


Vår i Wien

-Skulle du vilja vikariera i vår i Wien? frågade några gamla Wienvänner när 
vi tog en fika på Café Havelka i september 2011.
-Självklart, svarade jag. Det skulle vara jätteroligt.

För tolv år sedan lärde jag känna både dem och många andra när Kicki och jag 
flyttade in med våra tre barn på Gentzgasse 10. Vi fick fyra fantastiska år 
tillsammans med alla i Skut-församlingen. Därför är det också med stor glädje jag 
återvänder för att vikariera som kyrkoherde april-juni. Det blir inte mitt bland jul-
basarens pyntade stånd och med brandhinken i högsta hugg, då luciatåget skrider 
fram i kyrkor och ambassader, eller när man fyller bilen med pepparkakor, sillbur-
kar, lagrad ost och Kalles Kaviar för vinterturné till Salzburg och Klagenfurt, reser 
till Prag och Budapest och firar adventsgudstjänster med svenskarna där.

Nu blir det vår i Wien med tillfälle till många goda möten i kyrkans fina café under 
de låga vita valven eller ute på den svalkande innergården, söndagsgudstjänster 
och enkla veckomässor, kyrkkaffe och småbarnsträffar, seniorträffar, ärtsoppa med 
pannkakor, Valborgs- och nationaldagsfirande, musikkväll och midsommarfest…

Massor med möten!

Som du ser fylls våren av massor med möten i kyrkan. Men för en gångs skull inte 
sammanträden och förhandlingar, överläggningar och planeringar, som almanackan 
är full av för mig som kyrkoherde och kontraktsprost i Sverige, utan framför allt 
personliga möten med er, både gamla vänner och alla nya som jag ser fram emot att 
lära känna.

Mitt bland alla våra möten får också mötet med Den Uppståndne ske. Som det 
var för lärjungarna på väg till Emmaus, vilka fick följe med Jesus. Först kände de 
inte igen honom, men de samtalade med honom om allt som hänt i Jerusalem, om 
korset och uppståndelsen, och när de bad honom stanna kvar hos dem på en bit 
mat, kände de plötsligt igen honom då han bröt brödet. Då öppnades deras ögon. 
Öppnade ögon, både för varandra och Jesus Kristus, en innerlig gemenskap, det är 
min bön att vi allihop får tillsammans i vår i Wien. 

Hoppas att vi ses!

Jonas Liljeqvist 
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Kyrkorådets ordförande har ordet

Som flera gånger tidigare ser vi nya ansikten i vårt personalteam i kyrkan. Sista mars 
reste familjen Juhlin hem för vidare arbete i Malmö och i Helsingborg. Jag önskar 
dem all lycka och glädje i arbete, skola och i hemmet i Lund. 

April till sista juni kommer följande arbetslag finnas i Wien:
* Jonas Liljeqvist, kyrkoherde och arbetsledare. Jag är mycket tacksam för att Jonas 
har lämnat sin trygga vik på Tjörn för att göra en insats för sin gamla församling 
igen.
* Agnes Falk, musikassistent. Agnes började hos oss i januari 2010 och sedan början 
av det här året finansierar församlingen hennes tjänst. Från april kommer Agnes att 
arbeta 50% eftersom hon även kommer att vidareutbilda sig under förmiddagarna. 
* Jenny Awe, assistent. Jenny är aktiv sedan tidigare i vår församling – du  kanske 
har träffat henne på jul- eller påskbasar eller sörplat hennes ärtsoppa. Tjänsten är 
75% och finansieras av Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT).

En snabb huvudräkning avslöjar att vi redan i april kommer att minska personal-
styrkan från tre heltidstjänster till 2,25. Detta är en försmak av vad som väntar till 
hösten, då vi kommer ha två utsända från Svenska Kyrkan.

Vi är mycket glada för att Maria Scharffenberg har tackat ja till tjänsten som 
kyrkoherde. Medföljande är hennes man Pär som är datatekniker för Svenska 
Kyrkan och deras dotter Beatrice, 11 år. Maria har ett kontrakt på ett år – tidsbegrän-
sningen beslutades av SKUT redan före tjänsten utannonserades. Just nu pågår rekry-
teringsfasen för en assistent med musikalisk inriktning, som alltså blir den andra 
personen i arbetslaget. 

Med ett arbetslag på två personer, istället för fyra som för tre år sedan, är det 
ofrånkomligt att arbetet ändrar sig. Även om vi hittar tusenkonstnärer, kommer den 
begränsade tiden att göra att personalen måste koncentrera sig på kärnverksamheten 
– t.ex. gudstjänst, samtal, musik- och barnverksamhet.

