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TANKAR OCH INFO 
FRÅN MAGNUS OCH 
MARIANNE 

                                 2022-09-15 

IKR blev KR 

Visst är det härligt med alla förkortningar! Interimkyrkorådet IKR är nu 

Svenska kyrkans kyrkoråd KR i Schweiz, vilket beslutades 27 augusti på 

extrastämman i föreningen Zürich-Basel. En lång omställningsprocess 

har skicklig letts av vår ordförande Marianne Ejdersten med god och 

stor hjälp av ledamöterna Ariane Von Forstner, Lena Borgensten, 

Christina Scherer, Tina Lendi, Nils Bengtsson och Lena Pfeiffer. Jag vill 

rikta ett stort, stort tack till dessa engagerade personer. På vårt sista 

IKR-möte den 17 augusti frågade ordförande Marianne vad vi tar med 

oss från ett år av sammanträden och arbete. Ord som kom fram, och 

som vi sedan riktade i tacksamhet till vår Herre, var: 

# Framtidstro, # Hopp och glädje, # Det blir bra till slut, # 

Livsglädje, # Nya vänner, nya relationer, # Låt de unga ta över 

och se vart det nu bär hän, # Förtröstan, # Livsglädje, # 

Framtidshopp. 

Kyrkoherdedagar i Uppsala 18-19 augusti 

Som kyrkoherde kallades jag till kyrkoherdedagar för utlandskyrkan (SKUT) i Uppsala 18-19 augusti. Syftet och 

ämnet för dagarna var: Dagarna kommer att beröra de förändringar vi står inför i utlandskyrkan. Målbilden är 

att alla ska ha en bild av vad som är på gång och att vi känner oss rustade att som ledare bära förändringen 

tillsammans. Richard Jönsson och Johanna Holmlund Lautmann berättade om nuläget och framtiden: 

• Vi ser positivt på framtiden, men behöver också fortsätta att förbereda oss för en krympande 

ekonomisk ram. Medlemsantalet minskar i Svenska kyrkan vilket innebär att utlandsförsamlingarna får 

mindre ekonomiskt stöd från Sverige. Vi möter detta genom att se över organisation och bemanning. 

• SKUT:s inkomster idag är 72 miljoner från kyrkostyrelsen, ca 75 miljoner via basarer/medlemsavgifter, 

ca 10 miljoner i kollekter, testamenten. Det är aviserat att SKUT:s anslag från Sverige kommer att 

minskas med 50 % till år 2030. Hur det i verkligheten blir vet vi dock inte idag. Hur kan vi hitta nya sätt 

att finansiera SKUT:s viktiga verksamhet? Nya kreativa idéer är välkomna.  

FRÅN KYRKORÅDET  13 
SEPTEMBER 

# Det nya kyrkorådet 

konstituerades 

# Nedan hittar du namn på alla 

som valts till det nya kyrkorådet 

och till andra uppdrag 

# Kyrkorådet beslutade att anta 

förslaget på församlingsordning 

# Denna Församlingsordning 

tillställs nu rådet för Svenska 

kyrkan i utlandet. Nedan 

beskrivs den fortsatta 

processen. 

 

 

 

 

 

 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 
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• Rådet för SKUT bearbetar ett förslag på kommande organisation/struktur under oktober i år där alltså 

Schweiz är en del. 8 november möts kyrkostyrelsens arbetsutskott.  Där presenteras en bild av hur SKUT 

ska se ut, t.ex  vilka församlingar vi ska ha, bemanning och vilka mobila funktioner ska vi ha. Processen 

går sedan vidare för beslutsfattande under 2023. 

 

 

Ord från vår nya ordförande i kyrkorådet Svenska kyrkan Schweiz 

 

Det är med glädje och tillförsikt som jag skriver till er.  Tack för att jag fick 

ert förtroende vid stämman den 27/8 att fortsätta som ordförande. Jag ska 

göra mitt bästa för att bidra till en kyrka öppen för alla.  

 I tisdags, den 13/9, möttes det nyvalda kyrkorådet för ett konstituerande 

möte. Det var ett konstruktivt, inspirerande och dynamiskt möte med 

kyrkorådet.  Vi var 17 personer som deltog i det digitala mötet av 21 möjliga. 

