
     

 

”Kom och ät.”  

 

Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön (Joh 21: 3-14) 

Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Simon Petrus och Tomas, 
som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var 
tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De sade: ”Vi följer med dig.” 
De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på 
stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen 
fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut 
nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: 
”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var 
inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de 
hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som 
låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” Simon Petrus gick 
upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så 
många gick nätet inte sönder. 

Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.” Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod 
att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje 
gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. 

Kära månadsbrevläsare 
Matens betydelse är mångfaldig. Den ger näring åt kroppen och skänker gemenskap kring bordet. 
Maten är en upplevelse för alla sinnen och glädjer hjärtat när det tillagas och serveras med mycket 
kunskap och framförallt kärlek. Talesättet om maten ”vägen till mannens hjärta går genom magen” 
har öppnat många dörrar i världen. Med detta menas naturligtvis inte bara äkta makar utan överallt 
där mat bjuds kommer människor närmare varandra. Mat är så att säga en brobyggare. Även för Gud. 
Detta får vi vara med om varje gång vi inbjuds till nattvardsbordet och prästen välkomnar å Jesu 
vägnar: ”Kom nu är allt tillrätt.” 
 



I uppståndelseberättelsen får vi läsa om ytterligare ett exempel på matens betydelse.  
Det ger oss här på jorden en försmak av himlen. Hur så?  
Detta vill jag förklara er med ett enkelt exempel. Ni kommer säkert att känna igen er:  

När man bor utomlands håller man om och håller man fast vid de mattraditioner som man lärde sig 
hemifrån. De saknas alltid lite extra fast det inte är något fel på den mat som finns i det nya landet. 
Men ingen resa till hemlandet utelämnas utan att det inte finns med en matkasse fylld med det som 
inte finns att köpa utomlands. Medan vi bodde i Sverige fanns oftast senap, ostfondue och en bit 
Gruyère-ost från Schweiz med i resebagaget. Sedan vi nu har flyttat till Schweiz importerar vi flitigt 
hjortronsylt, Marabou-choklad och andra läckerheter.  
Medan det fanns Rösti, Spätzle och Bircher Müsli på matsedeln längst upp i norr så längtar vi nu efter 
pitepalt, stekt falukorv och nygräddat mjukbröd. O så gott det smakar! 
Men att få äta det som man känner igen från barndomens dagar handlar inte bara om en ren 
smakupplevelse, utan framförallt om en hemmakänsla. Helt sonika förflyttas man från matbordet till 
hemlandet. Det blir som en resa mellan rum och tid. En försmak på nästa hemresa under sommarlovet.  
Ungefär så måste vi tänka oss Jesu inbjudan till lärjungarna ”kom och ät” efter påskdagen. 
Det är inte bara den goda maten som räknas, bröd och fisk, nystekt på öppen eld utan Jesus vill lämna 
här en försmak av himlen till de sina. Matglädjen ger hemmakänsla och förflyttar lärjungarna rakt in i 
påskens glada uppståndelsebudskap. Den lilla stunden på stranden vid Tiberiassjön ger en försmak och 
påminner om det eviga livet hemma hos Gud i himlen.  
”Smaka och se att Herren är god, säll är den som tar sin tillflykt till honom” (Psalt 34:8) 

Glad påsk!  

Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. 

Med vänliga hälsningar  

Marcus Heutmann                                                                        
tf kyrkoherde                                                                                                         
Zürich-Basel församling                                                                                               

 

P.S.: Om ni vill uppleva norrländsk hemmakänsla under påsk så går det bra att baka ett äkta mjukbröd 
enligt följande recept. Resultatet ser ni här ovan på bilden. 
Välj valfritt pålägg: Ost, skinka eller fisk, det går lika bra med bara smör på. Smakligt fika!                                                 
 
 

Mjukt tunnbröd - recept 
 
7,5 dl mjölk                                                           850 g vetemjöl 
1 dl sirap eller socker                                          400 g rågmjöl 
100 g smör                                                            0,75 msk bakpulver 
1 pkt färsk jäst eller två påsar torrjäst                 
0,5 msk salt 
3 msk yoghurt 
 

 



