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Vill du hyra våra lokaler på Kurvenstrasse 1 i Zürich
För dig som behöver hyra våra lokaler till en födelsedagsfest, ett styrelsemöte, ett föredrag eller en utställning av något
slag, finns nedanstående lokaler att välja mellan. Bokning sker via expeditionen. zurich@svenskakyrkan.se
Där får ni också instruktioner vad som gäller i samband med uthyrning.

Bidrag i CHF till församlingen vid uthyrning
Lokal

Förmiddag, eftermiddag eller kväll

Hel dag + kväll

Körrum

70

120

Stora rummet

70

120

Bibliotek

50

80

Stora rummet + bibliotek

90

150

Alla rum

160

250

Stora rummet

Körrum

Bibliotek

Foto: Siv Rang

Gör en volontärinsats i församlingen

Pannkaksgudstjänst:
Grädda pannkakor.

Det finns många möjligheter att vara med och hjälpa till i våra
olika verksamheter. Du kan vara med en gång eller flera.

Tisdagslunch: Hjälpa till att
laga mat till ca 15-20 personer
vara med och duka, diska samt
att sitta och prata med de som
Eller vill du sköta våra blommor, hjälpa till att städa eller
kommer.
hjälpa till vid speciella evenemang som julgransplundring och
basar, kyrkkaffe, konfirmation.
Barnsång: Hjälpa till med fikat o
disken, läsa en saga eller pyssla
med de större barnen.
Cafe Svensson: Duka fram kaffe o
kakor, kanske baka, ta hand om
gästerna.

Hör av dig till:
Diakon: 079 304 14 38
charlotta.hedstrom@svenskakyrkan.se
Präst: 079 416 77 32
hakan.nilsson@svenskakyrkan.se
f.o.m 1 november 2019
jan.fredriksson@svenskakyrkan.se
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Vår församling
Kyrkan är en träffpunkt för svenskar som bor i Schweiz, är på besök eller planerar att bosätta sig här. Det centrala för oss är att fira regelbundna gudstjänster och finnas till för att
dela såväl svårigheter som glädjeämnen.
Vi erbjuder dop, konfirmation, kyrklig välsignelse för brudpar och hjälper till med
begravningsgudstjänster.
Vi organiserar ett brett utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar.
Vår breda verksamhet bidrar till att upprätthålla det svenska språket, kyrkliga och sociala
traditioner.
I vår utlandskyrka är det endast prästen och diakonens lön som betalas från Sverige.
Vi är beroende av frivilliga bidrag för att täcka in alla andra kostnader såsom hyra för
församlingshem och kyrkor, lön för ekonomiassistent städning, kopiatorer, datorer,
Rundbrevet med mera.
Kyrkoherde
Jan Fredriksson
Från 1 november
2019
Mobil:
+41 (0)79 416 77 32
jan.fredriksson@svenskakyrkan.se

Vikarierande kyrkoherde tom 31 oktober 2019
Håkan Nilsson
Mobil
+41 (0)79 416 77 32

Diakon
Charlotta Hedström

Administration/ekonomi
Cecilia Nilsson

charotta.hedstrom@svenskakyrkan.se

cecilia.x.nilsson@svenskakyrkan.se

Mobil: +41 (0)79 304 14 38

Telefon: +41 (0)44 362 15 80

hakan.nilsson@svenskakyrkan.se

För stöd och gåvor
Postcheckkonto: 80-2508-4
Schwedische Kirche,
8000 Zürich
IBAN
CH 12 0900 0000 8000 2508 4
BIC POFICHBEXXX
Skriv tydligt avsändare!

Expedition och Församlingshem: Svenska kyrkan Zürich-Basel/Schwedische Kirche,
Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich
Telefon: +41 (0)44 362 15 80
Email. zurich@svenskakyrkan.se
Våra telefontider:

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/zürich

Måndag: 8.30-10.00, 14.00-15.30
Tisdag: 8.30-10.00

Kontakta oss gärna via våra mobiler. Samtal eller SMS.
Besökstid: Enligt överenskommelse

Annonsera i vårt Rundbrev
Rundbrevet i A-4 format postas till ca 1600 adresser = medlemmar. Det sänds dessutom ut ca. 500 st via vårt emailadressregister.

Annonspriserna
”Visitkort” 60 x 85 mm
¼ sida
½ sida
Helsida A4
Insida omslag A4
Baksida A4

Nästa nummer ges ut i januari 2020. Sista dag för underlag
till annonser är 15 december.
Kontakta: Tomas Tengå, tomastenga@gmail.com
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Magnus har ordet
Vad har Gud på hjärtat?
Vad säger då Gud? Det finns uppmaningar i Bibeln som utmanar
oss och ger oss uppdrag och ansvar.
I gamla testamentets första boks första kapitel säger Gud till
människorna att de skall uppfylla jorden med sina barn och
härska över jorden och djuren. Härska kan betyda leda och ta
hand om. Här finns tanken om att vi har fått ett uppdrag att
skydda och vårda så att skapelsen kan finnas och fungera i framtiden.
I Moseböckerna i Gamla testamentet finns lagar och regler och
där säger Gud att vi skall ta hand om främlingen som söker
skydd hos oss och om änkan och den faderlöse.
I nya testamentet säger Jesus att vi skall älska varandra som han
har älskat oss.
Gud räknar enligt Bibeln med oss och dessa uppmaningar kan
betyda mycket i olika situationer när vi står inför vägval av olika
slag.
Det finns också texter i Bibeln om hur mycket Gud älskar oss
och om hur viktigt varje människoliv är.
Vissa saker som Gud säger till oss i Bibeln kan vi ta till oss utan
att tro på Gud eftersom det finns andra anledningar till att hålla
med. T.ex. vetenskap eller erfarenhet.
Andra utsagor från Gud är helt meningslösa ifall Gud inte finns
eller inte är den som Bibeln säger att Gud är. Det handlar om
Guds löften och Guds kärlek.. Det är ju fantastiskt att jag har ett
människovärde och mänskliga rättigheter, men tänk om den
Gud som har koll på galaxer och kvarkar också bryr sig om mig
och vill något med min existens, ja rent av vill ha kontakt med
mig. Om detta är sant så ger det mig ett helt annat utgångsläge
och perspektiv i livet.
Detta är något som kyrkan vill förmedla. Ibland tänker människor att det där med Gud känns så osäkert, så det få vara så
länge, tills det kanske dyker upp ny kunskap som sätter Gud i ett
nytt ljus.
Varför lämna något så stort åt ödet?
Jag tycker att det är så pass stort att Gud vill ha kontakt med oss
och säga ord om hopp, leda oss till meningsfullhet och ge oss
viktiga uppdrag, att jag menar att det är viktigt att lyssna och ta
det Gud säger på allvar.

Foto: Valentin Nordström

Vad har Gud på hjärtat?
Överallt har vi kommentarerna och kommentatorerna.
Människor som kommenterar stort och smått i breda och
smala medier. Människor som kommenterar med mycket
fackkunskap och trovärdighet och människor som utgår
mer ifrån känslor och upplevelser.
Det är ofta skönt att höra vad folk tycker och ta hjälp av
deras erfarenheter för att kunna ta bättre beslut och få
uppleva nya saker. Det kan handla om filmtips, mattips,
ekonomitips och diverse andra tips. Det kan också handla
om utmaningar och uppmaningar om att leva mindre slarvigt och osolidariskt. Det kan också handla om att få höra
saker som ger trygghet och glädje i det dagliga livet.
Ibland saknar vi vettiga kommentarer och ibland vet vi
inte riktigt vad vi skall tro och tänka i viktiga frågor.
Ibland tänker vi att det skulle vara intressant om Gud
kunde kommentera och tipsa oss lite med sitt utifrånperspektiv. En del av oss ställer frågor till Gud i tron att Gud
kan och vill svara på något sätt. Många kommer till det
läget någon gång i livet, där man gör någon form av långskott och ställer frågor till gud utan att vara säker på om
Gud finns.
Vad har Gud att svara på våra frågor? Vad finns det för
budskap från andra sidan av himlarymderna och från den
som har ett tidsperspektiv som täcker miljarder år.
I bibeln finner vi ord som tillskrivs Gud. Vi kan ibland uppleva eller möta människor som har upplevt tilltal från Gud
rakt in i vår tid och vår situation.

