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Andrum 

 
NYHETSBREV MED  
KALENDARIUM FRÅN  
SVENSKA KYRKAN SCHWEIZ 
 

 
AUGUSTI 2022  
 

Vad händer i vår kyrka? 

 

Ord från kyrkoherden 

 

Jag är glad över att tillhöra den kristna kyrkan. Jag kan kalla mig för kristen, inte för att jag lyckas särskilt 

bra med livet, eller för att jag går till kyrkan nog ofta, utan för att jag har blivit döpt i Faderns, Sonens och 

den helige Andens namn.  I dopet har Gud sagt sitt stora JA till mig, och det löftet litar jag på, mer än på min 

egen prestation eller styrka i tron. Jag tänker inte heller att den kyrka jag tillhör 

behöver vara ”perfekt” för att jag ska vilja vara en del av den. Kyrkan har sina fel och 

brister därför att kyrkan består av oss människor med fel och brister. Men min glädje 

och mitt hopp ligger i att vi har erbjudits ett sätt att hantera detta.  

Jesus sa: Saliga de som är fattiga i Anden, dem tillhör himmelriket. Fattig i Anden! Det 

är vi när vi både ser och kan erkänna vår otillräcklighet. Himmelriket! Det är bland 

annat när vi öppnar oss för Guds förlåtelse, både för egen del och för att ge den vidare 

till andra. Den kyrkan vill jag tillhöra, som kan vara ärlig med bristerna och samtidigt 

leva i förlåtelse eller nåd. En definition av förlåtelse som kan vara till hjälp är: -Att besluta att lägga ner sina 

rättmätiga anklagelser emot den andre, och emot sig själv. Ofta är vi ju själva vår strängaste domare. 

Nu är vi i augusti och jag vill välkomna er alla till vår verksamhet, till kyrkan. Verksamheten är 

betydelsefull och genom din vilja att tillhöra denna kyrka stöttar du allt det vi tillsammans gör för barn och 

ungdomar, för svenskar ”på vift” i Schweiz, för flyktingar, ja för många som behöver hjälp och stöd. Jag blev 

så berörd när jag fick lyssna till några mammor som satt och pratade på en sommaravslutning. De 

berättade om hur mycket det betytt att få komma till kyrkans verksamhet, till barnsången och lära känna 

andra svenskar eller svenskanknutna människor. De berättade om vänskap som uppstått mellan dem och 

som kommer följa dem genom livet. Längtar du efter fler vänner, efter människor att dela ditt liv med? Det 

är vad vi försöker erbjuda. Välkommen att ta del av gemenskapen som kan bli rent livsförvandlande! 

Magnus Aasa 
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Ord från redaktören 

 

Sedan den 15 augusti 2021 har det endast funnits en Svenska kyrkan-församling i 

Schweiz. De tidigare församlingarna Zürich-Basel och Lausanne-Genève-Bern 

upphörde att vara församlingar inom Svenska kyrkan den 14 augusti 2021, men 

fortsatte, som tidigare, att i föreningsform leda, planera och genomföra den 

svenskkyrkliga verksamheten i Schweiz. När vi genom Per Eckerdals utredning för 

första gången i oktober 2019 fick ta del av sammanslagningsidén var rösterna 

spridda. Nu tre år senare kommer det första gemensamma kalendariet för hela 

Schweiz ut. Det känns som något att fira!  

I föreningen svenska kyrkan Zürich-Basel står vi inför en extra kyrkostämma för 

att göra de stadgeändringar som krävs för att vi ska kunna ta det administrativa 

ansvaret för hela Schweiz och välja det kyrkoråd som kommer styra verksamheten. Dokumenten inför 

stämman den 27 augusti hittar ni här: https://www.svenskakyrkan.se/zurich/kallelse-till-extra-

kyrkostamma-foreningen-svenska-kyrkan-zurich-basel- . Det är med stolthet och tacksamhet vi härmed får 

presentera vår gemensamma Svenska kyrkan-församling i Schweiz! Svenska kyrkan Lausanne-Genève-

Bern kvarstår som en förening inom församlingen. Ni kan nedan läsa om alla våra aktiviteter under den 

kommande höstterminen. Ändringar kan komma att ske, så håll koll på hemsida och facebook.  

