
 

Kvällens special: 

Välkommen till 
St Petri Ordens 106:e (!) gåsmiddag lördag den 11 november 

Ta med många ”gässter”! 

 

    Drink workshop! 

Blanda din egen välkomstdrink 

 – och några till! 

                    med Eric Ljusner, välrenommerad bartender 

Lär dej blanda några goda drinkar - workshopen kostar 150:- 

 

 

Gåsmiddag 

Kl. 19.00 – 19.30  Petri Bar  

Kl. 19.30 bjuder vi till bords 

 

Pris: 385:-   inkl bordsvatten/lättöl 

Pris: 420:-   inkl. öl eller vin med ombjudning 

Klädsel: mörk kostym 

Anmälan till stormastarinna@stpetri.net, eller till 

Leena, 070-1961 258, senast söndag den 5 november. 

Anmäl också önskemål om vegetarisk eller allergikost!   Ange särskilt om du vill vara med på drink workshop! 
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Ta med riktigt många ”gässter” och låt er väl smaka av 

ett Riktigt Klassiskt Gåsablot! 

 

 

~   Meny   ~ 

Svartsoppa eller svampsoppa 

Gås med krås 

Äppelkaka med vaniljsås 

Kaffe och chokladbit 

 

Efter dryck och mat blir det dans! 

 

                       Gösta Rodlings Kapell 

 

Firandet av Mårten Gås 

Traditionen att smörja kråset med gås är inte bara svensk, eller skånsk. Mårtendagen, som infaller den 11 november 

firas till minne av S:t Martin av Tours, firas även i länder som Tyskland och Frankrike. 

Historiken uppvisar olika beskrivningar av skälen till att gåsen fick sin egen helg. En erkänd beskrivning som brukar 

upprepas i exempelvis nordeuropeiska tidningar varje år i början av november låter berätta att det är den helige 

Martin, biskop av Tours och Frankrikes skyddshelgon än i dag, som firas på sin dödsdag den 11 november. Martin som 

levde på 300-talet, skall ha gömt sig i en gåsstia för att slippa bli biskop men gässens kacklande förrådde honom i hans 

gömställe. Därför ska gässen som straff, ätas upp varje höst vid Mårten gås. 

En annan historia talar om att den fromme biskopen var så förtjust i gås att han föråt sig så att han dog. Men innan 

döden helt fångade honom, hann han förbanna gässen med beslutet att gässen skulle slaktas varje år på hans 

dödsdag.  

Gåsen, som också kallas gudarnas fågel men tillhör familjen andfåglar, har funnits i människans tjänst mycket länge. 

Den nämns så långt tillbaka som i gamla testamentet och uppfödning var tidigt vanlig i länderna öster om Medelhavet. 

Källa: Sven Secher, Svensk Fågel 


