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Verksamhetsöversikt 2020 
 
Verksamhetens omfattning och förutsättningar 
Arbetet i församlingen bedrivs i huvudsak på tre platser, Zürich (med verksamhet i 
församlingshemmet och gudstjänster i den tyska lutherska kyrkan), Basel (med 
verksamhet och gudstjänster i Zinzendorfhaus) samt Baar (med gudstjänster i den 
reformerta kyrkan). Under jul och påsk firas även gudstjänster hos Birgittasystrarna i 
Lugano. Församlingen omfattar geografiskt 18 av de 26 kantonerna i Schweiz. Därtill 
kan svenskar boende på andra sidan gränsen i grannländerna Liechtenstein, Tyskland, 
Italien, Österrike och Frankrike anmäla sitt intresse för församlingens verksamhet. 
Särskilt ska nämnas en grupp svenskar som bor i området runt Freiburg i Tyskland. Här 
anordnas varje år gudstjänster, utflykter och firas Lucia. 
 
Vi har under året på grund av coronapandemin inte kunnat ha igång all verksamhet. 
Restriktionerna med bland annat sammankomstförbud för fler än 5 personer, som 
infördes under mars månad 2020 lättades under sommaren och början av hösten. Då 
kunde vi återigen träffas och följde vårt skyddskoncept med bland annat munskydd 
inomhus. Från november tvingades vi åter ställa in alla gudstjänster och andra 
samlingar. Undantag gjordes för barngrupperna.  
 
Personalen bestod under första halvan av 2020 av en vikarierande kyrkoherde 100% 
utsänd av SKUT, Håkan Nilsson. Han tjänstgjorde fram till sista juni. Från 1 juli 
tillträdde Marcus Heutmann, kyrkoherde för Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern 
som tillförordnad kyrkoherde. Församlingens mångåriga lokalt anställda ekonom på 
40%, Cecilia Nilsson avslutade sin tjänst den 31 maj. Hennes efterträdare blev Helena 
Hellberg som tillträdde den 1 september, även hon anställd 40 %. Församlingen har 
dessutom samarbete med en handfull musiker som arvoderas vid olika gudstjänster. För 
första gången har församlingen under 2020 inte haft någon av SKUT utsänd diakon. För 
att hålla igång verksamheten har därför volontären fått ytterligare ansvarsområden och 
frivilliga har ansvarat för barngrupperna, främst Britt Ott-Nilsson i Basel och Åsa 
Nyfeler i Zürich. Året började med att vi saknade både diakon och volontär under 
januari månad, så då ledde Åsa Nyfeler tillsammans med Håkan Nilsson 
barnaktiviteterna. Från februari till juni och september-oktober var Linda Skogsmyr 
anställd som volontär. Dessutom var även Eva Rosengren anställd som volontär i 
februari 2020 för att leda verksamheten och arbeta in Linda. Halva juni, juli och augusti 
ledde Åsa aktiviteterna i Zürich och Britt i Basel. Vi hade på båda platserna endast 3 
veckor sommaruppehåll. De flesta träffar under sommaren arrangerades utomhus och 
var mycket uppskattade med god uppslutning på mellan 5 och 10 familjer per gång. 
Under november månad var Åsa Davidsson volontär.  
 
Kyrkorådet som under 2020 hade 11 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt 
kyrkoherden, träffades 8 gånger. Det var två möten fysiskt i Zürich i början av året, 
övriga möten hölls på zoom. I juni ordnades dessutom ett fysiskt möte med delar av den 
västra församlingens kyrkoråd för att lägga grunden för det framtida samarbetet och 
under hösten hade vi ett sådant möte på zoom. Anna Tengå överlämnade efter 
kyrkostämman ordförandeskapet i kyrkorådet till den nya ordföranden Lena Borgensten. 
Åsa Nyfeler tog sig an vice ordförandeskapet. Paul Hegraeus valdes som ny ledamot och 
fick rollen som kassör. Församlingens verksamhet har påverkats mycket av att ordinarie 
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personal saknats. De ideella insatserna har varit betydande i omfattning och en 
förutsättning för att verksamheten har kunnat fortgå.  
 
Medlemskap och information 
Församlingen har ingen medlemsförteckning och medlemsavgiften är 0 chf. Däremot 
finns ett adressregister. Tidigare har 2-3 gånger om året kyrkobladet Rundbrev skickats 
ut till dem som har lämnat sin e-mail eller postadress. I registret finns ca 1500 hushåll, 
men antalet svenskar i den östra delen av Schweiz är mycket större än så och beräknas 
omfatta omkring 10 000 personer. Dessutom tillkommer ett stort antal besökare från 
Sverige. På grund av pandemins långsiktiga planeringssvårigheter har inget Rundbrev 
kommit ut under 2020, utan istället har det digitala månadsbrevet även skickats ut per 
post. Detta utskick har utöver församlingsinfo varje månad innehållit en teologisk 
betraktelse. Hemsidan är en levande mötesplats som uppdateras kontinuerligt och gör att 
man både i Schweiz och Sverige och på andra håll kan följa med vad som händer. Vi 
publicerar och kommunicerar också regelbundet på Facebook. 
 
