
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 10:e grad, Stor Högtidsloge, OBS! Ej gästafton 
 

Onsdag den 8 juni 2016  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 
Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 10:e grad 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Kalvtartare med rökt dragonemulsion,  

parmesan, eldad charlottenlök och majrova 
 

Huvudrätt: 
Inkokt laxfilé med sauce vert,  

picklad lök, sockerärtor, vaxbönor och färsk potatis 
 

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



 
Anmälan, avanmälan m.m. 

 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 31 maj2016 i första hand 
via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 8 juni loge och reception i Ordens 10:e grad. 
Då kommer kallelsen upp. Skrolla ned till slutet på sidan där du hittar rubriken ”Bokning”. Här 
anmäler du dig. 
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 
8 juni 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 sommaren är här, 
 
hoppas jag. När jag skriver detta skiner solen och blommor, gräs och träd är som 
allra vackrast. Alla njuter, utom våra pollenallergiker som säkert inte är lyckliga. 
 
Vårt 156:e verksamhetsår har börjat gå mot sitt slut. Jag vill framföra ett 
broderligt tack för alla brödrainsatser som genomförts under verksamhetsåret. 
Förutom alla enskildas insatser, vill jag också tacka  
 

Styrande kapitlet, Riddarkapitlet,  

Sångkören, Väpnarkåren, Nöjesskvadronen,  

Kaplanerna, Revisorerna, Valnämnden,  

Klubbmästarna,  
Fastighets- och ekonomikommittén  

och M.O.I.T. gruppen 

 
Logeaftonen den 4 maj gav oss två nya bröder i Ordens 9:e grad, bröderna Eric 
Lennolf och Paul McKay. 



 
Aftonen som var Sångkörens afton, gav oss nya sångarbröder, körens 
hederstecken delades ut till förtjänta sångarbröder och efter middagen gavs en 
underhållning som sällan skådats. Vår Mercuriibroder Wadman junior med sina 
musikvänner gav oss en minst sagt njutbar timma av underbar musik. 
 
Glöm inte vår Stora Högtidsloge den 8:e juni. Hjärtligt välkomna. Observera att 
det inte är gästafton denna gång. 
 
 

Njut av våren och sommaren, skriver 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare. 
 

 

Brödrakedjan 

 
 

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

 
 

 

 

*** 
 

Födelsedagar 
 

26 juni   Göran Edin  60 år 
26 juni   Lars Rundquist  85 år 
10 juli   Olle Modén  60 år 
17 juli   Lars-Otto Malmgren  80 år 
22 augusti   Per-Arne Sjöström  75 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 


