
 
 

”Får jag röra vid din mantel med mitt hjärtas tysta bön?” 
 

Aftonpsalm, Pälle Näver 

 

Låt mig spänna bönens vinge; 
himlen är så hög ikväll. 

Friden svävar över jorden, 
viskande vid varje tjäll. 

 
Bortom skogen, bortom bergen, 

upp mot aftonskyn det hörs 
som ett stilla sus av vingar, 
som av längtan uppåt förs. 

 
I Betania, när kvällen 

bringar doft från ros och slån, 
vill i afton tyst jag möta 

timmermannens store son. 
 

Mästare! Jag ser dig komma 
outsägligt rik och skön; 

får jag röra vid din mantel 
med mitt hjärtas tysta bön. 

 
lyssna till sången:  

www.youtube.com/watch?v=HikBNQyA2yI 

 
 

 

 



Kära månadsbrevläsare! 

Dagarna blir allt kortare och kyrkoåret närmar sig sitt slut, samtidigt som det nya kyrkoåret står 
på glänt. I år infaller första advent redan under november månad.  
 
Det är med blandade känslor jag blickar både bakåt och framåt. Mycket blev annorlunda i våra liv 
och i församlingen detta år och än syns inte någon ljusning på horisonten. Tack och lov har de 
allra flesta hälsan i behåll och ingen som jag vet, har blivit allvarligt drabbat av Corona-viruset. 
Men pandemin har ändå satt sina djupa spår.  
Det som har påverkat oss mest i församlingen är att våra gudstjänster och samlingar inskränks av 
olika restriktioner. Myndigheternas åtgärder är till viss del nödvändiga för att skydda 
befolkningen men de gör också att det är svårt att planera något framåt i tiden. 
För många förändringar på kort tid klarar ingen verksamhet av utan att ta skada. Här är vi inte 
ensamma som församling, utan det har påverkat alla föreningar och organisationer som jobbar 
med människor i det här landet. 
För mig som präst har det varit extra svårt att se hur religionsfriheten har satts åt sidan under 
Corona-tiden, eftersom den upplevs som ett hot i samhället, snarare som en möjlighet för att 
lösa krisen.  
Just nu är det farligt när människor möts och har gemenskap med varandra. Varningsflaggan höjs 
när lovsången till Gud hörs i våra kyrkor och livets bröd, som är Kristi kropp och blod, anses vara 
en smittorisk. På något sätt känns det så som om också Gud ska hållas på avstånd. Hans ansikte 
har fått en mask på sig fastän hans välsignelse till oss alla utgår just därifrån.  

”Herren välsigne dig och bevare dig 
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.”  

4 Mos 6: 24-26 

Den aktivismen av åtgärder som vi hittills har varit med om går enligt min uppfattning stick i stäv 
mot det lugn som Jesus alltid förmedlar till de sina, oavsedd hur stor nöden är.  
”Var inte rädd, tro bara!” är Jesu svar mot den oro som finns ute i världen. Detta löftesord är 
något att lita på och lär oss att lyfta blicken bort från döden upp mot livets Gud. (Mt 8: 23f, Mk 
5:35f)   
Med detta månadsbrev vill jag spänna bönens vinge från det gamla till det nya kyrkoåret.  
Låt oss röra vid Jesu mantel med vårt hjärtas tysta bön, såsom  Pälle Näver beskriver det så 
vackert i ovanstående sång och dikt. Jag tror vi känner alla hur mycket vi behöver ”närhet” 
i dessa dagar. Gud får vi alltid röra vid… 

 
Med vänliga hälsningar 

Marcus Heutmann 
tf. kyrkoherde  
Svenska kyrkan Zürich-Basel 

 

 



 

Månadsbrev november 2020 

Corona-situationen. Var står vi just nu?  
 
