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TANKAR OCH INFO 
FRÅN MAGNUS 
 2022-05-25 

VISDOM från barnen 

Vid en familjegudstjänst i Klewenalp frågade jag barnen hur alperna 

kom till. Jag tänkte att de skulle svara att Gud skapade allt. I stället sa 

en femårig pojke: -Två kontinentalplattor krockade! Jag frågade 

varifrån dessa kom och tänkte att nu skulle väl ändå svaret vara Gud? 

Men Icke! En åttaårig pojke sa: Från Pangea, ur-kontinenten. Nästan 

svarslös av beundran sjöng vi nu Psalm 21, Måne och sol, och allting 

annat, skapade Gud, och jag tänkte: Gud måste ha haft en speciell 

skaparglädje när Gud lät dessa plattor kollidera, och när Gud lät dessa 

klipska pojkar skapas. Det ska jag säga till pojkarna nästa gång jag 

träffar dem, och naturligtvis fråga dem varifrån Pangea kom. 

Till slut lär pojkarna väl berätta för mig om Big-bang, och då kommer 

jag fråga vad som kom före big bang. Där ska de väl ändå bli lite 

svarslösa :       

 

 

I din mailbox och/eller i din hand har du här ett kyrkoherdebrev som 

också får fungera som ett nyhetsbrev och förhoppningsvis ett litet 

uppmuntrande Andrum. I augusti planerar vi för utgivning av ett 

ordinarie nyhetsbrev lagom till skolstarter och höstens verksamhet. I detta kyrkoherdebrev ges information om 

våra gudstjänster och verksamheter under sommaren och några veckor in i september. 

RÅDENS MÖTEN OCH TIDSPLAN 
FÖR BESLUT OM ORGANISATION 

# 25 maj möts Interimkyrkorådet 

och fattar beslut utifrån HÅLLPLATS 

5. (Kan beställas av mig via mail) 

# 8 juni möts våra två förenings-

kyrkoråd LGB och ZB och fattar 

beslut om vilken av den två 

föreningarna som omvandlas till en 

övergripande församling Svenska 

kyrkan i Schweiz och vilken som 

utgör en förening inom den nya 

församlingen. 

# ZB har sin ordinarie 

föreningsstämma 18 juni. LGB har 

inte bestämt datum för sin extra-

stämma. 

 

 

MAGNUS AASA 
Kyrkoherde  
Tel: +41 79 423 93 51 
magnus.aasa@svenskakyrkan.se 
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Organisationsförändring 

Som ni förhoppningsvis alla känner till så beslutades det förra året om att de dåvarande församlingarna skulle 

upphöra och att en ny skulle bildas för hela Schweiz. När jag tillträdde som kyrkoherde 1 januari i år blev en av 

mina första uppgifter att utreda hur vi skulle organisera detta, och det har mynnat ut i ett utredningsmaterial 

som jag kallat HÅLLPLATSER. Fem stycken har det blivit. Om du inte fått del av dem så är det enklast att maila 

mig så skickar jag dig materialet. 

Onsdagen den 11 maj enades de båda föreningsstyrelserna om att säga ja till förslaget i HÅLLPLATS 4. Under 

helgen 14-15 maj besöktes vi av Rickard Jönsson och Johanna Holmberg-Lautmann från Uppsala i samband med 

mottagningen av mig som kyrkoherde. (Tack!) Muntligen fick vi veta att denna lösning kan fungera, och vi fick en 

tidtabell när vi ska klara för att komma med i kyrkostyrelsens budgetarbete inför 2023. För er som har oroats 

hur det ska bli vågar vi nu konstatera att församlingen i Schweiz lever, och ska göra det i många år framåt. 

I rutan på första sidan ser ni datum för beslut. Nedan ser du ett utdrag från HÅLLPLATS 5: 

1. Ny organisation.  

Interimkyrkorådet BESLUTAR föreslå föreningarna: 
 

Att en av de två nuvarande föreningarna omvandlas till en övergripande församling Svenska kyrkan i 

Schweiz och den andra föreningen utgör en förening inom den nya församlingen 
 

• Föreningarna fullföljer beslutsprocessen genom att komma överens om vilken förening som blir den 

övergripande församlingen och vilken förening som kvarstår som förening. Beslutet fattas enligt plan den 8 

juni och bekräftas av respektive föreningsstämma. 

