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Vi hör ihop
En av höstens gudstjänster har som tema ”Enheten i Kristus”.
En av de bibeltexter som finns för den dagen handlar om att
Jesus liknas vid ett träd och alla vi människor vid grenarna. Vi
får vår kraft från honom precis som grenen får sin kraft genom
stammen. Det handlar också om att vi tillsammans bildar en
enhet med Jesus i centrum. Vi har olika platser i trädet, men
vi är alla med i helheten. Så är det också i en församling. Alla
vi som hör till församlingen har olika platser. Vi fyller alla en
funktion någonstans i gemenskapen. Vi kan alla bidraga till att
församlingen utvecklas och till att ännu fler känner sig välkomna.
I vår församling är vi några få som är anställda och många som
arbetar ideellt på olika sätt. Därtill kommer alla som kommer
till gudstjänster och verksamheter där gemenskapen kommer
till uttryck. Fler krafter behövs också i den växande församling
som vi är. Någon kanske vill hjälpa till praktiskt på något sätt. Hör
gärna av dig i så fall.
(1) Trädet och grenen och frukten hör
samman.Kristus är ett med sitt folk på
vår jord.Grenarna dör om de skiljs ifrån
stammen.Jesus ger näring och kraft i
sitt ord.
(2) Vinträd och fruktträd är bara till
glädje. När de ger druvor och frukter och
bär.Ägaren själv söker frukter på träden:
Vårdar och vattnar, beser och beskär.
(3) Herre, förbarma dig! Rensa och rena!
Du är vår Herre och vet vem vi är!
Låt oss få växa till levande grenar,
Rika på druvor och frukter och bär.

Alla kan vi dessutom bidraga med
gåvor till församlingen. Vi har ingen
fast medlemsavgift utan den gåva
man ger är av självvald storlek.
Från och med nu kommer vi inte
att skicka ut separata gåvobrev
utan gör utskicket tillsammans
med Rundbrev. Ni hittar därför ett inbetalningskort och ett
brev som bilaga i detta nummer. Ett samlat utskick är lättare
för dig och mer ekonomiskt för oss. Hur du än bidrar till
församlingen, så välkomnas ditt bidrag.
En av de nya psalmerna använder ungefär samma bildspråk
som jag nämnt ovan 721. Läs den och tänk på orden. Den har
mycket att säga oss.

(4) Glädje – det är att få växa
tillsammans
Leva i dig, och hos dig få förbli:
Vi som är grenarna – du som är
stammen! Du ger oss näring och
grönska och liv.
(5) Glädje – det är att du själv oss förenar,
Låter oss växa med uppgiften här.
Då kan vi mogna som levande grenar,
Rika på druvor och frukter och bär.
SvPs 721 Text: J A Hellström,
fr danskan 1991
Sören Trygg, kyrkoherde
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Alla gudstjänster vill ge oss människor möjlighet att
växa i tro och att dela trons och livets erfarenheter
med varandra. I gudstjänsterna med dop, konfirmation,
bröllop och begravning ska vi få hjälp att tolka
och uttrycka de erfarenheter av glädje, sorg och
förhoppningar, som finns med i olika livssituationer.
Vi har regelbundna gudstjänster på sju orter och
därutöver ett antal utflyktsgudstjänster.

Gudstjänster
Zürich
Där inget annat anges firas gudstjänsterna i Martin
Luther Kirche, Beckenhofstrasse 40. Samkväm efteråt
i församlingshemmet Kurvenstrasse 1.
28/10 kl. 18.00 Mässa
11/11 kl. 18.00 Mässa
2/12

kl. 16.00 Adventsgudstjäns, Nota Bene medverkar

9/12

kl. 13.00 Luciagudstjänst i St Peter Kirche, Nota
Bene och barn från församlingen medverkar

17/12 kl. 18.30 Julbön i Chagallkoret i Fraumünster, sång
av operasångerskan Åsa Dornbusch
19/12 kl. 10.00 Barngudstjänst, avslutning för terminens
alla barngrupper
25/12 kl. 7.30 Julotta
13/1

kl. 18.00 Mässa

27/1

kl. 18.00 Gudstjänst

9/2

kl. 14.00 Familjegudstjänst

24/2

kl. 18.00 Mässa

10/3

kl. 18.00 Gudstjänst

10/2

kl. 10.00 Tysk-svenskfinsk gudstjänst i
Kartäuserkirche

17/3

Utflyktsgudstjänst till
Staufen i Tyskland,
se info hemsida

Luzern
26/12 kl.17 Julgudstjänst i Evangelisch-reformierte
Kirche i Engelberg (se sid 5)

Zug/Baar
Gudstjänsterna firas i Evangelische Kirche Baar,
Haldenstrasse 6.
Kontaktperson: Britt-Marie Nordberg, telefon 041 750 29 02
17/10 kl. 19.00 Högmässa
28/11 kl. 19.00 Adventsgudstjänst, Nota Bene medverkar
16/1

kl. 19.00 Gudstjänst

20/2

kl. 19.00 Högmässa

20/3

kl. 19.00 Gudstjänst

St Gallen
23/12 kl. 11.00 Julgudstjänst i Ref.Kirche Riethüsli

Schaffhausen
16/12 kl. 14.00 Familjegudstjänst i advent i
Kirche Buchthalen

Baden/Wettingen
13/12 kl. 18.15 Barngudstjänst med Lucia i Ev.-ref Kirche
Wettingen, Etzelstr.22

tessin
Basel
Gudstjänsterna firas i Zinzendorfhaus, stora salen,
Leimenstrasse 10. Församlingshemmet finns i samma hus.
21/10 kl. 16.00 Gudstjänst med efterföjande soppmåltid i
församlingshemmet
1/12

Adventsgudstjänst kl. 17.00 i Kartäuserkirche.
Sång av Marianne Racine

22/12 kl. 17.00 Julgudstjänst i St. Arbogastkirche i
Muttenz. Sång av Svenska Stämmor
20/1
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kl. 14.00-17.00 Svenskt musikkafé
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Gudstjänsterna hålls i Casa Santa Birgitta,
Via Silvio Calloni 14, Lugano, telefon 091 9941212,
eller mejl sbirgitta@bluewin.ch.
Vår kontakt på klostret är Syster Ruth.
Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsterna i klostrets
gästhem. Anmälan till klostret helst dagen före.
Församlingens kontakperson i Lugano:
Pernilla Härnvall Turner, telefon 091 648 22 67,
Ronco St Croce 18 A, 6826 Riva San Vitale,
mejl: pernilla.turner@pmi-fidurevi.ch.
8/12

kl. 14.00 Adventsgudstjänst

26/1

kl. 14.00 Gudstjänst

Julgudstjänst
i Engelberg
Annandag jul kommer Sören Trygg att hålla en
julgudstjänst i den evangeliskreformerta kyrkan i vackra
Engelberg några mil söder om Luzern. Tanken med
gudstjänsten är att sprida julstämning i en trakt där
många svenskar befinner sig vid jultid. Inspirationsmötet
år 2011 hölls på Ski lodge Engelberg och sedan dess
har tanken funnits att återvända till trakten. Efter
gudstjänsten kommer det att anordnas en apéro och
möjlighet finns att äta gemensam middag senare på
kvällen. Anmälan till expeditionen senast 7/12.
Den som är ute i god tid kan boka in sig på något
av hotellen i byn och njuta av vinterlandskapet och
skidåkning. I Engelberg finns backar som passar alla och
offpistytorna är lättillgängliga. Längdskidåkningsspår
och skiduthyrning finns också till förfogande. Klostret i
byn är 800 år gammalt och är väl värt ett besök. Det går
naturligtvis också att göra en mysig dagsutflykt och åka
hem efter gudstjänsten, som börjar klockan 17.
Adress: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Engelberg,
Dorfstrasse 50C, 6371 Engelberg
Text: Elisabeth Forslund

