
Natten är framskriden 

Ibland, när man inte kan sova av alla bekymmer, är natten en fiende. Den förefaller ändlös, och 
gryningen verkar långt borta. Hur svårt måste det inte vara när en människas hela liv blir till en 
enda lång natt. Den tyska diktaren Jochen Klepper fick erfara
framskriden” vittnar därom. Han skrev den 1937, strax före julaftonen. Det var onda tider. Det 
var nattens tider för många, även för honom och hans familj. Hans fru var judinna, och 
förföljelsen ökade för varje dag. Exakt fem 
Och ändå skriver han: ”natten är framskriden, dagen är inte fjärran”. Hur kunde han veta det? 
Det han hade upplevt talade emot. Klepper påminner sig själv om det som ska komma, fast det 
inte ännu är synligt. Morgonstjärnan visar sig vid horisonten och förkunnar nattens slut 
omisskännligen. 

Natten är framskriden, dagen är inte fjärran.
Den ljusa morgonstjärnans lov ska nu sjungas.

Och den som grät i natt, ska instämma med glädje,
Morgonstjärnan lys

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern!

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.

Den här psalmen blir för mig allt viktigare alltefter åren går. Den finns tyvärr inte i den Svenska 
psalmboken. Psalmen är så enkel och rak. Jochen Klepper traktar inte efter solenn eller högtidlig 
julstämning. Inte heller efter religiös sådan. Ångesten och livets tåra
eller överröstade för att kunna ta steget över tröskeln till själva det heliga. Det är tvärtom. Det är 
Gud som själv kommer över tröskeln, mig till mötes.

 

 

 

 

 

 

Kometen Neowise i gryningen sommaren 2020. 

 

Ibland, när man inte kan sova av alla bekymmer, är natten en fiende. Den förefaller ändlös, och 
gryningen verkar långt borta. Hur svårt måste det inte vara när en människas hela liv blir till en 
enda lång natt. Den tyska diktaren Jochen Klepper fick erfara detta. Hans psalm ”natten är 
framskriden” vittnar därom. Han skrev den 1937, strax före julaftonen. Det var onda tider. Det 
var nattens tider för många, även för honom och hans familj. Hans fru var judinna, och 
förföljelsen ökade för varje dag. Exakt fem år senare, 1942, tog de två tillsammans livet av sig. 
Och ändå skriver han: ”natten är framskriden, dagen är inte fjärran”. Hur kunde han veta det? 
Det han hade upplevt talade emot. Klepper påminner sig själv om det som ska komma, fast det 

ligt. Morgonstjärnan visar sig vid horisonten och förkunnar nattens slut 

vers 1 
Natten är framskriden, dagen är inte fjärran. 

Den ljusa morgonstjärnans lov ska nu sjungas. 
Och den som grät i natt, ska instämma med glädje,

Morgonstjärnan lyser även på din nöd och pina. 
 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern!

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.

en blir för mig allt viktigare alltefter åren går. Den finns tyvärr inte i den Svenska 
är så enkel och rak. Jochen Klepper traktar inte efter solenn eller högtidlig 

julstämning. Inte heller efter religiös sådan. Ångesten och livets tårar behöver inte bli nertryckta 
eller överröstade för att kunna ta steget över tröskeln till själva det heliga. Det är tvärtom. Det är 
Gud som själv kommer över tröskeln, mig till mötes. 

Ibland, när man inte kan sova av alla bekymmer, är natten en fiende. Den förefaller ändlös, och 
gryningen verkar långt borta. Hur svårt måste det inte vara när en människas hela liv blir till en 

detta. Hans psalm ”natten är 
framskriden” vittnar därom. Han skrev den 1937, strax före julaftonen. Det var onda tider. Det 
var nattens tider för många, även för honom och hans familj. Hans fru var judinna, och 

år senare, 1942, tog de två tillsammans livet av sig. 
Och ändå skriver han: ”natten är framskriden, dagen är inte fjärran”. Hur kunde han veta det? 
Det han hade upplevt talade emot. Klepper påminner sig själv om det som ska komma, fast det 

ligt. Morgonstjärnan visar sig vid horisonten och förkunnar nattens slut 

Och den som grät i natt, ska instämma med glädje, 
 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 

en blir för mig allt viktigare alltefter åren går. Den finns tyvärr inte i den Svenska 
är så enkel och rak. Jochen Klepper traktar inte efter solenn eller högtidlig 

r behöver inte bli nertryckta 
eller överröstade för att kunna ta steget över tröskeln till själva det heliga. Det är tvärtom. Det är 



vers 2  
Honom som alla änglar tjänar, han blir nu barn och dräng. 

