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Skandinaviska hemtextilier online
Vill du vara med och
arbeta med Rundbrevet?
Kontakta Anette Mogard på
e-mail: anette@mogard.eu
www.house-of-scandinavia.ch

Vår församling
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.
Vi organiserar ett brett utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i
alla åldrar. Vår breda verksamhet bidrar till att upprätthålla det svenska språket,
kyrkliga- och sociala traditioner.
I vår utlandskyrka är det endast präst- och diakonal assistentlön som betalas från
Sverige. Vi är beroende av frivilliga bidrag för att täcka in alla andra kostnader
såsom hyra för församlingshem och kyrkor, lön för ekonomiassistent och volontär,
städning, kopiatorer, datorer, Rundbrevet med mera.

geografi
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.
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Ditt församlingsbidrag behövs

Vår verksamhet växer glädjande nog med fler barngrupper,
mötestillfällen och andra aktiviteter. Men detta kostar också, och under
det senaste året har intäkterna halkat efter. Läs brevet och se över dina
möjligheter att bidra och ge ditt församlingsbidrag. Tack för att Du vill
stödja Svenska kyrkan i Zürich-Basel.
Som bilaga till detta nummer ligger ett insamlingsbrev.
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Vi tackar för stöd och gåvor!
Expedition Svenska kyrkan Zürich-Basel
Expedition och församlingshem
Schwedische Kirche
Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich
Telefon: +41 (0)44 362 15 80
Fax: +41 (0)44 361 35 46
zurich@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/zürich
Våra telefontider:
Måndag: 8.30-10.00, 14.00-15.30
Tisdag: 8.30-10.00
Torsdag: 14.00-15.30
Fredag: 8.30-10.00
Besökstid: Enligt överenskommelse

Kyrkoherde
Magnus Nordström
magnus.nordstrom@
svenskakyrkan.se
Mobil: +41 (0)79 416 77 32
Diakon
Kerstin Ekbladh
kerstin.ekbladh@
svenskakyrkan.se
Mobil: +41 (0)79 304 14 38
Administration/ekonomi
Cecilia Nilsson
cecilia.x.nilsson@svenskakyrkan.se
Telefon: +41 (0)44 362 15 80

Volontär
Elin Holgerson
volontarzurich@hotmail.com
Mobil: +41 (0)79 937 34 13

Församlingshemmet i Basel
Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10
För stöd och gåvor.
Postcheckkonto: 80-2508-4
Schwedische Kirche, 8000 Zürich
IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4
BIC POFICHBEXXX
Skriv tydligt avsändare!

Rundbrev nr 1 2015

3

Frågan varför ger framtidshopp
Det finns så många anledningar till att
känna hopp och glädje inför framtiden.
Underverket när en ny människa föds
skapar alltid en förundran över livets
förmåga. När en växt skjuter nya skott
genom jordytan bevittnar vi livets styrka
och outtröttlighet. När vi upplever
något av naturens skönhet och storhet
förstår vi att vi inte är ensamma, att
det finns en skapande hand där bakom
någonstans. Många hoppfulla saker
händer också på den mänskliga arenan.
Fattigdom och orättvisor bekämpas
på många sätt och mycket görs för
att skapa fred och förståelse mellan
olika folk och intressegrupper. Mycket
forskning och många nya tekniska idéer
och uppfinningar gör det möjligt för oss
att vara rädda om varandra och naturen.
Det finns också anledningar till oro. Jorden
som erbjuder otroliga möjligheter för oss
människor har också sina begräsningar
och vi tänjer allt mer på gränserna för vad
jorden tål. Många människor har också
anledning att vara besvikna och arga över
fördelningen av resurser och hanteringen
av vår gemensamma värld. Hoppet om en
god framtid ersätts ibland av att vi tittar
bort och försöker glömma problemen.

betyda för helheten. En bra utgångspunkt
är att fundera över nyfikenheten och
frågvisheten hos treåringen, som möter sin
omvärld med frågan varför. Treåringen får
så småningom en karta uppbyggd av en
massa därför, som leder henne vidare i sitt
upptäckande och handlande. Frågan varför
behövs på jobbet, i affären, inför semestern
och i alla möjliga dagliga situationer. Om
vi kommer på nya kreativa svar på våra
frågor kan nya idéer växa fram och mycket
spännande och hoppfullt hända runt
omkring oss.
Framtidshopp är temat för årets inspirationsdagar i Männedorf vid stranden av
Zürichsjön. Livet har en framtid är titeln på
en av Harry Månsus böcker om liv, fred,
framtid, hopp och gudstro. Harry Månsus,
teolog och författare från Stockholm,
kommer att inspirera och utmana våra
tankar och föreställningar om vad som är
viktigt i livet och hur en hoppfull framtid
kan se ut både på individnivå och i ett
större perspektiv. Jag hälsar dig välkommen
att vara med på inspirationsdagarna – men
temat framtidshopp kommer att vara med i
många andra sammanhang också.
Magnus Nordström, kyrkoherde

Vi behöver se problemen, vi behöver se
möjligheterna och vi behöver se vad vi själva
och de olika nätverk som vi är en del av kan

Kompletterande Svenskundervisning
Svenska Skolföreningen i Basel
„Det är kul.“ „Jag lär mig nya och spännande
saker.“
”Vi lär oss mycket och har kul”.
Citat av intervjuer med skolbarnen i Basel/Bottmingen.

