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Gör en volontärinsats i församlingen
Till vårterminen kommer vår församling inte ha någon anställd
ung volontär. Därför söker vi nu några som vill ställa upp och
arbeta ideellt i våra 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. Hjälpa till
vid speciella evenemang som julgransplundring och basar, kyrkkaffe, konfirmation etc
Hör av dig till:
Diakon: siv.rang@svenskakyrkan.se
079 304 14 38
Präst: magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se 079 416 77 32

Teatergrupp Foto: Magnus
Nordström

Foto: Mats Wihlem

Vill du hyra våra lokaler på Kurvenstrasse 1 i Zurich
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

120

250

Stora rummet

Körrum

Foto: Siv Rang
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Kontaktinformation

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 och volontär, städning, kopiatorer,
datorer, Rundbrevet med mera.
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Konfirmation

Kyrkoherde
Magnus Nordström

Diakon
Siv Rang Pettersson
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Församlingens geografi

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

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

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!

Expdition: Svenska kyrkan Zürich-Basel, expedition och församlingshem:
Schwedische Kirche, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich
Telefon: +41 (0)44 362 15 80 Fax: +41 (0)44 361 35 46
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
Onsdag: 14.00-15.30

Fredag: 8.30-10.00
Besökstid: Enligt överenskommelse

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

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

Nästa nummer ges ut i augusti 2018. Sista dag för underlag
till annonser är 15 juni.
Kontakta redaktören. tomastenga@gmail.com
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Magnus har ordet
Lite mer kött på benen om hur Jesus ser på mänskligt misslyckande och det komplexa i samband med förlåtelsen får vi i berättelsen om Jesus och kvinnan som skulle stenas.
Det är tidig morgon och Jesus sitter någonstans i Jerusalems
tempelområde och undervisar en stor grupp människor. Då
kommer en grupp av Jesuskritiska präster, teologer och politiker
dit. I sitt ständiga jagande efter att hitta fel och motsägelser i
det han säger eller brister i hans handlande, som skulle kunna
spräcka hans ryckte och ställning har de denna gång tagit med
sig en kvinna som de ställer framför honom där han sitter och
talar.

Foto: Tomas Tengå

Höga ideal, egna ideal, andras ideal, Guds bud och människors förordningar. Vad gör vi när vi misslyckas? Vad gör
vi när andra misslyckas? Hur tänker vi när politiker och
ledare som vi hoppats på visar sig ha fuskat, trakasserat
eller misshandlat? #Metoo# rörelsen drog fram genom
världen i höstas med berättelser om beteenden och gärningar som är svåra att förlåta och som måste förändras.
Många människor får lämna uppdrag på grund av att de
inte lever upp till egna och andras ideal. Vissa som Donald
Trump verkar ha en yta av teflon och kan göra vad som
helst utan att dömas enligt samma skalor som andra. Hur

Brottet var otrohet och straffet var enligt den traditionella lagen
stening även om det inte verkställdes ofta eller alls i dessa tider.
Ett hårt straff för något som idag snarare är dålig stil än ett
brott. Brottet begås sällan av en ensam kvinna, men nu står hon
själv här inför Jesus och de som släpat dit henne och kastat
fram frågan till Jesus. Hur tolkar du Mose lag i det här fallet?
Jesu svar är enkelt. Han riktar strålkastaren från kvinnans situation och låter ljuset reflektera mot åklagarnas egna liv, misslyckanden, motiv och hemligheter. Jesus säger att den som är
utan fel skall kasta första stenen. Det som nu sker måste ha
varit en mycket känsloladdad och ödesmättad stund. Jesus
sitter ner och ritar i sanden på marken. Runtomkring honom
sitter en stor åhörarskara av lärjungar, vänner och nyfikna och
funderar över vad Jesus sagt och väntar på svaret från de andra
männen. Framför honom står eller knäböjer en olycklig och
skrämd kvinna och funderar över hur det kunde bli så här, framknuffad av en grupp teologer, präster och politiker som står
mållösa och grubblande bakom kvinnan.
Den äldste av männen som kommit med kvinnan lämnar tyst
och sammanbitet platsen väl medveten om att han också har
brister. De andra följer exemplet.
Jesus såg upp och sa till kvinnan. Kvinna, vart tog de vägen? Var
det ingen som dömde dig? Hon svarade; Nej herre. Jesus sa.
Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.
I dessa berättelser ser vi hur Jesus såg på möjligheten och nödvändigheten att förlåta sig själv och andra och att gå vidare. Att
lyfta sig själv och andra över misslyckanden och hitta en framtid
berikad av erfarenheten och med hopp om förändringens möjligheter och insikt om dess svårigheter. I ett annat sammanhang
talar Jesus om hur vår inställning bör vara när vi möter någon
som gjort fel och som behöver vårt stöd mer än vår bedömning.
Se på dig själv först och ta ut bjälken ur ditt eget öga så att du
ser bra och kan ta ut flisan ur din nästas öga.
Jag önskar dig, mig och världen möjligheter att se egna och andras skörhet, ofullkomlighet och sårbarhet med kärlekens, hoppets och förlåtelsens ögon. Sådana ögon som Jesus mötte människor med för 2000 år sedan och som många inspirerats av i
hans efterföljd.

Foto: Louisa Nordström

skall vi hantera egna och andras mänskliga brister utan
att bagatellisera eller fördöma. Hur kan vi förlåta, ta emot
förlåtelse och se möjligheterna som vi alla bär på?
Jesus vän Petrus frågar Jesus en gång om problemet med
att förlåta människor som behandlar oss illa. Petrus tar till
rejält och undrar om det är rimligt att förlåta någon sju
gånger. Han har ju sett att Jesus sätt att möta människor
med förlåtelse och uppmuntran utmanar konventionerna
och gör honom själv osäker på var rimlighetens gräns för
förlåtelsen går. Jesu svar gör Petrus och de andra vännerna än mer konfunderade och bekymrade. Inte sju gånger
utan sjuttio gånger sju. Vad skulle de göra med det svaret? En tid senare är det Petrus själv som behöver förlåtelsen. Han har förnekat att han känner Jesus tre gånger
under en natt. Han kan inte förlåta sig själv.
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Sedd Uppskattad Respekterad
Konfa 2018-2019 - 365 Äventyr
ÄR DU FÖDD ÅR 2004 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.
Det finns många varför när det gäller livet och
mycket som inte är självklart.

Foto: Magnus Nordström

Konfirmation 2017

För info och anmälan
Kontakta prästen Magnus Nordström
Telefon 0041-79- 416 77 32
e-mail Magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se
Intensivkonfirmation i Sverige
Vill du konfirmera dig i Sverige finns det ett stort utbud av
instensivkurser i lägerform i Svenska kyrkans regi där hela
kursen sker under 3-4 veckor på sommaren. Vissa läger sker i
samverkan med föreningar och har då en särskild profil. Gå in
på Svenska kyrkans hemsida och sök på konfirmation så hittar
ni hela utbudet. Om ni har frågor eller behöver hjälp kan ni
höra av er till prästen Magnus Nordström.
Tillsammans skall vi ta tag i många varför. Med utgångspunkt i
våra egna frågor och funderingar möter vi Bibelns berättelser
och olika tankar och idéer om hur livet kan levas och vad som är
viktigt i livet.
Med hjälp av samtal, lekar, musik, film och drama närmar vi oss
tillsammans det som är viktigt för oss.
Vi brukar träffas en halvdag en söndag i månaden under skolåret oftast i vårt församlingshem i Zürich på Kurvenstrasse 1.
En helg under konfirmandtiden kommer vi att åka på läger.

