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ovanstående kan läsas som ett ord, men också som tre. De hör ihop i 
alla fall. Frivilligt engagemang är en förutsättning för att vår församling 
ska fungera. Utan alla som frivilligt ställer sin tid och sitt kunnande till 
förfogande skulle verksamheten minska avsevärt. Detta nya Rundbrev  
är till exempel ett sådant resultat av stort frivilligt engagemang.
men tillbaka till de tre orden fri, villig och het. När det gäller engagemang 
i församlingen så är det viktigt att dessa ord finns med. FRI – det är 
viktigt att inga frivilliga insatser ska göras av tvång. man är fri att säga 
ja eller nej till en uppgift. VILLIG – att vilja göra en insats är också en 
förutsättning och hör delvis ihop med det första ordet. om jag inte vill 
något så blir det inte bra, bland annat minskar uthålligheten. hEt – här 
handlar det om att brinna för något. om man brinner för en uppgift då 
händer det också bra saker.

Vår församling ökar ständigt sin sammanlagda verksamhet på grund av stor 
inflyttning. Det är jätteroligt. Personalen är dock endast motsvarande tre 
heltidstjänster. Därför är Dina frivilliga insatser mycket viktiga.  
Det finns plats för många fler. Ju fler som delar på uppgifterna ju roligare 
blir det. Kanske skulle Du vilja vara med som frivillig? Det finns massor av 
olika uppgifter – i barnverksamheten, i samband med öppethusprogram, 
matlagning, kyrkvärdsuppgifter, hjälp vid seniorluncherna, administrativa 
uppgifter som annonsförsäljning till detta församlingsblad, samt inte minst 
i samband med våra julbasarer på senhösten, för att nämna ett antal 
exempel. Är Du intresserad att hjälpa till som frivillig så hör av Dig till  
någon i personalen.
Jag vill hälsa Dig som vill komma som fri, villig och het in i vår 
arbetsgemenskap välkommen! samtidigt vill jag tacka Dig som  
redan i dag är engagerad, för Ditt arbete!

så vill jag till sist önska alla läsare en glad vår och sommar!

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

13/5 Mässa i Martin Luther Kirche klockan 18, sång av 
Marianne Racine

27/5 Mässa i samband med inspirationsmötet i Cret 
Bérard utanför Lausanne

9/6 Familjegudstjänst klockan 14 i Martin Luther Kirche

17/6 Konfirmationsmässa klockan 14 i  
Martin Luther Kirche

9/9 Familjegudstjänst klockan 14 i Martin Luther Kirche

23/9 Utflyktsgudstjänst till Slottskyrkan på  
Mainau klockan 14

14/10 Nordisk gudstjänst i samband med  
Nordisk Weekend i Wallis

28/10 Mässa klockan 18 i Martin Luther Kirche

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

27/5 Gudstjänst i samband med inspirationsmötet

2/6 Utflyktsgudstjänst till Magstatt-Le Haut  
klockan 18, Elsass.  
Vägbeskrivning Britt Ott telefon 061 751 27 48

16/9 Högmässa klockan 14 i Röschenz

21/10 Gudstjänst klockan 16 i Zinzendorfhaus med 

efterföljande soppmåltid i församlingshemmet

luZerN
Kontaktperson: Maria Spörri-Hedberg,  
telefon 079 680 14 89

10/6 Gudstjänst klockan13 i kyrkan i Hergilswald

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

16/5 Gudstjänst klockan 19

19/9 Gudstjänst klockan 19 

17/10 Mässa klockan 19

tessIN
Gudstjänsterna hålls i Casa Santa Birgitta, Via Silvio 
Calloni 14, Lugano, telefon 091-9941212, eller mejl 
sbirgitta@bluewin.ch.  
Vår kontakt på klostret är Syster Ruth.
Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsterna i klostrets 
gästhem. Anmälan till klostret helst dagen före.
Församlingens kontakperson i Lugano: Pernilla Härnvall 
Turner, telefon 091-648 22 67, Ronco St Croce 18 A, 6826 
Riva San Vitale, mejl: pernillaturner@pmi-revisioni.ch.

30/6 Gudstjänst klockan18 (eftersom detta är en 
onsdagskväll är inte allt fastlagt. Kontakta Pernilla 
ovan eller prästen Sören Trygg för närmare info)

8/9 Gudstjänst klockan 14 

gudstjäNster

alla gudstjänster vill ge oss människor möjlighet att 
växa i tro och att dela trons och livets erfarenheter 
med varandra. I gudstjänsterna med dop, konfirmation, 
bröllop och begravning ska vi få hjälp att tolka 
och uttrycka de erfarenheter av glädje, sorg och 
förhoppningar, som finns med i olika livssituationer.  
Vi har regelbundna gudstjänster på sju orter och 
därutöver ett antal utflyktsgudstjänster. 

utflyktsgudstjäNster
2/6 Utflyktsgudstjänst till Magstatt-Le Haut 

klockan 18, Elsass vägbeskrivning Britt Ott 
telefon 061 751 27 48

10/6 Gudstjänst klockan 13 i kyrkan i 
Hergilswald. (för mer info se vår hemsida)

23/9 Utflyktsgudstjänst till Slottskyrkan på 
Mainau klockan 14

Slottskyrkan Mainau
Foto: Sören Trygg
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kyrkostämmaN 2012  
ZürIch-Basel
Årets kyrkostämma hölls den 25 mars i den evangelisk-
reformerta kyrkan i Wettingen. Det var en strålande 
vacker dag och ett 20-tal personer hade mött upp till 
mässan och den efterföljande stämman.  

