
Besöksrapport S:t Knuts Gille i Tumathorp 12/7-14 
 
Tillsammans med övriga gäster, samlades vi i år 13.00 i Stiby Kyrka, Gärsnäs och dess 
församlingshem, då Tommarps kyrka är under renovering, för en drink och att hälsa på övriga 
representanter från övriga gästande gillen och rådsmedlemmar. Lite lätt duggregn och en perfekt 
fracktemperatur rådde dagen till ära. En 13 timmar lång Adeldrickning hade börjat ! 
 
Man hade valt att börja ännu tidigare i år för att man inte skulle hamna i samma sits som ifjol 
med att först bryta taffeln efter midnatt…Dessutom hade man hållit kvar 02.00 som sluttid. 13.45 
var det dags för en stor procession (drygt 30st) in i Stiby kyrka för andakt, parentation samt 
utdelning av silver och guld duvor. 12st parentationer, 7st 25års-tecken och 6st 50års-tecken. En 
andakt och behängning av tecknen genomfördes. Vacker sång i kyrkan av Holger Bak förgyllde i 
vanlig ordning andakten. 
 
Därefter begav vi oss som brukligt i karavan till bygdegården, i år hade man rationaliserat bort 
de hembakta kakorna och ersatt dessa med frallor vilket uppskattades mycket av alla. 
 
Efter denna ”fika” begav vi oss i ny karavan till Glimmingehus för att avhålla en enklare stämma 
och reception. En mycket trevlig och vacker stund med recipiendi fotografering strax innan 
inmarschen och vacker musik som avrundade denna del av adeldrickningen. 15 nyvorna  
recipiendi lades till skaran av medlemmar i Tumathorps gillet. Krönikören höll ett trevligt 
anförande om vad som skett det gångna året från hennes egen betraktelse. Det var högt i tak och 
många rådsmedlemmar fick sig sina gliringar från olika situationer det gångna året.  
 
Mat och tillhörande dans hade för andra året i rad adress Löderups Strandbad. Som sagt ett lätt 
regn gjorde att vi inte kunde ta drinken ute och en viss värme i festsalen smög sig på. 
Luftkonditioneringen är nämligen inte riktigt anpassad för 195 gäster.  
En löjroms toast serverades till förrätt och till varmrätt fick vi en mycket välsmakande anka med 
körsbärssås och potatiskaka. Måltiden avslutades i vanlig ordning med glass (hemmagjord) och 
jordgubbar. 
 
Efter diverse trevliga tal bröts taffeln redan 22.20 då man begränsat antal tal och längden på 
dessa samt tagit bort såväl kisspaus som ombjudning av efterrätten. En viss hunger smög sig på 
framåt småtimmarna men tyvärr så uteblev nattamaten, den hade behövts…... 
Även den tidigare traditionella polonäsen hade man rationaliserat bort. 
 
Totalt 195 personer hade sökt sig till årets fest vilket var nästan 60 färre än i fjol och ungefär 
hälften så många som vid jubileet för 3 år sedan, ingen bra trend! 2 åldermän, Landskrona och 
Ronneby var närvarande. I vanlig ordning fanns även en delegation från Skytte gillet i Aalborg 
på plats samt representanter från samtliga övriga gillen utom Visby. 
 
Övriga gäster: 
Lennart Söderberg med maka Monica   Ålderman i Landskrona 
Lars Malmgren med maka Christel   Ålderman i Ronneby 
Urban Fasth med maka Ann-Marie   Stolsbroder i Ystad 
Charlotte Strömstedt med make Niklas   Skattmästare i Lund 
Lars Klinker med maka Ingela   Ceremonimästare i Laholm 
Caroline Stolpe med make Johan   Klenodbevarare i Malmö 
Mikael Jensen med Birthe Parkhagen   Stolsbroder i Ringsted 
Uwe-Jens Rahm med maka Margret Rahm  Overdommer i Flensburg 
Samt representanter från Papegojskyttegillet i Aalborg. 
 
Glada Gilles hälsningar // Henrik o Cecilia Lindal 


