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Mediasäljare
Vi söker dig med en väl dokumenterad erfarenhet från försäljning. Du 
har förmågan att hitta nya prospekts, bygga och utveckla kund relationer 
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.

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

E-mail: info@nextmedia.ch    |    Tel: +41 (0)41-726 90 50

Vill du också bli 
en av Zürichs alla 

SWEA-pärlor? 

Mer info hittar du på 
zurich.swea.org

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

annalotta.dahlberg@gmail.com

Rundbrev söker annonsansvarig som 
kan upprätthålla kontakten med 

annonsörerna och värva nya intressenter.

Är du intresserad? 
Kontakta Rundbrevs redaktör  

Anette Mogard, anette@mogard.eu
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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!

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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Vi lever i ett land som ligger mitt i Europa, ett land där 
människor med olika språk och olika bakgrund lever 
ganska nära varandra. Här möts många spännande 
idéer och erfarenheter, men många möten aldrig blir 
av och många idéer och erfarenheter delas aldrig. 
Ibland hindras nyfikenheten av tidsbrist och ibland av 
förutfattade meningar.

”Att gå i någon annans mockasiner...” är ett indianskt 
bildspråk som jag då och då hör folk använda. Det 
handlar om att man inte kan bedöma någon eller 
känna henne innan man gått en rejäl sträcka i hennes 
mockasiner. Det finns politiker som för en kort tid 
plockat på sig minimilönens eller utanförskapets 
mockasiner för att få mer empati och förståelse i sitt 
regerande. Förståelse är viktigt i umgänget med andra 
människor. Men i den andres mockasiner kan jag också 
lära mig nya saker och upptäcka andra sidor av livet.

När jag går runt på gatorna i Zürich ser jag 
många människor och tänker att här finns många 
mockasiner som skulle ge mig en mängd spännande 
erfarenheter, aha-upplevelser, kunskap och förståelse 
om jag fick spänna på mig dem och följa i någon 
annans fotspår ett tag. Schweiz är ett land dit många 
söker sig från andra länder, bland annat Sverige och 
där vi berikas på många sätt av våra olikheter. Men 
det finns mycket kvar att upptäcka.

Jag vill uppmuntra oss att då och då byta perspektiv. 
Försöka se värden ur någon annans synvinkel. Detta 
kan ske när man möter någon och tar chansen att 
lyssna och ställa frågor. När man möter någon och 
försöker ge hennes tankar och erfarenheter en chans 
även när de låter märkliga.

Perspektivet kan också bytas när man läser om någon 
annan person. Det händer också något när vi läser 
texter och berättelser från en annan tid. Texter som 
ser på världen, tiden och livet på ett annat sätt och 
utifrån den tidens dominerande idéer och självklara 
ställningstaganden.

Inför vintern och julen önskar jag många goda möten 
med medmänniskor och berättelser och hälsar dig 
välkommen i Svenska kyrkans olika sammanhang.

Här i tidningen finns en presentation av våra 
nya medarbetare diakonen Kerstin Ekbladh från 
Limhamn och volontären Elin Holgersson från 
Tranås. Här finns också information om det som 
händer i församlingen den närmaste tiden.

Välkomna att läsa men också att mötas. 

Magnus Nordström

Vi är glada att hälsa diakon Kerstin Ekbladh och volontär 
Elin Holgersson hjärtligt välkomna till församlingen.  
Kerstin kommer att vara huvudansvarig för barn- och 
ungdomsverksamheten, men även att verka inom andra 
områden. Med sin gedigna bakgrund är hon van att möta 

människor i olika livssituationer. Elin kommer ni också 
att träffa i barnverksamheten, men även i många andra 
sammanhang. Vi önskar båda lycka till. 

Läs mer om Kerstin och Elin på sidan 10.

Upptäckter från en annans horisont

nytt från kyrkorådet

  

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

ssf_annons_rundbrevet_januari_2013.indd   1 1/22/13   2:30:43 PM

 
 

 
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 
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Gustav IV och Schweiz
27 år tidigare – 1809 – är folket, riksdagen och de styrande 
villrådiga och upphetsade. Landet, som näst Ryssland var 
det största till ytan i Europa, har förlorat en tredjedel av sitt 
territorium till just Ryssland, ekonomin är i upplösning, ryska 
trupper gör strandhugg ända nere i Östergötland. Kriget är 
förlorat, så nesligt och onödigt, norra Europas starkaste fästning 
Sveaborg – bålverket mot öster - överlämnad till fienden utan 
att ha lossat ett skott. De styrande kokar av vrede och söker 
en syndabock. Och man behöver inte leta länge. Kungen Gustav 
IV Adolf, den store tjusarkungen Gustav III:s son, är skurken. 
Han hade fört kriget självsvåldigt, och han förde det uselt – de 
bragder som Runeberg långt senare i Fänrik Ståls sägner berättar 
om, var snarare undantag än regel. Kungen beskylls – med rätt 
eller orätt – för snart sagt alla olyckor som träffat landet.

Snart står det klart för de ledande i landet: Kungen måste 
bort! Kungen anar inget, tror trots flera varningar att en kung 
avsätter man inte. Dessutom har han ju sedan regeringsformen 
1772 och förenings- och säkerhetsakten 1789 praktiskt taget 
alla rättigheter och kan starta och sluta krig praktiskt taget 
som han vill. Uppvaknandet blir burdust. En formlig jakt 
genom Stockholms slotts gemak sätter honom till slut i klorna 
på upprorsmännen. Men vad skall man göra med honom? Kan 
man avrätta honom – franska revolutionen ligger ju bara ett par 
decennier tillbaka och låter hälsa. Nej, det skulle kunna göra 
honom till martyr och uppvigla de kungatrogna. Lösningen blir 
en “frivillig“ abdikation. Gustav IV Adolf tvingas lämna landet, 
för gott hoppas regering och riksdag, för en tid tror kungen. Men 
vem vill ta emot en avsatt kung?

