
 
 
 
Kära Bröder och systrar i S:t Knuts Gillen, 
 
S:t Knuts Gille har alla en gemensam historia. En historia som samtliga Gillen vårdar, särskilt kring 
Adeldrickningar och högtidsstämmor. Under vårt gemensamma valspråk, Fred och endräkt, sam-
las vi, alla bröder och systrar, i denna historiska värdegemenskap, så som tidigare generationer 
också har gjort i hundratals år.   
 
Detta gemensamma arv knyter oss samman, oavsett vilket Gille vi än inträtt i som medlem.  Vi 
gläds åt att dela dessa våra traditioner med varandra genom att gästa varandras högtidstämmor, 
och vi berikas alla av detta utbyte.  
 
Vid en åldermannaöverläggning hösten 2016 väcktes tanken att genomföra en gemensam kultur-
resa, till vilken alla medlemmar från samtliga Gillen kunde bjudas in.  
Kulturresor har flera Gillen under årens lopp genomfört för sina medlemmar, men aldrig en resa 
där vi getts tillfälle, att inte enbart få del av en kulturhistorisk upplevelse, utan även få dela den 
med bröder och systrar från andra Knutsgillen.  
 
Initiativet kommer från St Knuts Gille i Ronneby, som framgångsrikt under en del år genomfört kul-
turhistoriska resor med hjälp av ett mindre resebolag, Cross Baltica Sweden AB.  
 
Vid åldermannaöverläggningen enades vi åldermän om att denna första resa skulle gå i Knud 
Lavards fotspår i Danmark, och då med självklar utgångspunkt från Ringsted. Därför kan vi nu 
med glädje presentera ett program, som vi är övertygade om kommer att väcka stort intresse 
bland våra bröder och systrar.  
 
Från Malmö kommer vi att åka gemensamt i buss. Varje Gille är garanterad sex platser. I den mån 
det kommer att bli platser över, kommer dessa att fördelas i turordning efter det att anmälningarna 
inkommit till Cross Baltica. Läs mer om detta i bifogade handlingar.  
 
Vi hälsar er varmt välkomna på en historisk resa i Knud Lavards fotspår.  
 
 
I fred och endräkt 
 

Lund 
Jan Alvå 

Malmö 
Kent Andersson 

Ystad  
Carl-Peter Hellberg 

Flensburg 
Karl H Rudebeck 

Landskrona 
Lennart Söderberg 

Skanör / Falsterbo 
Anders Hansson   

Tumathorp 
Stefan Lamme 

Laholm 
Per Karlsson 

Visby 
Thomas Persson 

Ringsted 
Michael Jensen 

Ronneby 
Lars Malmgren 

 

 
 



 

S:t Knuts Gilles resa i Knut Lavards spår, 3 dagar 
 

 
 
 

Dag 1, fredag den 6 oktober  
	
Mellan 6.30 – 10.00 

 Avresa från respektive lokalt gille. Buss kommer att gå från Karlskrona via 
Simrishamn och ev. Ystad (beroende på deltagande).  

10.30  Uppsamling av samtliga vid Hyllie station, vid Malmö Arena Hotel (bussficka vid 
infarten till hotellet, Hyllie Boulevard 12, vänligen se bifogad karta).  För bilre-
sande rekommenderas parkering i P-Huset Hyllie.  

11.00  cirka, Avresa från Malmö.  
12.00  cirka, Ankomst till Köpenhamn, lunch på Sølyst i Klampenborg,  Det Kongelige 

Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab nuvarande gildeshus.  
Föredrag av broder Paul Cappelörn, Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab 
og Danske Broderskab.    Guidning av skydeselskabets tidigare anläggning i 
Köpenhamn.  

15.00  Avfärd till Roskilde, besök i katedralen  
guidning av Ringstedgillets Overceremonimester Mogens Larsen 

17.00  Avfärd till Ringsted, inkvartering på Scandic Ringsted, 2-rätters middag på-
hotellet,   

 
	
	



 

 

Dag 2, lördagen den 7 oktober 
	
Förmiddagen:  
9.30  Visning av St Bents Kirke i Ringsted,  

guidning av Ringstedsgillets olderman Michael Jensen 
Ev. Sorø m. Konstmuseum, öppet 11.00-16.00.    

13.00  lunch på egen hand.  
Ledig tid för egna aktiviteter, ombyte till högtidskläder.  

16.00   Högtidsstämman startar. Traditionsenligt program av Ringsted St Knuds Gilde.  
3-rätters högtidsmeny inklusive vin.  

 
 

Dag 3, söndagen den 8 oktober 
	
9.00  Gemensamt morgonmål på Scandic Ringsted 

Vandring i Knud Lavards fotspår runt Ringsted, besök i Vigersteds kirke,  guid-
ning av kapellruinerna och Haraldstedkorset i Haraldsted, guidning av  Rings-
tedgillets Overceremonimester Mogens Larsen.  

12.00  Lunch.  
13.00  Avfärd till Hyllie, Malmö 
14.00  Buss återvänder samma väg som under fredagen. 
 
                    ----------------OOO------------------ 
 
 
 
3990:-/ pers inkl bussresa från Karlskrona/Malmö, 2 övernattningar med frukost på 
Scandic Ringsted, inträde till högtidsstämman i Ringsted med supé (650 DDK för övriga 
gästande deltagare), svensk reseledare hela vägen, lunch och middag dag 1, enklare lunch 
dag 3, inträde till Konstmuseum i Sorø.   Fika kan köpas på bussen.  
 
 
I fred och endräkt!  
 



 
 
 
 

 
 


