
MÅNADSBREV FÖR DECEMBER 

 

VI ÄR LJUSBÄRARE 

Det susar genom livets strid, 
en fläkt av himmelrikets frid 

en klang av harpotoner. 
En aning fyller varje bröst, 
och stilla ljuder Andens röst 

i jordens alla zoner. 
O Mänsklighet, ställ dörrn på glänt 

Det är advent, det är advent 
(SvPs 109 vers 1) 

Jag förvånas alltid över hur fort hösten virvlar förbi. Som de nedfallande löven. Knappt har den 
förunderliga förvandlingen skett - då de gröna trädens blad färgas röda, orangea, gula och bruna 
– så slår kylan till och det blir dags för församlingens julmarknad, Thanksgivingsfirande och 
Advent. Nu är vi här, och får förhoppningsvis känna ”en fläkt av himmelrikets frid”. Att få tända 
ljusen, ett och ett, i Adventsstaken, skapar en stämning och en aning om att det är något speciellt 
med den här tiden. Då som nu. 
  

Han kommer hit, en Mänskoson,  
ur faderns rike fjärran från, 

och gästa vill vår boning 
Han kommer ner till jordens grus,  
med himmelsk kärlek, nåd och ljus 

och bjuder oss försoning 
Ett sken är nu i öster tänt  

– det är advent, det är advent (vers 2) 



Med Jesus blir Gud mänsklig. Det är Kristendomens största bidrag bland alla försök till 
Gudstolkningar. Jesus kommer som en kärleksgåva från alla goda gåvors givare och skapare. 
Gud är kärlek och Jesus är den som visar oss kärlekens väg genom sitt liv och sin förkunnelse. 
Han bjuder oss och visar oss förlåtelse. Han tänder det himmelska ljuset i det jordiska mörkret – 
”ett sken är nu i öster tänt, det är advent” 

  
Han kommer med ett sällsamt bud, 

från kärlekens och nådens Gud 
att bringa till de sina 

Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus 
därinne klart få skina 

Då blir Guds under sett och känt 
– det är advent, det är advent! (vers 3) 

  
Uppmaningen att ”öppna våra hjärtan” känner vi igen, kanske både från psalmen 729 och från en 
tidigare svensk statsminister. Men ursprunget går längre tillbaka och handlar om att vara öppen 
för att ta emot kärlek och för att ge den vidare. Dom två kärlekspärlorna i Frälsarkransen på vårt 
altare i kapellet på 48:e gatan vill påminna om just detta. När vi blir bärare av ”det himmelska 
ljuset” förändras världen runt omkring oss. Guds rike finns där ljuset lyser och sprider sig.  
Du och jag är bärare av det ljuset och är dom som kan göra det möjligt att det lyser för andra. 

Nu önskar vi från personalen på Svenska kyrkan i New York er alla en fin Adventstid och 
vartefter en riktigt God jul. Vi hoppas också att få se många av er här i vårt julsmyckade 
församlingshus under advents- och jultid. 
  
Guds Välsignelse. 

Pether Ström Broman 
Kyrkoherde 

VISSTE DU ATT 

- julmarknaden var en succé? Totalt möttes 2500 personer under julmarknadens tre dagar och på 
lördagen var det hela 952 besökare. Tack alla volontärer, musiker och besökare. Utan er blir 
det ingen julmarknad! Resultatet från årets marknad är ännu inte sammanräknat men med 
många besökare hoppas vi att det också blev mycket pengar till församlingen.  

- biljetterna till Lucia är släppta. Scrolla ner för mer information om årets konserter. 
Körerna har övat en månad och det låter vackrare och vackrare för varje vecka. Gläd dig!  

- varje månad firas det också gudstjänst i Philadelphia och Washington? Känner du svenskar, 
tipsa gärna dom! Pether, kyrkoherde, åker till Washington och Joachim, präst, åker 
tillsammans med Åke, kantor/musiker, till Philadelphia.  



- personalen snart ska ha planeringsdag? Då bestäms vårens aktiviteter och mötesplatser. Efter 
det kommer information om tex vårterminens barngrupper och andra mötesplatser. 

- du kan hyra kyrkans lokaler? Det mysiga läsrummet/caféet kan du som medlem hyra för 
endast $100 per tillfälle. Kanske har du en bokklubb eller behöver ha en lokal för ditt kalas 
eller möte? Prata med personalen eller ring kontoret för att boka. 