På samma sätt som detta Wienblad har återuppstått vill vi ändå kunna starta upp 
fler aktiviteter under den kommande tiden – föreläsningar, träffar, samtalsgrupper, 
utflykter, konserter... helt enkelt vad som intresserar dig! För detta behövs frivilliga 
krafter som kan vara med att ha idéer, organisera och genomföra. Vi är över tusen 
svenskar som bor i Wien, och med våra familjer och vänner är vi ännu fler. Det är vi 
tillsammans som behövs. Om du vill vara med och ha en levande församling i Wien 
– Välkommen till kyrkan!

Med vänliga vårhälsningar
Ulf Karlsson, Ordförande i kyrkorådet. 
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Jonas Liljeqvist

En solig vårdag träffade Wienbladet 
Jonas Liljeqvist som kommer att arbeta i 
Svenska Kyrkan i Wiens församling som 
kyrkoherde från april till juni 2012.

Jonas växte upp i Boråstrakten Han präst-
vigdes för 25 år sedan och började då 
jobba som präst i Borås. Numera är Jonas 
kyrkoherde och kontraktsprost på Tjörn 
utanför Göteborg. Där bor han med sin 
hustru Kicki och deras barn Samuel 21 år, 
Sofia 17 år och Josefine 13 år.

Sport är en av Jonas främsta fritidsintres-
sen. Han tycker om långdistanslöpning och 
springer minst en mil, tre till fyra gånger 
i veckan. Jonas tycker också mycket om 
att vinterbada och tar gärna ett dopp mellan isflaken. Förutom sporten ligger musi-
ken honom varmt om hjärtat. Speciellt mycket tycker han om att lyssna på Radio 
Stephansdom, där klassisk musik varvas med religiösa inslag. 

Det är inte första gången som Jonas är i Wien. Mellan åren 2000 och 2004 arbetade 
han här i vår församling som kyrkoherde. Sedan dess har han hälsat på i församlin-
gen nästan varje år. Jonas tycker att det är härligt att vara tillbaka till Wien och gillar 
att strosa runt på Wiens gator, njuta av atmosfären och att gå på traditionella Wiener 
caféer. Han tycker om utlandskyrkans sätt att arbeta och ser fram emot den nära 
kontakten till medlemmarna i kyrkan och samarbetet med andra svenska föreningar. 

Vi önskar Jonas Liljeqvist en härlig vistelse här i Wien och ser fram emot en trevlig 
vår tillsammans! 
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Agnes Falk

Agnes kommer från Saxdalen i södra Dalarna. Hon har 
studerat i Värmland och på Island. Agnes är utbildad 
musikpedagog och har en kantorsexamen. Sedan 2010 
är hon  anställd som assistent med kantorsinriktning i 
Svenska kyrkan i Wien. Hon hade egentligen tänkt söka 
jobb i Berlin men då kantorstjänsten där var nytillsatt 
sökte hon vidare och hittade en ledig tjänst i Wien och 
vid närmare eftertanke så tyckte hon att det passade bra 
med tanke på det stora musikutbud som finns här.

Förutom att förgylla våra gudstjänster med piano, 
orgel och ibland cellomusik, leder Agnes även vuxen-
kören. Hon har startat upp en barnkör samt leder våra populära småbarnsgrupper.  
Assistenttjänsten innebär även vaktmästaruppgifter samt att baka åt församlingen. Det 
har hunnit bli många kanelbullar under den tiden. Agnes gillar att det är så varierande 

arbetsuppgifter, men saknar ibland att 
syssla med musik till hundra procent.  

Från och med april måste vi klara 
oss utan Agnes kanelbullar och 
hennes medverkan vid barngrup-
pen på onsdagsförmiddagen med 
mera. Hon påbörjar då en utbildning 
i Alexanderteknik och kommer i och 
med det bara att jobba halvtid under 
våren.

Den sista juni upphör Agnes anställn-
ing och på frågan vad hon vill göra 
i framtiden svarar Agnes ”då vill jag 
kasta mig in i musiken”.

Agnes Falk och Maximilian Bratt bjuder på härlig musik 
under gudstjänsten.
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Julbasaren

Julbasaren är i många hänseenden viktig för Svenska Kyrkan i Wien, inte minst 
ekonomiskt men också för sammanhållningen i församlingen. Det är också ett viktigt 
tillfälle att sprida information om Svenska Kyrkan och våra aktiviteter.

Hittills har en av kyrkans medarbetare varit basargeneral och haft hand om all
organisation och det mesta av administrationen som rör basaren. Med den nya 
personalsituationen kommer inte personalen att kunna lägga ner så mycket tid på 
basaren som man har gjort tidigare. Under december och januari gjordes en analys av 
basaren då många av de som är involverade i basararbetet tillfrågades via mail eller 
personlig intervju. Som ett resultat av basaranalysen lades flera förbättringsförslag 
fram inför kyrkorådet, samt en rekommendation om att bilda en basarkommitté. 