Thomsson`s Sandwichcake

Karin Thomsson Dorfstrasse 12
8037 Zürich 078-607 64 78
sandwichcake@gmx.ch

Quiltkoret som hänger i församlingshemmet är
ett arbete av Camilla Wilkins.
Foto: Magnus Nordström
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Röster från församlingen

Camilla Wilkins
Clara Kihlstrand mitten

Vad betyder tro på Gud för dig?

Vad betyder tro på Gud för dig?

Ett sätt att komma till ro inför och efter
en dag, samla mig, men även ropa ut min
förtvivlan.

Bön är viktigt för mig, men det är inte
alltid så lätt. Var ska jag börja, hur ska
jag säga och gör det verkligen någon
skillnad? Fast framförallt är det en trygghet för mig ändå, trots att det ibland är
svårt. Genom bön kan jag prata av mig,
be om hjälp av någon som alltid finns där
och som lyssnar. Det gäller att släppa alla
”måsten” och bara vara.

Oj hur ska man förklara detta utan att
låta konstig?
Tro vad är det? Alla har vi nog en tro.
Något vi tror men inte kan bevisa eller
riktigt förklara.
Jag har trott på gud sedan söndagsskolan på ett eller annat vis. Sedan som
vuxen har de frågorna om livet fått en
annan form och det stod klart för mig
att man behöver inte kunna förklara allt,
eller bevisa det heller….. Hur förklarar
du internet och datorn? Det är lättare
att bara använda det och inte tänka så
mycket på varifrån det kommer…… Lite
så är det med min tro.
Någon gång i livet sitter vi nog alla och
funderar på livets mening. Var är vi
komna ifrån, vad händer när vi dör……
finns det ett liv efter döden?
För mig är tro någon form av trygghet.

Att bli bönhörd är stort och stärker min
tro.

Vad betyder den svenska kyrkans
församling här i Schweiz för dig?

Vad betyder bön för dig?

Vad betyder den svenska kyrkans
församling här i Schweiz för dig?

Som aupair är det toppen att kunna ta
med mina tjejer till barnsång, teatergrupp och pannkaksgudstjänst. "Vi trivs
så bra i församlingshemmet alla tre!
Själv brukar jag också vara med på
aupair-träffarna, där får jag chansen att
träffa andra som lever i en liknande situation som jag och är i min ålder.

Lena Borgensten
Vad betyder tro på Gud för dig?
Tillvarons fundament. Min trygghet och
stöttepelare, som älskar och tror på mig,
trots alla mina fel och brister samt ger
mig mod och utmanar mig att hela tiden
gå vidare med glädje och tillförsikt, även i
jobbiga tider.
Vad betyder bön för dig?
Samtal och vägledning av Gud, genom
bönesvar.

En möjlighet att få fira gudstjänst, mässa,
delta i samtalsgrupp: ja helt enkelt vara
Svensk kyrka på svenska, här i Schweiz!
Att få fira svenska traditioner och få möta
svensktalande i en vänlig och välkomnande miljö. Vänskapsband och så mycket mer!

För mig betyder det att jag tror på något
större, något som ibland är svårt att
greppa, men som ger mig trygghet, kärlek och tillhörighet. Det är en viktig del i
mitt liv, så även om jag ibland känner
tvivel, så är min tro en självklarhet, som
snarare stärks när den ifrågasätts
Vad betyder bön för dig?

Jag är dessutom uppvuxen i Svenska
Kyrkan och efter studenten jobbade jag
ett år som ungdomsledare i min hemförsamling, Burlövs församling. Så kyrkan
har alltid funnits väldigt nära. Därför är
jag oerhört glad för att jag får vara engagerad och del av en församling, även
under mitt år i Zürich.

Siv Rang har intervjuat.
Mats Wilhelm m. fl. har fotograferat.
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Bön för mig är en konversation med
gud. Jag är nog lite rebell där och ber
inte bara “Fader vår”. Gud och jag pratar om allt möjligt. För mig är bön en
hemlig konversation där jag kan vara
mig själv, erkänna för mig själv sådant
som jag inte vill att andra människor ska
se. Sådant som rädsla och sårbarhet.
Det känns tryggt att ha någon som känner mig väl att “prata” med, att be om
råd och hjälp I olika situationer.
Vad betyder den svenska kyrkans
församling här i Schweiz för dig?
Svenska kyrkan är för mig så mycket
mer än en kyrka. Det är en mötesplats
där jag kan träffa andra svenskar, värna
om vårt svenska språk, kultur och fira
svenska högtider.

Bilder från församlingen

Midsommar i Basel

Midsommar i Zürich
Midsommardagen den 23 juni
2018 14-18

På midsommarafton fredagen den 22 juni har vi öppet hus i
församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1 från 19.00
Det blir sommarmat och
allsång mm. Anmälan till
sommarmaten som kostar
15 CHF gör du till pastorsexpeditionen.

Sedan några år tillbaka firar Svenska klubben i Basel och
Svenska kyrkan i Basel midsommar tillsammans. 2018 planerar Museum Kleines Klingental i centrala Basel ett år med ett
flertal evenemang som handlar om Basels anknytning till
Skandinavien. Därför flyttar vi 2018 vårt midsommarfirande
från Bruderholz till Museum Kleines Klingental som ligger på
Unterer Rheinweg 26 i Basel. Programmet innehåller som
vanligt bygge av midsommarstång, dans, sommargudstjänst
och sillmiddag. Dessutom kommer Nordiska folkdanslaget
ifrån Zürich dansa för och med oss.
Anmälan till sillmiddagen som kostar 10 CHF gör du till Annika Eriksson på e-mailadressen eriksson@intergga.ch.
Fritt inträde till midsommarfirandet på museet.

För traditionell midsommarfirande i Zürich hänvisar vi till
Nordiska Roddklubben på Mythenquai 79 i Zürich.

7

Vår församling och dess representation i Svenska kyrkan: Hur kan vi påverka?
Av Lena Borgensten
Lite historik:
Historiskt har Svenska kyrkan i utlandet tre ursprung: utlandsverksamhet som etablerades i nordiska och europeiska städer
fr.o.m. 1600-talet, sjömansmission som inleddes på 1870-talet
och präster verksamma på större destinationer för charterturism med början under 1960-talet.

2009 inrättades två pastorat, Zürich- Basel och Genève- Lausanne- Bern. Regionalfonden delades upp i två lika delar. Med
pastoratskyrkorådsmöten och församlingskyrkorådsmöten,
blev det organisatoriskt mycket tungrott och tidskrävande. Vi
testade då att bilda en församling Zürich- Basel och det blev
så lyckat att de västra församlingarna strax följde med att
bilda Lausanne- Genève- Bern. Denna organisation består
idag.

1951 började en grupp skandinaver fira gudstjänst i den lutherska kyrkan i Genève med präster som tjänstgjorde på Lutherska Världsförbundet, eller olika svensktalande amerikanska
präster. 1961 kallades Lennart Söderström som svensk präst.
Kyrkan i Genève hade ett engelsk-skandinaviskt kyrkoråd som
bestod till 1965, då ett helsvenskt kyrkoråd bildades.
Lennart Söderström med hustru Thyra reste runt och besökte
svenskarna i Genève, Lausanne, Bern, Zürich, Lugano, Milano,
Torino, Rom, och Wien. Där bildades församlingar för att organisera gudstjänsterna.

Det gemensamma församlingsbladet Rundbrevet ersattes av
ett församlingsblad kallat ”Andrum” i den västra församlingen och det Rundbrev ni nu läser i vår församling.
Årsmötena ersattes av Inspirationsdagar, så att vi kunde
fortsätta att träffas på olika platser i Schweiz, inspireras av
intressanta föredragshållare och ha trevligt tillsammans!
För den som vill läsa mer rekommenderar jag starkt den
mycket intressanta och underhållande skriften ”50 år med
Svenska kyrkan i Schweiz”, skriven och sammanställd av Bengt
Sagnell i Genève.
Den går att ladda ner på: www.tinyurl.com/yaep6owo

1968 bildades Regionalkyrkan med ärkebiskopen som
ordförande. Regionalkyrkan omfattade förutom församlingarna i Schweiz även de i Italien och Wien. Då inrättades även
Regionalfonden som skulle trygga kyrkans kontinuitet och
fungera som en utjämnings-fond mellan de ekonomiskt starkare och svagare församlingarna. Regionalkyrkan hade årsmöten som växlade mellan församlingarna med ärkebiskopen
eller annan kyrklig ledare från Sverige som ordförande. Lugano ingick i Zürichs församling och Basel kom till. Italien och
Österrike fick egna präster 1984.