Det är också viktigt att bibehålla argumenten för människovärde och för mänskliga rättigheter i en tid när andra synsätt
får idémässigt inflytande. men också genom att andra kulturer
får mer politiskt och ekonomiskt inflytande.
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Tack för 5 fina år
Som präst har jag ägnat mig mycket åt orientering.
Jag har letat efter byar i Tanzania, bondgårdar i Skåne och
små kapell och alpbyar i Schweiz. Målet för letandet och resandet har alltid varit möten. Möten med människor. Möten i
glädje, möten i sorg, möten i vardagen och möten till fest och
högtid. Jag har haft förmånen att möta många av er på många
olika fascinerande platser i detta vackra land. Jag har varit ute
med spårvagn, buss, tåg, bil, färja och linbana för att komma
fram till platser för gudstjänst, dop, bröllop, begravning, läger
och samtal.

till sommaren 2020, med eventuell förlängning beroende på
vad utredningen kommer fram till.
Två dagar innan jag fick det beskedet, hade jag läst att de
behöver en familj- och ungdomspräst i Ljungskile några mil
norr om Göteborg. Det är där vi har vår Sverigebas (en liten
vit skärgårdsstuga i Bohuslän). Jag sökte då tjänsten och fick
den. Detta innebär att vi nu flyttar till Ljungskile i sommar och
att jag börjar som präst i Ljungskile i september.
När det gäller församlingen så kommer verksamheten att
löpa på som vanligt som du kan läsa här i Rundbrev. På sidan
9 kan du läsa om Håkan Nilsson och Jan Fredriksson som
kommer att fungera som präster i församlingen under nästa
läsår.
Under dessa år har jag fått göra saker som ligger mitt i min
komfortzon och saker som ligger lite utanför den.
Jag har försökt laga svensk husmanskost, som dillkött och
kålpudding och tillsammans med andra skapa julbord och
festliga Apéros .
Vi har kört runt i landet med ägg, sill, Janssons och psalmböcker. Jag har samarbetat med Katoliker, Kristkatoliker,
Reformerta, Lutheraner och några till. Jag har fungerat som
vaktmästare och diskjockey (i gudstjänster) och haft gudstjänster på flera språk och förrättningar där kulturer och
traditioner möttes i glädjekrockar.
Min strävan var och är alltid att alla skall känna sig inbjudna i
samtalet med sina utgångspunkter i predikan, samtal och
bibelstudier.
Nu är det alltså dags för mig att tacka för mig och när du läser detta har du kanske redan sagt hej då till mig och jag har
nog redan flyttat till Sverige.

Det är spännande när man lever i mötet mellan kulturer och
idévärldar.
Sverige och Schweiz kan tyckas som två ganska lika länder och
det finns många likheter, men det finns även stora skillnader.
Kulturskillnaden finns där och det finns idéer och tankegångar
som låter kloka i det ena sammanhanget, men som är omöjliga i det andra.
Det kan handla om familjepolitik, solidaritet eller om när och
var man skall slänga sina sopor.
Bland likheterna finns det viktigaste, att man i båda länderna
har det mycket bra och att det mesta fungerar och man kan
känna sig trygg och omhändertagen. Bland likheterna finns
också en del fyrkantighet och ibland en oväntad pragmatism,
där man minst väntar sig den.
Min ambition har varit att möta dig, som bor i eller besöker
Schweiz och har Svensk anknytning, med nyfikenhet och öppenhet och med en beredskap att överbrygga, tolka och guida
i kultur, språk och religionsfrågor.
Jag vill passa på att tacka för att jag har fått dela lite av livet
med så många av er som finns i församlingens sammanhang
på olika vis.
Jag bad SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) att förlänga mitt
kontrakt från 1 januari 2020 till sommaren 2021 eller 2022.
Biskop emeritus Per Eckerdal har fått uppdraget att under
mars-november 2019 utreda hur framtidens Svenska kyrka i
Schweiz skall se ut, därför kunde jag bara få ett kontrakt fram

Tack skall ni ha allihop och allt gott, Magnus Nordström
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Fyra spännande år i Schweiz
Ibland händer det saker i
livet man inte tror ska
hända.

smålandsanknytning. Den första jag mötte var Johannes Stenberg (han har jobbat med en smålänning som heter Ingvar),
det visade sej att hans far och min mor hade bott på samma
gård. När hans far hade flyttat, fick min mor med syskon hans
fars stensamling och den har jag nu! På gudstjänst i Röschenz
mötte jag Hans Dornbusch (vår operasångare), hans mor
bodde i samma kvarter som min mor. Hon kom ihåg familjen.
På barnsång i Zürich har David med sonen Albert kommit.
Davids farfar hade Alvins hattaffär i Vetlanda. Hemma har jag
en hel kasse med Alvinhattar från min faster, som bodde mitt
emot hattaffären.
Schweiz och mina år här kommer alltid finnas i mitt hjärta. Jag
är tacksam för alla fina människor jag mött. Jag kommer tillbaka på besök! Jag har samma epost då jag kommer att fortsätta som diakon i Gävle. Eller ni hittar mej på Fb, messenger
eller Whatsup.
Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni göra för
dem.
Kom ihåg att besöka de äldre i hemmen eller på sjukhem, man
kan erbjuda sej att t.ex. skjutsa eller ta sällskap till tisdagslunch i Zürich eller torsdagslunch i Basel.

Våren 2015.
En tidig morgon ringer telefonen, det är Johanna Lautmann som jobbar på Svenska
Kyrkan i Utlandets kansli i
Uppsala som frågar mig om
jag kan tänka mej att arbeta
för kyrkan i Zürich?
Ja och så blev det. Min kära make sa ”das ist gut” med tillägget, då kan jag åka skidor. Själv var jag inte helt säker på var
Zürich låg utan frågade vad för språk man pratade där?
Som tur är så går det ju alldeles utmärkt med engelska här, för
tyska kunde jag inte när jag kom hit.
Nu har fyra år gått och jag ska hem till mina nära och kära. Till
min Man och våra barn Linus, Rasmus, Linnea och Robin å
svärdöttrar samt barnbarn, hundar och katt.
Så fantastiskt fina människor jag har fått möjlighet att träffa
här. Det har varit som ett lyckopiller att få sjunga, leka och ha
andakt med tända ljus med alla underbara barn i barnsång
och teatergrupp.
Det är en förmån att få träffa både ung och gammal i församlingsarbetet. Samt en ny yrkesgrupp som jag inte mött tidigare, au pairer och nannys.
Jag skulle aldrig ha klarat av det ansvar ni har när jag var så
ung som ni!
Jag har fått vara med på många Apéros dessa år, det har varit
mycket trevligt. Jag ska försöka införa det i Sverige men det
blir nog svårt, det får nog bli Apéro med druvjuice och kaffe
och om jag har ost å kniv utan osthyvel då tror dom nog jag
blivit tokig.
Tänk så många små barn jag lärt känna: Emelie, Evin, Elof, Elif,
Elis, Ella, Emilia, Elin, Elias och flera Erik. Och det är bara dom
på E jag räknat upp nu.
En Lucia i St Peters Kirche räknade jag till 60 barnvagnar utanför! Tänk att vi fyller den stora kyrkan med alla åldrar som får
höra vår fina skandinaviska kör Nota Bene i det vackraste
mest skönsjungande luciatåg jag någonsin upplevt. Det är en
förmån samt ett vackert minne.
Men varför finns Svenska kyrkan här? Ja bl.a. för några av de
äldre som nu går på Tisdagslunchen ville ha en svensk präst
här. De sydde, bakade, lagade mat, ordnade basarer och
hyrde en fd bagerilokal på Kurvenstrasse i Zürich å byggde om.
Det är den lokal vi fortfarande hyr idag.
Att åka tåg till Basel är ett stort äventyr. Dit har jag åkt för
barnsång, öppet hus kvällar med program, gudstjänster och
med nybakade lussebullar till luciafirandet. Jag är nog en av
de få som lyckats åka tåg i tre timmar från Zürich till Basel tre
ggr! Det händer nämligen ofta något när jag åker, som tågurspårning, jordskred, underminering så det gäller att vara beredd när man ska västerut.
Har jag träffat någon med anknytning till min barndomstrakt i
Vetlanda? Ja, jag tror jag träffat fler här än i Uppsala med