Basarkommitté
Kyrkorådet har beslutat att tillsätta en basarkommitté med fyra-fem personer som 
tillsammans kommer att genomföra det arbete som basargeneralen tidigare gjort. 
Basarkommittén kommer att ha en representant från personalen och en representant 
från kyrkorådet. En av fördelarna är naturligtvis att vi kan dela upp arbetsuppgifterna 
på flera personer, men att det också är mycket roligare att jobba i en grupp! Vi kom-
mer att jobba med de förbättringsförslag som kom upp när basaranalysen gjordes och 
vi börjar redan nu under våren! 

Vi behöver två personer till i basarkommittén. Är du intresserad av att vara med eller 
har frågor, kontakta Cecilia Winkler (cecilia.winkler@drei.at)

SVT World är tv-kanalen för dig 
som inte bor i Sverige men ändå vill se 
svensk tv.

Under våren 2012 startar våra IPTV 
sändningar till hela världen! 
SVT World - nu även via internet! 
För mer info se svt.se/svtworld

Abonnemang: 
www.connova.se  
+46 (0)141 - 20 39 10

facebook.com/svtworld  

Saknar du svensk tv?

svt.se/svtworld



Det nya kyrkorådet

I höstas fick kyrkorådet nya medlemmar. Här följer en presentation av var och en.

Ulf Karlsson, ordförande

Jag kommer från Bollebygd mellan Borås och Göteborg. Jag 
bodde i Göteborg i 13 år tills min öst-tyrolska flickvän och 
numera fru, lockade mig till Österrike. Sedan 2004 bor vi i 
Wien och trivs mycket bra. Jag arbetar på Octapharma här 
i Wien. Jag hoppas att få medverka till att kyrkan fortsätter 
vara ett viktigt nav för alla svenskar i Wien och Österrike, 
inte bara för utvecklingen av den kristna tron, utan lika 
mycket för bevarandet av hemlandets alla andra aspekter, som 
man ofta behöver för att trivas som utlandssvensk.

 Malin Petersson, suppleant

 Jag kommer från en liten by som heter Fors och ligger i 
södra Dalarna. Efter ekonomistudier på Umeå universitet 
och jobb på Skatteverket flyttade jag år 2004 till Wien. 
Här har jag jobbat som behandlingsassistent för förstånd-
shandikappade unga vuxna. Just nu är jag föräldraledig med 
vårt andra barn. Jag har varit suppleant i kyrkorådet sedan 
2009.
 

Anders Nilsson, ledamot

Jag är uppvuxen i Göteborg men har mina rötter i södra 
Halland vilket har präglat mig mycket. I Wien har jag bott 
nu oavbrutet i tjugo år och trivs utmärkt. Tanken var att jag 
skulle slå mig fram som fotograf. Från början arbetade jag 
som frilansande assistent för andra  fotografer. Nu arbetar 
jag som fullfjädrad fotograf med egen assistent. Jag är med i 
kyrkorådet för att dels få insikt om hur hela  organisationen 
fungerar men framför allt för att kunna vara med och  påver-
ka vad som händer.
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Gudrun Zinke, kassör

Jag har växt upp i Mjölby i Östergötland och kom till Wien i sep-
tember 1968. Jag är gift med en österrikare, har en dotter, en son 
och två barnbarn och har varit hemmafru sedan min dotter föd-
des. Jag var redan i Sverige verksam inom kyrkan där jag sjöng i 
ungdomskören i Mjölby. Jag kom i kontakt med Svenska Kyrkan 
i Wien genom svenskundervisningen på Seegasse för mina barn. 
Jag har varit med på julbasaren sedan 1980. Mitt engagemang har 
blivit större och större med åren. Jag har varit kassör sedan våren 
1994.

 Cecilia Winkler, vice kassör

Jag kommer ifrån Sunne i Värmland. Jag kom till Österrike första 
gången på hösten 1992 och efter några månader träffade jag min 
man. Jag har jobbat som controller på SCA sedan 1998, de tre 
första åren i Wien och sedan i München där jag också varit bosatt 
i flera år. Svenska Kyrkan i Wien var en trygg och viktig träff 
punkt när jag var au-pair och Erasmusstudent. Nu har jag hittat 
tillbaka tillsammans med min dotter Sophie 1,5 år. För mig är det 
viktigt att delta i den svenska gemenskapen i Wien och att min 
dotter har möjlighet att växa upp i en svensk
församling.

