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Andrum 

 

 

NYHETSBREV 
SVENSKA KYRKAN SCHWEIZ 
 

 
OKTOBER 2022  

 

Välkomna att delta och medverka i vår verksamhet. Du behövs! 

   
 
ORD FRÅN KYRKOHERDE MAGNUS 

 

DU behövs! 

Svenska kyrkan i utlandet behövs där det finns människor som vill mötas, umgås, vårda svenska 

traditioner och fira gudstjänst på det svenska språket.  Behovet har funnits i mer än 150 år, då 

våra utlandsbeskickningar och företag som rederier efterfrågade en svensk kyrka till många 

platser runt om i världen. Idag finns (sannolikt) mer än 20 000 svenskar i Schweiz, och bland dem 

finns du och jag. Tillsammans kan vi bidra och delta i vår verksamhet för att möta dagens 

önskningar och behov. Därför är du så viktig. Du behövs, vi alla behövs. 

Vi skulle behöva din epost-adress 

Ibland skickar vi information om nyheter och trevliga aktiviteter med epost för att nå ut snabbare 

och mer kostnadseffektivt. Om du inte får epost av oss redan, mejla schweiz@svenskakyrkan.se så 

lägger vi till dig. På så sätt missar du ingenting som är på gång. Glöm inte att ange vad du heter och 

var du bor så att vi hittar dig i våra system. 
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Ord från ordföranden i kyrkorådet Svenska kyrkan Schweiz 

 

Hösten har kommit med stormsteg. Löven skiftar från grönt till 

orange, gult och rött.  Årstiderna är som livet, de skiftar och de 

erbjuder oss olika erfarenheter, utmaningar och glädjeämnen.  

Nu planerar vi inför allhelgonahelgen och minns dem som 

lämnat oss, advent med väntan och förväntan, lucia, julbasarer, 

jul och 2023.  

 I Svenska kyrkan i Schweiz försöker vi skapa en mötesplats, 

en växtplats och en rastplats för oss alla att hämta, kraft, vila 

och möta Gud och människor. För att klara av detta uppdrag, 

behövs du och ditt stöd. Varje medlem är oerhört viktig för vår 

kyrkas framtid.  Du kan bidra på olika sätt. Om du har möjlighet, ge gärna ett extra bidrag inför 

Advent och jultiden. För gåva till Svenska kyrkan Schweiz använd:  

IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4 eller Postgiro: 80-2508-4 

Tack för att du finns med i Svenska kyrkan Schweiz! 

Marianne Ejdersten 

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. Cecilia finns också tillgänglig via 

vår expeditionstelefon. Det går alltid bra att boka tid för enskilda samtal med Cecilia. 

 
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 Anna finns också tillgänglig via 

expeditionens telefon, och är som regel på Kurvenstrasse i samband med tisdagsluncher och 

torsdagsfikan. Det går alltid bra att boka tid för enskilda samtal med Anna. 

Volontär: Siri Ankarfors +41 79 416 77 32 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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KALENDARIUM NOVEMBER – DECEMBER 2022 

2 nov kl. 18.30 Zürich: Litteraturkväll med Svenska skolföreningen Åsa Nyfeler 
Besök av barnboksförfattaren Magnus Ljunggren.  

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

5 nov kl. 17   Zürich: Minnesandakt där vi tänder ljus, ber en bön  
                           och lyssnar till och sjunger hoppfulla sånger Magnus Aasa 

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

8 nov kl. 12.30 Zürich: Tisdagslunch   Anna Skoog 

8 nov kl. 19.00 Zürich: Föredrag ”Alfred Nobel” av Sven-Erik Gunnervall.  
Ett samarrangemang mellan SKANDAC och Svenska kyrkan.  