Vill Du vara med i en
Vuxenkonfirmandgrupp:
Kanske blev det inte av? Kanske ville du
inte när Du var tonåring?
Nu finns en möjlighet för dig som vill
diskutera livsfrågor och kristen tro.
Vi bjuder in till en
vuxenkonfirmandgrupp under
vårterminen. Tanken är att vi träffas
ett antal gånger under denna tid för att
lära oss mer och spegla våra frågor och
tankar med varandra. Tiden avslutas
med en konfirmationsgudstjänst för
de som vill i Martin Luther Kirche.
Ledare är prästen
Sören Trygg och
volontär Karin
Gustafsson.
För mer
information eller
anmälan kontakta
Sören Trygg på
telefon 079 416
77 32 eller mejl
soren.trygg@
Bild: Jim ELfström /ICON
svenskakyrkan.se.

Vår nya volontär
Vi har glädjen att informera att vår nya volontär
Karin Gustavsson, 22 år, anlände till församlingen den
28 augusti. I början på september introducerade vi Karin
under öppet hus i Basel och Zürich. Här följer Karins
egen presentation.
Hej!
Jag heter Karin och jag ska arbeta som volontär i
församlingen Zürich-Basel det närmsta året. Jag är född
och uppvuxen i Lund och har levt hela mitt liv i staden,
förutom ett år efter gymnasiet då jag bodde i Östersund.
Jag har varit en del av Svenska kyrkan på många sätt
sedan barnsben. Främst i min hemförsamling S:t Hans
där jag växte upp i lokalerna, sjöng i kören och var med
i barn- och ungdomsgruppen. På senare år har jag också

extrajobbat i församlingen som
städare och vaktmästare, och ibland
spelat cello i gudstjänster.
Något som har varit mycket viktigt
för mig är när jag under fem
somrar har fått förmånen att vara
konfirmandledare på sommarläger. Genom Svenska
Kyrkans Unga har jag fått många möjligheter att träffa
kristna i min egen ålder från hela stiftet.
Jag har alltså sett Svenska kyrkan ur många olika
perspektiv, men Svenska kyrkan i utlandet är alldeles ny
för mig och jag är väldigt förväntansfull inför att få vara
en del av den!
/Karin Gustavsson
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Välkom
n

a!
Nya delta
gare är
varmt välk
omna till
alla grupp
er.

Barnverksamhet

Barnen är alltid särskilt välkomna till oss i Svenska kyrkan Zürich-Basel. Vår barnverksamhet bedrivs
på flera orter inom församlingen. Titta under respektive ort för att hitta de aktiviteter som du och
dina barn vill delta i eller ring till expeditionen i Zürich för information. De som leder aktiviteterna gör det på ideell
basis. I de olika grupperna deltar både barn och föräldrar.
Basel
Barngruppen med sång och lek i
församlingshemmet i Zinzendorfhaus
följande torsdagar kl. 14.30-16.30

Fredagar kl. 9.30-11.00
Kontaktperson:
Karin Andersson Hagelin,
043 811 50 68,
karin.andersson.hagelin@gmail.com

Barnsånggrupp med sång och lek
6.9, 13.9, 20.9, 27.9, 18.10, 25.10,
1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11,
6.12, 13.12, 10.1, 17.1, 24.1, 31.1,
7.2, 28.2, 7.3, 14.3
Kontaktpersoner: Karin Gustavsson
volontarzurich@hotmail.com
Therese Nathell Benkert
tnathell@sunrise.ch
076 512 63 37

Babycafé
Varannan tisdag (jämna veckor)
kl. 14.00-16.00
Kontaktperson:
Karin Andersson Hagelin,
043 811 50 68,
karin.andersson.hagelin@gmail.com

Bild: Maria Douglas

Barngymnastik

Varannan måndag (ojämna veckor)
kl. 14.00-16.00
Föranmälan!
Kontaktperson:
Eva Rosengren, 079 304 14 38,
eva.rosengren@svenskakyrkan.se

Varannan måndag (jämna veckor)
kl. 14.30-15.45 i Hallenbad Oerlikon
för barn 3-6 år. Föranmälan!
Kontaktpersoner:
Helen Marty-Wingård,
044 312 53 94, winmar@sunrise.ch
och Sofia Prüller, 079 386 02 83,
sofiapruller@gmail.com

Onsdagar kl. 9.30-11.00
Kontaktperson:
Ida Skärskog, 078 773 79 30,
ida_skarskog@hotmail.com

Miniorer (5-7 år)

wettingen

1:a onsdagen i månaden kl. 14.30-16.30
Kontaktperson: Karolina Stjärne,
078 863 29 21, k.stjarne@yahoo.se

Barngruppen träffas i Ev. Ref.
Kirch-gemeindehaus,
Etzelstrasse 22, Wettingen.

Torsdagar kl. 14.00-15.30
Kontaktperson:
Eva Rosengren, 079 304 14 38,
eva.rosengren@svenskakyrkan.se

Juniorer (7-11 år)

Barnsångrupp

En träff i månaden: 10/11, 15/12, 2/2,
2/3 kl. 14.00-16.00
Kontaktperson:
Victoria Heiniger, 079 937 34 13,
victoria.heiniger@svenskakyrkan.se

19/10-21/12: Fredagar kl. 9.30-11.00
(Datum under 2013: Se hemsida eller
kontakta Frida nedan)
Kontaktperson: Frida Hedlund,
076 709 83 91, frida@larshedlund.com

Zürich
Barnsånggrupper
Där inget annat anges träffas
barngrupperna i församlingshemmet,
Kurvenstrasse 1, Zürich.

”Kyrkis” (Kyrkans barntimmar)

Sångövning till Luciatåget i St Peter Kirche
För de barn som vill vara med i luciatåget 9 dec övar vi
lördagen den 17 november kl.10-11 i församlingshemmet i Zürich,
Kurvenstrasse 1. Texterna till sångerna delas ut vid övningen.
Nota Bene Kören/Sofia, Jeanette och Leo
Anmälan till: lundqvistsofia@hotmail.com
6
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Bild: XXXXXs

Ny barnsatsning i Basel
I början av september startade vi en ny barngrupp med
sång och lek. Vi träffas på torsdagar mellan klockan
14.30 och 16.30. Vår nya ledare är Karin Gustavsson – ny
volontär i församlingen, med lång erfarenhet av att leda
och leka med barn. Therese Nathell Benkert är också med
i gruppen och leker med barnen.
Vi hoppas att många barn och föräldrar deltar i sången
och lekarna. Hjälp oss gärna att sprida informationen till
barnfamiljer som är intresserade av att träffa barn och
föräldrar som pratar svenska.