Under mässan spelade Lisbeth Westberg vacker musik på 
orgel och fiol och ”Victoria Sisters” , tre unga flickor med 
mamma Lena, sjöng underbart fint och stämningsfullt för 
oss. Stämman, med Olof Poëll som ordförande, var enig 
om besluten, verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
redogörelsen mottogs positivt liksom revisionsberättelsen. 
Medlemsavgiften beslutades även detta år att stanna på 
CHF 0. Beslut togs om antalet ledamöter som förblir 
oförändrade tio ordinarie och fyra ersättare. Lena Pfeiffer 
valdes till ny ordförande och efterträder därmed Carl Berg. 

Kyrkorådet för kommande år enligt stämmans beslut: 
Ordförande: Lena Pfeiffer
Vice ordförande: Kajsa Hallberg Claesson
Kassör: Gudrun Bähni
Ordinarie ledamöter (två år): Gudrun Bähni, Lena 
Borgensten, Karin Di Padova, Ingrid Thönen, Gaby 
Roseen. Mickael Eriksson, Britt Ott Nilsson och Ingrid 
Rudin har ytterligare ett år kvar av sina mandat.

Ersättare: Ulla Krüger, Ingvor Kubli, Leif Fredlund och 
Theres Wirell.
Ordinarie revisorer: Hans-Erik Stenlund och Pernilla 
Härnvall Turner.
Revisorsersättare: Ragnar Granelli och Daniel Reicke.
Ordförande för kyrkostämman: Olof Poëll.
Vice ordförande för kyrkostämman: Carl Berg.
Alla uppdrag löper på ett år utom för ordinarie  
ledamöter som är två år.

Efter stämmans slut serverades aperó där vi alla träffades 
och samtalade under gemytliga former.

Till konstituerande kyrkorådsmöte, alla uppdrag på ett år:
Kassör: Gudrun Bähni
Sekreterare: Gaby Roseen
Vice sekreterare: Karin Di Padova

Text: Karin Di Padova 
Foto: Sofia Skoglund

med underbar utsikt över dalen mot Jurabergen 
ligger ateljén i Röschenz, där Folke truedsson mot 
slutet av sitt liv ofta bodde och arbetade. han 
efterlämnade ett stort livsverk med talrika skulpturer 
i brons, sten och gips, tavlor och teckningar, skisser, 
modeller och gjutformar. 

Vid vårt besök kan vi ta del av hans livsverk. Vi kan också 
ta del av ett tänkvärt citat av Folke Truedsson:

“Formerna skall uttrycka eller bidra till att skapa en 
atmosfär utanför formerna. Det är det som är själva 
innehållet. Om man vill att det skall finnas en mening  
med konsten är det viktigt att skapa en atmosfär som 
påverkar människan.”

Ateljén har en atmosfär som alla påverkas av genom 
konsten och genom miljön. Det är en glädje att få  
fira vår mässa där.

Mässan börjar klockan 14. Efteråt dricker vi kaffe och 
äter allt som medtagits. Tid att besöka ateljén finns före 
eller efter gudstjänsten. 

För vägbeskrivning var god kontakta  
Britta Baumann, 061 751 27 48.

Text & foto: Kajsa Hallberg Claesson

utflykt och högmässa 
I röscheNZ 16 sep 2012

Foto: Sofia Skoglund

Foto: Kajsa Hallberg Claesson
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Basel
Barngruppen träffas i 
församlingshemmet, Zinzendorfhaus,  
Leimenstrasse 10, Basel. 

Barnsånggrupp med sång och lek
För information kontakta  
Victoria Heiniger 079 937 34 13,  
victoria.heiniger@svenskakyrkan.se

ZürIch
Barnsånggrupper
Onsdagar, torsdagar och fredagar 
9.30-11.00 (start första veckan i 
september)

Kontaktpersoner: 
Ida Skärskog (onsdag) 078 773 79 30,  
ida_skarskog@hotmail.com
Sofia Skoglund (torsdagar)  
078 863 37 34,  
volontarzurich@hotmail.com
Karin Andersson Hagelin (fredagar) 
043 811 50 68,  
karin.andersson.hagelin@gmail.com

Torsdagar 14.00-15.30 (start 6/9)
Kontaktperson:
Sofia Skoglund 078 863 37 34,  

volontarzurich@hotmail.com

Miniorer
5-7 år, 1:a onsdagen i månaden 
14.30-16.30
Datum: 2/5, 6/6, 5/9, 3/10
Vi leker, pysslar, bakar och sjunger. 
Småsyskon får gärna vara med  
och leka bredvid.  
Kontaktperson: Karolina Stjärne 
078 863 29 21, k.stjarne@yahoo.se

