
 

Kära månadsbrevläsare 

Tänker du ibland på det: att ett hjärta slår inom dig och att bakom varje människas fasad sker 
samma ska vid varje ögonblick? Vare sig du sitter tillsammans med andra och fikar, står i kö på 
affären eller kör bil, så finns ett hjärta där i varje människa som slår i sin egen takt. Några fort, 
andra lite långsammare, men oavbrutet utan att ge sig någon vila. Från livets första ögonblick 
fram till livets slut hinner hjärtat i genomsnit
hundratusen gånger per dag. En ofantlig prestation för en liten kroppsdel 
en knuten näve. Alla kroppsdelar får på något sätt ta ut sin rätt och vila från sin verksamhet, 
fötterna, ögonen, händerna, benen men hjärtat a
Har du någon gång tänkt på det att Jesus aldrig kallar de sina för ”kristna”? En beteckning på 
dem som tror på honom, som används för det mesta än idag. Jesus däremot kallade alltid de 
som följde honom för ”lärjungar”, och
uppståndelse: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och 
den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut.” (Mat 28:19)
Vid närmare eftertanke kom jag på att ordet lärjunge ger en bättre beskrivning på vad en 
kristen är. En lärjunge är en livslång elev hos Gud som hela tiden, oavbrutet och utan att kunna 
ta något uppehåll behöver lära sig av Gud och hans 
ständigt kan utvecklas, förändras och blir mer lik Guds väsen. Ett kristet liv går så att säga att 
jämföra med ett hjärta som hela tiden är igång. Och dopet är i så fall det första hjärtslaget av 
ett livslångt lärande och en livslång inre förändringsprocess som tar hela människan i 
besittning. Tankarna, känslorna och handlingarna. Lärjungen kan aldrig släppa sin lärare annars 
är hon död.  
Men vad som gäller lärjungen gäller även läraren. Även i Gud slår ett hjärta som al
släppa eleven och som alltid finns där ända till tidens slut för att utveckla och undervisa om 
livet.  
 
Så firas varje dag en Alla hjärtans dag i Guds rike. 

Marcus Heutmann                                                                       
tf kyrkoherde                                                                                                        
Zürich-Basel församling                                                              
                                                                                                                                                   

 

Livets anhängare 

Tänker du ibland på det: att ett hjärta slår inom dig och att bakom varje människas fasad sker 
samma ska vid varje ögonblick? Vare sig du sitter tillsammans med andra och fikar, står i kö på 

bil, så finns ett hjärta där i varje människa som slår i sin egen takt. Några fort, 
andra lite långsammare, men oavbrutet utan att ge sig någon vila. Från livets första ögonblick 
fram till livets slut hinner hjärtat i genomsnitt slå tre miljarder gånger och 
hundratusen gånger per dag. En ofantlig prestation för en liten kroppsdel 

näve. Alla kroppsdelar får på något sätt ta ut sin rätt och vila från sin verksamhet, 
fötterna, ögonen, händerna, benen men hjärtat aldrig, det skulle vara dess död. 
Har du någon gång tänkt på det att Jesus aldrig kallar de sina för ”kristna”? En beteckning på 
dem som tror på honom, som används för det mesta än idag. Jesus däremot kallade alltid de 
som följde honom för ”lärjungar”, och han uppmanar även i dopbefallningen efter sin 
uppståndelse: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och 
den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 

slut.” (Mat 28:19) 
Vid närmare eftertanke kom jag på att ordet lärjunge ger en bättre beskrivning på vad en 
kristen är. En lärjunge är en livslång elev hos Gud som hela tiden, oavbrutet och utan att kunna 
ta något uppehåll behöver lära sig av Gud och hans ord, så att den egna personlig
ständigt kan utvecklas, förändras och blir mer lik Guds väsen. Ett kristet liv går så att säga att 
jämföra med ett hjärta som hela tiden är igång. Och dopet är i så fall det första hjärtslaget av 

ch en livslång inre förändringsprocess som tar hela människan i 
besittning. Tankarna, känslorna och handlingarna. Lärjungen kan aldrig släppa sin lärare annars 

Men vad som gäller lärjungen gäller även läraren. Även i Gud slår ett hjärta som al
släppa eleven och som alltid finns där ända till tidens slut för att utveckla och undervisa om 

Så firas varje dag en Alla hjärtans dag i Guds rike.  

Heutmann                                                                        
                                                                                                        

församling                                                                                             
                                                                                                                                      

Tänker du ibland på det: att ett hjärta slår inom dig och att bakom varje människas fasad sker 
samma ska vid varje ögonblick? Vare sig du sitter tillsammans med andra och fikar, står i kö på 

bil, så finns ett hjärta där i varje människa som slår i sin egen takt. Några fort, 
andra lite långsammare, men oavbrutet utan att ge sig någon vila. Från livets första ögonblick 

h inte mindre än 
som inte är större än 

näve. Alla kroppsdelar får på något sätt ta ut sin rätt och vila från sin verksamhet, 
ldrig, det skulle vara dess död.  