Kontaktpersoner: Karin Gustavsson, 078 863 37 34
volontarzurich@hotmail.com,
Therese Nathell Benkert, 076 512 63 37,
tnathell@sunrise.ch,

Varmt välkomna!
Text: Gaby Roseen

Datum: 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11,
6/12, 13/12
Plats: Barngruppen träffas i församlingshemmet i
Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10, Basel
Bild: Ebba Warnhammar Fehn

Barnsång i Zürich
När vi flyttade till Schweiz kändes det naturligt att ta
kontakt med Svenska kyrkan i Zürich och vara med på
barnsången. Varje onsdagsmorgon packade min lilla
dotter och jag en väska med picknick och lite leksaker
och tog tåget till Zürich.
Väl framme i kyrkans lokaler på Kurvenstrasse hade
vi båda lika roligt. Lilla Nathalie med att lära sig
vanliga svenska barnsånger och leka med de andra
barnen och jag genom umgänget med de andra
föräldrarna och au-pairerna.

Ett roligt inslag för de lite äldre barnen är även att få
lyssna på ett kapitel ur Barnens bibel och se vems tur det
är att få blåsa ut ljuset.
Minst en gång per termin är man ansvarig för att
bjuda på frukt och kaffebröd. Lilla Nathalie tillbringar
gärna timmar med att planera vad vi ska baka eller hur
cupcakes ska dekoreras.
När vår andra dotter föddes i höstas märkte jag snabbt
hur roligt det är med barnsång även för de allra minsta.
Nu när Nathalie blivit stor och ska börja förskola
kommer jag fortsätta ta tåget och göra picknick med min
yngsta lilla tjej.
Text & bild: Maria Douglas

Parenthood Puzzle
Zürich | Swedish Parenting groups

Kurser och Coaching
Nu ﬁnns det möjlighet för stöd och hjälp till er föräldrar
med barn 0-4 år. Kontakta oss på Parenthood Puzzle,
Vi lyssnar!
www.parenthoodpuzzle.com
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Ungdomsverksamhet
- Au Pair

Seniorluncher
Välkomna till våra seniorluncher i
församlinghemmet i Zürich, Kurvenstrasse 1.
Lunchen börjar klockan 12.30 Kostnad CHF 10.
Vi är tacksamma för föranmälan till expeditionen
telefon 044 362 15 80 eller
mejl: zurich@svenskakyrkan.se.
Datum: 6/11, 4/12, 5/2, 12/3, 9/4, 14/5

Jobbar du som au pair, studerar eller bara är ung och vill
träffa jämnåriga - då är våra ungdomsträffar något för dig.
Varannan vecka är det au pair- och ungdomsträffar
i Zürich och Basel. Vi som samlas är skandinaviska
ungdomar. Majoriteten är au pairer.
I Basel turas au pairerna om att ordna och hålla
i programmet. Under året har vi bland annat spelat
teater och lekt lekar.

Au-pair träffar ons. kl 19.30 i Basel
17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12, 9/1, 23/1, 6/2, 6/3, 20/3
Lena Pfeiffer, 061 423 14 19, lena@pfeiffers.ch
Au-pair träffar mån. kl 19.00 i Zürich
14/1, 28/1, 11/2, 24/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5
Theres Wirell, 079 523 00 33, theres.wirell@gmx.net

Seniorer
Passa på att träffa gamla och nya vänner om du är ledig
under dagtid. Vi är glada när vi får förslag eller önskemål
om maträtter eller underhållning!
Vi träffas på tisdagar med början klockan 12.30.
Ibland presenterar vi ett litet program, till exempel något
musikaliskt inslag. Stämningen vid dessa återseenden
är hög och samtalen ofta livliga.
För den som eventuellt har svårt att ta sig till
Kurvenstrasse ordnar vi gärna med hämtning
och hemskjutsning.

En konfirmand berättar
Efter ungefär ett halvår tillsammans, avslutatde vi
den trevliga konfirmationstiden med en fin ceremonie.
Här kommer en kort sammanfattning om tiden vi
konfirmander haft tillsammans och om sånt som vi
har lärt oss.
Vi pratade bland annat om de tio budorden, du skall ej
missbruka herrens namn och så vidare… Framförallt har
vi diskuterat olika teman tillsammans och har kunnat
yttra våra åsikter. Men vi pratade så klart inte bara om
de tio budorden, utan också mycket om Jesus. Hans tid
på korset och hans uppståndelse. Och vad sann kärlek
innebär och hur konflikter uppstår i världen.
För att undervisningen inte skulle bli för lång, åt vi lunch
eller fikade. Ibland underhöll Sofia oss med sina lekar. Efter
en dag tillsammans i församlingshemmet gick vi ibland till
kyrkan för att vara med på en svensk gudstjänst. I början
på våren åkte vi på läger till ett berg i närheten av Zürich.
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Där kollade vi på en film som handlade om två barn som
inte hade det så lätt och så övade vi på uppvisningen som
vi skulle ha på konfirmationen. Den skulle vara ungefär
16 minuter lång – vi hade bestämt oss för att göra ett quiz.
Där frågade vi varandra om saker som vi hade behandlat
i undervisningen tidigare. En grupp svarade alltid riktigt,
medan den andra gruppen påstog något helt annat. Tillslut
fick man höra rätt svar och så visste man vad vi hade gjort
under den tiden.
Det var en trevlig helg och när vi kom hem gick tiden
väldigt fort tills vi skulle bli konfirmerade.
Efter konfirmationen hade vi en apéro sedan gick alla och
åt med sina respektive sällskap.
Text: Elin Broman

Somriga skolavslutningar
i Basel och Zürich
Svenska Skolföreningen genomförde traditionsenligt sina skolavslutningar i juni. Kerstin Riesen,
Basel och Birgitta Rhomberg, Zürich, har delat med sig av den underbara upplevelsen som en
skolavslutning är. Föreningen är erkänd av Skolverket och kantonala skolförvaltningar.
Basel

Zürich

A B C - A som i Avslutning, B som Basel/Bottmingen, C
som i Certifikat (som vi kallar diplom). Vad handlar det
om? Jo, skolavslutningen onsdagen den 20 juni 2012 som
Svenska Skolföreningen i Basel ordnade. I Bottmingen,
mitt i det gröna, nära jordgubbslandet, på en gård som
odlar bär och grönsaker. Vi var 65 barn och vuxna.
Vi började med tipsrundan, där det gällde att svara på
olika frågor om och runt Sverige. Högt älskad av alla
elever. Efter den ansträngningen blev det saftpaus, kaffe
för de vuxna förstås och mumsgott kaffebröd och tårtor,
som hjälpsamma
föräldrar bidragit
med.
Med en kruka som
symbol för allt
vi ska vårda och
sköta om fångade
Sören i sitt tal
barnens odelade
uppmärksamhet.
Sen blev det
prisutdelning till
de bästa i tipsrundan. Därpå sjöng eleverna stämningsfulla
sommarvisor till Tina Bromans gitarrackompanjemang.
Slutpunkten blev utdelningen av diplomen. Under läsåret
2011/2012 deltog ett 30-tal elever i den kompletterande
undervisningen.