1. Smält smöret i en kastrull och tillsätt mj
    och värm till fingervarmt. Smula ned jästen
2. Blanda ned vätskan i vetemjöl, rågmjöl och bakpulver. Rör ihop till en tjock smet. 
3. Täck över degen och låt jäsa i ca 
4. Stjälp upp degen på mjölat bakbord och knåda den. Forma e
    Rulla bitarna till drygt golfbollsstora bollar. Platta ut dem något för hand och kavla därefter 
    lagom tunt. Avsluta med att kavla med kruskavel eller nagga noga.
5. Grädda kakorna i cirka två minuter i stekpannan, tills de börjar få färg i kanterna. 
    Det gäller att vara beredd, risken är annars att de bränns eller blir hårda. 
6. Låt kakorna svalna på galler. Tunnbrödet går utmärkt att frysa.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                           

  

Kyrkorådets ordförande har ordet:

När jag skriver detta så är det den s.k. våffeldagen, vilket enligt vår ”hjälp
gårdagens gudstjänst tydligen är en feluppfattning av «Vårfru»
vi just har firat i gudstjänster i Zürich och Baar/Zug. I vårt församlingshem kommer det att bakas och 
bjudas på våfflor hela eftermiddagen. 
som efter ett tag utomlands har fallit i glömska. Det är en rikedom att tillhöra två länder med två 
kulturer, eller hur?  

«Vi ställer inte in, utan om» har blivit ledord inom kyrkan under pandemin.
snabbt framåt och även om den inte ersätter de fysiska mötena, så är det absolut bättre än inget eller 
bara enstaka telefonsamtal. 

Vi har insett att man faktiskt kan ses utomhus även på vintern: på barnsången, inom ungdomsgruppen
och nu på lördag håller Janne Fredriksson en andakt «i backen». Alla är välkomna med eller utan 
skidor, snöskor eller kälke. Våra fantastiska vice ordförande Åsa och volontär Klara håller i det och det 
är spännande att se hur mycket nyskapande som skett i
pandemiår! 

1. Smält smöret i en kastrull och tillsätt mjölk och sirap/socker, salt och yoghurt 
värm till fingervarmt. Smula ned jästen, lös den i vätskan. 

2. Blanda ned vätskan i vetemjöl, rågmjöl och bakpulver. Rör ihop till en tjock smet. 
ca 2 timmar. 

bakbord och knåda den. Forma en rulle av degen och dela i bitar.
Rulla bitarna till drygt golfbollsstora bollar. Platta ut dem något för hand och kavla därefter 
lagom tunt. Avsluta med att kavla med kruskavel eller nagga noga. 

5. Grädda kakorna i cirka två minuter i stekpannan, tills de börjar få färg i kanterna. 
Det gäller att vara beredd, risken är annars att de bränns eller blir hårda.  

6. Låt kakorna svalna på galler. Tunnbrödet går utmärkt att frysa. 
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vi just har firat i gudstjänster i Zürich och Baar/Zug. I vårt församlingshem kommer det att bakas och 
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Vi har insett att man faktiskt kan ses utomhus även på vintern: på barnsången, inom ungdomsgruppen
och nu på lördag håller Janne Fredriksson en andakt «i backen». Alla är välkomna med eller utan 
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oghurt  

2. Blanda ned vätskan i vetemjöl, rågmjöl och bakpulver. Rör ihop till en tjock smet.  

rulle av degen och dela i bitar. 
Rulla bitarna till drygt golfbollsstora bollar. Platta ut dem något för hand och kavla därefter  

5. Grädda kakorna i cirka två minuter i stekpannan, tills de börjar få färg i kanterna.  

                                                                                                                                                                

präst” Janne Fredriksson i 
dagen, alltså Marie Bebådelsedag, som 

vi just har firat i gudstjänster i Zürich och Baar/Zug. I vårt församlingshem kommer det att bakas och 
Genom vår Svenska kyrka så påminns vi om många traditioner 

som efter ett tag utomlands har fallit i glömska. Det är en rikedom att tillhöra två länder med två 

