
          

 

 

 

 

Mercurii-Orden 
Kallelse 

 

Reception i Ordens 1:a grad, Gästafton 
 

Onsdagen den 7 november 2018 
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr 

 
Kl. 18.00  Recipienter och tjänstgörande bröder samlas. 
Kl. 19.00  Reception i Ordens 1:a grad. 

 

Brödramåltid 
 

Förrätt: 
Husets viltpaté  

med svampcrème, sellerirot och äpple 
 

Huvudrätt: 
Hällhalstrad lax på ”norrländskt vis” 

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

 

Underhållning 
 

Kungliga musikaliska akademin 
Sångerska med gitarrist förgyller vår afton 

 



 
Anmälan, avanmälan m.m. 

 
Anmälan 
Bindande anmälan till måltid och reception senast tisdagen den 30 oktober  i första hand 
via anmälningsfunktionen på Ordens hemsida: www.mercurii-orden.se. Under kalender och 
bokning anmäler du dig och dina gäster genom att välja antal. Alternativt till kansliet på tele-
fon 08-643 88 13 (röstbrevlåda). 
 
Inloggning på Ordens hemsida 
Logga in genom att använda ditt medlemsnummer och ditt lösenord. Om du saknar lösenord 
kan du skaffa dig ett nytt genom att trycka på ”Glömt lösenord” som du hittar strax under 
inloggningsrutorna. 
 
Avanmälan 
Om du är avanmäld till brödramåltid när anmälningstiden går ut och sedan avanmäler dig 
kommer du att debiteras den subventionerade kostnaden för matbiljett 320 kr i fall ingen an-
nan broder kan ta din plats. Avanmälan efter sista anmälningsdag kan endast göras via e-post 
till kansli@mercurii-orden.se eller till 08-643 88 13 (Röstbrevlåda). 
 
Avanmälan:  
Vid därefter uppkommen sjukdom motsvarande, avanmälan snarast och senast tisdagen den 
30 november 2017 före kl. 12.00 till sekreteraren – broder Christer Degsell 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 
 
Åter har ett årsmöte genomförts i rekordfart och ett nytt verksamhetsår är i högsta grad i 
gång. Det är femte gången jag skriver orden i denna mening i kallelsen till novemberlogen. 
Jag hälsar våra nyvalda bröder i Styrande Kapitlet – bröderna Christer Degsell (fyllnadsval) 
och Jan Alexanderson (nyval) – välkomna i kapitlet. Jag hälsar också övriga kapitel-bröder och 
övriga bröder i Mercurii-Orden välkomna till ett nytt verksamhetsår. 
 
Novemberlogen är Väpnarkårens afton. En afton som inleds med reception i Ordens 1:a grad, 
därefter allmänt Ordensmöte med installation av nya Väpnare och Svennar. Efter det en fan-
tastiskt god måltid och därefter underhållning av toppklass. Missa inte denna novemberloge. 
Läs noga och respektera rutinerna för anmälan från sekretariatet – nygammal sekreterare, ny 
vice och utökad bemanning i sekretariatet kan betyda nya rutiner. 
 
Föregående logeafton reception i Ordens 3:e grad gav oss fem nya bröder i tredje graden – 
bröderna Dag Calminder, Kent Carlsson, Fredrik Gröndahl, Glenn Karlsson och Gunnar Sandel-
in. 

http://www.mercurii-orden.se/
mailto:kansli@mercurii-orden.se


 
Varmt välkomna till logeafton den 7 november för att njuta av umgänge med ordensbröder, 
inta en god måltid, underhållning men inte minst för att hälsa våra nya bröder i Ordens 1:a 
grad välkomna och för att ”peppa” Väpnarkår till nya stordåd.  
 

 
Leif Hjelm 

Styrande Mästare 

 

Brödrakedjan 

 
 

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

 

 

*** 

 

Födelsedagar 

 
  1 oktober   Tård Holmgren  60 år 

26 oktober  Jan Sjölin   75 år 

28 oktober  Lennart Larsson  70 år 

  6 november  Håkan Sundmark  60 år 

 

*** 

Kansliet 
 

Kansliet är lokalmässigt under omflyttning. 

Meddelanden kan lämnas på Ordens telefonsvarare  

(08-643 88 13)  

eller 

via e-post till  

kansli@mercurii-orden.se 

mailto:kansli@mercurii-orden.se

