
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 9:e grad, Sångkörens afton, Gästafton 
 

Onsdag den 4 maj 2016  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 
Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 9:e grad 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
 

Lättrökt sejrygg med curryemultion,  
pickels, vinägerpärlor, friterad surdeg och riven äggula. 

 
Huvudrätt: 

 
Confiterat anklår med pepparsky,  

bakad tomat, mixad sallad, chalottenlöks vinigrette och potatispuré. 
 
 

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

Underhållning 
Freddy Mercurii  

and the gifted chicks Victoria, Frieda och Naima. 
 

och som alltid vår fantastiska sångkör. 



 
Anmälan, avanmälan m.m. 

 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 26 april 2016 i första hand 
via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 4 maj loge och reception i Ordens 9:e grad. Då 
kommer kallelsen upp. Skrolla ned till slutet på sidan där du hittar rubriken ”Bokning”. Här 
anmäler du dig och eventuella gäster. 
Alternativt anmäler du dig 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 onsdagen den 
4 maj 2016 före kl. 12.00 till Ordens sekreterare, Christer Degsell, på 0705 81 86 85 (Röst-
brevlåda). 
 
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. 
 
Närvaro:  
Glöm inte anmäla dig hos sekretariatet vid ankomst. 
 

*** 

Mercurii-Bröder! 
 
Sommaren närmar sig med stormsteg, våra bröder arbetar på alla håll med att 
förbättra vår verksamhet och få den ännu bättre. Inget är så perfekt att det inte 
går att förbättra, detta gäller också vår Orden. 
 
Föregående Logeafton kom många bröder, vilket var väntat. Inte minst på grund 
av nyfikenhet på kvällens underhållare Thorsten Flinck. Känd är han, an-
norlunda och omdiskuterad, men sjunga kan han. Styvt jobb att få honom till oss, 
ytterligare bevis på Nöjesskvadronens kontaktnät. 
 
Näst sista loge före sommaren. Den kan du inte missa. Denna logeafton är Sång-
körens afton. Låt oss alla visa kören vår uppskattning genom att så många som 
möjligt kommer på deras kväll. Naturligtvis är det gästafton på körens kväll så ta 
med gamla och nya gäster. 
 
Receptionen i Ordens 8:e grad de 6 april gav oss två nya bröder i denna grad – 
bröderna Nils Olsson och Per-Gunnar Sundkvist.  



 
Och så min vanliga påminnelse: Följ instruktionerna från våra sekreterare om 
anmälan. 
 
Välkomna onsdagen den 4:e maj till reception i Ordens 9:e grad och allmän Or-
densmöte. 
 

Hjärtligt välkomna 
 

Leif Hjelm 

Styrande Mästare. 
 

 

 

Brödrakedjan 

 
 

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

 
 

*** 
 

Födelsedagar 
 

  7 maj   Rolf Bergsten  75 år 
  9 maj   Lars Frick   60 år 
20 maj   Robert Leo  60 år 
  5 juni   Michael Moore  70 år 
 
 

*** 



 

Mercurii Boulen 2016 
 

Årets Boule – turneringen  
genomförs onsdagen den 25 maj med start kl. 18.00. 

 
Platsen är den traditionsenliga – Södra Latins skolgård. 

 
Anmälan senast onsdagen den 18 maj till broder Gunnar Oldensjö, 

vanligen benämnd ”Lagge” via e-post till 
laggeoldensjo@hotmail.com 

 

*** 
 

Baren å Sjöfartshuset 
 

Baren har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 
 

Endast kontantbetalning 