Marie Jansson, ledamot

Jag kom ner till Wien för ca 25 år sedan i syfte om att bättra på 
min tyska hos en aupairfamilj under ett år. Av ett år har det som 
sagt blivit 25 år. Jag jobbar på firman Innenraumanalytik, Mess 
und Beratungservice. Jag har ett arbete som innebär att jag ana-
lyserar inomhusmiljöer på skolor, firmor och i privatbostäder.
Kyrkokören och svenska kyrkan i Wien i allmänhet har varit en 
fix beståndsdel sedan jag kom ner till Wien. Själv skulle jag väl 
kunna beskriva mig själv som ”evig sökare” i relation till tron 
och kyrkan, och jag önskar genom mitt engagemang i kyrkorå-
det kunna få lite mer insikt även i trosfrågor för en personlig 
vidareutveckling. 
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Birgitta Wahlqvist, sekreterare

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. 1988 flyttade jag 
ner till Wien och var tidigt engagerad i Svenska Kyrkan. 
Jag blev tillfrågad om jag ville vara med i kyrkorådet 1992 
och har varit med sedan dess. Jag har även jobbat som 
assistent inom kyrkan under en tid. Jag jobbar på Svenska 
Skolan och har två barn och ett barnbarn. För mig är det 
viktigt med mission och att alla ska känna sig välkomna i 
Svenska Kyrkan i Wien

Jeannette Bergström, vice sekreterare

Jag är född och uppvuxen i Skellefteå. Efter gymnasiet flyttade 
jag till Umeå, där jag studerade svenska, historia och tyska. 
I Umeå var jag med i SESG (senare Credo) som är Sveriges 
evangeliska studentrörelse. Jag trivdes mycket bra och jag blev 
mycket glad när jag upptäckte att Svenska Kyrkan även fanns 
i Wien. Jag har nu bott i Wien i snart tolv år och arbetar som 
svensklektor på Universitetet i Wien. Jag har två barn som går
i Svenska Kyrkans barnkör. Det känns bra att vara med i kyrko-
rådet och jag ser fram emot ett händelserikt 2012.

Anders Rosengren, suppleant

Jag är född i Stockholm. Efter studier i Nordamerika och 
Tyrolen flyttade jag till Wien där jag har bott sedan femton 
år, förutom en tid i Skottland. Jag arbetar sedan mer än tio 
år hos Vienna Capital Partners, ett investeringsföretag med 
fokus på Central- och Östeuropa. Jag är kyrkvärd och sup-
pleant i kyrkorådet i Svenska Kyrkan i Wien, för att jag vill 
stödja och vara del av en svensk församling och gemenskap 
i Österrike.

Anne-Marie Runmark, suppleant

Jag växte upp i en liten by, en idyll mellan skog och sjö en 
mil utanför Nybro i Småland. Jag kom till Wien i slutet av 
90 talet för att förbättra mina tyskakunskaper och förkovra 
mig inom sången. Jag blev så förälskad i staden att jag sena-
re återvände och bor nu sedan flera år här med mina 2 barn. 
Min önskan och vision inom kyrkorådet är att blåsa liv i den 
livliga församling som härskade då jag kom hit och realisera 
några av de tankar som då fanns men ännu inte realiserats. 
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Vårens händelser

Är du sugen på ärtsoppa?

Vi serverar hemlagad ärtsoppa och goda nystekta 
pannkakor med sylt torsdagen den 19 april kl 12-19.

Kostnad 5 euro, barn äter gratis! 

Var med och påverka!

Kyrkans vårstämma äger rum söndagen den 22 april efter kyrkfikat

Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. Du som är medlem genom 
att betala kyrkoskatt (Kirchenbeitrag) eller medlemsavgift har rösträtt i val som görs på 
stämman.
Din medverkan är avgörande för kyrkans framtid. Kan du inte närvara, kan du gärna 
höra av dig till kyrkan med synpunkter och förslag till vårstämman. 

Vi firar våren!

Valborgsmässofirande
Måndagen den 30 april kl. 18:00 firar vi Valborg 
på kyrkans innergård. Vi serverar dryck och till-
tugg. Kören medverkar. Vem som håller vårtal blir 
även i år en överraskning!

Kom och baka!

Vi har bakdagar torsdagen den 26 april och tors-
dagen den 31 maj. Vi börjar efter morgonbönen 
kl. 10:00. 

Vårvandring! 

Lördag den 12 maj träffas vi klockan 15:00 och vandrar tillsammans. Vi avslutar 
dagen på en Heurigen. Mer information följer på hemsidan och anslagstavlan.
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Nationaldagen

Välkomna att fira Sveriges nationaldag 
tillsammans med oss. Vi samlas på  kyr-
kans innergård onsdagen den 6 juni 
klockan 18:00. Det finns sverigebakelser 
och annat gott. Svenska Kyrkans kör sjun-
ger. Vi avslutar med en andakt.

Barnbiblar

Under mässan för stora och små söndagen den 13 maj 
kommer vi att dela ut barnbiblar till barn födda 2007 
eller tidigare. Vill du att ditt barn ska få en bibel?
Anmäl dig då senast den sista april till Jonas Liljeqvist.

