
Oldermand Stefan og Fru Eva.

Mine kære Søstre og Brødre.

En hilsen fra Fra Det broderlige Skydeselskab, Papegøjegildet af 1431 i 
Aalborg, og fra Særshild Ledermoth. 

Hvad vi aldrig havde troet ville ske, er sket. 

Sct. Knuds Gildet i Tommarp må holde sin årlige Adeldrikning uden Brødre
fra Aalborg. Og ikke nok med det. Man må holde Adeldrikningen 2020 i et 
beskedent omfang.

Lige nu burde jeg skåle med Åldermand Stefan, i de gamle og smukke 
kobberbægre. Ikke i mellan øl. Nej i godt svensk øl.

 Jeg ser for mig. Søstre i smukke klæder og Brødre i fuld Ornat. 

Jeg ser for mig. Oldermand Stefan Lamme mindes afdøde Søstre og 
Brødre. Pastor Mats Hagelin holde andagten og Opreasanger Holger Bak 
fylde kirken med sin fine bariton.

Jeg ser for mig. Jubilarene der stolte får overrakt deres nye emblem.

Jeg ser for mig. Glimmingehus i det fjerne, på bakken, komme nærmere 
og nærmere. Stor, smuk og imposant.

Jeg ser vore to flag hænge side om side. De fortæller om det fine 
Broderskab vore Gilder imellem. 

Jeg ser for mig trappegangen op til Riddersalen. En trapper med trin der, 
kan jeg mærke, bliver større år for år. 

Jeg ser Oldermanden og de to Stolsbrødre siddende for enden ved det 
gamle masive bord. Stor højtid.

Jeg ser for mig. Resipienter blive ført op til Oldermanden. Fred og endrekt.



Jeg ser for mig. Gilde søster Margareta, der med stor humor fortæller om 
årets gang i Gildet.

Jeg ser for mig. Jeres smukke fugl der går som en rød tråd gennem det 
gamle selskab. 

Jeg ser for mig. Den fine stemning der altid hersker når der er gilde i 
Tommarp. Jeg kan næsten smage jordgubberne med glas. Bedre findes 
ikke. 

Og alt det skal vi ikke opleve i år. Det er meget specielt. Det gør lidt ondt i 
sjælen. Men i respekt, må det være sådan.

Jeg hilser alle Søstre og Brødre i Sct. Knuds Gildet i Tommarp med et. På 
gensyn.

Fred og endrekt. Og fra Aalborg. Herlige tider. Jeg bringer også en hilsen 
fra vores Formand. Poul beder mig bringe en skål. Skål.

Ha’ det godt til vi ses.

Kirsten og Finn Møller

Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg.

 