Detta nyhetsbrev kommer i fortsättningen att utkomma två gånger per år, i augusti och i januari och med 

det behåller vi den traditionella indelningen av hösttermin och vårtermin. Jag hoppas att  kalendariet ska 

informera och inspirera samt skänka glädje och liv i överflöd! Vi välkomnar er, alla svensktalande i 

Schweiz, att vara med i vår fantastiska verksamhet! Vi vill bjuda in till möten, samtal och skratt. Och till 

möjligheter att upptäcka den kristna tron genom att mötas och leva i gemenskap och glädje.  

Välkomna till mångfaldens och enhetens kyrka! 

Mycket nöje med detta kalendariebrev önskar jag er kära läsare och vi ses snart på någon av våra 

gudstjänster, träffar och aktiviteter! 

Åsa Nyfeler 

 

 

KALLELSE TILL EXTRA KYRKOSTÄMMA FÖRENINGEN SVENSKA KYRKAN 

ZÜRICH-BASEL lördagen den 27 augusti 2022 

För stadgeändring och och val av nytt kyrkoråd enligt beslut kring 

Svenska kyrkans organisation i Schweiz 

Plats: Kurvenstrasse 1, Zürich 

(möjlighet finns även att deltaga på zoom) 

Tid: Kl 11.00 

Efterföljande lunch, mingel och gudstjänst 

Hjärtligt välkomna! 



   

 3 

Kontakta vår personal 
Vår kyrkoherde nås via:  magnus.aasa@svenskakyrkan.se  eller mobil: +41 79 423 93 51 
Församlingen kan även nås via schweiz@svenskakyrkan.se 

Expeditionen i Lausanne finns i församlingshemmet på Avenue de Cour 32.  
Våra öppettider och telefontider 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 
Personal:  
Administration: Johanna Asplund Lo Piccolo, johanna.asplundlopiccolo@svenskakyrkan.se 

Diakon: Cecilia Gharaibeh, 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. 
Mejla till zurich@svenskakyrkan.se eller ring +41 44 362 15 80 
Personal:   
Administration: Helena Hellberg, helena.hellberg@svenskakyrkan.se   
Diakoniassistent: Anna Skoog, anna.skoog@svenskakyrkan.se 
Volontär: Siri Ankarfors +41 79 416 77 32 

KALENDARIUM AUGUSTI – DECEMBER 2022 

Augusti      Ansvarig 

23 aug kl. 9.30 Zürich: Barnsången startar   Siri Ankarfors 

24 aug kl. 14.30 Bern: Barnsång    Åsa Nyfeler  

27 aug kl. 11.00 Zürich: Extra kyrkostämma Zürich-Basel-föreningen Anette Westman  

30 aug kl. 14.30 Zug: Barnsången startar   Siri Ankarfors 

30 aug kl. 19.00 Zürich: Ung i Zürich startar   Frida Mattsson 

31 aug kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

31 aug kl. 19.00 Zürich: Apero inför Basaren  Jan Fredriksson 

31 aug kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Svensk sommar; vi förlänger Christina Scherer  
sommarkänslan med att lyssna till sommarpratare Helen Severinsson 
och njuta av lite sommarmat  Gunilla Baumann Kalt 

September  

1 sept  kl. 15.00 Basel: Barnsång med öppet hus startar  Siri Ankarfors 

6 sept kl. 20-22  Lausanne: Körövning   Annasara Raab 

7 sept kl 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

7 sept kl. 19.00 Baar: Gudstjänst reformierte Kirche   Magnus Aasa 
  med efterföljande apero   Annika Schällibaum 

10 sept kl. 10.00 Zürich: Gemenskapsdag: Vi städar lokalerna Helena Hellberg 
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10 sept kl. 17.00 Zürich: Sång- och musikgudstjänst   Åsa Nyfeler 
Martin Luther Kirche med efterföljande   Magnus Aasa 
apero på Kurvenstrasse  

