
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Loge & Reception i Ordens 8:e grad, Gästafton 
 

Onsdag den 6 april 2016  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 
Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 8:e grad 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Inlagd sill med ramslökscrème, syrad lök, picklade betor, 

Hyvlad rädisa och friterad sparrispotatis 
 

Huvudrätt: 
Rosmarinkryddad lammstek med scharlottensky, 

Vispat ört och vitlökssmör samt baconslungade haricots verts 
 

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

Underhållning 
Thorsten Flinck ackompanjerad på gitarr av Kenny Håkansson. 

Thorsten och kompbandet Revolutionsorkestern medverkade vid Melodifestivalen 
2012 med låten ”Jag reser mig igen”. 

Kenny är mest känd från kultbandet Kebenekajse. 
 

Och självklart vår fantastiska sångkör. 

 



Anmälan, avanmälan m.m. 
 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 29 mars 2016 i första hand 
via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 6 april loge och reception i Ordens 8: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 
6 april 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! 
 
  Vi som besökte loge- och gycklaraftonen den 2 mars fick en kväll vi aldrig 
glömmer, över sjuttio ätande trots sportlovsvecka och en stämning på topp som 
vanligt. Många Bröder av lägre grader hade infunnit sig vilket är mycket gläd-
jande och det känns tryggt inför framtiden. 
  En underhållning som inte kan beskrivas måste upplevas, vilka talanger vi har 
inom vår Orden. 
  Reception 7:e grad. Fem bröder fick med sig många tänkvärda ord på sin fort-
satta vandring inom vår Orden. Dessa var bröderna Anders Fritzell ,Ola Lind-
berg, Kenneth Wall, Allan Watson och Patric Westerberg. Tacktalen från recipi-
enterna var vid middagen var en mindre revyunderhållning. Helt fantastiskt. 
 
Jag ser fram mot att se er alla igen i april onsdagen den 6:e, reception 8:e graden 
och inte minst viktigt ”gästafton”.  
 

Hjärtligt välkomna 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare. 
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Brödrakedjan 

 
 

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

 
 

*** 
 

Födelsedagar 
 

10 april   Lennart Åkerlind  70 år 

24 april   Göran Hultström  70 år 

28 april   Christer Degsell  70 år 

 

*** 
 

Detta händer under våren 2016 
 

Mercurii Boulen  
 

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 

 

Stadspromenaden  
 

Stadspromenaden kommer att bli av även i år! Söndagen den 22 Maj. 

Boka in detta datum i Er kalender.  

För mer information, läs på hemsidan i kalendern! 
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S.OS på Mercurii-klubben  

 

Årets traditionsenliga S.O.S äger rum Onsdagen den 1 Juni på Mercurii-klubben. 

Mer information kommer publiceras under aktiviteter på hemsidan. 

 

*** 

 
Vi kan också avslöja att det förutom vår årliga kräftskiva och surströmming i 
höst, även planeras för en traditionell svensk Gåsmiddag i november. Den kom-
mer anordnas som en temaafton på Mercurii-klubben av bröderna Per Löf och 
Örjan Denward i samarbete med klubbmästarna. 

Mer information om detta kommer på hemsidan, när det närmar sig! 

 

 

*** 
 

 

Baren å Sjöfartshuset 
 

Baren har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 

 

Endast kontantbetalning 


