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JULHÄLSNING 20 DECEMBER 2022 
 

 
 

Julen är här, och lyser frid på jorden, glädjen är stor, i ett barns klara ögon bor den. 
 

Och jag vill, tända en stjärna till, den som har frusit och gått vill i världen, 
För den som inte finns hos oss, tänder vi nu ett bloss, brinner en låga klar, 
kom hit, här är den….  (Sölve Rydell/Billy Butt) 
  

 
 
JULEN ÄR HÄR - och lyser frid på jorden 
Så närmar vi oss den stora dagen, då vi firar att Jesus Kristus föddes till 

vår värld. Jag önskar att vi kan få glädjas och njuta av gemenskap och värme, 

trots allt vi ser runt omkring oss i vår värld. Jag tror att Maria och Josef,  

tillsammans med det nyfödda barnet, hade goda stunder. Som när änglarna 

sjöng runt dem och när de tre visa männen kom för att hylla Jesus och 

lämna sina gåvor. I de stunderna upplevde de nog Guds närhet och omsorg påtagligt. Men sedan 

kom också de svårare dagarna. 

För även Jesus och hans föräldrar fick fly. Strax efter Jesu födelse i Betlehem skickade kung 

Herodes sina soldater dit i syfte att döda honom. Men också då hjälpte Gud dem, i de svåra 

stunderna. Någon måste ha tagit hand om familjen på deras flykt till Egypten. Vem gav dem 

husrum, mat och hjälp?  

Idag, 2000 år senare, känner jag en stor tacksamhet för att så många vill engagera sig och hjälpa 

människor som flyr från krig och svält. För en tid sedan hörde jag ett samtal där en flykting från 

Afghanistan uttryckte sin tacksamhet för detta i Sverige och där en volontär svarade: Vi är bröder 

och systrar. Idag hjälper vi er och imorgon hjälper ni oss, så enkelt är det!  
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Vi har som mänsklighet och kristenhet en kallelse från den allra högste, från den ”goda kraften”, 

från Gud. Visst hade säkert Gud kunnat styra oss med järnhand, som robotar, men Gud valde att 

sända sin son Jesus Kristus för att visa hur ett sant mänskligt liv kan levas. När vi av fri vilja vill tro 

på Jesus och efterlikna honom, då kan världen förändras till det bättre. Jesus Kristus är Guds stora 

gåva till oss människor. Vi blir kristna genom att ta emot denna gåva. Något annat behövs inte. 

”Men åt alla dem som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn, åt alla dem som tror på 

hans namn” (Johannes 1:12).  

Som Guds barn vill vi följa Jesus i vardagen och göra vad vi kan för att leva ut och ge vidare den 

förlåtelse, försoning och kärlek vi redan fått. Det är då Jesu egna ord blir så starkt positivt 

drivande: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var hemlös och ni tog hand om mig. Vad ni har 

gjort för dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.  

När vi gör detta, då finns det hopp för vår värld!  

 

Information från kyrkoherden om avslutning av tjänst 

I torsdags meddelade jag vårt kyrkoråd att jag kommer att avsluta min kyrkoherdetjänst i Schweiz 

med sista arbetsdag 28 februari 2023. Sedan flyttar jag tillbaka till Sverige för tjänst i Luleå. Där 

bor min mamma som snart fyller 83 år.  Det har varit en rolig men också krävande tid i Schweiz 

med att få ihop oss till en församling, och det har vi verkligen lyckats med. Min tanke var från 

början att stanna betydligt längre. Jag vill nämna tre faktorer som påverkat mitt beslut; Bern, barn 

och min kära mamma i Luleå. Att bo i Bern blev inte bra för mig då jag inte kan förstå språket. (Det 

har tröstat mig att få höra att det tar år innan man förstår, om man kan tyska!). Samtidigt som jag 

saknat ett socialt liv i Bern och arbetat intensivt med vårt församlingsbyggande, har det mer och 

mer vuxit en längtan av att vara närmare mina barn och min mamma. 

Med det sagt vill jag tacka er alla som jag fått möta och lära känna. Jag kommer att sakna er, och 

detta fantastiskt vackra land. Efter jul får vi möjlighet att träffas i våra lokala sammanhang för att 

säga hej då. Jag avslutar här med en hälsning från den irländska sången (psalm 730): 

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind. Och må regnet 

vattna själens jord, och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand.  
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Julhälsning från ordföranden i kyrkorådet Svenska kyrkan Schweiz 

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2023! 

Tack för ett gott och intensivt arbetsår i vår församling. Tack för att jag fick förtroendet att leda 

vår stora församling tillsammans med kyrkoherden, övriga ledamöter och ersättare i kyrkorådet.  

Det är med stolthet som jag tittar tillbaka på år 2022 i vår församling. Vi hade vårt sista 

sammanträde för i år med kyrkorådet i veckan och vi hade tillfälle att stanna till och blicka såväl 

bakåt som framåt på vårt gemensamma arbete. Jag framför ett stort tack till er alla som deltagit i 

vår verksamhet under året.  

