
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 3:e grad, Ordens årsstämma 
 

Onsdag den 5 oktober 2016  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 
Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 3:e grad 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Kycklinglevermousse med svampemulsion, körbärsgellé,  

rökta hasselnötter och frissesallad. 
 

Huvudrätt: 
Fänkålskryddad och hällhalstrad laxfilé med vitvinssås  

smaksatt med syrad gurka, dill, tomat samt smörkokt blomkål. 
 

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

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

Ingen allmän loge på grund av Ordens 
Årsstämma 

 
Årsstämmohandlingar tillställes samtliga bröder med post  

före årsstämman 
 

OBS! EJ GÄSTAFTON DENNA GÅNG 



 
 
 

Anmälan, avanmälan m.m. 
 
Anmälan:  
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 20 september 2016 i första 
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se 
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 5 oktober Årsstämma och reception i Ordens 
3:e grad. Då kommer kallelsen upp. Skrolla ned till slutet på sidan där du hittar rubriken 
”Bokning”. Här anmäler du dig. 
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 
5 oktober 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! 
 

Vårt lilla jubileumsår, vårt 155:e verksamhetsår, rusade fram i expressfart och går till histo-
rien som ett år med många nya Bröder, minijubileum för Väpnarkåren och MO-klubben, en 
fantastisk damfest, nya stadgar, utveckling av vårt administrativa arbete och välbesökta loge-
kvällar. 
 
Som tack och adjö till det gångna verksamhetsåret tar vi steget in på vårt 156:e verksamhets-
år med årsmöte onsdagen den 5 oktober, som ni alla vet en av årets viktigaste sammankoms-
ter. 
 
Vi börjar denna kväll med reception i Ordens 3:e grad därefter årsstämma 
 
Lite formalia inför årsstämman. Ingen allmän loge och inga gäster.  
 
Alla bröder, som fullgjort sina skyldigheter gentemot Orden äger rätt enligt följande: 



A: Alla aktiva Bröder äger rösträtt om ordens tillgångar. Röstning genom ombud får ej före-
komma. 
 
B: Vid val av ledamöter till Styrande Kapitlet, övriga tjänstemän och valnämnd äger endast 
Broder av lägst 3:e graden rösträtt. Röstning genom ombud får ej förekomma. 
 
 
Några rader om föregående Loge. 
 
Alltid lika trevligt att träffa sina vänner efter sommarens upplevelser, mycket ryggdunk och 
samtal om sommaren som varit. 
 
Sex bröder till recepierade i Ordens 2:a grad: Bröderna Emil Alexanderson, Hans Brorsson, 
William Darimont, Stefan Lindqvist, Per Schröder och Håkan Sundmark. 
 
Därefter allmän Loge. Wallenbergarna satt inte fel och inte heller underhållningen. Bara att 
tacka för en trevlig kväll. 
 
Jag slutar med att önska alla bröder välkomna till 2016 års Årsstämma och till reception i Or-
dens 3:e grad onsdagen den 5 oktober. 
 

 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare. 
 

*** 
 

Brödrakedjan 
 

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

 
 

*** 
 

Födelsedagar 
 

Inga födelsedagar i oktober 
 

*** 
 

 



 

Baren å Sjöfartshuset 
 

Baren har öppet fr.o.m. kl. 18.00. 
 

Endast kontantbetalning 
 
 