Under tiden, och för att för all framtid bli kvitt gustavianerna på 
den svenska tronen, antas den 6 juni 1809 en ny regeringsform, 
som kom att gälla ända fram till 1974. Därför firar vi den 6 
juni först svenska flaggans dag, och sedan några år den 
svenska nationaldagen. Den 6 juni spelar också en roll i valet 
av nationaldag, eftersom denna dag också är dagen för Gustav 
Vasas val till kung och kröning 1523.
Innan kungen, drottningen och de fyra barnen lämnade Sverige 
diskuterades det flitigt vart kungen skulle sändas, de utrikespolitiska 
aspekterna fick man ju också ta hänsyn till. Schweiz är ett alternativ 
och Napoleon, som har sitt finger med i det mesta som vid denna tid 
sker i Europa, ger sitt samtycke. På julafton 1809 lämnar kungen 
Karlskrona på fregatten Camilla, han är nu inte kung utan greven av 
Gottorp. Färden går söderut till Baden i Tyskland, och drottningens 
stamort Bruchsal blir för en tid kungafamiljens boplats. Så beslutas 
att Meersburg vid Bodensjön skall bli permanent bostad. Men det 
passar inte den f.d. kungen. Och nu börjar en tid av flykt, flykt 

från familjen, flykt från bevakarna, flykt från sitt öde. Kungen, som 
redan tidigare visat irritation och lynnighet, kastar sig nu från plats 
till plats, en manisk rastlöshet kan skönjas i hans beteende. Våren 
1810 kommer Gustav IV Adolf till Basel och Schweiz, och han gör 
klart för drottning Fredrika, sin hustru, att han nu vill leva skild 
från henne.

Snart lämnar Gustav Adolf Schweiz, färden går till Berlin med flera 
ställen, och han försöker genom olika kanaler propagera för att 
hans son Gustav, prins av Vasa, skall få bli arvprins. Under tiden 
har riksdagen antagit danske prinsen August som tronarvinge – 
Gustav IV Adolfs farbror Karl är under namnet Karl XIII regent 
– och när denne August plötsligt avlider ser den avsatte kungen 
sin chans till återkomst vid makten, inte för egen del men för 
sonens. Den svenska regeringen och riksdagen agerar snabbt och 
genom valet av Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare avförs 
en gång för alla denna möjlighet från agendan. Slutet för dessa 
ambitioner blir också slutet på kungens äktenskap, försöken 
att lappa ihop det misslyckas och han lämnar nu såväl fru som 
barn definitivt. Medan den övriga familjen söker sig mot hennes 
hemtrakter i Karlsruhe går Gustavs färd vidare.

Han reser bl.a. till Riga som sedan 1721 tillhör Ryssland, forna 
ärkefienden, därefter till England där han blir väl mottagen, 
han erbjuds till och med en storslagen pension. Men greven av 
Gottorp tackar nej, fattig men stolt var hans devis. Han kommer 
till Danmark och blir – som från och med nu alltid - en het 
potatis som värden till varje pris vill bli kvitt. Anledningarna 
är flera, men framför allt exkungens brev till farbrodern Karl 
XIII och hans ständiga inblandning i svensk politik gör att han 
är ovälkommen praktiskt taget varthän han än kommer. Och 
Gustav Adolf är heller inte en lätt person att ha att göra med, 
fortfarande kunglig i seder och vanor men lättretlig, lynnig och 
oberäknelig. Jean Baptiste, numera Karl Johan, gör det enda 
rätta i situationen, han nonchalerar alla Gustav Adolfs anspråk, 
och denne blir för blivande Karl XIV Johan en icke-person. För 
säkerhets skull förbjuder han dock formellt varje undersåte att 
ha något samröre med exkungen.

Hösten 1811 är Gustav Adolf tillbaka i Basel. På resan dit har 
han träffat en ung kvinna, köttets lusta var en trägen gäst hos 
kungen, han vill gifta sig men tillkallat prästerskap vägrar, 
exkungen är ju redan gift! Nu börjar en tid av resor för att hitta 
en präst som kan acceptera att kungen är skild från sin drottning 
Fredrika och snabbviga honom med den kvinna som för tillfället 
lyckliggör honom. Men för att skiljas krävs även drottningens 
godkännande, och efter diverse turer blir det klart våren 1812, 

“nU kommer han!“
Pojkarna bakom snöhögen vid Oberer Graben i St.Gallen kramar sina snöbollar och spejar mot ingången till värdshuset Vita 
Hästen. Dörren öppnas och den långe svartklädde mannen i hög svart hatt kommer ut för sin dagliga promenad. Han hinner bara 
några meter och sedan – smack! – träffar några snöbollar honom i ryggen. Han vänder sig om, hytter med käppen mot pojkarna, 
men han vet att det nyttjar inget till. Han har blivit en löjeväckande person i staden, han som varit en kung av Guds nåde, nästan 
allenarådande i det där kalla landet i norr. Han känner sig förödmjukad och bitter, vet att han inte har långt kvar att leva och ser 
livet sluta sig bakom, och framför honom. Hur kunde det bli så här?
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av myndigheterna dock bekräftat först två år senare. Kungen bor 
vid denna tid tämligen permanent i Basel bl.a. på hotel Die Drei 
Mohren, lever enkelt – tvingad därtill då han styvnackat vägrar 
ta emot en svensk pension - tar låga promenader, läser Bibeln, 
Herrnhutismen ligger honom varmt om hjärtat, och ställer till 
oreda genom att i tid och otid “lägga näsan i blöt“.

Gustav Adolfs irrfärder i Europa för honom ständigt runt 
ikring, överallt “ställer han till besvär“, han erbjuder sig bli än 
det ena än det andra, han försöker på olika sätt att få sin sons 
arvsrätt bekräftad, för att plötsligt slå om och förbjuda honom 
att besöka Sverige. Han vurmar för att resa till Jerusalem, och 
hans svärmerier och plötsligt uppflammande engagemang i olika 
riktningar gör att snart sagt ingen vill ha med honom att göra. 
Men han är dock kungason, och detta faktum gör att han ännu 
en tid får tillträde till högre personer och kretsar, om inte annat så 
av medlidande. Men han blir långsamt en enstöring utan pengar 
och vänner, och även hans yttre skepnad börjar bli sjaskig.
Sommaren 1815 till våren 1816 gör kungen, nu kallar han sig 
hertigen av Holstein-Eutin, plötsligt slag i saken och verkställer 
pilgrimsresan till Jerusalem. Han får visum av det ottomanska 
riket till Jerusalem, samlar ett brokigt följe kring sig – han kallar 
dom svarta riddarna – kommer under hösten till Grekland men 
blir hängandes kvar där över vintern, och våren 1816 ger han upp 
planerna och vänder via Italien tillbaka till Basel. Hans idéer om 
Jerusalem, resan dit, sammansättningen av hans följe är till delar 
bisarra, men det är märkligt hur han ändå på något vis tar sig fram 
och blir här och där faktiskt behandlad som den kung han inte 
mera är. Och hans börd gjorde att var han än kom måste platsens 
styrande ge sitt godkännande, vilket de oftast gav honom.

