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Bäste Druidbroder,
Infoblad vecka 2 - 2021
Nu har vi lagt jul- och nyårshelgerna bakom oss och är inne på ett nytt spännande 2021.
Det ser ut som alla bröder har klarat sig bra under pandemin. Håll ut, så kommer vi med all
säkerhet att åter träffas under 2021. Vi följer noga FHM:s råd och vid vårt senaste ÄK-möte
(på telefon) den 7 januari beslutade vi ställa in följande möten: 14/1 och valen den 28/1.
Tyvärr ställer vi även vår populära ”Bierabend” den 11/2.
Vid nästa telefonmöte med ÄK den 11/2 tar vi beslut om nästkommande period.
ÄK arbetar med löpande uppgifter i logen såsom val, ekonomi samt säkerställa revision
enligt gällande restriktioner.
2021 kommer att vara ett mycket annorlunda år. Vi kommer att ha mycket att ta igen när det
gäller graduppflyttningar och teckenutdelningar. Jag hoppas på en snabb vaccinering så att
vi åter kan återgå till normal verksamhet. Vårfesten i slutet av april ligger i farozonen, men
hav förtröstan! De utlösta lotterna kommer att gälla vid nästa möjliga tillfälle.
Under senhösten 2020 hade vi beställt till en gåsamiddag. Tyvärr så fick vi ställa in mötet så
vi erbjuder bröderna att inom kort hämta ut portionsförpackning i villan. Denna middag
består av förrätt, varmrätt och efterrätt. Pris per portion ca 250 kronor. HBI kommer att
tillaga denna middag med möjlighet till avhämtning en fredag. Krävs uppvärmning hemma.
Datum ännu inte fastställt men kommer inom kort från Br Skr. Totalt är det 26 portioner och
först till kvarn gäller.
Intresse för denna gourmetmiddag lämnas till ÄÄ. (se e-postadress nedan)
Som ni tidigare har fått information om så har Stammen ersatts med det nya IT-systemet
Mamedo. Användarehandledning har skickats ut via Mail och post. Vid eventuella problem
med inloggning – kontakta Br Skr.
Du som jag, saknar våra möten. Våra efterloger med god mat, många skratt och varma
kommentarer tillsammans med glada bröder. Som man säger gemytlighet!
Vi önskar dig och din familj ett friskt och bra 2021.
ÄÄ + Ämbetsmännen i Stella Polaris
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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

sid 2(2)