Att föreningarna kallar till stämmor där beslut fattas om stadgeändringar i enlighet med denna 

organisationsförändring 

• Den ena föreningen blir en övergripande juridisk enhet för församlingen Svenska kyrkan i Schweiz och 

ansvarar för Svenska kyrkan i hela Schweiz och Lichtenstein.  

• Den andra föreningen utgör en förening inom den nya församlingen, där kyrkoherden är ledamot i dess 

föreningsråd och kyrkorådets ordförande har närvaro- och yttranderätt. 

Vidare BESLUTAR Interimkyrkorådet: 
 

Att uppdra till kyrkoherden att före 2022 09 15 tillsammans med två företrädare var från 

föreningarna utarbeta förslag på församlingsordning där det bland annat framgår att: 
 

• Den nya församlingen har ett kyrkoråd som styr verksamheten, är arbetsgivare för all personal och håller 

officiell kontakt med Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), BELK, ELKBE och övriga ekumeniska relationer. 

Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet, leder all verksamhet och är chef för all personal. 

• Kyrkorådets sammansättning i möjligaste mån består av ledamöter från hela Schweiz. 

• Kyrkorådet delegerar uppdraget att planera och genomföra lokal verksamhet till den underställda föreningen 

och dess föreningsråd.  
 

Församlingsstämma - Genom ovan fattade och genomförda beslut i IKR, föreningar och föreningsstämmor 
har det den nya församlingen och dess kyrkoråd konstituerats. 
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Ordförande Mariannes ruta: 
 
 

 

Lördagen den 14 maj 2022 kommer vi att minnas med glädje i våra hjärtan. För 

första gången fick församlingen komma samman i St Ursulas anglikanska kyrka 

i Bern och välkomna vår kyrkoherde Magnus Aasa. Efter många månader, 

veckor, dagar och timmar på Zoom så var det en fröjd att mötas, att dricka 

kaffe och samtala med varandra runt ett och samma bord, och för fördjupade 

samtal om det tekniska och juridiska kring vår nya församling.  

Vi har jobbat intensivt för att söka den bästa strukturen i det nya i 

interimkyrkorådet, i föreningarna, i arbetslag och bland alla ideellt arbetande 

medarbetare. Vi har konsulterat andra, vi har sökt vägledning från Kyrkokansliet i Uppsala samt  

Visby stift.  

 

Nu ser vi fram emot sammanträde nummer 14 den 25 maj för det interima kyrkorådet som strax 

slutfört sitt uppdrag att skapa den nya strukturen. Jag säger stort tack till kyrkoherde Magnus som 

arbetat fram Hållplats 1-5 och till er alla som bidragit med era tankar och era konstruktiva förslag.  

Nu har vi nått Hållplats 5 och vi har samsyn om hur vi kan bilda strukturen för Svenska kyrkan i 

Schweiz.   

 

Vi vill skapa en kyrka öppen för alla och med plats för alla att vara med och ta ansvar.  Tillsammans 

är vi ett vi, tillsammans arbetar vi för att skapa mötesplatser mellan människor och Gud. 

 

Biskopsval 

Stiftsstyrelsen i Visby har beslutat om en tidsplan för biskopsval i Visby stift. Nomineringsval hålls 

den 22 juni, valomgång 1 den 19 september och en eventuell valomgång 2 den 10 oktober. Rösträtt i 

biskopsvalet har anställda präster och diakoner samt elektorer som väljs av församlingarna på 

Gotland och i utlandet. Vår församling har fyra röster med kyrkoherde, diakon samt två valda 

elektorer plus ersättare från interimkyrkorådet.  Mer information på webben: 

 

https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/biskopsval-2022 

 

Med önskan om en skön sommar! 

