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Öppna grinden och möt något oväntat och spännande!
Det är långt ifrån alla som kan tänka sig att bo på internat, men för dig som vill det öppnas en värld fylld
av gemenskap med nya vänner från världens alla hörn, fritidsaktiviteter du kanske inte tänkt dig och
förutsättningar att nå goda studieresultat. Här finns det mesta för att inte bara lägga en grund för
din framtid, utan även för att du ska trivas och må bra. Lite som hemma, men på egna ben.

gymnasieprogram

• Naturvetenskap

• Samhällsvetenskap

• IB Diploma Programme

Vi erbjuder även
• Grundskolan år 7-9 med internationell profil • Sommarkurser i svenska och engelska
• Introduktionsprogram för utlandssvensk ungdom

Mats Almlöw Skolchef

Grennaskolan Riksinternat, Box 95, 563 22 Gränna
tel +46 (0)390 332 08 | fax +46 (0)390 332 01 | info@grennaskolan.se | www.grennaskolan.se

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.

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.

Vi tackar för stöd och gåvor!

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
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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

Innehåll

Kyrkoherde
Magnus Nordström
magnus.nordstrom@
svenskakyrkan.se
Mobil: 079 416 77 32
Telefon expeditionen: 044 362 15 80
Assistent
Anna Tengå
zurich@svenskakyrkan.se
Mobil: 079 304 14 38
Administration/ekonomi
Cecilia Nilsson
cecilia.x.nilsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 044 362 15 80

Zürich au pairer lussade.............12
Klara stöttar unga på nätet.......13
Familjenytt................................... 14
Kontaktuppgifter........................ 14
Tack till.......................................... 15

Volontär
Nina Eriksson Jonsson
volontarzurich@hotmail.com
Mobil: 078 863 37 34

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!
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16 mars – Mottagningsmässa i Zürich
Mässan är ett mottagande av vår nya kyrkoherde. Utlandskyrkornas
biskop Sven-Bernhard Fast och regionchef Elna Wahlgren Lundqvist
gästar vår församling och förrättar mässan och leder mottagandet.
Kören Nota-Bene sjunger.
Ett mottagande av kyrkoherde, i enlighet med kyrkohandbok, sker
alltid när en ny kyrkoherde tillträder sin tjänst i en ny församling.
För oss är det en glädje att få en ny kyrkoherde men också att
vi får besök av vår biskop och vår regionchef. Vi hoppas att
många har möjlighet att komma till mässan och vara med vid
mottagandet av Magnus Nordström samt att delta i en enkel måltid
i församlingshemmet efter gudstjänsten.
Gudstjänsten firas kl. 18.00 i Martin Luther Kirche,
Beckenhofstrasse 40, Zürich.

Biskop Sven-Bernhard Fast

Samlingen efter gudstjänsten är i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1.
Vi är tacksamma för din anmälan om du deltar i måltiden, senast den 8
mars, via mejl till zurich@svenskakyrkan.se eller via telefon 044 362 15 80.

Varmt välkomna!

Ny kyrkoherde
Magnus Nordström
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Regionchef
Elna Wahlgren Ludqvist

Ge oss din mejladress
– så gör vi resten!

Medlemskap i
utlandskyrka

Vårt kontaktregister används bland annat när vi skickar ut
Rundbrev. Idag får alla Rundbrev i brevlådan. Vi har också
en hemsida som uppdateras kontinuerligt med nyheter,
aktiviteter och ändringar. För att bättre nå ut till er i
församlingen tittar vi nu på möjligheten att skicka ut Rundbrev
samt ett nyhetsbrev elektroniskt. Som ett första steg vill
vi gärna att ni registrerar era uppgifter direkt på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/zürich under rubrik “Medlemskap/
Gåva/Stöd” eller mejlar oss aktuell mejladress, namn samt
eventuell adressändring till zurich@svenskakyrkan.se.

Svenska kyrkan Zürich-Basel är unik på
många sätt - inte minst genom att det är
CHF 0.- i medlemsavgift. Vi är därför helt
beroende av frivilliga bidrag.