Allt gott önskar jag er. Siv Rang
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Praktikanter på besök
För tredje året i rad har vi tagit emot praktikanter från
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I år fick vi en diakonstudent och en präststudent. Båda studerade på sista terminen
och blev diakonvigda respektive prästvigda nu i somras.
Monika Larsson som länge arbetat som församlingspedagog
blir nu diakon och Solveig som bland annat är lärare blir nu
präst. Båda engagerade sig med stort intresse i församlingsarbetet och fick följa med till olika delar av församlingen. En
solig lördag före påsk åkte vi till Lugano för att fira gudstjänst
där och i Basel var de med på filmvisning och gudstjänst och i
Baar firade vi gudstjänst. De fick vara med och förbereda
aperos, åka till soptippen, delta i de flesta olika församlingsverksamheter och medverka i gudstjänster. Solveig predikade i Philippus kapellet hos Lutherska kyrkan i Basel på långfredagen och Monika gjorde en stor insats i församlingshemmet.
Magnus Nordström, kyrkoherde

Fr.v. Monika Larsson och Solveig Gustafson
Fotot taget av Siv Rang i samband med gudstjänst i
Birgittasystrarnas kloster i Lugano.
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Förändringar i församlingen
Ny diakon

Hösten som ligger framför oss bjuder på nya möten och traditionella aktiviteter. Prästen Magnus Nordström flyttar till
Ljungskile efter fem år här och diakonen Siv Rang flyttar hem
till Storvreta och en tjänst i Gävle pastorat efter fyra år här i
Zürich-Basel. Samtidigt håller den pensionerade Göteborgsbiskopen Per Eckerdal på med en utredning av Svenska kyrkans
verksamhet i Schweiz och kommer i vinter med olika förslag
för hur man skulle kunna organisera verksamheten och vilka
former och tjänster som blir aktuella för Svenska kyrkan i
Schweiz från hösten 2020.
Diakonen Charlotta Hedström som börjar sitt arbete i församlingen i augusti och prästerna Håkan Nilsson, kyrkoherde i
september och oktober och Jan Fredriksson, kyrkoherde i november till och med juni, kommer att arbeta i församlingen
under läsåret 2019-2020. Det är mycket roligt att få hälsa
dessa tre medarbetare välkomna till församlingen och veta att
de alla tre har mycket att bidra med. På följande sidor kan du
läsa lite om Charlotta, Håkan och Jan och på sidan tre finns
deras kontaktuppgifter.

Välkommen
Charlotta Hedström

Hej, jag heter Charlotta och kommer att vara er nya diakon i
Zürich/Basel från augusti.
Jag har varit verksam i Svenska kyrkan i drygt 20 år som både
församlingsassistent, fritidsledare och nu diakon sedan 15 år
tillbaka. Är gift och har två vuxna döttrar och tre barnbarn.
Närmast kommer jag från Karlstad där jag nu bott i 10 år.
Jag är en en glad och nyfiken kvinna som älskar utmaningar
och nya möten. Mitt ledord är " Se människan"
Jag har stort intresse för mat, dryck, musik och läsning. Tycker
också om att göra det trivsamt omkring mig.
Då jag är mycket social och lever ett aktivt liv så har jag också
ett stort behov av tid för lugn och eftertanke. Vandrar då
gärna i skog, mark o fjäll.
Jag ser verkligen med spänning o nyfikenhet fram emot att få
möta er alla och verka i Zürich/Basel. Önskar er allt gott tills vi
ses!
Hälsningar Charlotta Hedström
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Nya präster
Välkommen
Håkan Nilsson
Vikarierar som kyrkoherde hos oss under
september och oktober.

Välkommen
Jan Fredriksson
Börjar som kyrkoherde hos
oss den 1 november 2019

Jan kom till vår församling i april 2018 för att tillsammans med
den svenskschweiziska prästen Eva Eiderbrant leda en inspirationshelg här i Zürich där bibelberättelsen stod i Fokus. Med
hjälp av metoderna Befriande bibelläsning och Biblilog fick vi
djupdyka i centrala Bibeltexter och komma lite närmare några
välkända bibelpersonligheter.
Nu kommer Jan ner för att bo här i Zürichtrakten och kommer
att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan i Zürich-Basel från november – juni. Jan är nu kyrkoherde i Skellefteå pastorat i Luleå stift. Pastoratet sträcker sig från Fällfors i norr till Skellefteå i söder och från Byske i öster till Jörn i väster. I höst avslutar han sin tid som kyrkoherde i Skellefteå, staden och församlingen där han växte upp, för att flytta till Schweiz. Jan har
haft många olika uppdrag inom Svenska kyrkan och EFS i Luleå
stift. Under en stor del av sin prästbana har Jan haft Luleå
som bas där har han arbetat som församlingspräst, skolpräst
och som stiftsadjunkt med inriktning på teologiska frågor. Vid
sidan om teologin har Jan ett intresse för naturvetenskap.
Efter militärtjänsten studerade han kemi och under några år
arbetade han som kemiingenjör på försvarets forskningsanstalt i Umeå.
Så här säger Jan om sig själv.
Jag är en idrottsfostrad Skelleftebo, född 1956, med stort
hjärta för kyrkans betydelse för samhälle och individ.
God organisatör, entreprenör, bibelförankrad och inspiratör är
omdömen jag fått som jag gläds över.
Viktiga ledord för mig när jag tänker på medarbetarskap är
tillit, tydlighet och ödmjukhet.
I min pastorala ledarskapsroll framträder lagledaren som
kanske den tydligaste profilen hos mig, vid sidan av teologisk
upptäckarlust och försvarare av Bibelns betydelse i livets alla
delar i vår värld.

Jag heter Håkan Nilsson och kommer att tjänstgöra som tillfällig kyrkoherde i svenska församlingen i Zürich-Basel i september och oktober. Sedan min prästvigning 1991 har jag verkat
både som komminister och kyrkoherde i olika församlingar i
Upplandsdelen av Upsala stift. Efter barndom i Skåne och
tonår i Småland har Uppsala varit min hemstad hela mitt
vuxna liv. Min hustru Eva Christina tjänstgör vanligtvis med
chefsuppdrag på Svenska kyrkans centrala kansli i Uppsala. I
december fick hon en spännande fråga om att under ett
knappt år förstärka Lutherska Världsförbundets ledning i
Genève. Med fyra vuxna barn och inga barnbarn så tyckte vi
att det passade bra och därför tackade vi ja till en spännande
tid i Schweiz. Under våren har vi så etablerat oss i vårt hem i
Genève och samtidigt upptäckt mer av detta vackra land.
På ekumeniska centret i Genève står världsekumeniken i
centrum med kansli för Kyrkornas Världsråd (World Council of
Churches, WCC), Lutherska Världsförbundet (Lutheran World
Federation, LWF), ACT (Action by Churches Together) m fl
organisationer. Ekumenik är viktigt i kyrkornas globala liv,
men också i församlingarnas lokala liv och inte minst i den
enskilde kristnes liv. Ekumenik är tanken att de kristna är och
bör utgöra en enhet som Jesus bad om. Den förutsätter inte
likriktning eller konformism men däremot räknar den med en
både dogmatisk och ämbetsmässig försoning mellan de nu
splittrade kristna kyrkorna. Enheten skall vara synlig och i
någon grad också strukturell. Som enskild kan jag lära från
kyrkornas enhetssträvanden hur jag kan betrakta människor
jag möter och som tror på ett annat sätt än jag själv. Vi kan ta
hjälp av tidigare biskopen i Stockholm, Krister Stendahl, och
de tre regler för religionsmöten han tog fram: framställ alltid
den andre utifrån hans eller hennes egen definition, tillåt dig
själv helig avund inför något du kan beundra i den andres
trostradition och jämför inte det bästa i din egen tradition
med det sämsta i den andres.
Med glädje går jag in i denna tillfälliga uppgift i Zürich-Basel
Frid och allt gott
Håkan Nilsson
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Våren som gått

Nationaldagen 6 juni som firades på Svenska Vandring från Werthenstein till Hergiswald
Konsulatet i Zürich. Sång av eleverna från som avslutades med en gudstjänst i vallSvenska Skolföreningen. Tal hölls av ambassa- fartskyrkan med sitt vackra Loretokapell
dör Magnus Hartog Holm, kyrkans ordförande Anna Tengå och konsul Birgitta Arve

Utflykt till Heitersheim (D). Gudstjänst i Mal- Utflyktsgudstjänst i St. Laurentius,
teserslottets kyrka och visning av anläggMagstatt le Haut (F).
ningen.

