
Besöksrapport S:t Knuts Gille i Ronneby 25/4-15 
 
Tillsammans med övriga gäster, samlades vi 15.30 på Prästgården vid Heliga Kors kyrka för 
drink och att hälsa på övriga representanter från övriga gästande gillena. 
 
16.30 började sen högtidsstämman med reception i Heliga Kors kyrka. En lång och trevlig stund 
på närmre 1,5 timme. Vid hela 5 tillfällen fick vi lyssna till Bachspeglarnas sjönsång av 
medeltida hymner. Det tändes ett ljus för Ålderman Emeritus Åke Pilgård som hastigt avled i 
höstas. Åke var gillets första ålderman vid uppstarten för 26 år sedan. 
Reception vidtog och 17 nya medlemmar togs in, bl.a. den nya Gilleskaplanen Jerker Schmidt. 
Gilleskaplanen höll sen en mycket trevlig betraktelse. 
Andakten avslutades med att stipendier till två sjuksköterskestuderande kvinnor delades ut om 
vardera 2500.-. 
 
Knutsbalen avhölls i vanlig ordning på Ronnebybrunn. 88 gäster fick en mycket välsmakande 
måltid som inleddes med Blancherad vit sparris med fläderemulsion och getost. Till detta 
serverades i vanlig ordning ”en lille en” eller rättare sagt två…. 
Efter detta fick vi en svensk lammrostbiff, perfekt tillagad med vitlök och timjan. Till detta 
serverades nyponglaserade morötter, stekt vårlök, potatisgratäng och rödvinssky. 
Ett italienskt välsmakande vin inmundigades till detta. 
En ljummen chokladfondant med vanilj marscapone och marinerade körsbär avslutade 
middagen. En chilensk Riesling gjorde efterrätten till en riktig höjdare. 
 
Dansen vidtog och här fanns det blandade åsikter då det 11 man starka jazzbandet från Åhus lät 
sig höras. Tyvärr försvann många gäster när orkestern tog sin paus vid 23-tiden och dansgolvet 
var inte så befolkat längre. Räddningen för den yngre skaran av gillesbröder och systrar blev då 
den för dagen välbefolkade nattklubben utanför hotellets reception. Där fortsatte ett 20 tal av oss 
fram tills stängningsdags vid 0230….. 
 
På det hela taget en mycket trevlig dag och kväll med trevlig stämma, god mat, trevliga tal och 
mycket dans. 
   
Trötta tog vi oss upp till frukosten där en del av matsalen var reserverad för gillet. Ålderman 
med hustru mötte upp och en välsmakande frukost intogs innan färden hemåt startade strax innan 
lunch tid. 
 
 
Övriga gäster: 
 
Kent Andersson med Monica Blomberg   Ålderman i Malmö 
Mikael Jensen med Birthe Parkhagen   Ålderman i Ringsted 
Susanne Keyser med make Roland   Stolsbroder i Ystad 
Bo Persson med maka Ingrid   Stolsbroder i Thumatorp 
Per Karlsson med maka Åsa   Stolsbroder i Laholm 
Anna Lilja med make Ola    Övermarskalk i Landskrona 
Bengt L Andersson med maka Gudrun   …….. i Lund 
 
Glada Gilles hälsningar 
Henrik o Cecilia Lindal 