Redovisning av uppsatta mål 
Den övergripande målsättningen är att vara en svensk kyrka som fyller de specifika 
behov som svenskar, svenskättlingar och andra svenskspråkiga i Schweiz har och som 
kompletterar de tysktalande församlingarnas verksamhet. Det handlar om att skapa 
mötesplatser och att stärka tron, öppenheten och hoppet. 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. 
 
Gudstjänster 
Gudstjänst har firats i Zürich, Basel och Baar i sedvanlig ordning fram till mitten av 
mars. Sedan rådde allmän lockdown i Schweiz fram till början av juni. Under denna tid 
ordnades gudstjänster via internet. Däremot kunde en friluftsgudstjänst hållas i samband 
med midsommarfirande på Tellenörtli i Oberwil bei Zug. Uppslutningen var mycket god 
och Håkans predikan mycket omtyckt. Åsa Nyfeler ledde barnen i lekar och dans.  
 
Den planerade konfirmationsgudstjänsten i juni tillsammans med Lausanne-Genève-
Berns församling fick ställas in på grund av covid-restriktionerna och flyttades först till 
november 2020, och sedan till våren 2021.  
 
Under hösten började gudstjänstverksamheten som vanlig men fick sedan ställas in igen 
från mitten av oktober på grund av pandemin och av att vår nye mobila vikarierande 
präst inte längre kunde sändas ut från Sverige. Alla advents- lucia och julgudstjänster 
ställdes in, men vi kunde ha två luciatåg med barngrupperna som Åsa Nyfeler ledde. De 
sändes även via zoom och blev mycket uppskattade. För att skapa alternativa lösningar 
till de fysiska gudstjänsterna gjordes flera digitala gudstjänster av Mats Björk ända fram 
till jul. Han hade även live-morgonandakter på zoom varje dag under adventstiden. 
Under året har inga vigslar förrättats, men 4 begravningsgudstjänster och 6 dop. 
 
Undervisning 
Det övergripande målet för församlingens undervisning för 2020 har varit att erbjuda 
tillfällen för olika åldrar att på svenska utifrån ålder, förutsättningar och behov fördjupa 
och vidareutveckla kunskaper och erfarenheter av kristen tro och livsfrågor. Vi har 
många barn i förskoleålder som kommer till våra barngrupper varje vecka och några i 
skolålder som kommit till våra onsdagssamlingar varannan vecka. Vi har fokus på att 
vidareutveckla undervisningen i dessa samlingar. Vi har kontakt med många i 20-40 
årsåldern när de deltar i föräldrabarngrupper och i unga vuxna grupper och här har vi 
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många goda samtal. En utmaning är att fördjupa dessa samtal och möten, en annan är att 
skapa mötesplatser även när barnen går i skolan och de vuxna jobbar.  
 
Ett annat undervisningsmål är att erbjuda konfirmationsundervisning för ungdomar som 
bor i församlingen. Så har gjorts även detta år, men ingen ny grupp har startat, utan 
gruppen som startade hösten 2019 i samarbete med Lausanne-Geneve-Bern församling 
har fortsatt eftersom konfirmationen ännu inte kunnat ske. Delvis fick läsningen ske 
digitalt. Ett planerat läger fick ställas in på grund av pandemin. 
Konfirmandundervisningen är en stadig tradition i församlingen som verkar fylla ett 
behov vid sidan av andra alternativ för konfirmation. Som fortsättning på 
konfirmandverksamheten erbjuder vi tidigare års konfirmander att vara med som 
konfirmationsledare. Våra samtalskvällar och öppet hus har inte kunnat genomföras på 
grund av pandemin, men under ledning av Mats Björk hölls en samtalsgrupp i Zug som 
ägde rum delvis i ett fysiskt möte och delvis digitalt. 
 
Barnverksamhet 
Våra barngrupper är ett viktigt inslag i församlingens arbete. Barnsång 0-5 år äger rum 
två gånger i veckan i Zürich, en gång i veckan i Basel, och en gång i veckan i Zug, samt 
en gång i veckan i Wettingen. Barngruppen i Zug startades för första gången under 
hösten på initiativ av Åsa Nyfeler och Lena Borgensten tillsammans med intresserade 
mammor genom en facebook-diskussion. Gruppen träffas på olika lekplatser i Zug. 
Barngruppen i Wettingen i kanton Aargau har setts en gång i veckan under 2020 
förutom under lockdown och lov. De träffas 10-15 personer i Svenska kyrkans regi, men 
utan ledare från kyrkan, normalt sett i Reformierte Kirche i Wettingen (Etzelstrasse 22), 
men sedan sommaren utomhus på olika lekplatser på grund av Covid-smittrisken. 
Kontaktperson är Anna Nyström.  
 