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: Minnesgudstjänst   Cecilia Gharaibeh 

13 nov kl. 17.00 Lausanne: Minnesgudstjänst  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. 10:00 -10:45         Barnen övar i Martin Luther Kirche för Luciatåget Hans och Magnus 
              kl. 11:00                       i Sankt Peters Kirche (11/12). Barnen sjunger kl. 11 
              kl. 14:00                       med Nota Bene i samband med julbasaren (se nedan)   
 
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. Plats meddelas senare. Magnus Aasa 

27 nov kl. 10.00 Genève: Adventsgudstjänst i det schweizer-tyska  
                                                                      församlingshemmet (kaffelokalen) Magnus Aasa 

27 nov kl. 17.00 Lausanne: Adventsgudstjänst La Rosiaz  Magnus Aasa 

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 dec kl. 11-17 Lausanne: Julbasar, CPO          Basarkommittén 

4 dec kl. 12.00 Lausanne: Julbasargudstjänst  Magnus Aasa 

4 dec kl. 11-17 Lausanne Julbasar, CPO 

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

7 dec kl. 19.00 Basel: Öppet hus: Luciatåg                          Magnus Aasa Christina Scherer 

9 dec kl. 18.30 Freiburg im Breisgau: Luciatåg  Lotta Karlsson 

10 dec kl. 15.00 Baar: Luciagudstjänst -Luciatåg reformierte Kirche Magnus Aasa 
                                                                  (Se detaljer nedan) 

11 dec kl. 13.00 Zürich: Luciatåg med Nota Bene i St. Peter Kirche   Magnus Aasa  

Fö r barn söm vill ga  med i Luciata get den 11 december a r det öbligatörisk tra ning i Martin Luthers Kirche 
lö rdagen 19 növember kl. 10.00-10.45. (Sedan sjunger barnen kl 11 i samband med va r julbasar) (se nedan) 

 

11 dec kl. 16.00 Genève Luciagudstjänst med norska församlingen Cecilia Gharaibeh 
centre parroissal oecumenique Meyrin  Hennig Vik 

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. 14.00 Zürich: Torsdagsfika: Julspecial  Anna Skoog 

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

17 dec kl. 17.00 Muttenz: Julgudstjänst i St. Arbogastkirche Magnus Aasa 
  med Luciatåg. Efter gudstjänsten glögg   Christina Scherer 
  i Pfarrhaus    Helen Severinsson 

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 

24 dec kl. 10.00 Lausanne: Julbön i församlingshemmet   Cecilia Gharaibeh 

Om ingen plats anges gäller följande platser:  

Zürich: Församlingshemmet, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich,  

Basel: Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10 (gårdshuset), 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. 
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Hjärtligt och varmt välkomna till våra uppskattade julbasarer: 

Julbasar i Bern 
Lördagen den 19 november kl. 11:00-16:00 

 

  
 
Juldekorationer, kalendrar, ljus, servietter, glögg, svenska matvaror, bakverk, inlagt, 
syltat och hemlagat, godis, fiskdamm och tombola 
 
Vi serverar ärtsoppa (även vegetarisk), glögg, hembakat, varm korv, varma och kalla 
drycker. En nyhet för i år, litet julbord. Lucia med följe kommer kl.13.00 

 

Julbasar i Zürich  
Lördagen den 19 november 2022 kl. 10.00-16.00 

 
Julbasaren 2022 genomförs under mottot: ”Vi bjuder hem er till oss – 

upplev Svenska kyrkans Julbasar i Zürich”, och går av stapeln samtidigt på tre 
(näraliggande) platser: 

1. Svenska kyrkans församlingshem på Kurvenstrasse 1, 
2. Caritas lokaler mittemot på Beckenhofstrasse 16, och 

3. Martin Luther Kirche uppför backen på Kurvenstrasse 39. 

         
 

 
 

FÖRSÄLJNING – SERVERING - GEMENSKAP 
NOTA BENE SJUNGER kl. 11 och kl. 14 i Martin Luther Kirche 

 
Vår efterförsäljning öppnar och pågår tisdag 22/11-fredag 25/11.  För öppettider, se hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/schweiz.  
Efter den 25/11 är det möjligt handla i anslutning till verksamhet i församlingshemmet.  