11 sept kl. 10.00 Genève: Gudstjänst   Magnus Aasa 

11 sept kl. 17.00 Lausanne: Gudstjänst   Magnus Aasa 

13 sept kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

14 sept kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

14 sept kl. 18.30 Bern: Mässa i Sankt Ursula kyrka   Magnus Aasa 

14 sept kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Filmkväll   Christina Scherer 

14 sept kl. 19.00 Zürich: Basargruppsträff   Paul Hegraeus 

15 -18 sept  Grindelwald: Konfirmationsläger  Magnus Aasa 

18 sept kl. 14.00 Basel: Gudstjänst i Röschenz med kakknytis Magnus Aasa 

21 sept kl.  14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp   Annasara Raab 

21 sept kl. 14.30 Bern: Barnsång   Åsa Nyfeler 

22 sept kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

24-25 sept kl. 13-17 Lausanne: Öppet hus: Bokbasar  Camilla Deguemp 

28 sept kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

28 sept kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Föredrag om World Council of  Christina Scherer 
Churches i Genève av Marianne Ejdersten  Helen Severinsso
     Gunilla Baumann Kalt 

Oktober 

4 okt kl. 13.30-17.30 Zürich: Kanelbullens dag    Anna Skoog 
 med Café och Öppet hus   Siri Ankarfors 

5 okt kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

5 okt kl. 19.00 Baar: Gudstjänst reformierte Kirche  Magnus Aasa 
  med efterföljande apero   Annika Schällibaum 

9 okt kl. 10.00 Genève: Skördemässa   Magnus Aasa 

9 okt kl. 17.00 Lausanne: Skördemässa   Magnus Aasa 

11 okt kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

15 okt kl. 17.00 Zürich: Sång- och musikgudstjänst   Åsa Nyfeler 
Martin Luther Kirche med efterföljande   Magnus Aasa 
apero på Kurvenstrasse 1    

16 okt kl. 11.30 Freiburg im Breisgau: Gierbergkapelle   Ulla Krüger 
Utflyktsgudstjänst   Jan Fredriksson 
    Lotta Karlsson 
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20 okt kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

23 okt kl. 12-17 Zürich: Konfirmandträff   Magnus Aasa 

23 okt kl. 10.00 Basel: Trespråkig gudstjänst, Kartäuser Kirche Magnus Aasa  

26 okt kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

26 okt kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Yoga med Barbara Kunz och Christina Scherer 
Maria De Stefani: Vi får bakgrundsinformation och  Helen Severinsson 
får själva prova lätta övningar  Gunilla Baumann Kalt 

November 

2 nov kl. 18.30 Zürich: Litteraturkväll med Svenska skolföreningen Åsa Nyfeler  

5 nov kl. 12-17 Zürich: Konfirmandträff   Magnus Aasa 

5-6 nov kl. 13-17 Lausanne: Öppet hus: Bokbasar  Camilla Deguemp 

8 nov kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

9 nov kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

9 nov kl. 15.30 Bern: Minnesgudstjänst    Magnus Aasa 

9 nov kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Tenntrådsarmband: Tina Helen Severinsson
  Broman berättar och visar upp  Christina Scherer 
      Gunilla Baumann Kalt 

10 nov kl. 14.00 Zürich: Torsdagsfika   Anna Skoog 

13 nov kl. 10.00 Genève: Minnesmässa   Cecilia Gharaibeh 

13 nov kl. 17.00 Lausanne: Minnesmässa, Eglise du Prieuré Cecilia Gharaibeh 

16 nov kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp med Luciaövning Annasara Raab 

19 nov kl. 10-16 Zürich: Julbasar   Basargruppen
   
19 nov kl. 11-16 Bern: Julbasar   Christine Affolter 

20 nov kl. 14.00 Zürich: Konfirmation, Martin Luther Kirche Magnus Aasa 

23 nov kl, 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

23 nov kl. 19.00 Baar: Adventsgudstjänst   Magnus Aasa 
  med efterföljande apero   Annika Schällibaum 

