
Besöksrapport högtidsfest Sct Knuds Gilde i Ringsted 

 

Den 12 oktober hade Karin och jag nöjet att få representera vårt gille vid Knutsgillet i Ringsteds 
högtidsfest. Vi åkte tillsammans med Skaffaren, Övermarskalken, Skrivaren och hustrur. Detta var inte 
bara en vanlig högtidsfest utan samtidigt ett firande av deras 10-års jubileum. Dagen till ära hade de 
införskaffat en ny Knutsfana broderat av Oldfru Kirsten som bars framför processionen in i kyrkan och 
hade en central plats under högtidsmåltiden. 

Då det var ett jubileumsår var vi 90st närvarande varav 44st gäster från övriga gillen. Närvarande 
Åldermän från knutsgillena i Tumathorp, Laholm och Ronneby samt representanter ifrån, Malmö, Ystad, 
Landskrona, Lund och Flensburg. Även närvarande var Åldermän Emeritus Harald Andersson, Ronneby, 
Arne Mårtensson Laholm, Karen Adrian Ringsted och Jens Bögild, Ringsted. Flera gillen hade övriga 
betalande gäster med sig såsom Laholm 11st, Skanör-Falsterbo 8st, Tumathorp 5st. 

Till minne av 10-årsjubileet har de tagit fram en jubileumsmedalj i silver. 

Högtidsmåltiden bestod av förrätt: lakseroulade med rejepynt og grön dressing, till huvudrätt serverades 
marinert oksemörbrad, salt bagte kartofler, pebersauce, rödlögskompot, spinatsouffle og ristede 
champignon. Som efterätt bjöds det på pannacotta, mariniert jordbär og jordbäris. Detta tillsammans med 
deras knutsvin gjorde att högtidsmåltiden var mycket smakfull. 

Under måltiden hölls en väldig massa tal från både när och fjärran vilket gjorde att det drog ut på tiden 
och Tina Turner sångerskan och pianisten enbart spelade ca 1 timme efter att kedjedansen avslutats. 

Vid 1- tiden var de sedan dags att dra sig till minnes kvällen under promanden tillbaka till hotellet och 
väntande sängar. 

Sct Knuds Gilde i Ringsted har även utgivit en jubileumsskrift som förärades alla gäster och om man är 
intresserad kan denna lånas för läsning av 3:dje stolsbroder. 

Vi hade en mycket trevlig helg alla 8 från fredag eftermiddag till gemensam frukost med alla gästande 
gillen på söndagsmorgonen. Ringsted gillet är mycket trevlig att besöka då man blir väl omhändertagen 
och kommer lätt in i deras värme och gemenskap. 

Jens Erch 

3:dje stolsbroder. 

 

 

 