Juniorer
7-10 år, 2:a lördagen i månaden 
14.00-16.00
Datum: 19/5, 8/9, 13/10
Vi bakar, spelar spel, sjunger och 

leker. Kontaktperson Victoria 
Heiniger 079 937 34 13,  
victoria.heiniger@svenskakyrkan.se

Pysselgrupp
för barn 2-4 år, varannan måndag 
(udda veckor) 14.00-15.30 
Datum: 14/5, 28/5, 10/9, 24/9,  
8/10 etc.
Kontaktperson: Victoria Heiniger 
079 937 34 13,  
victoria.heiniger@svenskakyrkan.se

BarNgymNastIk 
Varannan måndag (jämna veckor i 
höst börjar vi den 3/9) 14.30-15.45 i 
Hallenbad Oerlikon för barn 3-6 år. 
Föranmälan!  
Kontaktperson: Helen Marty-
Wingård 044 312 53 94,  
winmar@sunrise.ch och  
Sofia Prüller, 079 386 02 83,  
sofiapruller@gmail.com

wettINgeN 
Barnsånggrupp i Wettingen fredagar 
(observera datumen) 9.30-11.00

Datum: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 
1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6, 6/7 (för 
ytterligare datum se hemsida eller 
kontakta Sara nedan)

Kontaktperson:  
Sara Lindemann,  
sara.lindemann@yahoo.de

BarNVerksamhet
Barnen är alltid särskilt välkomna till oss i svenska kyrkan Zürich-Basel. Vår barnverksamhet bedrivs på flera orter 
inom församlingen. titta under respektive ort för att hitta de aktiviteter som du och dina barn vill delta i eller ring 
till expeditionen i Zürich för information. De som leder aktiviteterna gör det på ideell  basis. I de olika grupperna 
deltar både barn och föräldrar.

Foto: Elin Giding
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BaBycafé
Svenska kyrkan i Zürich har öppnat 
babycafé varannan tisdag 14.00-16.00

Datum: 24/4, 8/5, 22/5, 5/6, 19/6. 
Höststart: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10 etcetera.

Möjlighet att träffa andra föräldrar över en kopp  
fika för att prata och leka med era bebisar.  
Kontaktperson: Karin Andersson Hagelin  
karin.andersson.hagelin@gmail.com, 076 521 96 07

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

Parenthood Puzzle
Zürich  |  Swedish Parenting groups

Kurser och Coaching
Nu finns det möjlighet för stöd och hjälp till er föräldrar 
med barn 0-4 år. Kontakta oss på Parenthood Puzzle,

Vi lyssnar!
www.parenthoodpuzzle.com

Nytt! Foto: Elin Giding

Foto: Ebba Warnhammar Fehn
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uNgdomsVerksamhet 
- au paIr

seNIorträff I försam-
lINgshemmet I ZürIch

Jobbar du som au pair, studerar du eller bara är ung  
och vill träffa jämnåriga - då är våra ungdomsträffar 
något för dig.

Varannan vecka är det au pair- och ungdomsträffar 
i Zürich och Basel. Vi som samlas är skandinaviska 
ungdomar. Majoriteten är au pairer. 
I Basel turas au pairerna om att ordna och hålla  
i programmet. Under året har vi bland annat spelat  
teater och lekt lekar. 

I Zürich planeras programmet i förväg inför perioden. 
Vårens bästa kvällar har varit chokladprovning, spelkväll 
och fondue. Under hösten övar vi inför alla luciatåg som 
vi är med i. I Zürich lussade vi bland annat på  
Frimurarna och IKEA. 

För att ungdomarna ska kunna komma till oss i  
Svenska kyrkan och känna sig som hemma, bjuder vi  
på kanelbullar, semlor och våfflor – sådant som är svenskt 
och som är svårt att få på andra ställen i Schweiz.

Text: Sofia Skoglund

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! 
   
Sedan vi för första gången bjöd in till seniorträff i  
oktober 2009 har antalet besökare – glädjande nog – 
stadigt vuxit. Därför bjuder vi nu till lunch en gång varje 
månad. Vi har uppehåll under juni, juli och augusti.

Vi träffas på tisdagar med början klockan 12.30.  
Ibland presenterar vi ett litet program, till exempel något 
musikaliskt inslag. Stämningen vid dessa återseenden  
är hög och samtalen ofta livliga. 
För den som eventuellt har svårt att ta sig till 
Kurvenstrasse ordnar vi gärna med hämtning  
och hemskjutsning. 

Vi är tacksamma för en anmälan i förväg till kyrkans 
expedition: Telefon 044-362 15 80 eller per e-mail: 
zurich@svenskakyrkan.se  
Priset för lunchen är CHF 10.