26 nov kl. 9.00-16.30 Basel: Julbasar   Britt Ott-Nilsson 

26 nov kl. 17.00 Basel: Adventsgudstjänst Kartäuser Kirche Magnus Aasa 

27 nov kl. 10.00 Genève: Adventsgudstjänst   Magnus Aasa 

27 nov kl. 17.00 Lausanne: Adventsgudstjänst La Rosiaz  Annasara Raab 

30 nov kl. 14.30 Bern: Barnsång   Åsa Nyfeler 

30 nov kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp med Luciaövning Annasara Raab 
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December 
 
3-4 dec kl 13-18 Lausanne: Julbasar, CPO    Basarkommittén 

4 dec kl. 12  Lausanne: Julbasargudstjänst. La Croix d’Ouchy Magnus Aasa 

7 dec kl. 15-17 Zürich: Barngruppen Onsdax  Siri Ankarfors 

7 dec kl. 19  Basel: Öppet hus: Luciatåg   Magnus Aasa 
      Christina Scherer 

9 dec kl.   Freiburg im Breisgau: Luciatåg  Lotta Karlsson 

10 dec kl. 15  Baar: Luciagudstjänst reformierte Kirche  Magnus Aasa 

11 dec kl. 13 Zürich: Luciatåg med Nota Bene i St. Peter Kirche   Magnus Aasa  

13 dec kl 12.30 Zürich: Tisdagslunch med julmat  Anna Skoog 

14 dec kl. 14-16 Lausanne: Föräldra-/barngrupp  Annasara Raab 

14 dec kl. 18.30 Bern: Luciafirande Dreifaltigkeitskirche  Magnus Aasa 

15 dec kl. 14  Zürich: Torsdagsfika: Julspecial  Anna Skoog 

16 dec kl. 10.00 Zürich: Julavslutning barngrupper i  Siri Ankarfors 
Martin Luther Kirche   Magnus Aasa 

17 dec kl. 17  Muttenz: Julgudstjänst i St. Arbogastkirche Magnus Aasa 

19 dec kl. 18.00 Zürich: Julbön Chagallkoret, Fraumünster Magnus Aasa 

21 dec kl. 16.00 Bern: Julbön St Ursula Kirche  Magnus Aasa 

23 dec kl. 15.00 Verbier: Julbön.    Cecilia Gharaibeh 
 

Om ingen plats anges gäller följande platser: Zürich: Församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich, 
Basel: Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10, 4051 Basel, Baar: Haldenstrasse 6, 6340 Baar,  
Zug: Zugerbergstrassse 48, 6300 Zug, Lausanne: Församlingshemmet, Av. de Cour 32, 1007 Lausanne, 
Genève: Chapelle de Saint-Léger, Rue Saint-Légier 20, 1204 Genève, Bern: St. Ursula kyrka. Jubiläumsplatz 
2, 3005 Bern, Verbier: Chapelle protestante, Ch. du Temple 10. 
 

BARNVERKSAMHET 
I Lausanne leder Annasara Raab barngruppen som tra ffas varannan onsdag, med uppeha ll fo r lov. Se 
kalendariet fo r datum. I Basel a r det barnsa ng varje torsdag (fo rutom pa  helgdagar och under skollov) 
och samtidigt o ppet hus fo r alla med fika, gemenskap och mo jlighet att la na bo cker mm. I Zug a r det 
barnsa ng pa  tisdagseftermiddagar kl. 14.30-16.30 hemma hos Lena Borgensten, anma lan till Siri 
Ankarfors 079 416 77 32. I Zürich a r det barnsa ng varje onsdag och fredag kl. 9.30 till 11.30. Vi tar en 
barnsa ngsavgift pa  75 chf per familj per termin som ga r till volonta r- och lokalkostnader. Fo r barn 4-10 
a r finns gruppen Onsdax varannan onsdag med uppeha ll fo r lov, se kalendariet fo r datum. Kostnad 10 chf 
per barn per ga ng eller 50 chf fo r hela terminen. Fika inga r. Vi pysslar, leker, sjunger och spelar teater. 
Under loven kombineras barnsa ngen i Zu rich med aktiviteter a ven fo r onsdaxbarnen. I Bern startar vi 
upp en barnsa ngsgrupp den 24.8 kl 14.30 som tra ffas en ga ng i ma naden. Obligatorisk anma lan till A sa 
Nyfeler 076 675 24 72. Kostnad 5 chf per barn per ga ng.  
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Ord från ordföranden i interimkyrkorådet Svenska kyrkan Schweiz 