Foto: Tomas Tengå

Kantor Mikael Pettersson och violinisten
Katia Viel spelade på Midsommar i Basel.
Ett samarrangemang mellan vår församling och Svenska klubben i Basel

Tradition efter gudstjänsten i St. Laurentius,
uppskattad sparrismiddag hemma hos Britt o
Christian Ott.

Årets konfirmation i församlingen
29 juni var det dags för årets konfirmander att fira sin konfirmation i Martin Luther Kirche i Zürich.
Konfirmanderna, som vi följa en söndagseftermiddag i månaden mellan september och juni, var i år tre stycken. En av dem
bor utanför Basel i Kanton Basel land och två av dem bor i utkanten av Zürich.
Vi har med hjälp av lekar, pyssel och samtal närmat oss livets
viktiga och ibland svåra frågeställningar och tankar. Vi har bekantat oss med bibelpersoner, bibelberättelser och olika sätt
tänka om livet och etiken.
I gudstjänsten tågade konfirmanderna in i sina dopdräkter. I
början på gudstjänsten gjorde de en tolkning av Jesu berättelse
om den förlorade sonen.
Magnus Nordström, kyrkoherde
Fr.v. Rebeca Koch, Sebastian Schmidt och Alva Flückiger.
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Kommande aktiviteter
Pannkaksgudstjänst Skänk gärna sylt till oss!
I församlingshemmet på Kurvenstrasse har vi en onsdagseftermiddag i månaden kl. 17.00 Pannkaksgudstjänst som är öppen
för alla. Följande onsdagar:
16 oktober
11 dec Luciagudstjänst och Luciakaffe
5 februari
4 mars
1 april

Vi har en kort gudstjänst som är anpassad för barn med mycket
sång samt dramatiserad bibeltext av teaterbarnen. Sedan äter
vi ugnspannkaka med grädde och sylt. 10 CHF per vuxen.

Foto: Tomas Tengå

Onsdax.
Sång, drama och skapande för dig mellan 5-10 år.
Vi träffas i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1

Träffpunkt för unga vuxna och au pairer.
Jobbar du som au pair, studerar eller är du ung och i Schweiz
av annan anledning. Vi träffas varannan vecka. Vi umgås,
fikar och pratar. Kontaktperson är vår diakon Charlotta Hedström

Följande onsdagar 15.00–17.00
2019
2020
18 september,
22 januari
2 , 16 , 30 oktober
5, 19 februari
13, 27 november
4, 18 mars
4 , 11 december
1 april

Basel
Om du är intresserad av att vara med i Baselgruppen skall du
ringa Charlotta och meddela ditt intresse. Hon nås på 079304 14 38. Gruppen brukar träffas på 19.00 på torsdagar i
församlingshemmet på Leimenstrasse 10 i Basel.
Zürich
Vi träffas vi i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1
Varannan tisdag är det drop in från 19.00
3 och 17 september
1,15 och 29 oktober
12 och 26 november
23 november är församlingens basar då au-pairerna brukar
hjälpa till
10 december
I december går de som vill luciatåg på Ikea, Svea och Frimurarna.
14 och 28 jan 2020
4 och 18 februari
3, 17 och 31 mars

Schaffhausen
Söndagen 15 december
15.00 Adventsgudstjänst i Kirche Buchthalen.
St. Gallen
Söndag 15 december
11.00 Lucia och julgudstjänst i St. Gallen.
Lugano
Lördag 7 december
14.00 Adventsgudstjänst hos Birgittasystrarna
Lördag 4 april
14.00 Påskgudstjänst hos Birgittasystrarna
Tyskland
Lördag 14 december
16.00 Luciagudstjänst Auferstehungskirche i Freiburg. Mer
info se hemsidan
Söndag 22 mars
Utflykt till Giersbergkapelle utanför Freiburg i Br. i Tyskland.
11:00 Träff vid Giersbergkapelle, Silberbrunnenstr. 11,
Kirchzarten, Tyskland
11:15 Gudstjänst i Giersbergkapelle.
12:30 Lunch på Pilgergaststätte St. Laurentius, bredvid kapellet.

Samtalsgrupp i Zug tisdagar 18:00 Vi träffas hemma hos
varandra. Vi äter kvällsmat tillsammans och samtalar om
aktuella ämnen under ledning av präst eller diakon. Ring
prästen eller pastorsexpeditionen för aktuell mötesplats och
eventuell samåkning.
Tisdag 24 september
Tisdag 29 oktober
Tisdag 19 november
Tisdag 3 december
Tisdag 21 januari
Tisdag 4 februari
Tisdag 3 mars samt 31 mars
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Kalender
Söndag 26 januari
16.00 Gudstjänst i i Martin Luther Kirche
Onsdag 5 februari Pannkaksgudstjänst.
17.00 Gudstjänst med stora och små i
församlingshemmet i Zürich
Söndag 1 september
Söndag 9 februari
16.00 Söndagsmässa i församlingshemmet 16.00 Mässa i Kirche Unterstrass
Söndag 8 september
Söndag 23 februari
16.00 Gudstjänst med stora och små i
16.00 Gudstjänst. Vid kyrkkaffet i församMartin Luther Kirche. Konfirmanderna
lingshemmet serveras semlor.
hälsas välkomna.
Onsdag 4 mars
Söndag 22 september
Pannkaksgudstjänst.
16.00 Mässa i Martin Luther Kirche.
17.00 Gudstjänst med stora och små i
Söndag 13 oktober
församlingshemmet i Zürich
16.00 Gudstjänst i Martin Luther Kirche.
Söndag 15 mars kyrkstämma
Onsdag 16 oktober
14.00 Gudstjänst i Zürich. Därefter kyrkoPannkaksgudstjänst.
stämma i församlingshemmet som avslu17.00 Gudstjänst med stora och små i
tas med festlig apéro. Se ruta om kyrkoförsamlingshemmet i Zürich
stämman.
Söndag 27 oktober
Söndag 29 mars
10.00 Mässa i Församlingshemmet på
16.00 Gudstjänst i församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1i Zürich.
Kurvenstrasse 1 med avslutning av fasteSöndag 3 november
insamlingen
16.00 Ljusgudstjänst i Martin Luther KirOnsdag 1 april
che. Vi tänder ljus för människor vi saknar. Pannkaksgudstjänst.
Söndag 17 november
17.00 Gudstjänst med stora och små i
16.00 Mässa i församlingshemmet
församlingshemmet i Zürich
Söndag 1 december
Söndag 12 april
16.00 Första advents gudstjänst i Martin
16.00 Påskdagsgudstjänst i Kriche UnterLuther Kirche med den Skandinaviska kö- strass med efterföljande påsk apéro i förren Nota Bene. Efter gudstjänsten blir det samlingshemmet.
adventsfika i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1.
Söndag 8 december
13.00 Luciagudstjänst i St. Peter Kirche.
Söndag 15 september
Deltar gör den Skandinaviska kören Nota 14.00 Mässa i Folke Truedssons KulturaBene och barn från församlingen.
teljé i Röschenz. Efter gudstjänsten har vi
Onsdag 11 december Luciagudstjänst
kakknytis tillsammans. Adressen är Terras17.00 Gudstjänst med stora och små i
senweg 8 4244 Röschenz
församlingshemmet i Zürich som avslutas Söndag 22 september
med Lussefika.
10.00 Högmässa i Kartäuserkirche med
Fredag 13 december
den tyska och den finska församlingen.
9.30. Julavslutning för barnsångsgrupper- Söndag 27 oktober
na i Martin Luther Kirche.
16.00 Ljusgudstjänst i Zinzendorfhaus. Vi
Måndag 16 december
tänder ljus för människor vi saknar. Efter
18.30 Julbön i Chagallkoret i Fraumünster. gudstjänsten äter vi äppelpaj i församSång av Åsa Dornbusch.
lingshemmet.
Onsdag 25 december
Lördag 30 november
7.30 Julotta
17.00 Adventsgudstjänst i Kartäuserkirche
Söndag 12 januari
med sång av kören Svenska stämmor un16.00 Mässa i i Martin Luther Kirche
der Kerstin Dornbusch ledning.
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Gudstjänster
Zürich

Basel

Kyrkostämma 15 mars 14.00
Stämman inleds med en Gudstjänst.
Vilken kyrka meddelas i nästa rundbrev samt på hemsidan. Efter gudstjänsten hålls stämman i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich.
Dagordning och verksamhetsberättelse tillgänglig på hemsidan från 17
februari.
Medverkar gör även den skandinviska
kören Nota Bene

.

