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Några ord från er ordförande

Även denna vinter lyser med sin tveksamma närvaro, snödrivor och istappar – 
osynliga. - Så började detta inslag i Wienbladet förra året. Vädret liksom vi är 
traditionsbundet. Jag återkopplar till artikeln för ett år sedan om engagemang och 
frivilligarbetets roll i församlingen - nu med en annan blickvinkel på samma tema. 
Kyrkans värdeord; tro, öppenhet och hopp. I detta nummer blir temat tro, som led-
stjärna för verksamheten.

Tro, ser jag själv som en mycket personlig fråga. Samtidigt är tro en riktnings-
givare. Du kan tro på dig själv, och då är riktningen klart innåt, eller så tror du 
på framtiden, där trons riktning löper längs tidsaxeln. Du tror på en Gud. Går då 
riktningspilarna till himmeln? Bestäm din utgångspunkt, din tro kommer att ge 
dig riktning. Visst är det teori, filosofi och teologi i detta. Läs gärna mer på andra 
sidan uppslaget. Vad jag ser, är att tro även skapar konkret kraft.

Vi är många i församlingen som utifrån var och ens utgångspunkt samlas kring 
en tro. Denna personliga tro med alla möjliga riktningspilar för oss trots allt sam-
man – därav församling. Det arbete som görs i församlingen – både professionellt 
och frivilligt, har en riktning och skapar ett mänskligt mervärde för både den som 
konkret arbetar och den som deltar i annan form. Det handlar här om att finna en 
”komfortabel” plats för var och ens utgångspunkt. 

Vi har i församlingen med glädje och stor tacksamhet under de senare åren sett 
att fler har tagit ett steg till/vidare i sitt engagemang i församlingen. Jag ser även 
att fler ”komfortabla” utgångspunkter i detta engagemang har hittats. Detta ger 
oss möjlighet att skapa mänskligt mervärde för fler inom och utanför den egna 
verksamheten. Just detta är konkret kraft och mervärde. En gemensam tro, tro 
på att var och en kan bidra, tro på att vi gemensamt kan skapa mervärde, är led-
stjärnor för församlingens arbete. Det skapar motivation, energi och förtroende 
– kanske även ett organisatoriskt självförtroende. Med denna kraft tar vi oss vidare 
och utvecklas med vår omgivning. 

Vi i kyrkorådet tror på allas förmåga att bidra. Vi 
tackar alla för det engagemang och arbete som 
många har bidragit med och välkomnar dig som 
tror att du kan och vill bidra. Hör då av dig till vår 
kyrkoherde, Maria Scharffenberg. Vår förhoppning 
är att Du och församlingen njuter av frukterna av 
vårt arbete. Vi märker uppskattning i form av ökat 
engagemang och delaktighet, och så sluter sig 
cirkeln på ett positivt sätt.

Peter Ahlfont, ordförande i kyrkorådet
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Prästens ord

”Tror du på Gud?”
Det är fascinerande ofta jag får just den frågan.
Kort svar: Ja. 
Lite längre svar: Ja, absolut!
Exakt hur min tro på Gud ser ut och hur den påverkar mitt liv berättar jag gärna 
över en kopp kaffe nästa gång vi träffas. 

Men lika ofta som jag får frågan om min tro, får jag höra hur folk ursäktar sin egen 
tro, eller brist därpå. Sådant gör mig ledsen. Nej missförstå mig rätt. Det är inte 
bristen på upplevd tro som gör mig sorgsen. Även om jag självklart önskar, hoppas 
och ber att alla skall hitta sin tro på Gud. Det som gör mig sorgsen är när Tro blir 
en tävling där en del tror ”rätt” och andra ”fel” och man börjar gradera hur mycket 
man tror eller inte tror. 

Så kommer då den där frågan som så många bär på. Som jag hört ställas så ofta.
”Måste man tro på Gud för att vara aktiv i Svenska kyrkan i Wien? ” Det korta 
svaret på den frågan är egentligen Nej. Vi ”kontrollerar” aldrig någons tro. Du 
kommer aldrig höra mig ställa frågan ”Tror du på Gud” och avkräva ett personligt 
svar. För jag är faktiskt naiv nog att tro att de som engagerar sig i vår församling 
också delar våra grundläggande värderingar, eller i alla fall inte jobbar däremot.

Vi är och förblir en del av Svenska kyrkan. Organisatoriskt som ideologiskt. Vi är 
och förblir lojala med Svenska kyrkans tro och liv så som det beskrivs i Skriften 
och bekännelseskrifterna. Vi är och förblir en Kristen kyrka. 

