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Vi samlades på nybyggda Hotell Öresund för ett glas bubbel innan det blev uppställning för 
avmarsch till nyrenoverade Sofia Albertina Kyrka tvärs över gatan. Tyvärr ingen direkt 
attention för någon av gästerna i samband med drinken från rådet men några nya ansikten 
från gästande gillen att bekanta sig med under tiden. 

I kyrkan hölls sedan en 1,5 tim lång högtidsstämma.  
25 recipiender, 5 parentationer, 1 silverduva och 1 guldduva (Oldfru Emerita Monika 
Nordengren). 
Divertimento kören underhöll i vanlig ordning med skönsång. 
Man avtackade sin Kustos men meddelade samtidigt att man inte hittat någon ersättare t.v. 
Kaplanen höll ett mycket bra och väl förberett anförande. 
Kyrkklockorna satte dock igång och spela mitt i vilket störde en del. 
Utmarschen lätt kaosartad utan någon uppstyrning. 
 
Väl tillbaka i gillessalen hissades duvan till självservering av lite bubbel. 
Därefter var det dags att gå till bords. Samtliga gäster på ett bord tillsammans med 
Ålderman och Oldfru och fyra recipiender som var vänner till Ålderman. 
Placering mitt emot sin respektive.... 
Maten var mycket bra och vinerna passade bra till, kanske lite lite med ett glas till förrätten 
för det var mycket skålande i samband med diverse sånger och välkomsttal. 
Välkomsttal från Ålderman innehöll tyvärr diverse fel och han glömde ett gille. 
Ganska stelt och avslaget vid middagen i övrigt. Kvällens höjdpunkt var när Monika Nordgren 
berättade historien om sina 50år i gillet och avslutade med att överlämna en duva i långt 
band som tillhört hennes farfar som var en av de som återstartade gillet 1944. 
Efter middagen blev det en kort promenad polonaise och därefter dans till en jazz spelande 
orkester. 
Musiken svårdansad men tog sig mot slutet. Duvan halades och korven intogs kl 01, därefter 
en våning upp till stolpasängen. 
126 personer varav 13 gäster och 25 recipiender. Ett ca 10-tal recipiender som var släkt med 
tidigare medlemmar vilket var väldigt bra rekryterat. 
 
En Ålderman i form av Per Karlsson från Laholm, i övrigt representanter från Lund, Malmö, 
Ystad, Thumatorp och Ronneby. Per höll för övrigt ett mycket bra tacktal från oss. 
 
Rätt många färre än i fjol (175) vilket är synd, fin kyrka och bra lokal gör att det finns goda 
möjligheter för tillväxt. 
 
I fred och endräkt 
 
CM med hustru 
 