Läs mer: www.svenskaskolanbasel.ch

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

KOMPLETTERANDE SVENSKA
Modersmålsundervisning är av stor vikt för barns personliga
och kulturella identitet samt deras intellektuella och
emotionella utveckling.

www.svenskaskolforeningen.ch
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Vad är diakoni?
Diakoni är handling som växer fram ur tro och kärlek. I mötet med människor i olika livssituationer blir detta tydligt. Gud har
kallat alla döpta och utsett oss att vara medarbetare för Guds rike här på jorden. Detta uppdrag är bland annat beskrivet i Bibeln
när Jesus tvättar lärjungarnas fötter: Joh 13:12-17.
Människan är skapad till Guds avbild:
- till relation med Gud och våra medmänniskor
- till att dela med oss av våra gåvor
- till olika former av uppgifter, uppdrag och kallelser

Hur kommer diakonin till uttryck rent konkret?
– Kristi kyrka är kallad till att synliggöra Guds närvaro, Guds
kärlek och Guds omsorg i världen genom Missionsbefallningen:
Matt 28:19-20.
Den lokala diakonin grundas på församlingsbornas omsorg om
varandra.
Den internationella diakonin möjliggör att tänka globalt och
handla lokalt. Detta leder också till att Guds folk på hela
jorden knyts samman i tro, hopp och kärlek. Vi är ju del av den
världsvida kyrkan.

vara genom väntjänstgruppen, öppna grupper, gudstjänster,
bibelsamtal och enskilda samtal. I tillit och varsamhet möter det
diakonala förhållningssättet människan precis där hon/han står
just nu, som när Jesus möter människor, till exempel kvinnan vid
Sykars brunn: Joh 4:7-15.
– Diakoni handlar om handling och ord. Ordet finns naturligt
kopplade till handlingen i form av att lyssna, ställa frågor,
ge tröst och uppmuntran, öppna vägen för hopp, som finns
symboliserad i diakonens brosch. Profetisk diakoni innebär att
uppmärksamma missförhållanden och vara ett stöd utan att ta
över människors liv. Ett avslutande bibelord om diakoni kan ni
läsa i Apostlagärningarna 6:1-6.
Text: Kerstin Ekbladh

Vad är diakonins viktigaste kännetecken?
– Diakonin i församlingen påminner oss om att Kristi kyrka
har getts ett uppdrag att tjäna i världen; den synliggör detta
genom att finnas. Den byggs av levande stenar där Kristus är
hörnstenen: Ef 2:20-22. I diakonin finns två tyngdpunkter där
besöket är det ena och gästfriheten det andra. Besöket utgörs av
villigheten att gå ut och vara nära de som behöver en utsträckt
hand. Gästfriheten handlar om en öppenhet att ta emot vår
nästa och innesluta henne/honom i gemenskapen. Detta kan

NY diakonigrupp!
Vad innebär diakoni i vår församling här i Schweiz?
Tillsammans kan vi hitta ledord som vi kan utgå från i
arbetet med Kyrkans väntjänstgrupp, en diakonigrupp
som har startat på det nya kyrkoåret. Läs mer nedan.

Kyrkans väntjänst – ny diakonigrupp
Nyligen startades en ny diakonigrupp som vi kallar Kyrkans väntjänst. Vill du skänka av din tid och vara medvandrare för någon
i din närhet? Vi söker dig som har ett par timmar över i veckan och som vill ställa upp och besöka personer i församlingen.
Förutsättningen för verksamheten är att vi är en grupp personer,
som tillsammans med kyrkan, vill skänka av sin tid och besöka
människor, lyssna och prata. Omfattningen bestämmer du själv.
Kom till våra träffar ”Jag kallar er vänner”, så får du veta
mer om väntjänsten och diakoni. Allt vårt arbete omfattas
av tystnadsplikten. Vi vill gärna ta del av dina tankar och
synpunkter. Verksamheten sker på prov och kommer att
utvärderas och förbättras i den mån det behövs.

Jesus säger: “Jag kallar er vänner, därför jag har låtit er veta allt
vad jag har hört av min fader” (Joh 15:15)
Vi ser fram emot att Du hör av Dig.
Plats: Kurvenstrasse 1, Zürich
Kontakt: Diakon Kerstin Ekbladh, mobil +41 (0)79 304 14 38
eller mejl kerstin.ekbladh@svenskakyrkan.se
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Skandac och Svenska kyrkans samarrangemang 12 mars

Från envälde till folkhem

Axplock ur Sveriges historia

Om Sveriges utveckling från kungligt envälde till demokratiskt
folkhem, med speciell tyngdpunkt på Per-Albin Hanssons
insats ska Sven-Erik Gunnervalls föredrag handla.
Det är ingen tillfällighet att kungarna förr använde majestätspluralis “vi“ när de i en skrivelse ville säga något. Vad kungen
ville “ville“ folket, i vart fall under enväldet på 1600-talet. Men
alla kungar var inte enväldiga – under den så kallade frihetstiden
(1719-1772) ersattes tidvis en trilskande monarks underskrift
med en stämpel. Men tiden gick, den verkliga makten gled
mer och mer över till folket och efter borggårdskrisen år 1914
har kungen haft i huvudsak representativa uppgifter, dock
grundlagsfäst så sent som år 1974.

När Gustav V år 1914 opponerade mot regeringen Staaff
började en man inom den socialdemokratiska oppositionen att
visa sig, i skuggan av ledaren Hjalmar Branting. Mannen var
Per-Albin, ja just det Per-Albin, den ende
svenske statsministern som svenska
folket tog till sig via förnamnet. Denne
man myntade i ett partital år 1928
uttrycket „det goda folkhemmet“ och
fick möjlighet att som landets ledare
under 1930-talet och krigsåren börja
bygga upp det Sverige vi idag har.
Text: Sven-Erik Gunnervall

Visste du att...

