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Lördagen den 22 oktober i nådens år 2022 inbjöd S:t Knuts gille i Malmö till en härlig samvaro i samband med 
deras högtidsstämma. Det var fint och trevligt att äntligen få träffas i fysisk form igen. 

Vårt gille var representerade med tre systrar och fyra bröder genom Ålderman Henric Molin med Oldfru Anja, 
Äldste stolsbroder Lars Karlsson med hustru Anne, Hedersmedlem Rolf Svensson med hustru Gunilla samt 
Marskalk Charlie Molin. 

Eftermiddagen började med en värmande och fantastisk samvaro i Wänskapsbrödernas lokaler där Tumathorps 
gille, under ledning av broder Björn hade dukat upp både självförtroende och onödigt goda tilltugg. 

Klockan 17:00 bjöd broder Ålderman Kent Andersson in gästerna till den vackra Annasalongen i Malmö Rådhus. 
Här vidtog sedvanliga artighetsfraser och det skålades i Champagne. 

Därefter följde en kort promenad till S:t Petri kyrka där det avhölls en högtidlig och traditionell mässa. 

Högtidsstämman avhandlades sedan i Knutssalen på Malmö Rådhus där det upptogs ett femtontal nya syskon i 
gillet. Dessutom tilläts två övergångar från annat gille att inträda i Malmö. Guld och silverduvor utdelades och 
ämbeten befästes. Fred och endräkt utlystes. 

Efter den fina stämman, förflyttade sig de dryga åttiotalet syskonen över i Landstingssalen, där en härlig meny 
serverades och avnjöts. Kök och servering fungerade med bravur, matsedeln var finstämt parerad med goda 
drycker. 

När Åldermannen från Ystad, Carl-Peter Hellberg, hade tackat för maten var det dags att förbruka ett antal av de 
nyss förvärvade kalorierna. Malmö ställde upp med levande orkester i Knutssalen där även kaffe och avec 
serverades. De enormt vackra omgivningarna i de nyrenoverade salarna förgyllde kvällen alldeles extra. 

Det var en fin och minnesvärd tillställning och samtliga representanter var eniga att man såg fram emot återbesök. 
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