Vi är 15 ledamöter och sex ersättare. Vi tog vårt första viktiga beslut om en 

ny församlingsordning för Svenska kyrkan Schweiz som beskriver vårt 

uppdrag som en del av Svenska kyrkan i utlandet och om hur vi är organiserade. Vi tog också en del 

andra beslut, men de kan du läsa om i protokollet när det är justerat. Vi kommer att ses åtta gånger 

per år och mestadels digitalt eftersom vi är utspridda över hela Schweiz. Vi ska ha två mötestillfällen 

där vi möts på en plats i vår församling för att diskutera och reflektera tillsammans. Nästa 

kyrkostämma äger rum i mars eller i april 2023.   

Stort tack till er alla som bidrar i församlingen, utan er kan vi inte vara en kyrka öppen för alla i 

Schweiz.   

Önskar dig en fin höst. 

Marianne Ejdersten 

 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

KONFIRMATIONSLÄSNING 2022–2023 FÖR HELA SCHWEIZ 
Visst har du också funderat över allt det här med Gud, med livets frågor och tro? Vi skulle vilja starta 
en ny konfirmandgrupp under senhösten 2022 och skulle bli så glada om du vill vara med. Vi räknar 
med att vi träffas cirka 1 söndag/månad, att vi har ett läger någon gång under våren 2023 och att vi 
har vår konfirmationshögtid i maj eller juni, det som vi kommer fram till i gruppen. Hittills har vi 3 
konfirmander anmälda, men vi skulle behöva vara några fler för att starta en grupp. 
 
Anmäl ditt intresse för detta genom att skriva till magnus.aasa@svenskakyrkan.se.  
 

Hoppas vi ses :😊, :😊, :😊 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ EXTRASTÄMMAN 27/8 

Till det nya kyrkorådet valdes 14 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare.  

Ordinarie ledamöter som valdes fram till stämman 2024:  
Annika Sagnell Blum                Catarina Lendi-Andersson 
Lena Borgensten                       Tomas Ljungkvist 
Camilla Deguemp                      Åsa Nyfeler 
Marianne Ejdersten                  Sofia Prüller 
Ariane von Forstner                Christina Scherer 
Per Granath                                Helen Severinsson 
Paul Hegraeus                           Håkan Edward Söderling 

Ersättare att välja fram till stämman 2023:  
Christine Affolter-Lord  
Hannah Arnell  
Ann-Christine Del Mestre  
Lotta Karlsson  
Ulla Krüger  
Britt Ott-Nilsson 

Ordförande att välja fram till stämman 2024:  
Marianne Ejdersten 

Vice ordföranden att välja fram till 
stämman 2024:  
Camilla Deguemp och Christina Scherer  

Kyrkostämmans ordförande att välja fram till stämman 2023: Anette Westman  
Kyrkostämmans vice ordförande att välja fram till stämman 2023: Maria Spörri-Hedberg  

Pågående revisorsmandat fram till stämman 2023:  
Åke Nordström (ordinarie) Staffan Heuman (ordinarie) Pernilla Härnvall Turner (ersättare) Ragnar 
Granelli (ersättare)  
(Extra kyrkostämman delegerar till kyrkorådet att inför årsbokslutet 2022 utse revisor enligt schweizisk 
lagstiftning samt i enlighet med de riktlinjer som ges från Svenska kyrkan i utlandet, Uppsala) 

Valberedningen: Anette Westman, Christina Scherer, Åsa Nyfeler, Camilla Deguemp, Catarina Lendi-
Andersson, Magnus Aasa 

********************************************************************************************************* 

Kontakta gärna vår personal 
Vår kyrkoherde nås via:  magnus.aasa@svenskakyrkan.se  eller mobil: +41 79 423 93 51 
Församlingen kan även nås via schweiz@svenskakyrkan.se 

Expeditionen i Lausanne finns i församlingshemmet på Avenue de Cour 32.  
Våra öppettider och telefontider är tisdagar och torsdagar kl 9-12, med undantag från t.ex semester, lov 
och högtider. Mejla till lausanne@svenskakyrkan.se eller ring +41 21 616 65 44 
Personal:  
Administration: Johanna Asplund Lo Piccolo, johanna.asplundlopiccolo@svenskakyrkan.se 

Diakon: Cecilia Gharaibeh, cecilia.gharaibeh@svenskakyrkan.se. Cecilia finns också tillgänglig via vår 
expeditionstelefon. Det går alltid bra att boka tid för enskilda samtal med Cecilia. 