Hur styrs verksamheten i våra utlandsförsamlingar?
Kyrkomötet är Svenska Kyrkans högsta beslutande organ.
Kyrkomötet består av 251 ledamöter, därav två från utlandsförsamlingarna. Kyrkomötet sammanträder i Uppsala
två gånger per år, en session på 4 dagar i september/oktober
och en på 3-4 dagar i slutet av november.
Kyrkomötet väljer ledamöter till kyrkostyrelsen.
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.
Kyrkostyrelsen är Svenska Kyrkans verkställande organ. Den
består av ärkebiskopen och 14 ledamöter. Kyrkostyrelsen be-

Lennart Söderström tvingades av hälsoskäl avgå 1980 och
efterträddes av Anders Hult. Sven Kroon blev vår första präst
utskickad av SKUT 1982. I januari 1985 kom som biträdande
regionalpastor Olle Joelsson. Han bodde i en liten lägenhet i
Thalwil, som också fungerade som församlingshem. Där
startade barnverksamheten och lades grunden för dagens
verksamheter.
Han efterträddes av andra pensionerade
prästpar som stannade ett eller två år vardera.
1982 kom vi med övriga utlandsförsamlingar att ingå i
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), ursprungligen den svenska
sjömanskyrkan som 1976 bytt namn. Efter en utredning om
dess organisation beslöt kyrkomötet att Visby stift skulle svara
för tillsynen. Vi fick inte längre fortsätta som Regionalkyrka
under Uppsala domkapitel med ärkebiskopen som visitator.
Varje församling skulle vara ekonomiskt självständig.

Kyrkomötet 2017

Foto IKON

slutar i alla övergripande och löpande frågor i enlighet med
de beslut som kyrkomötet fattar rörande verksamhet och ekonomi.
Kyrkostyrelsen är kyrkans regering.

Vi ingår i Visby stift vars domkapitel och biskop utövar tillsynen. 1991-1997 kom vår förste ordinarie SKUT-präst Bengt
Samuelsson. Han flyttade från Thalwil till Kurvenstrasse 1 i
Zürich och i maj 1993 invigdes vårt församlingshem i samma
hus.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet utses av kyrkostyrelsen.
Två
av åtta ledamöter representerar utlandsförsamlingarna. Det sammanträder 5-6 gånger om året. Rådet har beslutsfunktioner på delegation av kyrkostyrelsen (bl.a. yttrande
över församlingsinstruktioner och godkännande av församlingsordningar). Det är främst ett diskussions forum där enskilda frågor, liksom frågor om utvecklingen av verksamheten
på kort och lång sikt behandlas.

Bengt Samuelsson efterträddes av Håkan Nilsson med hustru
Barbro som diakon/assistent, Per-Ola Bohlin med hustru Carin
som assistent och Sören Trygg med hustru Inger som assistent, innan Magnus Nordström kom i januari 2014.
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arna och att lägga motioner som kan hjälpa våra församlingar.
Kyrkomötet fattar däremot inte beslut inom stiftens eller församlingarnas ansvarsområden.

Kyrkostyrelsen delegerar sina befogenheter till Kyrkokansliet.
Kyrkokansliet i Uppsala, är Svenska Kyrkans administrativa
huvudkontor med ca 300 anställda.
Det leds av en generalsekreterare, f.n. Helen Ottosson Lovén.
Kansliet har 9 avdelningar. En avdelning är Svenska kyrkan i
utlandet (SKUT) som är ett service organ till de ca 45 utlandförsamlingarna i personalfrågor, fastighetsförvaltning och
annat.

Utskottsarbete
Under den första sessionen är det mest utskottsarbete. Varje
nomineringsgrupp får utskottsplatser beroende på hur många
ledamöter de har i kyrkomötet. Vi som kommer från utlandsförsamlingarna är inte en nomineringsgrupp och har därför
inte automatiskt rätt till ordinarie utskottsplatser. Vi gjorde
ett valtekniskt samarbete med POSK, Politiskt obundna i
Svenska kyrkan, och FK, Frimodig Kyrka, och fick tilldelat två
ordinarie platser i Organisationsutskottet och Ekumenikutskottet. Vi har av POSK blivit lovade ordinarie utskottsplatser
även denna mandatperiod, men vilka är inte klart ännu. Det
är viktigt att alla ledamöter har utskottsplatser. Mellan 90 och
110 motioner kommer in varje år och man behöver vara påläst och delta aktivt i utskottsarbetet. Utskottens betänkanden väger tungt i plenum, betänkandena röstas nästan alltid
igenom.

Domkapitlet i ett stift fattar beslut om församlingsinstruktioner, svarar för behörighetsförklaringar och utövar tillsyn över
verksamheten och över de vigda, d.v.s. präster och diakoner,
och ansvarar för att kyrkoordningens regelverk följs.
Domkapitlets arbete är en blandning av teologi och juridik.
Det bestämmer hur kyrkan skall representeras i olika sammanhang likaväl som över kyrkans organisation. I Visby stift
har Domkapitlet 9 ledamöter + 1 ersättare, mot normalt 7 +
1 , för att stiftet även ansvarar för utlandskyrkan. Biskopen är
ordförande.
Domkapitlet är ett kontrollorgan.

Plenum
I slutet av november arbetar kyrkomötet i plenum och fattar
beslut på de betänkanden och skrivelser som kommit från
utskotten och från kyrkostyrelsen.

I den enskilda församlingen styr dess kyrkoråd verksamheten.
Kyrkostämman väljer kyrkorådet och fastställer församlingens
budget. Församlingarna är egna juridiska enheter, som till
stor del står självständiga gentemot kyrkan i Sverige. De är
s.a.s. inga dotterbolag till Svenska kyrkan.

Hur arbetar vi?
Mandatperioden är på fyra år. Vi i utlandsförsamlingarna
väljer fem personer varav de två som får flest röster blir ordinarie och de andra ersättarna. Två av våra ersättare har varit
med under novembersessionen, för att se hur arbetet går till
så att de kan hoppa in om det blir nödvändigt. Vi har blivit
inbjudna till möten med olika nomineringsgrupper, främst
POSK, och det har hjälpt oss att få insikt i arbetet. Det är inte
lätt att komma ny och om man inte hör till en nomineringsgrupp, är det extra svårt att få information, så det har varit
bra att få stöd från POSK, som inte är knutna till något politiskt parti.

Demokratikampen
Kyrkans organisation är komplex. Tidigare avdelningschefen
för
SKUT Klas Hansson skrev i ett PM i juni 2017 som senare bekräftades as Kyrkomötet: ”Organisationen bygger på
samverkan mellan olika aktörer med olika ansvarsområden,
på en samverkan mellan parter som är jämställda och vars
uppgift är att vara till för svenskar i utlandet med gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission”.
Det är en förändring bort från tidigare auktoritär, av toppstyrdhet präglad inställning till utlandskyrkan. Det är frukten
av en lång kamp för inflytande. 2005 inbjöds ordförandena i
utlandsförsamlingarna till ett möte i Sverige. Där började
kampen för representation i de styrande organen. Relativt
snabbt fick vi en ledamot och en ersättare i Domkapitlet samt
två ledamöter och två ersättare i Rådet för Svenska Kyrkan i
utlandet.

