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Gör en  volontärinsats i församlingen 

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 

kommer. 

 

 

 

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. 

 

 

Pannkaksgudstjänst:  

Grädda pannkakor. 

Eller vill du sköta våra blommor, 

hjälpa till att städa eller hjälpa 

till vid speciella evenemang som 

julgransplundring och basar, 

kyrkkaffe, konfirmation. 

 

 

Hör av dig till:  

Diakon: siv.rang@svenskakyrkan.se                   079 304 14 38  

Präst: magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se  079 416 77 32  

 

 

 

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 

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 

Bibliotek    Stora rummet  Körrum   Foto:  Siv Rang 

mailto:siv.rang@svenskakyrkan.se
mailto:magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se
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Vår församling 
 

Kyrkan är en träffpunkt för svenskar som bor i Schweiz, är på besök eller planerar att bo-

sätta 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.  

Innehåll 
Sida: 

4  Magnus har ordet 

5 Fasteinsamlingen 2019  

6 Paula Mökander  

7 Ordförande har ordet 

8 Fd volontär Emmah  

9 Biskopen i Zürich  

10 Hösten som gått 

11—13   Kalender 

14 Tack Siv Rang 

14 Familjenytt 

15 Den Barmhärtige Samariern 

16-17 Att följa svensken           
 utomlands  

18 Öppet hus: filmer/böcker 

19-21 Från min Alptopp. 

22 Tack för ert stöd 

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! 

Kyrkoherde  
Magnus Nordström  
magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se   
Mobil: +41 (0)79 416 77 32 

Diakon 
Siv Rang Petersson  
siv.rang@svenskakyrkan.se 
Mobil: +41 (0)79 304 14 38 

Administration/ekonomi  
Cecilia Nilsson  
cecilia.x.nilsson@svenskakyrkan.se 
Telefon: +41 (0)44 362 15 80 

Expedition och Församlingshem: Svenska kyrkan Zürich-Basel/Schwedische Kirche,   
Kurvenstrasse 1,      8006 Zürich   

Telefon: +41 (0)44 362 15 80       

Email.   zurich@svenskakyrkan.se     Hemsida:    www.svenskakyrkan.se/zürich 

Våra telefontider:     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 

Rundbrevet i A-4 format postas till ca 1600 adresser = med-
lemmar. Det sänds dessutom ut  ca. 500 st via vårt email-
adressregister. 
 
Nästa nummer ges ut i september 2019. Sista dag för underlag 
till annonser är 15 juni 
Kontakta:  Tomas Tengå, tomastenga@gmail.com 

Annonspriserna                        CHF för ett nummer 
”Visitkort” 60 x 85 mm                        50 
¼ sida                                                    350 
½ sida                                                    400 
Helsida A4                                            600 
Insida omslag A4                                700 
Baksida A4                                           800 
 

Annonsera i vårt Rundbrev 
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Vilken värld vill vi leva i? 

 

I takt med att den globala uppvärmningen, folkmängden 

och interna stridigheter  ökar i världen, så ställs värdering-

ar, ideal och vänskap på prov. Det blir allt oftare tydligt att 

värderingar och längtan efter jämställdhet, jämlikhet, 

mänskliga rättigheter och demokrati är dyrbara företeel-

ser, som det kostar på att försvara.  

I Sverige har höstens riksdagsval handlat mer om grund-

läggande värderingar än om politiska sakfrågor. Den eko-

nomiska maktbalansen i världen, som nu är i gungning, är 

avgörande för vilka värderingar som håller när allt kom-

mer till kritan. Problemet att jordens resurser inte tål att 

hur många som helst lever det liv som genomsnittseuro-

pén lever, måste också tas på allvar. Rapporter har kom-

mit som säger att om vi skall kunna försörja alla männi-

skor på ett vettigt sätt och samtidigt kunna bevara jordens 

hälsa så måste vi ändra vår livsstil och även vår mathåll-

ning. Är det värt för dig och mig att ändra vår kosthållning 

och upptäcka ny spännande mat för att dra ner på mat 

som kräver mycket resurser? En rapport från Chalmers 

tekniska högskola om klimatpåverkan från matkon-

sumtionen hävdar att vi måste äta mindre rött kött för att 

uppnå klimatmålen Detta är framtidsutsikter och frågor 

som är mycket beroende på vilka politiker och ledare vi 

väljer under de närmaste åren. Men det handlar också om 

att vi som medborgare och medmänniskor är med och 

skapar en hållbar livsstil. För var och en av oss är det svårt 

att komma förbi frågan om vad som är viktigt för oss 

själva och hur vi vill vara med och gestalta tillvaron. Att 

Magnus har ordet  

vara kristen handlar om att ta del av Guds och människors kär-

lek och att ge den vidare. Att vara medmänniska handlar om att 

skapa goda livsförutsättningar för den som bor bredvid oss, som 

odlar vår mat, syr våra kläder och bygger våra mobiltelefoner 

med mera.  

Detta är inga lätta frågor, men de är livsavgörande. Jesus säger 

vid ett tillfälle till sina åhörare efter att ha berättat en be- 

rättelse om en rik man följande: ”Vad hjälper det en människa 

om hon vinner hela världen men förlorar livet.” Vad är livet och 

hur vinner vi och förvaltar vi livet? Jag återkommer till frågan 

om vilken värld vill du leva i och vad är livet för dig?  

 

 

Jag ser fram emot att se hur mycket fantastiskt som kan ta form 

i framtiden, allt ifrån hur framtidens näringsrika, men även goda 

och festliga, mat kommer att se ut, till hur infrastruktur kommer 

att gestaltas och hur demokrati, mänskliga rättigheter och rätt-

visa kommer att utvecklas i vår värld.  Allt skall med men jorden 

måste må bra. 

Jag ser fram emot mycket spännande samtal i vår försam- 
ling om hur vi skall leva våra liv och ta ansvar för  varandra. 

Magnus Nordström, kyrkoherde 

Foto:  Linda Mickelssen IKON 

Foto: Valentin Nordström 
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Fasteinsamlingen 2019 

Samma himmel               Samma rättigheter           Men verkligheten ser olika ut 

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare 
ur en katastrof. 

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Ge din gåva un-
der gudstjänsterna i fastetid. Insamlingen slutar med guds-
tjänsten på Palmsöndagen 14 april 2019 kl 16.00  i Martin Lut-
her Kirche. 

Humanitärt stöd som ser hela människan   Krig, våld och na-
turkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje 
dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet 
och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra 
nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De 
som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser 
eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete 
stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor 
möjlighet att: 

Känna trygghet Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att 
människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillva-
ron igen. 

Få möjlighet att utvecklas  Utbildning, självhjälpsgrupper och 
spar och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert mins-
kar utsatthet och bygger självständighet. 

Hitta ett sammanhang  När människor kan påverka sina liv 
minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet 
att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny 
vardag. 

Resa sig starkare  När människors behov står i fokus och hu-
manitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron 
på framtiden. 

Bakom varje siffra finns en människa  135 miljoner männi-
skor i världen är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra 
svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin 
trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. För 
de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och 
utsatthet. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer 
humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor används 
där behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv! 

OM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE MED HU-
MANITÄRA INSATSER 

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns vi redan på plats 
om katastrofen kommer. Svenska kyrkans internationella 
arbete är medlem i ACT-alliansen – en sammanslutning av 
mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer 
som finns över hela världen. När en katastrof inträffar ger vi 
stöd till de ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet. 
Den största styrkan är att vi genom detta nätverk finns på 
plats före, under och efter katastrofer. Dels kan det handla 
om ekonomiskt stöd, men också teknisk support och kapaci-
tetsbyggnad om det efterfrågas av våra partner på plats. 
Svenska kyrkans internationella arbete är ledande i psykoso-
cialt arbete inom ACT-alliansen och skickar ut personal från 
vår psykosociala personalpool vid efterfrågan. När en kata-
strof vänder upp och ner på allt, handlar det psykosociala 
arbetssättet om att ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett 
tryggt liv igen.  