 

En ny morgondag 

Eftertanke, vår värld är skör och utsatt på många sätt. Listan kan bli lång med 

klimathot, krig i vår närhet, matpriser ökar, likaså gas och bensin. Arbetslösheten 

ökar och företag hanterar neddragningar. En hungerkatastrof väntar i Afrika på 

grund av kriget. Vår vardag är annorlunda 2022.  I utsatta lägen så ger vår tro oss 

kraft och mod att gå vidare med hopp om en ny morgondag. I Bibeln och i 

psalmboken finner vi styrka. Bibelns texter ger vägledning, kraft och styrka. 

Musiken ger oss kraft och inspiration i utsatta tider.   

Psalmen ”Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet” (SvPs 180) har följt mig genom mitt liv sedan 

min konfirmation. Den påminner mig om trons hopp trots alla svårigheter vi möter i våra liv. Psalmen 

skrevs av den danske författaren Mads Nielsen under första världskriget 1917 och översattes till svenska 

1984 av Harry Lindström. Musiken är skapad av Oscar Bandsberg i Frälsningsarmen.  Psalmen är en av 325 

psalmer och sånger som är gemensamma för alla kristna kyrkor i Sverige. Psalmens ord påminner oss om 

att var dag är en gåva, en möjlighet och en nåd oss given från himlen.  

När jag skriver detta så övergår sommaren sakta till sensommar och så småningom höst. En ny termin 

ligger framför oss i Svenska kyrkan Schweiz.   

Det senaste året har interimkyrkorådet som bildades den 15 augusti 2021 arbetat intensivt med att skapa 

en ny intern struktur för vår församling. Det arbetet avslutas i augusti och vi väljer ett nytt kyrkoråd att 

leda församlingen.  Vi vill ha en öppen och närvarande kyrka öppen för alla att vara med och ta ansvar. En 

växtplats, och en mötesplats mellan Gud och människor.  

Jag framför ett stort tack till interimkyrkorådets ledamöter, kyrkoherde Magnus, personal och alla ideella 

som bär vardagen i Svenska kyrkan Schweiz.  

”Var morgon dig Herren kallar och väcker din vilja på nytt.”  

Önskar dig en fin höst. 

Marianne Ejdersten 

KÖREN I LAUSANNE 
Kyrkoko ren i Lausanne so ker sta ndigt nya sa ngare! Ma n med ko rvana a r sa rskilt va lkomna. Vi tra ffas pa  
tisdagkva llar kl. 20-22 i fo rsamlingshemmet. Obligatorisk anma lan till Annasara Raab 079 767 36 40. 
VA LKOMNA! 

SECOND-HAND-FÖRSÄLJNING I ZÜRICH 
I Zu rich samlar vi in begagnade barnkla der och skor (i fint skick, ga rna med svenska ma rken) till 
fo rsa ljning. Ta ga rna en titt na r ni a r i fo rsamlingshemmet, samlingen finns i skrubben la ngst in i 
lekrummet. A ven leksaker och bo cker tas emot.  Alla barnbo cker och spel i bokhyllorna ga r att la na hem, 
vad god skriv upp pa  listan pa  anslagstavlan. Alla vuxenpocket a r till fo rsa ljning fo r 1 chf styck.  
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Julbasar i Bern      Lördagen den 

19 november kl. 11-16 på Träffer 

Quartiertreff Schosshalde, Schosshaldenstrasse 43, 3006 Bern  

Tänk gärna på basaren i Bern när du syltar och 

lägger in! 