Text: Kajsa Hallberg Claesson

au-paIr träffar oNs. kl 19.00 I Basel
2/5, 30/5, 29/8, 12/9, 26/9, 17/10, 31/10, 14/11,  
28/11, 12/12
Lena Pfeiffer, 061 423 14 19, lena@pfeiffers.ch

au-paIr träffar måN. kl 19.00 I ZürIch
14/5, 28/5, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10
theres Wirell, 079 523 00 33 , theres.wirell@gmx.net

seNIorluNcher
Välkomna till våra seniorluncher i 
församlinghemmet i Zürich, Kurvenstrasse 1.
Lunchen börjar klockan12.30 Kostnad CHF 10.
Vi är tacksamma för föranmälan till expeditionen 
telefon 044 362 15 80 eller  
mejl: zurich@svenskakyrkan.se.
Datum: 15 maj, 11 september, 9 oktober,  
6 november, 4 december.

Au Pair Basel

Au Pair Zürich
Foto: Sören Trygg

Foto: Sören Trygg

Foto: Felicia Jansson
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koNfIrmatIoNsläsNINg 2012/2013
Är Du född 1998 eller tidigare och är nyfiken på 
livet och den kristna tron? Under ett läsår med 
början i september träffas vi en dag en gång i 
månaden och diskuterar stora och små frågor. 
Vi pratar om kristen tro, miljö, om hur det är att 
vara ung och mycket mer. Tillsammans med vår 
präst och volontär utformas undervisningen så 
att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din 
konfirmationstid, genom bland annat drama, 
filmer, pyssel och lekar. Någon gång under året 
åker vi på läger och upplever saker som bara 
händer på läger. Konfirmationen äger rum i  
maj eller juni 2013. 
Vill Du veta mer eller anmäla Dig.  
Kontakta prästen Sören Trygg  
soren.trygg@svenskakyrkan.se 
eller telefon 044 362 15 80. 
Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se.

Foto: Jim Elfström / IKON

I år är inspirationsmötet vid Crêt Bérard – ett underbart 
retreat – och konferenscenter ett par mil utanför 
Lausanne, på höjden ovanför Lac Leman.

Lennart Koskinen, biskop emeritus i Visby och 
utlandskyrkans stift blir vår specielle och dynamiske gäst 
under helgen och kommer att tala om ämnet ”Kyrkan och 
etiken i världen”. Lennart har i alla år varit en uppskattad 
och eftersökt föredragshållare kring frågor som berör 
företagsvärldens etiska ansvar.  
Han deltar i ett forskningsprojekt om CSR (Corporate 
Social Responsibility), det vill säga företagens 
samhällsansvar. Han är också med i det internationella 
nätverket ”World religious leaders”, där han regelbundet 
träffar välkända religionsföreträdare som Dalai Lama 
och många andra. Sedan pensionen har Lennart Koskinen 
också blivit en uppmärksammad kolumnist i Kyrkans 
tidning, där han ofta tar upp frågor som berör kyrkans 
tillstånd i dag. 

Under lördagen kommer 
vi också få uppleva en 
sista föreställning av Rune 
Lindströms välkända -Himlaspelet, 
med bland annat ny musik av Per Harling. Som 
traditionen bjuder äter vi gott, sjunger mycket och firar 
gemensam gudstjänst. Gudtjänsten hålls i Crêt Bérards 
lilla fina kapell med predikan av biskop  
Lennart Koskinen.

praktIsk INformatIoN
Programmet börjar på lördagen med lunch klockan 12.30 
och avslutas på söndagen efter gudstjänsten med en 
lunch klockan 12.30. För anmälan och mer detaljer om 
program, boende och vägbeskrivning – besök västra 
pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/schweiz eller 
kontakta Monica Sagnell via mejl till msagnell@bluewin.
ch eller via telefon 022 782 67 52.  

INspIratIoNsmöte 
26-27 maj 2012

Foto: Magnus Aronsson / IKON

60x85mm visitkortformat 
 

 
 

 

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN 
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen 

Undervisning i kompletterande svenska  
Välkommen du också! 

www.svenskaskolforeningen.ch 
info@svenskaskolforeningen.ch 

 
 

 
 
 

 
 

 
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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öppet hus

Gammelstads Kyrkstad 
Foto: Lena Nilsson

Under hösten ändrar vi antalet öppet hus träffar i Zürich till varannan vecka mot nuvarande varje vecka.  
orsaken är att vi vill erbjuda en bättre balans mellan dag- och kvällsaktiviteter. Vi har under hösten fler seniorluncher 
än tidigare. Det kan ibland vara svårt att få fram bra programpunkter till öppet hus. Förslag mottages tacksamt. 
Vi önskar anmälan från dig som vill äta, på telefon 044 362 15 80 eller via till mejl zurich@svenskakyrkan.se. 
spontanbesökare är dock alltid välkomna. Varmt välkomna! 

