Högtidsstämma med Knutsbal den 18 januari 2014
Som traditionen bjuder samlas vi till Knutsbal på Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet som
Styrande Rådet beslutar. Årets Högtidsstämma med Knutsbal firades lördagen den 18 januari 2014.
Till tonerna av ”Da Pacem Domine” tågade Styrande Rådet med gäster in i högtidssalen för
Landskronagillets 70:e Högtidsstämma. Åldermannen hälsade de 176 församlade Bröder och Systrar,
gäster och majestäter välkomna. Vid dagens begivenhet var åtta av våra syskongillen representerade;
Lund, Malmö, Ystad, Skanör-Falsterbo, Tumathorp, Laholm och Ronneby och Ringsted.
Bertil Hallengren som nu lämnar uppdraget som Skaffare avtackades av Ålderman Lennart
Söderberg.
Som nya befattningshavare installerades sedan David Olow som Gillets Skaffare, och Rebecka Dörr
som ny Gillesmarskalk.
Årets Högtidstal handlade om Gillets årliga Papegoyeskjutning. Pil för pil - träff för
träff. Högtidstalet finner du genom att klicka på Högtidstal 2014.
Rustmästare Nilsson som är ansvarig för skjutningen ryste på huvudet och berättade med
inlevelse om hur det är att försöka få en "träff".
Efter parentation över våra tre Gillesmedlemmar som lämnat oss, Oldfru emerita Lilly Bengtson,
Knutsbroder Ebbe Mattsson samt Ålderman emeritus Inge Stoltz, följde intagning av 12
recipiender, fyra män och åtta kvinnor samt två transfer från S:t Knuts Gille i Ronneby.
Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg, Knutssyster Ingegerd Holmberg samt Knutssyster Eva
Karling mottog Guldduvan för 50-årigt medlemskap och avtackades med tal och en längre
trumpetfanfar. En Silverduva delades ut till Knutssyster Carina Wiberg.
Så var det slutligen dags för utdelning av hedersmedalj, i år till Gillesskrivare Thor-Leif Hansson.
Åldermannen uppmanade så Fågeldrottning Barbro Bodin att hissa Knutsduvan i taket med önskan att
”Fred och Endräkt” må råda i Gillessalen. Ceremonimästaren ordnade för utmarsch till matsalen där
supén väntade.
Efter måltiden fortsatte kvällen till Domnivets orkester som i vanlig ordning fyllde golvet till sista dans
innan det var dags att hala duvan och bege sig en våning ner för nattmaten.
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