
                                                 

 

  

 

 

 

Adventsmässa den 3 december 2005 

 
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. 

Årets Adventsmässa inleddes med klockringning i Borstahusens kapell och Åldermannen Inge Stoltz 
kunder hälsa drygt 50 Gillesbröder och Gillessystrar välkomna till Gillets sjunde Adventsmässa. 
 
Som vanligt var det en stämningsfull inledning då Gillesmarskalk Dan-Åke Nilsson på trumpet spelade 
”O Helga Natt”. Kroppen slappnade av och vi fick nog alla en förnimmelse av att julen var i antågande. 
När kören Divertimento därefter under ledning av Ingrid Kvelde sjöng ”Stilla Natt”, då njöt även Frans 
Gruber var han nu kan ha befunnit sig… 

Broder Stig Laurenius läste vers 9-14 av Psaltarpsalm 85 och det skall sägas först som sist att få äro 
de som kan deklamera som Broder Stig. 

I fjol inledde vi en ny sifferserie. Dessförinnan hade vi räknat ner från fyra till noll men förra året 
bestämde sig Gilleskaplanen Sune Karlsson att göra precis tvärtom. Nu skulle vi börja med siffran fem 
och räkna uppåt. 

Inte nog med detta – Chrönikören skulle ange tonen men en sång. Adventsmässan är ett besvärligt 
skrivuppdrag, alltid har vår käre Gilleskaplan något nytt på gång. I år fortsatte vi på inslagen väg och 
det var dags för siffrorna åtta, nio och tio. Åter fick Chrönikören ikläda sig sångrollen! Siffran åtta 
handlar inte som i sången om åtta ”sannheter” utan ”salig-heter”. Eftersom Chrönikörens mormor 
använt texten i samband med husförhör så kan undras hur betyget blev. 

Siffran 9 står för – vid nionde timmen gav han upp sin and. Om detta står att läsa i evangelierna och 
deras Långfredagsskildringar. Siffran nio har inte bara med Jesu död att göra, det är överhuvudtaget 
en helig siffra och det heliga tretalet, Guds tal multiplicerat med sig självt.     

Så var det dags för årets riktiga överraskning – Broder Sune hade bestämt sig för ett gammaldags 
husförhör. Siffran tio stod på agendan och handlade om de 10 budorden.  Skräcken spred sig i 
bänkarna och ljudet av pappersprassel kunde höras tydligt. Problemet var bara, var i Psalmboken 
skulle vi leta! 

Med glimten i ögat inledde så Kaplan Karlsson förhöret. Det skulle visa sig att vi kunde mer om 
budorden än vi själva trodde. Med hjälp av kända namn som Emil i Lönneberga och tro´t om ni vill, f.d. 
statsministern Tage Erlander löste Gillet besvärligheterna. Broder Olof Lönnberg visade stora 
kunskaper i ämnet och frågan är om Broder Olof blivit förvarnad… 

Sångkören har fantastiska kvaliteter och så också dess solister. När Gillesmarskalk Annika Stoltz 
sjöng ”Gläns över sjö och strand”, då stod tiden still och vi ville nog alla höra mera. 

Adventsmässan avslutades av sångkören med ”Jul, Jul strålande Jul” men innan dess hade Broder 
Stig läst ”Tomten”. Vem gör detta bättre! Tänk, 11 verser utantill med en språk-känsla som är unik. 
Inte så konstigt att Stig applåderades för sin insats. 

Border Inge avslutade Adventsmässan med att konstatera att; så här roligt var det inte när jag 
konfirmerades och åsyftade då  Broder Sunes glimrande husförhör… 

 



Chrönikör  
Lennart Söderberg     

 


