Verksamhetsberättelse 2021 föreningen Svenska kyrkan Zürich-Basel
Svenska kyrkans omorganisation i Schweiz
Kyrkostyrelsen i Sverige beslutade den 26 mars 2020 att slå samman Svenska kyrkans båda
utlandsförsamlingar Zürich-Basel och Lausanne-Genève-Bern. Rådet för Svenska kyrkan i utlandet
beslutade den 25 maj 2021, §45, att församlingarna Lausanne-Genève-Bern och Zürich-Basel upphör den
14 augusti 2021 och att ett interimt kyrkoråd för Svenska kyrkan i Schweiz skapas från och med den 15
augusti 2021.
I och med att församlingen Svenska kyrkan Zürich-Basel upphörde fortsatte vi i föreningsform inom den
nya församlingen Svenska kyrkan i Schweiz. Ett interimt kyrkoråd med representanter från båda
föreningarna bildades under ledning av Marianne Ejdersten. Interimkyrkorådet har haft ett nära samarbete
med vår förenings styrelse (här och i våra stadgar kallad kyrkorådet). I september erbjöds Magnus Aasa
den utlysta kyrkoherdetjänsten för hela Schweiz med tillträde 1 januari 2022. Det hölls en gemensam
onlinesamling med Visby stift och Kyrkokansliet i slutet av september. Under hösten 2021 har
interimkyrkorådet mötts 8 gånger för att arbeta med omorganisationen. Magnus Aasa har deltagit i
interimkyrkorådets möten som adjungerad observatör. Han deltog även i kyrkorådets decembermöte.
Verksamhetens omfattning och förutsättningar
Trots pandemirestriktionerna som framför allt i början av året begränsade verksamheten har vi kunnat
bedriva kyrklig verksamhet med aktiviteter och gudstjänster i huvudsak på tre platser, i Zürich (med
verksamhet och gudstjänster i församlingshemmet och gudstjänster i den tyska lutherska kyrkan), i Basel
(med verksamhet och gudstjänster i Zinzendorfhaus och gudstjänster i olika lokala kyrkor) samt i Baar
(med gudstjänster i den reformerta kyrkan). Under jul och påsk firas normalt även gudstjänster hos
Birgittasystrarna i Lugano och i maj pilgrimsgudstjänst i Luzern samt i juni utflyktsgudstjänst i
Magstatt-le-Haut i Frankrike. Dessa kunde tyvärr inte genomföras 2021. Verksamhet bedrivs även i
Tyskland i området kring Freiburg im Breisgau där många svenskar bor.
Marcus Heutmann, kyrkoherde för Svenska kyrkan Lausanne-Geneve-Bern, var vår tillförordnade
kyrkoherde till den 14 augusti. Jan Fredriksson ansvarade, på kyrkoherdens uppdrag, som timanställd för
att leda gudstjänsterna och blev från augusti tillsammans med Håkan Nilsson anställd som vikarierande
kyrkoherde fram till årsskiftet. Diakon Evelin Heutmann var engagerad i konfirmationsundervisningen
och konfirmationsmässorna. Anställd hela året som ekonomiassistent på 40 % var Helena Hellberg.
Föreningen har dessutom haft samarbete med en handfull musiker som arvoderats vid olika gudstjänster.
Som ungdomsvolontär var Klara Lindberg anställd januari till juni och från september till december.
Föreningens barn- och ungdomsverksamhet har kunnat upprätthållas genom att förutom Klara även Britt
Ott-Nilsson i Basel, Åsa Nyfeler i Zürich samt Lena Borgensten i Zug har gjort fina insatser.
Kyrkorådet, föreningens styrelse, bestod av 10 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt kyrkoherden
(fram till augusti Marcus, och därefter Jan Fredriksson) och hade 9 möten under året varav ett var det
konstituerande som hölls direkt efter kyrkostämman. Detta möte, kyrkostämman samt ett kyrkorådsmöte i
juni i församlingshemmet genomfördes som hybridmöten, annars skedde alla möten på zoom. På
kyrkostämman invaldes Helen Severinsson som ny ersättare i kyrkorådet. Ursula Thommen avtackades.
Föreningens målsättning
Den övergripande målsättningen för vår förening är att vara en svensk kyrka som fyller de specifika
behov som svenskar, svenskättlingar och andra svenskspråkiga i Schweiz har. Vi vill fungera som ett
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komplement till de tysktalande församlingarnas kyrkliga verksamhet. Det handlar om att skapa
svenskspråkiga mötesplatser, erbjuda gemenskap och att stärka människors tro. Svenska kyrkan är också
en viktig dialogpartner när utlandssvenskar möter det okända och svårtolkade. Här finns en viktig uppgift
att fylla i glappen mellan kulturerna, språken, teologin och traditionerna.