 

 

Luciatåg i Bern 2022 

i Dreifaltigkeitskirche onsdagen den 14 december kl.18.30 

Välkomna alla ni barn, ungdomar och vuxna som vill sjunga med och 

fira denna fina tradition! 

Anmäl er till Elisabet Hennings: luciabern@bluewin.ch eller tel. 078 784 57 57 

LUCIA I BAAR 2022 

Årets luciafirande med Onsdaxgruppen och barnsångsgrupperna i Zürich och Zug blir i Baar. Det 

blir gudstjänst med luciatåg den 10 december kl 15 med efterföljande luciamys och luciaapero i 

reformierte Kirche Baar. Missa inte detta! Vi tränar sångerna på barnsången och på Onsdax den 23 

november och den 7 december. Träning erbjuds även i Luzern på Svenska klubbens julfest den 4 

december på Barfüesser kl 15-18. Sångerna läggs även på hemsidan så det går att hoppa in 

spontant. Både barn och föräldrar och vuxna utan barn är välkomna att vara med! Vill ni låna 

lucialinne eller få sångerna mejlade hör av er till luciakoordinator Åsa Nyfeler 076 675 24 72. 

 

Ord från ordföranden i föreningen Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern 

 

Nu i de varmaste sommardagarna 2022, så tänker jag på vår svenska kyrka här i 

Schweiz. Jag är Nils Bengtsson, ordförande i Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern 

sedan två år (2020). 

Mina tankar går till den första kyrkoverksamheten, urkyrkan. Där träffades 

människorna i hemmen. Man bad tillsammans, åt tillsammans och kom ihåg vad Jesus 

hade talat om för dem. Då var det inte en fråga om vad det kostade eller om vi har råd. 

Jesus budskap kom i första hand och man var glada att få vara tillsammans. Det var 

människan som kom i första hand: Att hjälpa varandra, att lyssna på varandra och att 

bara få höra vad Jesus sagt. Då undrar jag nu stillsamt, skulle dessa människor, de 

första, förstå vad som vi idag kallar kyrka??? 
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Är det så att kyrkan ska följa det samhälle och de människor vi nu har, eller det som är sagt i BIBELN? 

Svenska kyrkan i Schweiz startades för 61 år sedan av glada positiva personer med en stark tro på att vi 

behövde en svensk kyrka i Schweiz. Idag ser det annorlunda ut. Men det finns fortfarande många positiva 

arbetande människor, obetalda här i Schweiz. Även här går tankarna… Hur länge får vi frivilliga att arbeta 

för tron på Jesus, helig Ande och GUD? 

Ja , ja, nog om det. Nu gäller hösten som kommer. Som man skrev i Paris i julas: ”Håll ut, Håll i, Håll fast ”. 

Vår Herre vet redan vad som kommer att hända (tror jag ). Nu gäller det för oss att vara positiva och TRO 

på kyrkans framtid. Hur den kommer att se ut kanske vi måste be extra för, men EN SVENSK KYRKA här i 

SCHWEIZ är ett MÅSTE, där kyrkan tjänar människorna här i Schweiz. 

Som avslutning slog jag upp i Bibeln; Filipperbrevet 4 kapitlet, där det står: 

ENIGHET, GLÄDJE OCH ALLT SOM KALLAS DYGD. 

Nu kom den gamla Asaguden Thor och sa till mig att sluta. Åska och regn som också behöves för att 

överleva. Så det sista jag skriver är tanken på att vi i svenskan har orden FRID och FRED men i engelskan 

och tyska BARA peace och Frieden. Vet vi skillnaden???  

Nils Bengtsson 

 

Ord från ordföranden i föreningen Svenska kyrkan Zürich-Basel 

 

Glädje, tacksamhet, bönhörelse men också förtvivlan och villrådighet: detta 

är ord som kommer till mig när jag tänker på allt som hänt sedan både vår 

kyrkoherde och diakon, efter många års tjänst lämnade oss för drygt tre år 

sedan. Vi undrade då hur vi skulle kunna fortsätta verksamheten. Det har, 

trots pandemin, gått alldeles utmärkt: och här kommer bönhörelsen in.  