Har du någon gång tänkt på det att Jesus aldrig kallar de sina för ”kristna”? En beteckning på 
dem som tror på honom, som används för det mesta än idag. Jesus däremot kallade alltid de 

han uppmanar även i dopbefallningen efter sin 
uppståndelse: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och 
den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 

Vid närmare eftertanke kom jag på att ordet lärjunge ger en bättre beskrivning på vad en 
kristen är. En lärjunge är en livslång elev hos Gud som hela tiden, oavbrutet och utan att kunna 

ord, så att den egna personlig-heten 
ständigt kan utvecklas, förändras och blir mer lik Guds väsen. Ett kristet liv går så att säga att 
jämföra med ett hjärta som hela tiden är igång. Och dopet är i så fall det första hjärtslaget av 

ch en livslång inre förändringsprocess som tar hela människan i 
besittning. Tankarna, känslorna och handlingarna. Lärjungen kan aldrig släppa sin lärare annars 

Men vad som gäller lärjungen gäller även läraren. Även i Gud slår ett hjärta som aldrig kan 
släppa eleven och som alltid finns där ända till tidens slut för att utveckla och undervisa om 

          



 

 

Gudstjänster och övrig verksamhet 

Under februari månad håller vi gudstjänst i Zürich och Baar. Vi avvaktar med att börja med 
gudstjänster i Basel. Tjänstgörande präst är Jan Fredriksson. Gudstjänsterna äger rum under 
förutsättning att nuvarande Corona-restriktionerna kvarstår. Skulle vi vara tvungna att ställa in 
gudstjänsten så informerar vi er genom ett mejlutskick. Men kolla även aktuell information på 
vår hemsida och på facebook. Gudstjänsten följer gällande skyddskoncept, dvs. handhygien vid 
ingången och så ber vi om att bära munskydd. Församlingssång är fortsatt inte möjligt under 
gudstjänsten. Vi ber er också om att ni anmäler er till gudstjänsten genom att mejla till 
zurich@svenskakyrkan.se  

Våra övriga samlingar i församlingen kan tyvärr fortsatt inte startas upp innan myndigheterna 
tillåter oss att mötas fysiskt igen. Än måste vi hålla ut och avvakta utvecklingen. Vi ber om er 
förståelse. Tack så mycket.  Däremot fortsätter vi med vår barn- och ungdomsverksamhet.  
 

Våra gudstjänster under februari:  

Zürich 
Sön 21/2  Gudstjänst i Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47. kl. 14.00,  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
Vi ber er att ni anmäler er till:  zurich@svenskakyrkan.se senast 18/2. 

Baar 
Ons 24/2 Gudstjänst i reformierte Kirche i Baar, kl. 19.00,  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
Vi ber er att ni anmäler er till:  zurich@svenskakyrkan.se senast 22/2. 

 

Digitala morgonböner och gudstjänster från utlandskyrkan  

Under våren 2021 kan svensktalande som bor utomlands delta i digitala morgonböner och 
söndagsgudstjänster som leds av personal från utlandskyrkan. Läs mer: 

www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan  
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Semla-öppet-hus i församlingshemmet i februari  
och träningsgrupp 

Den 16 februari är det Fettisdagen. Inför detta planerar vår volontär Klara utdelning och 
försäljning av hembakade Semlor (takeaway). Missa inte detta! Öppettider kommer på 
facebook och hemsidan! Tanken är alltså att ha februari-öppet-hus i församlingshemmet (max 5 
personer åt gången) och att man får med sig en semla gratis och vill man ha fler med sig får 
man betala. Kom och säg hej, stanna en stund och t ex ta en runda och titta på alla våra böcker 
(alla vuxenböcker i lekrummet och hallen är till salu, och vissa barnböcker såsom 
Bamsetidningar) eller det som finns kvar av julförsäljningen (kryddor, några konserver och lite 
flaggor, brickor och annat smått och gott) eller vår nya barnklädes-second hand-hörna, och 
hämta en semla! 
 
Vi tar tacksamt emot barnböcker och spel och rena fina barnkläder och skor (gärna med 
svenska märken) till vår försäljning! Hör av er till Klara 079 416 77 32. 
 
Klara planerar också en träningsgrupp (max 5 personer) som träffas och tränar cirkelträning i 
olika parker i Zürich. Mer info om detta kommer via Klara på facebook!  
 

En hälsning från Mats Björk 

Tack Zürich-Basel! 

Under en kort period, endast några veckor i oktober, fick jag möjligheten att vikariera som präst 
i församlingen i Zürich-Basel. Och hade det inte varit för den eländiga pandemin så hade det 
blivit ytterligare ett antal veckor både i november och december. Istället blev det 
distansvikariat med morgonböner via Zoom och förinspelade gudstjänster varje söndag. Trots 
att detta knappast är optimalt så har det ändå känts meningsfullt och roligt och jag är otroligt 
glad över att jag fått lära känna både verksamheten och flera av de svenskar som bor i Zürich-
Basel.  