En bärande tanke för Gustav Adolf vid denna tid var att via sonen 
prins Gustav göra en sorts come back i Sverige. Han knöt därför 
stora förhoppningar och planer till prinsens myndighetsdag den 
9 november 1816. Exkungen fantiserade om stora parader i 
Frankfurt på myndighetsdagen, storslagna kungörelser kring sina 
planer och en massa andra orimliga aktiviteter, dessutom ändrade 
han plötsligt åsikt och förmanade sonen att på inga villkor 
återkomma till Sverige. Nu tröttnade även hans närmaste på hans 
vildsinta idéer, och även hans son tog avstånd från sin far. Efter 
1820 har far och son ingen kontakt mer. För den förre regenten 
förelåg tydligen heller ingen motsägelse mellan bibelläsning, bön 
och ett vidlyftigt liv med frillor och prostituerade, och han blir 
också far till några barn vid denna tid. Han byter även namn till 
det som skall följa honom livet ut: Gustav Adolf Gustafsson – 
oftast kallad överste Gustafsson.

Vid den här tiden är Basel navet i kungens irrfärder, och han blir 
även borgare i staden. Han lider av arbetsbrist och skriver till 
än det ena landet eller hertigdömet efter det andra och föreslår 
sig som militärchef, borgmästare, hertig, kung eller jordbrukare 
i Norge! Det finns ingen hejd på hans idéer, men mottagarna av 
förslagen har tröttnat på honom, och i regel uteblir svaren. Han 
klagar på det mesta, t.ex. att i Basel gör skomakarna hans stövlar 
för trånga av ren illvilja. Han skriver även under 1820-talet 
några böcker, där han framlägger sin syn på olika saker, ofta 
moraliserande och inte utan litterär begåvning.

Ekonomiskt balanserar Gustav Adolf på ruinens brant, han 
hankar sig fram genom att sälja familjens smycken och ädelstenar 
och tillfälliga inkomster, men när pengarna ändå inte räcker 
skjuter hans son Gustav i smyg till det som saknas. Pengar till 
sina fortfarande otaliga resor har han ofta inte utan tvingas åka 
på kuskbocken. Och hans bohag är inte mer än att han kan 
bära allt med sig. Nya boplatser blir Nederländerna och Belgien 
och närbelägna Aachen. Han börjar dricka, skriver till det ena 
landet efter det andra och ber att få bli medborgare där, vill få en 
judisk kvinna för att åter kunna resa till Jerusalem, spiralen neråt 
fortsätter. På gatorna ropar barnen retsamt “Schwedenkönig“ 
efter honom. Men samtidigt blir “administrationen“ kring hans liv 
något enklare, då sonen Gustav håller ett vakande öga på fadern 
och i hemlighet hjälper till här och där. Sonen har blivit överste i 
österrikiska armén och genom arv fått en stadgad ekonomi.

Hösten 1833 tar exkung Gustav Adolf in på värdshuset Zum 
Weissen Rössli i St.Gallen, och det blir hans slutstation i jordelivet. 
För överste Gustafsson var resan själva livsmålet, men nu 
kunde han resa bara i fantasin. Han skriver brev och “lägger sig 
fortfarande i“, men livet rinner efterhand ut och ett slaganfall den 
7 februari 1837 ändar hans liv. Hovsorg påbjuds i Köpenhamn,  
St. Petersburg och Wien – men inte i Stockholm. Ett motsägelsefullt 
liv hos en motsägelsefull person är slut. Resan för kungen av Guds 
nåde som blev flykting och en dåtida asylant är över.

Gustav IV Adolf blir begravd tre gånger. Först i St.Mangen i 
St.Gallen, därefter tar familjen genom sonen Gustav hand om 
honom och för honom till familjens gravkapell i Oldenburg, och 
1884 får han även försonas med Sverige och gravsätts intill sin 
far i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Den cirkel som då sluts får 
också en annan fortsättning. Kungens dotter Sofia gifter sig med 
storhertigen Leopold av Baden, de får ett barnbarn som heter 
Victoria och som kommer att bli fru till Gustaf V och drottning 
av Sverige, tillika farfarsmor till nuvarande kungen.

När Du, käre läsare, kommer till St.Gallen och riktar dina steg 
mot stadens stora sevärdhet Stiftsbiblioteket, bör Du stanna upp i 
korsningen av Oberer Graben och Multergasse och rikta din blick 
mot varuhuset Globus västra gavel (den som vätter mot Oberer 
Graben). Lyfter Du då din blick ett par meter kan Du läsa:

P.S. Vill Du veta mer om Gustav IV Adolf, läs gärna Mats Wickmans 

“En kunglig tragedi – en biografi om Gustav IV Adolf“, utgiven 2009 

av Fischer & Co. förlag.

Text: Sven-Erik Gunnervall 
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Svenska kyrkan önskar välkommen till

Julbasar i Basel
Lördagen den 29 november klockan 9–16  

i Silberbergsaal Altersheim zum Lamm, Rebgasse 16, Basel.

Glögg, Kaffeservering, Hembakat, Ärtsoppa med punsch, Varm korv, Smörgåstårta,  
Svenska livsmedel, Godis, Hemlagad sylt, Jultexiler, Julpynt,  

Nostalgia – Nytt & Gammalt, Tombola, Godishjul, Barnhörna, Fiskdamm

Sång och musik av familjen Dornbush med vänner  
klockan 12.00 och 15.00

Finska föräldraföreningen säljer kransar med mera (till förmån för sin skola).

Adventsgudstjänst i Kartäuserkirche klockan 17.00

Spårvagnshållplats: Claraplatz 7 Parkering: Muba-Parking och ”Jelmoli”-Parking

Vinster till lotteriet kan anmälas till familjen Scherer, telefon 061 421 24 70, 
mejl: schererpeter@intergga.ch

Kakor och bröd till brödståndet tar vi gärna emot! 
Ring Inger Kleiber, telefon 061 721 63 34

20 år

När Sveriges nya 
ambassadör i Schweiz 
och Liechtenstein 
Magnus Hartog-Holm 
besökte Zürich och 
Sveriges konsulat här 
i början på september 
passade han också på 
att besöka Svenska 
kyrkan. 
Nu vill jag här i Rund-
brev passa på att hälsa 
honom och hans familj 
välkomna till Schweiz 
och önska dem en fin 
och givande tid här.

Magnus Hartog-Holm har ägnat sig mycket åt politiska 
och internationella relationer och han har tjänstgjort 
vid ambassaderna i Tallinn, Berlin och Tokyo samt vid 

Frankrikes utrikesdepartement. De senaste fyra åren har han 
varit ambassadör för nordiskt samarbete med placering på 
Utrikesdepartementet i Stockholm. 