Gud själv är kommen att sona för sitt eget lagkrav. 
Den som är dömd på jorden, må inte längre dölja sitt ansikte. 

Han ska bli frälst, när han tror barnet. 

Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. 

Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. 

vers 3 
Natten är snart svunnen, upp, till stallet gå! 

Där ska ni finna frälsning, som er förkunnad var. 
Under alla tiders gång, från början, allt sedan er skuld ägde rum. 

Nu har den som Gud själv utvalde, slutit ett förbund med er. 
 

Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf 

von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 

 
I stallet går ett ljus upp för världen. Den evige, men ack så fjärran Gud kommer som ett litet barn  
alldeles nära. Men vad hjälper denna människonära Gud? Har världen blivit ljusare? Har vi 
människor blivit bättre? Gärna skulle man vilja instämma. Men för Jochen Klepper var det inte 
möjligt år 1937, och än mindre fem år senare. Och idag, vid slutet av året 2020?  
Och ändå hände en grundläggande förändring i Jochen Kleppers liv. Julen sätter ett motljus. 
För alla de nedtryckta, ängslade och ensamma är Gud nära, till och med utöver döden.  
Det är ljuset som lyser upp och tröstar, även i den mörkaste tiden. 

vers 4 
Än kommer många nätter att falla över människans lidande och skuld. 

Dock vandrar Gudsnådens stjärna nu med alla. 
I ljusskenet av dess glans håller mörkret er inte längre fast  

ty från Guds ansikte har er frälsning kommit. 
 

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 

Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 

 

Här kan du lyssna på psalmen:   

”Natten är framskriden - Die Nacht ist vorgedrungen”  

                                                 www.youtube.com/watch?v=Rt-pdJc8zIQ  



 

 

Månadsbrev december 2020 

Kära månadsbrevläsare!  
 
För några år sedan lyssnade jag på en musikalisk adventskalender på radio. En dag i advent 
presenterades psalmen ”Die Nacht ist vorgedrungen” tillsammans med en betraktelse.   
Orden och musiken berörde mig och därför sparade jag denna adventskalender på min dator. 
I år, när vårt julfirande blir så annorlunda på grund av Coronasituationen tänkte jag återigen på 
denna adventskalender och ville gärna dela med mig till er av dess tankar och musik.  
Jag tycker att psalmen ”Natten är framskriden” skänker mycket tröst och hopp i en tid då allting 
känns osäkert och där viruset har lagt sordin på vår glädje. Psalmen lyfter mot alla odds fram det 
största vi har fått i gåva: Gud sänder oss sin son Jesus så att vi får liv i överflöd.   

Eftersom psalmen och betraktelsen är på tyska så kommer den i en svensk översättning.  
 
Jag vill önska er alla en fridfull och välsignad advents- och juletid 
och ett gott nytt År 2021.  
 

Med vänliga hälsningar 

Marcus Heutmann 
tf. kyrkoherde  
Svenska kyrkan Zürich-Basel 

 

Tack för ditt stöd! 

Kära vänner och stödjare av Svenska kyrkans församling Zürich Basel  

Tack så mycket för alla gåvor som hittills har kommit in under året. Det är mycket glädjande! 
Dock vill vi be er om en särskild julklapp till vår församling i år som hjälper oss att lindra 
underskottet som har uppstått på grund av minskade intäkter i dessa Coronatider.  

Vi behöver ert fortsatta stöd! Ett stort tack för varje gåva, liten eller stor! 
 
Kyrkorådet i Zürich-Basel församling 

Kontouppgifter: Schwedische Kirche Zurich-Basel, 8000 Zürich  
                              IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4     
 

 



Alla våra gudstjänster: 
 
På grund av den rådande Corona situationen förblir tyvärr alla våra gudstjänster under 
december månad inställda.   
 
Prästen Mats Björk fortsätter att sända andakter på församlingens facebooksida.  
Hans andakter utgår då från kommande söndags texter, psalm, betraktelse/reflektion, psalm och 
avslutande bön (ca: 10-12 min). 

