
SVENSKA DRUID-ORDEN 
FGDO 

LOGEN SELENE 

Bröder i Logen Selene! 

Måndagen den 1 februari 2016 kl. 19:00 

är alla Bröder varmt välkomna till Druidstämma och efterföljande Eubatmöte 
På Druidstämman kommer det att göras revision av logens räkenskaper. 

Eventuellt kommer en inträdessökande att balloteras 
– 

Bifogat från Skm finns uppgift om medlemsavgift samt datum för inbetalning. 
Avgiftsbefriade Bröder betalar som vanlig 200 kr 

– 
I efterlogen serverar FU: 

som förrätt en ägg- och sillsmörgås 
och som huvudrätt serveras kåldolmar, potatis sås och lingon 
Tillhörande drycker kommer naturligtvis också att serveras. 

Kaffe och kaka 
Pris denna gång 130 kronor 

– 
I efterlogen kommer vi att få höra Broder Fredrik Jönsson  

hålla ett föredrag om narkotika och dess verkningar. 
– 

 Du som inte hade möjlighet att närvara vid det förra mötet är uppmanas att hedra Bröderna med din 
närvaro. 

Detta händer framöver: 

• Torsdagen den 18 februari besöker vi Logen Halör i Höllviken. 
• Måndagen den 7 mars väljer vi nya Ämbetsmän och utskottsledamöter 
• Fredagen den 25 mars infaller logens årsdag. Notera att Högtidsmötet startar redan 15:00 
• Den 4 april är det dags att installera logens nya Ämbetsmannakår 
• Söndagen den 10 april avhåller SL Sunnanland sitt ordinarie vårmöte 

– 
De Bröder som har eller har fått ny e-postadress eller har ändrat sin e-postadress och inte meddelat detta kan 
göra det genom att sända ett mail till douglas.persson@uvtcmail.se 

Då vi kan skicka kallelser och andra meddelanden med e-post till Dig sparar Logen portokostnader samtidigt 
som Du får Din post snabbare. 

Med Broderliga hälsningar i E F E den 21januari 2016 

                                 Jan Lagerwall       Douglas Persson 
ÄÄ                                                                       Skr.

BRODER. Anmälan till efterlogen senast onsdagen före mötet till Tj Logevärd Bengt Grip 
Tel. 0410-448 47 / 0702 10 34 85 eller e-post bengt.grip@outlook.com 

Bröder med stående anmälan måste senast onsdagen före mötet avanmäla om man inte tänker deltaga. 
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