Mercurii-Orden
Kallelse
Reception i Ordens 5:e grad, Gästafton
Tisdagen den 10 januari 2017
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr

OBS! Veckodag OBS!
Kl. 18.00 Recipienter och tjänstgörande bröder samlas.
Kl. 19.00 Reception i Ordens 5:e grad.

Brödramåltid
Förrätt:
Grönpepparkryddad viltpaté med svampcrème,
helstekt sellerirot, körsbärssås och frisésallad
Huvudrätt:
Majskycklingspicata med rödvinssky,
vispat sardell och kaprissmör och haricots verts
Pris: 320 kronor. Snaps 80 kronor. Vin 100 kronor. (Kontant betalning.)

Underhållning
Skådespelaren och sångerskan Cecilia Thorngren
med Claes von Heijne vid pianot och så
vår egen sångkör – förstås.

Anmälan, avanmälan m.m.
Anmälan:
Bindande anmälan till måltid och reception senast måndagen den 2 januari 2017 i första
hand via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se
Logga in använd fliken ”Kalender” och klicka på 10 januari 2017 och reception i Ordens 5: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 tisdagen den
10 januari 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.
***

Mercurii-Bröder!
Nu är det dags att boka in januaris händelser inom Mercurii-Orden. Vi startar det
nya året traditionsbundna som vi är med julgransplundringen ”söndagen den 8
januari 2017”. Direkt därefter tisdagen den 10 januari är det dags för femte
graden och en ytterst viktig gästafton. God mat får vi säkert och jag förväntar
mig underhållning av Mercurii-klass. Men Inte minst viktigt är att få träffa mina
bröder i orden efter helgerna. Därför prioritera denna tisdag i din agenda.
Receptionen den7 december 2016 gav oss åtta nya bröder i orden 4:e grad –
Anderz Wadman Birkestam, Christofer Englin, Tomas Gillkvist, Pekka Olkkonen,
Arne Stagnell Steen, Fredrik von Sydow, Erik Ågerup och Bertil Åkerberg.
Hjärtligt välkomna tisdagen den 10 januari 2017 och glöm inte den viktiga
gästkvällen.
Skriver Leif Hjelm
Styrande Mästare.

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

***
Födelsedagar
19 januari
20 januari

Svante Wilhelmsson 95 år
Jonas Thorstensson 55 år

***

Kansliet
Kansliet är obemannat
från och med den 20 december 2016 och fram till och med den 6 januari 2017
Ordens telefonsvarare och inkommande e-post kommer dock
att bevakas från och till under denna period.
Med dessa rader önskar kansliet alla bröder
En God Jul , ett Gott slut på 2016 och ett Gott Nytt år.

Barnfesten / Julgransplundringen

Söndagen den 8 januari 2017, kl. 13-16
Vittraskolan
Sandbacksgatan 10
Södermalm
Pris 100 kronor per barn
Biljetter köpes på plats eller hos Oldberg & Co,
Kocksgatan 48
***

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

