Mercurii-Orden
Kallelse
Reception i Ordens 7:e grad, Gycklar- och Gästafton
Onsdag den 2 mars 2016
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr
Kl. 18.00 Recipienter och tjänstgörande bröder samlas.
Kl. 19.00 Reception i Ordens 7:e grad

Brödramåltid
Förrätt:
Stekt och marinerat ankbröst med kapris, parmesan- och salladscrème
torkade svarta oliver, grillad majs och inkokt kålrabbi
Huvudrätt:
Gäddqueneller med vitvin- och saffranssås, smörkokt purjolök.
sockerärtor och morot
Pris: 320 kronor. Snaps 80 kronor. Vin 100 kronor. (Kontant betalning.)
Baren & Sjöfartshuset har öppet fr.o.m. kl. 18.00.

Underhållning
Squadron for pleasure
och som alltid vår fantastiska sångkör

Anmälan, avanmälan m.m.
Anmälan:
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 23 februari 2016 i första
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 2 mars loge och reception i Ordens 7: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 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
2 mars 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.
Närvaro:
Glöm inte anmäla dig hos sekretariatet vid ankomst.

***

Mercurii-Bröder!
Snart är det mars månad. Solen går upp allt tidigare och ner allt senare för varje dag som går.
Ljuset återvänder och vi kan känna att vintern så sakteliga börjar ge med sig. Återvänder gör
också vår Styrande Mästare, broder Leif Hjelm, till denna loge. I skrivande stund vet jag dock
inte om han fortfarande befinner sig i Neptuni domäner eller om han åter har fast mark under
fötterna.
Förra logeaftonen samlade 79 bröder och 2 gäster. Det var trångt, trevligt och gemytligt. En
helt fantastisk afton med mat och underhållning av hög klass.
Nio nya bröder recepierade i Ordens 1:a grad denna afton – bröderna Peter Ahlgren, Emil
Alexandersson, Samuel Bengtsson, Kjell Berglund, William Darimont, Dennis Franzén, Ulf Larsson, Stefan Lindquist och Lars Ångström.
Två bröder recepierade i Ordens 6:e grad – bröderna Göran Franzén och Philip Trigwall.
Dubbla receptioner medförde att inget allmänt Ordensmöte hanns med denna afton. Håven
som istället fick tas upp under middagen gav 1.467 kronor och gick till Brödrafonden.
Bröder varmt välkomna till Loge- och Gycklarafton den 2:a mars
Christer Degsell
Sekreterare

Brödrakedjan
En länk i vår brödrakedja har brustit då broder
Robert Kleineman
avlidit.
Han avled den 23 december 2015 i en ålder av 95 år.
Han inträdde i Orden 1947 och innehade Ordens 6:e grad.

Födelsedagar
17 mars

Erik Wadman

Baren å Sjöfartshuset
Baren har öppet fr.o.m. kl. 18.00.
Endast kontantbetalning

60 år