Torsdagen den 7 juni gick skolföreningens årliga
skolavslutning i Martin Luther Kirche av stapeln.
Till traditionen hör att eleverna sjunger klassiska
sommarsånger med stöd av lärarna och Bertil Lindén
på piano. Sörens tal var som alltid uppskattat och alla
väntade med spänning vad han hade med sig för rekvisita.
Det är ingen tvekan om att Sören vet hur man fångar
barns intresse och samtidigt på ett humoristiskt sätt lyckas
förmedla visa ord.
I anslutning till sång, musik och tal fick eleverna motta
det välförtjänta och efterlängtade diplomet innan de
tågade ut ur kyrkan till ”Rövarnas visa” från Kamomilla
stad. Väl ute väntade saft och hembakad tårta i Beckenhof
parken. Läsåret 2012/13 fyller skolföreningen 20 år. Det
60x85mm
kommer bland annat
att firasvisitkortformat
med en lite extra festlig
skolavslutning.
Under det gångna läsåret undervisade föreningen drygt
140 elever från årskurs 2 till och med gymnasiet.

Text & bild Kerstin Riesen
Text & bild: Birgitta Rhomberg

Kompletterande Svenskundervisning
Svenska Skolföreningen i Basel
„Det är kul.“ „Jag lär mig nya och spännande
saker.“
”Vi lär oss mycket och har kul”.

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

Läs mer: www.svenskaskolanbasel.ch

www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Citat av intervjuer med skolbarnen i Basel/Bottmingen.

Undervisning i kompletterande svenska
Välkommen du också!
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Öppet hus
Vi har ändrat antalet Öppet hus träffar i Zürich till varannan vecka mot tidigare varje vecka.
Orsaken är att vi vill erbjuda en bättre balans mellan dag- och kvällsaktiviteter. Vi har nu fler seniorluncher än
tidigare. Det kan ibland vara svårt att få fram bra programpunkter till Öppet hus. Förslag mottages tacksamt. Vi
önskar anmälan från dig som vill äta, på telefon 044 362 15 80 eller via till mejl zurich@svenskakyrkan.se. För vissa
aktiviter är anmälan obligatorisk, vilket anges nedan och på hemsidan. Spontanbesökare är dock alltid välkomna.
Öppet Hus zürich

21/2

5/12

Församlingshemmet, Kurvenstrasse
1. Samling från klockan 17. Mat
serveras klockan 18 och programmet
börjar klockan 19.

Musikprogram med vår
volontär Karin

Luciafirande med luciatåg i
den stora salen.

7/3

Filmkväll

16/1

21/3

Öppen samtalskväll med
veckomässa

Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona. Sven-Erik
Gunnervall berättar om
Sveriges sydligaste världsarv.

30/1

Basartackmat

27/2

Mera Povel. Sören Trygg
berättar om Povel Ramel och
spelar upp nya visor av honom

13/3

Filmkväll. The Stig Helmer
Story. Lasse Åbergs nyaste
film som hade premiär i
julen 2011 och blev mycket
uppskattad av biopubliken.

18/10 Öppen samtalskväll
med veckomässa
1/11

15/11

Melodifestivalen. Rolig
frågesport med mycket musik
om de svenska bidragen till
Eurovision song contest från
1960-talet och framåt. Med
Arvid och Victoria Heiniger.
Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona. Sven-Erik
Gunnervall berättar om
Sveriges sydligaste världsarv.
Samarrangemang med Skandac.

29/11 Filmkväll
13/12 Julbord. OBS! Föranmälan.
10/1

Julgransplundring för vuxna.
Vi talar om jultraditioner
tillsammans.

24/1

Selma Lagerlöf (och Falun),
Åke Nordström berättar.

7/2

“Gå till det land som jag ska
visa dig…!” se nedan

Öppet Hus Basel
Församlingshemmet i
Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10.
Samling från klockan 18, programmet
börjar klockan 19.
Ansvariga:
Gun Davidsson 061 641 38 65
Anita Söderberg 061 311 05 64
Ingrid Thönen 061 313 50 57
24/10 Anita Lanz,
intensivvårdssjuksköterska
med vård i livets slutskede
som specialitet. Hon berättar
på svenska om sitt arbete med
döende patienter utifrån sin
bok “Jag vill dö med en ängel
vid min sida”.
7/11

Världsarv: Gammelstadens
kyrkstad utanför Luleå. Sven
Östlund visar bilder och
berättar.

21/11 Öppen samtalskväll, avslutas
med veckomässa

“Gå till det land som jag ska visa dig…!”
Den här kvällen kommer vi att bege oss in i en
berättelse. Vi stiger in i en biblisk text och är med och
upplever den inifrån. Det gör vi genom en bibliolog –
en metod att levandegöra en bibeltext, där berättelse
och deltagare uttyder varandra, ofta på överraskande
sätt som ger berikande insikter. Bibliologen leds av
en utbildad och förberedd person. För de som deltar
10
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lördagsCafé i
Zürich
Lördagen 27 oktober mellan
kl.14 och 17 bjuder vi in till öppet
café i församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1.
Kom och ta en fika efter dina
inköp på stan, köp en bok hos
oss eller stäm träff med en vän.

Välkomna!

behövs inga förkunskaper, bara lite nyfikenhet. Allt
som sägs är riktigt och viktigt, man kan inte ”göra fel”.
Bibliologen denna kväll leds av Eva Eiderbrant (tidigare
Barilli) som är utbildad präst i Svenska kyrkan men
bor i Schweiz sedan 13 år. Detta är en gruppupplevelse
och vi vill gärna veta i förväg hur många som kommer.
Anmäl dig till expeditionen senast den 5/2.

Varmt välkommen!

Lyckat inspirationsmöte i Crêt Bérard
Inspirerande, trevligt och roligt sammanfattar
församlingsmedlemmen Ulla Krueger mötet i maj,
som hölls i Crêt Bérard – ett retreatcenter i klosterstil
utanför Lausanne. Hon talar varmt om alla trevliga
människor som engagerar sig i Svenska kyrkan i Schweiz
och att inspirationsmötet är ett utmärkt tillfälle att
träffa alla dessa bra församlingsmedlemmar.
Mötet började med en lunch på lördagen och fortsatte
med en föreläsning av biskop emeritus Lennart Koskinen.
Företagens samhällsansvar var ämnet för dagen och han
berättade så inspirerande att samtalen om etik fortsatte
kring middagsborden senare på kvällen.
Han ritade, berättade och pekade på hur viktigt det är att
företag tar ansvar för medarbetarnas hälsa, miljön och
samhället och att de respekterar mänskliga rättigheter.
Ett företag som tar hand om sina anställda skapar
nämligen större engagemang hos medarbetarna, har lägre
personalomsättning och lockar till sig duktiga människor
– vilket leder till bättre lönsamhet i längden.

