
 

Kära månadsbrevläsare 

I Schweiz firar vi varje år på nyårsafton 
Sylvester I var biskop i Rom på 
blev Sylvester helgonförklarad av den romersk
31 december 335, så fick denna dag bli hans alldeles personliga minnesdag i våra 
almanackor. En mycket fin dag med tanke på att 
som befinner sig vid övergången från det gamla till det 
året skulle då kunna stå det löfte som Gud en gång lät förkunna genom profeten Jesaja:
                                                              
                                                            
                                                                
                                                                             
Detta hoppfulla löfte beskriver och sammanfattar också 
kännetecknades nämligen av en tid då de kristna i Rom kunde börja utöva sin tro på Jesus 
fred och frihet. Under flera århundraden
hemlighet. Oftast samlades man och 
Många fick också lida martyrdöden. Santa Lucia 
kyrkohistorien. Men nu på 300 talet hade 
erkändes av det mäktiga romarriket
vördas än idag som helgon i den katolska kyrkan
Den gamla tiden av förföljelsen var förbi, något nytt hade kommit. 
De kristna kunde nu öppet leva 
Den nya friheten fick genast ett synligt uttryck genom
lade grunden till en del kyrkobyggnader i Rom. En av dem finns ä
idag, Peterskyrkan.   
Så markerar Sylvester - nyårsafton 
frimodighet inför de uppgifter som vänt
 
Med tillönskan om Guds välsignelse
Gott nytt år! 
 
Marcus Heutmann                                  
tf kyrkoherde                                                                                                         
Zürich-Basel församling                                                              
                                                                                                                             
 

 

 

varje år på nyårsafton hans namnsdag: Sylvester.  
i Rom på 300 talet och hans påvedöme varade i 21 år. 

blev Sylvester helgonförklarad av den romersk-katolska kyrkan, och eftersom han dog den 
så fick denna dag bli hans alldeles personliga minnesdag i våra 

En mycket fin dag med tanke på att det är årets sista dag. Den är som en tröskel 
som befinner sig vid övergången från det gamla till det nya året. Över ingången till det nya 

stå det löfte som Gud en gång lät förkunna genom profeten Jesaja:
                 ”Glöm det som förut var, 

                tänk inte på det förgångna. 
               Nu gör jag något nytt.” 

                                                                             (Jes 43: 18f) 
Detta hoppfulla löfte beskriver och sammanfattar också mycket väl Sylvesters 

s nämligen av en tid då de kristna i Rom kunde börja utöva sin tro på Jesus 
d och frihet. Under flera århundraden var kyrkan tvungen att leva under förföljelse och

samlades man och firade sina gudstjänster då i underjordiska 
martyrdöden. Santa Lucia påminner oss än idag om denna mörka tid i 

på 300 talet hade tiden vänt till de kristnas fördel. 
erkändes av det mäktiga romarriket genom kejsaren Konstantin I. Kejsarens
vördas än idag som helgon i den katolska kyrkan för sina förtjänster om den kristna tron
Den gamla tiden av förföljelsen var förbi, något nytt hade kommit. 
De kristna kunde nu öppet leva och förkunna sin tro.  

fick genast ett synligt uttryck genom att Sylvester I 
grunden till en del kyrkobyggnader i Rom. En av dem finns än 

nyårsafton -  en tid av tillförsikt och 
de uppgifter som väntar. 

Med tillönskan om Guds välsignelse under det nya året 2021. 

Heutmann                                                                        
                                                                                                        Konstantin och Sylvester

församling                                                                                             
                                                                                                                                                                  

 

varade i 21 år. Långt senare 
och eftersom han dog den 

så fick denna dag bli hans alldeles personliga minnesdag i våra 
det är årets sista dag. Den är som en tröskel 

. Över ingången till det nya 
stå det löfte som Gud en gång lät förkunna genom profeten Jesaja: 

Sylvesters pontifikat. Det 
s nämligen av en tid då de kristna i Rom kunde börja utöva sin tro på Jesus i 

leva under förföljelse och i 
underjordiska katakomber. 

m denna mörka tid i 
. Den kristna tron 

Kejsarens mor Helena 
för sina förtjänster om den kristna tron.  

