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SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

                LOGEN STELLA POLARIS

Bäste Druidbroder!
Nu har vi mars månad framför oss och kylan håller kvar sitt grepp. Dock kan vi skönja
att våren är på antågande då värmen från solens strålar känns riktigt skönt när den väl
får möjlighet att stråla. Fåglarna börjar sjunga, blommor och växter vaknar till liv och
odlingssäsongen börjar ta fart.

Den 23 februari hade vi  D-stämma med redovisning av Logens ekonomi. Redovisning-
en genomfördes på ett föredömligt sätt. Som alltid uppstod några frågor från närvarande
bröder vilket besvarades till belåtenhet. Samtliga kassor fick godkänt av
Logens Revisiorer. Stort tack till samtliga bröder som genomförde redovisningen samt
till Logens Revisorer för ett väl utfört uppdrag.

I efterlogen denna kväll bjöds på billig afton där FU till förrätten serverade Leverpastej-
macka med bacon och till huvudrätt fiskgratäng med hummersås. Som avslutning
serverades en mycket god Fastlagsbulle till kaffet som kvällen till ära var sponsrad av
broder Bo Danielsson. Stort tack broder Bo för din gåva.

Det är en härlig tid vi går tillmötes och det finns mycket att se fram emot i Druidvillan
där jag hoppas träffa så många av er Bröder som möjligt.

 Hjärtligt och Broderligt välkomna!

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.

Alla Bröder med lägst Bardgrad  kallas
Måndagen den 3 april  kl. 19.00 till BGG gemensamt i Logen Selene. 

Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas
Tisdagen den 4 april kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens.

Alla Bröder med Storlogegrad kallas
Söndagen den 16 April till möte i Storloge graderna, med början med Old Ärks
möte på förmiddagen och med Ring och Kapitel möte efter lunch. Stella Polaris
kommer att ha Bröder som recipierar i nya Storloge grader så kom och hedra dessa
Brr med Din närvaro!
Valda ombudsmän som ev. har förhinder ombedes kontakta ersättare.
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Lördagen den 15 april är det vårstädning av trädgården och tomten runt Druidvillan och
alla som har möjlighet bör ta tillfället i akt att hjälpa till och samtidigt träffa Bröder
under lite andra omständigheter.

PS! Glöm inte gå in på vår hemsida. Här finner bröderna löpande uppdaterad
            information.

Med broderliga hälsningar i E F E

Lars Ohlert
ÄÄ Stella Polaris

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.se E-post: ma@stella-polaris.se
Tel. 072-529 24 55 Tel. 070-979 09 22

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

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