
 

 

Ett hemestertips: 

Les Gorges de la Jogne en Gruyère -  
Jaunbachschlucht in La Gruyère 

Hemester 

 
För många av oss blev det inte någon hemresa till Sverige denna sommar. Istället tillbringade 
vi sommarlovet i Schweiz med det vackra ordet ”hemester”. Ordet hemester innebär att 
semestern ägnas i eller i närheten av hemmet där dagsutflykter till närområdet ersätter den 
stora flyg- eller bilresan. Hemester är ett så kallat teleskopord, bildat av ”hemma” och 
”semester” -  för mig en rätt så finurlig ordskapelse som togs upp i språkrådets lista över 
nyord året 2009.  
På något sätt blev denna ofrivilliga semesterplanering orsaken till en ny förälskelse i det 
vackra landet Schweiz som har så många smultronställen att bjuda på. Detta lindrade något 
sorgen över att inte kunna vara med och njuta av allas älskade Sommar-Sverige. 
 
Något annat teleskopord som ger mig hemmakänsla och som har funnits med i vår bibel 
sedan några tusen år tillbaka är det välkända ordet och namnet ”Jesus”.  
Detta namn uppstod genom en omformning av de hebreiska orden för ”Herre” och 
”räddning” och tilldelades bland annat Guds son i samband med hans omskärelse.  
Hos honom skulle det däremot ganska snart visa sig att namnet stod för något mer än bara 
vackra bokstäver. När människor ropade efter Jesus och började lära känna honom så 
besannades löftet om räddning i deras egna liv. Det hände sig att folk, gammal och ung, blev 
så förälskade i detta namn att de själva ville bli uppkallade efter Jesus. Och så gör vi än idag 
när vi döper i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.  
Men så fortsätter hädanefter upptäcktsfärden kring Jesusnamnet i det egna livet och i 
gemenskap med den lokala hemförsamlingen. Något av hemester är det väl att leva som 
kristen i vardagen.  
 
Välkommen till höstens alla gudstjänster och övriga verksamhet i vår församling.  
Med vänliga hälsningar 

Marcus Heutmann 
tf. kyrkoherde Zürich-Basel församling 



 
 

 

Månadsbrev september 

Lägg till församlingens hemsida bland dina favoriter: 
www.svenskakyrkan.se/zurich

Här hittar du all viktig information om vår församling och dess verksamhet.

Du kan följa alla församlingens aktiviteter, gudstjänster och samlingar.  Även information om 
eventuella ändringar kan lättare meddelas på detta sätt och 
allt som händer i vår vidsträckta församling. Har du frågor kan du gärna kon

 

Obs! Corona!  
Församlingen följer vid sina gudstjänster och övriga samlingar det skyddskoncept som den 
reformerta kyrkan i Schweiz har antagit. I övrigt håller vi oss till den lokala kyrkans regelverk.
Men det är också viktigt att du själv 
riskgrupp.  
 
Tills vidare gäller följande: 
 
- hålla avstånd på 1,5 m 

- handdesinfektionsmedel står till förfogande.
 
- följ anvisad plats i kyrkan. Familjer kan sitta tillsammans. 

- alla som har några sjukdomssymptom eller som befinner sig i tillförordnad karantän 
stannar hemma. Vi ses nästa gång!

-anmälan eller närvarolista med namn och telefonnummer
 
- ifall smittan uppstår i våra samlingar så kan myndigheterna utifrån namnlistan anordna    
karantän.  
 

 

 

 

 

 

september 2020 

Lägg till församlingens hemsida bland dina favoriter:  
www.svenskakyrkan.se/zurich   

Här hittar du all viktig information om vår församling och dess verksamhet.

följa alla församlingens aktiviteter, gudstjänster och samlingar.  Även information om 
eventuella ändringar kan lättare meddelas på detta sätt och du får en bättre överblick över 
allt som händer i vår vidsträckta församling. Har du frågor kan du gärna kon
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Men det är också viktigt att du själv tar ansvar för din hälsa. Särskild när du tillhör en 
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Alla våra gudstjänster under september: 

Zürich 
 
Sön 6/9  Gudstjänst i Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47. kl. 14.00, Präst: Eva Eiderbrandt. 
Därefter samvaro i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1. Lek och sång och pyssel för 
barnen! Välkomna stora som små! 
 

Basel 

Sön 13/9  Gudstjänsten i Folke Truedssons Kulturateljé i Röchenz är INSTÄLLD pga den 
pågående coronapandemin!!  
 
Sön 20/9  Högmässa i Kartäuserkirche i Basel tillsammans med den tyska och den finska 
församlingen. kl. 10.00 
 
Baar 
 
Ons 16/9  Mässa i reformierte Kirche i Baar, kl. 19.00. Präst: Marcus Heutmann 

Övrig församlingsinformation 

Barnsång i Zürich 
 
Nu startar barnsången igen! Från och med september kör vi barnsång 0-5 år som vanligt igen 
både onsdagar och fredagar i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1.  
Vår volontär Linda Skogsmyr håller i sången och hälsar er varmt välkomna!  
Vi sjunger ca kl. 9.45- kl. 11.30. Var och en tar med eget fika. 
 
Ons 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  11/9, 18/9, 25/9, 2/10 i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, kl. 9.30 – kl. 11.30 
 

Barnsång i Basel 

Tor 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10  kl. 14:30–16:30  

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

Barnsång i Zug 

Nu startar vi barnsång 0 - 10 år i Zug!  
 
Första gången blir ons 2/9, kl 14.30 hemma hos Lena Borgensten, Zugerbergstrasse 48, Zug. 
Det blir varje vecka men med varierande tider måndag, tisdag eller onsdag. Alla är varmt 
välkomna! Lena bjuder på fika. 
Kontaktperson: Lena Borgensten, mob.: 079 276 45 51 

 



Onsdax 

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 9/9 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.15.00 – kl. 17.30 

Ons 23/9 kl.15.00 – kl. 17.30 

Anmälan till: asa.nyfeler@svenskakyrkan.se 

 

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  
 
Tis 15/9 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.19.00 – kl. 20.00 

Tis 29/9 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.19.00 – kl. 20.00 

Kontaktperson: Frida Mattsson, mob.: 076 343 80 68 

 

Tisdagslunch 
 
Tis 8/9 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.12.30  
Lena Borgensten och Kajsa Hallberg Claesson ansvarar för denna trevliga tillställning.  
Vår volontär Linda Skogsmyr som kommer vara här i september och oktober, får ni också 
träffa vid lunchen: Välkomna! 
 
Kontaktperson: Lena Borgensten, mob.: 079 276 45 51 
 
 
Torsdagslunch 
 
Tor 24/9 i församlingshemmet på Leimenstrasse 10, Basel. kl. 12.30 
Kontaktperson: Lena Pfeiffer, mob.: 0 79 524 30 37  
 

Öppet hus i Basel  
 
Ons 16/9 i församlingshemmet på Leimenstrasse 10, Basel. kl. 19.00 – kl. 22.00  
Ingrid Thönen och Lena Pfeiffer hälsar alla hjärtligt välkomna och serverar våfflor. 

Kontaktperson: Ingrid Thönen, mob.:  079 454 22 11   
                              Lena Pfeiffer, mob.: 0 79 524 30 37 
 