Vårt nästa möte med ledamöter från utlandsförsamlingarna
äger rum i mars 2018 i Aten. Vi kommer att arbeta i tre dagar
med motioner och annat som behövs.
Vår församling är unik på det sätt att vi har representation i
alla beslutande organ som rör vår verksamhet inom Svenska
kyrkan: i Kyrkomötet och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet
genom Lena Borgensten och i Domkapitlet genom Anna
Tengå.

Till den aktuella mandatperioden har Anna Tengå blivit vald
som ersättare i Domkapitlet.
Först 2013 beslöt kyrkomötet att vi även skulle få två ledamöter och tre ersättare i kyrkomötet.

Så faktiskt kan var och en som läser detta påverka genom att
delge Anna och mig era synpunkter och frågor!

Jag har nu suttit som andra ersättare i den första mandatperioden och blivit vald till första ersättare i den andra 20182021. Dessutom har jag blivit vald till ledamot i Rådet för
Svenska kyrkan i utlandet.

Anna Tengå och jag vill gärna att ni kontaktar oss, tillsammans
skapar vi en bra församling där
vi alla trivs och känner oss välkomna!

Vilka frågor arbetar kyrkomötet med?
Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen
och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan.
För oss ledamöter från utlandsförsamlingarna är det viktigt
att se på hur besluten som fattas påverkar utlandsförsamling-

Lena Borgensten
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Anna Tengå

Inspirationshelg i Zürich 21 april till 22 april.
Ett samarrangemang mellan Zürich-Basel och Lausanne-Bern-Geneves församlingar.
Vartannat år ordnar Svenska kyrkans församlingar i Schweiz en gemenskaps och tema helg.
I år kommer vi att vara i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich.

”VÄGEN HEM”
Gemensamma upptäckter i bibliska spår
Workshop 21 april 2018
Att leva som svensk i Schweiz är mångsidigt, och upplevs
olika för var och en. För några är Schweiz det självklara
hemma. För andra överväger hemlängtan till Sverige.
Men vad är det egentligen, att känna sig hemma? Hur ser
vägen hem ut? Och vad är människans hem- på jorden, i en
oändlig rymd?
Med dessa tankar bjuder vi in till samtal kring och upptäckter i några bibliska berättelser. Vi prövar nya och överraskande sätt att närma oss texterna och söker den rikedom
och de djup de bär. Genom att läsa dem med nya ögon, får
vi också syn på oss själva och våra liv, och går några steg på
vägen hem till oss själva.
”Vi” är kyrkoherde Jan Fredriksson från Skellefteå, som

Foto: Privat

Foto: Privat

arbetar med s.k. befriande bibelläsning, och prästen
Eva Eiderbrant från Zug, som är aktiv utövare av en
bibelmetod kallad bibliolog.
För de som deltar krävs inga förkunskaper, inte heller en
särskild trosuppfattning. Alla är välkomna att delta för att
dela tankar och upplevelser. Mångfald berikar!

Program

Anmälan

Lördag
10.30–11.30 Drop in och fika.
11.30- 13.00 Workshop Del 1. ”VÄGEN HEM” med Eva
Eiderbrant och Jan Fredriksson.

Antal:_______

13.00 Lunch i församlingshemmet
14.30–17.00 Workshop Del 2. ”VÄGEN HEM” med Eva Eiderbrant och Jan Fredriksson.

Email___________________________@___________

Namn:_______________________________________
Adress_______________________________________

Boende: Jag/vi vill gärna bo hemma hos någon familj i
Zürich med omnejd. Antal personer _______________

18.30 Festkväll i församlingshemmet.

Vi ordnar boendet själva. ________________________

21.00 Aftonbön i Martin Luther Kirche

Mat Jag/ vi vill äta Lördag lunch____ lördagens kväll
____ Söndag lunch____

Söndag
10.00 Rundvandring i reformationens fotspår i Zürich under
ledning av Eva Eiderbrandt. Vi utgår ifrån församlingshemmet.
12.30 Lunch i församlingshemmet.

Luncherna kostar 15 CHF för vuxen och 10 CHF för barn.
Lördagskvällen kostar 25 CHF
Konferensavgift: 30 CHF per person.
Anmälan skickas till : Svenska kyrkan i Zürich,

14.00 ”Vägen hem” Temagudstjänst i Martin Luther Kirche
Efter gudstjänsten fika i församlingshemmet

Kurvenstrasse 1, 8006, Zürich
Alternativt: zurich@svenskakyrkan.se
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Pannkaksgudstjänst
I församlingshemmet på Kurvenstrasse har vi en onsdagseftermiddag i månaden 17.00 Pannkaksgudstjänst som är öppen för
alla. Följande onsdagar 21 feb, 21 mars, 18 april, 30 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.
Skänk gärna sylt till oss!

Teatergrupp Sång, bibeldrama och scenografipyssel för

Träffpunkt för unga vuxna och Au-pairer

dig mellan 5 och 10 år. Vi träffas i församlingshemmet på
Kurvenstrasse 1, följande onsdagar mellan 15.00–17.00

Jobbar du som au pair, studerar eller är ung och här av annan
anledning. Vi träffas varannan vecka. Vi umgås, fikar och pratar. Kontaktperson är diakon Siv Rang.

7/2, *21/2, 7/3, 21/3, 4/4, *18/4, 2/5, 16/5, *30/5, 13/6 –
Avslutning i Beckenhofsparken . Hösten 5/9 och *19/9
Palmsöndagen den 25 mars 16.00 Familjegudstjänst med inslag av teatergruppen i Martin Luther Kirche *= Avslutas med
pannkaksgudstjänst

Basel
Du som bor i Basel är välkommen att höra av dej till mej. Jag
har barnsång på torsdag eftermiddagarna och kan träffas
efteråt . För mer info. se hemsidan.

Samtalsgrupp i Zug tisdagar 18.00

Zürich Vi träffas i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1
Tisdagar 19.00: 9, 23 jan; 6, 20 feb 6; 20 mars; 3, 17 april;
1, 15 maj; 29 maj i Beckenhofparken vid bra väder. Avslutning 12 juni vid Zürichsee. Samling framför operahuset kl 19.

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
möteplats och eventuell samåkning.

30 jan, 27 feb, 20 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni
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Kalender

Kyrkostämma söndag 18 mars i Basel
15.00 är alla välkomna på församlingens Kyrkostämma på Leimenstrasse 10 i Basel.
Efter stämman avslutar vi samvaron med en
festlig apero.

Torsdag 10 maj Kristihimmelsfärdsdag
Vandring för hela familjen med andakt
och andra inslag. Vi möts kl. 9.45 på
Zürich Hauptbahnhof på spår 22 för resa
Zürich
med tåg 9.55 mot Uetliberg. Medtag
Söndag 4 februari 16.00 Familjegudstjänst lunchfika i ryggsäcken.
med dopljuständning. Efter gudstjänsten
Måndag 21 maj Annandag Pingst
serverar vi semlor i församlingshemmet.
Onsdag 21 februari 17.00 Pannkaksguds- 16.00 Pingstgudstjänst

Gudstjänster

tjänst i församlingshemmet
Söndag 25 februari 11.00 Tyskfinsksvenskspråkig gudstjänst.
Söndag 4 mars 16.00 Söndagsmässa .
Därefter vernissage med Mats Wilhelm
vid kyrkkaffet i församlingshemmet på
Kurvenstr. 1.
Söndag 18 mars 14.00 Söndagsmässa på
Leimenstrasse 10 i Basel. Därefter kyrkostämma i församlingshemmet som avslutas med festlig apero. Se ruta om kyrkostämman.

