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Bäste Druidbroder,
Vi har nu lämnat januari bakom oss och är nu i mitten av februari. Tyvärr håller pandemin
oss fortfarande overksamma. Det ser ut som alla bröder har klarat sig bra hittills. Och vi alla
väntar på att kunna få vaccinera oss snarast möjligt. Håll ut, så kommer vi med all säkerhet
att åter träffas under 2021. När du har vaccinerat dig ber jag dig meddela mig eller MÄ
Frank Svendsen så får vi en överblick på situationen inom logen.
Vi har ställt in samtliga logemöten t.o.m. mars månad. Tyvärr innefattar det även vårt
populära möte ledda av Äldre ämbetsmän. Vi kommer heller inte att kunna ordna dans
varför Vårfesten kommer att skjutas på framtiden. De inköpta lotterna kommer att gälla vid
nästa bästa möjliga tillfälle sommarfest, höstfest eller vinterfest.
Vid nästa telefonmöte med ÄK den 4/3 tar vi beslut om nästkommande period.
ÄK arbetar med löpande uppgifter i logen såsom val, ekonomi. Vi har sedan senaste även
genomfört en Coronasäker revision i Stella Polaris. Revisorerna hade inga anmärkningar på
logens ekonomi och redovisning av denna sker på ett framtida Druidmöte.
Jag vill tacka de bröder som löst ut vår ”gåsamiddag” En stor eloge till Brr Hans-Bertil
Andersson och Bo Hansson som fixade tillagning och portionsförpackade för avhämtning
den 5 februari. Jag hoppas att allt smakade till belåtenhet!
I ÄK så har vi tagit beslut om att välja in bröder i logens utskott enligt förslag från
Förtroendeutskottet. Dessa samt mycket annat som berör bröder i Stella Polaris finner Ni i
vårt nya system Mamedo. Mamedo ersätter vårt tidigare system – ”Stammen”. Det är viktigt
att du skaffar ett konto där så du kan ta del av information samt hålla dina kontaktuppgifter
uppdaterade. Användarhandledning bifogas till detta Infoblad. Vid eventuella problem med
inloggning – kontakta Br Skr.
Sedan förra Infobladet så har Br Skm skickat ut faktura på er logeavgift. Denna faktura har
gått ut via e-post. Har Ni inte sett fakturan! Gå in i er mejl eller titta så inte fakturan ligger
som skräppost. Saknar ni faktura vänligen kontakta Br Skm.
Många loger landet runt ordnar promenader och vandingar. Vi är några bröder som på
fredagar klockan 11.00 tar oss en promenad i Albäck. Jag har själv återupptäckt denna
vackra pärla i kanten av Trelleborg. Du är mer än hjärtligt välkommen.
Mer och mer saknar jag våra möten. Våra efterloger med god mat, många skratt och varma
kommentarer tillsammans med glada bröder. Jag längtar redan dit…
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Håll Er friska! Håll kontakt med varandra så ses vi senare under 2021.
ÄÄ + Ämbetsmännen i Stella Polaris

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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