Psykosocialt arbete handlar om att möta människors behov 

att få vara delaktiga. Att återfå kontrollen över sina egna liv 

och bli aktiva överlevare. 

STÖD SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE!  

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete  

Fo
to

:  IKO
N
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Min utlandstermin i Zürich- och min (bak)-väg 

in i Svenska kyrkan 

När jag skriver detta är jag åter i ett vintervitt Stockholm 
och har precis lagt julen bakom mig. Framför mig ligger min 
sista termin vid Uppsala Universitet på grundlärarlinjen, 
innan jag i maj tar lärarexamen. Det är nu under mellanda-
garna jag tar tillfället i akt att titta tillbaka på min höstter-
min, som jag har tillbringat i underbara Zürich. Jag har tidi-
gare fått den fina möjligheten att besöka Schweiz, men då 
har syftet varit skidåkning. När jag nu fick chansen att bo-
sätta mig i landet tog jag den direkt. Jag ansökte om ut-
landsstudier, fixade boende och bokade flygbiljetten. Den 
26 augusti landande jag på flygplatsen och åkte direkt på en 
sommarkurs uppe i de schweiziska bergen i Bergün. Denna 
första veckan gav mig mersmak på vad landet hade att 
bjuda på. Jag har under min utlandstermin här försökt ta till 
vara på det centrala, geografiska läget genom att resa både 
till söder, väst, norr och öst. Vilket har resulterat i besök i 
både Österrike, Liechtenstein, Tyskland och Italien. Jag har 
ägnat vardagen åt att öva  upp  min  ”Schweizerdeutsch”   
samt  att  äta Brezels i mängder. Vädret har visat sig från sin 
allra finaste sida och jag har kunnat njuta av solen i många 
månader längre än hemma i Sverige. 

I september besökte jag och några vänner Lugano, nere i 
södra Schweiz. När vi går på de smala gränderna hör vi 
plötsligt någon fråga om vi är svenskar. Förvånade vänder vi 
oss om och möter Magnus (red.: Svenska kyrkans präst). Vi 
byter några meningar innan Magnus måste vidare, men 
innan han lämnar hinner han ge oss ”Rundbrevet” och häl-
sar oss hjärtligt välkomna när vi  åter är i Zürich.               
Åter i Zürich lunkar vardagen på och brevet glöms bort 
ända tills en måndagskväll i oktober, då jag hittar det på 

mitt skrivbord. Klockar 23.10 anmäler  jag mig själv och min 
kompis till tisdagslunchen nästkommande dag. Vi får ett 
varmt välkomnande både på vändande mejl och dagen 
efter då vi hittat rätt till Kurvenstrasse 1. För oss två studen-
ter var vällagad mat efterlängtad och efterrätten satt fint 
innan eftermiddagens föreläsningar började.      Under lun-
chen lyftes basaren och kommande torsdagsfika fram som 
man gärna fick bidra till på önskat sätt. Då jag älskar att 
baka och saknade möjligheten till det i köket i min student-
lägenhet, erbjöd jag mig genast att hjälpa till. Det blev bör-
jan på en hemmakänsla i lokalerna de närmaste månader-
na. Bakning, Au Pair-möten, torsdagsfika, lucia-övning och 
tisdagslunch blev ett fast veckoinslag i min utlandsvistelse 
resten av terminen.  

Jag har bott utomlands förut i olika omgångar i olika långa 
perioder, och även om målet är att uppleva en ny kultur 
genom dessa flyttar är det roligt att kunna återupptäcka 
svenska traditioner och gemenskap i olika delar av världen. 

Tack för en mysig, händelserik och god hösttermin och en 
god fortsättning på det nya året önskar jag Svenska kyrkan i 
Zürich. 

Paula Mökander 

 

 

Foto:  Privat 

Foto:  Siv Rang 
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Ordförande har ordet 

Kyrkorådsutbildning på Kurven- 

strasse ägde rum den 27 oktober 

med Johanna Holmlund Lautmann.  

De flesta av kyrkorådets ledamöter 

kunde komma och vi fick en intensiv 

och intressant lördag tillsammans 

med Johanna som är teolog och 

verksamhetschef i Sverige. 

För några nya ledamöter i kyrkorådet blev dagen fylld av ny 

kunskap, men för de som varit förtroendevalda under många 

år blev det mer en uppdatering av information.  

Johanna kunde på ett levande sätt berätta om Svenska kyr-

kan och dess historia och är väl insatt i hur utlandskyrkan 

vuxit fram.  

En del av innehållet handlade förstås om styrning och led-

ning och det personliga ansvar som kyrkorådets ledamöter 

innehar.  

Vi gick också noga igenom vilka styrande dokument som re-

glerar Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands. 

Vi kom då att tala om vad som gäller för oss enligt kyrkoord-

ningen och vad som vi lokalt kan bestämma själva.  

Vi avslutade med en Workshop där vi arbetade i grupper för 

att komma vidare med vår nya församlingsinstruktion.  Den 

ska vara ett levande dokument för domkapitel och biskop, 

när de utövar sin tillsyn. Församlingsinstruktionen bör vara 

ett dokument byggt på teologiska reflektioner och en slags 

identifikation på församlingens uppdrag i Zürich-Basel. 

En väl genomförd och utarbetad församlingsinstruktion kan 

vara till mycken nytta. Där ska tydligt framgå alla de aspekter 

och områden som Zürich-Basels församling ska betona och 

fokusera på. 

Den är ett lokalt dokument men också en del av stiftets    

arbete. Därför utarbetas den i samråd med domkapitlet. 

Jag skulle önskat lite mer kunskap om kyrkorådets framtag-

ning av budget och dess juridiska ansvar, som ligger på en 

Foto:  Bianca Tengå 

lokal nivå. Det ser olika ut i olika länder och där skulle vi be-

höva en schweizisk jurist att resonera med om vad som gäller. 

Svenska kyrkan i Zürich-Basel är en förening och lyder under 

schweizisk lagstiftning, men även den svenska kyrkoordningen 

måste följas till stor del.  

Jag   kan konstatera att det finns mycken kompetens och kun-

skap i vårt eget kyrkoråd, vilket underlättar det många gånger 

svåra arbete som vi trots allt genomför, för att verksamheten 

ska fungera på bästa sätt. 

Det blev härlig gemenskap och trevlig stämning under hela 

arbetsdagen. När vi blev lite trötta på alla dokument, lagar och 

regler, fick var och en välja en favoritpsalm som vi sjöng och 

Johanna spelade till på piano. 

Anna Tengå 

Foto:  Siv Rang 
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 Hej kära rundbrevsläsare!  
Det var ett tag sedan jag åkte hem efter ett av de mest fantas-
tiska år jag upplevt.  
Jag saknar alla er fina, varma människor som förgyllde mina 
dagar och jag hoppas jag kommer få möta er igen. Jag flyttade 
till Sundsvall efter Zürich och började studera till lågstadielä-
rare på universitetet. Samtidigt fick jag ett jobb som körledare 
i Timrå församling och arbetar med barn och vuxna. I augusti 
2018 hände något stort i mitt liv. Jag gifte mig med min äls-
kade Pontus och heter nu Nordström i efternamn. Några av de 
jag lärde känna i Schweiz var med på den stora dagen, vilket 
gladde både mig och min man. Alla i min omkrets får ständigt 
höra om hur underbart Schweiz är och jag tror ärligt talat att 
de börjat ledsna på mig, men jag kan inte låta bli att berätta 
om detta underbara land med alla er och alla minnen jag fått. 
Hoppas ni har det bra och att ni tar hand om er.  
 