 

LUCIAFIRANDE 15 DECEMBER 2018  
  
Lucia firas 15 december kl. 16.00 och 18.30 i Church of the Incarnation, 209 Madison 
Avenue. Luciakören och Kyrkokören utgör Luciatåget. De bidrar med sina röster och 
gör detta till New Yorks största och vackraste Luciatåg. Dessutom sjunger barnkören på 
första konserten kl. 16.00. 

Biljetter säljs i kyrkans café. Du kan betala med kort, check eller kontanter. Biljetter kan 
även köpas online via medlemssidorna. Mer information finns på hemsidan. 
  
TIDER 
Kl. 16.00 / 4pm för barnfamiljer 
Kl. 18.30 / 6.30pm  

BILJETTPRIS / TICKETS 
Vuxen $50 
Barn (4-12) $10 
Medlemmar $35 
Studenter/aupairer $25 (dessa biljetter säljs endast i kyrkans café) 

Alla biljettintäkter för Lucia går till Svenska kyrkan i New Yorks verksamhet. Svenska 
kyrkan i Sverige betalar för tre tjänster, men allt annat måste församlingen i New York 
stå för. Det behövs pengar för att skapa mötesplatser, driftkostnader för huset, 
lokalanställd personal och diakoni för utsatta svenskar. Därför är församlingen oerhört 
tacksam för alla volontära insatser i samband med Lucia och för alla insamlade medel 
och biljettintäkter. Det är ovärderligt!



  

 
 

 

 

 

 
  

VILL DU HJÄLPA TILL? 
I samband med Luciakonserterna behövs det volontärer. Du kan vara brandvakt, 
fikavärd, insläppare och biljettkontrollant etc. Skicka ett mail till 
newyork@swedishchurch.net om du är intresserad av att hjälpa till.

FAMILJEMÄSSA och 
avslutning för barngrupperna  

Ute faller snön, 
inne dansar barn. Välkommen 
att fira andra söndagen i advent 
med familjemässa och 
avslutning för barngrupperna. 
Julspel i kapellet, dans kring 
granen och mysigt fika. Trevligt 
för liten och stor.  

9 december kl. 11.00 ses vi!

FÖRSTA ADVENT 

Söndag 2 december kl. 
11.00 firas första advent med 
pompa och ståt! Kyrkokören 
sjunger och Oscar Stenmark 
spelar trumpet.  

Dessutom blir mysigt 
adventsfika efteråt.  
Välkommen på gudstjänst.

TORSDAGSGRÖT 

Torsdag 13 december kl. 12-14 
serveras det grötlunch i kyrkan. 
Fira Luciadagen med julkänsla.  

$10 för medlemmar 
$5 för barn 
$12 för icke medlemmar 

Välkommen till terminens  
sista torsdagslunch!

JULGUDSTJÄNST I MAPLEWOOD 

Välkommen att fira in julen i Maplewood, New Jersey,  
söndag 16 december kl. 17.30.   
Kom till St. George's Episcopal Church i Maplewood. 

Advents- och julpsalmer sjunger vi och det blir kyrkkaffe efteråt. 
Gudstjänsten passar för alla åldrar. Välkommen!

mailto:newyork@swedishchurch.net?subject=Volont%C3%A4r%20p%C3%A5%20Lucia


 

 

VILL DU HA MÅNADSBLADET PÅ EPOST? 
 
Nyhetsbrevet går ut till drygt 1000 personer. Vill du också ha det på epost?  
 
Skicka ett mail till frida.johansson@svenskakyrkan.se så hamnar du med på epost-listan.  
Eller fyll i formuläret på hemsidan www.svenskakyrkan.se/newyork/ 

TRÄFFPUNKT 
 - en mötesplats på dagtid 

Andra torsdagen i månaden är det 
träffpunkt. Trivsamma träffar på 
dagtid med program, fika och 
andakt. 
  
Terminen avslutas  
Torsdag 13 december kl. 16.00.  
Temat är Lucia och jultraditioner.  

Välkommen!

JULFIRANDE I NEW YORK 

JULAFTON 24 DECEMBER  
Kyrkan är öppen kl. 11.00 - 17.00 
  
Kl. 11 - Samling vid krubban. 
Familjegudstjänst då julkrubban ställs i ordning  
med ord och ton. 