Under denna tid har jag också förstått vad Svenska kyrkan betyder för många av de 
svensktalande i området och jag hoppas och ber att församlingen hittar former för en fortsatt 
god verksamhet. 
Med denna korta hälsning vill jag få tacka för mig och också rikta ett tack till er alla för att ni 
med öppna armar tog emot mig när jag kom i oktober. Zürich-Basel finns i mitt hjärta. 

Mitt ordinarie arbete med att vara mobil präst i Afrika fortgår nu, även det på distans, och jag 
ser fram emot en tid då begrepp som ”distans” och ”restriktioner” inte längre är det som styr 
våra liv och verksamheter. 
Till sist vill jag få dela en irländsk välsignelse med er och genom den önska både församlingen 
och varje enskild individ Guds välsignelse (Svensk psalm 730): 

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. 
 
Med vänliga hälsningar 
Mats Björk                                                                                                                                                      3  



Barngrupper  

Barngruppen i Basel pausar tills 5-personer regeln släpper. 
 
Barngruppen i Zürich träffas som vanligt igen både onsdagar och fredagar i församlingshemmet, 
Kurvenstrasse 1. Max antal vuxna är 5 personer. 
 
Barngruppen i Zug träffas enbart utomhus. Max antal vuxna är 5 personer. 
 

Barnsång i Zürich  

Sången fortsätter på zoom onsdagar och fredagar kl 9.45. Eftersom barngrupp är tillåtet så vill 
vi också ge möjlighet att komma till Kurvenstrasse för lek och sång!  

På plats gäller följande: Klara leder barngruppen kl. 9.30-11.30, det får vara max 5 vuxna i 
församlingshemmet och de vuxna får inte sjunga.  
Klara sjunger med barnen (ledaren får sjunga) och med zoomdeltagarna. Vill de vuxna sitta med 
i ringen lyssnar de, nynnar och gör rörelser. Detta gäller alla onsdagar och fredagar. Alltså man 
får vara med på plats, men max 5 personer utöver barngruppen!  
Vi är tacksamma om ni anmäler er senast dagen innan till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se eller i 
whatsappgruppen. (Vill ni vara med i den mejla nummer till Åsa).  
 
Ons  3/2, 10/2, 17/2, 24/2.  kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  5/2,  12/2, 19/2. 26/2.  kl. 9.30 – kl. 11.30 

Barnsång i Zug 
 
Vi kör barnsång 0-10 år men enbart utomhus. 
Vi är tacksamma om ni anmäler er senast dagen innan till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se eller i 
whatsappgruppen. (Vill ni vara med i den mejla nummer till Åsa). 
Vår nya volontär Klara Lindberg håller i sången och hälsar er varmt välkomna!  
 
Tis 2/2.    kl 14.30 – 16.30                               Tis 16/2.  kl 14.30 – 16.30 
Tis 9/2.    kl 14.30 – 16.30                               Tis 23/2.  kl 14.30 – 16.30 

 
Onsdax 

Du som är mellan 4 och 10 år och vill träffas, leka och spela teater på svenska, välkomna! 
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 10/2 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.15.00 – kl. 17.30 
Ons 24/2 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.15.00 – kl. 17.30 

Anmälan till: asa.nyfeler@svenskakyrkan.se 
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Ung i Zürich 
 
För dig som jobbar som au pair, studerar eller är här av annan anledning.  
Vi umgås, fikar och pratar. Ibland har vi temakvällar eller utflykter. 
Mer info finns på: www.svenskakyrkan.se/zürich/au-pair-och-ungdomstraffar  
 
Regelbundna träffar inomhus på tisdagar: Max 5 personer 
 
Tis 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.19.00 – kl. 22.00 

Regelbunda träffar utomhus på lördagar på olika platser: Max 5 personer 

För mer info och anmälan mejla till: klaaara_@hotmail.com                                                             

Vara kyrka trots Coronaavstånd 

Fastän vi inte kan träffas i sedvanlig ordning vill vi gärna finnas till och hålla kontakt med så 
många som möjligt i församlingen. 
Så är det något du funderar över eller behöver hjälp med så ta gärna kontakt med oss.  
Vi finns bara ett telefonsamtal eller ett kort mejl bort från dig.  
 
Skriv till: zurich@svenskakyrkan.se så hör vi av oss eller  
så kan du ringa till kyrkorådets ordförande Lena Borgensten: 079 276 45 51. 
Det går även att kontakta tf kyrkoherde Marcus Heutmann: 079- 342 28 11  

 

Ur församlingsboken  

Avlidna 

Elsie Mary-Ann Rosén-Nilsson. Född 11/3 1931 och avliden 21/11 2020. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum i närmaste familjekretsen 5/12-2020. 
 
Vivi-Anne Irma Linnea Lerchmüller-Sundström. Född 24/9 1934 och avliden 26/12 2020. 
Bisättningsakten ägde rum på kyrkogården Friedhof Nordheim, Zürich 21/1 2021.  

 

Livets Gud, kärlekens Herre 

Tänd för vännen ditt eviga ljus. 

Kom i vår ensamhet, kom i vårt mörker. 

              Låt oss känna att du är där. 
 

                   (SvPs 626:2) 
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