
           

Portar, öppna er vida!
Låt ärans konung draga in!

Det är Herren, den väldige hjälten,

Portar, öppna er vida!
Låt ärans konung draga in!

Det är Herren Sebaot,

 

Kära månadsbrevläsare 

Två gånger om året byter den liturgiska färgen i kyrkan till lila. Detta händer under 
fastetiden och färgen symboliserar en tid av förber
den vara förberedd på att ta emot honom. Adventstidens förberedelse avslutas med Jesus födelse till jul, 
fastetidens stora höjdpunkt är Jesu intåg i Jerusalem som firas på palmsöndag. Den inleder 
veckan i Jesu liv som kallas för stilla veckan. 
Intressant är att både advents- och fastetiden präglas av samma 
åsna in till staden Jerusalem. (Matt 21: 1
därifrån red han ner för Olivberget, omringad
skar kvistar från träden och stödde dem på vägen sju
en kunglig mottagning. 
 Jerusalem på Jesu tid var omgiven av en mur och stadsportar. Genom vilken av stadsportarna Jesus red in till 
staden sägs inte i bibeln men något talar för den port som ligger p
Gyllene porten eller Nådeporten. På Jesu tid var de
”Den sköna porten” (Apg 3:2) 
Porten vi ser idag är inte längre den som fanns på Jesu tid utan byggdes 
resterna av den gamla stadsporten. Den 
det än idag.  Några judiska traditioner ser detta som en uppfyllelse av profeten Hesekiel 44: 1
och man väntar på att porten först ska öp

Som kristna behöver vi däremot inte vänta otåligt på att denna dag inträffar utan redan nu står den 
uppståndne Herre vid tröskeln av våra liv och ber om att få vara vår gäst.  

 
Portar, öppna er vida! 

 
Portar, öppna er vida!      Höj er, uråldriga dörrar! 

Låt ärans konung draga in!     Vem är då ärans konung?
 

Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.
 

Portar, öppna er vida!       Höj er, uråldriga dörrar! 
Låt ärans konung draga in!    Vem är han, ärans konung?

 
Det är Herren Sebaot, han är ärans konung. 

(Psaltaren 24) 

Två gånger om året byter den liturgiska färgen i kyrkan till lila. Detta händer under 
en tid av förberedelse. Församlingen väntar på Jesu ankomst och därför vill 

den vara förberedd på att ta emot honom. Adventstidens förberedelse avslutas med Jesus födelse till jul, 
intåg i Jerusalem som firas på palmsöndag. Den inleder 

kallas för stilla veckan.  
och fastetiden präglas av samma bibliska berättelse om hur Jesus rider på en 

(Matt 21: 1-11) Enligt evangelierna fick Jesus låna en åsna i byn Betfage och 
omringad av en jublande folkmassa som bredde ut sina mantlar på vägen, 

skar kvistar från träden och stödde dem på vägen sjungande: ”Hosianna, Davids son ”. Det blev med andra ord 

av en mur och stadsportar. Genom vilken av stadsportarna Jesus red in till 
men något talar för den port som ligger precis mitt emot templet. Den kallas 

eller Nådeporten. På Jesu tid var den Jerusalems vackraste stadsport och fick därefter namnet 

längre den som fanns på Jesu tid utan byggdes långt senare under 500 talet på 
en osmanske sultanen Süleyman I murade igen 

det än idag.  Några judiska traditioner ser detta som en uppfyllelse av profeten Hesekiel 44: 1
väntar på att porten först ska öppnas igen när Messias anländer.  

Som kristna behöver vi däremot inte vänta otåligt på att denna dag inträffar utan redan nu står den 
uppståndne Herre vid tröskeln av våra liv och ber om att få vara vår gäst.   

 

Vem är då ärans konung? 

Herren, väldig i strid. 

Vem är han, ärans konung? 

