
           

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 1:a grad, Väpnarafton och Gästafton 
 

Tisdagen den 3 november 2015  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 

OBS! Veckodag 
 

Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 1:a grad. 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Matjesill med pepparrotscrème, rödbetor, ägg, gräslök,  

inlagd lök och stekt kavring 
 

Huvudrätt: 
Viltskavsgryta med enbär, kantareller, savoykål, morötter, 

 Rårörda lingon samt potatis- och Västerbottenpuré 
 

Pris: 320 kronor. Snaps 80 kronor. Vin 100 kronor. (Kontant betalning.) 
 

Underhållning 
 

Kajsa Lindberg, sopran, som sjunger operett,  
ackompanjerad av Erik Wadman 



 
Anmälan, avanmälan m.m. 

 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast måndagen den 26 oktober 2015 i första 
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 3 november och reception i Ordens 1:a grad. 
Då kommer kallelsen upp. Skrolla ned till slutet på sidan där du hittar rubriken ”Bokning”. Här 
anmäler du dig och eventuella gäster. 
Alternativt till kansliet på telefon 08-643 88 13 (röstbrevlåda) eller via e-post till  
kansli@mercurii-orden.se  
 
Avanmälan:  
Vid därefter uppkommen sjukdom motsvarande, avanmälan snarast och senast tisdagen den 3 
november 2015 före kl. 12.00 till Ordens sekreterare, Christer Degsell, på 0705 81 86 85 
(Röstbrevlåda). 
 
Måltidsbiljett:  
Löses på plats senast kl. 19.00. (Kontant betalning.) 
 
Klädsel:  
Tjänstgörande bröder och recipienter smoking. Övriga bröder smoking/mörk kostym, vit 
skjorta med diskret slips eller fluga. 
 

Mercurii-Bröder! 
 

Åter har, den 7 oktober, en årsstämma genomförts i rekordfart under ordförandeskap av bro-
der Bertil Dahlström Erdenius, nya stadgar för Mercurii-Orden antogs och vår kära Ordens 
156:e verksamhetsår har tagit sin början. 
 
Jag hälsar våra omvalda bröder i Styrande Kapitlet och övriga bröder i Mercurii-Orden väl-
komna till ett nytt verksamhetsår. Ett år som förhoppningsvis kommer att bli ett år där vi 
kommer att slutföra många av de projekt vi under så lång tid arbetat med. 
 
Jag önskar som alltid att se massor av bröder på vår nästa logeafton. 
 
Denna afton är vårt hårt arbetande och 75 års jubilerande Väpnarkårs afton. En afton som vi 
börjar med reception i Ordens 1:a grad, vilket betyder att ett antal nya bröder upptas i vår 
Orden. God mat och underhållning av toppklass. Låter inte det som en afton ni inte får missa. 
Låt oss börja detta nya verksamhetsår med över sjuttio ätande, utan er medverkan ingen fest. 
 
Vid den reception som föregick årsstämman recipierade nio bröder i Ordens 3:e grad - Anderz 
Birkestam, Christofer Englin, Tomas Gillkvist, Olof Palmén, Ulf Palmqvist, Jonas Rutström, 
Arne Stagnell Steen, Fredrik von Sydow och Eric Ågerup.  
 
Varmt välkomna till logeafton tisdagen den 3 november, 

 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare 



 

Brödrakedjan 

 
 

Ingen länk har, så vitt känt är, brustit i vår brödrakedja 

 

 

*** 

 

Födelsedagar 

 
17 oktober   Anders Roos   60 år 
31 oktober   Olle Khan   85 år 
23 november  Thorsten Hansson  80 år 
23 november  Urban Rudberg  65 år 
22 december  Bengt Karlsson  80 år 
30 december  Alan Watson  65 år 

 
*** 

 

Baren å Sjöfartshuset 

 

har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 
 