Vill du vara med och utveckla församlingen? Läs mer om
“Diakonalt och ideellt arbete” på hemsidan. Läs även om vårt
behov av resurser för Rundbrev och hemsidan på sidan 9.

För mer information se vår hemsida
”Medlemskap/gåva/stöd”.

När du flyttat från Sverige är du inte
automatiskt medlem i en utlandskyrka. Du
kan fortsätta att vara medlem i Sverige
men betalar ingen kyrkoavgift.
Medlemskap i kyrkan i Schweiz är valfritt.

magnus har ordet
Vinter är på väg att bli vår
och för naturen innebär det
att en tid av återhämtning
går mot en tid av sprudlande
liv. Från vila till aktivitet.
Naturen ägnar sig ju inte åt
vintersport. Här i Schweiz
gör höjdskillnaderna att vi har möjligheten att åka mellan
vår och vinter mellan några tågstationer. Det är en
fantastisk möjlighet, som en skåning bara kan drömma
om. När vi arbetar, sportar och motionerar kommer vi
också till stunder när vi behöver stanna upp och vila.
Vi behöver invänta återhämtning och tillgodogöra oss
ansträngningens möjligheter. Låta musklerna växa.
I påsken som också ligger framför
oss har vi lite av växlingen mellan
vinterns avlövade skönhet och
vårens spirande grönska. Vi har
fastan som börjar efter festliga
avsked i form av semlor och
’Fastnacht’ och liknande. Den
leder fram till långfredagen, som
handlar om livets yttersta villkor
och nakenhet. Vi tömmer våra
kyrkor på allt vackert och tänker
på det som verkligen är avgörande
i livet. Kontrasten mellan långfredagen och påskdagen är
som kontrasten mellan förtvivlan och hopp, mellan en
kal gren och en gren med knoppar. Vad vore livet utan
kontraster? Vad är en träning utan stretchning? Men vad
är en träning utan konditionsförbättring.

Vi människor behöver kontrasterna. Vi behöver det
livfulla, men också det stilla. Vi behöver närhet och
gemenskap, men vi behöver och avstånd och ensamhet. Vi
behöver mötesplatser där vi ger utrymme för det som är
riktigt viktigt. Utrymme för det som handlar om alla djupa
varför och därför.
För mig som präst är det fantastiskt att få fundera över
stort och smått, enskilt och i grupp. Jag tycker om när
samtalet utgår från det som vi verkligen funderar på,
det som känns viktigt. Kyrkan får inte vara som Hasse
Alfredssons “Pastor Jansson” som har svar på alla frågor
som ingen har ställt.
När vi nu i Rundbrev och på vår hemsida pressenterar
vårens gudstjänster och händelser är det med önskan om
att dessa tillfällen ska bli viktiga möten mellan
människor, men också mellan människa och
Gud. Den Gud som alltid är större än vi kan
begripa, men också alltid är närmare än vi kan
förstå.
Tro och liv, besvikelse och framtidstro, livsgåtor
och livets mening, sorg och förtvivlan är exempel
på saker som är värdefulla att få dela med andra.
Som ny präst här i församlingen ser jag fram
emot alla möten med er som är eller vill bli en del
av Svenska kyrkan i Zürich-Basel. Det ska bli spännande
att dela tankar och liv med er. Dels vid livets stora fester
som dop, konfirmation, vigsel och begravning, men också
vid samtal, aktiviteter och gudstjänster.
Magnus Nordström

nytt från kyrkorådet
Kyrkostämma 23 mars 2014
Årets kyrkostämma äger rum i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, Zürich.
Stämman börjar kl. 15.00. Ärenden som behandlas på stämman är bland annat församlingens bokslut,
val av nytt kyrkoråd och framtida utmaningar. Stämman är öppen för alla i hela församlingen.
Efter stämman är det gudstjänst kl. 18.00 i Martin Luther Kirche, Beckenhofstrasse 40.
Direkt efter gudstjänsten blir det samkväm i församlingshemmet, där vi bjuder på något att äta och dricka.
Alla är varmt välkomna till stämman, att fira gudstjänst och till samkväm i församlingshemmet!
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Gudstjänster
Alla gudstjänster vill ge oss människor möjlighet att växa i tro och 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 åtta orter och därutöver ett antal utflyktsgudstjänster.
Zürich

Basel

Där inget annat anges firas gudstjänsterna i Martin
Luther Kirche, Beckenhofstrasse 40. Samkväm efteråt
i församlingshemmet Kurvenstrasse 1.

