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ADVENTSHÄLSNING 1 DECEMBER 2022 
 

 
 
ÄNTLIGEN ADVENT 
Efter en mörk och dimmig novembermånad kommer äntligen advents- och  

jultiden som för med sig ljus och förhoppning. Vi får tända adventsstjärnorna  

och glädjas över möten med människor vi kanske inte träffat på lång tid.  

Så är det inte för alla, och därför får vi känna än mer tacksamhet när våra  

förhoppningar blir verkliga.  

Något som vi alla kan glädja oss över är den gåva hela mänskligheten fått genom att Jesus kom till 

vår jord. Jultiden är en gåva och en tid för vänskap, närhet och försoning. Det händer oss alla att vi 

sårar varandra med olyckliga ord och handlingar. Tänk om vi kunde ge varandra förlåtelsens gåva, 

både att be om förlåtelse och att ge förlåtelse. 

I en sångtext har jag formulerat:  Varför är det då så svårt, att ärligt säga sitt förlåt? Att säga: Ja, jag 

gjorde fel, kan vår relation få bli hel?  

 

Svaret på den frågan kan variera. Men möjligheten är densamma. Låt oss ge förlåtelsens gåva till 

varandra. Jultiden är verkligen en gåva, och du och jag kan få bli den stora gåvan till en annan 

människa.  Gud välsigne dig. 

Konfirmationshögtid och så mycket mer! 

Söndagen den 20 november fick vi fira en konfirmationshögtid i Martin Luthers kirche, Zürich, 

med våra sju fina konfirmander Axel, Nils, William, Alexa, Klara, Albin och Love. Tack till er alla 

som varit med i tanke och förbön för dessa ungdomar. Högtiden avslutades med psalm 730, en 

hälsning också till dig som läser detta: 

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind. Och må regnet 

vattna själens jord, och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand. 
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Sedan händer så mycket mer i vår församling inte minst alla våra basarer och gudstjänster. Läs 

här vår ordförande Mariannes uppmuntrande ord till oss alla: 

 

Ord från ordföranden i kyrkorådet Svenska kyrkan Schweiz 

 

Adventstid betyder väntan och förväntan inför julens under.  

Vi får med glädje gå till kyrkan och lyssna till de välbekanta 

advents-och julpsalmerna samt julsångerna - och bära med 

oss julens glädjebudskap i våra hjärtan.   

Adventstid i en utlandsförsamling betyder att det är den mest 

arbetsintensiva perioden med julbasarer, advents- samt 

lucia- och julgudstjänster. 

I vår stora församling har vi många julbasarer i bland annat i 

Basel, Bern, Zürich och Lausanne.  Bakom varje aktivitet 

döljer sig många månaders planering och hårt arbete av våra ideella medarbetare, utan dem skulle 

inte vår församling existera. Jag vill med detta brev framföra ett stort tack till er alla som bidrar 

ideellt till vår församling och ett särskilt tack till basar-kommittéerna och de anställda som jobbar 

året runt.  

Tack för att du finns med i Svenska kyrkan Schweiz! Med önskan om en välsignad adventstid.  

Marianne Ejdersten 

 

                                      Svenska kyrkan i Schweiz 
Svenska kyrkan i Schweiz finns för att vi är många som vill mötas, hålla svenska traditioner levande och 
fira gudstjänst på svenska. Vi är dock mycket beroende av ekonomiskt stöd både nu och ännu mer framåt. 

        Stöd därför vårt arbete och lämna en särskild julgåva! Stort tack! 

För gåva till Svenska kyrkan Schweiz använd: 

IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4 eller Postgiro: 80-2508-4 

För gåva till Eglise Suédoise Lausanne-Genève-Bern använd: 

Postgiro: 10-244032-0 

IBAN: CH 74 0900 0000 1024 4032 0, BIC POFICHBEXX 
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DECEMBER MÅNADS PROGRAM, med justeringar 

3 dec kl. 11-17 Lausanne: Julbasar, CPO          Basarkommittén 

3 dec kl. 14  Lugano: Adventsgudstjänst med Jan Fredriksson, Anna Skoog, 
                                                                       Luganosvenskarna och Birgittasystrarna. 

