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Bäste Druidbroder,  
Nu är hösten verkligen i gång. Hittills har vi genomfört några fantastiska möten i Lunden. Senaste var vår 
veteranafton med 14 veteraner som var med på mötet, fantastiskt tycker jag att så många kunde komma, 
det var riktigt roligt att sitta tillsammans och höra hur det hade varit innan och allt som de varit med om. 
 
 
Vill också passa på att informera att Logen Selene har reception den 7 november, hade varit roligt ifall vi 
hade kunnat komma och hedrat deras nyintagna. Även Logen Halör har möte med reception och 
teckenutdelning den 24 november, lika roligt där om vi kunde vara några Bröder som deltog. 
 
Jag ser fram emot att se ytterligare bröder på våra logekvällar. 
Passa på och besök vår loge i höst. Under denna mörka och kalla årstid är det skönt att besöka vår 
vackra Lund. En Lund som ger oss bröder värme och ett lugn som vi alla behöver i vårt 
dagliga ”måsten”.  

 
Program för Stella Polaris enligt följande: 
 
 
 

Lördagen den 12 november.  Trädgårdsskötsel vid Druidvillan. 
 
Torsdagen den 17 november Förenklad Druid& Eubatmöte. Gemensamt med Selene. 
 
Tisdagen den 29 november kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.  
 
Torsdagen den 1 december. Julbord med Lucia och inbjudna recipiender 
 
 

  
 

OBS! ANMÄLNINGSPLIKT!  
Anmälan till våra möten sker i första hand i Mamedo senast söndag innan aktuellt möte, alternativt till 
lv@stella-polaris.se eller per telefon / SMS till någon i Ämbetsmannakåren. 
 
 

 
 

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-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 2022-2024 
 

ÄÄ Lars Ohlert 
E-post: aa@stella-polaris.se    
Tel. 072-529 24 55                      

MÄ Göran Karlsson 
E-post: ma@stella-polaris.se  
Tel.070-979 09 22                                     

Skr Hans Hansson 
E-post: skr@ stella-polaris.se  
Tel: 0706-890 66 04                                            

Skm Håkan Andersson 
E-post: skm@stella-polaris.se 
Tel: 0720-16 23 63                                             

Lv Gunnar Hedin 
E-post: lv@stella-polaris.se 
Tel: 070-515 69 63 

 

 