Torsdagen 12 december
14.30 Avslutning för barnsånggruppen i
Basel.
Lördag 14 december
17.00 Julgudstjänst i St. Arbogastkirche i
Muttenz med Luciatåg. Efter gudstjänsten
glögg i Pfarrhaus.
Söndagen 19 januari Mässa i Zinzendorfhaus. Kl. 16.00
Söndagen 16 februari 16.00 Gudstjänst
med liten och stor med dopljuständning i
kyndelsmässo och fastlagstid.
Efter gudstjänsten äter vi semlor.
Söndagen 15 mars
Kyrkstämma i Zürich kl 14.00
Söndag 22 mars
Utflykt till Tyskland. Vi firar svensk Mässa
i Tyskland. Därefter äter vi lunch tillsammans och deltar i ett eftermiddagsprogram.
Fredag 10 april
16.00 Långfredagsgudstjänst med
påskapéro i Philippus kapellet i Lutherska
kyrkans församlingshem på Friedensgasse
57.

Zug/Baar
Gudstjänsterna hålls i Reformierte Kirche Baar på Haldenstrasse i Baar
18 september Gudstjänst
23 oktober Mässa
27 november Adventsgudstjänst sång av
Nota Bene
15 januari Gudstjänst
12 februari Mässa
11 mars Gudstjänst
8 april Påskmässa med påskapéro

Öppet hus
Onsdag 30 oktober
Temat för Prof. Dr. Hans-Peter Schreibers
Vi träffas 19.00 i församlingshemmet på föredrag denna gång är monotheismen
Kurvenstrasse 1. I samband med program- och vad det innebär att tänka sig att
met serveras apéro (CHF 10).
det finns en enda Gud. Programmet

Zürich

blir på tyska. Samarrangemang med
Svenska klubben.

Torsdag 14 november
Tema: ”Factfulness och Hans Rosling; hur
han lär oss att förstå världen”med Staffan
Heuman.
Samarrangemang med SKANDAC
Onsdag 13 november
Torsdag 19 december
Julkväll med julmat. Vi börjar 18.00.
(20 CHF)

Film
Start 18.30

Onsdag 4 december
Luciafirande med barn och ungdomar
Basel
från Svenska skolföreningen och förVi träffas 19.00 i församlingshemmet på samlingen.
Leimenstrasse 10. I samband med pro22 januari
grammet serveras apéro (CHF 10).

Tackmat Basaren
Vi tackar varandra för en lyckad julbaOnsdag 11 september
Lära känna kväll med vår nya diakon sar i Basel.
Charlotta Hedström.
Fredag 20 september 18.00-21.00
OBS Fredag
Vi gästas av barnboksförfattaren Martin
Widmark, en känd svensk kulturprofil som
kommer och samtalar om berättelser och
läsning. För alla som är intresserade av en
god berättelse och hur berättelsen blir till
och allt som rör barn och böcker. Se sidan
21
Anmälan
ska
skickas
till
Lena
Pfeiffer lena@pfeiffers.ch senast onsdagen 18 september.

Onsdag 25 september
Samtalskväll

Onsdag 29 januari
Samtal med Jan Fredriksson vår nye
kyrkoherde.
Onsdag 12 februari
Film
Start 18.30
Onsdag 26 februari
Semlor och mys
Onsdag 11 mars
Frågesport

Onsdag 25 mars
Våfflor och vårkänslor

Onsdag 9 oktober
Basarmöte inför julbasaren i Basel lördagen den 30 november.

Barnsång Zürich Kurvenstrasse 1
Höststart onsdagen 4 september
Onsdag och fredag 9.00–12.00. Vi
sjunger 9.30 Torsdag 14 -16.
Julavslutning i Martin Luther Kirche
fredagen 13 december 9.30.
Vårterminsstart onsdagen 15/1

Barnsång Basel Leimenstrasse 10
Hösterminstart torsdagen 5 september. Torsdagar 14.30–16.30
Julavslutning torsdagen 12 december 14.30. Vårterminsstart torsdagen 16 januari.
Tisdagsluncher Zürich
Alltid kl. 12:30
10 september 8 oktober
12 november
10 december Nobellunch
14 januari
11 februari
10 mars
7 april

Torsdagsluncher i Basel
Alltid 12:30
19 september
24 oktober
14 november
12 december Jullunch
23 januari
20 februari
19 mars

Barnsång Betalning sker helst via
inbetalning på pg 80-2508-4
75 CHF per termin i Zürich och 50
CHF i Basel. Föräldrarna turas om
att ta med fika såsom frukt och kex,
bröd och vi ordnar kaffe/te. Man
skriver upp sig på en fikalista som
hänger på anslagstavlan.

Onsdag 16 oktober
Samtal med Uppsalaprästen Håkan Nilsson som är vår kyrkoherde i september
och oktober 2019.
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Ordförande har ordet - Ekumenisk söndag i Bern
Vi var inbjudna till den Christkatolska fösamlingen i Bern den 30
juni 2019 till en ekumenisk festgudstjänst i St. Peter und Paul,
där temat var Apostlarna Paulus
och Petrus, kyrkobyggnadens
skyddshelgon.
Idag träffas kristna i olika kyrkor
och samfund till gemensamma aktiviteter och gudstjänster och då kallas det ekumenik.
Efter religionskrigen Europa var det svårt att hitta sätt att
samarbeta på. Det var först missionsverksamheten utanför Europa som hittade en framkomlig väg. Det har funnits olika strömningar och förekommit bråk när det funnits två eller flera kyrkor, som vägrat erkänna varandra.
Vid ett möte i Edinburgh 1910 mellan olika missionärer
och protestantiska kyrkor, kom en regel till att inte diskutera alla skillnader och olikheter utan istället ta fasta
på det enhetliga och gemensamma.
I Sverige på nationell nivå är det ett arbete som samordnas av Sveriges kristna råd.
Jag tycker att ordet ”ekumenik” är ett vackert ord. Det
kommer från grekiska ”oikoumene”, som kan översättas
med, den bebodda världen. Ordet är bildat av ”oikos
som betyder land. För mig handlar ekumenik om att
bygga relationer. Det är ett arbete som skall synliggöra
och stärka banden mellan kristna. En slags försoning
mellan alla kristna kyrkor.
I bibeln beskrivs grunden. Johannesevangeliet 17:21
”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader,
är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall
världen tro på att du har sänt mig”
Kyrkan St. Peter und Paul, som är en Christkatolsk kyrka

ligger i den gamla historiska delen av Bern i närheten av rådhuset på Rathausgasse 2. Kyrkan byggdes från 1858 till 1864,
som den första katolska kyrkan i Bern. Den franske arkitekten
Joseph Edouard Deperthes, som ritade stadshuset i Paris, stod
för ursprungsplanerna till kyrkan. Den som fick det fortsatta
ansvaret för byggandet blev en schweizare, Ferdinand Stadler.
Det är en stor och ståtlig väl underhållen kyrka, men samtidigt
så fridfull och behaglig,. med vackra takmålningar i jugendstil.
Redan 1874 blev kyrkan Christkatolsk biskopskyrka. Den nuvarande biskopen blev vald 2009 och heter Dr.Harald Stein.
Den 30. juni var en strålande vacker sommardag då kvicksilvret
steg till +35 grader. Vi andades ut och slappnade av när vi klev
in i den sköna och svala biskopskyrkan. Där togs vi hjärtligt
emot av kyrkorådets ordförande Beatrice Amrhein och kyrkoherde Christoph Schuler. Vår kyrkoherde Magnus Nordström
har redan tidigare haft kontakt med församlingen i Bern.
Jag kände en viss osäkerhet om vad som vi förväntades bidraga med under denna högtidliga ekumeniska söndag. Magnus som skulle predika på tyska var inte det minsta nervös. Jag
beundrar hans förmåga
till improvisation i alla
möjliga sammanhang.
Hela programmet och
gudstjänsten var utomordentligt uttänkt och planerat.
Alla blommor i kyrkan var
vackert arrangerade med
mycket gult och blått för
att hedra vår svenska
närvaro.
Det var en stämningsfull och starkt känslomässig gudstjänst
som vi fick fira tillsammans med den Christkatolska församlingen i Bern och en delegation från Polen med kyrkoherde Dr.
Jerzy Bajorek . Inbjudna och deltagande var också Sophie Zimmerli och Nicole Toma, som blivit klara med sina olika yrkesutbildningar inom kyrkan.
Texter lästes på olika språk. Vår kyrkoherde Magnus höll en fin
och tänkvärd predikan på tyska, som uppskattades av många.
Predikotexten var Johannes 21:14-19. Kyrkokören sjöng under
ledning av Aurore Baal. Vid orgeln var det Sandor Bainaj. Solist
var Andres Del Castillo från Peru.
Direkt efter gudstjänsten fick jag tillsammans med kyrkorådets
ordförande Beatrice Amrhein komma fram och säga några ord.
Jag var helt oförberedd men tackade för inbjudan och för den
fina gudstjänsten och gemenskapen. Beatrice hade förberett
ett trevligt tal där hon betonade vikten av ekumenik med olika
kyrkor och att hon gladdes åt att kunna vara tillsammans och
fira gudstjänst och samhörighet med den Svenska kyrkan
Zürich-Basel och den Polska kyrkan.
Efter gudstjänsten serverades en apero för alla kyrkobesökare.
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olika kristna kyrkor och ett fantastiskt bra sätt för SKUTUtlandskyrkan att hitta nya ekonomiska och hållbara lösningar. Vi har så mycket gemensamt. Det skulle kännas meningsfullt och fint -och vi skulle samtidigt kunna minska en del av
våra kostnader för kyrkor och musiker och kanske kunde vi
locka fler kyrkobesökare till våra olika aktiviteter och gudstjänster i framtiden.
Anna Tengå
Foto: Tomas Tengå