Roligt och underhållande ledde Per Harling sedan allsången
i samband med kaffet. Ulla Krueger berättar att hon njöt
av stämningen, den vackra utsikten och av att så många
tog i för full hals. För henne ledde det även till att hon
återupptäckte några texter av bland annat Karin Boye,
Tomas Tranströmer och Alf Henrikson som Per Harling
tonsatt. Middagens toastmaster Johannes Stenberg fortsatte
kvällen i musikens tecken och det sjöngs och samtalades i
trevlig anda. Alla fick använda sin kreativitet och dela med
sig av sina intryck från Koskinens föredrag när de ombads
skriva Haikudikter, som består av tre rader.
Innan söndagens fina gudstjänst gick alla en tipsrunda
som organiserats av Inger och Sören Trygg – en trevlig
promenad där alla kunde något. Gudstjänsten hölls
av Lennart Koskinen, Per Harling och Sören Trygg
och avslutades ute i den vackra klostergårdens mitt.
Den inneboende sköldpaddan var nog förundrad över
alla dessa glada människor. Den härliga helgen med
de intressanta programpunkterna har stannat i Ulla
Kruegers minne och hon kommer absolut att gå på nästa
inspirationsmöte.
Text: Elisabeth Forslund

Julkonsert
onsdagen den 12 december 2012 kl. 19.30
Kirche Neumünster,
Neumünsterstrasse 110, 8808 Zürich
(obs! ny större kyrka.)
Vi börjar sälja biljetter på Svenska Kyrkans
julbasar den 24 november 2012.
Biljetter säljs därefter via vår hemsida
www.nobe.ch
Biljettpris: CHF 25

Välkomna!

2013 år inspirationsmöte äger rum
25-26 maj på Casa Lumino i Locarno
Gäst och föredragshållare på
inspirationsmötet är Emmanuel Ezra som
talar över ämnet: ”Hur får tron liv?”
Hur ger vi uttryck för vår tro i alla de dagliga
möten vi har med våra medmänniskor?
En del kristna ”slår Bibeln i huvudet” på
människor, andra kristna låtsas knappt om
att de är kristna. Varför är det så? Dessa och
andra teman kommer Emmanuel Ezra att ta
upp denna inspirationshelg.
Emmanuel Ezra som är fembarnsfar och kirurg
är en uppskattad och efterfrågad föreläsare i
ämnet bemötande. Han har skrivit boken ”Det
goda mötet” där han delar med sig av sina
erfarenheter från arbetsliv och vardagsliv, samt
ställer frågor och ger sina tankar kring hur vi
bemöter varandra och oss själva.
I nästa Rundbrev presenteras
anmälningsuppgifter, tider och priser.
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Vårgudstjänst i vallfärdskyrkan
i Hergiswald
Söndagen den 10 juni samlades ett härligt blandat gäng
på tolv personer för att kämpa sig upp på en del av
Sankt Jakobsvägen och den så kallade prygeltrappan.
Vädret var på vår sida och det kändes skönt att få
solstrålar på oss istället för regndroppar – även om det
var dopsöndag och Sören bad oss tänka på vad dop och
vatten betyder för oss.
Vi vandrade prygeltrappan upp under delvis tystnad
och kunde även beskåda de femton stationerna
Rosenkranzweg som blev invigd år 2009 .
När vi kom upp fick vi en magnifik utsikt över Vierwaldstättersee och vi kunde sedan träda in i den vackra kyrkan.
Sören bytte om och höll en vacker och tänkvärd mässa.
Sofia spelade jättevackert på sin tvärflöjt – en fröjd för
våra öron. Därefter kom vår duktiga guide Vicky och
berättade om den nyrenoverade kyrkan som även har
ett Loretokappell (orginalet är ligger i Nasareth och

är Jesus födelsehem)
Loretokapellet är en
kopia av Santa Casa
Loreto i Italien. Det
berömda ängelfönstret
är givetvis där och på insidan finns den svarta madonnan.
Två änglar hänger på utsidan och har på så sätt
transporterat dit kapellet – där kan prata om bra logistik.
Efter all denna information gick vi sedan till restaurang
Hergiswald. Där njöt vi av en apéro som födelsedagsbarnet
Ria bjöd oss på och vi tackade henne med sång.
Maten var underbar och servicen likaså, så vad mer kan
man begära en söndagseftermiddag?
Ett stort tack till Svenska Klubben Luzern som ordnade
denna utflykt.
Text: Maria Spörri-Hedberg
Bild: Sofia Skoglund

Sommaren mognar och hösten tar fart,
soldagar värmer mig än...
Mitt i dahlians högsäsong ägde den årliga
utflyktsgudstjänsten till Mainau rum söndagen den 23
september. Blomsterön visade sig från sin vackraste
sida med sin storslagna utställning med dahlior i alla
regnbågens färger och många olika former. Visste ni
förresten att dahliorna härstammar från Mexico och
kom till Europa först runt år 1790?
12
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Som vanligt hade en stor skara svenskar kommit för att
vara med på gudstjänsten i den vackra slottskyrkan i tysk
barockstil från mitten av 1700-talet. Sören Trygg döpte
inte mindre än tre barn vid gudstjänsten och kören Nota
Bene, under ledning av Hans Ahlmann, bidrog med vacker
körsång. Efter gudstjänsten njöt många av en promenad i
parken, picknick i gröngräset eller en god lunch på någon
av Mainaus restauranger innan vi återvände hem.
Text: Susanne Hederoth

En oas mitt i vimlet
På en höjd ovanför en mycket trafikerad vägkorsning
i Lugano i Tessin ligger Casa Santa Birgitta – ett
Birgittakloster som är en oas mitt i detta brus.
Birgittaorden är ursprungligen en klosterorden som
grundades av den heliga Birgitta år 1370. Flera sekler
senare hade den i stort sätt försvunnit och en annan
svenska, Maria Elisabeth Hesselblad, tog initiativ till
att nygrunda orden, vilket skedde år 1911. Idag finns
det cirka 40 Birgittakloster världen över, bland annat
i Sverige. Alla har de ett gästhem där de till ett mycket
humant pris tar emot alla som för en längre eller kortare
tid vill bo i deras lugna och läkande miljö. ”Vårt”
Birgittakloster i Lugano har cirka 15 klostersystrar
som sköter gästhemmet, lagar mat och serverar

måltiderna i den fina matsalen. Därutöver sköter de
trädgården och tar hand om gästerna på ett alltid lika fint
och välkomnande sätt. Regelbundet firas det gudstjänst i
det lilla kapellet, där den som vill kan delta. Det är också
där, i det kapellet, som vi firar våra svenska gudstjänster
för församlingsmedlemmar och besökare i Tessin. Efter
gudstjänsterna ordnar systrarna med kyrkkaffe och
hembakat kaffebröd i matsalen.
Personligen har både jag och min hustru i detta
Birgittakloster funnit en plats dit vi gärna återkommer.
Så vare sig du är på genomresa eller vill ha några dagar
för lugn och återhämtning så rekommenderas varmt Casa
Santa Birgitta i Lugano. Du ser kontaktuppgifter härintill.
De har också en hemsida
www.birgitta.ch.
Text och bild: Sören Trygg