● Sverige har 13 stift, men 15 domkyrkor. Tidigare var
även Kalmar och Mariestad stiftsstäder.
● Radiotjänsts (nuv. Sveriges radio) första sändningsdag
1 januari 1925 var knappt 7 timmar lång, varav
nära hälften av tiden upptogs av två gudstjänster.
Förmiddagsgudstjänst från Jakobs kyrka, Stockholm,
och kvällsgudstjänst från Immanuelskyrkan, Stockholm.
● Detta Rundbrev når cirka 1.600 adresser, enskilda
och familjer, i norra Schweiz och Tessin. Får du inte
Rundbrevet automatiskt? Anmäl detta till kyrkans
sekretariat så ordnar de det.
● När Pingströrelsens stora kyrka på Rörstrandsgatan
i Stockholm år 1930 invigdes var det Europas största
frikyrkolokal och Stockholms största möteslokal alla
kategorier med nära 4.000 sittplatser. Såg du filmen
“Såsom i himlen“? Slutscenen, där kören sjunger i ett
stort auditorium, spelades in i just denna lokal.
● Skara stift är Sveriges äldsta och fyllde 1000 år förra
året. Stiftet har 450 kyrkor, varav cirka hälften är
medeltida.
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Traditionellt nationaldagsfirande
arrangeras av Sveriges Konsulat i Zürich,
Svenska kyrkan Zürich-Basel och SWEA Zürich
i konsulatets lokaler på Stadelhoferstrasse 40 i Zürich
fredagen
den
6 juni
2014,
kl. kl.
17.00
– 19.30
Lördagen
den
6 juni
2015
17-19.30
Högtidstal av Sveriges ambassadör
Högtidstalkl.kl.17.30
17.30samt av sång
Magnus Hartog-Holm
följt avav
sång
av
elever
från
Svenska
Skolföreningen
elever från Svenska skolföreningen

Alla hjärtligt välkomna!
o.s.a.28
o.s.a.
29 maj
maj 2015
2014
info@se-konsulat.ch eller tel. 043-343 10 50

Sedd Uppskattad Respekterad

Konfa 2015-2016 - 365 Äventyr. Är du född år 2001 eller tidigare?
Vill du prova saker du tidigare inte har gjort och samtidigt konfirmeras
i Svenska kyrkan? I de 365 äventyren får du följa med på en resa från
universums kant rakt in i djupet av ditt eget hjärta.

olika tankar och idéer om hur livet kan levas och vad som är viktigt i
livet. Med hjälp av samtal, lekar, musik, film och drama och närmar vi
oss tillsammans det som är viktigt för oss.

För dig som är född 2001 eller tidigare erbjuder vi en konfirmationstid
i vår församling i Svenska kyrkan i Zürich-Basel med Start 6/9 och
konfirmation i juni 2016 i Martin Luther kyrkan i Zürich.

Vi brukar träffas en halvdag en söndag i månaden under skolåret,
oftast i vårt församlingshem i Zürich på Kurvenstrasse 1. En helg under
konfirmandtiden kommer vi att åka på läger. För info och anmälan ska
du ta kontakt med prästen Magnus Nordström, på telefon +41-79416 77 32 eller mejl magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se

Konfirmation… betyder bekräftelse… och det handlar om …
… att förstå vad det innebär att vara döpt och att vara en del av en
kristen kyrka.
… kärlek, mod, värden, hållbarhet, etik och naturligtvis om Gud och
gudsbilder.
… om dig och ditt liv tillsammans med andra i en spännande värld.
Det finns många varför när det gäller livet och mycket som inte är
självklart. Tillsammans ska vi ta tag i många varför. Med utgångspunkt
i våra egna frågor och funderingar möter vi Bibelns berättelser och

Framtidshopp

tema för årets inspirationsdagar
18-19 april i Männedorf
Alla åldrar är välkomna till inspirationsdagarna 18-19 april.
Årets inspiratör är Harry Månsus, som bland annat gjort sig
känd genom Brommadialogen – en unik mötesplats mellan
tolvstegsprogrammet, alternativa terapier och kristen själavård.
Vi hoppas att du har möjlighet att vara med hela helgen
– från välkomstfikat klockan 10.00 på lördagsmorgon
fram till lunchen som serveras klockan 12.00 på söndagen.
För den som inte kan vara med hela tiden, finns möjlighet
att anmäla sig till delar av programmet. Alla betalar en
konferensavgift samt för måltider. Sover du över finns det
ett paketpris. Hela programmet finns på Svenska kyrkan i
Zürichs hemsida, där du även kan anmäla dig.
Harry Månsus kommer att hålla i temapass på lördag
förmiddag, lördag eftermiddag och söndag morgon före
gudstjänsten. Särskilda temapass för barn respektive
ungdomar kommer att hållas parallellt. På lördag
eftermiddag kommer vi att ha en stationsvandring med
varierande lekar och klurigheter för stor och liten. På
lördag serveras lunch klockan 12.00 och kvällsmat klockan
18.00. Innan lunchen på söndagen klockan 10.30 firar vi
gudstjänst tillsammans.

Intensivkonfirmation i Sverige
Vill du konfirmera dig i Sverige finns det ett stort utbud av
intensivkurser i lägerform i Svenska kyrkans regi där hela
kursen sker under 3-4 veckor på sommaren. Vissa läger sker i
samverkan med föreningar och har då en särskild profil. Gå in på
Svenska kyrkans hemsida och sök på konfirmation så hittar du
hela utbudet. Om du har frågor eller behöver hjälp kan du höra
av dig till Magnus Nordström.