Med tanke på den ökade smittspridning som råder i hela Schweiz och de restriktioner som 
utfärdades nyligen av Bundesrat har vi ställt om vår verksamhet. Detta innebär att vi kommer att 
reducera våra aktiviteter och samlingar.  
Med anledning av den rådande Corona-situationen har ledningen för Svenska kyrkan i utlandet 
tagit beslutet att inte sända ut någon präst till församlingen fram till årsskiftet. Tyvärr kommer 
alla planerade gudstjänster därför att vara inställda. Istället har prästen Mats Björk lovat att hålla 
kontakt med församlingen från Sverige via internet och att inbjuda till veckans andakt.  
Mycket sorligt är också att vi inte kan genomföra våra kära julbasarer i Zürich och Basel i år.  
Men tanken är att kunna inbjuda er till ett alternativt program där vi skapar svensk julstämning.  
Mer information om detta följer. 
Det är jättesvårt just nu att planera något framåt i tiden. Vi hoppas och ber om er förståelse när 
mycket blir annorlunda i dessa svåra tider.   
 

Ditt stöd behövs! 

Kära vänner och stödjare av Svenska kyrkans församling Zürich Basel  

Tack vare er trogna aktiva insats och era gåvor under många år har vi i kunnat leva ett rikt 
församlingsliv för stora och små. För många är och förblir kyrkan en viktig punkt i livet och en 
mötesplats. 
Coronatiden slår hårt mot kyrkan, när gudstjänstfirandet och de sociala kontakterna blir 
inskränkta. Dessa är ju vår kärna och stjärna! Även vår ekonomi blir hårt drabbat. I år kommer vi 
inte att kunna genomföra vår julbasar och lucia-evenemang i samma utsträckning, och därmed 
kommer den största inkomstkällan, bortsett från gåvorna, att falla bort. Våra kostnader förblir 
dock oförändrade (hyror, personal, försäkringar, bilen, basarinköpen etc.). 
Kyrkorådet ser med bekymmer på det ekonomiska läget. En ekonomi i balans är naturligtvis en 
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att existera i längden.  
För att kunna nå detta mål är vi i år beroende av extra mycket gåvor och donationer. 

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

Ditt stöd behövs! 
Tacksamt tar vi emot en gåva till vårt kyrkliga arbete i Zürich-Basel församlingen.  

Kontouppgifter: 

Schwedische Kirche  
Zurich-Basel, 8000 Zürich 

IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4     



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

 

Alla våra gudstjänster: 
 
Obs! Alla gudstjänster under november och december 
 
Prästen Mats Björk kommer istället
med start den 8 november. Hans andakter utgår då från kommande söndags texter, psalm, 
betraktelse/reflektion, psalm och avslutande bön (ca: 10

Länken till församlingens facebooksida
https://sv-se.facebook.com/pg/Svenska
 

 

Veckans andakt  

1/11     Alla Helgons dag 
8/11     22 söndag efter trefaldighet
15/11   Söndagen före domssöndagen
22/11   Domssöndagen 
29/11   1 advent 
 

Kära vänner i församlingen  
 
Jag beklagar att jag på grund av den rådande coronasituationen inte kan resa till Schweiz som 
planerat. Eftersom jag är kvar i Sverige vill
på församlingens Facebooksida. Det är långt ifrån samma sak som att mötas i en kyrka, men ger 
oss ändå möjlighet att hålla kontakt och fira gudstjänst tillsammans. Titta gärna på andakten 
tillsammans med några vänner, samtala och drick kyrkkaffe efteråt.

Jag skulle bli glad om ni vill höra av er till mig med era tankar kring veckans andakt eller berätta 
något om er vardag under dessa Coronatider.

Trots att jag finns på distans så känns det 
förutsättningarna inte är de bästa.
Mejla till mig: mats.bjork@svenskakyrkan.se
Behövs det så ringer jag tillbaka så att du inte behöver stå för telefonkostnaderna till Sverige.
 