Lördag 19 maj Pingstafton
18.00 Gudstjänst i Magstatt-Le Haut i
Frankrike strax utanför Basel med sparriskvällsmat i familjen Ott-Nilssons trädgård.
Ring Britt Ott- Nilsson, 0765- 62 11 61 för
Onsdag 30 maj 17.00 Pannkaksgudstjänst anmälan och vägbeskrivning och till pasi församlingshemmet
torsexpeditionen.
Söndag 10 juni 16.00 Picknikgudstjänst i
Beckhenhofparken vid fint väder eller i
Martin Luther Kirche vid regn. Ta med
filtar och sittunderlag och lite fika.
Fredag 15 juni 9.30 Sommaravslutning
för barnsångsgrupperna i Martin Luther
Kirche

Söndag 9 september 16.00 Familjegudstjänst. Konfirmanderna hälsas välkomna.

Söndag 25 mars Palmsöndag
Söndag 30 september 16.00 Mässa.
16.00 Familjegudstjänst med avslutning av
fasteinsamlingen
Basel
Söndag 1 april 16.00 Påskdagsgudstjänst
med efterföljande påsk apéro i församlingshemmet.
Söndag 15 april 16.00 Gudstjänst
Onsdag 18 april 17.00 Pannkaksgudstjänst i församlingshemmet

Torsdag 14 juni 14.30 Barnsångsavslutning
Lördag 23 juni Midsommargudstjänst vid
midsommarfest i Basel tillsammans med
Svenska klubben och museumet Kleines
Klingental. Programmet är 14-18 och mitt
i firar vi en enkel sommargudstjänst. Mer
info sid. 7.

Lördag 16 juni 14.00 Konfirmation.
Söndag 26 augusti 16.00 Mässa

Onsdag 21 mars Pannkaksgudstjänst
17.00 Gudstjänst med stora och små i
församlingshemmet

Söndag 22 april
14.00 Söndagsmässa i Martin Luther Kiche
i Zürich som avslutning på Inspirationshelgen se information sid.10

Söndag 16 september 14.00 Mässa i Folke
Truedssons Kulturateljé i Röchenz. Efter
gudstjänsten har vi kakknytis tillsammans.
För vägbeskrivning kan ni ringa
Brita Baumann 061-751 27 48.
Söndag 21 oktober 10.00 Högmässa i
Kartäuserkirche med den tyska och den
finska församlingen.

Söndagen 11 februari
16.00 Familjegudstjänst med dopljuständ- Zug/Baar
ning i kyndelsmässo och fastlagstid. Efter Gudstjänsterna firas i Reformierte Kirche
gudstjänsten serverar vi semlor i försam- på Haldenstrasse Baar. Alltid på onsdagar.
14 februari 19.00 Gudstjänst
lingsrummet.
28 mars 19.00 Påskmässa med påskapero
18 april 19.00 Gudstjänst
Söndag 18 mars
14.00 Söndagsmässa på Leimenstrasse 10 16 maj 19.00 Mässa
19 September 19.00 Gudstjänst
i Basel. Därefter kyrkostämma i försam24 Oktober19.00 Mässa
lingshemmet som avslutas med festlig

Söndag 22 april 14.00 Söndagsmässa som apero. Se ruta om kyrkostämman.
Lugano
avslutning på Inspirationshelgen se information sid.10
Lördag 24 mars 14.00 Påskgudstjänst
Fredag 30 mars 16.00 Långfredagsgudstjänst med påskapéro i Philippus kapellet i med Magnus Nordström och Mats WilSöndag 6 maj 16.00 Söndagsmässa
helm.
Lutherska kyrkans församlingshem på
Friedensgasse 57.
Mer info se hemsidan.
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Öppet hus
Barnsång

Zürich Vi träffas 19.00 i församlings-

Onsdag 25 april Våffelkväll
hemmet på Kurvenstrasse 1. I samband
med programmet serveras apero (CHF
Onsdag 23 maj Konstnären Maria
10). Vid några tillfällen blir det mat kl.
Eklöw Bosaeus berättar om sitt
18.00 och då anges det under det aktuella möte med konst och människor i
datumet.

Konstnären Maria
Eklöw Bosaeus berättar om sitt
möte med konst och människor i
Indien och Syrien. Därefter äter vi
lite somrig mat. Se sid. 18
Torsdag 24 maj

Fredag 22 juni Midsommarafton
Sommarkväll med sommarmat och
allsång. Det serveras kvällsmat 19.00
med svenska sommarinfluenser. 15 CHF

Basel

Indien och Syrien. Därefter äter vi
lite somrig mat. Se sid. 18.
Onsdag 12 september Se hemsidan och
Rundbrev som kommer i september.
Onsdag 26 september Se hemsidan och
Rundbrev som kommer i september.
Onsdag 17 oktober Fördedrag av
Johannes Maier

Betalning sker helst via inbetalning
på pg 80-2508-4 75 CHF per termin
i Zürich och 40 CHF i Basel.
Föräldrarna turas om att ta med
fika såsom frukt och kex, bröd och
vi ordnar kaffe/te. Man skriver upp
sej på en fikalista som hänger på
anslagstavlan.

Barnsång Zürich Kurvenstrasse 1
Sommaravslutning i Martin Luther
Kirche fredagen 15 juni 9.30
Höststart onsdagen 29 augusti 9.3012.00
Barnsång Basel Leimenstrasse 10
Sommaravslutning torsdagen 14
juni 14.30
Höststart Torsdagen 30 augusti
14.30-16.30

Mer info se hemsidan.

Onsdag 7 februari Tema: ”Kärlekens teologi” under ledning av Magnus Nordström.

Pyttegudstjänster i Zürich Kl. 9.30
Torsdag 22 feb. Onsdag 28 mars
Fredag 27 april, Torsdag 24 maj

Onsdag 28 februari Semlor och mys.
Onsdag 7 mars Frågetävling - Var är vi?
Mats Wilhelm visar bilder från sitt bokprojekt Swedzerland
Onsdag 21 mars Filmkväll. ”Stengrunden
2” Vi ser andra delen av Rolf Hamarks
filmatisering av Bo Giertz roman Stengrunden. Det går bra att komma även om
man inte sett del 1
Onsdag 11 april Fördedrag av Johannes
Maier från SKANDAC i Zürich på temat
”Världsarvet Engelsbergs bruk och
Ekomuseum Bergslagen”

Café Svensson
Nytt för våren 2018 är att vi har öppet Café Svensson på torsdagseftermiddagar mellan 16 och 18
Zürich
1 mars 16-18 Semlor
29 mars 16-18 Våfflor
26 april 16-18 Spättekaka o Klenäter
24 maj 16-18 Rabarberpaj
27 september 16-18,
Äppelpaj med vaniljsås

Stickcafé Vi handarbetar och samtalar om stort och smått. För mer info
hör av dig till vår diakon.
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Pyttegudstjänster i Basel Kl. 14.30
Torsdagar: 15 februari
15 mars, 19 april, 31 maj

Tisdagsluncher Zürich
Alltid kl. 12.30
13 februari, 13 mars, 10 april,
8 maj, 5 juni samt 11 sept.

Torsdagsluncher i Basel
alltid 12.30
15 februari , 15 mars, 19 april, 31
maj , 18 september

Korsordsflätan
Lodrät
L1 Hon kommer med ljus i sin krona 13 dec.
L2 Vår gatuadress i Basel där vi bl a har barnsång och öppet
hus.
L3 Vårt senaste svenska Helgon som startade Birgitta klostret
i Lugano.
L4 Vår kyrkoherde
L5 Vår fantastiska skandinaviska kör i Zürich, första delen av
namnet.
L6 Körledaren för L5.
L7 I kyrkan är _______ välkomna!
L8 I denna stad som ligger intill Zug har vi gudstjänst en gång
i månaden på onsdagskvällar.
L9 Kyrkoårets viktigaste högtid.
L10 Andra ordet i vår kända söndagsskola psalm se V6 och
V10.
L11 Honom tror vi på.
L12 Vår diakon.
L13 Vår kör som bl a sjunger varje första advent, på konfirmationen och på vår basar. Sista delen av körens namn.
L14 Svenska kyrkan i utlandet (förkortning).
L15 Vår kyrkorådsordförande även Jesu mormors namn.
L16 Svensk maträtt som vi äter efter vår familjegudstjänst på
onsdagarna på Kurvenstrasse i Zürich.