Harry Månsus presenterar sig
Jag föddes krigsåret år 1941 i Österbotten i Finland. Senare läste jag
teologi i Schweiz (1966-1973), både på en internationell högskola
och vid Zürich universitet när studentrevolterna skakade Europa.
Hösten 1973 flyttade jag med Lea och våra två små döttrar till
Sverige där jag blev lärare på Betelseminariet i Bromma, numera
Teologiska Högskolan Stockholm där jag också undervisat.
På åttiotalet förde mina böcker Shalom Jord och Vägen hem mig
in på nya arenor, först inom Nordens lutherska kyrkor och sedan
inom andliga och terapeutiska rörelser utanför kyrkväggarna.
Samtidigt drabbades jag av en dramatisk uppgörelse med den
frikyrkliga subkulturen, lämnade lärartjänsten och blev etisk
rådgivare på ett Minnesota-behandlingshem. I mötet med AA
och andra tolvstegsgrupper insåg jag att Guds helande verkstad
är mycket större än kyrkan.
Utifrån dessa erfarenheter startade jag 1991 Brommadialogen som
blev en unik mötesplats mellan tolvstegsprogrammet, alternativa
terapier och kristen psykodynamisk själavård. Härifrån spred sig
sinnesrogudstjänster och dialogmodeller till olika delar av landet och
Norden. Mitt liv är en resa från kapellen i Österbotten och mötet
med den legendariske förkunnaren Frank Mangs till dialogerna
med kulturpersonligheterna Marianne Fredriksson och Kay Pollak.
Text: Harry Månsus
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Kalender

GUDSTJÄNSTER
Zürich

Söndag 14 juni
14.00 Konfirmation. Den svenska kören
Nota Bene medverkar.

Gudstjänsterna firas i Martin Luther Kirche,
Beckenhofstrasse 40, om inget annat anges.
Söndag 1 mars
16.00 Familjegudstjänst

Söndag 6 september
16.00 Gudstjänst med stora och små. Den
svenska kören Nota Bene sjunger och
konfirmanderna hälsas välkomna.

Söndag 22 mars
16.00 Söndagsmässa med sång av
Nota Bene. Efter gudstjänsten fika och
kyrkostämma i församlingshemmet.
Söndag 5 april
18.00 Påskdagsgudstjänst med påskapéro
i församlingshemmet.
Söndag 19 april
10.30 Högmässa i kapellet på Bibelheim
i Männedorf. Gudstjänsten är en del
av vår inspirationshelg (se sid 7). Efter
gudstjänsten äter de som vill lunch.
Söndag 10 maj
11.00 Gospelmässa tillsammans med
tyska och finska församlingarna.
Från klockan 9.00 serveras frukost i
församlingssalen i Martin Luther Kirche.
Söndag 31 maj
18.00 Gudstjänst
Fredag 12 juni
9.30 Sommaravslutning för
barnsångsgrupperna i Martin Luther Kirche

Lördag 23 maj
18.00 Gudstjänst i Magstatt-Le Haut
i Frankrike strax utanför Basel med
kvällsmat i familjen Ott-Nilssons
trädgård. Ring Britt Ott- Nilsson,
+41 (0)765 62 11 61 för anmälan och
vägbeskrivning.
Torsdag 11 juni
14.30 Barnsångsavslutning.

Söndag 22 mars
- Årsstämma

16.00 Söndagsmässa Martin
Luther Kirche i Zürich, följd
av fika och församlingens
årstämma.

Basel

Gudstjänsterna firas i Zinzendorfhaus,
Leimenstrasse 10, om inget annat anges.
Söndag 8 mars
10.00 Mässa i Kartäuserkirche med den
tyska och finska församlingen.
Fredag 3 april
16.00 Långfredagsgudstjänst med
påskapéro i Philippuskapellet i
Lutherska kyrkans församlingshem på
Friedensgasse 57.

Lördag 20 juni
16.00 Midsommargudstjänst och
midsommarfest i Basel tillsammans
med Svenska klubben och Swea. Mer
information publiceras på hemsidan.
Söndag 13 september
14.00 Mässa i Folke Truedssons
Kulturateljé i Röchens. Efter gudstjänsten
har vi kakknytis tillsammans. För
vägbeskrivning ring Britta Baumann,
+41 (0)61 751 27 48.
Söndag 27 september
10.00 Mässa i Kartäuserkirche med den
tyska och den finska församlingen.

Zug/Baar

Gudstjänsterna firas i Evangelische Kirche
Baar, Haldenstrasse 6, om inget annat anges.
Onsdag 1 april
Påskgudstjänst med apéro.
Onsdag 13 maj
Onsdag 16 september

Träffpunkt för unga vuxna och Au-pairer

Vi träffas varannan vecka, umgås, fikar och pratar. Kontaktpersoner: Elin Holgersson +41 (0)79 937 34 13, volontarzurich@hotmail.com
och Kerstin Ekbladh +41 (0)79 304 14 38, kerstin.ekbladh@svenskakyrkan.se.
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Basel
Vi träffas i församlingshemmet, Leimenstrasse 10, klockan 19.00

Zürich
Vi träffas i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, klockan 19.00

Onsdag 11 mars
Brödbak
Onsdag 25 mars
Spelkväll med våfflor
Onsdag 8 april
Emmausvandring
Onsdag 22 april
Besök av Anna Tengå
Onsdag 6 maj
Öppet hus
Onsdag 27 maj
Au pairernas dag
Onsdag 10 juni
Avslutning med picknick = knytkalasfika
Onsdag 2 september Höststart
Onsdag 16 september se hemsidan för mer information

Måndag 9 mars Besök av SWEAs Paula Hasselgren
Måndag 23 mars Besök av Marina Bill – Tema CV och
rekrytering. Våfflor
Måndag 6 april Emmausvandring med Kerstin
Lördag 11 april
10.00 Stadsvandring i Zürich med Gerd Dietrich.
Träffpunkt Bahnhofstrasse (Swarovskibutiken)
Måndag 20 april Tipsrunda och chokladfondue.
Måndag 4 maj
Spelkväll
Måndag 18 maj Besök av Anna Tengå
Måndag 1 juni
Avslutning med knytkalaspicknick
Måndag 7 september
Höststart

