Mercurii-Orden
Kallelse
Reception i Ordens 7:e grad, Gycklar- och Gästafton
Onsdagen den 1 mars 2017
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:
Rosmarinrökt rapsgrisrygg med bryntsmöremulsion,
inkokt endive, granatäpple, örter och krispigt rågbröd.
Huvudrätt:
Kryddhalstrad regnbåge med blåmussel- och citrongrässås,
marinerad gurka och säsongens primörer.
Pris: 320 kronor. Snaps 80 kronor. Vin 100 kronor. (Kontant betalning.)

Underhållning

Moa McKay och Philip Trigwell tillsammans på scen
och så förstås vår egen sångkör

Anmälan, avanmälan m.m.
Anmälan:
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 21 februari 2017 i första
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 1 mars 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
1 mars 2017 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.
***

Alla Mercurii bröder,
jag menar verkligen alla. Ung som gammal. Vi spänner över ett mycket glädjande register när
det gäller åldrar i dag och det ser bra ut för framtiden. Ni kan inte missa denna kväll. Det räcker med att jag skriver Gycklarafton. Det säger allt. Har ni vänner ni tror passar in i vår gemenskap så är detta verkligen en kväll lämpad för att presentera vår Orden.
Stämningen är alltid bra, men våra gycklaraftnar är alltid som namnet antyder en kväll där
glädje och gemenskap är på topp. Jag lovar mat av stjärnkrogsklass, underhållning som gör
Broadwayunderhållning till vad då och glada bröder i massor. Med dessa skrytrader förstår
ni, att ta med gäster är inte fel.
Förra logen dubbla receptioner. Inget allmänt Ordensmöte. En underhållning som gick till
hjärtat och förrätten slå den om ni kan.
Första graden gav oss fyra nya bröder till vår Orden – Torbjörn Eriksson, Fredrik Gröndal,
Mats Holmquist och Gunnar Sandelin. Fyra bröder recepierade i Ordens VI:e grad – bröderna
Jan Alexanderson, Urban Rudberg, Patrik Stålemark och Fredrik Wadman.
Väldigt mycket välkomna till Gycklar och gästafton onsdagen den 1:a mars
Leif Hjelm
Styrande Mästare

Brödrakedjan
En länk i vår brödrakedjda har brustit. Vår broder Jan Teike
avled den 13 januari 2017. Han inträdde i Orden 2014. Han innehade Ordens 1:a grad.

***
Födelsedagar
8 mars
9 mars
13 mars

Claude de Laval
Philip Trigwell
Bertil Dahlström Erdenius

***

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

70 år
70 år
70 år