Gudstjänsterna firas i Zinzendorfhaus, stora salen,
Leimenstrasse 10. Församlingshemmet finns i samma hus.

9/3

18.00 Högmässa

16/3

18.00 Mottagningsmässa med Biskop Sven
Bernhard Fast och regionchef Elna WahlgrenLundqvist som följs av enklare måltid i
församlingshemmet (se artikel sidan 4)

23/3

30/3

10.00 Högmässa Kartäuserkirche
på tysk-finsk-svenskt vis

18/4

16.00 Långfredagsgudstjänst i Philippuskapelle

17/5

18.00 Gudstjänst i Magstatt-Le Haut

12/6

15.00 Barngruppernas sommaravslutningsgudstjänst i Zinzendorfhaus är en torsdag

15.00 Kyrkostämma i församlingshemmet
18.00 Gudstjänst med samkväm där vi bjuder
på något att äta och dricka

Zug/Baar
Gudstjänsterna firas i Evangelische Kirche Baar,
Haldenstrasse 6, Baar.
Kontaktperson: Britt-Marie Nordberg,
telefon 041 750 29 02

6/4

18.00 Högmässa

20/4

18.00 Påskmässa

11/5

18.00 Gudstjänst

25/5

18.00 Gudstjänst på tysk-finsk-svenskt vis

19/3

19.00 Gudstjänst

11/6

10.00 Barngruppernas sommaravslutningsgudstjänst är en onsdag

16/4

19.00 Högmässa

14/5

19.00 Gudstjänst

15/6

11.00 Konfirmation

Jim Elfström/IKON

tessin
31/5

14.00 Gudstjänst

Inspirationsmöte 27-28 september 2014
Kyrkoherde Lars Parkman vid Svenska
kyrkan i Lausanne-Genève-Bern kommer
stå värd för årets möte.
- I år är det vår församling i västra
Schweiz som bjuder in till de årliga
inspirationsdagarna för våra svenska
församlingar. Dagarna äger rum i höst,
närmare bestämt 27-28 september i
Solothurn.
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Inspiratör blir Sven-Erik Fjellström,
som är internationell handläggare vid
kyrkokansliet i Uppsala med mångårig
erfarenhet av kyrkligt arbete både i
Sverige och internationellt bland annat
i Zimbabwe. Sven-Erik är en ypperlig
pedagog som kan få igång våra tankar
och funderingar. Närmare information
om mötet kommer i nästa nummer av
Rundbrev.

magnus nordström, kyrkoherde
Jag heter Magnus Nordström och är från Västergötland.
Jag har en särskild känsla för de skogar och sjöar som
finns några mil innanför Göteborg men också för de
klippor som ligger i havet utanför Göteborg. Nyfikenhet
och tillfälligheter har lett till att jag fått lära känna och
uppskatta många andra platser och fått lära känna både
smålänningar, tanzanier och skåningar. Som präst har
jag fått vara med i många sammanhang och jag har fått
vara med och tänka pastoralt och teologiskt i möten med
människor i sorg och glädje, i Tanzanias bergsbygder och i
skånska hem. Jag tycker om prästyrkets tvära kast mellan
gamla och unga mellan sorg och glädje, mellan stora
gudstjänster och spontana möten över en kopp kaffe. Jag
vill inte komma med färdiga svar och trospaket. Jag vill
hellre möta de aktuella frågorna med hjälp av den samlade
kunskapen och erfarenheten som vi möter i brytpunkten
mellan Bibel, klassisk teologi och tradition å ena sidan
och egna erfarenheter, nya vetenskapliga upptäckter och
aktuell filosofi å andra sidan. Det handlar om att leva
teologi för att möta livet och i någon mening möta Gud
och sig själv.