Med vänliga hälsningar  
er f.d. volontär Emmah  Nordström (fd Hagelberg) 
 

Den förra volontären har gift sig 

Gudstjänst med Nota Bene i församlings-

hemmet i Zürich 

Tysk- finsk-svensk gudstjänst i i Kartäuser-

kirche i Basel med den finska kören. 

Freiburg /Tyskland luciagudstjänst  

Gudstjänst i Baar/Zug Kirche med kören 

Nota Bene 

Gudstjänst i Martin Luther Kirche i Zürich 

Kaffe med hembakt efter gudstjänsten 

hos Birgitta- systrarna i Lugano 

Foto: Privat 

Foto: Siv Rang och Tomas Tengå 
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Visby stifts nya biskop Thomas Petersson har planerat att be-

söka alla församlingar i Visby stift under 2019. Där ingår alla 

utlandsförsamlingar.  Den 7-8 februari i år, är han i Schweiz 

och på torsdag kväll 7 februari har vi öppet hus tillsammans 

med biskopen i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i 

Zürich.  

18.00 firar vi kvällsmässa i Martin Luther Kirche och därefter 

ca 19.00 blir det samkväm med kvällsmat i församlingshem-

met. Anmäl dig till kvällsmaten senast tisdagen den 5 februari.  

 

Träffa vår nya biskop i Zürich den 7 februari  

Foto: Magnus Aronsson IKON   

   

Svenska kyrkan i utlandet består av 30 församlingar och ett hundratal verksamhetsplatser 

Visby 

www.consolatodisvezia.ch  

http://www.consolatodisvezia.ch/
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Hösten som gått 

Luciakören med Nota Bene och barn på Luciagudstjänst 2:a 
advent i St. Peterskyrkan i Zürich 

Kajsa Hallberg-Claesson och Chantal Secretan på julbasaren i 

Zürich  

Gerd Dietrich lägger i brev i kuvert inför utskick till alla medlem-
mar  

Julbasar i Basel 

Foto:  Siv Rang 

Foto: Siv Rang  
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Träffpunkt för unga vuxna och au pairer.  

Jobbar du som au pair, studerar eller är du helt enkelt en ung 
vuxen så är du välkommen på våra ungdomsträffar. Vi träffas 
varannan vecka. Vi umgås, fikar och pratar.  Kontaktperson är 
vår diakon Siv Rang till och med sommarlovet. Tel till Siv och 
även hennes efterträdare är 079-304 14 38. 

Basel Om du är intresserad av att vara med i Baselgruppen 

skall du ringa Siv Rang och meddela ditt intresse. Hon nås på 
079-304 14 38. Gruppen brukar träffas på 19.00 på torsdagar 
i församlingshemmet på Leimenstrasse 10 i Basel. 

Zürich Vi träffas i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 

på tisdagar, drop in från 19.00.  

 

19 februari  7 och 21 maj 

5 och 19 mars     4 juni  

2 och 16 april   1 och 15 oktober                

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.                                                                      

5 mars , 2 april, 14 maj samt 25 september  

Teatergrupp Sång, bibeldrama och scenografipyssel för dig 
mellan 5 och 10 år. Vi träffas i församlingshemmet på    Kur-
venstrasse 1, följande onsdagar  
mellan 15:00–17:00 

6, 20 februari 
6, 20 mars                                         
3, 17 april                                        
8, 22 maj 

Pannkaksgudstjänst   Skänk gärna sylt till oss!  

I församlingshemmet på Kurvenstrasse har vi en onsdagsefter-

middag  i månaden kl. 17.00 Pannkaksgudstjänst som är öppen 

för alla. Följande onsdagar:  20 feb, 20 mar, 17 april, 22 maj 

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.    

Gudtjänster  lite längre bort 
Heitersheim/Tyskland 

Söndag 24 mars                                                                                                                         

Utflykt till Malteserslottet i Heitersheim                    

11.00 Träff på parkeringen vid Sulzbach-Straussi, Heitersheim 

11:15 Gudstjänst i Slottskyrkan                                                                                                                                

12.30 Lunch på Sulzbach-Straussi, Weingut Lampp                                                                  

15.30 Visning av slottsområdet och museet 

Lugano                                

Lördag  13 april                                                                                

kl 14.00 Gudstjänst hos Birgittasystrarna   

Kommande aktiviteter 

Samtalskväll med prästen på församlingshemmet 
i Zürich  
19-20.30 träffas vi för att prata Bibel och livsfrågor över en 
kopp the och smörgås. 
Onsdag 13 mars                                                                                                                  

Onsdag 10 april                                                                                                                   

Onsdag 15 maj          

Foto:  Tomas  Tengå 
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Gudstjänster     
Zürich 

Söndag 3 februari 

16.00 Gudstjänst med dopljuständning 

Torsdag 7 februari 

18.00 Kvällsmässa med biskop Thomas 

Petersson och Magnus Nordström. Efter 

gudstjänsten ca 19.00 har vi öppet hus 

tillsammans med biskopen och serverar 

kvällsmat i församlingshemmet.  

Onsdag 20 februari Pannkaksgudstjänst  

17.00 Gudstjänst med stora och små i 

församlingshemmet i Zürich   

Söndag 24 februari 

16.00 Söndagsmässa  

Söndag 3 mars 

16.00 Gudstjänst. Vid kyrkkaffet i försam-

lingshemmet serveras semlor.  

Söndag 17 mars  

16.00 Söndagsmässa  

Onsdag 20 mars Pannkaksgudstjänst  

17.00 Gudstjänst med stora och små i 

församlingshemmet i Zürich   

Söndag 7 april 

14.00 Mässa i Kirche Unterstrass i Zürich. 

Därefter kyrkostämma i församlingshem-

met som avslutas med festlig apéro.        

Se ruta om kyrkostämman.  

Söndag 14 april  

16.00 Palmsöndagsgudstjänst med avslut-

ning av fasteinsamlingen 

Onsdag 17 april Pannkaksgudstjänst  

17.00 Gudstjänst med stora och små i 

församlingshemmet i Zürich   

Torsdag 18 april  

18.00 Skärtorsdagsmässa.  

Söndag 21 april 

16.00 Påskdagsgudstjänst med efterföl-

jande påsk apéro i församlingshemmet.  

Söndag 5 maj 

16.00 Söndagsmässa  

Söndag 19 maj 

14.00 Gudstjänst med stora och små med 

tack till Siv Rang för fyra år som diakon i 

församlingen.  Efter gudstjänsten festlig 

apéro i församlingshemmet.                   

Mer info sidan 14 

 

 

Onsdag 22 maj Pannkaksgudstjänst 

17.00 Gudstjänst med stora och små i 

församlingshemmet i Zürich   

 

Torsdag 30 maj Kristihimmelsfärdsdag  

15.00 Vandringsgudstjänst i Hergiswald.  
Vi vandrar från Werthenstein 10.00. Dit 
kommer man med S Bahn från Luzern. 
Efter ca 4 timmars vandring och därtill 
lunchpaus är det dags för Gudstjänst i 
Vallfartkyrkan i Hergiswald med sitt   
vackra Loretokapell. 
Buss därifrån går till Luzern. Man kan 
också komma direkt till kapellet.  
Fredag 14 juni  

9.30 Sommaravslutning för barnsångs-

grupperna i Martin Luther Kirche. 

Söndag 23 juni 

16.00 Sommargudstjänst i Martin Luther 

Kirche.  

Lördag 29 juni 

14.00 Konfirmation.  Den Skandinaviska 

kören Nota Bene sjunger. 

Söndag 1 september  

16.00 Söndagsmässa   

Söndag 9 september  

16.00 Familjegudstjänst. Konfirmanderna 

hälsas välkomna.   