Kom och dansa runt mid-
sommarstången! 

Midsommarfest söndagen den 24 juni
Vi firar mässa med stora och små 
klockan 11:00 och samlas sedan på 
innergården för att fira midsommar. 

Pianoafton "Mixed Classics"

Onsdagen den 16 maj spelar studenter från Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst i Wien verk av 
Beethoven, Chopin, Rachmaninov och andra. 

Musik i sommarkväll

Söndagen den 17 juni klockan 19:00 njuter vi av en sommarkväll med musik och andakt. 
Maximilian Bratt, Catharina Langelaar och Agnes Falk medverkar.  



 Maj

Tis 1  Kyrkan är stängd
Ons 2 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:30 Kör

Sön 6  5:e söndagen i påsktiden
 11:00 Guds Andedräkt, mässa i irländsk folkton. 
 Att växa i tro (H-C Granaas) Medverkande M. Bratt,   
 och M. Brunberg och delar av kören
Tis 8 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 9 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör
Lör 12 15:00 Vandring och Heurigen

Sön 13  Bönsöndagen
 11:00 Mässa med stora och små. Bönen
 Barnkören medverkar, utdelning av barnbiblar
Tis 15 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 16 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Pianoafton. Beethoven, Chopin, Rahmaninov   
 mfl. Studenter från Wiens universitet medverkar
Tor 17 Kristi himmelfärds dag
 Kyrkan är stängd

Sön 20  Söndagen före pingst
 11:00 Mässa Hjälparen kommer
 Kör från Sandviken medverkar
Tis 22 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 23 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör

Sön 27  Pingstdagen
 11:00 Mässa Den helige Ande 
Tis 29 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 30 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör
Tor 31 10:00 Bakdag

Våren 2012

 April

Sön 1 Palmsöndagen 
 11:00 Mässa Vägen till korset
Tor 5 19:00 Skärtorsdagsmässa Det nya förbundet
 Rotraut Geringer medverkar
Fre 6 19:00 Långfredagsmeditation Korset
 Catharina Langelaar medverkar

Sön 8 Påskdagen 
 11:00 Mässa med dop Kristus är uppstånden
 Påsklunch efter mässan.
Mån 9 Annandag påsk. Kyrkan är stängd
Tis 10 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 11 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:30 Kör

Sön 15 2:a söndagen i påsktiden
 11:00 Mässa Påskens vittnen
Tis 17 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 18 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör 
Tor 19 12:00-19:00 Ärtsoppa

Sön 22 3:e söndagen i påsktiden
 11:00 Mässa med stora och små
 Den gode herden, barnkören medverkar
 12:30 Kyrkstämma
Tis 24 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 25 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör
Tor 26 10:00 Bakdag
 
Sön 29  4:e söndagen i påsktiden
 11:00 Mässa Vägen till livet
Mån 30 18:00 Valborgsmässofirande 
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 Juni

Sön 3  Heliga Trefaldighets dag 
 11:00 Mässa tillsammans med 
 finska församlingen Fader, Son och Ande
 H-C Granaas, J Liljeqvist och E-M Boba
Tis 5 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 6 18:00 Nationaldagsfirande 

Sön 10 1:a söndagen efter Trefaldighet
 11:00 Mässa Vårt dop
Tis 12 15:00-17:00 Småbarnsgrupp avslutning
 16:30 Barnkör avslutning
Ons 13 10:00-12:00 Småbarnsgrupp avslutning
 15:00 Seniorträff
 19:30 Kör

Sön 17  2:a söndagen efter Trefaldighet
 19:00 Musik i sommarkväll med andakt
 Kallelsen till Guds rike
 Maximilian Bratt, Catharina Langelaar
 och Agnes Falk medverkar

Sön 24  Den helige Johannes Döparens dag
 11:00 Mässa med stora och små
 barnkören medverkar
 12:00 Midsommarfest

 Kyrkan stänger för sommaruppehåll
 Verksamheten börjar i september igen.

 Maj

Tis 1  Kyrkan är stängd
Ons 2 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:30 Kör

Sön 6  5:e söndagen i påsktiden
 11:00 Guds Andedräkt, mässa i irländsk folkton. 
 Att växa i tro (H-C Granaas) Medverkande M. Bratt,   
 och M. Brunberg och delar av kören
Tis 8 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 9 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör
Lör 12 15:00 Vandring och Heurigen

Sön 13  Bönsöndagen
 11:00 Mässa med stora och små. Bönen
 Barnkören medverkar, utdelning av barnbiblar
Tis 15 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 16 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Pianoafton. Beethoven, Chopin, Rahmaninov   
 mfl. Studenter från Wiens universitet medverkar
Tor 17 Kristi himmelfärds dag
 Kyrkan är stängd

Sön 20  Söndagen före pingst
 11:00 Mässa Hjälparen kommer
 Kör från Sandviken medverkar
Tis 22 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 23 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör

Sön 27  Pingstdagen
 11:00 Mässa Den helige Ande 
Tis 29 15:00-17:00 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 30 10:00-12:00 Småbarnsgrupp
 19:30 Kör
Tor 31 10:00 Bakdag

Våren 2012
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Nytt från och med april

Må-To  10:00 Morgonbön med enkelt fika
 (förutom helgdagar)
Ons 19:00 Kvällsmässa varje vecka. 