Konstantin och Sylvester 
          biskopsvigning 

         



 

 

Kyrkorådets ordförande har ordet: 

2020 har varit ett år fullt av oväntade utmaningar. Det verkar alla vara överens om. Att 
dessutom sakna både präst och diakon som sedan länge känner sin församling, är extra 
bekymmersamt. Vi förtroendevalda, vikarierande och tillförordnande präster, 
kontorspersonal och tillfälliga volontärer har alla försökt att göra det bästa av situationen, 
men tyvärr har vi saknat möjlighet att hålla kontakt med alla som behövt oss. Det beklagar vi 
djupt. 

Men: mitt i alla ändrade planer, restriktioner och osäkerhet har det trots allt varit mycket 
positivt med många som spontant ställt upp så gott de kunnat och på olika sätt visat att 
församlingen är viktig och att vi vill att den ska fortleva och blomstra! Tack alla för ert stöd 
på olika sätt! Det värmer och ger kraft att fortsätta! 

Församlingslivet kommer i möjligaste mån att fortsätta som tidigare, även efter att vi under 
2021 officiellt blir en församling i Schweiz med en kyrkoherde. Från Sverige kommer endast 
en prästlön att betalas jämfört med tidigare två + två diakoner. Alla andra utgifter måste 
bekostas av intäkter från basarer (vilka i år blev mycket mindre än normalt) samt era gåvor 
och församlingsbidrag. För att fortsätta med tidigare verksamheter krävs mer frivilliga 
insatser, liksom att vi hoppas ha fortsatt råd att anställa volontärer och timanställa en 
ytterligare präst till vissa gudstjänster. Glädjande nog har många hjälpt till på våra mini-
basarer och en del av er kommit in med gåvor och församlingsbidrag. Nu hoppas jag att de 
som missat detta, kommer ihåg det nästa gång ni betalar era räkningar. Vi vill fortsätta med 
frivilliga bidrag av det som är möjligt för var och en, istället för en fix medlemsavgift att 
betalas en viss dag. Alla ska känna sig välkomna i vår gemenskap oavsett ekonomiska 
möjligheter. 

Så fort omständigheterna tillåter, så kallar vi till fysiska möten där vi möts och firar 
gudstjänst, äter lunch, samtalar, sjunger, ja möts i gemenskap. Så håll ett öga på våra hem-
och Facebooksidor, eller ring och fråga. Alla gudstjänster på nätet är bättre än ingenting, 
men nog är det en helt annan sak att få mötas ”på riktigt”!  
Nu vill jag tacka alla för i år och önska ett riktigt gott år, då vi får mötas igen!  
Var rädda om er! 

Lena Borgensten 

 

 

 

 



Gudstjänster och övrig verksamhet 
 
På grund av den rådande Coronasituationen är det fortsatt inte möjligt för ledningen för 
Svenska kyrkan i utlandet att sända ut någon tjänstgörande präst till Schweiz.  
Därför kommer all gudstjänstverksamhet att vara vilande även under denna månad.  

Våra övriga samlingar i församlingen kan inte startas upp innan myndigheterna tillåter oss 
att mötas fysiskt igen. Men stundens allvar råder också var och en av oss att undvika 
samlingar där smittan sprids. 
Vi måste helt enkelt avvakta utvecklingen, och vi ber om er förståelse.  

 
Tack Mats 

Mellan oktober och december tjänstgjorde Mats Björk i vår församling som vikarierande 
präst. Till en början kunde han hålla gudstjänster och möta församlingen på plats, men efter 
Coronarestriktionerna blev hårdare så arbetade han från sitt hem i Skellefteå. Därifrån sände 
han bland annat ut veckans andakt och morgonbön via internet.  
Vi tackar Mats så hjärtligt för allt gott som han gjorde under sitt korta vikariat. Mats kommer 
att skicka en hälsning till församlingen i nästa månadsbrev.  

 
Vår nya volontär 
 
Hej allesammans,  
Klara Lindberg heter jag och kommer att hjälpa till med barnverksamheten i församlingen 
under våren. Jag har vuxit upp med min familj utanför Trollhättan men har de senaste åren 
bott och studerat till civilingenjör i Göteborg. Efter mer än fyra år på universitetet kände jag 
dock att det nu var dags för ett litet uppehåll och ser därför väldigt mycket fram emot att få 
komma ner och möta våren tillsammans med er i Zürich-Basel. Hoppas att ni känner 
detsamma. 
 
God fortsättning och gott nytt år 
Med vänliga hälsningar  
 
Klara  
 

Barngrupper 

Barngruppen i Basel fortsätter att träffas endast utomhus.  
 