Kören underhöll oss med vackra svenska sommarsånger, som
de övat in. Därefter blev vi bjudna på en stor buffé, som bestod av utsökta schweiziska specialiteter. Ett slags ”smörgåsbord”.
Kyrkoherden Christoph Schuler satt med oss till bords och
berättade om församlingens arbete och visioner inför framtiden. Det kändes som vi precis där och då påbörjade en relation, ett ekumeniskt arbete, som vi skulle kunna utveckla
och fördjupa. Därefter öppnades kyrkportarna på vid gavel
och släppte in ljus och frisk luft. Alla nyfikna, intresserade och
förbipasserande kunde, om de önskade, komma in och ta del
av måltiden eller släcka törsten i denna heta och härliga sommardag.
Jag tror att ekumenik är oerhört viktigt och värdefullt för våra

www.svenskaklubben.ch
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FRÅN MIN ALPTOPP….
Mannen och kärleken
Det var en gång en man. När han satte sig ned för att summera sitt liv var han nog egentligen ganska nöjd. Egentligen – på
det stora hela taget. På det stora hela taget, han tyckte om
och använde ofta detta begrepp. Uppvuxen i lagom-landet
täckte det vad han ville säga. Han tyckte man skulle tänka,
debattera och besluta i stora linjer och kunde inte förlika sig
med de som hängde upp sig på detaljer, som aldrig kom vidare, som hellre käbblade om småsaker än accepterade enstaka små felsteg där dock marschriktningen stämde. Visst
hade han haft motgångar, såväl ekonomiska som personliga
och visst hade han både gjort och sagt saker som kanske inte
var så bra, men på det stora hela taget…..

övergå i övertygelse under detta livet? Här kände han sig inte
bara osäker utan även rent ut sagt rädd. Tänk om tron inte
räcker, tänk om han får stanna utanför som det hette? Han
ville men var rädd. Hans känsla för logik drev honom med
tiden dock till en annan fråga. Nämligen den; vilken avgör om
han kommer in i himlen eller inte? Det måste ju vara Gud,
han själv hade ju varken makt eller befogenhet till detta. Då
blev alltså den avgörande frågan inte vad han tyckte om Gud
utan vad Gud tyckte om honom. Även nu på ålderns höst
kunde denna fråga skaka om honom och han erkände villigt
för sig själv, att säker kände han sig inte. Men vid ett tillfälle
hade han från predikstolen hört några ord som gripit tag i
honom och skänkt honom en viss tillförsikt i sitt troende: Det
är bra att du tror, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att Gud tror på dig! Var det sant att Gud trodde på honom, då var ju inte allt hopp ute för honom!

Sin barndom hade han i gott minne. Det hade förflutit lugnt
och lyckligt och när han någon gång behövde tröst fanns
hans mors varma goda hand där. Sin far såg han upp till, men
det var först senare i livet som han riktigt skulle uppskatta sin
fader. I skolan ansågs han ha lätt för sig och det gick också i

Ungdomsåren hade varit spännande med många upplevelser
och möten. Han hade varit aktiv, engagerat sig i olika
sammanhang och hans almanacka var redan i unga år fulltecknad. Men för sig själv kände han mer och mer att detta
engagemang till delar var en ersättning för att han när lampan släcktes för kvällen var rätt ensam. Särskilt under dom
ljusa vårkvällarna när den ena efter den andra av kamraterna
började lägga armen runt en kvinna satt taggen där och gnagde. Eftersom han, förutom att vara emotional, även hade en
melankolisk och nostalgisk ådra hände det då att han gick
över till pianot och spelade och gnolade på en gammal dansk
schlager:
Alle går rundt og forelsker sig,
hjertene banker på alfarvej.
Hele verden blir ung endnu en gang
og synger vårens sang,
som den har gjort det li‘ fra Arilds dage.
Hvad der end sker på Guds grönne jord,
hjertet har altid det sidste ord.
Og når våren er inde
vandrer han hen til hende
og forelsker seg.

början bra. Men då han i grunden var rätt lat kom tiden ifatt
honom och ju högre upp i klasserna han kom desto mer sjönk
han ner i klassens mittfält – kunskapsmässigt. Och när han
tog studenten var han, även med positiva ögon sett, en
medelmåtta. Detta intryck förstärktes när han senare började
på universitetet, men han tog sig igenom och detta var väl så
här efteråt egentligen huvudsaken.

Det var detta han saknade, förälskelsen, kärleken. Nog hade
han kärlek, och han kände hur den låg oförlöst inom honom,
men han hade ingen att ösa ut den över. Denna längtan låg
som en fuktig dimma över hans tillvaro. Måndagarna med sin
vanliga tråkiga lunk var en lättnad i jämförelse med
lördagskvällens oro och sökande. En omskrivning av bibelns
kärleksvisa var just som han kände det: Om jag sitter med i
alla styrelser, om jag – mot förmodan – klarar alla tentor, om
jag får det bästa jobb så är allt ett intet om jag saknar kärlek.
Och han bad själviskt: Gode Gud ge mig en kvinna att älska!

Han hade inte haft svårt att få kamrater, i vart fall inte av det
egna könet. Han hade varit intresserad och aktiv i diverse
grupper, de flesta med anknytning till kyrkan. Kristendomen
var ingen okänd storhet för honom utan han kände väl till
budskapet utan att därför speciellt ofta fundera däröver eller
än mindre sätta det i fråga. Då han var en emotional person
hade han lätt att bli berörd, men den entusiasm han kunde
känna under och efter ett söndagsmöte i kyrkan förbyttes på
måndagsmorgonen i skolan eller senare på arbetsplatsen i en
tyst feghet. Här låg också fröet till den enda tveksamhet, eller
kanske snarare osäkerhet, som han kände inför budskapet
om Gud och människan. Om målsättningen med livet var att
genom tro skapa förutsättningen för att efter detsamma få
evigt liv i himmelen så behövde väl tron växa, utvecklas och

Och en dag stod Hon där. Och han svävade. Han var som en
linbanegondol som en dimmig dag skjuter genom molnen
och plötsligt träffas av solen. Allt fick färg, sikten blev oändlig
och solens värme tinade upp all förtvivlan och frusenhet. Och
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ga av situationen, och eftersom han skötte henne hemma var
de ju tillsammans jämt. Och att vara tillsammans var ju det
som de tidigare i livet satt över allt annat. Det stöd som samhället och vänner gav tog dom tacksamt emot, men det var
viktigt att detta endast hade understödjande funktion, det
var dom själva som hade huvudansvaret och allt skulle vara
så normalt som möjligt, så länge som möjligt.

när han vände blicken neråt mot landskapet under molnen,
där livet flöt vidare som vanligt, kände han sig höjd över alla
problem och futtigheter, inte bara på det stora hela taget
utan totalt. Äntligen kunde livet börja.