 
Expeditionen i Zürich finns på Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich. 
Vi har inga fasta öppettider men finns alltid på plats i samband med barnsång på onsdagar och fredagar. 
Mejla till zurich@svenskakyrkan.se eller ring +41 44 362 15 80 
Personal:   
Administration: Helena Hellberg, helena.hellberg@svenskakyrkan.se   
Diakoniassistent: Anna Skoog, anna.skoog@svenskakyrkan.se Anna finns också tillgänglig via 
expeditionens telefon, och är som regel på Kurvenstrasse i samband med tisdagsluncher och torsdagsfikan. 
Det går alltid bra att boka tid för enskilda samtal med Anna. 
Volontär: Siri Ankarfors +41 79 416 77 32 
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VÄLKOMMEN PÅ VÅRA SAMLINGAR 

September  

1 sept  kl. 15.00 Basel: Barnsång med öppet hus startar  Siri Ankarfors 

6 sept kl. 20-22  Lausanne: Körövning   Annasara Raab 

7 sept kl 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

7 sept kl. 19.00 Baar: Gudstjänst reformierte Kirche   Magnus Aasa 
  med efterföljande apero   Annika Schällibaum 

10 sept kl. 10.00 Zürich: Gemenskapsdag: Vi städar lokalerna Helena Hellberg 

10 sept kl. 17.00 Zürich: Sång- och musikgudstjänst   Åsa Nyfeler 
Martin Luther Kirche med efterföljande   Magnus Aasa 
apero på Kurvenstrasse  

11 sept kl. 10.00 Genève: Gudstjänst   Magnus Aasa 

11 sept kl. 17.00 Lausanne: Gudstjänst   Magnus Aasa 

13 sept kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

14 sept kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

14 sept kl. 18.30 Bern: Mässa i Sankt Ursula kyrka   Magnus Aasa 

14 sept kl. 18.30 Basel: Öppet hus: Filmkväll med Utvandrarna Christina Scherer 
  av Erik Poppe   Helen Severinsson 
      Gunilla Baumann Kalt 

15 -18 september Grindelwald: Konfirmationsläger  Magnus, Cecilia, Siri 

18 sept kl. 14.00 Basel: Mässa i Folke Truedssons Kulturateljé Magnus Aasa 
  i Röschenz. Efter gudstjänsten har vi kakknytis Britta Baumann 
  tillsammans. Adressen är Terrassenweg 8, Gunilla Baumann Kalt 
  4244 Röschenz. Vägbeskrivning och samåkning: 
  061 761 11 79. 

21 sept kl.  14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp   Annasara Raab 

21 sept kl. 14.30 Bern: Barnsång   Åsa Nyfeler 

22 sept kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

24-25 sept kl. 13-17 Lausanne: Öppet hus: Bokbasar  Camilla Deguemp 

28 sept kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

28 sept kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Föredrag om World Council of  Christina Scherer 
Churches i Genève av Marianne Ejdersten  Helen Severinsson
     Gunilla Baumann Kalt 

29 sept kl 19.00 Zürich: Bibliolog-träff   Eva Eiderbrandt 

 



   

 5 

Oktober 

4 okt kl. 13.30-17.30 Zürich: Kanelbullens dag    Anna Skoog 
 med Café och Öppet hus   Siri Ankarfors 

5 okt kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

5 okt kl. 19.00 Baar: Gudstjänst reformierte Kirche  Magnus Aasa 
  med efterföljande apero   Annika Schällibaum 

9 okt kl. 10.00 Genève: Skördemässa   Magnus Aasa 

9 okt kl. 17.00 Lausanne: Skördemässa   Magnus Aasa 

11 okt kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

15 okt kl. 17.00 Zürich: Sång- och musikgudstjänst   Åsa Nyfeler 
Martin Luther Kirche med efterföljande                  Magnus Aasa 
apero på Kurvenstrasse 1    

16 okt kl. 11.30 Freiburg im Breisgau: Gierbergkapelle   Ulla Krüger 
Utflyktsgudstjänst                  Jan Fredriksson 
    Lotta Karlsson 

20 okt kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

22 okt kl 9.30-13.30 Bern : Bokcafé St Ursula                                                          Christine Affolter 

23 okt kl. 12-17 Zürich: Konfirmandträff   Magnus Aasa 

23 okt kl. 10.00 Basel: Högmässa i Kartäuser Kirche  Magnus Aasa  
  med den tyska och finska församlingen 

26 okt kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

26 okt kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Yoga med Barbara Kunz och Christina Scherer 
Maria De Stefani: Vi får bakgrundsinformation och  Helen Severinsson 
får själva prova lätta övningar  Gunilla Baumann Kalt 