Länken till församlingens facebooksida:  
https://sv-se.facebook.com/pg/Svenska-kyrkan-Z%C3%BCrich-Basel-131002427000207/posts/  
 
Alla gudstjänster finns även på: www.svenskakyrkan.se/zurich/nyheter/gudstjanst 
 
Veckans andakt  

6/12     2 söndag i advent 
13/12   3 söndag i advent (Luciadagen) 
20/12   4 söndag i advent  
24/12   Samling kring krubban 
               https://1drv.ms/v/s!Ap5VTCoa2ArXinq4-b5--Gr8gv4r?e=oA1hci  

25/12   Juldagen 
 
Kära vänner i församlingen  
Fortsatt får jag inte resa p.g.a. coronaläget. Trist tycker jag. När vi nu är inne i advent och börjar närma oss 
jul så känns det särskilt tråkigt att inte få mötas, att tillsammans med er få sjunga de fina advents- och 
julsångerna. 

Men hur det än är med den saken så förändras inte julens innersta budskap hur höga smittotalen än är. 
Att Gud blir människa och kommer till oss ger oss därför hopp. Jesus är inte belagd med några 
reserestriktioner och vi kan därför med stor glädje fira hans födelsedag, hans ankomst. Han kom en gång 
till oss då han föddes i ett enkelt stall, och det stora evangeliet är att han fortsätter att komma. I juletid 
knackar han alldeles särskilt på vårt hjärtas dörr och vill komma in, och vi kan utan någon som helst rädsla 
öppna oss och ta emot honom i vårt inre ”härbärge” . 

Under advent och jul fortsätter veckans andakter att sändas på Facebook och jag hoppas att du genom 
dessa ändå kan känna att du finns med i ett större sammanhang, i en kyrka, i en församling, som 
tillsammans vill ta emot världens Frälsare Jesus Kristus, och med glädje vill fira att Gud blev människa, en 
av oss. 

Min bön just nu är den sista versen i en av våra älskade julpsalmer: 

I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid, en stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid  (Svensk 
psalm 116 vers 4). 

Ta gärna kontakt. Jag finns till för er: mats.bjork@svenskakyrkan.se  eller ring till: 0046-72-238 18 34. 
(Behövs det så ringer jag tillbaka så att du inte behöver stå för telefonkostnaderna till Sverige).  
 
Med vänliga hälsningar 

Mats Björk, vikarierande präst i Zürich-Basel 



Obs! All verksamhet sker med förbehåll för ändringar med tanke på det aktuella Corona
Aktuell information finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/zurich

Övrig församlingsinformation
 
Luncher, öppet hus och au pair

Alla planerade luncher i december
inställda.  
 

Barngrupper 

Barngrupperna fortsätter som vanligt
 
OBS! Barngruppen i Zürich kommer 
förutom den 11/12 ”barnsång med luciatåg
 
Välkommen att klicka in dig och lyssna sa
Mejla till Åsa Nyfeler:  asa.nyfeler@svenskakyrkan.se
9.30. 
 

Barnsång i Zürich 
 
Höstens barnsång år igång! Vi kör
Vi sjunger från och med ca kl. 

Ons 2/12, 9/12, 16,12, 13/1  kl. 9.30 

Fre  4/12, 11/12*, 18/12, 15/1 
 
*11/12 barnsång med luciatåg
Kurvenstrasse 1 
 
Kontaktperson: Åsa Nyfeler, mob.: 
 

Barnsång i Basel 

Tor 3/12, 10/12, 17/12, 14/1 
Under Coronatiden håller vi till enbart ute.

Kontaktperson: Britt Ott-Nilsson

 

 

 

Obs! All verksamhet sker med förbehåll för ändringar med tanke på det aktuella Corona
Aktuell information finns på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/zurich 

församlingsinformation: 

Luncher, öppet hus och au pair-träffar:  

i december, au pair/ung träffar och öppet hus-kvällar i Basel och Zürich

fortsätter som vanligt (men träffas i Basel endast utomhus). 

kommer i december endast att hållas via zoom!
ång med luciatåg” 

Välkommen att klicka in dig och lyssna samtidigt som du sjunger med ditt/ dina barn hemma. 
asa.nyfeler@svenskakyrkan.se så kommer en länk som du kan klicka på 

barnsång år igång! Vi kör barnsång 0-5 år som vanligt både onsdagar
 9.45.  

kl. 9.30 – kl. 11.30 

4/12, 11/12*, 18/12, 15/1 kl. 9.30 – kl. 11.30 

uciatåg i församlingshemmet, 

, mob.:  076 675 24 72  

 kl. 14:30 – 16:30  
Under Coronatiden håller vi till enbart ute.  