BokförsäljNINg – secoNd haNd
I Zürichs församlingshem finns ett litet 
bibliotek med böcker på svenska som 
skänkts till oss. här finns romaner, deckare, 
naturskildringar, barnböcker och mycket mer. 
Böckerna kan köpas, lånas eller bytas mot 
egna böcker. Priset är ChF 3-5 eller vad  
du tycker att boken du väljer är värd.

Välkommen att fynda!

öppet hus ZürIch
Församlingshemmet, Kurvenstrasse 1. 
Samling från klockan 17 mat serveras 
klockan 18 och programmet börjar 
klockan 19.

10/5 Öppen samtalskväll  
med veckomässa.

24/5 Mera Povel. Sören Trygg 
berättar (lite mer) om Povel 
Ramel och spelar upp nya 
visor av honom.

31/5 Vårbuffé.

 Sommaruppehåll

6/9 Vår nya volontär  
presenterar sig.

20/9 Världsarvet Höga kusten. 
Ingrid Mårtensson berättar om 
denna vackra del av Sverige. 
Samarrangemang  med Skandac.

4/10 Filmkväll. The Stig Helmer 
Story. Lasse Åbergs nyaste 
film som hade premiär i julas 
och blev mycket uppskattad 
av biopubliken.

11/10 Familjekväll, se program som 
presenteras på vår hemsida.

18/10 Öppen samtalskväll med 
veckomässa.

1/11 Musikgissning. Victoria och 
Arvid Heiniger testar våra 
musikkunskaper.

15/11 Världsarvet Örlogsstaden 
Karlskrona. Sven-Erik 
Gunnervall berättar om 
Sveriges sydligaste världsarv. 
Samarrangemang med Skandac.

6/12 Julbord.

öppet hus Basel
Församlingshemmet i 
Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10. 
Samling från klockan 18, programmet 
börjar klockan 19.
Ansvariga:  
Gun Davidsson 061 641 38 65,  
Anita Söderberg 061 311 05 64, 
Ingrid Thönen 061 313 50 57

9/5 Öppen samtalskväll, avslutas 
med veckomässa

23/5 Samtalskväll med Sofia Skoglund 
vår volontär och några 
skandinaviska au-pairer.

5/9 Presentation av  
vår nya volontär

19/9 Filmkväll: Hur många 
lingon finns det i världen. 
Filmen bygger fritt på 
glada Hudikteatern och 
deras verksamhet som gjort 
sensationell succé såväl i 
Sverige som internationellt. 
Den handlar om ett gäng 
utvecklingsstörda och är 
gjord med mycket humor  
och kärlek.

24/10 Anita Lanz,  
intensivvårdssjuksköterska 
med vård i livets slutskede 
som specialitet. Hon berättar 
på svenska om sitt arbete med 
döende patienter utifrån sin 
bok “Jag vill dö med en ängel 
vid min sida“.

7/11 Världsarv: Gammelstadens 
kyrkstad utanför Luleå.  
Sven Östlund visar bilder  
och berättar.

21/11 Öppen samtalskväll,  
avslutas med veckomässa

5/12 Luciafirande

Foto: Lotta Sundberg/IKON
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Våra dörrar I ZürIch och Basel  
är öppNa för alla - öppet hus!
Inom församlingen har vi många aktiviteter för 
barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. aktiviteterna 
genomförs ofta av engagerade medlemmar genom 
ett ideellt arbete. Det gäller schemalagda barn- och 
ungdomsträffar, öppet hus, seniorträffar, utflykter  
och speciella möten samt våra julbasarer.

öppet hus 
Programmen har varierande innehåll och ofta är det 
inbjudna gäster som delar med sig av sina erfarenheter 
och upplevelser. Vi har också sång- och musikaftnar, film-, 
familje- och temakvällar. Ett exempel på en uppskattad 
kombinerad film- och föredragskväll 
var när Peter Blitz kom till Öppet 
hus. Peter spelade Kalle i filmen 
Anderssonskans Kalle där även 
Arne Källerud, Harriet Andersson 
med flera var med.  
Ett stycke Stockholmshistoria  
från slutet av 50-talet.

Öppet hus Zürich
Torsdagar klockan 17.00 - 21.00 är träffarna i 
församlingshemmet, Kurvenstrasse 1. Vi umgås och  
äter en enkel hemlagad måltid som är framdukad från  
klockan 18.00. Kostnaden för måltiden är 10 CHF,  
där inte annat anges. Vi vill gärna ha anmälan när 
man deltar i måltiden. Spontanbesökare är dock alltid 
välkomna. För vissa aktiviteter är föranmälan obligatorisk 
vilket kommuniceras. 