Magnus Hartog-Holm menar att det är viktigt att fortsätta 
det fina samarbete Sveriges ambassad och konsulat har 
med Svenska kyrkan. Vi kompletterar varandra genom 
vår verksamhet och närvaro bland svenskar i Schweiz. 
Ambassadören ser det som naturligt och viktigt med utbyte 
av erfarenheter och kunskap mellan ambassaden och kyrkan 
och en samordning av våra insatser till stöd för svenskar som 
lever och reser i landet.  

Magnus Hartog-Holm var under sin stationering i Estland 
i början av 1990-talet med i kyrkorådet för Svenska St. 
Mikaelskyrkan i Tallinn som med hjälp av donationer 
återställdes till sitt ursprung efter att ha tjänat som sporthall 
under Sovjettiden. 

Text: Magnus Nordström

Vår nya ambassadör

Magnus Hartog-Holm (Foto Martina Huber)



 

Kalender
GUDSTJÄNSTER
Zürich
Gudstjänsterna firas i Martin Luther Kirche, 
Beckenhofstrasse 40, om inget annat anges.

söndag 26 oktober
18.00 Gudstjänst

söndag 2 november
16.00 Familjegudstjänst

lördag 15 november
16.00 Ekumenisk mässa i Wasserkirche i 
Zürich. Som en del av firandet ”Zürich 500 
år av reformation” firar Svenska kyrkan en 
mässa tillsammans med reformerta kyrkan 
i Zürich och de evangelsisk lutherska 
kyrkorna. Lutherska figurer ställs ut vid 
Zwinglistatyn utanför Grossmünster 
mellan 10.30-15.45. Konfirmander från alla 
församlingar deltar.

söndag 30 november
14.00 Adventsgudstjänst på tyska och 
svenska med Johannes Lehnert, Magnus 
Nordström, kören Nota Bene, mfl.

lördag 6 december
17.00 Svenska skolföreningens lucia och 
julfest i Thalwil 

söndag 7 december
13.00 Luciagudstjänst i St Peter Kirche. 
Deltar gör Nota Bene och barn från 
församlingen 

måndag 15 december
18.30 Julbön i Chagallkoret i Fraumünster, 
sång Åsa Dornbusch 

onsdag 17 december
10.00 Julavslutning för barnsånggrupperna 
i Martin Luther Kirche

torsdag 25 december
07.30 Julotta

söndag 11 januari 
16.00 Söndagsmässa

söndag 25 januari
18.00 Gudstjänst

söndag 8 februari
18.00 Söndagsmässa

söndag 1 mars
16.00 Familjegudstjänst

basel
Gudstjänsterna firas i Zinzendorfhaus, 
Leimenstrasse 10, om inget annat anges.

söndag 19 oktober
10.00 Mässa i Kartäuserkirche på tysk-
finskt-svenskt vis

söndag 16 november
16.00 Söndagsmässa med efterföljande 
soppmåltid i församlingshemmet

lördag 29 november
17.00 Adventsgudstjänst i 
Kartäuserkirche med sång av Svenska 
stämmor, efter avslutad basar

torsdag 11 december
14.30 Julavslutning för barnsånggruppen

lördag 20 december
17.00 Julgudstjänst i St. Arbogastkirche 
i Muttenz. Sång Åsa Dornbusch. Glögg i 
Pfarrhaus.

söndag 18 januari
11.00 Söndagsmässa i Pauluskirche, 
Badenweiler, Tyskland med efterföljande 
program. Läs mer på hemsidan. 

söndag 15 februari
16.00 Familjegudstjänst i fastetid i 
Zinzendorfhaus

söndag 8 mars
10.00 Mässa i Kartäuserkirche på tysk-
finskt-svenskt vis

ZUg/baar
Gudstjänsterna firas i Evangelische Kirche 
Baar, Haldenstrasse 6, om inget annat anges.

onsdag 22 oktober
19.00 Mässa

onsdag 26 november
19.00 Adventsgudstjänst med sång av 
kören Nota Bene

onsdag 21 januari
19.00 Gudstjänst

onsdag 11 februari
19.00 Mässa

onsdag 11 mars
19.00 Gudstjänst

lUgano
Gudstjänsterna firas i Casa S. Birgitta, Via Silvio 
Calloni 14. Anmälan en dag före till syster Ruth 
sbirgitta@bluewin.ch eller +41 (0)91 994 12 12

lördag 18 oktober
14.00 Svensk-finsk gudstjänst

schaffhaUsen
söndag 14 december

14.00 Adventsgudstjänst i Kirche 
Buchthalen

st. gallen
söndag 21 december

11.00 Advents- och julgudstjänst i Kirche 
Riethüsli i St Gallen

aUpairträffar
basel onsdagar kl 19.30 
datum: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 11/3, 25/3
Kerstin Ekbladh +41 (0)79 304 14 38, kerstin.ekbladh@svenskakyrkan.se 
Elin Holgersson +41 (0)79 937 34 13, volontarzurich@hotmail.com

Zürich måndagar kl 19.00
datum: 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12  
Theres Wirell +41 (0)79 523 99 33, theres.wirell@gmx.net
datum: 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3
Elin Holgersson +41 (0)79 937 34 13 volontarzurich@hotmail.com

söndag 22 mars - 
stämma
16.00 Söndagsmässa Martin Luther 
Kirche i Zürich, följd av fika och 
församlingens årstämma.

8



 

barngrUpper
plats grupp Veckodag tid
basel Sång och lek Torsdag 14.30 – 16.30
oerlikon Barngymnastik – varannan vecka Måndag 14.30 – 15.45
Wettingen/baden Barnsång Fredag 09.30 – 11.00
Zürich Barnsång Onsdag 09.30 – 11.00
 Barnsång Torsdag 14.00 – 15.30
 Barnsång Fredag 09.30 – 11.00
 Miniorer 5 – 7 år – en gång per månad Onsdag 14.30 – 16.30
 Juniorer 7 – 11 år – en gång per månad Onsdag 14.30 – 16.30

ÖppET hUS
Zürich
Kvällsmat 18.00 (15 CHF). Anmälan dagen 
innan. Program börjar 19.00.

torsdag 30 oktober
Temakväll: Vad menar Svenska kyrkan? 
Ett samtal om kyrkans värdegrund med 
bla. Gaby Roosen.

torsdag 13 november
Film: Selma Lagerlöf SVT-film del 2

måndag 17 - söndag 23 november
Ingen verksamhet i församlingshemmet  
i Zürich pga basararbete.