Med vänliga hälsningar 

   

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

Alla gudstjänster under november och december månad är inställda

istället 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:  
se.facebook.com/pg/Svenska-kyrkan-Z%C3%BCrich-Basel-131002427000207/posts/

refaldighet 
Söndagen före domssöndagen 

Jag beklagar att jag på grund av den rådande coronasituationen inte kan resa till Schweiz som 
planerat. Eftersom jag är kvar i Sverige vill jag istället inbjuda er till att ta del av ”veckans andakt” 
på församlingens Facebooksida. Det är långt ifrån samma sak som att mötas i en kyrka, men ger 
oss ändå möjlighet att hålla kontakt och fira gudstjänst tillsammans. Titta gärna på andakten 

mans med några vänner, samtala och drick kyrkkaffe efteråt.  

Jag skulle bli glad om ni vill höra av er till mig med era tankar kring veckans andakt eller berätta 
något om er vardag under dessa Coronatider.  

Trots att jag finns på distans så känns det värdefullt att finnas till för er även om 
förutsättningarna inte är de bästa.  

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.

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

inställda.   

r på församlingens facebooksida  
Hans andakter utgår då från kommande söndags texter, psalm, 

131002427000207/posts/  

 

 
 

Jag beklagar att jag på grund av den rådande coronasituationen inte kan resa till Schweiz som 
jag istället inbjuda er till att ta del av ”veckans andakt” 

på församlingens Facebooksida. Det är långt ifrån samma sak som att mötas i en kyrka, men ger 
oss ändå möjlighet att hålla kontakt och fira gudstjänst tillsammans. Titta gärna på andakten 

Jag skulle bli glad om ni vill höra av er till mig med era tankar kring veckans andakt eller berätta 

värdefullt att finnas till för er även om 

238 18 34 
Behövs det så ringer jag tillbaka så att du inte behöver stå för telefonkostnaderna till Sverige.  



Övrig församlingsinformation: 
 
Luncher, öppet hus och au pair-träffar:  

Alla planerade luncher, au pair/ung träffar och öppet hus-kvällar i Basel och Zürich är inställda.  
I Basel gäller detta de planerade aktiviteterna den 11 november, samt lunchen den 5 november.  
I Zürich ställer vi in lunchen den 10 november.  
 

Barngrupper 

Barngrupperna fortsätter som vanligt (men träffas i Basel endast utomhus).  
 
I Zürich kan du nu också vara med via zoom! Välkommen att klicka in dig och lyssna samtidigt 
som du sjunger med ditt/ dina barn hemma om du inte kan deltaga live. 
Mejla till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se så kommer en länk som du kan klicka på kl. 9.30. 
 

Barnsång i Zürich 
 
Höstens barnsång år igång! Vi kör barnsång 0-5 år som vanligt både onsdagar och fredagar i 
församlingshemmet, Kurvenstrasse 1.  
Vår nya volontär Åsa Davidsson håller i sången och hälsar er varmt välkomna!  
Vi sjunger från och med ca kl. 9.45. Var och en tar med eget fika. 
 
Ons 4/11, 11/11, 18/11, 25/11  i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  6/11,  13/11, 20/11, 27/11 i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, kl. 9.30 – kl. 11.30 
 

Barnsång i Basel 

Tor 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 kl. 14:30 – 16:30  
Under Coronatiden håller vi till enbart ute. 

Kontaktperson: Britt Ott-Nilsson, mob.: 076 562 11 61  
 
 
Barnsång i Zug 
 
För barn mellan 0 - 10 år i Zug!  
 
Ons 4/11, 2/12 Varierande plats, utomhus vid fint väder, kl. 14.30.  
 
Tis  10/11, 17/11, 24/11, 8/12 Varierande plats, utomhus vid fint väder, kl. 14.30.  
Kontaktperson och info om plats : Åsa Davidsson, mob.:  079 416 77 32 
 

 

 



Onsdax 

Du som är mellan 4 och 10 år och vill sjunga, leka och spela teater på svenska, 
Föräldrar lämnar sina barn kl. 
Kostnad 50 chf för en termin eller 10 chf per gång per barn.
 
Ons 11/11 i församlingshemmet 

Ons 25/11 i församlingshemmet 

Anmälan 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 
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
 

Vad händer med årets julbasar i Zürich och Basel? 