Barngruppen i Zürich träffas endast via zoom. 
 
Barngruppen i Zug träffas via zoom eller/och i vissa fall utomhus. 

Välkommen att klicka in dig och lyssna samtidigt som du sjunger med ditt/ dina barn  
hemma. 
 



Barnsång i Zürich  
 
Vi kör barnsång 0-5 år som vanligt både onsdagar och fredagar men endast vi zoom. 
Mejla till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se så kommer en länk som du kan klicka på kl. 9.30. 
 
Vår nya volontär Klara Lindberg håller i sången och hälsar er varmt välkomna!  
Vi sjunger från och med ca kl. 9.45.  
 
Ons  13/1, 20/1, 27/1.  kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  15/1,  22/1, 29/1.  kl. 9.30 – kl. 11.30 
 

Barnsång i Zug 
 
Vi kör barnsång 0-10 år men via zoom eller/och i vissa fall utomhus. 
Mejla till asa.nyfeler@svenskakyrkan.se så kommer en länk som du kan klicka på kl. 14.15. 

Tis 19/1.  kl 14.30 
 

Barnsång i Basel 

Tor 14/1, 21/1, 28/1.  kl. 14:30 – 16:30  
 
Under Coronatiden håller vi till enbart ute. 

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

Onsdax 

Under januari månad är onsdax inställd. 
 

Ung i Zürich 
 
Aupair-träffarna i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich är inställda i januari, 
men håll utkik på vår hemsida ifall det blir några gemensamma utomhusaktiviteter. 
 
www.svenskakyrkan.se/zürich/au-pair-och-ungdomstraffar  

 

 

 

 



Ur församlingsboken år 2020
 
Döpta 

23/2-20 Ylva Agnes Nideröst i Martin Luther Kirche i Z

23/2-20 Sebastian Antonio Bähni i Martin Luther Kirche i Z

31/5-20 Sabina van Vliet i f

20/6-20 Naomi Marie Fröberg i f

20/6-20 Magnolia Vintersaga Lieberherr i Thurgau

4/10-20          Hans Eduardo von Knorring i Kirche Unterstrass i 
 

Avlidna 

Ulla-Britt Monica Hjelte, Basel. Född 9/12 1942 och avliden 22/1 2020. 
Begravningsgudstjänsten var på Friedhof Hörnli i Basel 31/1 2020

Esther Hunziker, Dübendorf. Född 13/1 1933 och avliden 23/1 2020. 
Begravningsgudstjänsten var på Friedhof Dübendorf 7/2 2020

Nils Germund Germundson. Född 21/8 1927 och avliden 18/2 2020. 
Begravningen i Zürich 16/1.  

Bengt Ålund. Född 5/9 1923 och
Begravningsgudstjänsten sker

Marie-Louise Mägerle. Född 15/4 1946 och avliden 10/9 2020.
Begravningsgudstjänsten var i kyrkan i i Grüningen 5/10 2020. 

Solveig Nordgren. Född 6/05 1926
Begravningsgudstjänsten sker vid senare tillfälle. 

Kom i vår ensamhet, kom i vårt mörker.

              

               
 
 
 

 
 

Ur församlingsboken år 2020 

Agnes Nideröst i Martin Luther Kirche i Zürich 

Antonio Bähni i Martin Luther Kirche i Zürich 

van Vliet i församlingshemmet i Zürich 

Fröberg i församlingshemmet i Zürich 

Vintersaga Lieberherr i Thurgau 

von Knorring i Kirche Unterstrass i Zürich. 

Monica Hjelte, Basel. Född 9/12 1942 och avliden 22/1 2020.  
Begravningsgudstjänsten var på Friedhof Hörnli i Basel 31/1 2020 

Hunziker, Dübendorf. Född 13/1 1933 och avliden 23/1 2020.  
Begravningsgudstjänsten var på Friedhof Dübendorf 7/2 2020 

Germund Germundson. Född 21/8 1927 och avliden 18/2 2020.  

och avliden 16/8 2020.  
sker vid senare tillfälle. 

Mägerle. Född 15/4 1946 och avliden 10/9 2020. 
var i kyrkan i i Grüningen 5/10 2020.  

1926 och avliden 2/12 2020.                                             
sker vid senare tillfälle.  

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) 

 

                                             


