
 

 

 

 

 

 

Adventsmässa den 4 december 1999  

 
Under ett av Styrande Rådets möten år 1999 togs beslutet att arrangera en Adventsmässa. Därmed 
skrevs ett nytt kapitel i Gillets moderna historia. Initiativtagare var vår dåvarande Ålderman Inge Stoltz. 

Den 4 december 1999 arrangerades för första gången en Adventsmässa och icke mindre än 90 
besökare fanns i Borstahusens kapell denna kulna lördag för att lyssna till vår blivande Gilleskaplan 
Sune Karlsson och sångkören Divertimento under ledning av Nadja Eriksson. 

Under natten mellan fredagen och lördagen rasade den värsta stormen i mannaminne med stor 
förödelse som följd och det kändes därför extra skönt att denna lördageftermiddag få vara tillsammans 
med Gillesbröder och Gillessystrar i kapellet för en stunds avkoppling. 

Efter det att vår Ålderman hälsat alla välkomna och berättat varmt och engagerat om Gillenas historia 
njöt vi av körens tolkning av ”Advent” och ”Stilla natt”. Redan nu kändes att julen var i antågande. 

Vår Gilleskaplan Sune Karlsson tog så till orda och Chrönikören fick nogsamt vässa sin penna för nu 
gick det undan. Med stor inlevelse och värme berättade vår Gilleskaplan bl.a. om vad de fyra ljusen i 
vår adventsstake symboliserar och att det egentligen för förbjudet att tända alla fyra ljusen samtidigt 
men så skedde. Har ni tänkt på att siffran fyra står för; fyra som i väderstreck, fyra som i 
adventsveckor och fyra som i årstider – alltså en form av almanacka. 

Så snart alla fyra ljusen samtidigt tänts släckte Broder Sune det fjärde och berättade att detta ljus 
symboliserar de fyra evangelisterna i Nya Testamentet; Markus, Matteus, Lukas och Johannes, varav 
Johannes tillhörde Sunes absoluta favorit. 

Det tredje ljuset står för de tre vise männen som följde en stjärna och fann – Josef och Maria och då 
även det andra ljuset släckts så fanns Han där – Jesus, julens centralgestalt. Så tände Broder Sune 
åter alla ljusen och berättade vidare med stor inlevelse… (mer om detta i nästa Chrönikeblad). 

Adventsmässan fortsatte med att vår Gillesmarskalk Annika Stoltz sjöng ”Betlehems stjärna” med en 
röst som fick kroppen att rysa av välbehag. Efter det att vi sedan lyssnat till Herrens bön och 
Välsignelse och sjungit Psalm 109 ”Det susar genom livets strid” avslutade kören denna historiska 
adventsmässa med ”Jul, jul strålande jul”. 

Vår Skaffare Barbro Bodin är alltid på alerten och efter det att vår Ålderman önskat oss alla ”en god 
och fridfull jul” bjöds vi på varm och stärkande glögg och alla vi som var där missar inte att komma 
tillbaka. 

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

 