Därför är en av våra viktigaste verksamheter söndagens gudstjänst. Pulsslagen i 
församlingens liv. 

Därför präglas allt vi gör av våra värdeord, Tro, 
Öppenhet och Hopp. 

Därför är Du välkommen, precis som du är, som 
den du vill vara. 

Vår tro på den Gud som skapat världen och allt den 
rymmer, ger oss målet och riktningen för vår färd. 
Oavsett om du delar vår tro eller ej är du varmt 
välkommen att följa med. Ditt bidrag, Du, behövs 
för att göra vår kyrka komplett.

Maria Scharffenberg Kyrkoherde 
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Svenska kyrkans kör 

En onsdag kväll i slutet av januari. På Svenska kyrkan i Wien doftar det gott av 
nybakade bullar. Kyrkoherde Maria gör sig redo för en kort gudstjänst, en välkom-
men paus mitt i veckan. Ett par körmedlemmar ansluter sig, kyrkklockan ringer in 
och kantor Linnea slår sig ner vid orgeln och spelar inledningspsalmen. Det blir 
en liten vacker kvällsgudstjänst. Efter kvällsmässan sätter vi oss i kyrkans fika-
rum som börjar fyllas med fler körmedlemmar. En kopp kaffe, och lite gemenskap 
innan veckans körövning börjar. Wienbladet får en pratstund med Linnéa, Maria, 
Johan, Ingela, Anne Jorunn, Emilie m.fl. om den ständigt växande kören. Kören 
består för närvarande av ca. 25 medlemmar i åldrarna 21-50. De flesta är svenskar 
boende i Wien, några är svensk-österrikare eller „bara“  österrikare med ett all-
mänt intresse för Sverige och svenska språket. Även Norge, Finland, Tyskland och 
Tjeckien är representerade i kören som är öppen för alla som tycker om att sjunga 
och har grundkunskaper i svenska. 

Kören uppträder på ca. 2-3 gudstjänster per termin, på valborgsmässofirandet, 
nationaldagen, och ett flertal gånger runt Lucia, både på julbasaren men även 
med en egen Luciakonsert i St. Gertruds kyrka. Kören blir även ofta inbjuden att 
sjunga vid olika evenemang som te.x. invigningen av svenska ambassadens nya 
„Schwedenhaus“ (Svenska ambassaden/OSCE:s nygamla lokaler) i höstas, på andra 
kyrkors gudstjänster och olika företags julfiranden. Svenska kyrkan i Wien får även 
besök av ett flertal körer från andra svenska och utländska städer. I vår väntar bl a 
körbesök från Bryssel, och tillsammans med dom framför kyrkokören „Förklädd 
Gud“ (läs mer på sidan 7).

Svenska kyrkan i Wien har haft körverksamhet  sedan 1990-talet. De ännu aktiva 
korister som varit med längst i kören är Ingela och Therese som båda kom med år 
1990. Ingela, som även är kyrkvärd, har varit med i flera perioder och har alltid 
återkommit till körverksamheten. Hon berättar att det är mycket meditativt

Svenska kyrkans kör uppträder.



att sjunga. Även om det kan kännas stressigt att bege sig till övningen efter job-
bet känns det alltid mycket bra efteråt. För första gången på länge är det ovanligt 
många män med i kören, något som lite skämtsamt kallas för „Linnéaeffekten“ 
berättar Ingela. 

Kören leds sedan hösten 2014 av Linnéa Sjöberg från Stockholm. Efter skolåren 
vid Adolf Fredriks musikklasser och Stockholms musikgymnasium utbildade 
sig Linnéa till kyrkomusiker vid Ersta Sköndals högskola. I utbildningen ingick 
undervisning (individuellt och i grupp) i piano, orgel, sång, kör, musikhistoria och 
teori. Efter 3 år i olika svenska församlingar lockade utlandet och flyttlasset gick 
till Wien och vår vackra kyrka! Linnéa är anställd fram till sommaren 2017 som 
assistent med musikalisk inriktning, vilket innebär att hon ansvarar för musikverk-
samheten i församlingen. Hon spelar vid 
gudstjänster och leder, utöver vuxenkö-
ren, småbarnskören Tonfiskarna och bar-
nkören Tonprickarna. Linnéa ger även 
musikundervisning i Svenska skolan i 
Wien. Linnéas uppgift och målsättning 
som körledare är att få körmedlemmarna 
att samverka. För att nå dit behövs musi-
kaliska visioner och metoder för att visa 
hur det ska låta. Det kan beskrivas som 
att få ett antal individer och deras röster 
att bli till en enda organism.