Som du har läst i nyhetsbrevet, så kommer vår kyrkoherde Magnus att återvända till Sverige och 

vi inleder rekryteringen av en ny kyrkoherde omgående. Rekryteringen leds av Kyrkokansliet 

tillsammans med Visby stift. Kyrkorådet kommer att vara med i hela rekryteringsprocessen och få 

tillfälle att möta slutkandidaten/erna.  

Jag framför ett stort tack till Magnus för hans goda utvecklingsarbete i församlingen. Tack för fina 

gudstjänster, för vacker musik och goda samtal.  Vi önskar dig Guds rika välsignelse i ditt 

kommande uppdrag.  

Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. Barnen och herdarna följa dig gärna, strålande 

stjärna, strålande stjärna. (Gläns över sjö och strand) 

Jag fick möjligheten att besöka det Heliga Landet i tjänsten för några veckor sedan och här kan du 

läsa om Betlehem inför julen. As Bethlehem prepares for Christmas, ‘it’s all about community’ | 

World Council of Churches (oikoumene.org) 

 

Betlehem i Adventstid 2022. Foto: Albin Hillert/WCC 

 

Marianne Ejdersten 

about:blank
about:blank
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                                      Svenska kyrkan i Schweiz 
Svenska kyrkan i Schweiz finns för att vi är många som vill mötas, hålla svenska traditioner levande och 
fira gudstjänst på svenska. Vi är dock mycket beroende av ekonomiskt stöd både nu och ännu mer framåt. 

        Stöd därför vårt arbete och lämna en särskild julgåva! Stort tack! 

För gåva till Svenska kyrkan Schweiz använd: 

IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4 eller Postgiro: 80-2508-4 

För gåva till Eglise Suédoise Lausanne-Genève-Bern använd: 

Postgiro: 10-244032-0 

IBAN: CH 74 0900 0000 1024 4032 0, BIC POFICHBEXX 

 
Efterlysning: Basels torsdagsluncher söker dig/er! 

 
Torsdagsluncherna a r en va letablerad tradition i Basel en ga ng i ma naden, da r alla a ldrar kan 
tra ffas. Vi so ker dig/er som a r glada, tycker om matlagning och vill engara sig frivilligt.  
Maten kan vara enkel, varm, kall, knytis o.s.v. Alla friheter finns.  
Va lkommen till va rt nya tordagslunchga ng. 
  

A r du/ni intresserad/e?! Ho r ga rna av dig/er till Christina (chr.scherer@bluewin.ch). 
 

 

LITET KALENDARIUM  

23 dec kl. 15.00 Verbier: Julbön i Eglise Protestant  Cecilia Gharaibeh 

24 dec kl. 10.00 Lausanne: Julbön i Eglise du Prieuré, Pully  Cecilia Gharaibeh 

Januari 

17 jan kl. 19.00 Zürich: Basartack för de som hjälpte till med basaren Ledningsgruppen 

17 jan kl. 19.00 Zürich: Ungdomsgruppen startar  Maja Oldin 

18 jan kl. 09.30  Zürich: Barnsångsstart med vår nya volontär Maja Maja Oldin m.fl 

18 jan kl. 19:00 Basel: Basartack för de som hjälpte till med basaren  

19 jan kl. 14:00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

24 jan kl. 19:00 Lausanne: Basartack för de som hjälpte till med basaren 

24 jan kl. 14.30 Zug: Barnsången startar   Maja Oldin m.fl 

25 jan kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp   Annasara Raab  

25 jan kl. 18.30 Basel: Sång- och musikgudstjänst  Magnus Aasa  
 

 

 

 

about:blank
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26 jan kl. 14.30 Basel: Barnsången startar   Maja Oldin m.fl 

31 jan kl. 20.00 Lausanne: Körstart    Annasara Raab  

 

Februari 

1 feb kl. 19:00 Basel: Öppet hus. Tema: Diakonins sju bord Cecilia Gharaibeh 

1 feb kl. 19.00 Baar: Gudstjänst i Reformierte Kirche  Magnus Aasa 

8 feb kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp   Annasara Raab 

8 feb kl. 15.30 Bern: Gudstjänst i Sankt Ursula  Magnus Aasa 

12 feb kl. 10.00 Genève: Gudstjänst   Magnus Aasa 

12 feb kl. 17.00 Lausanne: Gudstjänst   Magnus Aasa 

14 feb kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

16 feb kl. 14:00 Zurich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

22 feb kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp   Annasara Raab 

25-26 feb kl 14-17 Lausanne: Öppet hus: Bokbasar         Camilla Deguemp  Annasara Raab 

Du hittar mer information på www.svenskakyrkan.se/schweiz. Där hittar du också adresser till 

aktiviteterna och kontaktuppgifter till våra expeditioner och vår personal. Välkommen till vår 

hemsida!  

Nästa stora nyhetsbrev och Andrum kommer i månadsskiftet januari/februari med kalendarium 

för våren och försommaren. Det skickas ut både med mejl och brev.  

Fo rsamlingens ordinarie kyrkosta mma planeras till lo rdagen den 22 april 2023 alternativt 
lo rdagen 29 april 2023. 

 

 


