
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 
 

Reception i Ordens 2:a grad, Gästafton 
 

Onsdag den 7 september 2016  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 
Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 2:a grad 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Rökt torskfilé med variation av rödbetor, gräddfil,  

pepparrot, kapris, rödlök och libbsticka 
 

Huvudrätt: 
Wallenbergare med brynt smör,  

gröna ärtor, sockerärtor, rårörda lingon, pressgurka och potatispuré 
 

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

Baren & Sjöfartshuset har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 
 

Underhållning 
 

Sångerskan Christina Gustavsson, Ola Bengtsson “Gitarr” och Jan Adefelt “Kontra-
bas” samtliga från Kungliga musikhögskolan underhåller med kända låtar allt från 

Jazz till Pop. 
 



Anmälan, avanmälan m.m. 
 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 30 augusti 2016 i första 
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 7 september loge och reception i Ordens 2:a 
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 
7 september 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 lider mot sitt slut och jag hälsar dig med glädje välkommen till  
Mercurri-Ordens 156:e verksamhetsår. Ett år som jag hoppas kommer att ge oss mycket 

brödraglädje och glädje. 
 

Glöm inte att detta är den sista gästaftonen före logen i november där det är möjlighet att väl-
komna nya bröder i vår orden, genom reception i Ordens 1:a grad. 

 
Stor Högtidsloge och reception i Ordens 10:e grad 

 
Den Stora Högtidslogen den 8 juni var som sig bör en högtidlig avslutning av 

”vårterminen” med utdelning av utmärkelser och förtjänsttecken  
till därav förtjänte bröder.  

 
Dock ingen riddarutmärkelse detta år. 

 
En broder hade hörsammat kallelsen till reception i Ordens 10:e grad,  

vår nuvarande sekreterare, broder Christer Degsell. 
 



Middag vid runda bord, maten av fantastisk och stämningen på topp. 
 

I anslutning till middagen korades års Mercurii-brud Caroline Birkestam,  
hustru till broder Anderz Wadman Birkestam, syster till sångarbroder Fredrik Wadman  

och dotter till vår eminente dirigent broder Erik Wadman. 
Parets tacktal framfördes i sång. Oförglömligt! Helt fantastiskt! 

 
Bröder respektera anmälningsdatum och varmt välkomna. 

 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare. 
 

*** 

 

Brödrakedjan 

 
 

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

 
 

*** 
 

Födelsedagar 
 

Inga födelsedagar att uppmärksamma under september och oktober. 

 

*** 
 

Motioner till Ordens årsstämma 

 
Sekreteraren påminner om  

att ärende som broder/bröder önskar få behandlade  

på Ordens årsstämma, onsdagen den 5 oktober 2016,  

ska skriftligen vara inkommit till Mercurii- Ordens kansli  

(Kocksgatan 48, 116 29 Stockholm) 

 senast den 1 september. 

 

OBS!  



Med skriftligen avses ej E-post  

utan skriftlig av motionären/motionärerna undertecknad skrivelse. 

 

*** 
 

 

Baren å Sjöfartshuset 
 

Baren har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 

    

 

 

 