lördag 22 november 
Julbasar

torsdag 27 november
Julkväll. Mat och program med fokus på 
den annalkande julen.

lördag 10 januari
15.00 Julgransplundring 

torsdag 15 januari
Världsarvet Visby - ett levande UNESCO 
världsarv – samarrangemang med SCANDAC 

torsdag 29 januari
Basartackkväll med god mat

torsdag 5 februari
Dela liv-Dela Film: Vi ser filmen ”Seven 
Pounds” och delar våra upplevelser.  
Kerstin Ekbladh leder.

torsdag 26 februari
Dela liv-Dela Film: Vi ser filmen “Mitt livs 
trasmatta” med Eva Spångberg och delar 
våra upplevelser.

torsdag 12 mars
Temakväll: ”Från envälde till folkhem- 
axplock ur svensk historia”. 
Föredrag av Sven-Erik Gunnervall 

torsdag 26 mars
Dela liv-Dela Film: Vi ser filmen ”Jesus 
med Maria Jesu moders ögon” med 
Pernilla August och delar våra upplevelser. 

basel
Börjar kl 19.00, fika 10 CHF.

onsdag 22 oktober
Film: Selma Lagerlöf SVT-film del 1

onsdag 5 november
Film: Selma Lagerlöf SVT-film del 2 

onsdag 19 november
Temakväll om kvinnans roll i Schweiz  
och Sverige. Likheter och skillnader.  
Elinor Ericsson introducerar ämnet,  
som efterföljs av gemensamt samtal.

lördag 29 november
Julbasar

onsdag 3 december
Luciafirande

onsdag 14 januari
Nordisk personlighet: Textilkonstnären 
Märta Måås-Fjetterström presenteras 
av Johannes Maier .

onsdag 28 januari
Basartackkväll med god mat 

onsdag 11 februari
Dela liv-Dela Film: Vi ser filmen ”Seven 
Pounds” och delar våra upplevelser. 
Kerstin Ekbladh leder. 

onsdag 4 mars
Samtalskväll

onsdag 18 mars
Dela liv-Dela Film: Vi ser filmen ”Jesus 
med Maria Jesu moders ögon” med 
Pernilla August, och delar våra upplevelser

JUniorer och miniorer
Vi träffas tillsammans i höst  
14.30-16.30 i församlingshemmet.  
Kostnad 5 CHF per gång

datum: 12/11, 10/12, 17/12

UtflyktsgUdstJänst
till badenweiler söndag 18 januari
Läs mer på hemsidan

Ungdomsträffar 
13 år och uppåt. 
Lördagar kl. 19.00 i församlingshemmet 
på Kurvenstrasse 1 

Vi gör roliga och intressanta saker 
tillsammans. 

datum: 25/10, 1/11, 15/11, 6/12

bibelstUdier i baar/ZUg 
Vi samlas kl 19.00 hemma hos 
varandra för kvällsmat och 
samtal om angelägna teman med 
utgångspunkt i texter ur Bibeln.

datum: 4/11, 2/12

tisdagslUncher och 
tisdagsbibelstUdiUm
Vi träffas i församlingshemmet på 
Kurvenstrasse 1 

bibelstudium mellan 10-11.30 och 
tisdagslunch 12.30

datum: 21/10 (enbart bibelstudium) 
11/11, 9/12, 13/1, 10/2, 10/3

UpptäckargrUpp 
torsdag 9.00-10.30 
Vi träffas i församlingshemmet på 
Kurvenstrasse 1 

En grupp för dig som vill fundera 
vidare livets viktiga frågeställningar. 
Om du har frågor eller vill 
anmäla dig kan höra av dig till 
pastorsexpeditionen eller till  
Magnus Nordström

datum: 23/10, 6/11, 27/11,  
18/12, 8/1, 22/1, 5/2, 26/2, 12/3
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Vi Välkomnar...
elin - Vår nya Volontär 
Jag heter Elin Holgersson och 
kommer från ett litet samhälle 
utanför Tranås i Småland, där jag 
bott hela min uppväxt. För ett par 
år sedan tog jag studenten efter tre 
år på naturvetenskaplig linje. Där 
jag växte upp kunde man välja på 
fotboll och kyrkan. Jag hamnade 
i kyrkan och gick tidigt med i 
scouterna. Kyrkan har för mig alltid 
varit en plats för gemenskap och värme, en plats dit man kan 
komma och känna sig trygg och välkommen.

Studenten innebar inte bara lycka över att vara klar med skolan – 
den medförde även funderingar och orosmoln över framtiden. Jag 
visste inte vilken riktning jag ville ta, varken gällande studier eller 
livet i allmänhet. Min största farhåga var att jag om tio år skulle se 
tillbaka och tänka ”vad har jag egentligen gjort?” - och inse att tiden 
bara passerat. Efter att ha arbetat som kyrkogårdsvaktmästare, på 
Arbetsförmedlingen och på SJ, sökte jag jobb som entertainer på 
Mallorca. Nu har jag jobbat två säsonger för en spansk hotellkedja 
på ön – däremellan tryckte jag in tre månader som au pair i Schweiz. 

Schweiz fick snabbt en speciell plats i mitt hjärta. Det är otroligt 
roligt vara tillbaks – det känns lite som att komma hem. Att få vara 
en del av Svenska kyrkans arbete gör samtidigt att jag kan bidra till 
något mer än bara min egen utveckling.

Jag konfirmerade mig främst för att få nya perspektiv och mer 
förståelse för den kristna tron. Jag är inte övertygad kristen, men 
tycker det är väldigt spännande att lära mig mer om tron och dess 
grunder. Jag fascineras av, och ibland avundas, den starka tro som 
många har. Under det kommande året hoppas jag utveckla mina 
tankar och kanske se på tillvaron med nya ögon?

Jag är en hängiven filmnörd, som läser mycket och jag har länge 
känt en kärlek till gitarren, ritblocket och skrivandet. En annan 
viktig del av mitt liv är dansen – jag buggar, foxar och dansar 
West Coast Swing. 

Jag är så glad över att vara här. Det ska bli spännande att träffa 
och lära känna er alla. Jag hoppas det blir ett riktigt bra år,  
för mig och alla inblandade.