Klockan är halv åtta och det är dags att sätta igång med sången. Vi (ja, Wienbladets 
sånghämmade redaktör övertalas att vara med) ställer oss i ett U med Linnéa i mit-
ten framför oss. Det ser ut som om vi ska påbörja ett gymnastikpass och de första 
övningarna är inte helt olika uppvärmningen på gymmets „Bauch-Bein-Po“. Linnéa 
ber oss vrida nacken åt höger och vänster, gapa stort och gnugga ansiktet. Vi 
sträcker på armar och ben, drar i händerna och böjer på knäna. Att sjunga är högst 
fysiskt förklarar Linnéa. „Gymnastikuppvärmingen“ följs av en stunds röstträning 
där Linnéa uppmanar deltagarna att sjunga efter henne i olika röstlägen, en inte helt 
enkel uppgift och Linnea avbryter då och då och visar även hur det INTE ska låta. 

Övningarna växlar snabbt och det gäller att hänga med. Linnéa sätter sig vid pianot 
och börjar spela på den välkända visan „Uti vår hage“. Kören står fortfarande upp-
ställd i ett U och först får sopranerna öva på visan, följt av altsångarna och däref-
ter tenorerna och till sist baserna, sedan alla tillsammans. Det sjungs och skrattas 
emellanåt och kören testar sig fram hur visan låter bäst, det känns kul, befriande 
och avkopplande att stämma in i sången och försöka nå det gemensamma målet att 
låta som Linnéa vill ha det. Efter "Uti vår hage" följer ett något mer avancerat verk 
av Johann Sebastian Bach. Även här repteras det först i de olika stämmorna och 
sedan tillsammans. För att medlemmarna ska kunna öva hemma lägger Linnéa upp 
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Kreativ körövning
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sångerna på en dropbox som alla körmedlemmar har tillgång till via internet. Anne 
Jorunn har tidigare under kvällen berättat för mig att Linnéa ofta sjunger in 
sångerna i samtliga stämmor, detta underlättar för dem som inte kan läsa noter så 
bra. Som avslutning har Linnéa utlovat ett roligt Pippi-Potpurri. Det börjar bli sent, 
klockan närmar sig halv tio, men ett par övningsrundor hinns ändå med. Potpurriet 
inleds med „Här kommer Pippi Långstrump“ och följs av de kanske mindre kända 
Mors lilla lathund, Sommarsången, Sjörövarfabbe m. fl. Efter att kören har fått 
„villa runt i Villa Villerkulla“ är kvällens repetition slut. Körmedlemmarna verkar 
nöjda och glada och lämnar kyrkrummet med ett leende på läpparna.

Efter körövningens slut finns 
det kaffe och fika för dem som 
vill ha. Det bjuds på choklad 
som har skänkts som tack för 
att kören sjöng så vackert i en 
romersk-katolsk närliggande 
liten kyrka föregående söndag. 
Under fikat får jag en pratstund 
med Therese som alltså var en 
av de första medlemmarna i den 
nuvarande kören. För henne pas-
sar det perfekt att engagera sig 
i Svenska kyrkan i Wien genom 
kören. Hon berättar att det är lätt att komma in som ny i kören. Stämningen är 
öppen och trevlig, Linnéa får alla att göra sitt bästa samtidigt som hon kräver lagom 
mycket. Alla får plats och alla får sjunga! Är du intresserad av att gå med i kören? 
Kontakta Linnéa på linnea.sjoberg@svenskakyrkan.se eller kom förbi kyrkan ons-
dagar klockan 19.30.

Linnéa hjälper körmedlemmarna att optimera sina sångröster.. 

Glada körmedlemmar
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Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson

När? Lördag 28 maj kl. 16.00, Freie Spende
Var? Pfarre St. Gertrud, Gertrudplatz,1180 Wien

Svenska kören i Bryssel gästar oss denna helg i maj, och tillsammans med kyrko-
kören samt instrumentalister framförs det romantiska och mytiska verket "Förk-
lädd Gud". Texten är skriven av Hjalmar Gullberg och hämtad från diktsamlingen 
"Kärlek i tjugonde seklet" från 1933. 
Berättelsen tar sin utgångspunkt i ett motiv från antik mytologi om guden Apollon, 
dömd att uppträda som människa i ett år och tjäna som dräng hos kung Admetos i 
Thessalien, i Euripides drama Alkestis.

Originalversionen är för blandad kör, sopran- och barytonsolister, orkester och 
recitatör. Här i Wien presenteras istället en version där orgeln får spela huvudrollen, 
ackompanjerad av några ytterligare blåsinstrument. Det är inte för intet som orgeln 
kallas "Instrumentens drottning".

