
 
 

oktober och november, Zürich – Basel 
 

  
 

“I still have faith in you” 
Vem trodde egentligen att ABBA skulle komma med en ny låt efter så många års tystnad. Under 

årtionden har deras musik spelats för nya generationer. Abba påminner om Sverige i hela världen 
precis som Ikea, Volvo och  Svenska kyrkan i utlandet.  “I still have faith in you” är en av de nya låtarna.   

“Jag har fortfarande tro på dig” är vackra ord. De kan sjungas i personliga kärleksrelationer. Och varför 

inte i förhållande till min kyrka. Under pandemin har många haft det svårt. När vi nu med tacksamhet 
kan börja fira mässa i gudstjänsten igen så tror jag att många tänker så. Jag har fortfarande tro på dig 
min kyrka. Hon som alltid funnits där trots pandemin.  

Vi har haft dop och begravning, gudstjänst i helg och vardag, konfirmation, barnsång, AU-

pairsamlingar och andra aktiviteter. Alla åldrar har haft chans att möta sin svenska kyrka det år som 
varit.  
 

Gud tror på oss  
“Vi älskar därför att han först älskade oss”, (1:a Johannes brev 4:19). Kärleken kommer först från 

Gud. Likadant är det med tron. Gud tror på oss. Det är därför som du och jag fortfarande kan tro på 
Gud, hans kyrka och en ljus framtid.  

Oktober och november är av tradition månader för tacksamhet i vårt svenska kyrkoår. Tacksamhet för 

livet, för årets skörd och alla relationer jag och du finns i, och har funnits i.   

“Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd” (Psaltaren 118:1.) 

 
 

Med vänliga hösthälsningar! 
Jan Fredriksson och Håkan Nilsson 

 
tf kyrkoherdar, 50% vardera 

(1/9–31/12 2021)                                                                                                       
Svenska kyrkan Schweiz 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



 
 

 

 

Ordföranden (i föreningen Schwedische Kirche Zürich-Basel) har ordet 

De senaste dagarna har jag äntligen fått möjlighet att fira mässa i vår svenska kyrka här i Schweiz. 
Evangelietexten ”gör er inga bekymmer” och förbönen ”visa mig Herre din väg och gör mig villig att 
vandra den” får mig att fundera. 
 
Efter dessa år då vi ängsligt frågat oss om och hur det blir med vår Svenska kyrka här i Schweiz.  Det har 
visat sig att den är kvar också denna höst, och att den fungerar som tidigare. Har jag och flera med mig 
bekymrat oss i onödan, undrar jag?  
 
Eller är det oron över framtiden som skapat en längtan som har fått oss alla att anstränga oss mer än 
tidigare, släppt loss denna fantastiska kreativitet med allt nytt som skapats, fått allt fler att inse att den 
inte finansieras av kyrkan i Sverige (förutom prästens lön) utan av våra församlingsbidrag, gåvor och 
testamenten? I så fall bar vår längtan frukt. 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för era generösa gåvor av pengar, tid, idéer och praktiskt arbete. 
Detta gör att jag jämfört med när jag tillträdde för ett drygt år sedan, inte är lika bekymrad. 
Nu hoppas jag att vår Herre fortsätter att visa oss vår väg och önskar er alla varmt välkomna till våra 
gudstjänster av olika slag, luncher, barn- och ungdomsverksamheter. 
 
”Visa oss Herre din väg, och gör oss villiga att följa den” 
 
Lena Borgensten 
  



 
 

Gudstjänster i oktober och november 
 
Zürich   
Söndag 17/10 kl 16:00. Kirche Unterstrass 
Söndag 28/11 kl 16:00 Adventsgudstjänst med adventsfika, Församlingshemmet Kurvenstrasse 1   
 
Basel (olika platser) 
Söndag 24/10 Utflyktsgudstjänst Dreisamtal och Freiburg im Breisgau, Tyskland.   

Kl 11:00 Träffas vi vid Giersbergkapelle ovanför Kirchzarten i ett skogsbryn av Brigittiwald. Vi firar 
en utomhusgudstjänst och bjuds med på ett intressant program hela em. Lunch ordnas på 
restaurang (25:50 Euro/p). Certifikatsplikt. Anmälan till Ulla Krüger: ullakrueger@web.de   
(mer info kommer på hemsidan)   

Lördag 27/11 Gudstjänst 17:00 Kartäuserkirche (efter Basaren) 
 
Baar   
Onsdag 20/10 kl 19:00, Ref Kirche Baar 
Onsdag 24/11 kl 19:00, Ref Kirche Baar 
 
 

Morgonbön och gudstjänster på nätet 
Länken är: www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan 

 

Barn, ungdom och familj 
 
Barnsång ses på onsdagar och fredagar mellan 9:30-11:30 på Kurvenstrasse 1 i Zurich,  
Barnsång på tisdagar mellan 14:30-16:30 i Zug,  
Barnsång på torsdagar mellan 14:30-16:30 i Basel och på fredagar kl. 9.30-11.00 i Wettingen.  
 