Söndag 22 september  

16.00 Söndagsmässa   

   

Basel 
Söndagen 10 februari  
16.00 Gudstjänst med liten och stor med 
dopljuständning  i kyndelsmässo- och 
fastlagstid . Efter gudstjänsten äter vi 
semlor 
Söndag 24 mars                                                                                                                         
Utflykt till Tyskland. Vi firar svensk Mässa i 
Slottskyrkan i Heitersheim i Tyskland.    
Mer info på sid.  11                      
Söndag 7 april                                         
14.00 Mässa i Kirche Unterstrass i Zürich. 
Därefter kyrkostämma i församlingshem-
met som avslutas med festlig apéro.        
Se ruta om kyrkostämman.                           
Fredag 19 april                                        
16.00 Långfredagsgudstjänst med 
påskapéro i Philippus kapellet i Lutherska 
kyrkans församlingshem Friedensgasse 57  

 

Lördag 1 juni                                            
18.00  Gudstjänst i Magstatt-Le Haut i 
Frankrike strax utanför Basel med sparris-
kvällsmat i familjen Ott-Nilssons trädgård. 
Ring Britt Ott- Nilsson, 0765- 62 11 61 för 
anmälan och vägbeskrivning och till pas-
torsexpeditionen.   

Torsdag 13 juni                                       
14.30 Barnsångsavslutning 

Lördag 22 juni 
14.00 Midsommargudstjänst vid midsom-
marfest i Basel tillsammans med Svenska 
klubben.  
Söndag 15 september 
14.00 Mässa i Folke Truedssons Kultura-
teljé i Röchenz. Efter gudstjänsten har vi 
kakknytis tillsammans. För vägbeskrivning 
kan ni ringa Brita Baumann 061-751 27 
48. 
Söndag 22 september  
10.00 Högmässa i Kartäuserkirche med 
den tyska och den finska församlingen. 

 

Zug/Baar—Onsdagar                      

Reformierte Kirche Baar, Leihgasse,     

6340 Baar                                                      

13 februari  19.00 Gudstjänst 

20 mars  19.00 Mässa 

17 april  19.00 Påskmässa med påskapero 

22 maj19.00 Mässa 

18  september 19.00 Gudstjänst 

23 oktober 19.00 Mässa 

Kalender 

Kyrkostämma 7 April  14.00 

Gudstjänst i Kirche Unterstrass*     

Turnerstrsse 47, Zürich. Därefter hålls 

stämman i församlingshemmet på 

Kurvenstrasse 1. 

 

Dagordning och verksamhetsbe-

rättelse tillgänglig på hemsidan från 17 

mars. 

 

Medverkar gör även den Skandinviska 
kören Nota Bene 
 

*Spårvangshållplats Otteikerstrasse, 

linje 7 eller 15 
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Zürich  

Vi träffas 19.00 i församlingshemmet på 

Kurvenstrasse 1. I samband med program-

met.  serveras apéro (CHF 10)  

 
Torsdag 7 februari  
Biskopsvisit. Vår nye Biskop Thomas Pe-

terson gör en snabbvisit i vår församling.                                                                 

18.00 Kvällsmässa i Martin Lutherkirche 

med Biskop Thomas 19.00 kvällsmat i för-

samlingshemmet med biskopen. (15 CHF) 

Se mer sidan 9 

 
Torsdag 7 mars 
Föredrag och samtal om Kvinnor i Bibeln 
med Magnus Nordström  
 
Torsdag 4 april 
Film: Vi visar filmen som blev 2017 års 
mest sedda Schweiziska film ”Die 
Göttliche Ordnung”  kl. 19.00 
Se sidan 20 
 
 
Torsdag 18 april  

Hela programmet inklusive mässan blir i 

församlingshemmet.  

18.00 Skärtorsdagsmässa.  

19.00 Apéro  

19.20 Filmen om Maria Magdalena 

Se sidan 20 

 

Fredagen 3 maj  

Författarkväll med Kristina Appelqvist . 

Se sidan 20 

 

Fredag 22 juni Midsommarafton   

Sommarkväll med sommarmat och 

allsång. Det serveras kvällsmat 19.00  med 

svenska sommarinfluenser. (15 CHF) 

Basel  

Vi träffas 19.00 i församlingshemmet på 

Leimenstrasse 10. I samband med pro-

grammet serveras apéro (CHF 10). 

Onsdag 20 februari  
Film: Vi visar filmen som blev 2017 års 

mest sedda Schweiziska film ”Die 

Göttliche Ordnung”  kl. 18.30  

Se sidan 20 

 

 

 
Onsdag 6 mars  
Föredrag av Prof. Dr. Hans-Peter Schreiber 
med temat: ”Weshalb kennt das Juden-
tum, das Christentum wie auch der Islam 
nur einen Gott (Monotheismus)“. I sam-
band med programmet, som blir på tyska, 
serveras semlor. Samarrangemang med 
Svenska klubben  
 
Onsdag 20 mars 
Våffelkväll  
 
Onsdag 3 april 
Film: Med anledning av att vi närmar oss 

påsken visar vi filmen Maria Magdalena 

som gick på biograferna 2018 och som 

berättar Jesusberättelsen ur Maria från 

Magdalas perspektiv.  Kl. 18.30                 

Se sidan 20 

 
Onsdag 8 maj 
”Jag fattar ingenting” Samtalskväll med 
Magnus Nordström om sådant i Bibeln 
som verkar svårt att begripa. 
 
Onsdag 22 maj 
Lite sommarmat och gemenskap med Siv 
Rang 
 
Onsdag 11 september 

Presentation av vår nya assistent som om 

allt går som planerat börjar sin tjänst i 

församlingen i augusti.  

Onsdag 25 september 

Se hemsidan och Rundbrev som kommer i 

september. 

 
 

 
 

 

 

Tisdagsluncher  Zürich   

Alltid kl. 12:30 

12 februari  

12 mars  

9 april  

7 maj 

4 juni 

10 september 

Torsdagsluncher i Basel   

Alltid 12:30 

28 februari  

28 mars  

25 april 

16 maj   samt     19 september  
Café Svensson   

Vi träffas för att fika och prata 

svenska. Hembakt fika. 

Café Svensson fortsätter en gång i 

månaden på torsdagarna i  

Zürich på Kurvenstrasse 1 kl. 14-18. 

(OBS Förlängd tid) 

28 februari. Semlor 

28 mars. Våfflor 

25 april. Rulltårta 

16 maj. Överraskning 

Barnsång Zürich Kurvenstrasse 1 

Sommaravslutning i Martin Luther 

Kirche fredagen 14 juni 9.30 

Höststart onsdagen 4 september 

9.00–12.00 (sångstunden börjar 

9.30) Vi håller på hela hösten utom 

vecka 47.  

Barnsång Basel  Leimenstrasse 10 

Sommaravslutning torsdagen 13 

juni 14.30 

Höststart torsdagen 5 september 

14.30–16.30 

Öppet hus 

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.  
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delat sin tid mellan att spela i våra gudstjänster och hjälpa till i 

församlingsarbetet, att spela i orkestrar i Zürichområdet och 

att utforska och fotografera schweizisk flora och fauna.  

Söndagen den 19 maj 14.00 kommer vi att ha en avskedsguds- 

tjänst i Martin Luther Kirche i Zürich för Siv med en avskeds- 

fest efteråt i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1. Guds- 

tjänsten kommer att vara en gudstjänst för stora och små och 

barnens teatergrupp kommer att medverka. Vi hoppas att 

många kan vara med vid detta tillfälle.  

Siv arbetar sedan vidare fram till t.o.m. midsommar och 

man har möjlighet att ta avsked av henne vid alla olika 

samlingar under maj och juni.  I nästa nummer av Rund-

brev i september kommer Siv att skriva lite om sin tid här 

hos oss. 