 

 

 
 

      

 

https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/biskopsval-2022
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KALENDARIUM I JUNI-AUGUSTI (och delvis september) 
 
1 juni     kl. 14.00 Lausanne: Barngrupp, samling i Parc de Milan vid fontänen.  
                                                    Vid dåligt väder i församlingshemmet   Annasara Raab 

6 juni     kl. 17:00 Zürich: Nationaldagsfirande på Svenska konsulatet  M. Aasa, Birgitta Arve 

  Sång av barnkör från Svenska skolföreningen 

7 juni     kl. 20.00 Lausanne: Körövning i församlingshemmet  Annasara Raab 

8 juni     kl. 18:30 Bern: Önskesångskväll i Sankt Ursula kyrka  Magnus Aasa, Rado 

9 juni     kl. 12.30 Basel: Sommarlunch Zinzendorfhous. Därefter barnsång M. Aasa, Lena Pfeiffer 

10 juni   kl. 10:00 Zürich: Barnsångsavslutning med familjegudstjänst Magnus Aasa m.fl 

  i eller utanför Martin Luther Kirche 

10 juni  kl. 19:00 Zürich: Sommarkonsert i Martin Luther Kirche med Magnus Aasa 

                                                    elever från musikhögskolan. Apero. 

12 juni från kl. 11:00  Geneve/Lausanne: Midsommarfirande i Montricher  Annasara Raab, m.fl 

                                                     Klädsel av Majstång, dans och lekar, lätt servering  

                                                     (smörgåstårta, korv), medhavd pic-nic, kaffe och kakor, 

                                                     kl 14:00 midsommargudstjänst. Magnus Aasa                     

                                                    Vägbeskrivning finns nedan. 

 
 

14 juni  kl. 12:30 Zürich: Tisdagslunch. Anmälan till Anna Skoog. Anna Skoog m.fl 

15 juni  kl. 16:00 Basel: Skolavslutning   Magnus Aasa 

18 juni  kl. 15:00 Zürich/Basel: Sommargudstjänst och kyrkostämma (se kallelse nedan) 
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19 juni  kl 15:00 Zug: Midsommarfirande med friluftsgudstjänst                    M. Aasa, Åsa Nyfeler
  Tellenörtli, Oberwil bei Zug. I samarbete med Svenska klubben Luzern. 

25 juni  kl 14:00 Basel: Midsommarfirande i Museum Kleines Magnus Aasa  

              kl 15:00 Basel: Sommarandakt   Magnus Aasa 

28 juni kl 18.30  Lausanne: Församlingsafton / Vi minglar och trivs Gunilla Bosshard, 

                                                                                                                                                             Tina König 

SOMMARUPPEHÅLL 

UPPSTARTER MED VÅR VOLONTÄR SIRI ANKARFORS: 

Tisdag 23 augusti kl 19:00-22:00      Ung i Zürich- / Au pair-träff, Kurvenstrasse 1, start, sedan varje vecka 

Onsdag 24 augusti kl 09:30-11:30    Barnsång i Zürich, uppstart för terminen, sedan varje vecka. 

Fredag 26 augusti kl 09:30-11:30     Barnsång i Zürich, uppstart för terminen, sedan varje vecka. 

Tisdag 30 augusti kl 14:30-16:30      Barnsång i Zug, uppstart för terminen, sedan varje vecka.  

Torsdag 1 sept. kl 14.30-16:30          Barnsång i Basel, uppstart för terminen, sedan varje vecka 

 

UPPSTART MED ANNASARA RAAB:  

Onsdag 7 sept. kl 14.00 – 16.00       Barngruppen i Lausanne, (varannan onsdag jämn vecka) 
  

 

7 sept   kl. 19:00 Baar: Gudstjänst   Magnus Aasa 

10 sept   Zürich: gemenskapsdag där vi städar och fixar i lokalerna 

11 sept kl. 10:00 Geneve: Gudstjänst   Magnus Aasa 

11 sept kl. 17:00 Lausanne: Gudstjänst   Magnus Aasa 

13 sept kl. 12:30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog m.fl 

14 sept kl. 18:30 Bern: Mässa i Sankt Ursula kyrka  Magnus Aasa 

18 sept kl. 14:00 Basel: Gudstjänst i Röschenz med kakknytis  Magnus Aasa 

22 sept kl. 14:00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog m.fl 

 

Hälsning från Lausanne-Geneve-Bern 
När jag skriver detta är det vecka nr 21. Ett lyckotal för många, och dagen startade mycket bra. 