Maria Scharffenberg - Manager of the year 2015

Den 4 November 2015 fick Maria Scharffenberg mottaga priset "the Swedish
Business Award for Manager of the Year 2015" av Svenska Handelskammaren i
Wien, för hennes arbete inom Svenska kyrkan i Wien. 

Juryns motivering var 
att Maria har byggt upp 
en viktig träffpunkt för 
svenskar i Wien, dit alla är 
välkomna samt att hon är 
engagerad både i ekume-
niskt arbete och
välgörenhet.

Pristagaren Maria med maken Per och dottern Beatrice.



Intervju med Helen Eduards, 
Sveriges ambassadör i Wien 

Helen tillträdde som Sveriges ambassadör i Österrike under hösten 2015. Tjänsten 
innebär att hon även är sidoackrediterad i Slovenien och Slovakien. I augusti flyt-
tade hon med familjen ner till Wien och hennes två döttrar började i Svenska skolan 
respektive förskolan.

I och med ombyggnaden av Schwedenhaus, ersattes den privata lägenheten som 
ambassadörerna bodde i innan med kontorsutrymmen för alla medarbetare på 
ambassaden och OSSE-delegationen. Att all personal, såväl ambassadens som 
OSSE-delegationens, är samlade under ett tak med gemensam tillgång till de fina 
representationsrummen fungerar väldigt bra. Stilen på Schwedenhaus är både klas-
sisk och modern, och mycket hemtrevlig. 

Innan Helen Eduards kom till Wien jobbade hon som chef för UD-enheten USTYR 
som har hand om utformningen och styrningen av svenskt bistånd. Hon har även 
jobbat på UD:s Afrikaenhet. Som medarbetare i statsminister Göran Perssons kansli 
hade hon hand om frågor kring utrikespolitik och EU.

På frågan om vad hon ser som sitt viktigaste uppdrag som ambassadör blir svaret att 
representera Sverige i Österrike, Slovenien och Slovakien och främja Sveriges rela-
tioner med dessa länder. Helen Eduards företräder även Sverige i de FN-organisatio-
ner som är baserade i Wien, såsom IAEA (International Atomic Energy Agency) och 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 

Helen beskriver att relatio-
nerna mellan Sverige och 
Österrike går långt tillbaka i 
tiden och att samarbetet idag 
är mycket gott, med många 
gemensamma intressen. 

När det exempelvis gäller 
flyktingfrågan anser både 
Sverige och Österrike att en 
gemensam europeisk politik 
behövs eftersom människor 
fortfarande tvingas att fly 
ifrån krigshärjade områden. 
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Helen Eduards, Sveriges ambassadör i Wien
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Klimat- och miljöfrågor är viktiga inom det europeiska samarbetet. Också när det 
gäller att skapa jämställda samhällen där alla har lika rättigheter och möjligheter har 
vi mycket att lära av varandra, tillägger hon.

Ambassadören och hennes familj bor i en lägenhet i 19 distriktet och trivs jättebra 
med att både ha nära till innerstan, och att kunna njuta av Wiens vackra naturom-
råden.  Helen tycker om opera och klassisk musik och har sett föreställningar på 
Wiener Musikverein och Statsoperan. Fritidsplaneringen riktar sig oftast kring bar-
nens intressen och i det sammanhanget har Wien mycket att erbjuda, menar Helen. 

Helen tycker att Svenska kyrkan är ett gott exempel på hur mycket man kan 
åstadkomma med relativt små medel och frivilligt arbete, såsom vid den svenska 
julbasaren och kyrkokören. Svenska kyrkan är en viktig samlingsplats för många. 
Prästen Maria Scharffenberg gör stora insatser för församlingen, och ambassaden 
har stor behållning av samarbetet, avslutar hon.

Svenska Skolan i Wien- 
en skola där man förenar det 
bästa av två världar! 
Svenska skolan i Wien  är en privatskola som följer 
svensk läroplan och svenska förordningar.
Skolan vänder sig till barn från alla nationaliteter. 
Vi har tvåspråkig förskoleverksamhet  på tyska och 
svenska. Våra starka sidor är vår uteverksamhet 
med två fina lekplatser, språk, kultur och ett nära 
samarbete med föräldrarna.