Och det började bra. Hans kärlek var besvarad och hade nått
sitt mål. Åren gick, de fick hus och barn, och med tiden även
barnbarn. Gud och kyrkan fanns fortfarande med i hans och
deras liv, och att en sådan kärlek hade ett gudomligt ursprung var han på det klara med. Vardagen flöt på och tog sin
tid i anspråk, men dess vedermödor förbleknade raskt i
veckoslutets famntag och utflykt och man åt girigt av detta
livets goda som mat, resor, vänner, karriär etc. Fick man vara
så här lycklig, egentligen? Och hur ofta tänkte han på gåvornas givare och tackade? Dom bråkade nästan aldrig och gjorde dom det var det förstås hans fel, tyckte hon, och kanske
hade hon rätt. Dock retade det honom lite att det alltid var
han som skulle stå med mössan i hand och ta försoningsinitiativet. Men det var väl karlars lott, tänkte han.

Vecka lades till vecka, månad till månad, och vardagen hade
sin lugnande rytm. Då och då inträffade en försämring, man
tog ett steg neråt på stegen – eller var det egentligen uppåt,
han kunde inte veta säkert. Men man fann sig snabbt i den
nya försämrade situationen och vardagens rutin hittade nya
sätt att fungera. När han någongång tittade bakåt märkte han
att det som då var en börda nu framstod som ett lyckoland i
jämförelse med den nya situationen. Oberoende av situationen betygade båda varje morgon sin kärlek till varandra och
under dagen omsattes den i praktiken. Ibland filosoferade
han runt kärleken, vad innebar ordet, hur gestaltades den,
vad innebar det att älska någon – egentligen. Förutom det
uppenbara att dom ägde kärleken så började han se kärleken som någonting som fanns oberoende av människors
tankar och ord. Någonting som av någon var givet och som
nu tagit sin boning – detta vackra bibliska uttryck – i deras liv.
Detta måste då väl också betyda att kärleken är längre än
livet, inte tar slut när livet är slut. Ja, den som visste, men
han kände det så.

När arbetslivet var över blev det ännu bättre. Mer tid för
barn och barnbarn och –framförallt – mer tid för varandra.
Det här är lyckligaste tiden i mitt liv tänkte han ofta, Gud give
att den blir så lång som möjligt. Han började tänka på livet
som en mannagrynsgröt i ett kopparkärl. Med åren fick
grytan en ännu vackrare patina och gröten däri sjöd och puttrade så gott och gav värme och mättnad när den avsmakades, och dom smakde ofta, njutningsfullt och livsvarigt. Och
liksom i sagan tog gröten aldrig slut, man behövde inte ens
säga: Koka gryta, den bara fanns där. Även om han nog insåg
att lyckan hade ett själviskt drag, var han övertygad om att
han utåt fungerade bättre när allt stämde inåt.

Så en dag var hon borta, borta för alltid. Han kände hur marken skälvde under honom och han rämnade inuti – uppifrån
och ända ned. De närmsta veckorna höll alla praktiska bestyr
och omsorger honom uppe, men han upplevde hela tillvaron
som en kuliss inuti vilken han svävade, utan att få fäste. Barn,
vänner och grannar höll honom upprätt, men han kunde inte
artikulera den stora tacksamhet gentemot dessa som han
innerst inne kände. Hans tal på minneshögtiden – ett tal som
han länge förberett och som han hade tänkt sig skulle bli
hans vackraste någonsin, det var hon värd – blev ett fiasko.
Istället för de sköna satser han format blev det ett obegripligt
mummel, ofta avbrutet av tårar. När dessa veckor var över
föll han. Han föll ner i det stora svarta hålet, föll oavbrutet
längre och längre ned. Det gjorde inte ont, mörkret var inte
en fiende utan han upplevde det som en egendomlig omslutande befrielse, att få lämna allt och alla och bara falla.
Bara detta. Efteråt insåg han att det var mycken självömkan i
fallet, men just då var det ett vilande tillstånd. Kunde Bibelns
uttryck „i världen men icke av världen“ syfta på detta? Efter
en tid bromsades fallet upp, livet stod stilla och vibrerade en
stund, och så började en omärklig kraft – den var säkert inte
hans egen – lyfta honom uppåt, uppåt mot ljuset. När han
nådde ytan blev ljuset för starkt och han måste skyla sina
ögon. Men in trängde ljudet av fågelsång och barnarop. När
han försiktigt tog händerna från ögonen fann han sig sittande
på en bänk i en lekpark. Bredvid honom satt en flicka, kanske
7-8 år. „Hej“, sa flickan. „Hej“, sa han. „Varför ser du så
ledsen ut?“, frågade flickan. „Ja, ser du, jag har förlorat en

Med åren blev livsgången något tyngre, resorna något kortare, resan hem skönare än resan bort, umgänget med barn
och barnbarn och nära vänner viktigare än närvaron i de stora sammanhangen och en tilltagande trötthet gjorde sig
märkbar. Men när de, som alltid, tätt omslingrade på kvällen
gick in i nattens vila var allt som vanligt. Och deras bön blev,
Gud låt allt få vara som vanligt så länge som möjligt.
En dag slog Den stora sjukan till. Den var obotlig och världen
rämnade för honom, icke för att han var sjuk – det var hon –
utan för att det som under ett halvsekel hade unnats honom
nu skulle tagas ifrån honom. Under två veckor var han som i
trance, åt och sov dåligt, satt oändliga mängder av timmar på
sjukhuset vid hennes säng. Sedan fattade han ett beslut: Han
hade nu på livets höst fått det största uppdrag en människa
kan få, att leda och hjälpa den älskade den sista biten, att
göra hennes liv så bra som det bara går. Och han antog uppdraget, först uppgivet men med tiden med en viss entusiasm.
Och slutet kom ej så snart som läkarna sagt och vardagen
med alla sina praktiska uppgifter skapade en stadga i livet.
Att följa henne på toaletten, ge mat och medicin, att handla,
städa och tvätta gav om inte en guldkant på tillvaron så dock
en känsla av att livet går vidare och nu gör vi det bästa möjli-
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person som jag tyckte väldigt mycket om“, sa han. „Var hon
snäll?“, frågade flickan. „Ja, hon var mycket snäll“, svarade
mannen. „Hur länge kände du henne?“, frågade flickan.
„Nästan 50 år“, sa mannen. „Oj“, sa flickan, „det är ju mycket
längre än hela mitt liv, och jag skall ändå börja tvåan till hösten“. „Ja, det är en lång tid och ändå på något sätt för kort“,
svarade mannen. „Egentligen har du haft det bra som fått ha
din bästa vän i 50 år, min bästa vän flyttade i fjol och vi kände
varandra bara i två år“, sa flickan och reste sig, „nu måste jag
gå, mamma väntar“. Flickan gick och mannen försjönk i
tankar. Ja, hur såg hans livsbalans ut? Egentligen. Först 25
tomma år, fast skulle man vara ärlig var det egentligen bara 5
år av ungdomstrånad, sedan 50 år av lycka och så nu……255=20+50=70!

70 goda år, var det inte något att vara tacksam över, något
som fick livsbalansen att peka åt rätt håll? Jovisst var det så
insåg han, även om hjärtat fortfarande blödde. I en ordlös bön
tackade han sin Skapare för att även han förunnats denna
nåd. Så visst hade hans liv varit ett gott liv! På det stora hela
taget.
Med dessa rader avslutar jag mina bidrag „från en alptopp“
och önskar Rundbrevets läsare allt gott och Guds rika välsignelse över liv och gärning.

Text: Sven-Erik Gunnervall

Sedd Uppskattad Respekterad
Konfa 2019-2020 - 365 Äventyr
ÄR DU FÖDD ÅR 2005 eller tidigare?
Vill du prova saker du tidigare inte har gjort och samtidigt konfirmeras i Svenska Kyrkan. I de 365 äventyren får du följa med på en
resa från universums kant rakt in i djupet av ditt eget hjärta.
För dig som är född 2005 eller tidigare erbjuder vi en konfirmationstid i vår församling i Svenska kyrkan i Zürich – Basel med Start
8/9 2019 och konfirmation i juni 2020 i Zürich.