Nilsson, mob.: 076 562 11 61  

Obs! All verksamhet sker med förbehåll för ändringar med tanke på det aktuella Corona-läget.  

kvällar i Basel och Zürich är 

(men träffas i Basel endast utomhus).  

via zoom!   

/ dina barn hemma.  
så kommer en länk som du kan klicka på kl. 

onsdagar och fredagar. 



Barnsång i Zug 
 
För barn mellan 0 - 10 år i Zug!  
 
Ons 2/12,  Varierande plats, utomhus vid fint väder, kl. 14.30.  
 
Tis  8/12, Varierande plats, utomhus vid fint väder, kl. 14.30.  
Kontaktperson: Åsa Nyfeler, mob.:  076 675 24 72  
 

Onsdax med luciaspecial 

Du som är mellan 4 och 10 år och vill sjunga, leka och spela teater på svenska,  
Föräldrar lämnar sina barn kl. 15.00 och hämtar kl. 17.30.  
Kostnad 50 chf för en termin eller 10 chf per gång per barn. 
  
Ons 9/12 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich, kl.15.00 - 
17.30. 

Denna onsdagsträff avslutas med luciatåg kl. 17.00  
  
Mer info och luciasånger som kan laddas ner:  
www.svenskakyrkan.se/zurich/nyheter/onsdax-gruppens-luciatag-och-
luciagudstjanst 

Anmälan till: asa.nyfeler@svenskakyrkan.se 

 

Lucia på nätet! 

För de som vill känna julstämning finns det möjlighet att via zoom titta på våra luciatåg. Det blir 
två framträdanden, ett med onsdax-gruppen för barn 4-10 år kl 17 den 9 december och ett med 
barnsångsgruppen för barn 0-5 år kl 10 fredagen den 11 december.  
Välkomna till församlingshemmet, Kurvenstrasse 1 i Zürich som åskådare med munskydd och 
avstånd eller klicka in dig på zoom. Länk kommer om du mejlar till: 
asa.nyfeler@svenskakyrkan.se  

 
Samtal inför kommande söndag  
 
Är du intresserad av att vara med en reflektionsgrupp?  
Prästen Mats Björk inbjuder under november och december till några enkla och 
förutsättningslösa samtal kring kommande söndags bibeltexter och teman. Samtalen äger rum 
på internet via ett videomöte.  
Lämna din intresseanmälan till Mats Björk så följer mer information. 
Mejla till: mats.bjork@svenskakyrkan.se 

 

 



Julförsäljning i Zürich och Basel

Låt oss glädjas åt en juletid med gemenskap, julstämning och svenska specialiteter, även om det 
inte är som vanligt i år. I Zürich erbjuder vi julförsäljning i församlingshemmet på många, 
utspridda tider. Fyll din kasse med pynt, presenter, julmust, sirap, ljus eller pepparkakskryddor 
och bidra samtidigt till vår verksamhet.
Vi har öppet på spridda tider från 20:e november till mitten av december. 
 
Vi planerar även för försäljning på distans 
 
Aktuell information om öppettider

Mer om julförsäljningen i Zürich 

Mer om julförsäljningen i Basel 

 

Julförsäljning i Zürich och Basel  

Låt oss glädjas åt en juletid med gemenskap, julstämning och svenska specialiteter, även om det 
inte är som vanligt i år. I Zürich erbjuder vi julförsäljning i församlingshemmet på många, 
utspridda tider. Fyll din kasse med pynt, presenter, julmust, sirap, ljus eller pepparkakskryddor 
och bidra samtidigt till vår verksamhet.  
Vi har öppet på spridda tider från 20:e november till mitten av december. 

för försäljning på distans via hemsidan för upphämtning i våra lokaler

Aktuell information om öppettider och sortiment finns på:  
 

 

 

 

Låt oss glädjas åt en juletid med gemenskap, julstämning och svenska specialiteter, även om det 
inte är som vanligt i år. I Zürich erbjuder vi julförsäljning i församlingshemmet på många, 
utspridda tider. Fyll din kasse med pynt, presenter, julmust, sirap, ljus eller pepparkakskryddor 

Vi har öppet på spridda tider från 20:e november till mitten av december.  

i våra lokaler.  

 


