
SVENSKA DRUID-ORDEN 
FGDO 

LOGEN SELENE 

Bröder i Logen Selene! 

OBS! Bröderna samlas senast OBS! 

Måndagen den 7 december 2015 kl. 18:45 

Klockan 19:00 kommer Trelleborgs Lucia med tärnor att sprida julstämning med musik och sång. 
Glögg och pepparkakor kommer också att serveras vid detta tillfälle. 

– 
Efter Lucia är dags för terminens sista eubatmöte. Mötet kommer att föregås av en Druidstämma. 

Särskilt inbjudna är bröderna från logen Halör. 
– 

I efterlogen serverar FU det traditionella julbordet. Tillhörande drycker kommer naturligtvis också att 
serveras. 

Priset blir denna gång 350 kronor för julbordet. 
– 

Vi kommer även att bli bjudna på musikalisk underhållning i efterlogen av Anita, Dan-Inge och den 
välkände gitarristen Ronny Carlström. 

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

Detta händer framöver: 

• Äldre Ämbetsmän leder logen den 4 januari 2016 som traditionen bjuder. 
• Tisdagen den 12 januari kommer Selenebröderna att besöka logen Ad Astra i Malmö 
• På februarimötet har vi revision och genomgång av ekonomi. 
• Torsdagen den 18 februari besöker vi Logen Halör i Höllviken. 
• Måndagen den 7 mars väljer vi nya Ämbetsmän och utskottsledamöter 

– 
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 24 november 2015 

                                 Jan Lagerwall       Douglas Persson 

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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