Vågrätt
V1 Vanligt svenskt efternamn, även namn på vårt café.
V2 Svenskt kvinnligt helgon från 1300-talet.
V3 En gruppverksamhet för barn med föräldrar/aupair finns
både i Zürich, Basel och Wettingen.
V4 Gatunamn där församlingshemmet i Zürich ligger.
V5 Vi ska få en ny sådan i Visby stift (som vi tillhör) till sommaren.
V6 Välkänd psalm vid dop, första ordet.
V7 Bok i Gamla Testamentet om en kvinna vars sonhustru
följer henne tillbaka till sitt land.
V8 Noa's _ _ _.
V9 I slutet av november och i början av december har vi både
i Basel o Zürich mycket viktiga dagar i vår församling som
lägger en del av grunden för församlingens ekonomi.
V10 Tredje ordet i barnpsalmen, se V6.
V11 Vår ärkebiskop.
V12 Fjärde ordet i psalmen som Lina Sandell Berg skrev, seV6.
V13 Mycket viktigt efter gudstjänst.
V14 Korsordsmakarens första efternamn.
V15 Mycket omtyckt svensk bulle.

Ni kan sända in er lösning på Korsordsflätan till Siv Rang. Se adress sid 3.
De rätta svaret presenters efter Påskdagsgudstjänst den 1 april , på den efterföljande
Påsk-Apero. Resultatet kommer även att finnas på vår hemsida.
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Korsordsflätan

Korsordet är utarbetat av Siv Rang
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Ordförande har ordet
Tack gode Gud och hela fina Församlingen i
Zürich-Basel för alla era gåvor och generösa
bidrag.

Tisdagsluncherna i Zürich och torsdagsluncherna i Basel är
uppskattade och välbesökta. Vår barnsång i Zürich och Basel,
som är likt en ”öppen förskola” i innehåll och gemenskap, är
otroligt uppskattad och populär.
Det finns olika samtalsgrupper, teatergrupper och Au-pair
grupper, som lockar många.
Öppet hus i Basel är alltid välbesökt, men få kommer i Zürich.
Vi behöver inventera och analysera vad som behöver förändras, tas bort eller läggas till.
Julbasarerna i Zürich och Basel lockade många och förtjänsten blev bra. Det bästa av allt är den trevliga stämningen som
alltid infinner sig mellan svenskar och schweizare. Det känns
så härligt när möten uppstår till bords. När vi sätter oss ner
tillsammans och pratar och avnjuter de utsökta smörgåsarna,
ärtsoppan, varmkorven, glöggen och alla hembakta bakverk.
Då är vi nära och kära med varandra. Ett stort tack till alla
frivilliga krafter som såg till att våra julbasarer blev så väl
mottagna och lyckade.
Kom gärna med förslag och idéer om vad som ni saknar eller
vill ha utvecklat.
Det skulle betyda mycket om ni ville höra av er till mig, kyrkoherden eller någon av de andra ledamöterna i kyrkorådet.

Ni ska veta att det gör stor skillnad
för vår viktiga verksamhet. Vi har
under flera år kämpat med att dra
ner på kostnader och öka våra intäkter för att nå en balanserad
budget. Vi behöver vara många för
att ha en stabil ekonomi. Alla har
hjälpts till på olika sätt. En del har
givit av sin tid och kommit in som frivillig kraft och andra har
lämnat en gåva eller skickat in ett församlingsbidrag. Därmed
kan vi tillsammans konstatera att vi vill värna om vår församling i Zürich-Basel. Den är viktig för stora som små och i olika
skeenden i livet.
Nu när vi börjar se ljuset i tunneln, kan vi lättare bli visionära
och se framtiden med tillförsikt och hopp. Det finns så mycket
spännande och härligt som vi kan förändra, förbättra och utveckla. Vår kalender med olika aktiviteter har en stor bredd
och fångar upp olika åldrar och intressen, men jag är säker på
att det finns plats för nya inslag. Vi behöver bli bättre på att
engagera och se till att fler människor längtar att få ta del av
vår gemenskap och att nya människor vågar söka sig till vår
kyrka.
Våra gudstjänster har blivit mer välbesökta, vi har konfirmander som söker sig till oss utan att vi lockar med tennis, fotboll
eller segling.

En riktigt God fortsättning- 2018
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Magnus Nordström
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Fotoutställning i församlingshemmet
Kurvenstrasse 1 Zurich

Öppet Hus Onsdagen den 11 april 2018
Kurvenstrasse 1 Zurich

Schweiziskt djur och naturliv

Världsarvet Engelsbergs bruk och
Ekomuseum Bergslagen

Fotografen och biologen Mats Wilhelm som bor i Zürich sedan
hösten 2015 då han kom hit som medföljande till vår diakon
Siv Rang är väldigt engagerad i vårt församlingsliv som gudstjänstmusiker och mycket annat. Under dessa snart tre år har
Mats rest runt och njutit av och fotograferat många spännande motiv i Schweiz.
Söndagen den 4 mars blir det
Foto: Mats Wilhelm
vernissage av hans utställning
”Schweiz möter Sverige bilder”
vid kyrkkaffet i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i
Zürich efter gudstjänsten 16.00 i
Martin Luther Kirche.

Ett föredrag av Johannes Maier
Engelsbergs bruk vid sjön Åmänningen 10 kilometer sydost
om Fagersta i Västmanland upptogs 1993 på UNESCOs världsarvslista. Motiveringen ljöd: Engelsbergs bruk är ett
enastående exempel på ett industrikomplex från 1600- till
1800-talet med viktiga tekniska lämningar samt intakta administrativa byggnader och bostadshus.
Ekomuseet Bergslagen är stort: Det är en lång resa från Fredriksberg i Ludvika kommun ner till Strömsholms slott vid

Foto: Mats Wihelm

Mats medverkar även i
gudstjänsten med musik
och bilder.

Engelsbergs Bruk Mulltimmerhyttan

Efter vernissagen hänger
bilderna kvar fram till påskdagen och det går att komma in och titta på dem i samband
med de olika verksamheterna i församlingshemmet.

Ebba Brahes Lusthus

Mälaren. Här finns gruvor, hyttor, bergsmansgårdar, järnbruk,
kanal med slussar och Ebba Brahes lusthus. Ekomuseum
Bergslagen är sedan 1986 ett gränsöverskridan de nätverk i
två län, Dalarna och Västmanland, där sju kommuner och två
länsmuseer, samverkan kring en gemensam kultur- och industrihistoria.