November 

2 nov kl. 18.30 Zürich: Litteraturkväll med Svenska skolföreningen Åsa Nyfeler  

5 nov kl. 12-17 Zürich: Konfirmandträff   Magnus Aasa 

5 nov kl. 17.00 Zurich: Minnesstund i allhelgonatid där vi får tända  
minnesljus, be en bön och lyssna till hoppfulla sånger. Magnus Aasa 

5-6 nov kl. 13-17 Lausanne: Öppet hus: Bokbasar  Camilla Deguemp 

8 nov kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

8 nov kl 19.00 Zürich: Föredragskväll med Sven-Erik Gunnervall som talar om «Alfred Nobel» 
Samarrangemang av Skandac och Svenska Kyrkan. Språk – Svenska. 
 

9 nov kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

9 nov kl. 15.30 Bern: Minnesgudstjänst    Magnus Aasa 
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9 nov kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Tenntrådsarmband: Tina Helen Severinsson
  Broman berättar och visar upp  Christina Scherer 
      Gunilla Baumann Kalt 

10 nov kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

13 nov kl. 10.00 Genève: Minnesgudstjänst   Cecilia Gharaibeh 

13 nov kl. 17.00 Lausanne: Minnesgudstjänst, Plats medd senare Cecilia Gharaibeh 

16 nov kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp med Luciaövning Annasara Raab 

19 nov kl. 10-16 Zürich: Julbasar   Basargruppen
   
19 nov kl. 11-16 Bern: Julbasar   Christine Affolter 

20 nov kl. 14.00 Zürich: Konfirmation, Martin Luther Kirche Magnus Aasa 

23 nov kl, 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

23 nov kl. 19.00 Baar: Adventsgudstjänst   Magnus Aasa 
  med efterföljande apero   Annika Schällibaum 

26 nov kl. 9.00-16.30 Basel: Julbasar   Britt Ott-Nilsson 

26 nov kl. 17.00 Basel: Adventsgudstjänst    Magnus Aasa 

27 nov kl. 10.00 Genève: Adventsgudstjänst, plats medd senare Magnus Aasa 

27 nov kl. 17.00 Lausanne: Adventsgudstjänst La Rosiaz  Magnus Aasa 

30 nov kl. 14.30 Bern: Barnsång   Åsa Nyfeler 

30 nov kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp med Luciaövning Annasara Raab 

 

December 

 
3 dec kl 11-17 Lausanne: Julbasar, CPO          Basarkommittén 

4 dec kl. 12.00 Lausanne: Julbasargudstjänst. Plats medd. senare Magnus Aasa 

4 dec kl 11-17 Lausanne Julbasar CPO 

7 dec kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

7 dec kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Luciatåg   Magnus Aasa 
      Christina Scherer 

9 dec kl. 18.30 Freiburg im Breisgau: Luciatåg  Lotta Karlsson 

10 dec kl. 15.00 Baar: Luciagudstjänst reformierte Kirche  Magnus Aasa 

11 dec kl. 13.00 Zürich: Luciatåg med Nota Bene i St. Peter Kirche   Magnus Aasa  

11 dec kl 16.00 Genève Luciagudstjänst med norska församlingen Cecilia Gharaibeh 
centre parroissal oecumenique Meyrin  Hennig Vik 

13 dec kl 12.30 Zürich: Tisdagslunch med julmat  Anna Skoog 
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14 dec kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

14 dec kl. 18.30 Bern: Luciafirande Dreifaltigkeitskirche  Magnus Aasa 

15 dec kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika: Julspecial  Anna Skoog 

16 dec kl. 10.00 Zürich: Julavslutning barngrupper i  Siri Ankarfors 
Martin Luther Kirche                           Magnus Aasa 

17 dec kl. 17.00 Muttenz: Julgudstjänst i St. Arbogastkirche Magnus Aasa 
  med Luciatåg. Efter gudstjänsten glögg   Christina Scherer 
  i Pfarrhaus.    Helen Severinsson 

19 dec kl. 18.00 Zürich: Julbön Chagallkoret, Fraumünster Magnus Aasa 

21 dec kl. 16.00 Bern: Julbön St Ursula Kirche  Magnus Aasa 

23 dec kl. 15.00 Verbier: Julbön.    Cecilia Gharaibeh 

24 dec kl 10.00 Lausanne: Julbön, församlingshemmet   Cecilia Gharaibeh 

 

Om ingen plats anges gäller följande platser:  