Våra verksamheter:
Tvåspråkig förskola, 2-5 år

Tvåspråkig förskoleklass, 6 år

Grundskola, åk1-6

Fritidsverksamhet

Kompletterande svenskundervisning
för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år 

Scheibelreitergasse 15
A-1190 Wien, Österrike
Tel. +43-(0)1-320 79 80

E-post:
susanne.hiort@svenskaskolan.at
Hemsida: www.svenskaskolan.at

Välkomna på ett besök!

Susanne Hiort
Rektor

Svenska Skolan i Wien



LOPPIS I SVENSKA KYRKAN!

SÖNDAGEN den 22 maj kl 13:00 - 16:00
anordnas en loppis på Svenska kyrkans innergård 

(vid regn är vi inne i kyrkans lokaler).

Kom på gudstjänst klockan 11:00 och besök sedan loppisen.

Här kan du fynda leksaker, barn- och vuxenkläder, 
sportartiklar, böcker m.m.

Kaffe, svenskt fika samt korv med bröd finns att köpa!

VÄLKOMMEN!!
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Vår stora församling

Svenska kyrkan sträcker sig över många länder och gudstjänst firas på många
olika platser.

Varmt välkomna till vår årliga Sommargudstjänst i Klagenfurt
Lördag 11 Juni kl 15:00
Plats meddelas senare.

Adventsfirande i Prag
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Linnéa sjunger julvisor med barnen

Niklas Bennwik från ambassaden tackar för
gudstjänsten och bjuder in till kaffet. 

Andra advent firas traditi-
onsenlig Adventsgudstjänst 
i Prag. Brukar vara årets kal-
laste gudstjänst då kyrkan 
inte är övedrivet uppvärmd. 
Det kompenseras dock med 
råge genom den värme vi 
möts av och engagemanget 
hos framförallt barnen som 
sjunger av hjärtans lust.  
En gudstjänst som kyrkans 
personal ser fram emot med 
glädje varje år. 
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Adventsfirande i Budapest av Yana Tóth Lindén
Under andra advent var alla svenskar och svenskintresserade i Budapest inbjudna att 
fira adventsgudstjänst i Kelenföldi Evangélikus templom. Adventsgudstjänsten är en 
årligen återkommande, mycket uppskattad tradition i Budapest och är ett samarran-
gemang av Sveriges ambassad i Budapest, SWEA Budapest och Ungersk-Svenska 
Föreningen.

Vi hälsades välkomna med ett tal av Sveriges ambassadör i Budapest, Niclas Trouvé 
och därefter inleddes själva gudstjänsten som i vanlig ordning leddes av Maria 
Scharffenberg ifrån Drottning Silvias församling i Wien. Gudstjänsten var mycket 
stämningsfull och vi njöt av att få sjunga de välkända psalmerna och lyssna till de 
bekanta texterna. Musik och underhållning har varierat under åren, baserat på vilka 
svenskar som befunnit sig i Budapest och därmed haft möjlighet att delta. Under 
detta adventsfirande fick vi njuta av mycket vacker solosång av Clara Bystrand, som 
ackompanjerades av Jens Malmsten på orgel. 

Efter gudstjänsten var kyrkkaffet uppdukat, med lussekatter och pepparkakor, och 
vi fick möjlighet att stanna kvar och prata med vänner och träffa nya bekantskaper. 
Adventsgudstjänsten är en möjlighet för oss att få lite svensk julstämningen och är 
ett uppskattat event som vi är mycket tacksamma att vi får fira varje år. Ett stort tack 
till Ágnes Morandini-Harrach som såg till att gudstjänsten blev av och till alla som 
på något sätt bidrog till att det blev så lyckat!

SWEA är ett globalt nätverk för 
svensktalande kvinnor som bor 
eller har bott utomlands.

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

SWEA är en icke vinstdrivande 
ideell organisation, som ger 
donationer och delar ut stipendier 
på två miljoner kronor per år.

SWEA International har idag ett 
70-tal avdelningar i ett 30-tal länder 
på fem kontinenter!

 Vi
ll 

du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!

www.swea.org • office@swea.org
®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.



Luciaframträdanden 2015

När jag tänker "december" hör och ser jag fantastiska minnen från alla de lucia-
framträdanden som genomfördes innan jul. Ännu i slutet av januari får jag höra idel 
lovord från människor som hört och sett våra körer vid något av alla de tillfällen som 
bjöds redan från november.  

Först i raden var julbasaren. Ny lokal... hur kommer det låta? Hur lång tid tar det att 
förflytta sig? Kommer vi få ha levande ljus? Frågorna var många men de rynkade 
pannorna slätades ut så fort jag såg lokalen och vilken potential den hade. Barnkö-
ren gav som alltid upphov till många glada leenden tack vare deras spontanitet och 
ibland skiftande scennärvaro. Det var helt klart en höjdpunkt som mottog kompli-
manger även för det musikaliska resultatet! Kyrkokören framträdde tre gånger under 
dagen, och för varje tillfälle blev koristerna lite säkrare och än mer fokuserade. En 
uppåtgående kurva som fortsatte långt in i december. 