Tack till Siv 
Nu är det snart fyra år sedan 

Siv Rang och Mats Wilhelm 

Petersson anlände till Zürich 

en solig lördagseftermiddag i 

augusti 2015. Under de här 

åren har de blivit en del av 

församlingen och många 

människor har blivit nära 

vänner. 

Många av er har mött Siv i barnsången, ungdomsgrupperna, 

konfirmationsgrupperna, de öppna husen och luncherna. 

Många av er har också mött Siv i samtal eller fått besök av 

henne. Mats flyttade hem i förväg redan under sommaren     

2018 för att tillträda en tjänst i Sverige. Under 3 år har han 

Avskedsgudstjänst 
Välkommen på gudstjänst för stora och små 14.00 i Martin Luther Kir-

che i Zürich söndagen den 19 maj 2019. Detta blir Sivs Rangs avskeds-

gudstjänst och efter gudstjänsten har vi avskedsfest i församlingshem-

met på Kurvenstrasse 1 i Zürich.  Det blir mycket sång och även med-

verkan av barnens teatergrupp.  

Välkomna 

 

 

 

 

 

Döpta 

28/8  BENEDIKT Erik Tjernström i Martin Luther Kirche i Zürich.  

29/9  EDWIN Frey i Martin Luther Kirche i Zürich.  

13/10 KENDRICK Anthony Puur i Reformierte Kirche Baar. 

27/10 ALEXANDER Nicolai Emodi i Alte Kirche Fluntern. 

Familjenytt 

Vigda   

15/9  Camilla Pernbeck och Jesper Strand på Hotell Flora Alpina i Vitznau. 

Avlidna 

Inger Stork. Född 13/4 1942 och avliden 14/8 2018. Begravningen ägde rum 20/8 2018 i bykyrkan i Acquarossa i Tessin.   

Eva Andersson Lorentzon. Född 13/5 1952 och avliden 3/9 2018 i Menziken. Begravning har ägt rum.  
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På onsdagseftermiddagar träffas en liten  teatergrupp i för-
samlingshemmet i Zürich. Gruppen har gjort en bildteater till 
Rundbrevs läsare.  

Teaterberättelsen heter ”Den Barmhärtige Samariern” och är 
en av de berättelser som Jesus berättade och som kommer 
ifrån Evangelierna i Bibeln.  

En man reste på vägen från Jerusalem till Jeriko. Han blev 
överfallen av rövare som skadade honom och tog alla hans 
saker.  

Människor passerade 
honom men skyndade 
förbi eftersom de var 
rädda eller hade 
bråttom.                

 

 

 

 

Efter ett tag kom-
mer en utlänning 
från landet Sama-
rien. Han tyckte 
synd om mannen 
och plåstrade om 
honom  

 

 

 

Utlänningen gav honom lift till 
närmaste hotell på sin åsna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarien gav   
hotelldirektören 
pengar så att  
mannen skulle få 
allt han behövde 
för att bli frisk.  

 

 

 

 

 

Den här berättelsen handlar om att det inte spelar någon roll 
vem du är, utan att du bryr dig och att hjälpen kan komma 
från ett oväntat håll.              

Text: Magnus Nordström och bild Siv Rang                        

Den Barmhärtige Samariern 
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Att följa svensken utomlands 
”Att följa svensken utomlands”, är Svenska kyrkan i utlan-
dets uppdrag. 

„Vart jag mig i världen vänder...“ så finns utlandskyrkan 

 Det stämmer inte helt, men vi finns spridda i de flesta världs-
delar. Vi har nu utsänd personal och egna lokaler på 40 plat-
ser i 23 länder i 30 församlingar som verkar på ca 140 orter. 
Om ni tittar i kalendern här i rundbrevet ser ni hur många 
orter bara i vår församling som Magnus och/eller Siv är verk-
samma i. 

Hur kommer det sig? Andra länder har inte alltid en utlands-
kyrka. Men t.ex. Anglican Church från Storbritannien finns 
också i Schweiz och i många andra länder. Norska Sjömans-
kyrkan finns lite varstans i viktiga hamnstäder. 

I sjöfarten finns även vårt ursprung, med fartygspräster re-
dan på 1500-talet. Med tiden bildades Svenska sjömans-
kyrkor i många hamnstäder.  

När Sverige fick ambassader och sändebud på olika håll, 
främst i Europa, bildades församlingar och präster skickades 
ut för att leda församlingarna, i t.ex. Berlin, Paris (startade 
1626), Oslo, Köpenhamn och London (startade 1710). 

Med förändrade livsvanor de senaste 50 åren har antalet 
svenskar som arbetar utomlands, liksom antalet ungdomar 
och pensionärer som är ute på långa resor ökat kraftigt. 
Dessutom har turismen ökat, främst till varmare länder. Där 
har flera församlingar bildats. I Spanien har vi t.ex. 5 st.        

För många står församlingarna som en länk till hemlandet 
och för trygghet. Vi vet alla hur skönt det är att få prata 
svenska och ha en gemensam referensram ibland, särskilt när 
livet känns extra svårt. 

En del människor försöker fly från sitt liv i Sverige och söka 
lyckan någon annanstans i världen. Ofta blir det inte som 
man har tänkt sig utan problemen blir ännu större utomlands 
och Svenska kyrkan är till stor hjälp. För den ökande skara 
som sitter åratal i fängelser under vidriga förhållanden blir 

prästen livlinan som håller kontakt med den fängslades familj 
i Sverige. 

Vårt uppdrag för utlandsförsamlingarna är samma som i Sve-
rige: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och 
mission. Med tillägget att vi ska också synliggöra och främja 
ekumeniska relationer. 

Sedan några år tillbaka bedriver utlandskyrkan också mobil 
verksamhet. Vi har tre ”resandepräster”; för Afrika (med Du-
bai), Sydamerika och Asien. Det är fascinerande att lyssna till 
deras berättelser. 

I förra årets Rundbrev 1 beskrev jag vår Svenska kyrka i 
Schweiz historia, liksom hur verksamheten i Svenska kyrkan 
styrs med kyrkomöte, kyrkostyrelse och domkapitel samt hur 
vår verksamhet här i församlingen styrs med kyrkostämma 
som väljer kyrkorådet. Om ni inte hittar artikeln hemma i 
tidningskorgen, så finns den på vår hemsida. 

Här är mina intryck från arbetet i utlandsförsamlingarnas 
kyrkomötesgrupp samt kyrkostyrelsens Råd för Svenska 
kyrkan i utlandet efter ett år i den nya mandatperioden:  

Under kyrkomötets första session i oktober sker bearbetan-
det av samtliga inlämnade motioner i de olika utskotten (8 
utskott med 15 ledamöter vardera). Utlandsförsamlingar har 
2 av 251 ledamöter. Åke Marcusson från Hamburg sitter i 
Ekonomiutskottet. Genom hans inverkan gjorde utskottet  en 
skrivelse där det står att resurserna för oss bör öka. Även om 
inget händer just nu, betyder det att vi börjar få lite gehör.  

Anette Nordgren från Aten sitter i Organisationsutskottet. 
Den enda motionen som var intressant för oss där, var den 
som handlade om kyrkans grundläggande uppgift. Vi, liksom 
motionären anser att mission inte ska behandlas separat, 
utan att det är övergripande och ingår i de andra tre: guds-
tjänst, undervisning och diakoni. Motionen gick inte igenom i 
utskottet. Tyvärr hamnade inte de motioner som rörde ut-
landskyrkan i organisationsutskottet, utan i Ekumenikut-
skottet, där Anette satt förra mandatperioden! 