Småbarnsgrupper

Vid två tillfällen i veckan har vi småbarnsgrupper där föräldrar med småbarn kan träffas. 
Efter en stunds lek och prat sjunger vi barnsånger tillsammans. En viktig stund är ljuständ-
ningen och sången i kyrkan innan vi fikar eller äter soppa tillsammans.

Tisdagar 15:00-17:00
På tisdagar träffas vi vid tretiden i lekrum-
met på andra våningen. Agnes sjunger med 
oss i musikrummet ca 15:45. Vi hinner leka 
lite till innan vi går ner i kyrkan kl 16:30. 
Vi fikar tillsammans efteråt. 

Onsdagar 10:00-12:00 
Välkomna att närvara även under morgon-
bönen tillsammans med ditt barn! Efter en 
timmes lek och prat samlas vi i musikrum-
met för att sjunga tillsammans med Jonas, 
för att sedan gå ner i kyrkan och tända ljus 
och sjunga innan den goda sopplunchen.

Vi välkomnar alla skandinaviska barn, med förälder eller au-pair, att delta i småbarnsgrup-
perna. De barn som brukar delta är mellan 0-4 år. 

Vi har fortfarande ett samarbete med Vienna Babies Club (VBC). Ett nätverk för interna-
tionella småbarnsmammor i Wien. Mammor som är intresserade att träffas i en skandina-
visk grupp erbjuds möjlighet att delta i kyrkans småbarnsgrupper. www.viennababiesclub.
com

Är du betalande medlem i Svenska Kyrkan i Wien 
är deltagandet i småbarnsgrupperna gratis. Om du 
inte är medlem kostar det 30 € per termin, vilket 
bör betalas in senast tredje gången man deltar på 
terminen. Se prislista i caféet för priser för fika och 
soppa. Medlemmars barn fikar och äter gratis.

Är du intresserad eller har frågor kring 
småbarnsgrupperna kontakta Agnes Falk eller 
Jonas Liljeqvist.
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Vill du ha 8000 nya vänner världen över? 

Gå med i SWEA Wien! 

Vi är drygt 100 medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund och 
verksamheter. SWEA Wien är en plattform för nätverk, ömsesidigt stöd och 

trevlig samvaro. 

www.swea.org/wien

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syfte att 
sprida svensk kultur och tradition. 

Sophie, Charlotta, Victoria, Lovisa, Hugo och Viktor tycker 
att det är roligt på småbarnsträffen.
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Körverksamhet

Barnkören

Varje tisdag klockan 16:30 samlas barnkören i Svenska Kyrkan. Det är barn
mellan 4 och 9 år som under Agnes Falks ledning sjunger svenska visor.
Körövningen varvas med sång, lek och rytmik. Många barn och föräldrar
droppar in redan klockan 16:00 för att gemensamt fika goda bullar och
dricka saft och kaffe. 
Under tiden kören övar sitter många föräldrar och pratar nere i caféet. Det går också 
bra att lämna barnen och sedan komma och hämta dem klockan 17:30.

 Barnkören uppträder
 på mässorna för stora och små

  sön 22 april 
  sön 13 maj
  sön 24 juni

Vuxenkör

Vuxenkören övar på onsdagar mellan 19:30-21:00. Kören består för närvarande av 
ca 25 sångare och välkomnar varmt nya medlemmar. Kören medverkar i gudstjänster 
och på högtider som t.ex. på valborg och nationaldagen. Under adventstid har kören 
flera luciauppträdanden och en mycket uppskattad luciakonsert i St Gertruds kyrka. 
Vill du vara med och sjunga i kören kontakta Agnes Falk! 
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Seniorgruppen

Inte endast barn och småbarnsmammor utan även äldre församlingsmedlemmar kan ha 
ett behov av att få träffa likasinnade. Det var tankegången 2003 bakom idén att bilda 
en seniorgrupp på Svenska Kyrkan i Wien. 

Nu, nio år senare, kan man säga att 
detta försök blev framgångsrikt. 
Första onsdagen i varje månad, 
med undantag av juli och augusti, 
träffas en grupp något äldre svens-
kar i musikrummet på Gentzgasse 
kl. 15.00 för trevlig samvaro kring 
kaffebordet. 