Öppet hus
Zürich

Kvällsmat 18.00 (15 CHF). Anmälan dagen
innan. Program börjar klockan 19.00.
Torsdag 12 mars
Temakväll ”Från envälde till folkhemaxplock ur Sveriges historia”. Föredrag av
Sven-Erik Gunnervall. Samarrangemang
med SKANDAC
Torsdag 26 mars
Dela liv- Dela Film. Vi ser filmen ”Jesus
med Maria Jesu moders ögon” med
Pernilla August och delar sedan våra
upplevelser av filmen.
Torsdag 9 april
Tema: Vår. Elin Holgersson sjunger
vårsånger.
Torsdag 7 maj
Besök av barnboksförfattaren Helena
Bross. Helena besöker barnen i Svenska
Skolföreningen under veckan och
avslutar med en samling för vuxna.
Torsdag 21 maj
Temakväll i Serien om UNESCO:s
världsarv. Nu presenteras ”Struves
meridianbåge” Föredragshållare Ingrid
Mårtensson och Johannes Meier.
Samarrangemang med SKANDAC.
Torsdag 4 juni
Basarmöte inför Svenska kyrkans julbasar
i Zürich 21 november.
Torsdag 17 september
Se hemsidan.

Basel

Börjar klockan 19.00, fika 10 CHF.

samtalsgrupp i zug

Onsdag 4 mars
Tema: ”Livets pärlor” Kerstin Ekbladh
ger oss bakgrunden och inblick i biskop
Martin Lönnebos armband frälsarkransens
symbolvärld. Armbandets pärlor i olika
färger pekar alla på olika viktiga delar i det
kristna livet.

Upptäckargrupp
Torsdag 9.00-10.30

Onsdag 18 mars
Dela liv- Dela Film. Vi ser filmen ”Jesus
med Maria Jesu moders ögon” med
Pernilla August och delar sedan våra
upplevelser av filmen.
Onsdag 15 april
Våffelkväll och allsång med Elin
Onsdag 6 maj
Kan mördarens dotter uppfostras till
borgerlig dam? Betraktelser om en
uppväxt i utanförskap i Emilie FlygareCarléns roman Rosen på Tistelön med
Karin Nordström. Samarrangemang med
Svenska klubben.
Onsdag 20 maj
Tema: Pilgrimsvandring: Vandringar där
natur och stillhet ger avkoppling och
upplevelser är en viktig del av livet i
Schweiz. Kerstin Ekbladh berättar om
vandringens möjligheter till möten med
Gud, livet, sig själv och medmänniskor.
Onsdag 9 September
Se hemsidan.
Onsdag 23 September
Basarmöte inför Svenska kyrkans julbasar
i Basel 28 november.

Vi träffas i församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1
En grupp för dig som vill fundera vidare
kring livets viktiga frågeställningar. Om
du har frågor eller vill anmäla dig kan
du höra av dig till församlingshemmet
eller expeditionen eller till
Magnus Nordström
Datum: 12/3, 26/3, 9/4,
7/5, 21/5, 4/6, 10/9, 24/9

Juniorer och miniorer
Följande onsdagar, 14.30–16.30,
träffas vi i församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1:

Datum: 4/3, 8/4, 6/5, 3/6 (sommarfest)

Kyrkans vänstjänst

Församlingens diakonigrupp träffas
regelbundet för samordning, uppföljning
och inspiration.
Datum: 12/5, 13/10
Känner Du någon, eller vill Du själv ha
besök av kyrkans nystartade väntjänst?
Vi är Din vän i vardagen som gärna
kommer pà besök, ringer, lyssnar och
pratar om stort och smått.

Barngrupper

Barnsång i Zürich Kurvenstrasse 1. Sommaravslutning i Martin Luther Kirche fredagen
12 juni 10.00. Höststart onsdagen 2 september 9.30-11.00
Barnsång Basel Leimenstrasse 10. Sommaravslutning torsdagen 11 juni 14.30
Höststart torsdagen 3 september, 14.30-16.30
Plats	Grupp
Basel
Sång och lek
Oerlikon
Barngymnastik – varannan vecka
Wettingen/Baden Barnsång
Zürich
Barnsång
Barnsång
Barnsång
Miniorer 5 – 7 år – en gång per månad
Juniorer 7 – 11 år – en gång per månad

Datum: 3/3, 24/3, 5/5

Veckodag	Tid
Torsdag
14.30 – 16.30
Måndag
14.30 – 15.45
Fredag
09.30 – 11.00
Onsdag
09.30 – 11.00
Torsdag
14.00 – 15.30
Fredag
09.30 – 11.00
Onsdag
14.30 – 16.30
Onsdag
14.30 – 16.30

Tveka inte utan hör av Dig till
diakon Kerstin Ekbladh på
tel +41 (0)79 304 14 38.

Tisdagsluncher och
Tisdagsbibelstudium
Vi träffas i församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1