I år kan vi på grund av pandemin inte genomföra våra uppskattade julbasarer på det sätt som vi 
brukar. De planerade basarerna den 21 november i Zürich och den 28 november i Basel är 
därför inställda. I stället förbereder 
Så misströsta inte, julmusten väntar!
Vi planerar alltså för försäljnin
försäljning i våra lokaler.  
 
Hjälpande händer 
I Zürich behöver vi hjälp med att bemanna julförsäljningen. 
Skicka ett mejl till zurich@svenskakyrkan.se
 
Aktuell information om öppettider och
www.svenskakyrkan.se/zurich

Du som är mellan 4 och 10 år och vill sjunga, leka och spela teater på svenska, 
 15.00 och hämtar kl. 17.30.  

Kostnad 50 chf för en termin eller 10 chf per gång per barn. 

i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich, kl.15.00 – 17.30.

i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich, kl.15.00 – 17.30.

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. 

mats.bjork@svenskakyrkan.se 

 

Vad händer med årets julbasar i Zürich och Basel?  

I år kan vi på grund av pandemin inte genomföra våra uppskattade julbasarer på det sätt som vi 
De planerade basarerna den 21 november i Zürich och den 28 november i Basel är 

I stället förbereder vi i Zürich och Basel för fullt för en alternativ julförsäljning. 
Så misströsta inte, julmusten väntar! 

för försäljning på distans via hemsidan för upphämtning och för fysisk 

I Zürich behöver vi hjälp med att bemanna julförsäljningen.  
zurich@svenskakyrkan.se så koordinerar vi hjälpande händer.

Aktuell information om öppettider och sortiment kommer att finnas på: 
www.svenskakyrkan.se/zurich  

Du som är mellan 4 och 10 år och vill sjunga, leka och spela teater på svenska,  

17.30. 

17.30. 

några enkla och 
förutsättningslösa samtal kring kommande söndags bibeltexter och teman. Samtalen äger rum 

 

I år kan vi på grund av pandemin inte genomföra våra uppskattade julbasarer på det sätt som vi 
De planerade basarerna den 21 november i Zürich och den 28 november i Basel är 

Basel för fullt för en alternativ julförsäljning.  

via hemsidan för upphämtning och för fysisk 

så koordinerar vi hjälpande händer. 

 



Skyddskoncept – Covid19 
 
Vårt mål just nu är att ge församlingen 
och enligt de restriktioner och rekommendationer som finns.

I kyrkans lokaler gäller nu munskyddsplikt för alla över 12 år, förutom när vi sitter ner och äter. 
Fortsatt gäller även god handhygien, 
antecknar vi vilka som har varit där för att kunna underlätta smittspårning. 

 

Kyrkorådets ordförande har ordet

 
Kära församling 
 
”Vi ställer inte in, men tvingas
 
Vi kan tyvärr inte skicka ut ett
besked om vårt framtida församlingsliv
och pandemin gör det omöjligt
kommer vi att skicka ut månadsbrev,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/zurich
när vi snabbt behöver meddela
Jag vill därför be er alla som läser
mejladress till zurich@svenskakyrkan.se
gjort det! 
 
Förändringar i kyrkorådet 
 
Först och främst vill jag tacka 
sina 5 år, liksom kyrkostämman
Vårt kyrkoråd samarbetar i en
och Paul Hegraeus som ny ledamot
 
Personal 
 
Utmaningarna har varit många
har vi inte haft någon präst eller
Sedan 1 juli är kyrkoherden i Svenska
tillförordnad kyrkoherde för oss.
Baar/Zug. Marcus uppdrag är 
står regelbundet i kontakt med
prästfrågan skall lösas i framtid
diakon/assistent lär tyvärr vi inte
 
Fram till julen skulle Mats Björk
resa dit, komma till oss i tre omgångar
många av oss och hålla gudstjänster,
dock fått det tråkiga beskedet
Däremot så kommer han att vara
en dator, genom gudstjänster,
 

 

Vårt mål just nu är att ge församlingen möjlighet att fortsätta att samlas, men på ett säkert sätt 
och enligt de restriktioner och rekommendationer som finns. 

