
    
 

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen! 

 

Kära månadsbrevläsare! 

Valborg! Härlig studentkörsång, sprakande brasa, glad-så-som-fågeln, fest och kanske fylla, och vintern 
rasar äntligen! Vem har inte sina alldeles speciella minnen av denna vårfest, där Sverige firar 
Valborgsmässoafton, exakt mitt emellan vårdagsjämning och midsommar.  

Det har funnits många anledningar att fira denna fest under århundradens gång. Från häxsabbat och 
brasan som skulle fördriva de onda andarna till helt pragmatiska skäl: Första maj var under medeltiden 
den dag då man gick över till nytt räkenskapsår. Stämmor och åldermansgillen hörde till denna dag, i 
bondesamhället gjorde man en översyn av till exempel byalagets räkenskaper. Också hantverksskrån 
och köpmansgillen i städerna hade årsredovisning, och man valde ämbetsmän för det kommande året. 
På en så viktig dag ville man naturligtvis också ha fest (Martin Modeus: ”tradition och liv”, Verbum 
2000). 

I och med Sveriges kristnande införde man i Sverige den katolska högtiden till minnet av Sankta 
Walburga eller Valborg. Hon föddes år 710 och lär ha varit dotter till den engelsk-saxiske kungen 
Richard av Wessex. Hon blev uppfostrad i ett kloster och blev nunna. I trettioårsåldern blev hon kallat 
till Tyskland som på den tiden var nästan helt avkristnad, för att bli missionär. Hon blev så småningom 
en mycket ansett abbedissa över ett dubbelt kloster (ett för män, ett för kvinnor) i Heidenheim. 

Valborgsfirandet är ett paradexempel på hur kristendomen och ”världen” har vävts in i varandra, 
ibland tog kyrkan över och fyllde existerande former med en ny mening, som sedan så småningom 
försvann och tinade bort igen för att sedan komma på nytt, kanske i en annan form. 

Som kristna är vi inte längre ”från världen”, vi är Guds barn och hör hemma hos Gud. Men vi lever 
samtidigt ”i världen” och tar del av all dess glädjeämnen och problem. Vi är samtidigt andliga och 
världsliga, som om hela livet vore ett eget litet valborgsfirande. Denna balansgång kan ibland förefalla 
svårt. I gudstjänsten, i bön och bibelläsning kan vi däremot alltid återkoppla till Gud, vårt ursprung, och 



därifrån gå ut och leva i vardagen. Men vi är inte ensamma i detta, Jesus själv har bett till Gud för oss: 
”Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, 
och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord... Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan 
att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga 
dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till 
världen... Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig.”(Joh. 
17). 

Garantin att livet i dessa två riken, Guds rike och världen, lyckas, är inte hos oss utan hos Gud. ”Gud är 
den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”(Fil. 2:13). 

Därför får vi även som kristna njuta av livet här i världen och tacksam och med glädje instämma och 
hälsa: sköna maj, välkommen till vår bygd igen! 

Med önskan om Guds välsignelse 
 
Marcus Heutmann                                                                        
tf kyrkoherde                                                                                                         
Zürich-Basel församling                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

Kyrkorådets ordförande har ordet: 

Nu ser vi för var dag hur naturen väcks till liv och förundrar oss över Guds otroliga skapelse ännu en vår. Jag 
hoppas att de flesta av er kan njuta av detta och att de som drabbas av hösnuva inte lider allt för mycket!  

Vi har fått fira flera gudstjänster, men tyvärr är det inte så många av er som vågat komma till dem. Det är fint 
att nu få lov att sjunga. Trots ansiktsmaskerna går det riktigt bra. Härligt också att vi får träffar fler både ute och 
inne. Nu har vaccineringarna tagit ny fart, så vi hoppas få se fler av er snart. 