Digitaliseringen har gått 
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och nu på lördag håller Janne Fredriksson en andakt «i backen». Alla är välkomna med eller utan 
skidor, snöskor eller kälke. Våra fantastiska vice ordförande Åsa och volontär Klara håller i det och det 

vår församling under detta i övrigt trista 



Vår församling har nu fått komma med sin ”önskelista” på rekryteringsannonsen till den präst som skall 
komma till Schweiz i höst. I övrigt är detaljerna fortfarande oklara, men vi får våga lita på att Gud 
ordnar allt till det bästa. Vår församling gick med förlust direkt orsakad av pandemin med ca fr.56’000 
under 2020. Vi har nu fått en liten tilldelning med ca fr.5’000 ur de ”pandemipengar” som kyrkomötet 
har beslutat även skall gå till att delvis täcka utlandsförsamlingarnas förluster. Jag vädjar därför om ett 
extra generöst församlingsbidrag för i år och att ni betalar in det så snart som möjligt för att täcka våra 
löpande fasta kostnader! 
En förutsättning för vårt nu t.o.m. utökade utbud av barn och ungdomsaktiviteter, är en volontär. Med 
sociala avgifter och bostadsförmån är detta en stor utgift, men barnen är församlingens framtid och vi 
hoppas att ni delar denna uppfattning och därför är beredda att bidraga till kostnaden!  

Jämfört med förra påsken så har vi nu mycket att glädjas över: vi får fira familjehelg med 10 resp. 15 
personer tillsammans inne/ute, vi får fira gudstjänst och njuta av den vackra musiken medan vi läser de 
fina psalmtexterna, fler blir vaccinerade, andra är immuna p.g.a. en avklarad infektion och 
vetenskapen har gått framåt i stormsteg. 

Nu önskar jag er en riktigt fin Påsk och att vi får ses på våra gudstjänster och morgonböner, fysiska och 
digitala; glöm inte de som utlandskyrkans präster bjuder in till: 
www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan  

Därefter ser jag fram emot att träffa er på gudstjänsten och kyrkostämman den 18 april! 

Anmäl er direkt, så att ni inte glömmer det! Se info under särskild rubrik! 

Lena 

 

 

Gudstjänster och övrig verksamhet 

Denna månad håller vi gudstjänst i Zürich, Basel och Baar. Skulle vi vara tvungna att ställa in 
gudstjänsten så informerar vi er genom ett mejlutskick. Men kolla även aktuell information på vår 
hemsida och på facebook. Gudstjänsten följer gällande skyddskoncept, dvs. handhygien vid ingången 
och så ber vi om att bära munskydd. Församlingssång är fortsatt inte möjligt under gudstjänsten.  
 
Våra övriga samlingar i församlingen kan tyvärr fortsatt inte startas upp innan myndigheterna tillåter 
oss att mötas fysiskt inomhus igen. Än måste vi hålla ut och avvakta utvecklingen. Vi ber om er 
förståelse. Tack så mycket.  Däremot fortsätter vi med vår barn- och ungdomsverksamhet.  
 



 

 

Våra gudstjänster under april:  

Zürich 
Sön 4/4  Påskdagen  
Påskgudstjänst i Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47. kl. 14.00.  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  

Sön 18/4 Dagen för kyrkostämman 
Gudstjänst i Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47. kl. 12.30.  
präst: Marcus Heutmann. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna. 

 
Basel 
Fre 2/4 Långfredagen 
Långfredagsgudstjänst i Kartäuserkirche, Theodorskirchplatz. 7.  kl. 11.00. 
präst: Marcus Heutmann. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
 

Baar 
Ons 31/3 Dymmelonsdagen 
Påskgudstjänst i reformierte Kirche i Baar, kl. 19.00.  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  

Ons 21/4  
Gudstjänst i reformierte Kirche i Baar, kl. 19.00.  
präst: Jan Fredriksson. Inget kyrkkaffe på grund av Coronarestriktionerna.  
 

Digitala morgonböner och gudstjänster från utlandskyrkan  

Under våren 2021 kan svensktalande som bor utomlands delta i digitala morgonböner och 
söndagsgudstjänster som leds av personal från utlandskyrkan.  
I synnerhet vill vi uppmärksamma gudstjänsten, sön den 11/4: Mats Björk, mobil präst Afrika och Dubai 
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan  

 



Kyrkostämman 2021 
 

18 april 2021, kl. 15.00 

Kallelsen med all information skickas ut i början av april.  
Det kommer även att finnas information om kyrkostämman på vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/zurich/nyheter/kyrkostamma-2021-sondagen-den-18-april  
 
 

 

 

Barngrupper  

Barngruppen i Basel håller till enbart utomhus. 
 
Barngruppen i Zürich träffas som vanligt igen både onsdagar och fredagar i församlingshemmet, 
Kurvenstrasse 1. Max antal vuxna är 5 personer. 
 
