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SVENSKA DRUID-ORDEN 

FGDO 
LOGEN STELLA POLARIS 

 
 

Bäste Druidbroder, 
 
Efter nedstängning och paus i vår verksamhet så återgår vi nu till mer normalt tillstånd. 
Vi upphör med våra informationsblad och återgår till utskick av kallelser. Vi fick en bra 
uppstart med ”Bierabend” och sextetten blåsarna. Ett 70-tal bröder bevistade denna som 
vanligt populära och stämningsfulla kväll. Dessutom fick vi visa upp vår fantastiska Lund och 
villa för hela Ordensledningen. Det bör också nämnas att vi hade besökande bröder från 12 
loger på detta Eubatmöte. 
 
Efter nedstängning under pandemin så har vi varit tvingade att ändra i vår arbetsordning. 
Detta innebär bland annat att vår omtyckta kväll med äldre ämbetsmän måste utgå. 
 
Arbetsordning blir enligt följande: 
 

Alla Bröder kallas 
Torsdagen den 24 februari kl. 19.00 till Druidstämma, Bardating och Eubatmöte. Då 
kommer det att hållas val till ny ämbetsmannakår samt val till diverse utskott. 
I efterlogen denna afton är det förbrödringens afton.  
 
Alla Bröder kallas 
Torsdagen den 10 mars kl. 19.00 till Druidstämma, Bardating och Eubatmöte. Då kommer 
ekonomi och revision av logens kassor att behandlas vid mötet i Lunden. I efterlogen 
denna afton är det ”billig afton” som brukar innebära att vi även serveras fastlagsbulle till 
kaffet.  
 
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas 

      Tisdagen den 8 mars kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens. 
 
Vi vill påminna bröder att snarast möjligt betala in medlemsavgiften. Logen har löpande 
avgifter till Fastighetsbolaget och Riksstorlogen. De som saknar faktura ber jag att kontakta 
vår Br Skm.   
 
Väl mött i Druidvillan! 
 
Trelleborg 17 februari 2022 
Med broderliga hälsningar i E F E 
 
 
 
Krister Hansson 
ÄÄ Stella Polaris 
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OBS! 
Om du skaffar eller byter e-postadress, 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 2021-2022 
 
ÄÄ Krister Hansson 
E-post: aa@stella-polaris.se    
Tel: 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: pergo@live.se 
Tel: 072.5292455                                              

Lv Gunnar Hedin 
E-post: hedin.gunnar@bredband.net 
Tel: 070-5156963 

 

 

 


