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SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

                LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder!
Tiden går fort och nu har vi kommit en bit in i Februari månad. Ljuset börjar komma
tillbaka och dagarna är lite längre med ljusare eftermiddagar men fortfarande mörka
morgnar. Kylan håller fortfarande i sig och därför är det skönt att vi kan få ta del av
Lundens värme under följande tillfällen under februari och mars månad.

Den 9 februari hade vi vårt traditionella Bierabend. Druidvillan var i det närmaste full-
satt. Det blev som vanligt en lyckad kväll med god mat, härlig Umpa Bumpa musik av
Sextetten Blåsarna och många snapsvisor. Ett stort tack till vårt eminenta FU som i van-
lig ordning höll hög klass och fick många lovord från alla bröder för sin fina service.

Ni får även i denna kallelse en liten inblick på vad som kommer under mars månad.
Hjärtligt och Broderligt välkomna!

Alla Bröder kallas
Torsdagen den 23 februari kl. 19.00 till D-stämma, B-ting och Eubatmöte och då
kommer ekonomi och revisionen av logens kassor att behandlas vid mötet i Lunden.
I efterlogen denna afton är det ”billig afton” som brukar innebära att vi även serve-
ras fastlagsbulle till kaffet.

Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 7 mars kl. 19.00 till Ämbetsmannakonferens.

Alla Bröder och respektive kallas
Torsdagen den 9 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. OBS! samling 18.30
Denna kväll kommer Äldre Ämbetsmän att tjänstgöra i Lunden. I efterlogen
denna kväll står Simon Böös för underhållningen.

Alla Bröder kallas
Torsdagen den 23 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. Utdelning av månadsgivartecken.
I efterlogen gästas vi av Trelleborgs Trygghetsvärdar som håller föredrag om
verksamheten.

Med broderliga hälsningar i E F E

Lars Ohlert
ÄÄ Stella Polaris
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OBS!
När 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. Vi uppmanar
därför alla Bröder att meddela sin e-postadress så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter för ämbetsmännen 2022-2024

ÄÄ Lars Ohlert MÄ Göran Karlsson
E-post: aa@stella.polaris.druidorden.com E-post: ma@stella.polaris.druidorden.com
Tel. 072-529 24 55 Tel. 070-979 09 22

Skr Hans Hansson Skm Håkan Andersson
E-post: skr@stella.polaris.druidorden.com E-post: skm@stella.polaris.druidorden.com
Tel. 076-890 66 04                                             Tel. 0720-16 23 63

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