Konfirmation… betyder bekräftelse… och det handlar om …
… att förstå vad det innebär att vara döpt och att vara en del av en kristen kyrka.
… kärlek, mod, värden, hållbarhet, etik och naturligtvis om Gud och gudsbilder.
… om dig och ditt liv tillsammans med andra i en spännande värld.
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Familjenytt
Döpta
28/2

VIKTOR Axel Klimov Gabrielsson i Martin Luther Kirche i Zürich

4/5

ELLA Louise Axelsson i Kirche Bühl i Zürich

3/7

EMILIA Theres Sofia Rundblom Elmiger i Reformierte Kirche i
Rotkreuz

10/7

NILS Delgado Marquez i Jonen

Emilia Elmiger döps i Rotkreuz reformierte Kirche den 3 juli 2019. Föräldrarna Stina Rundblom och Jakob Elmiger står närmast Magnus och Emilia. Syskonen Mikael och Serafina är också med på bilden. De andra två vuxna är
faddrarna.
Foto:: Åsa Nyfeler

Konfimerade
Alva Flückiger från Mönchaltorf
Sebastian Schmidt från Dänikon
Rebeca Koch från Basel

Foto: Siv Rang

Välsignelse över ingånget äktenskap
19/1
Caroline Wigren och Fredric Landell på klostret i Engelberg
3/5
Angelica och Joel Johansson på Gamsalm i Garmisch Partenkirchen, i Tyskland
1/6
Stella och Jakob Loven i St Peterskirche i Zürich
2/7
Josefin Awa Bah och Rasmus Eklind i Wengen.

Avlidna
Kjell Anders Nilsson från Wädenswil. Född 1948 och avliden 22/5 2019. Minnesgudstjänsten var i Richterswil den 5 juni och
begravningsgudstjänsten i Sollerö kyrka i augusti.
Birgit Gunnervall från Eggersriet. Född 22/5 1942 och avliden 29/6 2019. Minnesgudstjänsten var i Linsebühlkirche i St.
Gallen 15 juli och begravningsgudstjänsten i Alboga kyrka 23 juli.
Eva Margareta Arnesdotter Callensten-Johansson från Unterägeri. Född 7/10 1947 och avliden 29/6 2019. Begravningen
skedde i Varberg.
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Adventsinsamlingen
lan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och
sexualitet och stå upp för alla människors lika värde.

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap.
Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon
själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv.
Hon ska kunna skriva sin egen historia.

Legenden om Lucia ger hopp
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin
värdighet som gjort att vi idag firar henne med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret.
Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att värna
alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kroppar och
kunna göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska kyrkan
kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina egna liv.

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung
flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen,
straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes hals,
enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon
utsattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att
hon trotsade samhällets normer.

Stöd kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv – ge en
gåva idag!

Fem rättigheter i fokus Flickor utsätts för diskriminering och
orättvisor, bara för att de föds som flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor
saknar egna identitetshandlingar vilket innebär att de bland
annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar
de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten att erkännas som person påverkar tillgången till
alla övriga rättigheter. Svenska kyrkans internationella arbete
stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till
god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.
Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:
1. RÄTTEN TILL MAT
Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men stora
grupper får inte del av framstegen och fortfarande är var
åttonde människa undernärd. Oftast är denna människa en
flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det tradition att mammor
och systrar äter sist efter det att män och bröder har ätit. Vi
arbetar för allas rätt till mat.

Bild: Jesper Wahlström IKON
Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av
övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas över
10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort.

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH FÖRSÖRJNING
Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja sig och ha
inflytande på familjens ekonomi. De är ofta ansvariga för att
ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete vilket
ytterligare begränsar deras möjligheter att utbilda sig eller
arbeta utanför hemmet. Vi arbetar för att stärka kvinnors
tillgång till ekonomisk och social trygghet.

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig
och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen
har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt
att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta.
Act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över
människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka
kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning.
När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och
barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället.

3. RÄTTEN TILL SIN KROPP
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom
och deras främsta värde kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flickor inte kan
eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att
bestämma över sina egna kroppar.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter
för att långsiktigt förändra. Det handlar om utbildning kring
farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda
barnäktenskap och projekt för att flickor ska tillåtas gå i sko-

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att de löper
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högre risk att utsättas för sjukdomar på grund av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I många delar av
världen får flickor inte tillgång till sexualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda sig mot könssjukdomar och
oönskade graviditeter. Mens är ofta tabubelagt och skamligt.
Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler
flickor ges den hälsokunskap och vård de har rätt till.
5. RÄTTEN TILL UTBILDNING
Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer
bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina
döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar
möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. Vi
arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.
Text: Susanna Olivin

Bild, Kat Palasi IKON

Martin Widmark kommer till Basel på författarbesök i september.
Tillsammans med Svenska skolföreningen i Basel har vi bjudit in
barnboksförfattaren Martin Widmark till Basel 20-21 september
2019.
På fredagen 20 september 18.00
-21.00 har vi öppet hus med Martin Widmark i församlingshemmet på Leimenstrasse 10 för alla
som är intresserade av en god
berättelse och om hur berättelsen blir till och allt möjligt som
rör barn och böcker.
Lördagen den 21 september har vi författarträff för alla skolbarn i Svenska skolan i Basel och alla andra intresserade barn
och deras föräldrar och far och morföräldrar i församlingshemmet på Leimenstrasse 10, 14.00-17.00.
Det blir workshop med Martin för liten och stor där vi får
möta hans kända barnboksfigur som detektiverna Lasse och
Maja och monsteragenten Nelly Rapp med flera. Kanske får
vi även höra honom läsa något ur en bok som ännu inte är
publicerad. I anslutning till workshopen blir det även fika och

frågestund. Vi hoppas att ni är många som tar chansen att
vara med på denna roliga kultureftermiddag i församlingshemmet i Basel. Det går även att se det som en trevlig utflykt
för er som bor i andra delar av församlingen.
Martin Widmark skriver lättlästa böcker om detektiverna
Lasse och Maja som tillsammans med polismästaren löser
kluriga fall i den fiktiva staden Valleby som ligger någonstans
i Sverige. Han skriver även böcker med lite mer text och
bland dessa finner vi böcker om Nelly Rapp som löser mysterier som gränsar mot Fantasy. Han har även skrivit andra
deckare och böcker för lite mindre
barn. När han kommer till oss kommer han berätta om hur han arbetar med sina idéer och om hur en
berättelse och en bok kommer till.
Anmälan ska skickas till Lena
Pfeiffer lena@pfeiffers.ch senast
onsdagen 18 september.
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Tack för ert stöd
Svenska kyrkan är en mötesplats där viktiga samtal hålls, vänskaper knyts och traditioner firas. Både barn och
vuxna som vistas några år utomlands eller tillbringar större delen av sina liv här finner en plats hos oss.
Ditt företag kan stödja denna viktiga verksamhet – och som tack erbjuder vi profilering med ditt företags
logotype i Rundbrev.
I Schweiz kan företag göra skatteavdrag för stöd till kyrkan. Vi lämnar ett kvitto på beloppet som är
avdragsgillt i deklarationen. Ditt företags stöd är värdefullt och kan ses som en ”win-win” affär.
Det vi ger tillsammans kommer svenskar här till del.

Birgitta Arve Consulting
Birgitta Arve, Anette Westman, Legal Advisers
Tel: 044-261 52 50
Email: info@arvelaw.ch

Svenska kyrkan Zürich-Basel
Expeditionen
Telefon: +41 (0)44 362 15 80
zurich@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande
Anna Tengå
anna.tenga@svenskakyrkan.se
Telefon: +41 (0) 76 400 99 62

Kyrkoherde
Håkan Nilsson t.o.m. 31 oktober
Från 1 november 2019
Jan Fredriksson
Telefon: +41 (0)79 416 77 32

Kyrkorådets vice ordförande
Lena Borgensten
borgensten.lena@gmail.com
Telefon: +41 (0)79 276 45 51

Ansvarig utgivare: Magnus Nordström
Telefon: +41 (0)44 362 15 80
zurich@svenskakyrkan.se
Redaktör & Layout: Tomas Tengå
Korrektur: Ulla Krüger
Annonsförsäljning: Redaktionsråd
Med reservation för ändringar.

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern
Kyrkoherde
Marcus Heutmann
Eglise Suédoise
Av de Cour 32
1007 Lausanne
Telefon: +41 (0)21 616 65 44

Tryckeri:
Saxoprint AG
Seefeldstrasse 69
8008 Zürich

Omslagsbild:
Christkatholische Kirche
Sankt Peter und Paul i Bern
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