
 

 

Julhälsning till Svenska kyrkan i Schweiz! 
 
I julnatten kommer ängeln och säger: 
 
"Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt 
er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn 
som är lindat och ligger i en krubba." 
 
Att vi åter igen skulle få fira en jul präglad av coronapandemin var inget någon av oss hoppades 
på i somras. Några ängslas andra är rädda ingen är oberörd. Herdarna I natten utanför Betlehem 
blev rädda för ängeln. Men ängelns budskap till herdarna riktas också till oss. “Var inte rädda”. 
Glädjen fördriver rädslan. Hoppet fördriver rädslan. Kärleken fördriver rädslan. Julbudskapet att 
en frälsare fötts åt oss är glädje, hopp och kärlek. 
 
Vi får ta emot ett nytt år och jag önskar att vi både som individer, familjer och församling kan ta 
till oss det starka julbudskapet att en frälsare fötts åt oss och det är glädje, hopp och kärlek. 
 

God Jul och Gott nytt år till er, era familjer och era vänner! 
 

Håkan Nilsson, präst   Jan Fredriksson, präst 
 
 

 
 

 



Tack!  
Församlingen riktar ett stort tack till alla goda ideella insatser under 2021. Vi ser fram emot 
fortsatt gott samarbete under det kommande året. 
 
Håkan Nilsson,    Marianne Ejdersten, 
tf kyrkoherde    ordförande i interimskyrkoådet 

 
Gudstjänster och verksamhet 
  
Under hösten har vi kunnat fira gudstjänster och mässor i stort sett som vanligt. En del planerad 
och traditionell verksamhet har kommit till stånd annan inte. De båda tidigare församlingarna 
upphörde i mitten av augusti och den nya församlingen för hela landet heter Svenska kyrkan i 
Schweiz. Ofta tänker jag vilken spännande tid vi ändå lever i. Svenska kyrkan lever mitt i en 
förändring som tar minst två generationer (1990- ca 2050) från att ha varit en statskyrka till att 
bli en modern folkkyrka. Detta gäller också utlandskyrkan. Vår nye kyrkoherde Magnus Aasa som 
påbörjar sin tjänst den 1 januari är utsänd från Sverige fast blir lokalt anställd. Detta har kunnat 
komma till stånd genom vårt samarbete med BELK som är ett förbund för evangelisk-lutherska 
kyrkor i Schweiz och furstendömet Liechtenstein. Vi blir nu mer aktiva inom BELK-samarbetet.  
 

 
 
 
Efter julbönerna gör vi uppehåll i gudstjänstlivet några veckor in i januari. När vi kan komma 
igång igen beror på hur pandemin utvecklar sig. Både vi och andra församlingar har digitala 
andakter bland annat på facebook som vi hänvisar till. 
 
Julbönerna I Bern 22/12 och i Verbier 23/12 är inställda pga pandemin. 

I Zürich börjar veckoverksamheten den17/1 i församlingshemmet, se kommande info 

på hemsidan och Fb.   

I Basel är det öppet hus den 19.1 kl. 19.00 I Zinzendorfhaus då vi får lära känna vår nye präst 

Magnus Aasa. 

I Lausanne och Genève planeras församlingsaftnar med temat “Diakonins sju bord”. 

Den preliminära inbjudan till mottagningsmässa av vår nye kyrkoherde I Bern den 30/1 är 

fortfarande preliminär pga pandemin. Mer information i januaribrevet. 

Håkan Nilsson, tf kh 



Kontakt 

Fram till 31/12 tjänstgör Håkan Nilsson och Jan Fredriksson som präster vardera 50% 

hakan.nilsson@svenskakyrkan.se  eller mobil: 078 943 17 60 (bor i kanton Genève) 

jan.fredriksson@svenskakyrkan.se  eller mobil 076 702 83 13 (bor i kanton Zürich) 

Från och med 1/1 är Magnus Aasa ordinarie kyrkoherde (100%) för Svenska kyrkan i Schweiz 

(bosätter sig I kanton Bern) 

magnus.aasa@svenskakyrkan.se 

Diakon är Cecilia Gharaibeh cecilia.gharaibeh@svenskakyrkan.se  

Diakoniassistent är Anna Skoog anna.skoog@svenskakyrkan.se  

Svenska kyrkan i Schweiz, schweiz@svenskakyrkan.se 

Församlingshemmet i Lausanne, Ave de Cour 32, 1007 Lausanne, lausanne@svenskakyrkan.se 

tel 021 616 65 44 

Församlingshemmet i Zürich, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich, zürich@svenskakyrkan.se  

tel 044 362 15 80 

 

Gåvor 

Tack till alla som frivilligt vill bidraga till kyrkans närvaro här i Schweiz! 

Eglise Suédoise/Schwedische Kirche Lausanne-Genève-Bern, 1007 Lausanne.  

Postgiro 10-244032-0 

IBAN CH74 0900 0000 1024 4032  

eller 

Schwedische Kirche Zürich-Basel, 8000 Zürich 

Postgiro: 80-2508-4 

IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4  
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