”The smile you send out, returns to you”

Elin Holgersson

kerstin – ny diakon i församlingen
Jag föddes och växte upp på Limhamn med stort sång- och 

hundintresse. En kväll under en 
körövning frågade en körkompis 
mig om jag ville vara med på 
bibelstudier som hennes man hade i 
Betaniakyrkan, EFS, i Malmö. Först 
tänkte jag att det var konstigt att 
hon frågade mig eftersom det inte 
var någon kyrkokör vi sjöng i. Men 
jag gick i alla fall dit dagen efter och 
det ledde till en ny dimension i mitt 
liv där jag träffade vuxna människor 

som läste Bibeln och bad. Det blev också starten på att jag gick 

med i Limhamns kyrkokör där jag sjöng mig in i en personlig tro 
och fick många nya vänner. Efter 29 år inom elverksbranschen 
gick vägen till grundskollärare och jag undervisade i religion och 
musik. Det var fantastiskt att få arbeta med mina stora intressen!
 
Den 4/9-2005, exakt 50 år efter min dopdag (4/9-1955), vigdes 
jag till diakon i Lunds domkyrka av biskop Christina Odenberg, 
som dessutom hade en pudel liksom jag vid den tiden. Vi fick 
många goda samtal om tro och liv och pudlar. Nu finns jag i detta 
nya uppdrag i Schweiz och ser fram emot många goda möten 
och samtal med er. Tillsammans får jag nu vara medvandrare och 
tjäna Gud och mina medmänniskor på denna gudomliga plats.

Guds frid från Kerstin

Släktforskning
Är dina anfäder i Sverige okända? 

Vill du veta mera?

Jag kan hjäpa dig att hitta upp till 3-4 generationer. 
Pris 600.- CHF

Karin Lindqvist 
karin.lindqvist@blixtmail.se

  

                                                 Rådgivning och stöd 
för familjer 

och familjer med barn med speciella behov 

s. handler 
 www.familycoach-handler.com 

info@familycoach-handler.com   
                                                                                  +41 76 257 344 
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konfirmation med goda skratt 
Konfirmationstiden var intressant, lärorik och full med goda 
skratt. Vi var en liten, mysig grupp på sex stycken tjejer. Under 
våren träffades vi under några heldagar där vi fick möjlighet att 
diskutera livets viktiga frågor, titta på film, djupdyka in i Bibelns 
värld och lära känna dess karaktärer. Jag tyckte det var väldigt 
intressant, men även sorgligt när vi diskuterade om döden och 
vad som händer efter den. Vi fick med hjälp av färg, papper och 
pennor gestalta våra tankar om tiden efter döden.

Vi fick även chansen att själva skapa en egen talkshow med 
bibliska figurer och andra intressanta personer. Projektet 
resulterade sedan i en redovisning på konfirmationsgudstjänsten. 
En upplevelse inte att förglömma var såklart lägret som vi åkte 
på helgen innan konfirmationen. Vi tillbringade över ett dygn 
tillsammans på Lasalles Hause i utkanten av Zug. Där övade vi 
på vår redovisning, diskuterade kärlek och relationer samt fick 
pröva våra kunskaper i kristendomen, Bibeln, psalmer och böner. 
Det gällde att under en timme redovisa så många uppgifter som 
möjligt från ett papper för prästen Magnus. Det svåraste var nog 
att läsa Vår Fader och trosbekännelsen utantill. Jag minns särskilt 
hur nervösa vi var när vi stod utanför själva gudstjänstrummet 
i Martin Lutherkirche, iförda våra tunga kåpor precis innan vi 
skulle skrida in. Vår ledare Nina sa till oss att vi skulle ”Breath 
in, breath out and repeat”, något vi aldrig kommer att glömma.

Text: Sophia Nordström

Svenska kyrkan önskar välkommen till

Julbasar i Zürich
Lördag 22 november 2014,  kl. 9.30 - 16.00

I Freie Evangelische Schule, Waldmannstrasse 9  
(ovanför Bellevue utefter Rämistrasse)

Tombolans 1:a pris: en flygresa

Servering av glögg och varmkorv

Försäljning av julbelysning, presenter,  
almanackor, textiler, hembakt,  
svenska specialiteter, plockgodis mm.

Fiskdamm och pyssel för barnen

Vill du hjälpa oss  

att fixa en riktigt 

bra julbasar?

Läs mer på sid 14

Konfirmander: Julia Eriksson, Otilia Koch, Hanna Broman,

Vera Gysin, Elsa Salmonson, Sophia Nordström
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FN nästa efter åtta år i Schweiz
När Ekot i våras fick ta del av hemligstämplade dokument som 
berättade om Per Thöressons arbete i samband med försäljningen 
av svenska Gripenplan till det schweiziska försvaret ledde det 
bland annat till att partiet CVP hoppade av som huvudansvariga 
för JA-kampanjen. Flera schweiziska medier framställde det som 
att Per Thöresson omplacerats till New York som en följd av sitt 
agerande. Men så var det inte. Han har hela tiden haft Carl Bildts 
stöd, som på sitt Twitterkonto kommenterade att ambassadören 
bara gjort sitt jobb.   
 
Ångrar du något med ditt arbete inför folkomröstningen 
om Gripen?
– Nej, absolut inte. Hade jag inte deltagit så aktivt hade jag begått 
tjänstefel. Försäljningen av Gripen var en affär mellan staterna 
Sverige och Schweiz. Som svensk ambassadör måste jag kunna 
svara på frågor. Många av mötena tillkom på schweiziskt initiativ. 
Men det var olyckligt att de sekretessbelagda handlingarna kom ut. 
 
Kanske säger incidenten något om vad det innebär att 
vara ambassadör idag? 
– Många tror att mitt jobb handlar om att sitta på kontor, prata med 
regeringsföreträdare och skicka topphemliga analyser till Sverige. 
De tiderna är förbi. Det krävs betydligt handfastare metoder än så. 
Det handlar om att företräda starkt kända intressen från svensk 
sida. Då går det inte att gömma sig på kontoret. 

