
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 1:a och 6:e grad, Gästafton 
 

Onsdagen den 3 februari 2016 
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

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

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Matjessill med brännvinsostcrème, syrade betor,  

kapris, picklade senapsfrön, porcherat ägg och rågbrödscrisp 
 

Huvudrätt: 
Lättrimmad kokt kalvbringa med pepparrotssås, 

morot, ärtor, dill och hemgjord senap 
 

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

Underhållning 
 

”Damerna först” 
Sjunger gamla och nya favoriter a capella 

 
www.damernaforst.se 

 
och vår fantastiska kör förståss 



 
Anmälan, avanmälan m.m. 

 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 26 januari 2016 i första 
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 3 februari och reception i Ordens 1:a & 6:e 
grad. Då kommer kallelsen upp. Skrolla ned till slutet på sidan där du hittar rubriken ”Bok-
ning”. 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 onsdagen den 
3 februari 2016 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 

 
Vår Styrande Mästare, broder Leif Hjelm, har lämnat landet. Han har även lämnat terra firma 
och befinner sig någonstans i Neptuni domäner ute till havs sedan den 13 januari. Vi är dock i 
trygga händer då broder Bertil Dahström Erdenius påtagit sig rollen som Styrande Mästare 
vid logeaftnarna i hans frånvaro. 
 
Logeaftonen den 14 januari genomfördes i god ordning trots frånvaro av de ordinarie Cere-
monimästarna och Gästvärdarna. Storkanslern, broder Teddy Nordmark, trädde i som ersät-
tare för det ceremoniella och genomförde åliggandena som såväl Ceremonimästare som vice 
Ceremonimästare på ett förtjänstfullt sätt. De fem gästerna togs hand om av Sekretariatet.  
 
Fem bröder recipierade i Ordens 5:e grad – bröderna Jan Alexandersson, Ingvar Lindgen, Li-
nus Reuter, Urban Rudberg och Fredrik Wadman.  
 
Jul-, Nyårs- och trettondagshelgerna ligger bakom oss och den så kallande ”grå vardagen” är 
åter här. Så passa på och utnyttja möjligheten att träffa bröder, avnjuta god mat i Sjöfartshuset 
fantastiska miljö och ta del av en eminent underhållning. 
 

Välkomna 
 

Christer Degsell 
Sekreterare 

 



 

Brödrakedjan 

 
 

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

 

 

*** 

 

Födelsedagar 

 
17 februari   Sven-Ove Axelsson  60 år 
17 fabruari   Stig Grahn   70 år 
22 februari   Åke Thorstensson  80 år 

 
*** 

 
 

Baren å Sjöfartshuset 

 

har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 


