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Bäste Druidbroder,  

Inom kort så börjar logens hösttermin för oss bröder i Stella Polaris. Tror inte någon kan klaga på 
denna sommar som vi hittills haft. Och jag hoppas att vi kommer att få en skön lång höst. 
 
Vi har tjuvstartat med en familjedag som arrangerades lördagen den 13 augusti. Tyvärr så fick 
barnaktiviteterna ställas in på grund av för få anmälda barn. På kvällen samlades ett 40 tal bröder 
och systrar från samtliga av Druidvillans fyra loger. Start med mingel i vår välskötta trädgård. 
(eloge till tisdagsgruppen) Därefter goda grillade spett med diverse tillbehör. 
Under kvällen hölls en något försenad dragning i Vår-lotteriet. Ett lotteri som skulle ha hållits 2019! 
Dragningslista finns på vår hemsida. Dessutom premierades de närvarande med ett 
sk deltagar-lotteri. Lagom till kaffet fick gästerna delta i två tankelekar som engagerade alla. 
Vinster delades ut till 1:an -3:an i varje lek. 
 
Ett stort tack till samtliga sponsorer som skänkt priser till våra lotterier: Ulla Kersti Carlsson, RP 
Sport & nöjen, Restaurang Casablanca, Blomsterhuset Europablommor.  
Vill även rikta ett tack till de bröder och systrar som varit med och arrangerat denna lyckade  
tillställning. 
 
Jag ser fram emot att kunna träffas under våra möten i höst. Och att vi i år skall kunna genomföra 
de möten och aktiviteter som ämbetsmännen planerar genomföra under året. 
 
Alla bröder måste hjälpas åt och finna nya bröder till vår loge. Jag vill gärna påminna om logens  
informationsmöte för nya bröder den 27 september. Kom gärna med förslag med namn och kontakt-
uppgifter så tar vi ämbetsmän kontakt med aktuella personer. 
 
Höstterminen i Stella Polaris inleder vi enl. följande:  
 

Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas 
Tisdagen den 6 september kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens. OBS tiden! 

 
Alla OÄ Bröder kallas 
Tisdagen den 6 september kl. 20.00 till Old Ärks konferens.  

 



Alla Bröder kallas 
Torsdagen den 8 september kl. 19.00 till Eubatmöte. På Eubatmötet kommer Brr som passerat 
jämt 100-tal Logemöten att föräras närvarotecken. Kom och hedra dessa Brr med Din närvaro. I 
Efterlogen denna kväll gästas vi av föreningen Hjälpenhemlös. Vi kommer då att skänka sum-
man pengar i vår drickskassa. 
FU serverar Skånsk sillamacka till förrätt och Pannbiff m lök till huvudrätt.  
 
Alla Bröder kallas 
Torsdagen den 22 september kl. 19.00 till Eubatmöte. Denna kväll hedrar vi två bröder i vår 
loge Stella Polaris. 
ROÄ Bertil Danielsson och OÄ Jan-Eric Anselmsson. Båda bröderna har var för sig varit med-
lemmar i Stella Polaris i mer än 50 år. Vi gästas av Rikslogen som enligt en special ritual delar 
ut jubelveterantecken i Lunden. Ta tillfället i akt och upplev denna speciella händelse i Lunden 
och i vår efterloge.  
Högtidsklädsel gäller. 
 
Tisdagen den 27 september kl 19.00 kommer ett informationsmöte att hållas för potentiella 
Brr. Ni som har förslag på nya Brr i Stella Polaris, meddela ma@stella-polaris.se så kommer 
dessa att bjudas in till informationsmötet. 
 
Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas 
Tisdagen den 4 oktober kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens. OBS tiden! 
 
Alla Bröder kallas 
Torsdagen den 6 oktober kl 19.00 till Eubatmöte. I efterlogen denna kväll blir det irländsk 
afton. Mat och underhållning enligt temat för kvällen. 
 
 OBS! ANMÄLNINGSPLIKT GÄLLER TILL ALLA VÅRA MÖTEN!  
Anmälan görs i Mamedo eller till logevärd senast söndagen innan aktuellt möte till 
lv@stella-polaris.se 

  
 
 
 
 
 

Trelleborg den 21 augusti 2022 

Med broderliga hälsningar i E F E 

Lars Ohlert 

Lars Ohlert 

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 2022-2024 
 



ÄÄ Lars Ohlert 
E-post: aa@stella-polaris.se    
Tel: 072- 5292455                       

MÄ Göran Karlsson 
E-post: ma@stella.polaris.se   
Tel: 070-9790922                                     

Skr Hans Hansson                                        
E-post: skr@ stella-polaris.se  
Tel: 076-8906604                                             

Skm Håkan Andersson  
E-post: skm@stella.polaris.se   
Tel: 0720-162363                                              

Lv Gunnar Hedin 
E-post: lv@stella.polaris.se  
Tel: 075-5156963 

 

 