Två gånger om året byter den liturgiska färgen i kyrkan till lila. Detta händer under både advents- och 
edelse. Församlingen väntar på Jesu ankomst och därför vill 

den vara förberedd på att ta emot honom. Adventstidens förberedelse avslutas med Jesus födelse till jul, 
intåg i Jerusalem som firas på palmsöndag. Den inleder också den sista 

berättelse om hur Jesus rider på en 
Enligt evangelierna fick Jesus låna en åsna i byn Betfage och 
av en jublande folkmassa som bredde ut sina mantlar på vägen, 

ngande: ”Hosianna, Davids son ”. Det blev med andra ord 

av en mur och stadsportar. Genom vilken av stadsportarna Jesus red in till 
recis mitt emot templet. Den kallas idag för 

Jerusalems vackraste stadsport och fick därefter namnet 

långt senare under 500 talet på 
murade igen porten 1541 och så är 

det än idag.  Några judiska traditioner ser detta som en uppfyllelse av profeten Hesekiel 44: 1-3 och det sägs 

Som kristna behöver vi däremot inte vänta otåligt på att denna dag inträffar utan redan nu står den 



”Gör porten hög, gör dörren bred, ditt hjärta till hans boning red.  
Han komma vill, han närmar sig med liv och med allt gott till dig.  

Dig vare pris, o Jesus kär, som mig så mild och nådig är.” (SvPs 107: 4) 
 

Med vänliga hälsningar  

Marcus Heutmann                                                                        
tf kyrkoherde                                                                                                         
Zürich-Basel församling                                                                                               
                                                                                                                                                            

 

  

Kyrkorådets ordförande har ordet: 

Vi går mot ljusare tider, även ur ”Corona”-synpunkt. Därför har vi nu börjat med våra gudstjänster, givetvis 
under iakttagande av alla skyddsregler: När ni kommer in i kyrkan ”spritar” ni händerna, tar på munskydd och 
skriver upp namn, telefon eller email, så vi kan spåra er vid behov. Dessa deltagarlistor slänger vi efter några 
veckor.  

I kyrkan får endast en solist sjunga. Organisten spelar melodin, sedan läser en kyrkvärd psalmen och därefter 
läser vi tyst alla verserna under orgelmusik. Det är inte så dumt som det låter. Vi avstår också från en 
gemensam måltid/fika efteråt, till dess situationen förbättrats. Ni är alla hjärtligt välkomna! 

Under våren gläder vi oss åt att Jan Fredriksson håller gudstjänst hos oss. Han skulle ha varit vikarie här hösten 
2019 till sommaren 2020, men p.g.a av byråkratiska problem gick det då inte. De är nu lösta.  

Från avdelningschefen för Svenska kyrkan i utlandet har vi just fått besked om att en ny präst för hela Schweiz 
kommer att rekryteras att börja 1 september. Denne får i uppdrag att bilda en ny församling. Information om 
vem det blir kommer att ges senast 1 juli 2021. Alla detaljer är oklara, men vi återkommer med information så 
snart vi vet mer. 

Varför dessa förändringar? I grunden beror de på att medlemsantalet i Svenska kyrkan i Sverige minskat under 
senaste åren. Med mindre inkomster måste det dras ner främst på antalet anställda. När utlandskyrkan kom 
in i Kyrkomötet 2013 låg budgeten för dess 31 församlingar på 110 miljoner SEK. 2020 hade den dragits ner till 
70! I snabb takt förväntas vi bli ”självbärande”. Det säger sig själv att endast de församlingar vars medlemmar 
är beredda att bidra mer på olika sätt, ekonomiskt eller genom frivilligarbete, kommer att finnas kvar 

Tack vare många insatser från våra frivilliga i församlingen och duktiga volontärer, har vi lyckats hålla barn- 
och ungdomsverksamheten igång, liksom det som varit möjligt under pandemin. Det ger mig hopp inför 
framtiden när jag besöker våra barnsångsgrupper, nu kan tom alla vara med och sjunga för full hals hemma 
via zoom, se info under barnsång! 



Vi har onekligen utsatts för ”prövning” under de senaste åren, men vi har klarat att fortsätta och t.o.m. starta 
fler verksamheter förvånansvärt bra. Tyvärr sinar ”skattkistan”, trots att flera av er betalat era 
församlingsbidrag och gåvor under de senaste månaderna. Vi behöver en Pippi Långstrump eller trollkarl!   

Under kyrkomötet 2019 lyckades vi förtroendevalda från utlandsförsamlingarna med två rösters marginal 
lobba oss till extra resurser för utlandskyrkan under 2020 och 2021. I det reducerade digitala kyrkomötet 2020 
lyckades vi få med en skrivning att även utlandskyrkan skall få del av de 50 extra miljonerna som ges i 
”pandemipengar”. Vi har redovisat vår ökade förlust, men om vi beviljas något är oklart. Vi bemöts dock med 
ökad respekt i kyrkomötet, så långsiktigt har vinden vänt till vår fördel. Men det gäller att överleva till dess de 
opolitiska nomineringsgrupperna (fungerar som partier) ökat och de politiska grupperna tappar sin majoritet. 
Nu är socialdemokraterna och centern störst. POSK (politiskt obundna i Svenska kyrkan) har stött oss allra 
mest. Så tipsa gärna era vänner i Sverige om att de skall rösta på dem i kyrkovalet. Det kommer oss till godo. 