Bibelstudium mellan 10-11.30 och
tisdagslunch 12.30
Datum: 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 8/9
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En volontärs tankar – att finna sig själv
Jag har alltid trivts väldigt bra i den lilla håla där jag växte upp.
Har egentligen aldrig varit en av de som velat ta sig därifrån
fortast möjligt så snart skolan var över. Tvärtom har jag alltid
trivts väldigt bra i den trygga lilla bubblan – följa vardagens
kända rutiner, träffa samma människor, gå samma vägar och se
samma saker som man gjort så länge man minns.
Ändå är jag en av dem som har lämnat min älskade hemort. När
gymnasiet började lida mot sitt slut började jag förstå att den där
trygga bubblan nog snart skulle brista, vare sig jag ville det eller
inte. Kanske hade jag redan under många år letat efter något mer
- utveckling, nya tankesätt och insikter – men hämmats lite av
att gå i cirklar hemma i tryggheten. Slutet på gymnasiet blev en
språngbräda för mig liksom för så många andra. Min ledde mig
bland annat hit till Schweiz.
Trots att jag efter studenten började med små utmaningar på
hemmaplan, så har jag ändå tagit vägar som gett mig utrymme
att utvecklas. Jag minns att jag i mina första jobbansökningar
skrev så fint om att ”jag tycker om utmaningar och situationer
som får mig att växa som människa”. Jag ljög. Jag var livrädd och
avskydde obekväma situationer. Självklart skrev jag dessa rader
endast för att jag visste att de skulle uppskattas av arbetsgivarna.
Jag har dock upptäckt, snart tre år efter de första trevande
stegen, att jag nu kan säga detsamma utan att ljuga. Jag har lärt
mig att se det fina i att utmanas och utvecklas. Fantastiskt nog är
det ju någonting som sker utan att man egentligen behöver göra
särskilt mycket mer än att medverka.
En drivande fras som hela tiden funnits i mina tankar då jag
gett mig iväg på ”nya äventyr” har varit följande klyscha: för att
finna mig själv. Ända sedan högstadiet, då jag började fundera
över vem jag är, hur jag vill vara och vem jag kommer bli, har
jag levt med detta som självklart mål. Att jag KOMMER finna

mig själv. Det var nog lite därför
jag tog steget att söka mig
utomlands. För att utsätta mig
för de där utmaningarna och
obekväma situationerna så att
jag därmed fick möjligheten att
söka och finna. Men vet ni vad?
Jag tror inte på det där längre.
Den senaste tiden har det slagit
mig att jag inte kommer uppnå
målet jag satte upp i början av
tonåren.
En aning deprimerande kanske,
men samtidigt så otroligt
befriande. Är det inte så att när
man finner sig själv, då är det hela liksom över? Vad finns det
då att sikta på? Tänk vad tråkigt att vara helt fulländad som
mänsklig individ. Att veta precis vad man tycker och tänker, vara
helt absolut i alla sina resonemang, inte kunna, eller vilja, vara
mottaglig för nya tankar och perspektiv.
Någon gav mig dock en intressant vinkel på det hela för en kort
tid sedan: kanske är det så att man finner sig själv hela tiden, fast
alltid i lite nyare upplaga. Man utvecklas och förändras, men kan
trots detta finna sig själv just nu, den man är just idag.
Jag kommer fortsätta söka. Att jag inte finner, behöver inte
betyda att jag inte upptäcker mycket spännande på vägen. Trots
att jag aldrig får ett konkret svar på vem jag är, kan jag med
öppna sinnen fortsätta jakten på den jag vill vara. Att försöka
finna, trots att målet är väldigt diffust och avlägset, känns ändå
bra mycket bättre än att ge upp. Man hittar med stor sannolikhet
mycket man annars hade missat helt.
Frid, volontär-Elin

Melodifestivalkvällar – kom och mys med oss
I februari drog den svenska melodifestivalen igång för i år.
Detta vill vi ta vara på i Svenska kyrkan. Från första delfinalen
och sex veckor framåt ses vi i församlingshemmet i Zürich
varje lördag för hederligt festivalmys. Vi drar igång klockan
19.00 med lite mat och mingel och klockan 20.00 visas
melodifestivalen på storbild.
Alla är hjärtligt välkomna – vi uppmuntrar ung som gammal
att vara med.
7:e februari – delfinal 1 (Elin Holgersson)
14:e februari – delfinal 2 (Elin Holgersson)
21:a februari – delfinal 3 (Elin Holgersson)
28:e februari – delfinal 4 (Nina Eriksson Jonsson)
7:e mars – Andra chansen (Elin Holgersson)
14:e mars – Final (Elin Holgersson)
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Tid: 19.00
Pris: 5 CHF
Anmälan: senast dagen innan till angiven kontaktperson.
Vi kommer försöka se till att även Eurovision Song Contest
visas i församlingshemmet den 23 maj. Mer information om
detta kommer på hemsidan.
Elin Holgersson: volontarzurich@hotmail.com
+41 (0)79 937 34 13
Nina Eriksson Jonsson: n.eriksson.jonsson@gmail.com
+41 (0)79 451 74 73

Unga vuxna i Svenska kyrkan Zürich Basel
Kanske har du just kommit hit som au pair. Eller har din familj
bestämt sig för att bosätta sig här en tid? Du har kanske bara
hamnat här i Schweiz av någon helt annan anledning, eller till
och med bott här ganska länge redan.

Vill du lära känna andra svenska ungdomar i Zürich med
omnejd eller i Basel, är våra träffar en utmärkt plats att göra det
på. Programpunkterna varierar, men grundtanken är att du ska
kunna komma hit, må gott och bara kunna vara dig själv.

Hur som helst – att komma till en ny plats, ett nytt land, kan
vara både roligt och tufft. Du är med om fantastiska upplevelser,
du utvecklas och du träffar nya
människor, samtidigt som det
kan vara svårt att vara långt
hemifrån och hela tiden anpassa
sig till det nya.

Vi ses varannan måndag i Svenska kyrkans församlingshem på
Kurvenstrasse 1 i Zürich och varannan onsdag i Zinsendorfskyrkans församlingshem på Leimenstrasse 10
i Basel. Vi öppnar dörrarna klockan 19.00
och håller på så länge vi känner för det.

Svenska kyrkans ungdomsträffar
är en samlingsplats för alla oss
som går igenom det här. Att
få dela sina upplevelser och
erfarenheter med andra i samma
sits kan vara en trygghet i allt det
nya och spännande.

Har du frågor eller funderingar?
Hör av dig till oss!