  Efter basaren fortsatte uppladdningen och kyrkokören passerade delmål (lucia-
firanden vid mäklarfirman REMAX i 3. Bezirk, Svenska Handelskammarens julfest 
samt på Svenska Ambassaden och OSCE i nya Schwedenhaus) på sin väg mot 
slutdestinationen: luciakonserterna i St. Gertrud. För första gången erbjöds i år två 
konserter. Till vår stora glädje blev båda mycket välbesökta. Den första konserten 
var anpassad för barn och något kortare, men stämningen gjordes inget avkall på. 
Jag tror aldrig det har varit så lugnt i en sal med så många barn! 

  Den andra konserten följde tidigare års upplägg med ett kortare julsångsprogram, 
följt av en instrumentaldel och slutligen luciatåg. Konserten blev något längre än 
planerat, men stämningen höll i sig ända till slutet. När luciatåget skridit ut blev det 
spontana extranummer och möjligheter att se lucian, tärnorna och stjärngossarna på 
närmare håll i förkyrkan. En fin avrundning av konserten! 

På vår innergård åtnjöts sedan glögg, pepparkakor och lussekatter. Tillsammans 
fick nu även publiken stämma 
in i Gustaf Nordqvists "Jul, jul, 
strålande jul".

Tack alla ni som har medverkat i 
och inte minst besökt våra lucia-
konserter! 
Korister, instrumentalister, soli-
ster, konsertvärdar och publik - 
ni är bäst!

Linnéa Sjöberg, kyrkomusiker
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Julbasaren 2015

Luciatåget sjöng för besökarna

Säkerhetsgenomgång och välsignelse innan basaren sätter igång.

Borden var fyllda med allehanda varor.
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Julbasaren 2015 som ägde rum i nya lokaler  
med centralt läge på Radetzkystrasse 2 i 3:e 
Bezirk blev en succé. 

Basaren var välbesökt och många var 
imponerade av de fina lokalerna och det 
stora utbudet av varor. 

Under 2015 års basar uppnåddes många 
rekord! Ett exempel är att det var rekord-
många, över 150 frivilliga, som var 
engagerade i genomförandet av basaren. 

Ett stort tack till alla som 
hjälpte till med julbasaren!

Svenska flaggan hängdes upp utanför lokalen

Intresset för svenska varor är stort



MARS

Ons 2 15:00 Seniorträff
 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 3  18:00 Bibelstudium

Sön 6 Midfastosöndagen Livets bröd 
 18:00 Musikgudstjänst OBS tid!

Ons 9 18:00 Kvällsmässa

Lör 12 19:00 Final i svenska 
 melodifestivalen visas på storbild 
 
Sön 13 Jungfru Marie bebådelsedag
 Guds mäktiga verk
 11:00 Familjegudstjänst
 12:00-16:00 Påskbasar!

Ons 16 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 17  12:00-18:00 Våffelcafé
 18:00 Stickcafé

Sön 20 Palmsöndagen Vägen till korset
 11:00 Högmässa

Ons 23 Dymmelonsdagen
 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 24  18:00 Skärtorsdagsmässa

Fre 25 18:00 Långfredagsgudstjänst

Sön 27 Påskdagen Kristus är uppstånden
 11:00 Högmässa

Mån 28  Annandag påsk. 
 Kyrkan är stängd

Ons 30 18:00 Kvällsmässa

APRIL

Sön 3 2 sönd i påsktiden Påskens vittnen
 11:00 Högmässa

Ons 6 15:00 Seniorträff
 18:00 Kvällsmässa

Tor 7  18:00 Filosofikväll

Sön 10 3 sönd i påsktiden  
 Den gode herden
 11:00 Familjegudstjänst

Ons 13 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 14  18:00 Stickcafé
 
Sön 17 4 sönd i påsktiden  
 Vägen till livet   
 11:00 Högmässa

Ons 20 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 21  18:00 Bibelstudium

Sön 24 5 sönd i påsktiden Att växa i tro
 11:00 Högmässa
 12:30 Kyrkostämma!