Öppet hus i Basel
Varannan onsdag klockan 18.00 - 21.00 är träffarna i 
församlingshemmet i Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10. 
Efter programmet umgås vi över lite ost och vin.

temakVällar
Under våren har vi genomfört temakvällar i samarbete 
med Skandac (Skandinavischer Akademischer Club). 
Temat har varit ”Världsarven i Sverige”, enligt UNESCO’s 
berömda lista. Den 16 februari var temat: Gammelstads 
Kyrkstad – ett besöksmål i världsklass! Föredragshållare 
var Sven Östlund, själv döpt i Gammelstads kyrka och 
uppväxt i dess omgivning. Föredraget 16 februari var  
i Zürich. Den 7 november är samma föredrag i Basel.

större eVeNemaNg I samarBete med  
aNdra föreNINgar och kluBBar 
Under hösten 2011 genomförde vi, i samarbete med SWEA 
(Swedish Women´s Educational Association), Skandac 
(Skandinavischer Akademischer Club), Scandinavisk 
Club, Sveriges 
ambassad i 
Bern samt 
samordnaren 
Sven-Erik 
Gunnervall, en 
jubileumskonsert 
till 100 års 
minne av Jussi 
Björling. Artister 
som deltog var 
sopranen Malin Hartelius, tenoren 
Mats Carlsson, barytonsångaren Bengt 
Krantz och pianisten Lennart Eng. 
Senare under hösten hade vi Herman 
Lindqvist på besök i Zürich. De båda 
aktiviteterna var mycket välbesökta, 
totalt var det nästan 400 besökare.  

utflykter och  
specIella möteN
Fyra till fem gånger per år ordnar vi med olika  
utflykter och speciella möten. Kommande aktiviteter  
är inspirationsmöte i Cret Bérard utanför Lausanne  
den 27 maj,  lördagen den 2 juni utflykt till Magstatt- 
Le Haut, Elsass och söndag 23 september till Mainau.
 
Allt om kommande aktiviteter och program finns att läsa 
om här i Rundbrev eller på vår hemsida. På hemsidan 
kompletterar vi ibland med mer detaljer om platser, 
tider och innehåll. Detsamma gäller för barn- och 
ungdomsaktiviteter samt seniorträffar. 

Text: Gaby Roseen Foto: Sophia Wetterblad

Anderssonskans Kalle

Jussi Björling minneskonsert

Herman Lindqvist på besök
Foto: Paula Fernström
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I många av våra kyrkor, särskilt i Sverige, finns det ett 
krucifix framme i koret. Den korsfäste Jesus finns där 
framför våra ögon året om. Vi tycker kanske att det är 
jobbigt att se den lidande gestalten hela tiden och det kan 
upplevas hemskt att kristendomen har en sådan symbol. 
Men i ljuset av Påskdagen så finns förklaringen.  
I alla tider har människor teoretiserat och diskuterat 
det kristna budskapet, vilket gör att det kan uppfattas 
alltför krångligt. På långfredagen talade jag om det i 
min predikan. Jag tycker att det är bättre om vi inte 
gör allt så krångligt. Jesus var enkel. Jag tror inte han 
ville att vi skulle krångla till det. Jag tänker att det finns 
motsättningar så behöver vi övervinna dem. Är någonting 
ont, så behöver vi besegra det. Men inte med ännu mer 
ondska. Gud gjorde att det ondaste onda, våld och död, 
blev besegrat. Han gjorde så att det onda som människor 
gjort och gör blir förlåtet. För han led och dog, men han 
uppstod igen. 
Därmed hade han vunnit över det onda.  
Det är det som kallas försoning i kyrkan. Men det är 
oerhört svårt att förstå och ta till sig. Det predikade 
jag om på påskdagen. Jag tog hjälp av ett barn som jag 
träffade en gång och som sa att ”Det är väl inget svårt 
att förstå. Gud är ju jättestor, det är väl ingen konst för 
honom.” Vi måste försöka släppa vår så kallade vuxna 

logik och i stället använda oss av barnets. Man behöver 
inte analysera sönder allt. Särskilt tycker jag att det inte 
finns någon anledning att analysera sönder något så 
positivt som Jesu uppståndelse och seger över död och 
ondska. Jag tycker vi ska göra som barnet, att vi öppnar 
upp oss och tar emot det glada budskapet och låter det 
genomsyra våra liv. Jesus sade en gång:  
”Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett 
barn kommer 
aldrig dit in.” 
 
”Låt oss alltså 
släppa vår 
vuxenlogik och bli 
som barn! Och ta 
emot urkyrkans 
glada rop: ”Kristus 
är uppstånden, ja 
han är sannerligen 
uppstånden!”  

Amen

Sören Trygg, kyrkoherde

påskeNs eNkla Budskap

Övernatta på Birgittaklostret
CASA SANTA BIRGITTA

Via S. Calloni 14 
6900 LUGANO - SVIZZERA

Telefono 091 994 12 12 
Fax 091 994 27 00

sbirgitta@ticino.com - www.birgitta.ch

NatIoNaldageN I ZürIch
Onsdagen den 6 juni klockan 17.30, bjuder vi i 
Svenska kyrkan och Svenska konsulatet i Zürich in 
till traditionellt nationaldagsfirande. Sång av elever 
från Svenska skolföreningen.

Firandet är hos Svenska konsulatet i Zürich. 
Adressen är Stadelhoferstrasse 40.

Alla är hjärtligt välkomna!