Uppväxt - i Floda utanför Göteborg
Gift - med Karin från Basel sedan 1992
Barn - Sophia 14 år, Louisa 12 år och Valentin 8 år.
Präst – sedan 1997
Bott i – Jönköping, Hultsfred, Iringa i Tanzania,
Äspered , Eslöv och Höör.
Äter – gärna, särskilt i sällskap med andra. Helst
vegetariskt, ekologiskt och rättvisemärkt.
Avkoppling – Jag är gärna ute i naturen och
gillar sjöar, skärgårdar och berg.
Brinner för – Jag vill se människor växa, mogna
och blomma och göra skillnad för andra.
Drömmer om – En hållbarare och varmare värld.

anna tengå, assistent
Kyrkorådet är glada att hälsa vår nya assistent varmt
välkommen till församlingen. Anna har ett vikariat på
sex månader. Här presenterar Anna sig själv:
Jag heter Anna Tengå och har precis börjat som
församlingsassistent. Det ska bli intressant och
meningsfullt att få arbeta i Svenska kyrkan Zürich-Basel.
Eftersom jag sedan tio år varit bosatt i Zug och deltagit
i olika aktiviteter, utflykter och gudstjänster så har jag
säkert träffat många av er.
Jag är socionom med flera vidareutbildningar och har
arbetat som lärare, kriminalvårdsassistent, socialassistent
och behandlingshemsassistent i Stockholm. I arbetet
med människor i olika åldrar och livssituationer har jag
utbildning och erfarenhet av kris och stödsamtal.
Jag är gift och har fyra barn. Mina två döttrar har flyttat
hemifrån och mina söner är på god väg.

Jag ser verkligen fram emot
att få arbeta i församlingen.
Jag hoppas på många nya,
spännande och intressanta
möten och härlig gemenskap.
Jag vill verkligen försöka
bidra och fortsätta det fantastiska arbete som hela tiden
pågår med frivilliga resurser samt anställda inom kyrkan.
Det ska bli spännande att arbeta tillsammans med
Magnus. Jag arbetar gärna diakonalt med behövande
människor i kris, sjukdom och sorg. I samarbete med
kyrkoherden, genomför jag själavårdande samtal som
alltid sker under sträng sekretess.
För kontakt, ring expeditionen 044 362 15 80 eller min
mobil 079 304 14 38. Besökstid enligt överenskommelse.
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Öppet hus
Vi har öppet hus-träffar i Zürich varannan vecka, och även seniorluncher en gång i månaden (se sid. 11). Förslag till
program för öppet hus mottages tacksamt. Vi önskar anmälan från dig som vill äta, via telefon 044 362 15 80 eller
mejl zurich@svenskakyrkan.se. För vissa aktiviter är anmälan obligatorisk, vilket anges nedan och på hemsidan.
Spontanbesökare är alltid välkomna.
Öppet Hus zürich

Öppet Hus Basel

Församlingshemmet, Kurvenstrasse 1.
Samling från klockan 17. Mat serveras
klockan 18 och programmet börjar
klockan 19. Pris för mat och dryck,
15 CHF.

Församlingshemmet, Zinzendorfhaus,
Leimenstrasse 10. Programmet börjar
klockan 19. Efteråt äter och dricker vi
något tillsammans, pris 10 CHF.

6/3

17.00 Familjekväll

20/3

Film: Ingmar Bergman och
filmen

Ansvariga:
Gun Davidsson 061 641 38 65
Anita Söderberg 061 311 05 64
Ingrid Thönen 061 313 50 57

Bild: Johanna Ljungblom

5/4

14.00 Bokmarknad och café
med våfflor, lördag

26/3

Film: Ingmar Bergman och
filmen

10/4

”Från Frukostklubben till
Hylands Hörna” med SvenErik Gunnervall

9/4

Våffelkväll

7/5

Samtalskväll

21/5

”Sverigeresan” med
Sven-Erik Gunnervall

24/4

Vårbuffé v g gör anmälan,
som är obligatorisk, senast
21/4

8/5

Samtalskväll som avslutas
med veckomässa

22/5

Program presenteras senare,
se hemsidan

Fritidshus säljes
på Väddö
300 m till båtplats, strand och
klippor vid Ålandshav.
Totalt 70 m2 på 2185 m2 land.
Edebyhamn,

Bokmarknad och café med våfflor i
Zürich lördag 5 mars, kl. 14.00 – 17.00

Vårkonsert
söndagen den 4 maj kl. 15.00
på Nordiska Roddföreningen

Välkomna!