Magnus Nordström, kyrkoherde

www.svenskaklubben.ch
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Besök av Maria Eklöw Bosaeus 18 maj till 3 juni
De två sista veckorna i maj får församlingen besök av Maria
Eklöw Bosaeus som är arbetsterapeut, dockspelare, konstnär
och bildterapeut. Hon kommer att vara med och medverka i
våra olika grupper, aktiviteter, samlingar och gudstjänster
och bidra på olika sätt.

arbetat. Jag återvänder gärna till Indien så ofta som möjligt.
Jag har lärt mig en indisk målar stil som heter Madhubani som
jag använder på mitt eget sätt. Jag har en konstnärsvän i Kerala som målar Madhubani. Vi har ofta kontakt via messenger.
Jag har gjort en stor utställning om mina tankar och minnen

Så här berättar Maria om sig själv
Jag vill gärna måla tavlor med positiva budskap, något man

från Syrien som jag besökt 8 ggr. mellan 2000 – 2011. Den har

blir glad av. Jag målar minnen , kärleken till naturen, till dju-

visats på flera ställen i Sverige. Där finns både positiva bilder

ren , till vänner och min man. Jag tror en skön bild på väggen

och djupt sorgliga bilder.

kan vara en bra start på dagen och lugnande på kvällen när
Se kalendern på sid. 12 och 13. Hon kommer bland annat att
göra en liten konstutställning i församlingshemmet i Zürich.

dagens möda är över. Mina bilder är tydliga och omtyckta av
barn. Färgerna har jag lärt mig i Indien där jag bott och

Familjenytt
Döpta
2/9 VICTORIA Abächerli på restaurangen Enzo i Tegna, Locarno i Tessin.
BELLE Sofia Elisabeth Hjort i hemmet i Küsnacht
16/9 NILS Högstadius i Teehusets trädgård i Monte Verita, Locarno i Tessin.
5/11 EIRA Anna Nideröst i Martin Luther Kirche i Zürich.

Välsignelse över ingånget äktenskap
9/9 Christine och Daniel Carotta på Hotell
Sens i Vitznau.
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eller tjenarinna, ung eller gammal, ful eller vacker, passar
upp en gemytlig småborgare som räknar pengar – och du ser
en genomsnittsbild af schweizaren i hans hvardagslif på landet“. Efter denna (nid)bild av schweizaren kommer Heidenstam fram till att „Gemytligt lidelsefritt lugn tittar ut ur hvart
fönster, och stundtals känner man sig nästan benägen att
ställa schweizaren på piedestal och kalla honom idealmenniskan“. Om man betänker att detta skrevs på 1880-talet och
flyttar fram språkdräkten och innehållet 100 år skulle det
kunna vara ett kåseri av en Torsten Ehrenmark eller Cello om
kälkborglighetens fram- och avigsida..

Schweiz – ett paradis på jorden?
Verner von Heidenstam (1859-1940) gav 1888 – samma år
som hans debutverk „Vallfart och vandringsår“ – ut en liten
bok med titeln „Från Col di Tenda till Blocksberg“. Bokens
tillkomst var dramatisk. Under mångåriga resor runt om i
Europa och främre Asien hade Heidenstam gjort noteringar
om intryck och händelser, han kallade dem „skizzer“. Tanken
var kanske inte att publicera dom i bokform, men under en
simtur i Vättern med en engelsk vän lovar han denne att
skrida till verket. Simturen slutar i tragedi – vännen drunknar!

Heidenstam svingar vidare – och man kan ana hur ett litet
leende sprids på hans läppar då han formulerar: „Den breda
och klangfulla men lite skrytsamma tyskan förvandlas på
hans tunga till en tonlös och saktmodig dialekt, hvilken enkom tycks passa för ett folk af små välmående sidenfabrikörer och värdshusegare.Bredvid sin militäriskt bredaxlade sex
fot långe broder norr om Rhen förefaller han som en liten
beskedlig diversehandlare i en småstad. Hans godhjertade
ansigte är ofta trivialt, hans skägg tvinsotaktigt tunt. Hans
kläder äro lika anspråkslösa som hans lefnadsvanor. Hans
outtröttliga sparsamhet, hvilken ej står i förhållande till hans
ofta stora förmögenhet, är på samma gång hans största fel
och hans största förtjenst“.

Heidenstam tillbringade större delen av 1870- och 80-talet på
resor i utlandet, dels som bildningsresor men också som
hälsoresor, Heidenstam led av tuberkulos. Han stod i valet
mellan att bli konstnär eller författare, men på Zacharias Topelius inrådan, till vilken han sände dikter för utlåtande, bestämde han sig för att pennan och icke penseln skulle bli
hans vapen. Det land han oftast och längst besökte var
Schweiz och till detta land fattade han tycke, det blev för
honom ett paradis på jorden, om än med några inskränkningar…….
Titeln anger startpunkt och slutmål för denna resa, som alltså
sträcker sig över flera år. Col di Tenda är ett bergspass mellan
Italien och Frankrike cirka 6 mil norr om Ventimiglia, och
Blocksberg – „dit häxorna drar“ – ligger i Harz i mellersta
Tyskland. Mellan dessa punkter ligger Schweiz och här fann
sig Heidenstam och hans fru på deras mångåriga (!) bröllopsresa väl tillrätta.
Vintern 1886/87 bor paret Heidenstam i en - enligt Heidenstam makalöst dåligt byggd – villa ovanför San Remo. Natten
mot den 23 februari 1887 drabbas hela Rivieran av en jordbävning som ödelägger många hus och tusentals människor
mister livet eller blir illa medfarna. I boken skildrar Heidenstam ingående det följande dygnets händelser och hur det
påverkar människorna. Hela tiden är han betraktaren, ej den
som agerar. Han huvudsakliga sysselsättning är diktandet och
nu skapas dikter som senare kommer att inflyta i hans verk.
Trött av den förlamning som efter jordbävningen lägger sig
över Rivieralandskapet beger han sig norrut – till Schweiz.
Heidenstams beskrivning av Schweiz och schweizaren känns i
innehållet, om icke i stilen, modernt och ligger närmare kåseriets form än reseskildringens. Med grov generalisering och
därmed säkerhet betraktar han landskapet och dess innevånare, ofta humoristiskt, ibland raljerande, och det som till en
början verkar kritiskt blir i slutet en hyllning. Så här beskrivs
t.ex. schweizaren: „Tänk dig ett litet renligt men mycket lågt
rum i hvilket en oansenlig kvinna, som hvarken är värdinna
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En dagens läsare skulle kanske uppfatta detta som fördomsfullt för att inte säga felaktigt (t.ex. var schweizarna vid slutet
av 1800-talet ett av Europas fattigare folk), men Heidenstam
ställer schweizaren här i bjärt kontrast till svensken vilken
han upplever som ytlig, skrytsam och konstlad. En jämförelse
ger enligt Heidenstam vid handen att „Svensken förmår ej
dölja sin rikedom och schweizaren förmår ej visa den“. Av
någon anledning påstår sig Heidenstam i byarna ofta påträffa
miljonärer „hvars enkla, nästan torftiga hem hos oss på sin
höjd skulle tillfredställa en inspektors fordringar“. Man kan
ana vilka bekanta den aristokratiske Heidenstam mött i Sverige. Även om han tycker att schweizarens sparsamhet ibland
gränsar till lidelse avslutar han dock denna del med
„Lyckligtvis har han emellertid så många och afundsvärda
förtjenster, att man icke beundrar honom mindre, om han
också har några svagheter“ och avslutar „Det är ett stort fel
att icke ha något fel“.

erhåller var borgare 1.400 „klafter god åkerjord“. Detta fick
en tysk författare att utropa „der man har 1.400 klafter åkerjord och har en fru och solen går upp klockan fem, där är den
sociala frågan löst!“. Heidenstam tillägger att förvisso är ersättningen för att arrendera ut dessa klafter bara 150 franc (i
Glarus), vilket inte räcker långt för en familj, men de ger i alla
fall en livslång bas och motiverar människan att vilja tjäna
mer, i annat fall skulle människan „bli en odugling som skulle
draga hatten ned öfver ansigtet samt lägga sig på ryggen och
sofva“.
Heidenstam, som skulle bli de s.k. 90-talisternas härförare
och en stilist i nationalromantikens och „det högas“ tjänst,
såg i den lantliga enkla stugan, det enkla boendet, den enkla
arbetsdagen en förebild – så skulle man leva. Motsatsen var
den svulstiga, pretantiösa och konstlade stil som i utlandet
och i staden hyllades. Det viktigaste i hemmet var kalkelugnen och dubbelfönstret för att göra husen beboeliga och
trevliga även vintertid och Heidenstam konkluderar „En bostad der man icke kan göra sig oberoende af temperaturen
utomhus förtjenar ej namn af hem“. Och han avslutar lyriskt
„Det schweiziska hemmet erhåller derför också först sitt rätta
behag mot hösten, då dubbelfönstret hakas i, då brasan sprakar i den fyrfotade stora kalkelugnen och gråvädret omhöljer
och liksom förstorar Alperna, medan man hör ett sista eko af
sommaren i den knarrande vinpressen och den susande slagan“.