Ons 27 18:00 Kvällsmässa

Lör 30 18:00 Valborgsfirande 
 på kyrkans innergård

MAJ

Sön 1 Bönsöndagen Bönen
 11:00 Högmässa 

Ons 4 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 5  Kristi himmelfärds dag. 
 Kyrkan är stängd 

-  16  -

Våren     2016



Sön 8 Söndagen före pingst 
 Hjälparen kommer 
 11:00 Familjegudstjänst

Ons 11 18:00 Kvällsmässa
 
Sön 15 Pingstdagen Den heliga anden 
 18:00 Nordisk gudstjänst OBS tid!

Mån 16 Annandag pingst Kyrkan är stängd

Ons 18 18:00 Kvällsmässa
 
Tor 19  18:00 Stickcafé

Sön 22 Heliga trefaldighets dag
 Gud - Fader, Son och Ande
 11:00 Högmässa
 13:00-16:00 Loppis

Ons 25 18:00 Kvällsmässa

Lör 28 16:00 Konsert "Förklädd Gud"
 St. Gertruds kyrka
 se sida 7

Sön 29 1 sön efter trefaldighet Vårt dop
 11:00 Högmässa

Tis 31 Landskamp i kubb 
 18:00 Sverige - Finland

Kör- och barnaktiviteter i vår

Mån 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:00 TonFiskarna 3-6 år
 sista tillfället är 30 maj

Ons 19:30-21:30 Kyrkokör

Tor 16:30-17:15 TonPrickarna från 7 år
 sista tillfället är 9 juni

JUNI

Ons 1 18:00 Kvällsmässa

Tor 2 18:00 Filosofikväll

Sön 5 2 sön efter trefaldighet 
 Kallelsen till Guds rike
 11:00 Högmässa

Mån 6 18:00 Nationaldagsfirande 
 på kyrkans innergård

Ons 8 18:00 Kvällsmässa

Sön 12 3 sön efter trefaldighet 
 Förlorad och återfunnen
 11:00 Familjegudstjänst
 utdelning av barnbiblar

Sön 19 4 sön efter trefaldighet 
 Att inte döma
 11:00 Högmässa

Sön 26 Den helige Johannes  
 döparens dag 
 Den Högstes profet
 11:00 Högmässa
 Sommarfest!

Hösten 2016

SEPTEMBER

Lör 3 10:00-15:00 Städdag

Sön 4 15 sön efter trefaldighet 
 Ett är nödvändigt
 11:00 Högmässa
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Det här är på gång

Musikgudstjänst 6 mars kl 18:00 
Söndagen den 6 mars kl. 18:00 blir det en "favorit i repris" här i kyrkan. Kören och 
instrumentalensemblen framför för andra gången kantaten Actus Tragicus (nr 106), 
komponerad av J. S. Bach. 

Final i svenska Melodifestivalen 12 Mars kl 19:30
Släpp loss din inre diva och kom och se den svenska finalen i Melodifestivalen på 
storbild! Vem ska ta över efter Måns Zelmerlöv och försvara Sverige i ESC i Globen 
i maj? Portarna slås upp kl 19:30 och kl 20:00 startar sändningen från Sverige. 
Chips, popcorn och förfriskningar finns till självkostnadspris!

Påskbasar 13 mars kl 12:00-16:00 
13 mars är det dags för 2016 års påskbasar. Klockan 11:00 är det familjegudstjänst 
och klockan 12:00 slår vi upp portarna till basaren. Många varor känns igen från 
julbasaren, men här finns också tillfälle att införskaffa diverse påskdekorationer och 
pyssel. I caféet på övervåningen serveras smörgåsar, prinsesstårta och semlor. På 
innergården kan man njuta av nygräddade våfflor med sylt och grädde!

Jazzkonsert 4 april kl 19:30
Pianisten Mattias Nilsson (SE) gästar oss för första gången, och med sig har han 
saxofonisten Ray Aichinger (AT). De båda har tidigare gjort konserter tillsammans i 
bl. a. Sverige och Polen. I pausen erbjuds enklare snacks och förfriskningar! För att 
se deras övriga program, vänligen besök hemsidan mattiasnilsson.com. 

Kyrkostämma 24 april
Härmed kallas samtliga medlemmar i församlingen till kyrkostämma. Stämman är 
församlingens högsta beslutande organ, och alla som har betalat sin medlemsav-
gift för inne varande år har rösträtt vid mötet. Kyrkostämman hålls i anslutning till 
gudstjänsten kl. 11:00. 

Valborgsfirande 30 april kl 18:00
Lördagen den 30 april får vi alla chans att med sång och hurrarop hälsa våren väl-
kommen. Vi kan avslöja att valborgskören blir rekordstor! Vill du också vara med 
och sjunga? Kontakta Linnéa. 