4 dec kl. 12.00 Lausanne: Julbasargudstjänst, CPO  Magnus Aasa 

4 dec kl. 11-17 Lausanne: Julbasar, CPO 

7 dec kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

7 dec kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Luciatåg                          Magnus Aasa Christina Scherer 

10 dec kl. 15.00 Baar: Luciagudstjänst -Luciatåg reformierte Kirche Magnus Aasa 
                                                                  (Se detaljer nedan) 

11 dec kl. 13.00 Zürich: Luciatåg med Nota Bene i St. Peter Kirche   Magnus Aasa  

11 dec kl. 17.00 Genève: Luciagudstjänst med norska församlingen Cecilia Gharaibeh 
Centre Parroissal Oecumenique Meyrin  Henning Vik 

11 dec kl. 17.00 Sankt Gallen, Dreifaltigkeitskirche, Heilig Kreuz: 
Luciahögtid med skandinaviska klubben  Magnus Aasa 

13 dec kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch med julmat  Anna Skoog 

14 dec kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

14 dec kl. 18.30 Bern: Luciafirande Dreifaltigkeitskirche  Magnus Aasa 

15 dec kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika: Julspecial  Anna Skoog 

16 dec kl. 10.00 Zürich: Julavslutning barngrupper i  Siri Ankarfors 
Martin Luther Kirche                           Magnus Aasa 

16 dec kl 17 och 19.30 Freiburg im Breisgau: Luciatåg i Uni-Kirche Lotta Karlsson 

17 dec kl. 17.00 Muttenz: Julgudstjänst i St. Arbogastkirche Magnus Aasa 
  med Luciatåg. Efter gudstjänsten glögg   Christina Scherer 
  i Pfarrhaus    Helen Severinsson 

19 dec kl. 18.30 Zürich: Julbön Chagallkoret, Fraumünster. Härliga 
                                                      julsånger sjungs av Åsa Dornbusch.  Magnus Aasa 

21 dec kl. 16.00 Bern: Julbön St. Ursula Kirche  Magnus Aasa 

23 dec kl. 15.00 Verbier: Julbön i Eglise Protestant  Cecilia Gharaibeh 

24 dec kl. 10.00 Lausanne: Julbön i Eglise du Prieuré, Pully  Cecilia Gharaibeh 

Du hittar mer information om hur du kan delta i de olika lucia-firandena och vilka sånger du kan 

träna på i förväg på www.svenskakyrkan.se/schweiz. Där hittar du också adresser till 

aktiviteterna och kontaktuppgifter till våra expeditioner och vår personal. Välkommen till vår 

hemsida! 

 
 

 

 

 

about:blank
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Julbasar i Lausanne 

Lördag 3 december kl. 11-17 och söndag 4 december kl. 11-17 

Plats: CPO – Centre Pluriculturel et social d'Ouchy 

Chemin de Beau-Rivage 2 

Program: 

• Lö rdag: kl.14:30 Julsa nger, kl.15:30 Lucia. 
• Sö ndag: kl.12 Julbasargudstja nst med Magnus Aasa i CPO, kl.14:30 Julsa nger, kl.15:30 Lucia. 

 

Svenska prödukter öch mat. Servering öch hembakt.  
Har du lust att hja lpa till sa  kan du köntakta Tina Köenig: köenigtina@gmail.cöm 

 

LUCIA I BAAR 2022 – Gudstjänst med Luciatåg lördag 10 december kl. 15 
 
A rets luciafirande med Onsdaxgruppen öch barnsa ngsgrupperna i Zu rich öch Zug blir i Baar.  
Efter gudstja nsten blir det luciamys öch luciaaperö i reformierte Kirche Baar.  
 
Vi tränar sångerna pa  barnsa ngen öch pa  Onsdax den 7 december. Tra ning erbjuds a ven i Luzern pa  
svenska klubbens julfest den 4 december pa  Barfu esser kl.15-18. Sa ngerna la ggs a ven pa  hemsidan sa  
det ga r att höppa in spöntant. Ba de barn öch fö ra ldrar öch vuxna utan barn a r va lkömna att vara med!  
 
Vill ni la na Lucia-linne eller fa  sa ngerna via mejl? Ring luciaköördinatör A sa Nyfeler 076 675 24 72 

 

Luciatåg i St. Peter Kirche Zürich den 11 december kl. 13:00 

Medverkande: Nöta Bene, Luciata g med kö r öch barn, Magnus Aasa 
 

Luciagudstjänst i Genève - Centre Parroissal Oecumenique Meyrin 
 

11 dec kl. 17.00 
 
Vi firar gudstja nsten tillsammans med va ra syskön i, den nörska fö rsamlingen 
 

Medverkande: Cecilia Gharaibeh, Henning Vik m.fl. 
 

 

 

Luciatåg i Bern 2022 
Onsdag 14 december kl.18.30 

i Dreifaltigkeitskirche 
Magnus Aasa, Söfia Karlberg m.fl 
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