Medlemskap och information
Föreningen har ingen medlemsförteckning, men det finns ett adressregister med ca 1500 adresser. Antalet
svenskar i vår förenings upptagningsområde är dock många fler än så och omfattar omkring 10 000
personer. Till det kommer ett stort antal besökare från Sverige. Medlemsavgiften är 0 CHF. Tidigare har
2-3 gånger om året kyrkobladet Rundbrev skickats ut till alla i detta adressregister. Sedan augusti 2019
har inget sådant skickats ut. Istället har vi skickat nyhetsbrev per email och några gånger i pappersform.
Detta nyhetsbrev innehöll februari till juni varje månad en teologisk betraktelse av Marcus Heutmann. Jan
Fredriksson ansvarade för de två utskicken under hösten som även skickades ut i pappersform. De olika
barngrupperna kommunicerar vi med via gruppchat på whatsapp och signal. Hemsidan var under hela året
en levande mötesplats som uppdaterades kontinuerligt av Helena Hellberg och Åsa Nyfeler. Både
hemsidan och facebook möjliggör att man i Schweiz och Sverige och på andra håll har kunnat följa med i
vårt kyrkliga arbete. Facebookssidan uppdaterades regelbundet av volontären Klara Lindberg, Åsa
Nyfeler och av diakoniassistenten Anna Skoog. Även diakon Cecilia Gharaibeh som diakonvigdes den 1
september för diakoniarbete i Svenska kyrkan i Schweiz har informerat på vår facebooksida och lagt ut
till exempel digitala andakter tillsammans med Håkan Nilsson vilket har uppskattats och bidragit till att
levandegöra sidan. Facebooks evenemangskalender har använts flitigt. De löpande inläggen av text och
foton med inblick från våra aktiviteter uppskattas särskilt och bidrar till att sidan har ett stort antal
besökare. Dessa inlägg delas även i olika Svenskar i Schweiz-grupper.
Gudstjänster och ekumenik
Gudstjänster har firats hela året i Zürich, Basel och Baar med hänsyn tagen till pandemirestriktioner.
Konfirmationen som skulle skett under 2020, men fått ställas in två gånger, kunde genomföras i form av
två konfirmationsmässor i Kirche Unterstrass i Zürich i maj tillsammans med Lausanne-Genève-Berns
församling. Under vårterminen firades ytterligare 4 gudstjänster i Kirche Unterstrass i Zürich. Det firades
även gudstjänst med Jan Fredriksson i anslutning till barnsångsavslutningen i Beckenhofparken i Zürich i
juni. Julavslutning med Luciatåg genomfördes i Zürich liksom 2020 som ett hybridevent med några
besökare på plats och några på zoom. I Basel kunde både adventsgudstjänsten i Kartäuser Kirche och den
traditionella julgudstjänsten i Muttenz med Luciatåg genomföras, och likaså Luciatåget i Zinzendorfhaus.
Under hela året firades gudstjänster i Baar; i februari, mars, april, maj, september, oktober och november.
I Zürich firades under höstterminen en gudstjänst i Kirche Unterstrass, en i Martin Luther Kirche och en i
församlingshemmet. I Basel firades gudstjänst i mars i Zinzendorfhaus, påskgudstjänst i Kartäuser Kirche
samt gudstjänster i Muttenz i maj och i Röschenz i september. I mars anordnades även en mycket
uppskattad skiddag med friluftsgudstjänst i Klewenalp, då Jan Fredriksson predikade. Vi anordnade även
uppskattade evenemang med midsommargudstjänster i Oberwil bei Zug som samarrangerades med
Svenska klubben Luzern, och i Basel i samarrangemang med Svenska klubben Basel där kyrkoherde
Marcus Hautmann avtackades. Utflykten till Dreisamtal och Freiburg i Tyskland i oktober kunde återigen
genomföras och blev mycket lyckad; det var över 30 personer på friluftsgudstjänsten vid
Giersbergkapelle. Den enda gudstjänst vi fick ställa in på grund av skärpta coronarestriktioner i december
var Luciagudstjänsten i Sankt Peter Kirche i Zürich. Julbönen i Chagallkoret i Fraumünster i Zürich
kunde genomföras traditionsenligt med sång av Åsa Dornbusch. Under året kunde även återigen den
ekumeniska trespråkiga gudstjänsten i Kartäuser Kirche i Basel i september äga rum. Den personliga
kontakten mellan prästkollegorna och förtroendevalda har fortsatt trots minskad ekumenik på grund av
pandemin. Inom BELK (Bund evangelisch-lutherischer Kirchen in der Schweiz und Liechtenstein) har
präst- och styrelsemöten regelbundet ägt rum, varav huvuddelen online. Den 18 september deltog vi med
5 representanter från kyrkorådet på årets Belkseminar i Basel som hade det mycket intressanta temat
interkulturell kompetens. Under året har 3 begravningsgudstjänster och 5 barndop genomförts.