Vi har i vår förtvivlan, besvikelse och villrådighet vänt oss till Gud i våra 

böner. ”Visa oss Herre din väg och gör oss villiga att vandra den” ber vi ofta 

i kyrkans förbön. Med sin oöverträffade pedagogiska skicklighet har Gud på 

olika sätt visat oss vår väg och till slut gjort oss villiga att vandra den. 

 

Glädje: vi gläder oss över att vi återigen har blivit EN svensk kyrka här i 

Schweiz och att vi har fått nya vänner och bekanta. Vi har alla det 

gemensamt att vi vill fortsätta att känna glädjen i gudstjänster och andra träffar på det svenska språket 

samt sjunga allt från barnvisor till psalmer. Kom gärna med förslag på gudstjänster och nya aktiviteter! 

Kyrkostyrelsen som styr över budgeten tittar i stort sett bara på gudstjänststatistiken, så vill ni ha kvar 

kyrkan är det viktigt att ni kommer! Allt är möjligt (nästan), bara det finns frivilliga. Eftersom vi nu bara 

har en kyrkoherde för hela Schweiz bygger hela vår verksamhet på att vi frivilliga ger av vår tid och våra 

pengar.  Frivilligkretsen växer och som ni ser i kalendariet så händer mycket, trots den decimerade skaran 

anställda. Jag känner en stor tacksamhet mot er alla som ställer upp på det sätt ni vill, kan och orkar. Utan 

er finns vi inte. Nu önskar jag er alla en fin sensommar och höst och ser fram emot att träffa er! 

 

Lena Borgensten 
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Ur Församlingsboken 

Avlidna 

Magnus Fornåå, Muri bei Bern, (BE), född den 15 augusti 1945 och avliden den 2 februari 2022 

Birgitta Martz, Zürich (ZH), född den 6 augusti 1928 och avliden den 19 februari 2022 
 
Thyra Söderström, Saint-Sulpice, (VD) född den 7 april 1928 och avliden den 24 maj 2022. Begravningen 

skedde den 5 juni i Eglise Prieuré, Pully 

  
Döpta 

Jill André, döptes den 5 februari i Kirche Bremgarten bei Bern 
Johan Bermin, döptes den 3 mars i församlingshemmet i Zürich 
Eleanor Bähni, döptes den 3 april i Martin Luther Kirche, Zürich 
Eero Nideröst, döptes den 3 april i Martin Luther Kirche, Zürich  
Arthur Thorén, döptes den 4 juni i Temple de Saint-Sulpice 
Iris von Uexkull, döptes den 11 juni i farföräldrarnas hem i Oberägeri 
 
 
Välsignelse över INGÅNGNA ÄKTENSKAP 
 
Hanna Carlzon och Filip Karlsson, den 2 april i Ancienne Eglise Verbier 
 
Ludvig Rosen och Siri Wickman, den 22 januari i Val-d’isère 
 
Claes Thorén och Sophie Thorén, den 4 juni i Temple de Saint-Sulpice 
 
Philipp Sponagel och Amanda Hallengren, den 2 juli i San Gian Church, Engadin 
 

Stöd vårt kyrkliga arbete 

Stöd gärna vårt kyrkliga arbete och lämna en gåva! Stort tack! 
Vi har ingen fast a rsavgift men rekommenderar 150.- per familj och 100.- fo r 

enskilda. Va r verksamhet finansieras till sto rsta delen av ga vor. 

Alla bidrag, stora som sma , a r mycket va lkomna. 

Fo r ga va till Eglise Sue doise Lausanne-Gene ve-Bern anva nd: 
Postgiro: 10-244032-0 

IBAN: CH 74 0900 0000 1024 4032 0,  BIC POFICHBEXX 
 

Fo r ga va till Schwedische Kirche Zu rich-Basel anva nd: 
IBAN: CH12 0900 000 8000 2508 4 eller Postgiro: 80-2508-4 

 

 