Barngruppen i Zug träffas enbart utomhus. Max antal vuxna är 15 personer. 
 

Barnsång i Zürich  

Sången fortsätter på zoom onsdagar och fredagar kl 9.45. Eftersom barngrupp är tillåtet så vill vi också 
ge möjlighet att komma till Kurvenstrasse för lek och sång!  

På plats gäller följande: Klara leder barngruppen kl. 9.30-11.30, det får vara max 5 vuxna i 
församlingshemmet och de vuxna får inte sjunga.  
Klara sjunger med barnen (ledaren får sjunga) och med zoomdeltagarna. Vill de vuxna sitta med i 
ringen lyssnar de, nynnar och gör rörelser. Detta gäller alla onsdagar och fredagar. Alltså man får vara 
med på plats, men max 5 personer utöver barngruppen!  
Vi är tacksamma om ni anmäler er senast dagen innan till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se eller i 
whatsappgruppen. (Vill ni vara med i den mejla nummer till Åsa).  
 
Ons  7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5  kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  2/4,  9/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5 28/5  kl. 9.30 – kl. 11.30 

 

 



Barnsång i Basel 

Tor 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5  kl. 14:30 – 16:30  
 
Under Coronatiden håller vi till enbart ute. 

Kontaktperson: Britt Ott-Nilsson, mob.: 076 562 11 61                                                                                                                              

Barnsång i Zug 
 
Vi kör barnsång 0-10 år men enbart utomhus.  
Vi är tacksamma om ni anmäler er senast dagen innan till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se eller i 
whatsappgruppen. (Vill ni vara med i den mejla nummer till Åsa). 
Vår nya volontär Klara Lindberg håller i sången och hälsar er varmt välkomna!  
 
Tis 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 kl 14.30 – 16.30       

 
 

Onsdax 

Du som är mellan 4 och 10 år och vill träffas, leka och spela teater på svenska, välkomna! 
Föräldrar lämnar sina barn kl 15.00 och hämtar kl 17.30. Kostnad 50 chf för en termin eller  
10 chf per gång per barn. 
 
Ons 7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6, 16/6 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.15.00 – kl. 
17.30 
 
Anmälan till: asa.nyfeler@svenskakyrkan.se 

 
Onsdagsung 

För dig som är mellan 11 och 14 år, så startar vi nu igång med onsdagsung.  
Vi träffas varannan onsdag mellan 15:00-17:30 på Kurvenstrasse 1 för att umgås, fika, diskutera och ha 
roligt tillsammans.  
Vårens träffar:  14/4, 28/4, 12/5, 26/5 och 9/6.  
Anmälan och mer info ring volontären Klara: 079- 416 77 32 senaste måndagen samma vecka som ni 
planerar att vara med.  
Träffarna är avgiftsfria eftersom det är ett nyuppstartat projekt.  
Känn er hjärtligt välkomna allihop! 

 



Ung i Zürich 
 
För dig som jobbar som au pair, studerar eller är här av annan anledning. 
Vi umgås, fikar och pratar. Ibland har vi temakvällar eller utflykter
Mer info finns på: www.svenskakyrkan.se/zürich/au
 
Regelbundna träffar inomhus på tisdagar
 
Tis 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5,
kl.19.00 – kl. 22.00 

Regelbunda träffar utomhus på lördagar

För mer info och anmälan mejla till
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Familjeskiddag i Klewenalp 
 
Lör 27/3 möts vi i Klewenalps backar
barnpassning (i grupper med eller utan skidåkning), skidskola och kanelbullar.
Alla åldrar och skidfärdigheter är välkomna! Passa på att njuta utav några åk i pisten eller var med när 
barnen kör utmaningar och lekar i backen. Det finns också bra vandringsmöjligheter. I slutet av dagen 
fikar vi gemensamt och Jan Fredriksson håller i e
vid Kabinbanan i Beckenried. Vi träffas kl 11 uppe på Klewenalp vid utgången till kabinbanan.

Vi träffas kl. 11.00 uppe på Klewenalp vid utgången till kabinbanan.

Anmälan sker senast den 26/3 till: 

Mer info lämnas av volontären Klara: 

Hoppas vi ses! 
 

