
 

 S:t Knuts Gille i Laholms Högtidssammankomst  
 
Lördagen den 9 mars 2019 deltog vi i Laholms Knutsgilles högtidssammankomst tillika 60 
års jubileum. Jag och Karin anlände till Lögnäs gård där vi var inkvarterade över natten vid 
13 tiden för att vi kl 14 skulle ta oss till försittningen, högtidsupptakt på Restaurang 
Annabelle där förfriskningar och pizza slicar serverades till självkostnadspris, mycket 
trevligt och nästan alla gäster från de andra gillen var där.  
 
Efter erbjöds det skjuts till Strandhotellet där vi hälsades välkomna av Ålderman Per och för 
mingel med andra gäster från Thumatorp, Ronneby, Laholm, Ringsted, Malmö, Lund, Ystad 
och Landskrona. 
  
Efter mingel med bubbel och korv gick vi i procession till högtidssalen med musik, 
ceremonier, underhållning och läsning av krönika. Här parenterades det och recipierades 
det med 19 st nya bröder och systrar. Innan reception lästes det upp vem de som 
recipierade var för några, mycket trevligt. Gjordes med glimten i ögat. Även förtjänsttecken 
delades ut till medlemmar som utmärkt sig. De har i år försökt gör ceremonin lite gladare 
men ändå högtidligt vilket de lyckades ganska bra med. 
  
Festligheterna fortsatte med högtidsmiddag bestående av svampbruscetta till förrätt, 
halstrad röding till huvudrätt samt crème brulee med säsongens bär till dessert, mycket 
lyckad meny som komponerats av den nya skaffaren, mycket omdiskuterat i rådet. 
Ålderman Per Karlson höll välkomsttal och Åldermannen från Ystad Carl Peter höll tacktal 
från de gästande gillena. Under middagen hölls även krönikan för 60 års jubileum. 
  
Efter bruten taffel skakades den goda maten ner med hjälp av Polonaise, vals, och fortsatt 
dans till dansbands musik kvällen lång. Efter ytterligare dansande blev det Janssons 
frestelse. Festligheterna fortsatte långt in på småtimmarna med efterfester men utan någon 
formell avslutning. Den blev när vi tog Taxi tillbaka till Lögnäs gård och tog ett glass bubbel 
med Michael från Ringsted och Bengt från Lund, sedan sov man gott. 
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