Har ambassadörers roll när det gäller att ta till vara 
företagens intressen blivit viktigare?
– I ambassaders uppdrag ingår att främja export, handel 
och arbetstillfällen i Sverige. Med det framför ögonen är det 
uppenbart att vi ska stödja svenska företag i Schweiz. Just i det 
här fallet var det inte företaget, utan staten som gjorde affären. 
Men jag har arbetat mycket med svenska företag här.
 

schWeiZare informella
När jag träffade Per Thöresson i juni var han tjänsteäldst i Bern, 
vilket betyder att han var den som varit där längst bland alla då 
tjänstgörande ambassadörer. Ambassadör Sven-Erik ”Hästveda” 
Nilsson har fortfarande det svenska rekordet. Han kom till 
Bern år 1973 och stannade nio år. Anledningen att Thöresson 
stannat så länge är att döttrarna ville ta studenten här, men hade 
UD inte varit nöjda hade de fått flytta. Thöresson kommer just 
från en avtackningslunch på utrikesdepartementet. Schweizarna 
beskriver han som informella och genuina.
 

rockkonsert i hemmet
De flesta schweizare förknippar Sverige med Abba, Ingmar 
Stenmark, Björn Borg, Nobel och Linné. Svenska företag som IKEA, 
ABB och Volvo är välkända. Många läser svenska kriminalromaner 

– särskilt Henning Mankell, Stieg Larsson och Håkan Nesser. Men 
det finns fler personligheter som hjälper till att främja Sverigebilden. 
Som modern ambassadör drog Per Thöresson sig inte för att bjuda 
in favoritrockbandet The Soundtrack of Our Lives till sitt residens, 
som ett led i att främja den svenska musikindustrin. En del i publik 
diplomati, som han ser som ett växande arbetsfält. 
– I det ingår att skapa events som väcker intresse och nyfikenhet på 
Sverige. ”Schwedenwochen” är ett konkret resultat av det tankesättet.

statsminister på besök
Varje år har ambassadören tagit emot både ministrar 
och riksdagsledamöter från Sverige. Bland annat var 
infrastrukturministern här för att besöka det välfungerande 
tågsystemet. När Fredrik Reinfeldt besökte Schweiz år 2010 
stod två saker på agendan: finanskrisen och det schweiziska 
lärlingssystemet.
– Det mest slående var när företagen fick frågan om hur mycket 
systemet kostar. Svaret var att de inte såg det som en kostnad 
utan snarare som en investering för att säkra en framtid med 
välkvalificerade medarbetare. Det är ett annat synsätt än i Sverige.
 

folket i toppen
Den direkta demokratin med folkomröstningar menar Per 
Thöresson är den största skillnaden mellan Sverige och Schweiz 
och använder en pyramid för att illustrera. I Sverige är pyramiden 
rättvänd med folket i botten, och regeringen i toppen. I Schweiz är 
pyramiden uppochnervänd – med folket i toppen som delegerar 
beslut till kommunen och sedan kantonen. Det som blir över 
får regeringen ta hand om. Hans första känsla när han kom till 
Schweiz var att ett sådant system omöjligt kan fungera, men nu 
tänker han annorlunda.
– Det är bra med folkomröstningar – varje individ har möjlighet 
att uttrycka sin åsikt. Schweizarna går till vallokalen med 
vetskapen om att till exempel en skola ska byggas och att skatten 
kommer att påverkas. Det kräver att folk sätter sig in i frågorna 
– det tror jag att de gör. Men de skandinaviska länderna ligger 
fortfarande högst på demokratiindex. Det beror på att det är för 
lågt valdeltagande i Schweiz.
 

samarbete finns kVar
Historiskt har det funnits ett nära samarbete mellan Sverige och 
Schweiz och Thöresson märker att nostalgin finns kvar. Under 
bägge världskrigen var länderna neutrala och under närmandet 
till EU och förhandlingarna om EFTA följdes länderna åt. 
– På 1990-talet förhandlade vi om EU-medlemskap gemensamt. 
Det var ofta så att vi stämde av med Schweiz och övervägde 
gemensamma intressen. Så kom folkomröstningen i Schweiz år 
1992 där folket röstade nej medan Sverige fortsatte in i EU.
Även om mycket förändrats i och med EU-inträdet lever samarbetet 

”Det enda som är formellt med den svenske ambassadören är hans kostym” – skrev Tagesanzeiger när Per Thöresson bjöd in 
företrädare för musikbranschen på en konsert med bandet The Soundtrack of Our Lives i det svenska residenset. Under våren 
fick han utstå kritik när uppgifter från hans hemligstämplade rapporter om arbetet inför Gripenomröstningen läckte ut. Nu i höst 
blir han biträdande chef för Sveriges ständiga representation i FN.
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vidare inom FN där länderna sitter med i samma arbetsgrupp när 
det gäller reformen av säkerhetsrådet. På försvarssidan finns också 
ett omfattande utbyte med gemensamma övningar och utbildningar.
– Schweiz är just nu ordförande i OSSE och en väldigt intressant 
samtalspartner. Ytterligare ett exempel på samarbete är att 
Schweiz gått med i European Institute of Peace. Att vi fått med 
Schweiz, trots att de inte är med i EU, är mycket positivt.
 

särställning förändras
Hur har diskussionerna om bankhemligheten påverkat 
ditt arbete?
– När jag kom hit fick jag veta att Schweiz aldrig kommer att 
rucka på bankhemligheten, men nu är de med i förhandlingarna 
med OECD om ett automatiskt informationsutbyte. Som tur 
är har Sverige inte haft någon kontrovers på samma sätt som 
Tyskland och Frankrike. Vi omförhandlade ju vårt ömsesidiga 
skatteavtal år 2008 och samarbetet fungerar utmärkt. 

Kommer Schweiz särställning i världen att förändras?
 – Världen globaliseras och när företag är stationerade på flera 
marknader samtidigt underlättar det med likartade spelregler. 
Det pågår en diskussion mellan EU och Schweiz om de kantonala 
skattereglerna, som hittills gjort det möjligt att registrera en 
brevlåda här för att undvika skatt på vinster som gjorts utomlands. 
Även där är en lösning på gång – och det är väl rimligt.
 

ockUperad trädgård
SVP-politikern Christoph Blocher har han träffat flera gånger 
och han beskriver honom som en institution i schweizisk politik 
– öppen och trevlig. Det mest spektakulära som hänt under 
ambassadörsåren var när SVP kampanjande inför valet med en 
plansch där tre vita får sparkar ut ett fjärde svart får. Som en 
protest mot SVP:s retorik bildades kommittén svarta fåret som i 
sin vrede begav sig till det svenska ambassadörsresidenset.
–När jag kom hem var trädgården full med folk med svarta 
fårmasker. De hade med sig barnvagnar, resväskor och tält och 
förklarade att de tänkte stanna där tills de fått politisk asyl i Sverige. 
Det blev stor medieuppmärksamhet och polisen ville storma 
trädgården. Jag tyckte att det vara oklokt att sända ut mediebilder 
när polisen stormar den svenske ambassadörens residens och valde 
att samtala med kommittén, tog emot dess ansökan och sa att de var 
välkomna till Sverige tack vare den fria rörligheten.
 
