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S:t Knuts Gille i Laholm Högtidssammankomst och Bal. 
 
Lördagen den 12 oktober 2022 representerade vi Skanör Falsterbo vid Laholms 
högtidssammankomst och bal i Laholm.  
 
Vi var inbokade på Laholms Stadshotell där vi genast kändes oss välkomna av att en 
flaska Prosecco placerats ut på rummet.  
 
Den mer officiella delen av programmet startade 15:00 på Melbystrands strandhotell. 
Innan dess redan kl. 11:00 startade festligheterna med Overture (drinkar) och klockan    
12 var det pizza och förfriskning på pizzeria Anna Belle.  
 
På Mellbystrands strandhotell hälsade nya Åldermannen Brita Lundh och Jonas 
Bäckman oss välkomna. Det blev mingel och bubbel tillsammans med Gäster från  
Lund, Malmö, Ystad, Landskrona, Thumatorp, Laholm, Ringsted och Ronneby. 
 
I festsalen var det en 3 timmars ceremoni med sång, musik och annan underhållning. 22 
recipiender valdes in, de flesta yngre, och det hölls parentation för 5 bortgångna systrar 
och bröder. Nya Åldermannen Brita hanterade ceremonierna perfekt. Hon öppnade 
ceremonin med att sjunga Imagine med anledning av den svåra situationen i Ukraina. 
Avgående ålderman Per Karlsson tackades av under stående ovationer. Det märktes att 
han varit en uppskattad ålderman. Per höll ett fint tacktal och gav en generös gåva till 
gillet. 50 Manschett knappar och armband i silver med Gillets emblem. En annan trevlig 
tilldragelse var när Julia Nylander en ung Operasångerska tilldelades ett stipendium. 
Julia som precis blivit antagen till Operaskolan i Göteborg tackade med skönsång både 
under ceremonin och middagen. 
 
Efter ceremonin var det Knutsdrink på hemligt recept och sedan middag. Middagen 
bestod av: Serranoskinka med vårsparris, Halstrad röding serverad med forellrom, 
grillad citron och örtslungad potatis och som pricken över i Crème Brule smaksatt med 
choklad och toppad med rabarber och halloncoulis. Allt med goda matchande viner. 
 
Den som tackade för alla dessa godsaker var Åldermannen i Tumathorp Stefan Lamme.  
 
Taffeln bröts och följdes av dans. Först Polonäs, sedan vals och mer populär dans. Vi var 
ca 130 personer så det var trångt på dansgolvet.  
 
Efter att ha varit igång i 12 timmar så begav vi oss strax innan midnatt glada och trötta 
tillbaka till hotellet efter en fantastisk dag.   
 
Ingela och Anders Karlsson 