Zürich: Församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich,  

Basel: Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10, 4051 Basel,  

Baar: Haldenstrasse 6, 6340 Baar,  

Zug: Zugerbergstrassse 48, 6300 Zug,  

Lausanne: Församlingshemmet, Av. de Cour 32, 1007 Lausanne,  

Genève: Chapelle de Saint-Léger, Rue Saint-Légier 20, 1204 Genève,  

Bern: St. Ursula kyrka. Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern,  

Verbier: Chapelle protestante, Ch. du Temple 10 

Stöd 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 gärna vårt kyrkliga arbete och lämna en gåva! Stort tack! 
Vi har ingen fast årsavgift men rekommenderar 150.- per familj och 100.- för 

enskilda. Vår verksamhet finansieras till största delen av gåvor. 

Alla bidrag, stora som små, är mycket välkomna. 

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 
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ANDRUM 

Möt mig nu som den jag är, håll mitt hjärta nära dig,  

gör mig till den jag ska bli och lev i mig.  

från svenska psalmboken, psalm 767 

Jag möter många människor som har någorlunda lätt att ta till sig tanken eller tron att Gud finns, men 

har det lite svårare med den där Jesus. I detta andrum vill jag skriva om vår relation med Jesus, men 

börja med att betona att det räcker alldeles nog med att du bär ett hopp eller en längtan i ditt hjärta. 

Jag lovar, du behöver inte förstå allt detta med tre-enigheten och Guds son. Ett fantastiskt ”bevis” på 

detta är berättelsen om rövaren som hängde bredvid Jesus på korset på golgata. Allt han hade att 

komma med var en självkännedom om sina brister, och orden: Tänk på mig när du kommer med dina 

änglar från himlen”. På de orden, och kanske efter att deras blickar mötts, svarade Jesus: Redan idag 

kommer du att vara med mig i paradiset. Alltså – vår längtan, vårt hopp, att vi vänder oss till Jesus i vår 

nöd, det räcker för Jesus. På engelska har jag landat i denna formulering som jag ofta säger, inte minst 

på begravningar: Dare believe that the longing or the hope you have, is enough to be called faith. Det 

blir lite knöligare på svenska då vi bara har ett ord för ”tro”: Våga tro att den längtan eller det hopp du 

har, räcker för att kallas tro. (Ps: Skicka mig gärna en bra översättning på tyska, franska, finska och italienska) 

Nu tillbaka till texten från psalm 767. Denna textrad lyfter fram något enkelt och viktigt om vår 

relation till Jesus Kristus. Jesus älskar dig, möter dig, förlåter dig och accepterar dig som du är. Det vet 

vi är sant, och det bevisar sig gång på gång i evangeliernas berättelser. Många andra budskap idag runt 

oss handlar om att vi först måste göras om och passa in i mallen och ha de rätta åsikterna, för att få 

acceptans. Men till Jesus får du komma som du är, precis där du är. Detta är första delen av psalm 767. 

Den andra delen handlar om växande och mognad, som människa och som Jesus-följare/”gillare”. 

Jesus älskar dig också så mycket att han inte vill lämna dig där du är. Han ser och känner våra brister, 

och han ser vår utvecklingspotential (kallas ibland för helgelsen). Jag uttrycker detta så här i en sång:  

Men han lämnar dig inte där du är, han har planer för ditt liv. Så när du öppnar dig för honom, räkna 

med förändring, när hans kärlek gör dig fri. Alltså – Jesus: Gör mig till den jag ska bli, och lev i mig! 

Vilken utmaning, vilken möjlighet! 

En avslutande tanke, och en konsekvens av detta för kyrkans karaktär är detta: Eftersom det kristna 

livet alltså kännetecknas att vi är i ständiga individuella mognadsprocesser så är vi ju sällan på samma 

plats samtidigt. Vi mognar på olika områden och i olika takt vad gäller till personlighet, karaktär, 

beteenden och åsikter i olika frågor. Därför behöver vi slå vakt om kyrkans mångfald, en respekterande 

mångfald. Kyrkan har aldrig varit en åsiktsgemenskap eller beteendegemenskap utan är en gemenskap 

av människor som valt att hoppas eller tro på Jesus och lita på att han i vår bräcklighet och svaghet kan 

göra något stort genom oss. I den gemenskapen är vi olika, tänker olika, mognar olika och välkomnar 

just detta, en härlig mångfald i regnbågens alla färger. Välkommen att dela denna gemenskap i våra 

samlingar och gudstjänster. Jag hoppas vi ses… 

// kyrkoherde Magnus 