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Barnverksamhet
Våra barngrupper är mycket viktiga för den kyrkliga verksamheten. Barnsång 0-5 år har ägt rum två
gånger i veckan i Zürich, en gång i veckan i Basel och en gång i veckan i Zug under hela året, samt en
gång i veckan i Wettingen. Grupperna har kunnat fortsätta under pandemin med iakttagande av de
särskilda restriktionerna. Detta innebar till exempel att man i Basel och Zug träffades utomhus under årets
första halva, och att man inomhus fick träffas i begränsat antal (januari och februari 5 personer, sedan 15).
Vi har även erbjudit hybrida träffar då man kunnat vara med även på zoom. Vi erbjöd två
familjeskiddagar, en i Stockhütte i januari och en i Klewenalp i mars. Åsa Nyfeler ledde skidskola och
Klara Lindberg lekar och barnpassning. På långfredagen anordnades en mycket uppskattad utflykt med
barnsångsgrupperna till Rieterpark i Zürich där barnen fick leka lekar och leta påskägg. På
midsommarfirandet i Oberwil bei Zug anordnade Åsa Nyfeler lekar med barnen. På Julbasaren ordnade
Klara fiskdamm och pyssel. Julavslutningen bjöd på ett mycket uppskattat Luciatåg. Samarbetet med
Svenska skolföreningen fördjupades under året tack vare en gemensam författarkväll. Även i Basel har
samarbetet med Skolföreningen intensifierats, tack vare Helen Severinsson. Onsdax för barn 4-10 år i
Zürich har genomförts varannan vecka hela året och hade 5-7 barn. En ny grupp, onsdagsung startades
upp på prov i januari för barn 11-13 år varannan vecka. Den fortsatte till juni med 3-4 barn, men startades
inte upp igen under hösten (på grund av att barnen som varit med flyttade och inga nya anmälde sig).
Ung i Zürich
Unga svensktalande 17-30 åringar som vistas i Schweiz har erbjudits en mötesplats i församlingshemmet
på tisdagkvällar. Dessa träffar har kunnat genomföras hela året, men i januari-februari med begränsning
inomhus till 5 personer och sedan 15. Det har ordnats flera utflykter, vandringar och skiddagar, till
exempel en längdskiddag i Rothenthurm i februari. Ung i Zürich-arbetet har letts av Frida Mattsson
tillsammans med vår volontär Klara Lindberg.
Diakoni, luncher, julbasar och öppet hus
Anna Skoog har under 2021 börjat som diakoniassistent i föreningen och startat projektet Tillsammans
som hjälper människor på olika sätt, både praktiskt, själsligt och medmänskligt. En uppstartsapero för alla
intresserade genomfördes i september. Tillsammans har med hjälp av flera frivilliga besökt äldre svenskar
på äldreboenden och i hemmen. Dessa besök har varit otroligt uppskattade. Enskilda insatser såsom hjälp
att skaffa ID-kort på konsulatet har också utförts. Även regelbundna träffar i församlingshemmet i form
av Torsdagsfikan har startats upp med första träff den 4 november. De uppskattade tisdagsluncherna
startade även upp igen i Zürich i september efter nästan två års uppehåll. Vi kunde genomföra alla fyra
inplanerade luncher, inklusive jullunchen. Även i Basel startade luncherna upp igen och det blev en
torsdagslunch både i oktober och en i november. Dessa kunde genomföras tack vare vår volontär Klara
Lindberg och vår blivande volontär Siri Ankarfors som var på förberedande besök en vecka i oktober. En
välbesökt jullunch med knytis kunde även genomföras i Basel, men Basels julbasar fick tyvärr ställas in
på grund av coronarestriktionerna. Istället ordnades i Basel av Britt Ott-Nilsson, liksom 2020, under flera
tillfällen en lyckad julförsäljning. En apero inför julbasaren i Zürich hölls under september månad. Inför
och under julbasaren var det många frivilliga som arbetade under ledning av Helena Hellberg. Basaren
genomfördes på traditionellt vis i Freie Evangelische Schule i Zürich och blev välbesökt och mycket
uppskattad. Även vår blivande kyrkoherde Magnus fanns på plats (vid pianot). Klara, vår volontär,
genomförde även under året projektet Torsdagsträning i Beckenhofparken för att, med träning och
välbefinnande som utgångspunkt, erbjuda gemenskap och skapa en mötesplats. Flera uppskattade cafétillfällen har även genomförts tack vare Klara; Semlecafét i februari, Våffelcafét i mars och Kanelbullens
dag i oktober. Även här var målsättningen möten och samtal. Den 11 november genomfördes en öppet
hus-kväll. Det var en författarkväll i samarbete med Svenska skolföreningen där Ylva Hällen, SVTprogramledare och författare till Ylvania-böckerna föreläste. Det bjöds även på apero och många skratt.
Uppslutningen var god; så många människor hade vi inte sett på länge i församlingshemmet i Zürich!
Kyrkorådet, föreningen Svenska kyrkan Zürich-Basel, den 14 juni 2022
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