Övernatta på Birgittaklostret
CASA SANTA BIRGITTA
Via S. Calloni 14
6900 LUGANO - SVIZZERA
Telefono 091 994 12 12
Fax 091 994 27 00
sbirgitta@ticino.com - www.birgitta.ch

Nu lanserar vi SVT World via IPTV!
svensk tv världen över
Nu kan du som tittare smidigt ta emot kanalen SVT World oavsett i vilket land
du bor, utan parabol. Som IPTV-tittare får du även tillgång till flera tilläggstjänster
som Sveriges Radios alla kanaler, väder och nyhetspuffar - direkt i din tv.
Mer info finner du på: svt.se/svtworld
Med kanalen SVT World får du en mix av populära svenska program från
Sveriges Televisions alla kanaler, dygnet runt.
För abonnemang kontakta SVT World:s kundtjänst: ConNova:
+46 (0)141 - 20 39 10, svtworld@connova.se, www.connova.se

svt.se/svtworld
facebook.com/svtworld

Svenska kyrkans krisberedskap
I vår församling har vi nyligen upprättat en ny krisberedskapsplan. Vid krissituationer utomlands arbetar Svenska
kyrkans personal ofta intensivt och i nära samverkan med svenska myndigheter. Svenska kyrkan ingår i den
stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för.
Målet med utlandskyrkans krisberedskap är att varje
församling och all personal ska vara förberedd på att kunna
hantera en allvarlig eller extraordinär händelse, och kunna
samverka vid insatser tillsammans med andra myndigheter
och organisationer. Syftet är att utlandsförsamlingen
ska vara en resurs för de berörda, och för samhällets
beredskapsorganisation där utlandsmyndigheten leder
arbetet. Utifrån sin speciella roll och sitt unika uppdrag är
Svenska kyrkan i utlandet en mycket viktig del av insatserna
före, under och efter en kris.
Utlandskyrkans krisberedskap omfattar flera delar på olika
nivåer i Svenska kyrkans organisation. Vid kyrkokansliet
i Uppsala finns en central krisledningsgrupp, där
utlandskyrkan ingår. Det finns en stor förväntan på Svenska
kyrkan att bistå i svåra händelser. Tack vare sin speciella
kompetens har kyrkans personal en viktig uppgift i att
hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer
som berör svenskar utomlands. Händelser som tsunamin
i Sydostasien, bombdåden på Bali och terrorattacken i
New York är exempel på detta. Då lämnade medarbetare i
Svenska kyrkan sina ordinarie arbetsuppgifter och gav sig
iväg dit hjälpbehov fanns, eller öppnade kyrkan mitt i natten
för att finnas tillhands för dem som behövde stöd och hjälp.
Precis så som kyrkan gör hemma i Sverige när något händer.
Många väntar sig också, med rätta, att kyrkan, finns med
där, med vår kunskap och med vår tillit till Gud.
För att kunna svara mot förväntningarna – och mot vår egen
kallelse som kyrka och som medarbetare i utlandskyrkan –
behöver vi förbereda oss för större olyckor och katastrofer.
Vi kan inte klara av att planera och öva när allt redan har

hänt. Det är därför
beredskapsplaner
behövs.
Vår krisberedskapsplan innehåller olika
steg att tänka på när
olyckan är framme.
Bild: Magnus Aronsson /ICON
Vi har till exempel
så kallade insatskort som hjälper oss att komma ihåg alla
viktiga moment ifall det blir mer eller mindre kaotiskt runt
omkring. Ansvarspersoner för olika områden är inskrivna
i planen. Till planen finns också en lista på svensktalande
specialister (till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer
med flera) som kan ställa upp som resurser.
Med vår krisberedskapsplan känner vi oss mer beredda att
agera i det som vi hoppas aldrig ska inträffa.
Text: Sören Trygg

Bergstrasse 16 • 8712 Stäfa
Tel. 076 490 2227 • www.anna-lotta.com

Vill du ha 8000
nya vänner?
Gå med i SWEA.
www.swea.org/zurich

Utlandskyrkans ledning på besök
I maj hade vi besök från Uppsala av representanter för
ledningen i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Det var
högste chefen Anders Bergkvist, regioncheferna Mats
Hulander och Stefan Bergmark, ordförande i rådet
för SKUT Hans Ulfvebrant samt ledamöterna Mary
Österström och Bengt Severinsson. Besöket var en del i
ledningens översynsresa 2012. En resa som genomförs
årligen med syfte att göra en genomlysning av ett antal
utvalda församlingar i Mellaneuropa. Genomlysningen
innebär att man från ledningshåll skaffar sig en överblick
över hur församlingarna fungerar, utvecklas och uppfyller
verksamhetens mål.
Besöket varade i två dagar. Två dagar som fylldes med
många möten och samtal. På lördagen var det först en
längre träff med vårt kyrkoråd, där vi bland de ordinarie
punkterna på agendan även fick tid till en frågestund
där såväl strategiska som vardagliga frågor ventilerades.
Därefter ett besök på Svenska konsulatet i Zürich där
gästerna fick träffa och ställa frågor till konsul Birgitta
Arve och VD i Svensk Schweiziska handelskammaren,
Johan Mannerberg. Andra givande möten var med vår

personal samt en längre träff med en stor grupp av
företrädare för andra svenska föreningar som vi ofta
samarbetar med.
Helgen avslutades med en välbesökt mässa i Martin
Luther Kirche och ett därpå följande samkväm. Vi kände
oss mycket glada efter besöket då vi fick beröm för allt vi
gör och uppmuntrades att arbeta vidare precis i samma
riktning. Att få ett sådant erkännande från vår ledning gör
att vi känner oss stärkta i vårt arbete att finnas till för alla
svenskar i vårt område.
Kyrkorådet

Svensk skola i Lugano
Sedan september finns en svensk skolförening i
Lugano med syfte att ge undervisning i svenska
till barn. Vill Du veta mer så är Du välkommen att
kontakta Camilla Orreving Toniolo.
Mejl camilla.orreving@gmail.com eller
telefon 079 948 10 48

Vill Du vara med om att utveckla
ett kreativt tidningskoncept?
NextMedia expanderar i Skandinavien och Schweiz och
söker därför ytterligare drivna och ambitiösa medarbetare
Mediasäljare

Vi söker dig med en väl dokumenterad erfarenhet från försäljning. Du
har förmågan att hitta nya prospekts, bygga och utveckla kundrelationer
samt göra avslut. Att du kan arbeta självständigt med eget budgetansvar
är viktigt. Du har goda kunskaper i minst ett skandinaviskt språk samt
engelska. Kunskaper i tyska är givetvis en fördel.

Grafisk designer

Du har en avslutad grafisk utbildning eller befinner dig under
utbildning. Du är van att arbeta i programmen InDesign, Photoshop och
Illustrator. Du kan arbeta i team, är motiverad och stresstålig.
NextMedia är ett specialtidningsförlag. Produktion av externa kund- och
specialtidningar sker på uppdrag av myndigheter, organisationer och
företag.
Vi ser fram emot din ansökan.