Onsdax (4-10 år) alla jämna veckor och Onsdagsung (11-13 år) alla ojämna veckor. Vi träffas onsdagar mellan 
15:00-17:30. Hör gärna av dig till Klara Lindberg, volontär, på 079-416 77 32 om du har frågor om träffarna. 
 
Ungdomsträffar, tisdagar i Zürich 
För dig som är 17-30 år. Vi träffas regelbundet på tisdagar kl. 19 på Kurvenstrasse 1 och umgås, fikar och pratar. 
Ibland har vi temakvällar eller utflykter. Kontakta Frida Mattsson för info: frida_mattsson97@hotmail.com  
 
 

Kyrklunch, Öppet hus och Julbasar  
 
Zürich 
12/10  Kyrklunch kl 12:30 Kurvenstrasse 1 (Certifikatplikt) 
9/11  Kyrklunch kl 12:30 Kurvenstrasse 1 (Certifikatsplikt) 
20/11  Julbasar  
 
Basel  
14/10  Kyrklunch kl 12:30 Leimenstrasse 10, Zinsendorfhaus (Certifikatplikt) 
20 /10  Öppet hus kl. 19.00 i församlingshemmet Zinzendorfhaus (Certifaktsplikt) 
11/11  Kyrklunch kl 12:30 Leimenstrasse 10, Zinsendorfhaus (Certifikatplikt) 
27/11  Julbasar  
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Julbasaren i Zürich 20 november och Basel 27 november 
 
Vi arbetar för fullt för att årets planerade julbasarer i Zürich och i Basel ska kunna sprida julstämning bland 
svenskar i Schweiz.  
 
Julbasarerna är ett trevligt tillfälle för svenskar och andra intresserade att träffas och trivas i den svenska 
kulturen. Arbetet inför basarerna och på själva basardagen ger glädje och skapar en härlig samhörighet.  
  
Vi behöver bli fler som vill hjälpa till med allt från att baka, bära och dekorera till att bemanna och bre 
mackor. Ju fler vi är som hjälps åt, desto trevligare och bättre blir våra basarer. 
  
Vill du göra en insats Zürich så hör du av dig till Helena Hellberg zurich@svenskakyrkan.se , eller lämna ett 
meddelande på telefon 044-3621580.  

Gällande Basel hör du av dig till Britt Ott-Nilsson brittcarin@gmx.ch, 076 562 11 61. 

Basarerna är dessutom en av vår kyrkas viktigaste intäktskällor och bidrar mycket till att utveckla 
verksamheten. Därför hoppas vi kunna genomföra dem med möjlighet för många att komma i dessa 
restriktionstider. Mer info kommer på hemsidan. 

 

Projekt TILLSAMMANS  

är ett nystartat initiativ i samarbete med Svenska Kyrkan i Schweiz verksamhet i Zürich och SWEA Zürich.  
 
Visionen är att skapa en plats för gemenskap över generationerna, en plats för samhörighet och engagemang.  
 
Om du har lust och tid att investera i dina medmänniskor är du hjärtligt välkommen att bli en del av vårt härliga 
gäng och höra av dig på nedanstående E-mail.  
 
Kanske har du behov av sällskap över en kopp kaffe, behöver hjälp med IT eller har några tunga möbler som 
måste flyttas på? Då ska du också ta kontakt med oss. Vi har flera människor i vårt nätverk som inte bara vill 
hjälpa till med vad som behövs men också är sugna på att lära känna nya människor.  
 

TILLSAMMANS är en plats för dig, för mig och för oss.  
 

Du når oss enklast på: tillsammans.zurich@gmail.com eller så kan du ringa 044 362 15 80 för att komma i 
kontakt med oss. (Om ingen svarar, glöm inte att tala in ett meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi er)  
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Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Mer kan hända i vår församling och mer finns att berätta om våra mötesplatser.  
Allt återfinns på: https://www.svenskakyrkan.se/zurich  
 
 
 

Pastorsexpeditionen finns i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich.  
Mejla till zurich@svenskakyrkan.se eller ring:  +41 44 362 15 80 
  
Våra två halvtidspräster i Schweiz nås via:  
jan.fredriksson@svenskakyrkan.se   eller mobil: +41 79 702 83 13 (bor i kanton Zürich) 
hakan.nilsson@svenskakyrkan.se  eller mobil: +41 78 943 17 60 (bor i kanton Genève) 
 

 

                                       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 

 

OBS: Inbetalningskort finns även att hämta på församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, eller så skickar du ett mail 

till zurich@svenskakyrkan.se med uppgift om din postadress så skickar vi ett till dig. 

Konfirmationsläsning 2021-22 
Visst har du också funderat över hur allt det här är med Gud, med 

livets frågor och tro? Senast i oktober behöver vi din anmälan till 

konfirmationsläsningen. Du som är född 2006 eller tidigare är 

välkommen med!  

Vi har 7 anmälda till i september, men det finns alltså plats för fler. 

Konfirmationsläsningen innebär ca. en träff i månaden med start 

tidigast nu i december samt helgläger. Konfirmationen äger rum mot 

slutet av våren 2022.  

Skicka intresseanmälan till zurich@svenskakyrkan.se  
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