76040 Väddö. Inkl. inventarier,
pris 1.250.000 SEK.
Mer information och foton via
merfj@yahoo.com
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Ingmar Bergman, och filmen visas i
Zürich 20/3 och Basel 26/3

www.nobe.ch

Dags att ta farväl – dags för förnyelse
Vår redaktör för Rundbrev och hemsidan, Gaby Roseen,
återvänder till Sverige under 2014. Vi behöver nu
förstärkning med någon eller några som kan ta över
efter Gaby. Uppdragen kan delas upp i tre delar.
1. Redaktör för Rundbrev - sköter planering inför
kommande nummer (disposition, tidsplan, artiklar,
annonser) tillsammans med redaktionsråd. Projektleder att alla leveranser kommer in i tid. Samordnar
produktion tillsammans med layout ansvarig.
2. Redaktör hemsidan – samordnar all publicering,
skriver texter och väljer bilder. Arbetar med webverktyget, Content studio.
3. Annons - samordnar kommunikation till annonsörer
och företag som ger stöd till barn- och ungdomsgrupper.

glädje jag känner då jag vet att det jobb jag gör bidrar till
församlingens hela verksamhet för barn, ungdomar och
vuxna.”

Rundbr
ev

För mer information/anmälan
om intresse var god kontakta
expeditionen via mejl
zurich@svenskakyrkan.se
eller via telefon 044 362 15 80.
Du är också välkommen
till vårt informationsmöte
den 12 mars kl. 18.00 –
var god anmäl deltagande.

NR . 3 H

ÖST/ VIN

TER 2013

-2014

Kyrkorådet

Vi hoppas att du som har intresse, erfarenhet och vilja att
jobba med oss hör av dig. Allt arbete görs på ideell basis
dvs. det utgår ingen ersättning för något av uppdragen.
Gaby, som gjort allt arbete säger: ”Belöningen är den

JULBASA
RERNA
läs mer
på
sid 13

	
  

Skandinaviska hemtextilier

Badrum
Kök
Vardagsrum
Barn
www.house-of-scandinavia.ch
Rundbrev vår 2014

9

Barngrupper i alla åldrar
Barnen är särskilt välkomna till oss i Svenska
kyrkan Zürich-Basel. Vi har barngrupper
på flera orter inom församlingen.
Varje vecka deltar ca 150 barn med
vuxna i grupperna. Ledare är utbildad
personal eller ideellt engagerade personer.
På vår hemsida www.svenskakyrkan/
se.zürich finns all detaljerad information

Plats	Grupp
Basel
Oerlikon
Wettingen/Baden
Zürich

om adresser, datum (som kan variera)
samt när obligatorisk föranmälan gäller
för deltagande. Har du inte tillgång till
hemsidan är du varmt välkommen att ringa
expeditionen på telefon 044 362 15 80.
Kontaktperson och ansvarig för barngrupperna är Anna Tengå,
mejl: zurich@svenskakyrkan.se eller
mobil: 079 304 14 38.

Veckodag	Tid

Sång och lek
Barngymnastik – varannan vecka
Barnsång
Barnsång
Barnsång
Barnsång
Miniorer 5 – 7 år – en gång per månad
Juniorer 7 – 11 år – en gång per månad

Torsdag
Måndag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag

14.30 – 16.30
14.30 – 15.45
09.30 – 11.00
09.30 – 11.00
14.00 – 15.30
09.30 – 11.00
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30

Au Pair-Unga vuxna
Jobbar du som au pair, studerar eller är du 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.
I Zürich lussade vi på sju ställen i december.

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

Au pairträffar i Basel ons. kl 19.30
2014 - 19/3, 2/4, 30/4, 14/5, 4/6
Lena Pfeiffer 061 423 14 19, lena@pfeiffers.ch
Au pairträffar i Zürich mån. kl 19.00
2014 - 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5
Theres Wirell 079 523 99 33, theres.wirell@gmx.net

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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Seniorluncher
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.
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.