E-mail: info@nextmedia.ch

|

Tel: +41 (0)41-726 90 50

Svenska kyrkan i LausanneGenève-Bern är ny med nytt prästpar
Den 21 april år 2012 beslutade en extra kyrkostämma
att vi skulle slå ihop de tre församlingarna i västra
delen av Schweiz; Lausanne, Genève och Bern, till en
gemensam församling: Svenska kyrkan i LausanneGenève-Bern. I och med detta upplöstes den tidigare
pastoratsorganisationen till förmån för EN församling
med ETT kyrkoråd och EN kyrkostämma.
Det nya gemensamma kyrkorådet har fyra representanter från
vart och ett av de tre tidigare församlingarna. Beslutet innebär
förändringar av vårt administrativa arbete, men kyrkans
verksamhet på de olika orterna fortsätter som vanligt. Lokalt
arbetar vi nu i arbetsgrupper och kan koncentrera oss på
verksamheten medan administration och ekonomi hanteras
gemensamt av kansliet och kyrkorådet. Mer information finns
under respektive stad på Svenska kyrkan i Schweiz hemsida.
Och lagom tills dess att vår nya församling startar upp har
vi också fått ett nytt prästpar, Lars och Louise Parkman

Bild: Bengt Sagnell

som senast kommer från Härnösands landsförsamlingar.
Lars prästvigdes i Härnösand år 1985 och har gjort flera
avbrott för att arbeta som tjänstebiträde vid Svenska kyrkan
i Paris (1978-1979), som Pater (husfar) vid internatet på
Fjellstedtska skolan (1979-1980), som volontär i Svenska
Kyrkans Missionstjänst i Sydafrika (1980-1981) och som
tjänstebiträde i Borgsjö Pastorat våren 1982.

Your partner for Swedish, Swiss and international tax and legal services.
KENDRIS Ltd. is the leading independent Swiss provider of trust, family office and
fiduciary services, national and international tax and legal advice, ART management
as well as accounting and outsourcing services for private and corporate clients.
Basel | Geneva | Lausanne | Lucerne | Vienna | Zurich | Aarau – Mühlemattstrasse 56, CH-5001 Aarau, Phone +41 (0)58 450 58 00 | www.kendris.com | www.ekendris.com

Flera år efter prästvigningen arbetade Lars som ungdomsoch gårdspräst samt stiftsadjunkt på Stiftsgården i Rättvik.
Sedan år 2000 har han arbetat i Härnösandstrakten
där han haft olika tjänster i flera församlingar. Förutom
utlandstjänstgöringarna i Paris och Sydafrika har Lars och
Louise också arbetat en sommar vid Svenska Sjömanskyrkan
i Middlesborough (UK).
Lars vill rikta in vardagsverksamheten mot söndagens
gudstjänster, men ser också den ekumeniska gemenskapen
som en självklar del av kyrkans vardag. Han besöker
bland annat regelbundet klostret i Taizé, cirka 12 mil från
Genève. Han vill skapa neutrala mötesplatser där utbyte
och ett lyssnande öra är viktiga. Kyrkan ska vara till för
alla och ha låga trösklar. ”Den ska inte bara handla om
andlig längtan, utan många olika drivkrafter ska kunna
föra oss samman”. Vid sidan om kyrkan är musiken Lars
stora intresse. Han spelar flera instrument och körsång är
hans stora glädje. Han sjunger gärna och har dessutom
erfarenhet av att leda körer. Lars har också stor erfarenhet
av konfirmationsundervisning från arbetet på Stiftsgården
i Rättvik. Som landsbygdspräst är han både van vid, och
trivs med att arbeta med frivilliga medarbetare. ”Jag är
van vid små resurser och mycket frivilligarbete och för

församlingsborna blir det nog inte några omvälvande
skillnader, då jag till mycket stor del bejakar de aktiviteter
som Per Harling (vår avgående kyrkoherde) bedrev”.
Sedan år 1988 är Lars gift med Louise och tillsammans har
de två barn. Familjen består även av Louises två äldre barn
och flera barnbarn. Louise tar över arbetet som assistent
efter Ingrid, men i och med Louise kommer vi numera också
att ha en diakontjänst i församlingen. Ingrid är nämligen
utbildad sjuksköterska (1970), lågstadielärare (1973)
och diakon (1993). Hon har goda erfarenheter av socialt
engagemang och samarbete med volontärer. Det som lockade
Louise att söka tjänsten som diakon/assistent vid Svenska
kyrkan i Lausanne-Genève-Bern var framför allt ”längtan att
möta nya människor, nya situationer och problem i ett annat
nytt land som förbryllar, lockar och ger glädje och möjlighet
till nya upptäckter”.
Vi önskar Lars och Louise lycka till hos oss. Vi är både
förväntansfulla och fast förvissade om att detta kommer
att bli väldigt bra, både med vår nya församling och vårt
nya prästpar.
Text: Anna Rönneskog
Suppleant i kyrkorådet
Svenska Kyrkan i Lausanne

www.swecham.ch

Swedish Swiss Business Forum 2012
Tuesday 20th of November 2012, doors open 17.00, forum starts 18.00, in Zürich

“Innovations, Key to Success”

Ewa Björling
Minister for Trade
Sweden

Main Sponsors:

Charlotte Brogren
Director General
Vinnova

Joe Hogan
CEO & President
ABB

Riet Cadonau
CEO & President
Kaba

Andrei Postoaca
CEO and founder
Clintelica AB

Hansueli Märki
Chairman SSCC
Moderator

JULBASARER 2012
Zürich lördagen den 24 november och i
Basel lördagen den 1 december.

vi har tyvärr begränsade möjligheter och kan inte
tillverka så mycket som vi skulle vilja.

Basarerna ger betydande tillskott till församlingens
ekonomi och är väl inarbetade. Besökarna vet att de kan
köpa genuint svenska produkter som är svåra att hitta på
andra ställen i Schweiz. Det är inte enbart svenskar eller
skandinaver som kommer utan även schweizare har lärt
sig tycka om våra svenska specialiteter.

Detta gäller även bakstånden, där vi har svårt att få det
hembakta att räcka till på eftermiddagen. Alla former
av bullar och lussekatter, mjuka kakor, pepparkakor
och matbröd går åt. I matståndet finns flera begärliga
äktsvenska varor som sirap, socker, ättika, ärtsoppa, sill,
tunnbröd, ostar och hemlagat.
Svenskt godis är också efterlängtat.
Sist men inte minst har vi lotterier med attraktiva priser,
bland annat en flygresa.
För barnen finns fiskdamm, pyssel och sagoläsning.
Vi behöver hjälp med att baka bullar, lussekatter, vörtbröd
med mera. I Zürich finns en stor frys att förvara baket i,
så du kan börja baka redan nu.