”Alla goda ting är tre”, så i duschen så strilade regnet ner utanför. ”Eau de vie ” 

Vidare kom tanken att nu är det snart dags för MIDSOMMAR. En verklig Svensk tradition som vi 

Svenskar firar över hela klotet. Detta gör vi även här i Schweiz. 

 Svenska kyrkan Lausanne-Géneve-Berns tradition är att vara i MONTRICHER ( VAUD ). Även i år blir det en fest 

med Svensk prägel. Vi startar kl 11.00 med att klä ”midsommar eller majstången” med blad och blommor. 

Klockan 14.00 firar vi Gudstjänst. Vidare serveras kyrkokaffe med olika godsaker. Mer information kan man få 

via Församlingshemmet (Lausanne) facebook (sida och grupp) samt direktkontakt med föreningskyrkorådets 

medlemmar. Vi rekommenderar att man samåker. Ta gärna kontakt med andra svenskar. KANSKE de önskar 

vara med. 
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Schweiz är inte Sverige. Det tar lång tid att sätta sig in i detta tänkande man har här. Läste just om det  

nya som dykt upp i Sverige : ”Evenemangskyrkan”.  Mycket tänkvärt och tar tid att fundera över. 

Personligen tror jag vår Herre redan vet hur det går i framtiden: ”Människan spår och Gud rår ” 

Till hösten ser vi framemot nya arrangemang, även de gamla, med positiva framtidsögon för hela  

Schweiz samt alla utlandskyrkorna runtomkring i världen. Svenska kyrkan utomlands BEHÖVS. 

  

Skrives med ljudet av kyrkoklockor i bakgrunden/ Nils Bengtsson 

Ordförande i Svenska kyrkan Lausanne-Géneve-Bern 

 
 

Hälsning från Zürich-Basel 

I detta kyrkoherdebrev har Magnus redogjort för det förslag som läggs fram på vår kyrkstämma den 18 juni 

(Nedan finns kallelsen till stämman). Efter närmare 4 år av en energi- och tidskrävande process med 

osäkerhet, sorg och prövande av olika lösningar, verkar vi ha kommit fram till en konstruktiv lösning som 

ändrar minimalt i hur vi har drivit vår verksamhet och ger personal och förtroendevalda tid till all vår viktiga 

verksamhet. 

Ibland är det bra när det tar tid. Så fungerar ju den demokrati vi lever i här: -En långsam beslutsprocess, men 

när beslut till slut tas, är de genomarbetade och förankrade. 

Under tiden har vi från Zürich-Basel (ZB) lärt känna, respektera och uppskatta många av 

församlingsmedlemmarna från Lausanne-Genève-Bern (LGB). Jag ser med glädje och tillförsikt fram emot allt 

vi kan åstadkomma tillsammans för att få vår Svenska kyrkan att blomstra här i Schweiz! 

Vår ordförande Marianne och vår kyrkoherde Magnus ska ha ett stort tack för god ledning! 

När alla Corona-restriktioner nu har upphävts är det underbart med all aktivitet och glädje vi känner när vi ses 

i olika sammanhang; hela tiden med vår Gud i centrum.  

Tack alla för ert engagemang, stöd praktiskt och ekonomiskt samt tålamod denna tid! 

Nu önskar jag er en fin sommar och hoppas att vi ses på några av de aktiviteter som nämns i vårt kalendarium! 

Lena, Ordföranden i Förenings(kyrko)rådet 

 

 
 

 

18 juni 2022 - KALLELSE TILL KYRKOSTÄMMA - FÖRENINGEN SVENSKA KYRKAN ZÜRICH-BASEL 

         Kl 15:00 Sommargudstjänst i Församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, Zürich. Magnus Aasa m.fl 
         Kl 16.00 startar den officiella stämman. Man kan även vara med på zoom kl 16.00 på följande  
        länk: https://zoom.us/j/99471285292?pwd=cGx4QjVrOVg0MWZZelVXTlN1U1lrQT09 
        Efterföljande fika, Apero/Varmt välkomna. 