I allmänhet kommer 6 – 12 personer 
till dessa träffar. Vi har då och då 
program i form av svenska filmer 
eller föredrag, men just nu vill de 

flesta bara prata. Någon gång gör vi en utflykt till Heurigen, en programpunkt, som 
brukar ha stor uppslutning. 

Vi är givetvis även öppna för nya ideér och förslag. 

För Er som ännu inte deltagit: Kom gärna förbi någon gång. Ni behöver inte 
föranmäla Er. 

Ytterligare information lämnas gärna av Anita Kager.
Telefon: 02243 – 378 67
Mobiltelefon: 0676 – 590 94 07
E -post: Kager-Anita@aon.at

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
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Rådets Resa 14-15 Maj

I maj får vi besök av några representanter från Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 
(SKUT) samt vår regionchef Stefan Bergmark. Rådet är det forum som beslutar över hur 
SKUTs resurser fördelas. Två representanter är valda av utlandsförsamlingarna, övriga 
utses av stiften. Varje år gör rådet minst en resa för att titta på verksamheten och få en bild 
av framtidsmöjligheterna och behovet att skicka ut personal. 

Den här våren går resan till Schweiz och till oss i Wien. Varje församling har två utsända 
från SKUT. Den 14 och 15 maj är det planerat att våra gäster kommer till oss. Vi hoppas 
kunna ge dem ett varmt välkomnande och en fin och ärlig bild av vår mångsidiga
verksamhet.

Vi har även fått information om att SKUT vill göra en översyn av verksamheterna i 
Schweiz och Österrike under den kommande hösten. Detaljer om det har vi inte fått ännu. 
Liknande översyner har gjorts tidigare, med mest genomgripande förändringar (neds-
kärningar) i Tyskland, Spanien, Storbritanien och Danmark. Då fanns det ett klart mål 
att SKUT måste dra ner kostnader med 25%. Detta arbete är nått och avslutat. Men det 
finns alltid ett rop från olika delar av världen att kunna starta nya församlingar, med hjälp 
av SKUTs utsända personal. Senast startades en församling i Florida, USA. Rådets och 
SKUTs uppgift är att använda resurserna som finns på bästa sätt. 

Wienbladet

Kyrkorådet har beslutat att ge ut Wienbladet i tidningsformat igen. Det kommer ut tre 
gånger under 2012. Wienbladet finns förutom i tryckt form även i elektronisk form och på 
hemsidan. Det kommer att skickas till dig i den form som finns angiven i vårt adressregis-
ter. Om du inte finns med i vårt adressregister eller vill ändra distributionsväg så ta kontakt 
med Svenska Kyrkan i Wien. 

Wienbladet som du håller i din hand eller har uppe på skärmen har målet att kunna visa dig 
som församlingsbo lite mer av kyrkan och kanske väcka ditt intresse. Det är inte en nostal-
gitripp tillbaka i det gamla, utan ett resultat av arbete, glädje och engagemang från frivil-
liga krafter. Vi vill på olika sätt visa att det händer bra saker!

Om du har idéer eller vill bidra med en artikel till kommande utgåvor, ta kontakt med 
Cecilia Winkler (cecilia.winkler@drei.at) eller Jeannette Bergström 
(jeannette.bergstroem@univie.ac.at).
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Barnens kyrka

Låt barnen komma till mig, sa Jesus! 

Vi välkomnar alla barn till våra gudstjänster. Mässor för stora och små är speciellt 
utformade för att barnen ska kunna hänga med och förstå predikningarna. Under de 
andra gudstjänsterna har vi under hösten erbjudit Barnens kyrka, en söndagsskola 
för barn, där de under mässan går upp på övervåningen i kyrkan och har en egen 
undervisning där.

Vi söker frivilliga ledare till barnens kyrka!

För att kunna fortsätta med Barnens kyrka under den kommande hösten, behöver vi 
frivilliga. Är du intresserad? För mer information, kontakta Svenska Kyrkan i Wien.

Agnes, Laura, Lukas och Louisa.



Maria bebådelsedag och påskbasar den 25 mars

Efter en fullsatt högmässa på temat Guds mäktiga verk slog vi upp portarna till årets 
påskbasar i kyrkans lokaler på Gentzgasse 10. Där fanns påskpynt och godis att köpa. På 
övervåningen serverades goda sillsmörgåsar och annat fika. På kyrkans innergård kunde 
man avnjuta nygräddade våfflor i strålande solsken.
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Döpta under kvartal 1, 2012

21 januari
Isabelle Stella Christina Gross 
Dotter till Malin Gustafsson-Gross och Bernhard Gross
Faddrar: Markus Gustafsson, Verena Gross-Haberler och Matthias Haberler

3 mars
Andreas Nils Farkas
Son till Helene Andersson och Martin Farkas
Faddrar: Henrik Andersson och Julieta Garcia de Andersson

Dödsfall

14 mars
Frau Kammersängerin Margareta Sjöstedt Kraus har avlidit i en ålder av 88 år.
 