Vi tackar för visat intresse och förtroende vid kyrkostämman som följde efter gudstjänsten 18 april. Där 
återvaldes till kyrkorådet de som önskade sitta kvar samt Helen Severinsson till ny suppleant. Vi hälsar henne 
välkommen! Likaså tackar vi Göran Kinell och Ursula Thommen för sina goda insatser, när de efter många år 
avslutat sina insatser i kyrkorådet, men förbliver församlingen trogen. Vi har en fin ”stödtrupp” av tidigare 
kyrkorådsledamöter, som ställer upp på olika sätt. Bland annat Anette Westman, som återigen ledde vår 
kyrkostämma på sitt utmärkta sätt!  

Nu får vi snart veta vem som blir vår kyrkoherde till hösten. Ansökningstiden är snart slut, sedan börjar 
behörighetsprövning av domkapitlet följt av intervjuer mm. Spännande. Vi håller på att utarbeta en preliminär 
gudstjänstplan för hösten och hoppas att med hjälp av våra tidigare vikarierande kyrkoherdar Janne Fredriksson 
och Håkan Nilsson, kunna hålla dem ungefär som tidigare år. Detta är emellertid bara möjligt om alla drar ”sitt 
strå till stacken” med att betala sitt församlingsbidrag och/eller ge oss en större gåva, eftersom vi i framtiden 
måste betala dessa själva. 

 



En del av er föredrar att betala via inbetalningskort. Hör av er till oss, så skickar vi det gärna! 

Sist men inte minst: vi tar nu emot anmälningar till konfirmationsläsning 2021–2022. Besök gärna redan nu den 
nya ungdomsgruppen som Klara håller i, så kan några av er lära känna varandra redan nu. 

Ser fram emot att möta er på gudstjänst eller barnsång! 

Med vänliga hälsningar 

Lena Borgensten 

 

Gudstjänster och övrig verksamhet 

Denna månad håller vi gudstjänst i Zürich, Basel och Baar. Gudstjänsten följer gällande skyddskoncept, 
dvs. handhygien vid ingången och så ber vi om att bära munskydd.  
Den glada nyheten är att församlingen får sjunga igen i våra gudstjänster. Även de vuxna får vara med 
och sjunga när barnen samlas på barnträffarna.  
Våra övriga samlingar i församlingen behöver däremot pausas ytterligare en tid innan de kan startas 
upp igen. Vi ber om er förståelse. Tack så mycket.   

 

Våra gudstjänster under maj:  

Zürich  

Lör 22/5 Gemensam konfirmationsgudstjänst för Zürich-Basel församling och Lausanne-Genève-Bern 
församling i Kirche Unterstrass i Zürich, kl. 11.00 och kl. 15.00. 
Med ett års försening blir våra ungdomar konfirmerade på pingstafton 2021.  
präst: Marcus Heutmann, Håkan Nilsson och diakonen Evelin Heutmann 

På grund av Coronarestriktionerna är vi tvungna att dela upp konfirmationen i två grupper med var sin 
gudstjänst. Vi vill be er att ni anmäler er till en av konfirmationsgudstjänsterna antingen kl. 11.00 eller 
15.00 genom att antalet deltagare är begränsat till max 50 personer.  
Anmäl ert kyrkobesök genom att mejla till: zurich@svenskakyrkan.se  
 

Baar 

Ons 26/5 Gudstjänst i reformierte Kirche i Baar, kl. 19.00.  
präst: Jan Fredriksson.  
 
Basel 
Lör 29/5 Gudstjänst i S:t Arbogast kyrkan i Muttenz, Kirchplatz 1, 4132 Muttenz, kl.17.00. 
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 morgonbönen och gudstjänsten, sön den 16/5: Mats Björk, mobil 
präst Afrika och Dubai 
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan  

 

Juni - Midsommarfirande 

Zug 

Sön 20/6 Midsommarfirande med gudstjänst 
                 tillsammans med Svenska klubben Luzern 

Plats: Badestelle Tellenörtli/Oberwil nära Zug. 

Basel 

Lör 26/6  Midsommarfirande med dragspelsmusik  
                 tillsammans med Svenska klubben i Basel  
 
Plats: Ute i det gröna på Bruderholz i Basel 
 
Mer information följer i månadsbrevet för juni och på vår hemsida/facebook. 