Varma hälsningar
Volontär-Elin och resten av teamet i Svenska
kyrkan Zürich-Basel

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

Rundbrev nr 1 2015

11

SKUT-tjänst och prästtjänst i Sverige
– tankar och funderingar
Efter ett och ett halvt år hemma i Sverige sitter jag och funderar över skillnader och likheter mellan en prästtjänst för utlandskyrkan
(SKUT) och en i Sverige. Jag noterar att det ”drar i SKUT-tarmen” nu när vinterannonserna med lediga jobb är ute. Även om jag
inte tycker det är dags nu, så funderar jag ändå. På förfrågan ska jag i offentlighetens Rundbrevs-ljus försöka bena upp varför.
Prästtjänster i Sverige är väldigt olika sinsemellan. Dels
handlar det om huruvida man är kyrkoherde eller komminister.
En kyrkoherde har det yttersta tjänstemannaansvaret i
församlingen och är chef för all personal. Mycket av tiden går
åt till sammanträden med kyrkorådet, personalsamtal och olika
planeringsmöten. Gudstjänster, begravningar, dop med mera och
möten med församlingsbor i olika sammanhang ingår också.
Kyrkoherden är det ansvariga ansiktet utåt och leder församlingens
utvecklingsarbete samt skapar bra samhällskontakter. Allt detta
arbete kan i sin tur se väldigt olika ut beroende på om tjänsten
är på landsbygden, i en små- eller storstad. En kyrkoherde i
Sverige kan ha allt från fem-sex anställda till över hundra. Själv
ansvarar jag i Lindesberg för cirka fyrtio medarbetare. Att hitta
vägen för att alla drar åt samma håll är en viktig uppgift samt
ansvaret för att alla mår bra och utvecklas. I jämförelse med
det kan en komminister ha väldigt olika funktioner: allt från
arbetsledande i stora församlingar till att bara arbeta direkt med
församlingsborna.

verktyg för att laga något som gått sönder i församlingshemmet.
På kvällen for jag till svenska ambassadörsresidenset för att
representera församlingen vid luciafirandet, där jag fick flera
spännande samtal med olika ambassadörer. Detta var förstås
en ovanlig dag, men arbetet är väldigt varierat. Man får hjälpa
utsatta svenskar på besök i landet, besöka sjukhus, fängelser eller
hjälpa anhöriga när någon omkommit i en olycka. Dessa uppgifter
sker ofta i samarbete med konsulat – ett viktigt samarbete, som
alltid fungerade väl. Träffar för seniorer, föräldra-barngrupper
och öppet-hus-kvällar med mat och spännande program gör att
man får möjlighet att träffa många människor och dessa möten
berikar en själv. Ansvaret att tillsammans med kyrkoråd och
frivilliga hitta de bästa vägarna för församlingen att utvecklas är
också en spännande uppgift. Skolavslutningarna med de svenska
skolföreningarna minns jag också med stor glädje, liksom de
ekumeniska kontakterna med andra kyrkors företrädare. Till sist
har jag sparat det fina att jag fick möjlighet att leda så många
gudstjänster. Att få fira gudstjänster på så många olika platser var
oerhört spännande. De fasta gudstjänsterna
var givetvis lika roliga, men att få leta sig
fram till en kyrka jag aldrig varit i förut för
att till exempel ha ett dop gjorde att jag fick
öva mig i flexibilitet och improvisation – och
det har tillfört mig mycket.
Just resandet är speciellt i en SKUT-tjänst. Att
få möjlighet att se alla dessa platser man inte
skulle ha kommit till annars är spännande.
Jag hade ju dessutom möjlighet att besöka de
schweiziska grannländerna i tjänsten.

De flesta prästtjänsterna i SKUT är kyrkoherdetjänster. Det beror
på att de flesta utlandsförsamlingar bara har en prästtjänst och få
anställda. Arbetet bygger istället mycket på att frivilliga engagerar
sig och tar ansvar. Följaktligen blir en SKUT-tjänst mycket
bredare vad arbetsuppgifterna beträffar. För att exemplifiera
bredden på arbetsuppgifterna i Schweiz brukar jag berätta om en
dag för några år sedan. Den började med att jag stod med diverse
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Efter denna sammanfattning är det på sin
plats att notera att SKUT-tjänsterna också
är väldigt olika sinsemellan. I en del länder,
som i Schweiz, är det mesta arbetet inriktat på
bofasta svenskar. I andra länder är det turister
som upptar största delen av tiden. Inte minst i
sydliga länder dit ungdomar åker för att få ett
äventyr, som ibland slutar i en mardröm. En del råkar ut för rån,
överfall och våldtäkter. Andra känner hemlängtan eller hamnar
på sjukhus för att de fått i sig för mycket alkohol. I sådana
sammanhang finns SKUT-kyrkans personal och frivilliga som ett
stöd. Äldre som ger sig ut till varmare länder kan också råka
ut för rån och liknande, men många drabbas av sjukdom och
sjukhusbesöken från kyrkan kan betyda oerhört mycket.

Det som jag tyckte var jobbigast med SKUT-tjänsten var
ensamheten. Inte på det sättet att jag saknade kontakter, utan att
jag inte hade någon vikarie om jag blev sjuk. Dessbättre hände
det inte så ofta, men jag minns hur jag en gång med hög feber och
ingen röst hade ett dop uppe på ett berg, utomhus, en sval vårdag.
Vår dåvarande volontär fick följa med och läsa i stort sett allt.
Själv väste jag fram instiftelseorden och själva dophandlingen.
Ibland var det påfrestande att alltid vara tillgänglig, men tack
vare att allting var så roligt så tänkte jag inte så mycket på det.
Det man slipper i utlandstjänst är alla fackliga förhandlingar, så
fort större förändringar ska genomföras eller en provanställning
ska beslutas. Man har en annan typ av frihet utomlands. Saker
måste lösas, och då gör man det på enklaste sätt. I Sverige är man
mer regelberoende. En mycket rolig sak i en utlandstjänst är att
använda sina språkkunskaper och förbättra dem.