Uppslutningen på barnsången har varit mycket god trots pandemin, men har sedan 
uppstarten i höstas haft lite färre deltagare än normalt 3-5 familjer per gång. Sedan i 
höstas har man även varje gång i Zürich kunnat vara med på zoom. En möjlighet som 
utnyttjats av ca 1-5 familjer per gång och fortfarande uppskattas. Coronarestriktionerna 
har också inneburit att endast barnen och ledaren får sjunga. Föräldrarna nynnar och gör 
rörelser. Verksamheten leds för nuvarande av frivilliga resp. volontären i församlingen. 
Återkommande inslag i barnverksamheten är pannkaksgudstjänsterna (som vi hade två 
gånger under året, den 5 februari med Håkan Nilsson som präst och den 14 oktober med 
Mats Björk), samt julgransplundringen i januari. Barn 4-10 år har inbjudits till onsdax 
med lek, teater och sång varannan vecka i församlingshemmet i Zürich. Ansvarig för 
barngrupperna har varit Åsa Nyfeler tillsammans med volontären.  
 
Ung i Zürich 
Unga människor som studerar, jobbar som aupair eller vistas i Schweiz av annan 
anledning erbjuds en mötesplats i församlingshemmet på tisdagkvällar. Det ordnas även 
temakvällar och utflykter. Arbetet leds av Frida Mattsson tillsammans med volontären. 
Träffarna pausades under vårens lockdown men återupptogs i september för att åter 
pausas i oktober på grund av covidläget. I januari startade vi åter träffarna men med max 
5 deltagare. 
 
Kyrkvärdar 
Under hösten har Mats Björk ordnat med kyrkvärdsutbildning delvis via internet, delvis 
i ett fysiskt möte. Det är en positiv utveckling att nya kyrkvärdar har tillkommit i 
församlingen. 
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Diakoni 
Under ledning av kyrkorådets ordförande har en diakonigrupp bildats för att stärka det 
diakonala arbetet i församlingen och eftersom församlingen saknar ordinarie diakon. 
Under pandemins lockdown har många telefonsamtal förts av frivilliga för att 
upprätthålla kontakten med församlingen.   
 
Distansexamen/ levnadsintyg 
Församlingen har varit tentamensvakt för svenska studenter som läser på distans. Det 
ordnades även möjlighet att i våra lokaler göra Tisus-testet som är ett prov i svenska 
språket. Det finns även möjligheten att få sitt levnadsintyg bekräftat av Svenska kyrkan 
för pensionsmyndigheten i Sverige. 
 
Julbasar i Zürich och Basel 
Svenska kyrkans traditionella julbasarer i Zürich och Basel kunde inte genomföras. 
Däremot provades för första gången idén om en popup-affär i Basel med goda resultat. 
Även i Zürich genomfördes ett öppet hus-koncept med försäljning i av svenska varor 
och hembakat i församlingshemmet under flera tillfällen i slutet av november och 
december. Det blev mycket uppskattat och många besökare kom. Skyddskonceptet som 
bestod av avstånd, munskydd, max 10 personer åt gången och ingen servering kunde 
hållas. Planering och genomförande gjordes av Sofia Prüller, Helena Hellberg och Britt 
Ott-Nilsson tillsammans med volontären Åsa Davidsson. Många frivilliga ställde upp för 
att bemanna församlingshemmet de olika dagarna. Försäljningen gick bra, men eftersom 
de traditionella julbasarerna inte kunde äga rum som vanligt har församlingen trots det 
gått miste om stora delar av sina årliga inkomster.  
 
Ekumenik 
I vanliga fall firar församlingen regelbundna gudstjänster tillsammans med den tyska- 
lutherska kyrkan i Zürich och Basel och den Finska kyrkan i Schweiz. Förutom en 
gudstjänst i Basel i september kunde inga ekumeniska gudstjänster äga rum. Däremot 
har den personliga kontakten mellan prästkollegorna och förtroendevalda fortsatt. 
Inom BELK (Bund evangelisch-lutherischer Kirchen in der Schweiz und Lichtenstein) 
har präst- och styrelsemöten regelbundet ägt rum, varav huvuddelen via internet.  
Svenska kyrkan har deltagit i den ekumeniska böneveckan i Pauluskirche, Zürich. 
Församlingen brukar hålla sina gudstjänster i den schweizisk -reformerta och den tyska-
lutherska kyrkan. Samverkan med andra organisationer: SWEA har bidragit under året 
till renoverings-arbeten i församlingshemmet. Församlingen var också närvarande vid 
SWEAs årsmöte.  Svenska skolföreningens traditionella skolavslutningar i juni och 
december där församlingen medverkar kunde inte genomföras detta år.  
 
Framåtblick 
Enligt kyrkostyrelsens beslut från 26 mars 2020 ska församlingen Zürich-Basel och 
församlingen Lausanne-Genève-Bern gemensamt bilda Svenska kyrkan i Schweiz. 
Föreningarna kvarstår dock och kommer båda ingå i den nya församlingen. Det återstår 
ett stort arbete att, utifrån nya förutsättningar, föra samman båda församlingarna och att 
hitta nya arbetssätt för att kunna utveckla den svenskkyrkliga närvaron i hela Schweiz 
med den lokala ekumeniken som utgångspunkt.  
 
Zürich, den 7 april 2021 
 
Marcus Heutmann, tf kyrkoherde Zürich-Basel församling 