Under kyrkomötets andra session i november skulle alla 
motionerna diskuteras och beslutas i plenum under 2 ½ da-
gar. Detta innebar att vi arbetade från tidig morgon till sen 
kväll. Ett både omänskligt och odemokratiskt sätt att arbeta, 
då ingen orkar sitta och höra på anföranden i 12 timmar+! De 
som kommer sist får inte den uppmärksamhet de förtjänar. 

I år rörde tre motioner direkt Utlandskyrkan. Vår grupps 
motion om genomgång av Kyrkoordningen med fokus på just 
oss, en motion från Centern som handlade om ökade resur-
ser för utlandskyrkan och en motion om clearingsystemet. 
Ingen av motionerna gick igenom, det är mycket ovanligt att 
de gör det, men vi såg ändå ett ökat intresse för oss i kyrko-
mötet. Det är ju bara andra mandatperioden, så det tar lite 
tid att bygga upp kunskapen om oss, även bland våra egna. 
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Vid denna session var även Göran Tyréus från Costa Blanca 
och jag med som ersättare. Vi fyra fick chans att träffas, prata 
och föra diskussioner med andra ledamöter från andra nomi-
neringsgrupper. Nätverkande är viktigt. Våra chefer från 
kansliet och vår Biskop Thomas var också med. Bra, men 
mycket tröttsamma dagar.  

När vi först dök upp på kyrkomötet var det som att vi var 
främmande fåglar de inte visste var de hade. Kunskapen om 
utlandskyrkan var, och är fortfarande, låg. Nu har vi blivit 
mer kända, respekterade och har gott samarbete med de 
olika grupperna.  Vi deltar i Posk’s (Politiskt obundna i 
Svenska kyrkan) gruppmöten och får utskottsplatser tack 
vare dem. Utan gruppsamarbete skulle vi inte få något gjort. 
Vi är mycket tacksamma för detta samarbete med en poli-
tiskt obunden grupp! 

Till våren ses vi fem förtroendevalda igen för att arbeta med 
motioner till nästa kyrkomöte. Om det är någon av er läsare 
som vill att vi tar upp något, får ni gärna kontakta mig! 

Eftersom det var en ny mandatperiod, kom arbetet i Rådet 
igång först i april, men vi träffades i juni i samband med vig-
ningen av vår Biskop Thomas, sedan har vi träffats i septem-
ber och i oktober och i samband med en besöks/ utbildnings-
resa till församlingen i Fuengirola runt 1: a advent. Försam-
lingen där tog emot oss på bästa sätt och vi fick tillfälle att 
samtala med många församlingsmedlemmar och besökare.    
I gruppsamtal i Rådet belystes frågor som: vilka slutsatser vill 
vi dra av vår verksamhet, vilka tjänster är det viktigt att 
Svenska kyrkan erbjuder och vad skall känneteckna dess 
verksamhet? Många i Rådet är nya,  de som är kvar sedan 
förra mandatperioden vittnar om en bättre och vänligare 
stämning där. Vår nya ordförande Anna Lundbladh (från 
Posk) bidrar till det med ett stort intresse för våra utlandsför-
samlingar, gedigen erfarenhet från kyrkomöte och kyrkosty-
relse och en föredömlig ordförandestil.  
Hon var med oss flera dagar under utbildningsdagarna för 
kyrkoherdar och kyrkorådsordförande och har dragit igång 
ett arbete med att synliggöra oss hos de beslutande inom 
Svenska kyrkan. Biskop Thomas visar också ett stort engage-
mang och erfarenhet, kryddat med humor. Han rapporterar 
att fler av hans kolleger i Biskopsmötet nu är positiva till ut-
landskyrkan. 

Ledamöterna i Rådet från de olika nomineringsgrupperna 
visar ett varierande engagemang. Helt naturligt eftersom en 
del av oss lever med Utlandskyrkan dagligen och andra inte.  

De nya cheferna på SKUT-avdelningen på Kyrkokansliet är bra 
och har alla erfarenhet av utlandstjänst. De har under året 
satsat mycket på utbildning av utsända och kyrkoråd samt 
det nytillsatta Rådet. Det känns att alla parter nu har börjat 
arbeta bra tillsammans.  

Vi kan alla hjälpa till att förändra synen på utlandskyrkan! 
Många i Sverige förstår inte varför de i olika grad skall finan-
siera vår verksamhet. Med ett ständigt minskande medlems-
antal i Svenska kyrkan, blir det mindre att fördela och ned-
skärningar samt sammanslagningar av församlingar sker 
också i Sverige.  

Där kan du som nu läser detta hjälpa till med att berätta för i 
Sverige boende om allt gott vi gör och vad församlingarna 
betyder för dig, din familj och andra! Många har en felaktig 
bild om både utlandssvenskar och vår församlingsverksam-
het. Den förbättras kanske allra mest genom personliga vitt-
nesmål. Vi som är aktiva tar kanske för givet att alla vet allt! 

Det har skett en s.k. juridisk genomgång av alla utlandsför-
samlingarna som nu är inne i en avslutande avtalsfas. Bl.a. 
som följd av denna har församlingar lagts ner i både Singa-
pore och Dubai, trots att många svenskar bor där. Oerhört 
tragiskt, men nödvändigt tyvärr. 

Budgeten (74 MSEK) för hela utlandskyrkan ligger fast i tre 
år, men eftersom lönerna ökar per automatik med några 
miljoner per år, får vi mindre pengar varje år trots ökat antal 
utlandssvenskar, resande och behov! Vi kan inte räkna med 
höjda bidrag från Sverige, utan de församlingar som inte bär 
sig själva har rätt till oro. Att höja dessa bidrag är således av 
högsta prioritet för oss i kyrkomötes- och rådsgruppen! 

Under Rådets senaste möte beslutades att det under våren 
skall inledas ”en utredning angående Svenska kyrkan i utlan-
dets verksamhet i Schweiz med närliggande områden. Utred-
ningen syftar till att se över hur verksamheten bör bedrivas 
på ett hållbart sätt i framtiden och ligga till grund för Rådets 
kommande beslut.”  

Vi här i Schweiz hoppas givetvis att denna inte skall innebära 
en neddragning av vår verksamhet här, men där hänger det 
på oss alla att vi var och en bidrar på de/det sätt som är möj-
liga; genom frivilligarbete i vår verksamhet, att ge försam-
lingsbidrag och andra gåvor, att besöka våra gudstjänster och 
övriga verksamheter samt att berätta för andra på ett positivt 
sätt om oss! Kritik kan vara konstruktivt, men ge den helst 
direkt till oss; vi kan alltid bli bättre!  

Tack för alla goda möten, alla leenden och allt stöd till vår 
församling under det gångna året! Jag ser fram emot att 
träffa er alla! 

Lena Borgensten, Vice Ordförande i kyrkorådet Zürich- Basel 

1:a ersättare i kyrkomötet 

Ledamot av kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet  

 Kyrkomötets öppningsgudstjänst i Uppsala domkyrka                            

Foto: Magnus Aronson/Ikon  
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Film: Med anledning av att vi närmar oss påsken visar vi fil-
men ”Maria Magdalena” som gick på biograferna 2018 och 
som berättar Jesusberättelsen ur Maria från Magdalas       
perspektiv. 
Basel  Onsdag 3 april kl 18.30 
 
Zürich  Torsdag 18 april  

 

 

Öppet hus - ett samarrangemang med Svenska klubben i Luzern .  
Kristina Appelqvist till författarkvällen i Zürich fredagen den 3 maj  

 

”Mys och rys i universitetsmiljö – så skapas en modern pus-
seldeckare i Agatha Christies anda” 

Kristina Appelqvist skriver deckare som utspelar sig i den aka-
demiska världen i det vackra Skaraborg. Hon har beskrivits 
som en samtida Maria Lang och en svensk Agatha Christie.  