Välkommen till Seniorlunch!
Seniorluncherna hålls 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: 11/3, 8/4, 13/5

Basarerna i Zürich och Basel 2013
Det är en stor glädje att många
besökte basaren och deltog i
alla aktiviteter som basarerna
bjuder på för både stora som små.
Vi glädjes också åt att många
schweizare besökte oss.

ZH

BS

ZH

En ovärderlig förutsättning för
genomförandet av basaren är den
tid och de frivilliga insatser som
många av er bidrog med. Som
vanligt gör vi en uppföljning av hur
ni frivilliga upplevt basarerna. Era
synpunkter är varmt välkomna.
Kontakta oss via mejl zurich@
svenskakyrkan.se eller telefon till
vår expedition 044 362 15 80.
Stort tack till alla som kom och alla
som hjälpte till!
Text Gaby Roseen
Bild Cecilia Nilsson

ZH

ZH

BS

BS

BS

Bergstrasse 16 • 8712 Stäfa
Tel. 076 490 2227 • www.anna-lotta.com
annalotta.dahlberg@gmail.com
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Zürich au pairer lussade
Med glitter i håret och ljus i händerna lyste en stor
grupp svenska tjejer upp Zürich med omnejd under
december månad. På Svenska kyrkans ungdomsträffar
i Zürich började vi sjunga luciasånger redan innan
löven fallit av träden. I oktober var det dags att träna till
stundande luciatåg. I december var vi sedan inbokade
på hela sju luciatåg. IKEA var ett av de ställen där
vi spred ljus och glädje. SWEAs julfest och kyrkans
julbord var andra tillfällen. Att ungdomsgruppen i
Zürich anordnar luciatåg är en tradition sedan många
år tillbaka. Tur är väl det för december vore allt bra
mörkt utan lucia.
Text och bild Theres Wirell, Au pair ansvarig i Zürich

VALBORG!
Låt oss fira vårens ankomst tillsammans!
Vi sjunger, grillar, äter korv och dricker gott
medan vi njuter av den vackra solnedgången
över Zürichsjön från Nordiska roddföreningen.
Familjer och vänner är hjärtligt välkomna!
Pris: 30 CHF/person, 40 CHF för icke medlem och 10 CHF för barn
Anmälan senast den 23 april till sweazurichprogram@gmail.com
12

Klara stöttar unga på nätet
Klara Roxbergh är diakon och nätvandrare. Hon möter
varje vecka ungdomar ”online” på ungdomssajten
Kamrat, som har drygt 383 000 medlemmar. Behoven
av vuxenkontakt på nätet är enormt.
Projektet ”Att stötta unga på nätet” drivs av Svenska
kyrkan i Göteborg och Kyrkans jourtjänst. Ett tiotal vuxna
nätvandrar för att stötta unga människor. Många unga har
sitt vardagsrum på nätet och där dryftar de livet i stort och
smått. Men ungdomar är ofta hänvisade till att själavårda
varandra, det kan vara en tung börda att bära.
– Det är tydligt att ett flertal av ungdomarna är positiva
till att kyrkan nätvandrar. Ibland kommer det oseriösa
meddelanden, men ofta är det både viktigt småprat
och ”storprat”. I slutändan tycker jag att varje pass är
meningsfullt, säger Klara Roxbergh.
Många unga människor känner sig ensamma och längtar
efter att få prata med någon ”vettig vuxen”. På nätet kan
de vara anonyma och våga ta kontakt.
– Ofta säger de bara: ”Hej, vad bra att ni finns”. Vi möter
ungdomar med problem som de vill prata om; sociala
fobier, mobbing eller en relation som har tagit slut. Några
befinner sig i en riktigt svår situation och bär på tungt
bagage, berättar Klara Roxbergh.
Kyrkan har ett ansvar att vara där människor är. Det är
vårt uppdrag och vår uppgift, betonar diakonen Klara
Roxbergh. Att vara medmänniska och kyrka i världen, i
samhället, inte minst på internet. Mötet på nätet har ett
värde i sig,
– Vi behöver lyssna på ungdomar för deras egen skull.
”Jag bryr mig om dig” är det diakonala perspektivet.
Som kyrka är det viktigt att vi lyssnar lika mycket som vi

