
                                                 

 

  

 

 

 

Adventsmässa den 7 december 2002 

 
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. 

Det firas 4-års jubileum i Borstahusens kapell! 

Vår Gilleskaplan Sune Karlsson har under dessa år på ett utomordentligt sätt lyckats sprida värme och 
förnöjsamhet bland Gillesbröder och Systrar och belöningen har inte låtit vänta på sig. Icke mindre än 
100 Knutsmedlemmar infann sig denna mulna och råkalla lördag för att ta del av Broder Sunes 
visdomsord. 

Tidigare års betraktelser har handlat om de 4 ljusen, de 3 betraktarna och 2 gestalterna. Chrönikören 
har svårt att hänga med i Broder Sunes berättartempo och därför har bestämts att endast en händelse 
får förekomma under årets julbetraktelse. För Broder Sune var inte valet svårt – Jesu födelse… 

För många av oss och icke minst för våra minsta förknippas julen med god mat, Kalle Anka och 
julklappar. Spänningen var alltid lika stor inför julhelgen, så stor att man inte kunde sova även om man 
just denna dag fick sova hur länge som helst. 

Det är viktigt att vi stannar upp för ett ögonblick och funderar över den verkliga anledningen till att vi 
firar jul. Julen står visserligen för glädje, gemenskap och fest men huvudskälet är att vi firar; Jesu 
födelsedag. 

Divertimento under ledning av Nadja Eriksson ser på ett underbart sätt till att framföra julens sånger 
på ett sådant sätt att det ryser i var och ens kropp. Annika Stoltz vår sångsolist framför dessutom 
”julvisa” på sitt alldeles speciella sätt så när vår Ålderman Inge Stoltz avslutar med att tacka för ett 
underbart år tillsammans och önskar oss julefrid då är tårarna inte långt borta….. 

Som vanligt avslutas Adventsmässan med att vi dricker glögg och pepparkakor och då vi skiljs åt för 
att fortsätta vårt julfirande är vi behagligt varma i våra hjärtan.                                           

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

 

 


