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Bäste Druidbroder,
Detta har varit ett mycket ovanligt år. Med tanke på den situation som råder i vår närhet och
i samhället runt oss så har Ämbetsmannakåren beslutat ställa in vår verksamhet till mitten av
januari 2021. Det är med stor besvikelse och behöva meddela att det inte blir någon årsdag
den 28 december.
Vid nästa telefonmöte med ÄK den 7/1 tar vi beslut om nästkommande period.
En positiv sida i denna bedrövelse är att vi flesta blivit naturbarn och vistas och rör oss
mycket ute i det fria.
Vi kommer att få fira en annorlunda jul och nyårshelg. Jag tror dock ändå på att tomten
kommer och att vi får våra klappar på något sätt. Om inte direkt från tomtens egna händer.
Men ändå på något annat finurligt sätt. Förhoppningsvis inte i en snödriva! Nyår kan vi inte
fira med alla våra vänner men ett glas champagne och ett GOTT NYTT vid midnatt passar
bra att utbringa för 2021. (många gånger)
Med detta brev får du vår nya ”namngivna” kalender för 2021. Jag vill påminna dig om att
även 2021 kommer vara avvikande mot tidigare år. Programmet kommer med all säkerhet
att kastas om. Vi inom ÄK kommer att anstränga oss så att vi i framtiden kan träffas på ett
säkert och betryggat sätt. Håll dig uppdaterar via vår hemsida och våra informationsblad.
Du, som jag saknar våra möten. Våra efterloger med god mat, många skratt och varma
kommentarer tillsammans med glada bröder. Som man säger gemytlighet!
Den 1 december ersattes Stammen med det nya IT-systemet MAMEDO. (Matrikel,
Medlemsregister i DruidOrden). En användarhandledning kommer att skickas till dig via epost.
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Var försiktig och ta väl hand om dig och vi önskar dig och din familj en riktig

Med broderliga hälsningar i E F E

Krister Hansson
Krister Hansson
samt hela Ämbetsmannakåren i 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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