Om kvinnan skriver han att hon mer än kvinnan i andra länder är husmor. „Hennes stolthet är att bolstrarna noga vädras, att golf och fönsterlufter noga rengöras hvar lördag och
att det ej ligger något damm på pianot“. Vad gäller jämställdheten menar han att denna, i vart fall inom sällskapslivet, är
mer utvecklad här än i andra länder (!) vilket i jämförelsen
med svensken beror på att „Mannen är alldeles för mycket
plebej att visa kvinnan vår löjligt chevalereska artighet“. Därför dricker den schweiziske mannen utan att rodna ur den
sista flaskan och låter sin dam törsta, „på ett alltför vänligt
och uppriktigt sätt för att verka stötande“! Heidenstam visste
nog inte vad politiskt korrekthet var – och det var väl inte
heller för dessa rader han ett par årtionder senare fick nobelpriset…. - och man kan undra hur mycket som kom ur erfarenhet och övertygelse och hur mycket med humorn och
ironin som språkbärare. Slutomdömet om schweizaren är och märk den märkliga slutklämmen: “Hans största nöje är
att hvar sommarsöndag gå upp på ett berg till ett värdshus
och ropa: Juche! Han är okonstlad och ursprunglig, vänlig och
hjelpsam och ser ut som ett glas fet mjölk“.

En söndag vistas Heidenstam i Appenzell, och detta besök ger
honom så många intryck och erfarenheter att han beskriver
det i ett helt kapitel. Ingenting märkligt händer och just detta

Efter några stycken om sällskapslivet contra arbetslivet, där
schweizarens håg stod till det sistnämnda och en beskrivning
av damerna, där de ungas dåliga tänder berodde på „hennes
stora begär för sötsaker“, kommer så Heidenstam in på landskapets skönhet vilken han finner oemotståndlig. Han menar
att konstnärers och författares vurm och glöd för Italien och
Frankrike snabbt skulle falna om de där tvingades bo en vinter i ett kallt, dragigt och fuktigt hus. Nej se på Schweiz med
dess små intima trähus där värmen och gemytet breder ut sig
i synnerhet vinterkvällar! Och titta på äpple- och päronträden; „Man fattar slutligen en sådan kärlek till dessa träd, att
man finner dem vackrare än alla andra“.

faktum blir för Heidenstam innebörden av livslycka; att njuta
av stunden och det alldagliga och inte „jaga händelser“.
Känns vår tid igen? Dagen börjar med ett besök i kyrkan där
hela byn följer „ett fattigjon“ till graven, ingen skillnad på rik
och fattig. Han beskriver ett appenzellskt Landsgemeinde och
ser i det den utopi förverkligad som andra länder förgäves
eftersträvar. Bonden och drängen sida vid sida. Ibland småler
han åt deras naivitet och folkliga framtoning eller lustiga dialekt, men äktheten och det ärligt enkla rör honom på djupet.

Den demokratiska och solidariska äganderätten beundras av
Heidenstam som beskriver hur den fördelas och beräknas.
Sålunda erhåller i Schattdorf i kantonen Uri en gift borgare
årligen 6 granstammar ur allmänningsskogen, och i Stans
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Schweiz som ett land där enkelheten hos folket och landskapet smälte samman till en pastoral idyll. Med våra dagars
ögon naturligtvis ett idealiserande, men för Heidenstam var
Schweiz ett litet paradis på jorden.

Han vandrar vidare upp mot Wildkirchli och Ebenalp. Däruppe är det dimmigt, men på världshuset ljuder sången stark.
Och Heidenstam sammanfattar; „Besynnerliga Schweiz, motsatsernas land! Ett idealiskt statsskick, en storartad natur,
som i vild prakt saknar like, och vid sidan av detta frukträdsskogarnas idyller och ett småväxt, gemytligt borgarfolk“.

Sven-Erik Gunnervall

Den 5 juli 1886 får Heidenstam vara med om 500-årsminnet
av slaget vid Sempach. Det blir en överhövan festlig dag med
fanor, klingande spel och teater där Winkelrieds hjältedåd
prisas. I detta hav av människor och färgprakt fångas Heidenstams öga av en sak: Då han bland alla av skådespelet rörda
åskådare söker hur edsrepublikens president reagerat finner
han honom ätandes en skinksmörgås! Heidenstam ler åt
denna vardaglighet mitt i festvimlet, men rörs också av detta
mänskliga hos den „hyggliga lilla förbundspresidenten“ och
han skriver “Just vid åsynen av skinksmörgåsen kände jag hur
uppriktigt, hur varmt jag älskade detta Schweiz“.

4 december 2017

En vinter vistas Heidenstam i Lenzburg och kommer där att
bo på samma ställe som överste Gustafson (f.d. Gustav IV)
tillbringat några veckor i 70 år tidigare. Han träffar den dåvarande värdshusägarens son som minns den enkle och anspråkslöse monarken. Vid tiden för Heidenstams besök stod
inte Gustav IV:s aktier högt i Sverige, så Heidenstam passar
tillfället att tillgodoräkna den f.d. kungen hans förmåga att
anpassa sig till det vanliga, enkla livet. En sommar hyr paret
Heidenstam slottet Brunegg. En ström av gäster kommer på
besök. En av dem är August Strindberg som vid denna tid
också vistas i Schweiz. Heidenstam som är den något yngre
beundrar vid denna tid Strindberg och de blir goda vänner
och kommer att skriva många brev till varandra, en korrespondens som bevarats och som nu finns hos Svenska Akademin. Det som förband Heidenstam och Strindberg vid
denna tid – de skulle ju senare bli huvudmotståndare i den
s.k. Strindbergfejden där 80-talisten Strindbergs realism ställs
mot 90-talisten Heidenstams nationalromantik och esteticism - var en beundran för det lantliga Schweiz, en idyll där
skillnaden mellan „hög och låg“ såväl i vardagen som pekuniärt inte var så stor. En slaktare kunde sova under sidentäcken och en överste plöjde själv sin jord. Heidenstam såg

Birgit och Sven-Erik Gunnervall
Foto Magnus Nordström
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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 spenderar 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
Magnus Nordström
magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se
Telefon: +41 (0)79 416 77 32

Kyrkorådets vice ordförande
Victoria Heiniger
victoria.heiniger@gmail.com
Telefon: +41 (0)76 308 67 28

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
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Omslag: Rö…..
Foto: Mats Wilhem
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Sedd Uppskattad Respekterad
Konfa 2018-2019 - 365 Äventyr
Är du född år 2004 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 2004 eller tidigare erbjuder vi en konfirmationstid i vår församling i Svenska kyrkan i Zürich – Basel med Start 2/9 och konfirmation i juni
2018 i Martin Luther Kyrkan 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.
Se mer på sidan 5

Några av församlingen´s verksamheter runt om och i Schweiz

Freiburg
Magstadt
Basel
Zürich

Röschens

St. Gallen

ZUG

Lugano

Foto: Magnus Nordströn, Mats Wihlem, m.f.

GEOGRAFI
Församlingen omfattar kantonerna Zürich, Basel Stadt, Basel Land, Aargau, Luzern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug,
St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen, Graubünden och Tessin samt
Furstendömet Liechtenstein och närliggande områden i Frankrike,
24Italien, Tyskland och Österrike.