Vad tänker du om att det schweiziska folket röstade för 
initiativet att minska den fria rörligheten?
– Schweiz har några jobbiga år framför sig, när de ska reda ut 
sitt förhållande till EU. Jag vill inte lägga mig i att de röstade på 
ett visst sätt, men det ger konsekvenser. EU har sagt att det inte 
är aktuellt att omförhandla avtalet om fri rörlighet. I klartext 
betyder det att hela det bilaterala avtalspaketet ligger i farozonen. 
De som röstade ja till begränsad rörlighet ville nog göra en 
markering. Idag säger många att de röstat annorlunda om de 
känt till konsekvenserna. På ett mänskligt plan kan jag förstå 
att de känner sig trängda om det kommer mycket invandrare. 
Samtidigt har jag svårt att köpa argumentet med överfulla tåg. 
Det är ju inte invandrarna som åker tåg utan schweizare som 
pendlar till jobbet istället för att flytta. 

 
Hur ser du på Svenska kyrkans 
roll i utlandet?
– Jag tror att den är viktig, som 
förmedlare av svensk kultur och 
som kontaktpunkt för svenskar 
i utlandet. I krislägen har vi haft 
väldigt mycket nytta och glädje av 
våra präster på plats. De kan göra 
insatser som vi på ambassaden 
inte klarar av – de har en annan 
bakgrund och utbildning.
 

ingen ny milJö
Sveriges ständiga representation i FN 
är ingen ny miljö för ambassadören, som arbetade där när 
Sverige satt med i säkerhetsrådet i början på nittiotalet. Hans 
kommande arbete leder förhoppningsvis till att Sverige väljs 
in i säkerhetsrådet år 2016. Rådet består av de permanenta 
medlemmarna Kina, USA, Ryssland, Storbritannien och 
Frankrike och tio icke-permanenta länder. Generalförsamlingen 
väljer vem som ska få de roterande platserna. Sverige kandiderar 
tillsammans med Nederländerna och Italien. Två av länderna 
kommer att få en plats.
– Det är inte svårt att argumentera för Sverige. Vi är en av 
de största biståndsgivarna, ger mycket humanitärt bistånd 
och har haft 85 000-90 000 svenskar i FN-tjänst. Vi har inga 
strategiska intressen i världen. Det behövs länder som Sverige i 
säkerhetsrådet, som tror på folkrätt och mänskliga rättigheter.  
Per Thöresson ser fram emot att få arbeta multilateralt igen.
  – Jag har drömt om att få arbeta så igen, så när UD frågade 
var det inte svårt att tacka ja. New York är en rolig stad, lite 
annorlunda mot Bern, säger Per Thöresson och ler – men jag 
lägger ingen värdering i det. 

Text: Elisabeth Forslund

per thöresson

familj: Gift med Dorkas från Tyskland. Två döttrar.

född: År 1962 i Stockholm. Uppvuxen i Uddevalla.

karriär: Biträdande chef för Sveriges ständiga 
representation vid FN i New York från och med 
september 2014. Svensk ambassadör i Schweiz 
och Liechtenstein 2006-2014. Började på UD 
år 1990. Har tjänstgjort vid nuvarande OSSE 
och FN-representationen samt varit chef 
för utrikesministerns kansli 1999–2002 och 
expeditionschef på UD 2002–2006. Arbetade på 
Mercedes i Stuttgart i början av karriären.

Utbildning: Civilekonom

intressen: Började spela trummor och bildade 
bandet The Presidents efter att Soundtrack of Our 
Lives besökt Schweiz år 2009.
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Svenska kyrkan Zürich-Basel
Kyrkoherde
Magnus Nordström

Kyrkoråd arbetsutskott & Ekonomi  
Kyrkorådets ordförande 
Lena Pfeiffer 
lena@pfeiffers.ch 
Telefon: +41 (0)61 423 14 19

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

Sekreterare 
Elisabeth Forslund

Kyrkorådets vice sekreterare
Gaby Roseen

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

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.

Besöksadresser och  
telefonnummer:
Glockengasse 4, Basel

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

Feldkircherstrasse 100, Schaan, 
Principality of Liechtenstein,  
telefon +423 234 3377   

Stadelhoferstrasse 40, Zürich, 
telefon +41 (0)43 343 10 50 

annonspriser 2013 - chf
annonsformat 1 nummer 2 nummer

Visitkort 60x85 mm 50 100

1/4 sida 
stående 95x135 mm 350 500
liggande 190x70 mm 350 500

1/2 sida 
stående 95x297 mm  400 600
liggande 190x135 mm 400 600

helsida a4 +5 mm utfall (inne i tidningen) 
210x297 mm 600 800

insida omslag a4 +5 mm utfall 
210x297 mm 700 1 050

baksida a4 +5 mm utfall
210x297 mm 800 1 200

Ansvarig utgivare: Magnus Nordström
Telefon: +41 (0)44 362 15 80
zurich@svenskakyrkan.se
Redaktör: Anette Mogard
Layout: Ebba Warnhammar Fehn
Korrektur: Elisabeth Forslund
Annonsförsäljning: Redaktionsråd
Med reservation för ändringar.
Tryckeri: Druckzentrum AG, Zürich
Tidningen trycks på miljöpapper Omslag foto: Alex och Martin /IKON

Döpta

11/5 Alicia Gabrielsson

7/6 Jakob Nef

12/6 Ludwig Eskelinen

30/8 Oscar Gunnervall 

Avlidna

Inga-Lisa Reicke

familJenytt

Nästa nummer utkommer i mitten på mars.

För frågor och planering av dop, bröllop eller begravning, 

vänligen kontakta vår kyrkoherde. 

JUlbasar i Zürich 22 noVember  
din hJälp behöVs

Vi söker dig som kan hjälpa till med något av följande:

● förberedelser
● smörgåstillverkning
● bakverk till försäljning
● transporter
● nedpackning/städning
● försäljning

Du bestämmer själv när och hur mycket du vill hjälpa till. 
Ingen kan göra allt– men tillsammans kan vi göra mycket. 

Anmäl ditt intresse till zurich@svenskakyrkan.se  
eller ring expeditionen +41 (0)44 362 15 80 
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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.

christina bader-Johansson msc msc
Psychotherapeutin ASP, leg. sjukgymnast 
Krankenkassebewilligung Psychotherapie

Tel:    044 786 43 93
Email:    info@koerperundpsyche.ch

www.koerperundpsyche.ch

Välkommen till oss i Luzern och Zürich

birgitta arve consulting
Birgitta Arve, Anette Westman, Legal Advisers

Tel:    044-261 52 50
Email:    info@arvelaw.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. 

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. 

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



Din Svenska tandläkarklinik i Schweiz

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

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

!

Hjärtligt välkommen till oss pÅ ZahnCity!

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”.