I kyrkans lokaler gäller nu munskyddsplikt för alla över 12 år, förutom när vi sitter ner och äter. 
Fortsatt gäller även god handhygien, vädring och att vi håller avstånd. På våra aktiviteter 
antecknar vi vilka som har varit där för att kunna underlätta smittspårning. 

har ordet   

tvingas ställa om”!  

ett sedvanligt rundbrev, eftersom 
församlingsliv skjutits upp gång på gång 

omöjligt med långsiktiga planer. Istället 
månadsbrev, kontinuerligt uppdatera vår 

www.svenskakyrkan.se/zurich, liksom skicka ut e-mejl 
meddela något. 

läser detta att ni meddelar oss er e-
zurich@svenskakyrkan.se, om ni inte redan har 

 vår avgående ordförande Anna Tengå för utmärkt
kyrkostämman för förtroendet den gett mig att leda vårt 

en god anda. På stämman valdes Åsa Nyfeler till
ledamot och tillika ekonomiansvarig. 

många och fortsätter. Sedan Håkan Nilsson slutade
eller diakon/assistent på plats, med undantag 

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern, Marcus
oss. Han har besökt oss på en lunch samt hållit
 att leda verksamheten och församlingen som

med oss. Förhandlingarna med SKUT-ledningen
framtiden och vi hoppas på en god och hållbar lösning.

inte kunna räkna med i framtiden. 

Björk, som är utsänd som mobil präst i Afrika och
omgångar under hösten. Han var här i oktober

gudstjänster, samtalsgrupp, barnsång, kyrkvärdsutbildning
beskedet att han pga den ökade smittan inte får komma

vara närvarande hemma hos var och en av oss
gudstjänster, andakter, samtalsgrupper och/eller enskilda

möjlighet att fortsätta att samlas, men på ett säkert sätt 

I kyrkans lokaler gäller nu munskyddsplikt för alla över 12 år, förutom när vi sitter ner och äter. 
vädring och att vi håller avstånd. På våra aktiviteter 

antecknar vi vilka som har varit där för att kunna underlätta smittspårning.  

utmärkt ledning under 
 kyrkoråd! 
till ny vice ordförande 

slutade hos oss i slutet av juni 
 av 12 oktoberdagar.  

Marcus Heutmann, 
hållit gudstjänst i 
som kyrkoherde och han 

ledningen pågår om hur 
lösning. Någon ny 

och Dubai, men inte kan 
oktober och hann träffa 

kyrkvärdsutbildning mm. Nu har vi 
komma som planerat. 

oss som har tillgång till 
enskilda samtal.  



Likaså saknades ekonomi/administrationsassistent efter att vår uppskattade Cecilia Nilson slutat i 
maj. Hon efterträddes av Helena Hellberg den 1 september. Vår duktiga volontär från i våras, 
Linda Skogsmyr, hade möjlighet att komma hit igen under september och oktober. I november 
efterträder henne Åsa Davidsson. 
 
Barngrupper 
 
Våra barnsångsgrupper har varit igång sedan i juni, i Zug har en ny grupp bildats. För de som 
hellre vill vara med på distans har vi denna vecka börjat med möjligheten att vara med via zoom. 
Kanske några av er vill vara med och sjunga de gamla välkända, liksom några nya barnvisorna, 
och delta i barnandakten? Hör av er så mejlar vi en zoomlänk! 
Likaså lockar våra onsdax träffar, för lite äldre barn, där vi varannan gång har pannkaksgudstjänst 
dit även vi vuxna är välkomna! 
 