 

 

 

 

 

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 7 personer. Det finns fortfarande möjlighet att koppla upp sig via 
zoom. 
 
Barngruppen i Zug träffas enbart utomhus.  
 



Barnsång i Zürich  

Vi kör barnsång 0-5 år som vanligt både onsdagar och fredagar i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1.  
Vår volontär Klara Lindberg håller i sången och hälsar er varmt välkomna!  
Vi sjunger från och med ca kl. 9.45.  

Det finns möjlighet att koppla upp sig via zoom under barnsången i Zürich. Länken till det finns i 
whatsapp. 
Vi är tacksamma om ni anmäler er senast dagen innan till volontären Klara, mob.: +41-79- 416 77 32,  
eller i whatsappgruppen. (Vill ni vara med i den skicka ett intressemeddelande till Klara).  
 
Ons  5/5, 12/5, 19/5, 26/5  kl. 9.30 – kl. 11.30 
Fre  7/5, 14/5, 21/5 28/5  kl. 9.30 – kl. 11.30 

Barnsång i Basel 

Tor 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 volontären Klara, mob.: +41-79- 416 77 32. 
 
Tis 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 5/5, 19/5, 2/6, 16/6 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.15.00 – kl. 17.30 
 
Anmälan till volontären Klara, mob.: +41-79-416 77 32. 

 
Onsdagsung 

För dig som är mellan 11 och 14 år, så startar vi nu 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:  12/5, 26/5 och 9/6.  
Anmälan och mer info ring volontären Klara, mob.: +41-79- 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-pair-och-ungdomstraffar  
 
Regelbundna träffar inomhus på tisdagar: Max 15 personer 
 
Tis 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. kl.19.00 – kl. 22.00 

Regelbunda träffar utomhus på lördagar på olika platser. 

Anmälan till volontären Klara mob.: +41-79- 416 77 32 

 

 

Träningsgrupp  
 
Volontären Klara inbjuder till en träningsgrupp som träffas och tränar cirkelträning.   
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.  
Är du intresserad och vill vara med så skicka ett meddelande till volontären Klara mob.: +41-79- 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! 
 

Anmälan till konfirmationsläsning 2021 – 2022  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmationsläsning 2021-22 
Visst har du också funderat över hur allt det här är med Gud och med 
livet? Snart är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsningen!  
Du som är född 2006 eller tidigare är välkommen! 
Konfirmationsläsningen innebär ca. en träff i månaden med start 
hösten 2021 samt ett helgläger med andra svenska ungdomar. 
Konfirmationen äger rum under våren 2022. Skicka din 
intresseanmälan till zurich@svenskakyrkan.se  



 

 

 

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan.  
 

Rösträtt 

För att ha rösträtt i kyrkovalet ska man tillhöra Svenska kyrkan, fyllt 16 år senast den 19 september (valdagen) 
och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige (den 13 augusti när röstlängden fastställs). De som inte är 
folkbokförda i Sverige är inte röstberättigade. 

Det finns dock de som är kyrkobokförda i Sverige men vistas utomlands i samband med att valet äger rum och 
som av det skälet kan ha svårt att utnyttja sin rösträtt. Den som befinner sig utomlands kan brevrösta. 

Brevröstningspaket 

Det ska finnas ett antal brevröstningspaket hos varje utlandskyrka. Brevrösten skickas till kyrkostyrelsen så att 
den är framme senast onsdagen den 15 september 2021. Den som skickar sin röst från utlandet ska lägga 
brevrösten tillsammans med röstkortet i ett vanligt kuvert och skicka det till: Kyrkovalet, Svenska kyrkan S-751 
70 Uppsala. 
 
I vår församling kommer brevröstningspaket att kunna hämtas på Kurvenstrasse 1 i Zürich. 
 
Mer information om kyrkovalet finns även på vår hemsida. 
Hör gärna av dig till oss om du ha fler frågor.  
Mejla till zurich@svenskakyrkan.se eller ring: 044-362 15 80  

                                       

 

                                     Stöd vårt kyrkliga arbete och lämna en gåva, tack! 

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 

 


