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Bäste Druidbroder,
Infoblad vecka 15 - 2021
Klockorna har vi ställt om till sommartid!
Utemöblerna är avtorkade och på plats!
Solstolarna täckta med snö!!!!!
Bröder från norr till söder är ute och vandrar och träffas i smågrupper. Vi är några bröder
från Stella polaris som träffas ute på Albäcksparkeringen (förlängningen av Stavstensvägen)
på fredagar klockan 11.00. Ibland blir det 3 km och ibland rent för långt! Det är härligt och
lite mysigt att få följa vårens framfart i vår natur. Vi håller avstånd och så får vi prata av oss
lite, vilket är viktigt och behövligt i dessa tider.
Vid vår Ämbetsmannakonferens den 8 april beslutades att ställa in våra Druidiska möten
t.o.m. 3 maj.
Vid nästa telefonmöte med Ämbetsmännen den 6/5 tar vi beslut om nästkommande period.
Nu väntar vi på vaccin! Kanske dessa sprutor kan underlätta att öppna upp för druidträffar.
Det har inkommit förslag och önskemål om eventuell grillträff eller utflykt typ fjolårets
arrangemang i Svensson Maskinverkstad. Vi i ÄK planerar något i stil med det. Det kan
kanske bli aktuellt under juni månad. Men vi avvaktar och följer FHM’s råd och
rekommendationer. Mer information om detta efter den 6/5.
Som du tidigare har informerats så kommer Vårfesten att skjutas på framtiden. De utlösta
lotterna kommer att gälla vid nästa bästa möjliga tillfälle sommarfest, höstfest eller
vinterfest.
Vi är nu ett 40-tal bröder som registrerat oss i Mamedo! Det är en bra siffra, men vi kan
säkert bli fler från vår Loge. Användarhandledning har skickats ut via e-post och brev. Vid
eventuella problem med inloggning – kontakta Broder Skrivare (se nedan för
kontaktuppgifter).
Jag kommer att finnas i Druidvillan på tisdagar och torsdagar mellan 09.30 till 12.00.
Start sker den 13 april. Bröder är hjärtligt välkomna att hälsa på. Ta en kopp kaffe och få
senaste informationen i Druidvälden. Är det fint väder kan vi utnyttja vår fina trädgård att
fika i.
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. Förhoppningsvis kommer
vi snart kunna träffas ute i Druidvillans fantastiska trädgård.
Håll Er friska! Håll kontakt med varandra. Ta er vaccin så ses vi senare under 2021.
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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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