Träffer 

Quartiertreff 
Schosshalde 
Schosshaldenstrasse 43 
3006 Bern 
Buss nr. 12, hpl Schosshalde 
Parkeringsmöjligheter vid 
Kleemuseum 
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Julbasar i Basel 
Lördagen den 26 november kl. 09.00 - 16.30  

 
I Silberbergsalen,Wohn- und Pflegezentrum, Zum Lamm, Rebgasse 16  

Buss- och spårvagnshållplats: Claraplatz 
Parkering: MUBA-Parking och Parkhaus Rebgasse 20  

 
 
 
 
 
 
 

 
Adventsgudstjänst kl. 17.00 

Plats meddelas senare   

 

Julbasar i Lausanne 

Lördag 3 december kl. 11-17 och söndag 4 december kl. 11-17 

Plats: CPO – Centre Pluriculturel et social d'Ouchy 

Chemin de Beau-Rivage 2 

Program 

Lördag: kl.14:30 Julsånger, kl.15:30 Lucia. 

Söndag: kl.12:00 Julbasargudstjänst med Magnus Aasa, kl.14:30 Julsånger, kl.15:30 Lucia. 

 

Svenska produkter och mat. Servering och hembakt.  

Har du lust att hjälpa till så kan du kontakta Tina Koenig: koenigtina@gmail.com 

 
 

LUCIA I BAAR 2022 – Gudstjänst med Luciatåg lördag 10 december kl. 15 
 
Å rets luciafirande med Onsdaxgruppen öch barnsa ngsgrupperna i Zu rich öch Zug blir i Baar.  
Efter gudstja nsten blir det luciamys öch luciaaperö i reformierte Kirche Baar.  
Vi tränar sångerna pa  barnsa ngen öch pa  Onsdax den 23 növember öch den 7 december. 
Tra ning erbjuds a ven i Luzern pa  svenska klubbens julfest den 4 december pa  Barfu esser kl.15-
18. Sa ngerna la ggs a ven pa  hemsidan sa  det ga r att höppa in spöntant. Ba de barn öch fö ra ldrar 
öch vuxna utan barn a r va lkömna att vara med! Vill ni la na Lucia-linne eller fa  sa ngerna mejlade 
hö r av er till luciaköördinatör Å sa Nyfeler 076 675 24 72 

 
 

Vi säljer julpynt, textilier, kalendrar, presenter, livsmedel och godis 

från Sverige, hemlagad sylt och bakverk. Fiskdamm. 

 

  

Kaffeservering 

med kakor, smörgåstårtor, varmkorv, 

ärtsoppa med punsch, glögg 

about:blank
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Luciatåg i Kirche St. Peter Zürich den 11 december 2022 kl. 13:00  
I år övar vi luciasångerna tillsammans med barnen pa  Svenska kyrkans julbasar (Martin-

Luther-Kirche, Beckenhöfstrasse 40, Zu rich) den 19 november kl.10:00-10:45. O vningen med 

barnen sker utan fö ra ldrar, söm ga rna kan passa pa  att besö ka julbasaren, handla öch fika. Sedan 

sjunger vi na gra sa nger kl 11. Fö r Luciata get tra ffas vi den 11 december kl. 11:45 utanfö r störa 

inga ngen till Kirche St. Peter i Zu rich.  

Barnen kömmer att sjunga fö ljande sa nger: 1. Sankta Lucia 2. Staffan var en stalledra ng 3. Tre 

pepparkaksgubbar 4. Göder aftön, Göder aftön 5. Lusse Lelle. Det vöre bra öm barnen kunde ö va 

in sa ngerna redan innan ö vningen pa  julbasaren med hja lp av denna Yöutube-la nk: tiny.cc/lusse 

Om ni har fra gör sa  fa r ni ga rna hö ra av er till Leo Fall (leo.fall@gmx.ch) eller Alexander Roth 

(alexander.roth@gmail.com) Vi ser fram emöt ett fint luciata g! Fullsta ndig införmatiön finns 

att ladda ner pa  www.nöbe.ch öch www.svenskakyrkan.se/schweiz. 

 

 

Luciatåg i Bern 2022 

i Dreifaltigkeitskirche onsdagen den 14 december 
kl.18.30 

Va lkömna alla ni barn, ungdömar öch vuxna söm vill sjunga med öch 
fira denna fina traditiön! 

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

 

Adventskören i Genève 
Vi ha ller liv i den gamla traditiönen öch tra ffas a ven detta a r fö r att sjunga pa  gudstja nsten den 27 
növember. Tva  ö vningstillfa llen kömmer att ges i növember öch införmatiön kömmer att skickas ut till er 
söm redan finns med pa  sa ndlistan. Vi behö ver fler sa ngare öch sa ngerskör! Hö r av dig till Diakön 
Cecilia cecilia.gharaibeh@svenskakyrkan.se öm du vill vara med. Va lkömmen!   
 