pratar. Många har svårt att prata
med en vuxen person om det som
skaver, ansikte mot ansikte. Det
känns naket.
Som citatet från Philip, 13 år,
– Att genom kyrkan få verka
generöst medmänskligt, utan
uttrycker: ”Om det var ett litet
biavsikter, är fantastiskt.
problem skulle jag prata direkt
med en vuxen. Men om det var allvarligt skulle jag hellre
prata med någon på internet.” (Childhood.se)
Nätvandrarna vill stärka de unga här och nu, men de
uppmuntrar också dem att prata vidare med någon annan
vuxen, kanske en kurator, förälder.

Ingen supermänniska
Klara Roxbergh är diakon och har tidigare arbetat i
Biskopsgårdens kyrka, i Lundby församling i Göteborg.
Intresset för diakoni började med att hon läste diakonins
historia på universitetet.
– Ju mer jag läste, desto gladare blev jag! Det diakonala
perspektivet var helt rätt för mig. Att se den som vill bli
sedd, lyssna på din berättelse för din berättelse är viktig.
Att genom kyrkan få verka generöst medmänskligt,
utan biavsikter. Att vara människor till hjälp oberoende
innehållet i deras plånbok. Det är fantastiskt.
Klara Roxbergh beskriver sig själv som seg och envis, men
också impulsiv.
– Jag är ingen supermänniska som gör tusen saker
samtidigt, det är inget ideal för mig. Jag tar det ganska
lugnt. Förutom vardagens uppgifter så kommer man långt
med meditation och promenader.
Text Roland Asplund
Bild Joakim Roos
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Familjenytt
Välsignelse över
ingånget äktenskap:
9/11

Göran Hasselgren och
Paula Fernström

Svenska kyrkan Zürich-Basel
Kyrkoherde
Magnus Nordström
Kyrkoråd arbetsutskott & Ekonomi
Kyrkorådets ordförande
Lena Pfeiffer
lena@pfeiffers.ch
Telefon: 061 423 14 19

1/12
28/12
28/12
28/12
30/12
21/1
9/2

Döpta
5/10
16/11
16/11
24/11
1/12
1/12

Mikael Elmiger
Jacob Würtele
Emelie Svensson
Vincent Fröjdh
Tilda Steiner
Evelina Steiner

Henrik Ridell
Charlie Drew
Maxwell Drew
Theodore Drew
Felix Frey
Ylva Österdahl
Louise Sjöholm

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern
Kyrkoherde Lars Parkman
Eglise Suédoise
Av de Cour 32
1007 Lausanne
Telefon: 021 616 65 44
lausanne@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/schweiz

Kyrkorådets vice ordförande
Gaby Roseen
roseen@bluewin.ch
Telefon: 044 720 18 13
Sekreterare
Elisabeth Forslund

Annonspriser 2013 - CHF
Annonsformat
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.
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
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1 nummer 2 nummer

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
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Tack för stöd till barn- och ungdomsgrupper
Vi tackar de företag, föreningar, klubbar med flera som ger stöd till våra barn- och ungdomsgrupper.

Birgitta Arve Consulting

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

Stöd till barn- och ungdomsgrupper
Svenska kyrkans barngrupper är betydelsefulla för barn som bor några år utomlands eller
växer upp i Schweiz. Kyrkan är också en viktig mötesplats för unga svenskar som jobbar eller
studerar utomlands.
Vi erbjuder profilering med ditt företags logotype i Rundbrev och på vår hemsida
för CHF 500 per år. Pengarna går oavkortat till barn- och ungdomsgrupperna.
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 tillsammans ger kommer våra svensk-/schweiziska familjer till del.

Barn

Varje vecka kommer cirka 150 barn och vuxna till våra barngrupper. Avgiften är blygsamma
CHF 50 per termin för fritt deltagande i veckans alla grupper.

Ungdomar

För ungdomar har vi konfirmationsgrupper och uppskattade Au Pairgrupper
där det är gratis att delta. På svenska utbyts erfarenheter om jobb och studier
utomlands.
Vi hoppas på ditt företags stöd – för mer information kontakta oss via rundbrev@gmail.com
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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

