
 

I Fred och Endräkt 

S:t Knuts Gille i Landskrona 

Högtidsstämma i Ronneby 2022 
 
Lördagen den 23 april 2022 satte jag och Oldfru Gudrun samt Broder Ricardo Leventi oss i bilen för 
att ställa färden mot Ronneby där vi skulle deltaga i deras högtidsstämma. Färden upp gick bra solen 
sken humöret var på topp och förväntningarna var höga. 
 
Vi kom fram till Ronneby välbehållna och blev omhändertagna på ett värdigt sätt, det kändes bra. 
Väl i den gamla kyrkstugan blev vi presenterade för Ålderman Lars Malmgren och Oldfru Christel 
Malmgren och hälsade också på övriga gäster. Efter en stunds mingel med alla samlade var det så 
dags att ställa upp för intåg i Heliga Kors Kyrka och i dess vackra kyrkorum. Väl i kyrkan när alla hade 
satt sig ner och lugnet hade lagt sig tog Ålderman Lars till orda och öppnade högtidsstämman. 
 
Högtidsstämman genomfördes på ett värdigt och högtidligt sätt med allt vad det innebär med 
högtidstal, parentation, reception av Knutsbröder och Knutssystrar, utdelning av silverduvor samt en 
fin andaktsstund genomförd av Gilleskaplan Jozef Nemeth. Därefter var det dags för uttåg ur kyrkan 
under musik Preludium i F-dur. 
 
Väl ute på kyrkbacken efter att man hade sträckt på benen var det så dags att sätta sig i bilen för en 
färd ut till Ronnebybrun där högtids balen skulle äga rum. Väl där ute hade man tid på sig att samlas 
och mingla med lite god dricka och uträtta allt det man vill innan man skall sitta länge och äta och 
dricka gott och bara Umgås med varandra. 
  
Så var det tid att intaga matsalen och hitta till sin plats som var väl markerat så det var inga problem. 
Vi satte oss vid ett vackert dukat bord och blev serverade en tre-rätters meny med tillhörande viner 
mycket gott. Stämningen steg snabbt och det blev högt till tak och alla var glada. Efter sedvanliga tal 
bröts taffeln och baren öppnades. 
 
Efter som det inte var någon dans, p.g.a. smittorisken, satt man kvar och förde trevliga samtal med 
sina bordsgrannar, det blev en underbar kväll. 
 
Vid klockan 23:00 kändes det lagom och bryta kvällen och bege sig hemåt igen. På vägen hem satt jag 
och tänkte på dagen och hur bra vi hade haft det. 
 
Jag vill tacka S:t Knutsgille Ronneby med sin Ålderman Lars Malmgren i spetsen för en fin dag. 
 
Med en Broderlig hälsning 
I Fred och Endräkt 
Anders Eriksson 
Ålderman i S:t Knuts Gille i Landskrona 
 
 