Vid det här laget har det blivit åtta deckare i två olika serier. 
Hon är nu aktuell med ”Den fjärde pakten” som är den fjärde 
boken om litteraturforskaren och talskrivaren Helena Waller.  

Kristina debuterade som författare 2009 med ”Den svarta 
löparen” som utspelar sig på Västgöta universitet i Skövde. 
Vid debuten arbetade Kristina som kommunikationschef på 
Högskolan i Skövde och hennes fiktiva universitet har stora 
likheter med den dåvarande arbetsplatsen. 

Kristina kommer att berätta hur det kom sig att hon blev för-
fattare mitt i livet. Hon kommer även att tala om den akade-
miska världen som deckarmiljö, Skaraborg som deckarland-
skap och vad som är karakteristiskt för en så kallad feelgood-
deckare. 

Böcker av Kristina Appelqvist: 
Den svarta löparen 2009 
Den som törstar 2010 
Liv i överflöd 2011 
De blå damerna 2012 
Minns mig som en ängel 2014 
Flickan framför muren 2015 
Smultron, bröllop och döden 2016 
Den fjärde pakten 2018 

 

Öppet hus  Filmkvällar 

 

Film: Vi visar filmen som blev 2017 års mest sedda Schwei-
ziska film ”Die Göttliche Ordnung”   
 
Basel Onsdag 20 februari  kl 18.30 
 
Zürich Torsdag 4 april kl 19.00 

Foto: Anna-Lena Ahlström  
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En livskompott 

Det är en kulen novemberdag, dimman ligger tät, det lockar 
inte att gå ut, hellre bli inne och göra något där dom yttre 
vädermässiga förutsättningarna är betydelselösa. Som tll 
exempel att gå trappen upp till arbetsrummet, sätta sig vid 
computern och skriva något, varför inte ett bidrag till nästa 
Rundbrev. 

Bakom tangenterna, sittandes vid mitt skrivbord och utan 
störande yttre faktorer mår jag bra. Ingen säger vad du skall 
skriva eller hur du skall uttrycka dig, fantasin får flöda, ordet 
är i sin bästa mening fritt och rad läggs till rad. Så har jag ofta 
suttit och „skrivit av mig“, somt har blivit bra somt mindre 
bra och somt borde jag aldrig ha skrivit. Lever man dessutom 
i (den idag kanske föråldrade) föreställningen att det skrivna 
ordet är „definitivt“ och har tyngd, att det lämnar spår efter 
sig, så känns det som att man uträttat något – förhoppnings-
vis positivt – när man sedan reser sig från datorn. 

Att skriva ligger i blodet. Jag kan än tycka mig höra pappa 
sitta vid sin Halda skrivmaskin och medelst „pekfingervalsen“ 
skriva något tal eller en predikan. Han hade cirka 300 predik-
ningar i några små ringpärmar, ofta ordagrant formulerade, 
skrivna ända ut till marginalen och med huvudpunkterna 
understrukna. Kyrkoåret hade ett 60-tal helgdagar med tre 

årgångstexter vardera, bara det blir ju 180 predikningar, 
dessutom tillkom utläggningar över andra viktiga texter att 
användas vid kvällsmöten och i andra sammanhang. En bra 
predikan skulle innehålla tre delar: Först en sammanfattning 
av textinnehållet med egna ord och med utvikningar mot 
dagens situation. Sedan vad vill texten säga oss idag? Detta 
ledde då fram till vad som med dåtidens språk skulle kallas 
syndakännedom, att jag i egen kraft ej räcker till utan att jag 
är beroende av vad Jesus inför Gud har gjort för mig. I den 
avslutande delen kom så evangeliet med sin förlösande kraft: 
Allt är redan fullbordat bara du tar emot Gud i ditt hjärta. 
Min far var väl ingen stortalare, men han stod med bägge 
benen fast på ordets grund, d.v.s. bibelns, och „ordet verkar“ 

som det hette. Idag får man någon gång intryck av att präs-
ten i sin predikan vill framhäva sina egna förträffliga tankar, 
kanske ibland även på ordets bekostnad. Och vi har kanske 
hört skrönan om pingstpastorn som utgick från en text i Ro-
marbrevet och sedan aldrig återkom. Men vi är alla olika, 
samma ord kan för den ene vara till välsignelse, för en annan 
obegripligt. En författare som med sin bakgrund i „läseriet“ i 
Västerbotten behärskar Kaanans tungomål till fulländning är 
P. O. Enquist. Har du läst t.ex.“Lewis resa“ eller någon av 
hans självbiografiska böcker förstår du vad jag menar. 

När jag flyttade till Uppsala för att läsa (studera skulle man 
säga idag) övertog jag pappas Halda och kom att under res-
ten av 1900-talet idogt nyttja den. Min studiekammare var 
på klassiskt studentmanér inhyst hos en pensionerad dam, 
den då drygt 80-åriga fröken Friberg i hennes trerummare på 
Tegnérgatan. Till hennes meriter hörde att hon efter sin sjuk-
sköterskeexamen vid sekelskiftet hade bland annat en som-
mar (1908) vårdat Gustaf Fröding efter hans vistelse på Dan-
vikens dårhus - vilka hemska beteckningar man hade! - och 
en tid hade hon varit privatsköterska i en högreståndsfamilj 
på öfvre Östermalm där man haft en litterär cirkel där August 
Strindberg vid något tillfälle dykt upp. Om man betänker att 
dessa litterära giganter dog 1911 resp. 1912 förstår du käre 
läsare kanske att jag kände hur historiens vingslag ven kring 
mina öron när hon berättade om sitt liv för mig. 

Åren gick, vi arbetade, åt och drack, dagar lades till dagar och 
blev till år och en dag var tastaturen digital. Fingrarna var 
inte lika snabba som förr, inte tanken heller men vi vägrade 
att acceptera det. Vi som var unga i mitten av 1900-talet ville 
vara det i början av nästa årtusende också. Vi hade inte för-
ändrats, det var bara omvärlden. När detta för en själv icke 
helt positiva fakta sjunkit ner började försvarsmekanismerna 
slå till. Många förändringar ansågs onödiga, felaktiga eller 
t.o.m. farliga, det-var-bättre-förr-tanken började slå rot. Tänk 
om Sveriges 2 miljoner pensionärer skulle slå sig samman, 
vilken makt vi skulle få! I ett slag landets största parti och 
vilka slogan sen: Stoppa digitaliseringen, tillåt endast kontant 
betalning, klipp gräsmattorna antingen ni vill det eller inte, 
straffa de produktskapare som konstruerar förpackningar 
som man inte utan våld kan öppna och förbjud text på för-
packningar med mindre grad än 12 punkter etc etc. Och 
straffet om man inte rättade sig skulle vara det grymmast 
tänkbara – löneavdrag. Och stäng alla telefonabonnemang 
där man måste knappa sig fram till mottagaren. Ja, vilket land 
vi skulle få! Ett land där man tilläts dricka sitt kaffe i fred och 
där tidningarna var morgon i rubriker med stor grad – minst 
24 punkter! – förkunnade att det blir en bra dag idag också. 
Här går tankarna osökt till Mosebacke monarkis ledande 
parti „Allmänna glädjepartiet“ med sin slogan „Väl åt alla“. 

Ja, tänk hur det kunde bli! Man blir rörd av den egna tanken 
och ett tag är det nästan så att man vill ta ett initiativ. Om jag 
bara kunde hitta glasögonen och om jag inte lovat att hämta 
barnbarnen i morgon. Och så är magen inte som den skall, 

FRÅN MIN ALPTOPP…. 
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det är säkert den nya snabbmatens fel. Och dessutom lyssnar 
ju ingen nuförtiden, alla tänker på sitt, det är bara jag som 
tänker på mitt. Likt signaturen „Arg pensionerad major“ kan 
exemplen mångfaldigas och ensam vid tangenterna är det ing-
en som säger emot.  

