
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 4:e grad, Högtidsloge 
 

Onsdagen den 2 december 2015  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

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

 
OBS! Ej gästafton 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Rökt lax- och pepparrotscheesecake med  

picklade senapsfrön, dillvinaigrette och stekt kavring 
 

Huvudrätt: 
Kryddstekt ankbröst med apelsin- och ingefärssky, 

säsongens kål och äpple samt potatis- och pumpapuré 
 
 

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

Underhållning 
 

Jakobsbergs Gymnasiums Luciakör 
 

och så vår fantastiska sångkör förstås 



 
Anmälan, avanmälan m.m. 

 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 24 november 2015 i första 
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 2 december och reception i Ordens 4:e grad. 
Då kommer kallelsen upp. Skrolla ned till slutet på sidan där du hittar rubriken ”Bokning”. Här 
anmäler du dig. 
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! 
 

God Jul, gott slut på det gamla året och ett Gott Nytt År !!! 
 
Helgerna närmar sig och snart står julen för dörren. Åren går bara snabbare och snabbare. 
Året som närmar sig sitt slut har varit hektisk med mycket umgänge bröder emellan. Välbe-
sökt Väpnarafton, Riddarnas årsmöte och riddarfest, Damfest, Väpnarkårens Jubileumsfest 
och nu stundar Högtidsloge den 2 december med vårt traditionsenliga Luciatåg från Jakobs-
bergs gymnasium.  
 
Novemberlogen gav oss sex nya bröder i Ordens 1:a grad – bröderna Hans Brorsson, Daniel 
Fougner, Clas Lindstål, Per Schröder, Edward Sedvall och Håkan Sundmark. 
 
Med dessa rader ser jag fram emot att få se även de bröder som jag inte ser så ofta. Årets sista 
loge är alltid speciell. Skriver och hälsar välkommen. 
 

 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare 



 
Brödrakedjan 

 
 

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

 
 

*** 
 

Födelsedagar 
 
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. 
 