Margareta Sjöstedt Kraus var tillsammans med sin make, Professor Dr. Heinrich 
Kraus, tillskyndarna till Svenska Kyrkans lokaler på Gentzgasse genom stort 
engagemang för Drottning Silvias församling och goda nätverk med österrikiska 
myndigheter. 

Vid sidan om kyrkan vigde hon hela sitt liv åt musiken. 

Drottning Silvias församling har mist en av sina trogna medlemmar. Hennes 
uppriktiga omsorg om svenskar och Svenska Kyrkan i Wien minns vi med stor 
tacksamhet och glädje.

Vigslar

Vigsellagstiftningen varierar i olika länder och Svenska 
Kyrkan i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien har 
ingen vigselrätt. Vi erbjuder välsignelse över borgerligt 
ingånget äktenskap.

Vill du gifta dig eller tipsa någon du känner om att gifta 
sig här i vår vackra kyrka? Ta kontakt med vår kyrko-
herde Jonas Liljeqvist.
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Medlemskap

För att församlingen i Wien ska kunna verka som en kristen
gemenskap inom den världsvida kyrkan, behövs din närvaro,
dina frivilliga insatser i olika sammanhang och ditt ekonomiska
stöd. Varför ska jag betala medlemsavgift till Svenska
kyrkan i Wien?

• för att du vill ha en svensk kyrka i Wien.
• för att du ska kunna döpa Dina barn och få välsignelse över redan ingånget äktens-
kap/partnerskap.
• för att du vill ha någonstans att ty dig i livets gränssituationer; födelse, död, sorg 
och förtvivlan.
• för att växa som kristen i gudstjänst- och andaktsliv och dela gemenskap kring de 
stora högtiderna, tex påsk, midsommar, lucia och jul.
• för att här finns ett lyssnande öra som också har absolut tystnadsplikt.

Det finns olika sätt att stödja församlingen ekonomiskt:

Kyrkoskatt (Kirchenbeitrag)
Du som betalar kyrkoskatt (Kirchenbeitrag) i Österrike kan istället låta bidraget gå 
direkt till Svenska kyrkan i Wien. Genom vårt avtal med den Evangeliska kyrkan
A.B. i Österrike är detta möjligt. Gör så här: Betala in ditt bidrag till oss. Skriv tyd-
ligt ditt namn, var du bor och ditt Kirchenbeitragsnummer. Vi meddelar därefter din 
österrikiska församling att du har betalt ditt bidrag.

Församlingsbidrag
Du som inte betalar kyrkoskatt i Österrike, eller du som betalar kyrkoavgift i    
Sverige, kan stödja församlingen genom att betala ett församlingsbidrag till oss. 
Bidraget är:
€ 175 Familj
€ 100 Ensamstående
€ 50 Pensionär
€ 10 Studerande/arbetssökande

Gåvor
Vi är mycket tacksamma för de gåvor som skänks och betalas in.

Kyrkans bankkonto: Bank Austria 02413387800, BLZ 12000

-  23  --  22  -



  Öppettider
Söndag   10.00 - 14.00
Måndag  10.00 - 14.00
Tisdag  10.00 - 18.00
Onsdag  10.00 - 14.00, 18.00 - 20.00
Torsdag  10.00 - 14.00
Fredag  Stängt
Lördag  Stängt

Gudstjänster
Söndagar  Mässa 11:00
Må-To  Morgonbön 10:00
Onsdagar  Enkel mässa 19:00

Kyrkoherde Jonas Liljeqvist  wien@svenskakyrkan.se
  mobil  0699-194 772 05
Assistent Agnes Falk  agnes.falk@svenskakyrkan.se
  mobil 0699-194 772 15
Assistent Jenny Awe  wien@svenskakyrkan.se
  mobil 0699-194 772 06
Ordförande i kyrkorådet Ulf Karlsson mobil 0664-736 048 83

Wienbladet
Medverkande i detta blad   Jeannette Bergström, Anders Nilsson  
     Malin Petersson, Cecilia Winkler
Ansvarig utgivare   Jonas Liljeqvist
Annonser    wien@svenskakyrkan.se
Upplaga     1000 exemplar

Adress  Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: 4293
Telefon  01-479 65 17
Fax  01 - 479 65 17 50
E-post  wien@svenskakyrkan.se
Hemsida  www.svenskakyrkan.se/wien
Bankkonto 02413387800. BLZ 12000, Bank Austria