Foto: Magnus Aronson/IKON

www.swea.org/zurich



Ja, det är hög tid att tänka på 2012 års basarer. 
Planeringen är i full gång i våra basarkommittéer i 
Basel och Zürich. Det är mycket som ska planeras och 
förberedas. Några exempel på resultat av planeringen:
• Över 1 000 lussekatter och bullar bakas
• Över 500 smörgåsar breds och körs till basarlokalerna
• Svenska julprodukter beställs och levereras till basarerna
• Och mycket, mycket mer…

Allt som görs inför, under och efter basarerna görs ideellt. 
Utan alla ideella insatser blir det inga basarer! Det är därför 
som vi redan nu vill uppmärksamma årets julbasarer.  

Vi hoppas att ni som 
vill vara med och bidra  
så snart som möjlighet hör av er och anmäler er.  
Ni kan ställa upp med exempelvis att baka lussekatter, 
bullar, breda smörgåsar, vara med i serveringen, bidra  
med priser till lotterierna eller något annat.  
Hör gärna av dig till expeditionen, telefon 044 362 15 80 
eller e-mail till zurich@svenskakyrkan.se 

Mer information om basarerna i nästa Rundbrev  
nummer 3 som kommer ut i oktober.

Text: Ingrid Rudin

2012 års julBasarer –  
redaN Nu I försommartIder?

Join us today! 
Because Networking Matters 

Swedish Swiss Chamber of Commerce 

www.swecham.ch 

Bern     -     Geneva/Lausanne     -     Lugano     -     Zurich 

Julbasar i Zürich 
lördagen den 24 november

Julbasar i Basel
lördagen den 1 december
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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 vi firar 
regelbundna gudstjänster på olika platser i vårt område. Vi erbjuder 
dop, konfirmation och kyrklig välsignelse för brudpar samt hjälper till 
med begravningsgudstjänster och finns för övrigt till för att dela såväl 
svårigheter som glädjeämnen. Vi har en bred verksamhet som bidrar till att 
upprätthålla det svenska språket och traditioner, såväl sociala som kyrkliga.

församlINgeNs geografIska täckNINg
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. 

Våra mötesplatser
I Zürich och Basel har vi våra fasta mötesplatser 
där vi genomför möten för barn, ungdomar och 
vuxna i alla åldrar. Därutöver har vi vid olika 
tillfällen möten i samband med gudstjänster och 
andra speciella utflykter till platser inom och 
utom församlingen.  
I vår kommunikation här i Rundbrev och på 
hemsidan hänvisar vi till plats, dag och tid för 
möten och annan viktig information.

församlINgsfakta Expedition Svenska kyrkan Zürich-Basel 
Expedition och församlingshem 
schwedische Kirche 
Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich 
telefon: 044 362 15 80 
Fax: 044 361 35 46 
mejl: zurich@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/zürich

Våra telefontider: 
säkrast att nå oss är tisdag - torsdag 
klockan 8.30 - 10.00 
Besökstid: Enligt överenskommelse

Kyrkoherde Sören Trygg 
soren.trygg@svenskakyrkan.se  
mobil: 079 416 77 32 
telefon prästbostaden: 044 362 15 80

Assistent Eva Rosengren  
eva.rosengren@svenskakyrkan.se  
mobil: 079 304 14 38

Assistent Victoria Heiniger  
victoria.heiniger@svenskakyrkan.se  
mobil: 079 937 34 13

Volontär Sofia Skoglund 
(ny volontär börjar efter sommaren, 
samma kontaktuppgifter) 
volontarzurich@hotmail.com  
mobil: 078 863 37 34

Församlingshemmet i Basel 
Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10

Kyrkoråd arbetsutskott & Ekonomi  
Kyrkorådets ordförande 
Lena Pfeiffer 
telefon: 061 423 14 19 
lena@pfeiffers.ch

Kyrkorådets vice ordförande 
Kajsa hallberg Claesson  
telefon: 044 700 45 11 
kajsa@claesson.ch

Sekreterare 
Gaby Roseen

Kyrkoherde 
sören trygg

Kassör 
Gudrun Bähni

Döpta:
10/3 Thea Scherer
8/4 Gaia Vesterberg
8/4 Charles Corlett
21/4 Edvin Heiniger

Avlidna:
29/2 Johan Skarne Svenska  

konsulatet Zürich
stadelhoferstrasse 40
8024 Zürich
+41 043-343 1050
info@se-konsulat.ch

Öppettider:
måndag/fredag: stängt
tisdag: 10.00 – 12.00  
och 13.00 - 16.00
onsdag: 10.00 – 13.00
torsdag: 10.00 – 12.00Kyrklig välsignelse över borgerligt äktenskap:

24/3 Louise Henriksson och Martin Sylvén 

Foto: Johan Roseen

Foto: Kajsa Hallberg Claesson
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Inom församlingen har vi ett antal kommittéer med 
olika uppdrag och ansvar. med ideella insatser i våra 
kommittéer får vi möjlighet att utveckla verksamheten. 
Deltagarna har ofta ett brinnande intresse för sitt 
uppdrag samt kunskap och erfarenheter som bidrar  
till positiva och bra resultat. I kommande nummer  
av Rundbrev presenterar vi de olika kommittéerna,  
deras uppdrag och betydelse för vår verksamhet.  
Vi börjar vår presentation med kommittén för 
Information/Kommunikation (I/K).

