder,
Här kommer vårt informationsblad vecka 45.
Smittspridningen av Coronaviruset har ökat i Skåne. Region Skåne har skärpt restriktioner
och rekommendationer till och med vecka 48. Vi kommer att följa Regionens och folkhälsomyndighetens råd. Ämbetsmannakåren har därför beslutat att ställa in samtliga möten i
november månad.
Vi ber Bröderna att följa de råd som myndigheterna ger:

Är du sjuk eller krasslig – stanna hemma.
Undvik att träffa personer utanför ditt hushåll.
Håll avstånd, tvätta händerna ofta.
Även om vi alla är bröder så bör vi avstå från möten och arrangemang. Vi måste vara
ansvarsfulla och motverka spridning och stötta sjukvården i denna svåra stund.
Tyvärr fick vi med kort varsel ställa in vår Bardgradgivning den 29 oktober. Det var inget
angenämt och lätt beslut att ta av Ämbetsmannakåren. Vi har haft en lång planering och
träning för att Covid19 - säkra och anpassa gradgivning och efterloge.
Vi har redan fått ställa in ett flertal väl omtyckta möten och traditionellt välbesökta
arrangemang. Där för är det med tungt hjärta att behöva meddela att vi tvingas ställa in
Druidgradgivningen den 12 november och även vårt populära julbord med besökande Lucia
den 26 november. Jag känner medlidande för alla våra bröder som skulle ha genomfört sina
gradgivningar. Det gäller även de bröder som skulle ärats med högtidliga teckenutdelningar.
Vi i Ämbetsmannakåren fortsätter dock vår planering och kan snabbt ”steppa” upp
verksamheten i någon form igen när möjlighet och tillfälle ges. Vi har ännu inte gett upp
hoppet på vår årsdag den 28 december.
”Nya” Stammen är i stöpsleven att starta. För att kunna genomföra det så är ”Gamla”
Stammen stängd för uppdateringar fram till den 1 december, det går dock att läsa befintlig
information där. Detta betyder att vi inte kan ändra adresser etc. Ej heller uppdatera
Arbetsordningen som finns inlagd, detta kommer att göras när ”Nya” Stammen öppnar.
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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 ämbetsmän.
Nästa informationsblad kommer vecka 49/50

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: 072-529 24 55

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