 

 
 
 
 
 
 

, studerar eller är här av annan anledning.  
Vi umgås, fikar och pratar. Ibland har vi temakvällar eller utflykter. 

www.svenskakyrkan.se/zürich/au-pair-och-ungdomstraffar  

på tisdagar: Max 5 personer 

, 11/5, 18/5, 25/5 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. 

på lördagar på olika platser: Max 15 personer 

till: klaaara_@hotmail.com       

 

Klewenalps backar för lite skidåkning, lekar och härligt umgänge. Kyrkan bjuder på 
barnpassning (i grupper med eller utan skidåkning), skidskola och kanelbullar. 
Alla åldrar och skidfärdigheter är välkomna! Passa på att njuta utav några åk i pisten eller var med när 
barnen kör utmaningar och lekar i backen. Det finns också bra vandringsmöjligheter. I slutet av dagen 
fikar vi gemensamt och Jan Fredriksson håller i en andakt tillsammans med Eva Eiderbrandt. Parkering 
vid Kabinbanan i Beckenried. Vi träffas kl 11 uppe på Klewenalp vid utgången till kabinbanan.

Vi träffas kl. 11.00 uppe på Klewenalp vid utgången till kabinbanan. 

Anmälan sker senast den 26/3 till: asa.nyfeler@svenskakyrkan.se    

Mer info lämnas av volontären Klara: 079 - 416 77 32 eller Åsa Nyfeler: 076 - 675 24 72
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Träningsgrupp  
 
Volontären Klara inbjuder till en träningsgrupp som träffas och tränar cirkelträning i olika parker i 
Zürich.   

Våren står runt hörnet och det finns många anledningar att träna och en är framförallt att göra detta 
tillsammans. Då är det väldigt roligt och peppande, och på köpet får man en härlig känsla i kroppen.  
Det är ett pass baserat på egen kroppsvikt och passar både dig som tränar för första gången och för dig 
som hållit på ett tag. 

Vi träffas varje torsdag mellan kl.10.00 - 11.00 i Beckenhof-parken för ett träningspass med fokus på 
styrka och uthållighet. För tillfället är det en maxgräns på 15 personer men är du intresserad och vill 
vara med så skicka ett meddelande till volontären Klara: 079-416 77 32. 

Det rekommenderas att ta med kläder efter väder, något oömt att ligga på (förslagsvis en handduk, 
plastpåse eller yogamatta), vattenflaska och ett härligt humör. Väl mött! 
 

Öppet hus på Kurvenstrasse 1, Zürich 
 
Onsdagar, torsdagar och fredagar mellan kl. 12.30 – 17.00 (max 5 personer) 
 
Kom och säg hej, stanna en stund och t ex ta en runda och titta på alla våra böcker 
(alla vuxenböcker i lekrummet och hallen är till salu, och vissa barnböcker såsom 
Bamsetidningar) eller det som finns kvar av julförsäljningen (kryddor, några 
konserver och lite flaggor, brickor och annat smått och gott) eller vår nya 
barnklädes-second hand-hörna.  

 

Ur församlingsboken  

Avlidna 

Niggi Baumann-Truedsson. Född 16/1 1936 och avliden 23/1 2021. 
Eine kirchliche Feier mit Musik ist im Frühsommer in Pfeffingen geplant. 

”Ich bin nuraufderanderenSeite des Weges” 

Matthias Albert Eschenmoser. Född 11/4 1940 och avliden 10/3 2021. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum i närmaste familjekretsen 24/3 2021. 

”En spännande kreativ röst har tystnat och spelar nu någon annanstans vidare, 
djupt i vårt innersta kan vi tydligt höra musiken. Vi har älskat honom, upplevt mycket tillsammans. Nu kan vi 
påminna oss om det upplevda, skratta och gråta. En plats i våra hjärtan har han för alltid” 

Livets Gud, kärlekens Herre. Tänd för vännen ditt eviga ljus. 

Kom i vår ensamhet, kom i vårt mörker. Låt oss känna att du är där. 

                   (SvPs 626:2) 



Stöd vårt kyrkliga arbete och lämna en gåva, tack! 

                         Vi har ingen fast årsavgift men rekommenderar 200.- per familj och 150.- för enskilda. 
                                                        Alla gåvor - små som stora - mottages tacksamt. 
                                                             Schwedische Kirche Zürich-Basel, 8000 Zürich 
                                                                                          Postgiro: 80-2508-4 

IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4  
BIC POFICHBEXX 

 