Information/Kommunikation etablerades hösten 2010  
och sammankallande är Gaby Roseen, som här 
rapporterar om vad som gjorts i kommittén.

hemsIdaN 
- Vårt första uppdrag var att skapa och lansera vår 
hemsida. Den nya hemsidan har nu använts sedan oktober 
2010. Vi följer upp statistik av bland annat hur många 
som besöker hemsidan, 
vilka ämnen som besöks, 
nya och återkommande 
besökare. När vi jämför 
statistik från förra året med 
i år kan vi notera en 30% 
ökning av besökare. Det 
är roligt att se att många 
tar del av information 
om församlingens alla 
aktiviteter och allt som 
bedrivs i församlingen.  
Vi har mer att utveckla 
och förbättra på hemsidan, ett 
arbete som vi fortsätter med nu när vi lanserat  
det förändrade Rundbrevet.
 

ruNdBreV
- Det andra stora uppdraget har varit arbetet med 
förändringen av Rundbrevet. Hur förändringen  
mottages hoppas vi att ni som läser detta Rundbrev,  
och kommande nummer, ger oss feed back på. Skicka 
synpunkter till Rundbrev@gmail.com så vi kan fortsätta 
att förbättra Rundbrev. 

Förändringen av Rundbrev kan man säga ligger i tiden. 
Rundbrev har med sitt tidigare utseende och innehåll 
fyllt en viktig funktion i kommunikationen till alla 

mottagare. Ingrid Rudin har gjort ett fantastiskt arbete 
med att ensam samla in material, skriva texter och hålla 
i produktionen av Rundbrev. Ett arbete som uppskattats 
mycket av alla mottagare och av kyrkorådet.

Anledningen till att en förändring ligger i tiden är att 
vår hemsida har en layout som är gemensam med hela 
Svenska kyrkan, såväl i Sverige som utomlands. För att 
känna igen sig, och lätt hitta den information som man 
söker, finns det ett värde i att layout för hemsida och 
Rundbrev har en gemensam struktur. Det är en ambition 
som vi kommer att fortsätta att utveckla. 

En viktig del i arbetet, för att 
nå våra ambitioner,  
har varit att skapa rutiner för 
vårt arbete och har därför 
inrättat ett redaktionsråd.  
I redaktionsrådet kan vi 
fördela uppgifterna för 
produktion av Rundbrev. 
Vill du vara med i 
redaktionsrådet är vi 
tacksamma för en 
kontakt. Skicka den till 
rundbrevkommitte@
gmail.com så hör 
vi av oss med mer 
information om våra uppgifter.

En nyhet är att Rundbrev nu innehåller annonser. 
För att informera om möjligheten har vi skickat ett 
informationsblad med följebrev till ett antal utvalda 
företag. Känner du någon som kan ha intresse av att 
annonsera ber vi dig informera om Rundbrevet och/
eller ge oss information så vi kan ta kontakt. Priser för 
annonser finns på sidan tre.

Efter att ha producerat Rundbrev nummer 2 kan vi 
konstatera att vi redan i nästa nummer planerar att utöka 
antalet sidor. Vi har mer material med intressanta artiklar 
samt fler som är intresserade av att annonsera. 

Vi som idag ingår i kommittén och i redaktionsrådet är: 
Lena Pfeiffer, Ingrid Rudin, Ingrid Thönen, Erika Kienast, 
Sören Trygg, Ebba Warnhammar Fehn och Gaby Roseen.

kommIttéer – BIdrar tIll  
utVecklINg aV VerksamheteN



	  	  Where	  Swedish	  care	  meets	  Swiss	  quality	  

ZahnCity	  -	  
Din	  svenska	  tandläkarklinik	  i	  Schweiz	  

	  

Du	  behöver	  inte	  längre	  pressa	  in	  tandläkarbesök	  under	  din	  
semestervecka	  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	  kliniken	  är	  utrustad	  med	  den	  	  
nyaste	  tekniken	  -‐	  allt	  för	  att	  ge	  dig	  det	  absolut	  bästa!	  
	  
Vi	  håller	  koll	  på	  tänderna	  åt	  dig	  genom	  att	  skicka	  årliga	  
kallelser	  -‐	  precis	  som	  ”hemma”.	  	  
	  
Hjärtligt	  välkommen!	  

	  

	  	  Dr.	  Sofie	  Bergman	   	  Dr.	  Alexander	  Johansson	  

Hemsida:	  	  www.zahncity.ch	  

Adress:	  	  Freischützgasse	  1,	  8004	  Zürich	  

Mail:	  	  info@zahncity.ch	  

Telefonnr:	  	  +41	  (0)43	  317	  17	  39	  

	  	  Hjärtligt	  välkomna!	  

• 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	  

	  

	  