 

Barnverksamhet: I Lausanne leder Ånnasara Raab barngruppen söm tra ffas varannan önsdag, 
med uppeha ll fö r löv. Se kalendariet fö r datum. I Basel a r det barnsa ng varje törsdag (fö rutöm pa  
helgdagar öch under sköllöv) öch samtidigt ö ppet hus fö r alla med fika, gemenskap öch mö jlighet att la na 
bö cker mm. I Zug a r det barnsa ng pa  tisdagseftermiddagar kl. 14.30-16.30 hemma hös Lena Börgensten, 
anma lan till Siri Ånkarförs 079 416 77 32. I Zürich a r det barnsa ng varje önsdag öch fredag kl. 9.30 till 
11.30. Vi tar en barnsa ngsavgift pa  75 chf per familj per termin söm ga r till völönta r- öch lökalköstnader. 
Fö r barn 4-10 a r finns gruppen Onsdax varannan önsdag med uppeha ll fö r löv, se kalendariet fö r datum. 
Köstnad 10 chf per barn per ga ng eller 50 chf fö r hela terminen. Fika inga r. Vi pysslar, leker, sjunger öch 
spelar teater. Under löven kömbineras barnsa ngen i Zu rich med aktiviteter a ven fö r önsdaxbarnen. I 
Bern tra ffas vi önsdagar en ga ng i ma naden. Obligatörisk anma lan till Å sa Nyfeler 076 675 24 72. 
Köstnad 5 chf per barn per ga ng. 

 

Kören i Lausanne:  Kyrkökö ren i Lausanne sö ker sta ndigt nya sa ngare! Ma n med kö rvana a r 
sa rskilt va lkömna. Vi tra ffas pa  tisdagkva llar kl. 20-22 i fö rsamlingshemmet. Obligatörisk anma lan till 
Ånnasara Raab 079 767 36 40. Va lkömmen! 

about:blank
about:blank
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Ur Församlingsboken 

Döpta 

Axel Franco Kalderén, döptes den 3 september i Sankt-Sulpice 

Arthur Carl Denis, Holmström, döptes den 11 september i Presilly, Frankrike 

Florine Alva Zollinger, döptes den 1 oktober i Bouveret 

Cosmo Alexander Bond, döptes den 4 oktober i Verbier 

Konfirmerade 
Anna Skoog, konfirmerades den 7 september i Baar 
 
Avlidna 
Anna-Greta Borg-Andersson, Zürich, född den 23 december 1923, avled den 18 september 
 
 
 
*************************************************************************************************** 
 

ANDRUM 

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften Herre kär. 

Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är 

Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand, 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. 

Svensk psalm 249:3 av Lina Sandell. 

 

Mitt i höstmörkret bryter allhelgonahelgen in med ljus, värme, vemod, glädje och sorg. Vi påminns 

om de som lämnat oss. Jag minns en begravning då ett litet ljus stod på kistan. Några små barn 

fanns med och jag sa nog något om att här i kapellet finns bara farfars gamla utslitna kropp: -Men 

den behöver han inte mer, för nu har han fått en ny kropp i himlen, och där springer han runt, och 

kanske hoppar han igen, och kanske låter Gud honom få se oss här en liten stund.  

Lilla Isak, 4 år, stod stilla en stund och sedan hämtade han ljuset och bar det försiktigt till 

fönsterposten. Jag frågade stilla vad han gör och han svarade: -Jo, det måste vara lättare för farfar 

att se genom glasfönstret än genom taket! Vilken barnatro! Jag tänker att svårare behöver det inte 

vara för oss, att våga lita på att Gud finns i en högre dimension, och att det är dit vi en dag har 

möjlighet att komma när vi lämnar vårt jordeliv här. Min bön är att Gud ska beröra oss i denna tid, 

och värma och trösta oss i vår saknad efter någon som fått gå före, och ge oss det hopp som 

sträcker sig bortom döden och ända in i evigheten. 

/Magnus Aasa 