Konfirmationsundervisning 
 
Det är diakonen Evelin Heutmann från Lausanne-församlingen som tillsammans med Håkan 
Nilsson har haft ansvar för konfirmationsundervisningen. Den redan en gång uppskjutna 
konfirmationen skulle ha ägt rum den 1 november, men blev pga den aktuella coronasituationen 
återigen förflyttad till nästa år. Det är 10 ungdomar från vår församling och två från Lausanne 
församlingen som väntar på att bli konfirmerade! 
Pga den osäkra personalsituationen kan vi tyvärr inte erbjuda någon konfirmationsläsning 
2020/21. 
 
Advent och jul 
 
Det här året är allt annorlunda! De oförutsägbara coronareglerna samt faktumet att vi inte har 
någon personal på plats gör det omöjligt att planera några advents- eller julgudstjänster.  
Om ni vill prata med någon av oss, ha besök eller hjälp med något, så vill vi att ni hör av er till oss 
så ska vi göra vad vi kan. Likaså om ni känner någon ni tror vill ha kontakt! Ett telefonsamtal eller 
videomöte är bättre än inget! En promenad kan också vara ett säkert alternativ.  
Om någon av er vill hjälpa till, likaså! En s.k. Väntjänstgrupp håller på att bildas. Vi undersöker 
hur vi kan samarbeta med SWEA Zürich. Om någon vill vara med kan ni kontakta mig (079 276 
4551) eller Kajsa Hallberg (079 290 5852). 
 
Julbasarer 
 
De sedvanliga stora julbasarar i Zürich och Basel kommer inte att äga rum. Istället planerar vi för 
flera ”mini-basarer” i församlingshemmet. För att kunna genomföra det efterlyser vi frivilliga 
medarbetare som kan ställa upp och hjälpa till några timmar! Hör gärna av er till sekretariatet. 
Självklart håller vi oss till säkerhetsföreskrifterna, så att ni kan känna er trygga.  
 
Tanken är att det ska bli möjligt att beställa varor som upphämtas vid avtalad tid. Från våra 
lokaler kan vi även leverera genom fönstret, så att man inte behöver gå in i lokalerna. I mån av 
möjlighet kommer ni att kunna ta en glögg och/eller fika. På vår hemsida kan ni hitta mer 
information. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucia 
 
Vår stora Luciakonsert i St. Peterskirch
 
Ja, allt är osäkert i dessa tider:
budskap om vårt eviga hopp, ett
Min önskan är att vår församling
vikarierande präst i Sverige, Mats
 
Med vänliga hälsningar och med
 
Lena Borgensten 
kyrkorådets ordförande 
Zürich-Basel församling 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Ett litet barn av Davids hus                              Ett barn som kommer ifrån Gud
ska göra vinternatten ljus.                             ska lära oss sin kärleksbud.

Ett barn ska hjälpa oss att tro,                            Det
här mitt ibland oss ska det bo.                            ska jorden höra änglasång.

 

Peterskirche är inställd. 

tider: hur finner vi då hopp och trygghet? För mig
ett budskap fyllt av tröst, ljus och trygghet! 

församling kan vara dig till hjälp i dina frågor, ditt sökande.
Mats Björk står till förfogande för samtal. 

med tillönskan om ett gott nytt kyrkoår.  

 

 
Ett litet barn av Davids hus                              Ett barn som kommer ifrån Gud

ska göra vinternatten ljus.                             ska lära oss sin kärleksbud.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,                            Det är advent, och än en gång

här mitt ibland oss ska det bo.                            ska jorden höra änglasång.
 
 

Ett barn ska hjälpa oss att tro, 
här mitt ibland oss ska det bo. 

Det är advent, var glad, tänd ljus 
för Frälsaren av Davids hus! 

 
Musik: Olle Widestrand 
Text: Britt G. Hallqvist  

SvPs 736 

 
 

mig är svaret: i Bibelns 
 

sökande. Även vår 

Ett litet barn av Davids hus                              Ett barn som kommer ifrån Gud 
ska göra vinternatten ljus.                             ska lära oss sin kärleksbud. 

är advent, och än en gång 
här mitt ibland oss ska det bo.                            ska jorden höra änglasång. 