 

https://zoom.us/j/99471285292?pwd=cGx4QjVrOVg0MWZZelVXTlN1U1lrQT09
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Våra expeditioner 

Expeditionen i Lausanne finns i församlingshemmet på Avenue de Cour 32.  
Våra öppettider och telefontider då expeditionen är bemannad 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 
 
Vår diakon nås via: 
Cecilia.gharaibeh@svenskakyrkan.se       
 
 
 

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. 
Det går också bra att ringa eller maila för att boka en tid. 
 
Mejla till zurich@svenskakyrkan.se eller ring +41 44 362 15 80 
Hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/zurich är uppdaterad med vårt kalendarium.  
 
Personal   
Administration: Helena Hellberg, helena.hellberg@svenskakyrkan.se   
Diakoniassistent: Anna Skoog, anna.skoog@svenskakyrkan.se 
Volontär: Siri Ankarfors  079 416 77 32 
 

 

Stöd vårt kyrkliga arbete 

                                       Stöd gärna vårt kyrkliga arbete och lämna en gåva, tack! 

Vi har ingen fast årsavgift men rekommenderar 150.- per familj och 100.- för enskilda. Vår 
verksamhet finansieras till största delen av gåvor och alla bidrag, stora som små, är mycket välkomna.  

 
För gåva till Eglise Suédoise/Schwedische Kirche Lausanne-Genève-Bern använd: 

Postgiro: 10-244032-0 
IBAN: CH 74 0900 0000 1024 4032 0,  BIC POFICHBEXX 

 
För gåva till Schwedische Kirche Zürich-Basel använd: 

IBAN: CH12 0900 000 8000 2508 4 eller Postgiro: 80-2508-4 
 

 

 

mailto:lausanne@svenskakyrkan.se
mailto:Cecilia.gharaibeh@svenskakyrkan.se
mailto:zurich@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/zurich
mailto:helena.hellberg@svenskakyrkan.se
mailto:anna.skoog@svenskakyrkan.se
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Andrum 

 

Jag tycker mycket om berättelsen i Lukas evangelium kapitel 19 om mötet mellan Jesus och 

skattmasen/publikanen Sackeus. Sackeus var inte särskilt omtyckt, kanske för att han utnyttjade sin 

ställning och tog ut mer i skatt än han hade rätt till när bönderna kom till Jeriko för att sälja sina varor. 

Det kan också ha varit avundsjuka mot honom, han var ju rik. Nåväl, när Jesus inbjuder sig till en 

middag hos Sackeus blev många upprörda på Jesus. Först måste Sackeus ändra sig och leva som man 

borde leva, tyckte de. Sedan kunde Jesus visa honom vänlighet och acceptans. Men Jesus gör det 

tvärtom. Mötet kommer först, och sedan en önskvärd och viktig förändring. Sackeus kom upp ur gamla 

hjulspår och invanda trista mönster. Han fann förlåtelse och frihet från sina synder och en ny inre 

drivkraft av kärlek till goda förändringar i sitt liv. Dessutom blev han samhällsengagerad, inte minst i 

fördelningspolitiska frågor. Om detta har jag skrivit en sång, och här kommer två verser och en refräng. 

Jag ser fram emot att få sjunga den för och gärna med er snart. 

 

Ibland så har du svårt att tro att han kan älska dig 

Du tänker att så mycket måste först förändra sig 

Och visst finns sådant som du borde ändra på. 

Men först av allt, måste du förstå: 

 

 Han älskar dig där du är, inte där du borde vara 

 Du är hans ögonsten, som han vill försvara 

 Han älskar dig där du är, inte där du borde vara 

 Han är din möjlighet, till ett liv idag 

Ibland så tänker vi att andra måste ändra sig. 

Då kan vi acceptera andra när dom passar mig. 

Så fort vi glömmer att vi fått hans acceptans, 

och nu är det tid att ge andra samma chans.  

 

// Magnus Aasa  