Tills man en dag bildlikt öppnar fönstret och ser ett ord skymta 
förbi: Parallellsamhällen. Faran idag ligger till delar i just detta 
uppdelande i sinsemellan parallella samhällen, situationer och 
grupper, emellan vilka kontakten inte alltid är optimal – för att 
uttrycka sig schweiziskt försiktigt. Vi är unga och äldre, sjuka 
och friska, musikaliska och tondöva (ja det var kanske inte så 
viktigt), arbetslösa och för-mycket-arbetande, invandrare och 
utvandrare (nej, jag menar permanentboende), hungriga och 
mätta, snabba och långsamma, stadsbor och lantisar, vänner 
och fiender, gående och bilister, slöa och ivriga, högljudda och 
stillsamma, egoister och självutlämnande, släkt och osläkt 
(som man kunde säga i Västerbotten, och nu tänker jag inte på 
brandmän), rika och fattiga, långa och korta, dumma och 
snälla (som vi), och det vanligaste – vi och dom. Och beroende 
på vilken grupp eller situation man befinner sig i blir perspekti-
vet ett annat. Och innebörden av gruppnamnen blir tydliga 
först när man växlar sida. Vad det t.ex. innebär att vara frisk 
förstår man på riktigt först när man inte är det. 

Under senaste året har jag på nära håll erfarit vad det innebär 
att inte längre ha kontroll över sin hälsa och därigenom sin 
vardag, hur det mesta blir annorlunda, ofta svårare, och där 
persongrupper som man tidigare känt endast till namnet men 
inte till värvet blivit en del av vardagen. Som behovet av vård 
och omsorg, som politiker använder som en mantra, men som 
för den drabbade är livsviktigt i ordets rätta bemärkelse. Jag 
har lärt mig uppskatta och högt värdera de som arbetar i detta 
fält och se vilka insatser som där görs. Och vilka saker som 
blivit viktiga och vilka som man måste lämna. Valet är varken 
lätt eller frivilligt och man vill så länge det går leva så 
„normalt“ som möjligt.  

Men möts dessa parallella världar aldrig, är det antingen eller? 
Nej naturligtvis inte, livet är oftast både ock. Men vi tenderar 
att överbetona den situation vi just befinner oss i. När vi kör in  
i parkeringshuset är vi bilister och tycker att gatan är till för 
oss, men när vi går ut ur parkeringshuset är vi gående och krä-
ver att „dom“ (bilisterna) skall visa hänsyn och lämna före-
träde. Och innan vi är sjuka är vi friska och ibland tvärtom.  

Idag styrs vår uppfattning av omvärlden av en mediebild där 
motsättningar dras fram och odlas, där ordet avgå förekom-
mer oftare än ordet välkommen, där ordet förlåt har blivit ett 
icke-ord, där man med stor iver letar fel istället för förtjänster, 
där „dom däruppe“ är maktuppfyllda egoister – väl i motsats 
till oss ädla gräsrötter !? Media, som i stor utsträckning ger oss 
vår verklighetsuppfattning, delar snabbt in personer och före-
teelser i goda och dåliga, riktiga och oacceptabla, och att tycka 
något annat är om inte förbjudet så dock förkastligt. Och vad 
är sanning? Är allt Trump gör och säger fel (även om han ge-
nom sitt eviga twittrande „bäddar“ för sig själv), och är SD rakt 

igenom ett ruttet rasistiskt parti (hur många av dom som har 
en åsikt har läst partiprogrammet?) och är verkligen alla av 
metoorörelsen angripna  skyldiga? Och vad avhandlas av vår 
kulturella elit i Svenska Akademin? Nyansering och relative-
ring verkar inte vara dagens tyckares ledord, och ett gott 
syfte tillåts sopa undan alla krav på saklighet och förnuft. 

Och det är „coolt“ att i livet vara fräck, djärv, utmanande, 
krävande, trendsättande, framgångsrik (vad det nu kan vara), 
välbyggd, omsvärmad etc. Men när samma person dör tap-
par samma begrepp sin glans och i stället lyfts ord som vän-
lig, hjälpsam, kultiverad, osjälvisk, ansvarskännande och för-
låtande fram.  

Tänk om vi skulle sluta att tänka, leva och verka „parallellt“, 
om ord som helgjuten, rak, ärlig, ödmjuk bättre skulle passa 
in på oss. Ja, tänk om. Men vi är, för att tala med Bibeln, 
„bräckliga kärl“ och livet i sig en utmaning som vi ibland inte 
är mäktiga. Men är det egentligen inte fint att om en person 
kunna säga: Han gjorde så gott han kunde och det var oftast 
gott nog. 

Och hur ser då livsbalansen ut när vi summerar våra liv? Har 
vi levt 75 år och varit friska i 73 och sjuka i 2, är vi då bittra 
över dom 2 åren (som oftast kommer på slutet när summe-
ringen görs)  eller tacksamma över dom 73? Vad innebär att 
ha levt ett rikt liv, och var vi egentligen „rikare“ eller 
„fattigare“ än vi trodde? Egentligen. Ordet indikerar att vår 
egenuppfattning inte alltid stämmer överens med hur vårt liv 
i verkligheten varit, hur vi „känt oss“ respektive hur omvärl-
den uppfattat oss.  

Ja, livet är inte lätt att leva men att dö är ännu svårare. Där-
för klamrar vi oss fast vid det så länge det går och skjuter 
tankar på död och vad som kommer sedan framför oss. Jag 
hörde en gång religionssociologen Owe Wikström berätta om 
en undersökning man gjort beträffande frågor som: Finns 
Gud, vad händer sen (med mig), finns det ett liv efter dö-
den?. En grupp svarade att efter döden finns ingenting, en 
annan grupp svarade att efter döden kommer himlen (eller 
helvetet?), en tredje grupp svarade att man inte visste, det 

FRÅN MIN ALPTOPP…. 
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kunde vara si eller så. Den stora gruppen däremot hade ald-
rig reflekterat över frågan över huvudtaget – den gruppen 
kallade Wikström „dricka-kaffe-och-titta-på-TV-gruppen“. 
Och visst är det stora frågor som är vår lilla hjärna övermäk-
tiga. Och just därför känns det tryggt att få lämna detta i 
Guds hand, lita på att han tar hand om oss och leder allt till 
det bästa – även om vi inte förstår det. „Nu ser vi som i en 
spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte“ (1 Kor. 13:12).  

 

FRÅN MIN ALPTOPP…. 

Text: Sven-Erik  Gunnervall 

www.svenskaklubben.ch 
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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.  

Svenska kyrkan Zürich-Basel 

Expeditionen 

Telefon: +41 (0)44 362 15 80 

zurich@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherde 

Magnus Nordström 

magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se 

Telefon: +41 (0)79 416 77 32 

Kyrkorådets ordförande 

Anna Tengå 

anna.tenga@svenskakyrkan.se  

Telefon: +41 (0) 76 400 99 62 

Kyrkorådets vice ordförande 

Lena Borgensten 

borgensten.lena@gmail.com 

Telefon: +41 (0)79 276 45 51 

 

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern 

Kyrkoherde  

Marcus Heutmann 

Eglise Suédoise 

Av de Cour 32 

1007 Lausanne 

Telefon: +41 (0)21 616 65 44 

Gudstjänst i Folke Truedsson 

ateljé  i Pfeffingen  

Foto: Siv Rang 

Birgitta Arve Consulting 
Birgitta Arve, Anette Westman, Legal Advisers 

Tel:    044-261 52 50 
Email:    info@arvelaw.ch 

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. 

Tryckeri:  
Saxoprint AG 
Seefeldstrasse 69 
8008 Zürich 
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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.                      
Foto: Siv Rang  och Magnus Nordström 