En riktigt fin mars månad önskar jag er alla samt att vi får mötas i större utsträckning då! 

Lena Borgensten 

 

Gudstjänster och övrig verksamhet 

Under mars månad håller vi gudstjänst i Zürich, Basel och Baar. 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.  
 
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 mars:  

Zürich 
Sön 21/3  Jungfru Marie bebådelsedag  
Gudstjänst i Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47. kl. 14.00.  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
 
 
Basel 
Lör 20/3 Gudstjänst i Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10. kl. 16.00. 
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
 

Baar 
Ons 24/3 Gudstjänst i reformierte Kirche i Baar, kl. 19.00.  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
 



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.  
I synnerhet vill vi uppmärksamma gudstjänsten, sön den 7/3: Mats Björk, mobil präst Afrika och Dubai 
Läs mer: 

www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan  

 

 

Barngrupper  

Barngruppen i Basel håller till enbart utomhus. 
 
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 15 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  3/3, 10/3, 17/3, 24/2, 31/3.  kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  5/3,  12/3, 19/3. 26/3.             kl. 9.30 – kl. 11.30 

Barnsång i Basel 

Tor 4/3, 11/3, 18/3, 25/3.  kl. 14:30 – 16:30  
 
Under Coronatiden håller vi till enbart ute. 

Kontaktperson: Britt Ott-Nilsson, mob.: 076 562 11 61  
                                                                                                                                                                                             



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 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3. 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 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/,5 19/5, 2/6, 16/6 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.15.00 – kl. 17.30 
 
Anmälan till: asa.nyfeler@svenskakyrkan.se 

 
Onsdagsung 

För dig som är mellan 11 och 14 år, så startar vi nu igång med onsdagsung.  
Vi träffas varannan onsdag mellan 15:00-17:30 på Kurvenstrasse 1 för att umgås, fika, diskutera och ha roligt 
tillsammans.  
Vårens träffar:  3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 och 9/6.  
Anmälan och mer info ring volontären Klara: 079- 416 77 32 senaste måndagen samma vecka som ni planerar 
att vara med.  
Träffarna är avgiftsfria eftersom det är ett nyuppstartat projekt.  
Känn er hjärtligt välkomna allihop! 

 

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 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.19.00 – kl. 22.00 

Regelbunda träffar utomhus på lördagar på olika platser: Max 15 personer 

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

 

 
 

Träningsgrupp  
 
Volontären Klara inbjuder till en träningsgrupp som träffas och tränar cirkelträning i olika parker i Zürich.   

Våren står runt hörnet och det finns många anledningar att träna och en är framförallt att göra detta 
tillsammans. Då är det väldigt roligt och peppande, och på köpet får man en härlig känsla i kroppen.  
Det är ett pass baserat på egen kroppsvikt och passar både dig som tränar för första gången och för dig som 
hållit på ett tag. 

Vi träffas varje torsdag i mars mellan kl.10.00 - 11.00 i Beckenhof-parken för ett träningspass med fokus på 
styrka och uthållighet. För tillfället är det en maxgräns på 15 personer men är du intresserad och vill vara med 
så skicka ett meddelande till volontären Klara: 079-416 77 32. 

Det rekommenderas att ta med kläder efter väder, något oömt att ligga på (förslagsvis en handduk, plastpåse 
eller yogamatta), vattenflaska och ett härligt humör. Väl mött! 
 

Öppet hus på Kurvenstrasse 1, Zürich 
 
Onsdagar, torsdagar och fredagar mellan kl. 12.30 – 17.00 (max 5 personer) 
 
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.  

Stöd vårt kyrkliga arbete och lämna en gåva, tack! 

                         Vi har ingen fast årsavgift men rekommenderar 200.- per familj och 150.- för enskilda. 
                                                        Alla gåvor - små som stora - mottages tacksamt. 
                                                             Schwedische Kirche Zürich-Basel, 8000 Zürich 
                                                                                          Postgiro: 80-2508-4 

IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4  
BIC POFICHBEXX 