Tiden i Schweiz kommer alltid att ha en särskild plats i mitt
hjärta. Jag önskar Er alla allt gott!

Efter det här resonemanget hade jag tänkt ha svaret på varför
det ”drar i SKUT-tarmen”. Men jag kan inte säga att jag hittat
det. Kanske för att jag tycker det är så roligt att vara präst
och kyrkoherde var jag än är? Jag vågar mig ändå på ett svar:
Det är spännande att bo i en annan kultur och natur, hitta nya
uttryckssätt och andra utmaningar, att få hjälpa människor som
kanske inte annars fått hjälp på svenska samt att få resa mycket.

Aktiviteter under 2014

Sören Trygg,
kyrkoherde i Lindesberg, Västmanland och
före detta kyrkoherde i Zürich-Basel 2008-2013

Familjenytt
Avlidna

Döpta

Karl Heinz Gerber

5/10 Luna Keller

2/11 Nora Fischer

19/10 Nora Hallersten

25/1 Filippa Roslund

1/11 Linn Ullman
För frågor och planering av dop, bröllop eller begravning, vänligen kontakta vår kyrkoherde.

Svenska kyrkan Zürich-Basel
Kyrkoherde
Magnus Nordström
magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se
Telefon: +41 (0)79 416 77 32
Kyrkorådets ordförande
Lena Pfeiffer
lena@pfeiffers.ch
Telefon: +41 (0)61 423 14 19

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern
Kyrkoherde Lars Parkman
Eglise Suédoise
Av de Cour 32
1007 Lausanne
Telefon: +41 (0)21 616 65 44
lausanne@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/schweiz

Kyrkorådets vice ordförande
Karin Di Padova
karin.dipadova@gmail.com
Telefon: +41 (0)61 313 04 79
Sekreterare
Elisabeth Forslund

Annonspriser 2015 - CHF
Annonsformat
Sveriges ambassad i Bern
Bundesgasse 26, Bern
Telefon: +41 (0)31 328 70 00
www.swedenabroad.com
Konsulat inom församlingen
Zürich-Basel
Öppettider varierar mellan de olika
konsulaten, se mer information på
ambassadens hemsida.

Visitkort 60x85 mm

50

100

1/4 sida
stående 95x135 mm
liggande 190x70 mm

Helsida A4 +5 mm utfall (inne i tidningen)
210x297 mm
600
800

350
350

500
500

Insida omslag A4 +5 mm utfall
210x297 mm
700

1 050

1/2 sida
stående 95x297 mm
liggande 190x135 mm

400
400

600
600

Baksida A4 +5 mm utfall
210x297 mm
800

1 200

Nästa nummer utkommer i början av seotember.

Besöksadresser och
telefonnummer:
Glockengasse 4, Basel

Ansvarig utgivare: Magnus Nordström

Via Serafino Balestra 27, Lugano,
telefon +41 (0)91 911 40 19

zurich@svenskakyrkan.se

Feldkircherstrasse 100, Schaan,
Principality of Liechtenstein,
telefon +423 234 3377
Stadelhoferstrasse 40, Zürich,
telefon +41 (0)43 343 10 50
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Telefon: +41 (0)44 362 15 80
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Tack för ert stöd!
Svenska kyrkan är en mötesplats där viktiga samtal hålls, vänskaper knyts och traditioner firas. Både barn och
vuxna som vistas några år utomlands eller spenderar större delen av sina liv här finner en plats hos oss.
Ditt företag kan stödja denna viktiga verksamhet – och som tack erbjuder vi profilering med ditt företags
logotype i Rundbrev och på vår hemsida – för CHF 500 per år.
I Schweiz kan företag göra skatteavdrag för stöd till kyrkan. Vi lämnar ett kvitto på beloppet som är
avdragsgillt i deklarationen.
Ditt företags stöd är värdefullt och kan ses som en ”win-win” affär. Det vi ger tillsammans kommer svenskar här till del.
Kontakta oss för mer information: rundbrev@gmail.com

Birgitta Arve Consulting

Välkommen till oss i Luzern och Zürich

Birgitta Arve, Anette Westman, Legal Advisers
Tel: 044-261 52 50
Email: info@arvelaw.ch

Christina Bader-Johansson MSc MSc
Psychotherapeutin ASP, leg. sjukgymnast
Krankenkassebewilligung Psychotherapie
Tel: 044 786 43 93
Email: info@koerperundpsyche.ch
www.koerperundpsyche.ch

Din Svenska tandläkarklinik i Schweiz
Nu behöver du inte längre pressa in tandläkarbesök under din
semstervecka i Sverige. Nu kan du gå till tandläkaren ”som hemma” fast i Schweiz.
Vi är ett ambitiöst tandläkarteam med examina från Karolinska
Institutet i Stockholm. Vi är utbildade efter de senaste metoderna
och vår klinik är utrustad med den senaste tekniken - allt för att
ge dig det absolut bästa!
Vi håller koll på tänderna åt dig genom att skicka årliga kallelser precis ”som hemma”.

Kort om oss
•
•
•
•
•

Svenska tandläkare
Toppmodern klinik
Centralt läge - 2 min gångväg från Zürich centralstation
Onlinebokning - boka din tid själv i lugn och ro
Generösa öppettider – öppet även på helgen

Hjärtligt välkommen till oss pÅ ZahnCity!

!

Hemsida: www.zahncity.ch
Adress: Freischützgasse 1, 8004 Zürich
Mail: info@zahncity.ch
Telefon: +41 (0)43 317 17 39

