
                                                 

 

  

 

 

 

Adventsmässa den 6 december 2003 

 
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. 

Även om vintern gjort sitt intåg enligt almanackan råder denna lördag höstrusk. Vinden viner runt 
husknuten och mörkret slingrar sig runt våra kroppar. För femte året i rad hälsar Åldermannen oss 
välkomna till Borstahusens kapell och som vanligt är Broder Inge full av överraskningar. I år har vi 
utökat antalet aktörer och förutom vår eminenta kör med sexton sångare under ledning av Ingvar 
Lindén får vi även lyssna till trumpetsolo av Gillesmarskalk Dan-Åke Nilsson och högläsning av Broder 
Stig Laurenius. Dessutom medverkar Ingmar Nilsson med underbar orgelmusik. 

Tidigare års betraktelser har handlat om de fyra ljusen, de tre betraktarna, två gestalterna och förra 
året om Jesu födelse. Vår Gilleskaplan Sune Karlsson hade således kommit till siffran 0. För en luttrad 
Chrönikör kan det synas enkelt att skriva om siffran noll men Broder Suine hade annat i tankarna. 
Föddes verkligen Jesus år noll? Det finns fem fakta som vi känner till men frågan är när inträffade 
dessa samtidigt. Utläggningen blir omfattande men så småningom kommer Broder Sune fram till att 
det är år sju som Jesus föddes. Således befinner vi oss just nu i år 2011. 

Siffran noll betyder så mycket mer än vi anar. En början en startpunkt, något nytt och nollan saknar 
både början och slut. Vi får även klarlagt att siffran kan stå för kärlek och idrott. Tankarna går till vår 
största tennisstjärna Björn Borg och vi kan höra det ropas i högtalarna ”fifteen love (15-0)”. 

Broder Dan-Åkes trumpettolkning av ”Låt mig få tända ett ljus” och ”Gläns över sjö och strand” värmer 
på ett synnerligen behagligt sätt och då vi lyssnar till ”Adventsevangeliet” uppläst av Broder Stig är 
himmelriket nära. 

Vår Ålderman avslutar årets mycket välbesökta Adventsmässa med att önska alla en riktigt God Jul 
och fortsätter ”kom väl hem, vara rädda om er och var rädda om varandra”. Som vanligt avslutas 
Adventsmässan med att vi gemensamt dricker glögg och äter pepparkakor. Då vi skiljs åt för att 
fortsätta vårt julfirande är vi behagligt varma i våra hjärtan. 

Chrönikör  
Lennart Söderberg 

 

 