Julljusstakar, almanackor, julstjärnor, annat julpynt och
textilier (löpare och handdukar) är storsäljare som vi
köper in till förmånliga priser i Sverige och som sedan går
med privata transporter till Schweiz. På så vis slipper vi
alla speditionskostnader.
Till julbasaren hör naturligtvis hemgjord glögg,
pepparkakor, svensk varmkorv och julmust.
I serveringen bjuds det på hembakt, tårta och svenskt
kaffe. Läckra smörgåsar med räkor, lax och köttbullar
eller smörgåstårta finns också. Åtgången är strykande men

Välkomna att handla på basaren inför advent och jul och
därmed stödja vårt församlingsarbete.
Sprid gärna informationen till dina vänner!
Text: Ingrid Rudin

Julbasar i Zürich lördagen den 24 november i
Freie Evangelische Schule, Waldmannstrasse 9
Julbasar i Basel lördagen den 1 december i
Silberbergsaal i Altersheim zum Lamm Rebgasse 16

Svenska kyrkan Zürich-Basel söker
Assistent för ekonomisk Bokföring och administration 50%
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ekonomisk bokföring inklusive
budgetunderlag och bokslut
• Ansvara för församlingsregistret
• Göra vissa uppdateringar på hemsidan
• Allmänna expeditionsgöromål

Vi vill att:
• Du ska ha erfarenhet av ekonomisk
bokföring
• Du ska kunna tyska och svenska
• Du bör ha datorvana
• Du ska dela Svenska kyrkans
värderingar

Arbetsplats: Svenska kyrkan,
Kurvenstrasse 1, Zürich
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
kyrkoherde Sören Trygg 079 416 77 32
eller ordförande Lena Pfeiffer 061 423 14 19

Välkommen med din ansökan till Svenska kyrkan Zürich-Basel, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich senast 19.11.2012
18

Rundbrev Höst/Vinter 2012-2013

församlingsfakta
Kyrkan är en träffpunkt för svenskar som bor i Schweiz, är på besök
eller planerar att bosätta sig här. Det centrala för oss är att fira
regelbundna gudstjänster och finnas till för att dela såväl svårigheter
som glädjeämnen. Vi erbjuder dop, konfirmation, kyrklig välsignelse
för brudpar och hjälper till med begravningsgudstjänster. Vår breda
verksamhet bidrar både till att upprätthålla det svenska språket och
sociala och kyrkliga traditioner.
Våra mötesplatser
Församlingen omfattar kantonerna Zürich, Basel Stadt, Basel Land, Aargau,
Luzern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug, St. Gallen, Thurgau,
Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen,
Graubünden och Tessin samt Furstendömet Liechtenstein och närliggande
områden i Frankrike, Italien, Tyskland och Österrike.
I Zürich och Basel har vi våra fasta mötesplatser där vi genomför aktiviteter
för barn, ungdomar och vuxna. Vi anordnar också gudstjänster och gör
utflykter till andra platser inom och utom församlingen.

Döpta:

Konfirmerade:

13/5
22/5
25/5
27/5
2/6

Nora Wilhelm
Fredrik Pettersson
Malin Horlacher
Lisa Gunterberg
Christopher Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson
Elin Broman
Alaana Dettwiler

3/6
9/6
8/7
15/9
23/9
23/9
23/9

Sean Ruhstaller
Jan Timmer
Alexander Hajas
Nova Amy Keller
Alexandra-Linn
Bergman Leffler
Lisa Mundwiler
Freyja Granath
Nils Bill
Elin-Victoria
Tapanainen Andrews
Finn Pohlmann
Emma Amstutz
Glen Amstutz

Sveriges ambassad i Bern
Bundesgasse 26, Bern
Telefon: 031 328 70 00
www.swedenabroad.com
Konsulat inom församlingen
Zürich-Basel
Öppettider varierar mellan de olika
konsulaten, se mer information på
ambassadens hemsida (se ovan).

Kyrklig välsignelse över
borgerligt äktenskap:
30/6 Louise Sundquist och
Torgeir Kjøstvedt
31/8 Karin Ritschard och Jörg Ugi

Besöksadresser och
telefonnummer:
Neubadstrasse 7, Basel,
telefon 061 282 82 51
Via Serafino Balestra 27, Lugano,
telefon 091 911 40 19
Feldkircherstrasse 100, Schaan,
Principality of Liechtenstein,
telefon +423 234 3377
Stadelhoferstrasse 40, Zürich,
telefon 043 343 10 50

Expedition Svenska kyrkan Zürich-Basel
Expedition och församlingshem
Schwedische Kirche
Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich
Telefon: 044 362 15 80
Fax: 044 361 35 46
zurich@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/zürich
Våra telefontider:
Säkrast att nå oss är tisdag - torsdag
klockan 8.30 - 10.00
Besökstid: Enligt överenskommelse
Kyrkoherde Sören Trygg
soren.trygg@svenskakyrkan.se
Mobil: 079 416 77 32
Telefon prästbostaden: 044 362 15 80
Assistent Eva Rosengren
eva.rosengren@svenskakyrkan.se
Mobil: 079 304 14 38
Assistent Victoria Heiniger
victoria.heiniger@svenskakyrkan.se
Mobil: 079 937 34 13
Volontär Karin Gustavsson
volontarzurich@hotmail.com
Mobil: 078 863 37 34
Församlingshemmet i Basel
Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10

Kyrkoråd arbetsutskott & Ekonomi
Kyrkorådets ordförande
Lena Pfeiffer
lena@pfeiffers.ch
Telefon: 061 423 14 19
Kyrkorådets vice ordförande
Kajsa Hallberg Claesson
kajsa@claesson.ch
Telefon: 044 700 45 11
Sekreterare
Gaby Roseen
Kyrkoherde
Sören Trygg
Kassör
Gudrun Bähni

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern
Eglise Suédoise
Av de Cour 32
1007 Lausanne
Telefon: 021 616 65 44
lausanne@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/schweiz
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Frivilliga insatser
Fri villig het…
... skrev Sören Trygg i sin ledare i Rundbrev nummer två.
Utdrag: ”Ovanstående kan läsas som ett ord, men också som tre.
De hör ihop i alla fall. Frivilligt engagemang är en förutsättning
för att vår församling ska fungera. Utan alla som frivilligt ställer
sin tid och sitt kunnande till förfogande skulle verksamheten
minska avsevärt. Detta nya Rundbrev är till exempel ett sådant
resultat av stort frivilligt engagemang. Men tillbaka till de tre
orden fri, villig och het. När det gäller engagemang i församlingen
så är det viktigt att dessa ord finns med. FRI – det är viktigt att
inga frivilliga insatser ska göras av tvång. Man är fri att säga
ja eller nej till en uppgift. VILLIG – att vilja göra en insats är
också en förutsättning och hör delvis ihop med det första ordet.
Om jag inte vill något så blir det inte bra, bland annat minskar
uthålligheten. HET – här handlar det om att brinna för något.”

Till Dig som fritt är villig till
att stödja församlingens arbete
Din anmälan till frivilliga insatser är inte bindande. Vi lägger in din
mejladress i en ”frivilliglista”. Du får ett utskick när vi behöver din
hjälp. Du väljer sen själv om du vill svara/delta. Om du inte har en
mejladress ringer vi upp dig.
Du hittar ett anmälningsformulär på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/zürich, i församlingslokaler i Basel och
Zürich eller ring till expeditionen 044 62 15 80, så skickar vi
den till dig med brev eller mejl.
Genom frivilliga insatser kan vi hålla personalkostnaderna nere,
öka insikten och delaktigheten i verksamheten och inte minst
skapa en känsla av att vi bygger församlingen tillsammans.
Kyrkorådet

Bild: Martin Rundeborg /ICON

Bild: Madelen Sander /ICON
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