Efter samling vid krubban fram till julbönen serveras 
det skinksmörgås, köttbullesmörgås och ostsmörgås, 
risgrynsgröt, glögg etc. i caféet. 

Kl. 15 - Kalle Anka och Karl Bertil Jonssons julafton 
visas i kapellet. 

Kl. 17 - Julbön i kapellet avslutar dagen. 

JULDAGEN 25 DECEMBER 
Kl. 7.00 Julotta, med efterföljande kyrkkaffe. 

Under mellandagarna håller kyrkan stängt. 

mailto:frida.johansson@svenskakyrkan.se


  
FYRA SNABBA MED EMMA 
Amerikansk julmat eller svenska julmat?  
Svensk så klart! 

Fira nyår på Skansen eller Times Square?  
Skansen, ingen tvekan! 

Adventskalender eller inte adventskalender?  
Adventskalender! 

Aladdinask eller Paradiskask?  
Paradis! Jag växer aldrig upp, haha.    Text: Djelena Blair 

MÅNADENS TEMA: TRADITIONER OCH TACKSAMHET 
Intervju med Emma Breton, lärare, Jersey City, NJ 

Om jag säger: Pumpkin Spice season, vad säger du? 
Höstmys! Jag tycker om Pumpkin spice och dricker gärna chai-te med pumpkin spice 
eller en pumpkin latte. 

Vilken/vilka amerikanska högtider har du anammat? Och vilken skulle du absolut 
inte fira? 
Jag firar väldigt få, men uppmärksammar alla genom mitt arbete på skolan. Den som jag 
verkligen firar är Thanksgiving mest för att min man gör det och mina amerikanska 
kompisar i från södra delen av landet. Mina kompisar har bred matkultur vilket är roligt. 
Min favorit på matbordet är sweet potato pie. Jag skulle INTE fira julafton den 25e 
december. Vi gör något speciellt den dagen, kanske skridskoåkning, men inte fira jul. 

Vad är du tacksam för som svensk? 
Jag är tacksam att jag under min uppväxt spenderat mycket tid i naturen både i skogen 
och vid havet. Att jag som barn hade mycket frihet att utforska och leka är något jag 
värdesätter högt och anstränger mig att ge min son. 

Vilka svenska jultraditioner har du tagit med dig från Sverige? 
Det här var lite knepigt! Jag tror det är mest mattraditioner. Jag har svenskt julpynt som 
små halmbockar. Jag gör svenskt godis, speciellt min morbrors kola som vi i min familj 
kallar Tommys Kola. 
  
Vad är viktigast för dig under Holiday Season? 
Att vara med vänner och familj!

�



VECKOPROGRAM 

KYRKAN ÄR STÄNGD 
15 december pga Luciafirande i Church of the Incarnation.  
26 december - 2 januari 

 

KONTAKT 

Svenska kyrkan New York 
5 East 48th Street 
New York, NY 10017 

+1 212 832 8443 
 
Telefonen är öppen  
måndag, tisdag, torsdag & fredag 09.00-18.00  
och onsdag 12.00-18.00. 

www.svenskakyrkan.se/newyork 

Gilla Svenska kyrkan i New York 

Följ svenskakyrkannewyork  
på Instagram 

Checka in på kyrkan eller använd 
#svenskakyrkannewyork när du är här.

Söndag 
11.00   Söndagsmässa  
  med kyrkkaffe 
12.00-16.00 Öppet café 
14.30-15.15  Luciabarnkör 
15.30-16.30 Luciakör 

Måndag 
10.00-17.00 Barngrupper 
12.00-18.00 Öppet café 

Tisdag 
10.00-17.00  Barngrupper 
12.00-18.00  Öppet café 

Onsdag 
12.00-18.00  Öppet café 

Torsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.00 Torsdagssoppa (andra torsdagen i månaden) 
18.00 Veckomässa (alla torsdagar) 
16.00 Träffpunkt (andra torsdagen i månaden) 
19.00 Kyrkokör (alla torsdagar) 

Fredag 
12.00-18.00 Öppet café 
13.00, 15.00, 16.30  Vigseltid 

Lördag 
12.00-16.00  Öppet café 
13.00 & 15.00 Vigseltid 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=87svdp8ab.0.0.u46mnelab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fnewyork
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=87svdp8ab.0.0.u46mnelab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fnewyork
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429779&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429772&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429780&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429781&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429779&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429772&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429780&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429781&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294