Nordisk gudstjänst 15 maj kl 18:00
För tredje året i rad kommer vi att fira gudstjänst på fem språk! Svenska, norska, 
finska, danska och tyska. Kanske en och annan sång på latin också...
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Loppis 22 maj kl 13:00-16:00
Efter högmässan den 22 maj blir det loppmarknad på innergården. Har du saker att 
sälja? Boka bord (10 EUR/st) via Jessica Kührer, jessica.kuehrer@gmail.com.

Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud 28 maj kl 16:00
28 maj gästas Wien och vår församling av Svenska kören i Bryssel. Tillsammans 
med vår kyrkokör framför de verket "Förklädd Gud", ett av Lars-Erik Larssons mest 
kända verk. OBS! Konserten ges i St. Gertruds kyrka vid Kutschkermarkt. Läs mer 
på sidan 7!

Landskamp i kubb 31 Maj kl 18:00
Varje vår är det vänskaplig landskamp mellan svenska och finska församlingen. 
Årets landskamp äger rum 31 maj och den här gången spelar vi KUBB! Välj själv 
om du spelar under blågul eller blåvit flagg. Publikstödet är annars också viktigt! 
Förra året vann det svenska laget. Frågan är: hur skall det gå i år?

Nationaldagsfirande 6 juni kl 18:00
Kom och fira Sveriges nationaldag med oss. Traditionsenligt samlas vi på kyrkans 
innergård kl 18:00. Tal av representant från Sveriges ambassad. Körsång mm. 
Folkligt, Festligt och Familjärt.

Utdelning av barnbiblar
I samband med familjegudstjänsten den 12 juni delar vi ut barnens bibel till barn 
födda 2011 eller tidigare. Anmäl till Maria senast 1 juni om ditt barn vill ha en bibel.

Sommarfest 26 juni
Denna söndag firar vi terminens sista högmässa, och när orgelns sista toner klingat 
ut tar spelmanslåtarna vid och vi får dansa kring midsommarstången. För den 
som inte har fått nog av svenska delikatesser inbjuds även till midsommarbuffé.         
Skriftlig anmälan senast 20 juni till Linnéa eller Maria.
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När vår historia blir konkret

Det hänger ett träkrucifix på väggen 
i församlingssalen här i Wien.  
Ett ganska enkelt sådant. Ena armen 
på Kristusfiguren är lite trasig. 
Kanske har den någon gång trillat i 
golvet och gått sönder. Det är några 
hål i korset. Som om det varit fastsk-
ruvat på något större. Det ser inte så 
mycket ut för världen och jag tänkte 
inte så mycket på det. Sedan fick jag 
reda på dess historia.

På Seegasse här i Wien fanns i bör-
jan av förra seklet något som hette 
Svenska Israelmissionen. En av 
dem som går dit ofta och har många 
och långa diskussioner med pastorn 
och föreståndaren Göte Hedenqvist 
är Georg ”En ung man av judisk 
börd” – som det står i Hedenquists 
memoarer. 
Efter något år blir han omvänd och 
låter döpa sig. Så också hans familj. Men när andra världskriget bryter ut och jude-
förföljelserna tar fart så blir han och hans familj deporterade. Strax innan depor-
tationen har Georg gjort ett litet krucifix. När han skall bli bortförd ger han bort 
krucifixet med orden: ”Jag kan inte ta det med mig till koncentrationslägret, men 
Kristus följer mig.”

Hålen i krucifixet är efter att man satte upp det som prydnad på predikstolen i  
kyrkan på Seegasse. När Svenska kyrkan sedan flyttade till nya lokaler på 
Gentzgasse fick krucifixet följa med, och lite av dess historia står på baksidan  
tillsammans med en liten bild på Georg.Men vad hände då med Georg? Så här står 
det i Göte Hedenqvist memoarer:

”Märkligt är också att ”Schwedische Missions” representanter i Sverige 
omedelbart efter krigsslutet fick veta något om hur Georg haft det i koncentrations-
lägret genom en av dem som blev räddad till Sverige genom greve Folke Bernadot-
tes ”vita bussar” En av de gamla judiska män som hamnat på sjukhus i Sverige såg 
en gång hur en av våra präster kom på besök på avdelningen. Han hörde honom 
tala om det svenska arbetet i Wien som han själv upplevt. ”Jamen då kände ni 
kanske också en ung man som hette Georg och som var i mitt koncentrationsläger? 
Han var en riktig hjälte” säger den gamle mannen plötsligt.
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”Han var alltid så hjälpsam och blev omtyckt av många. När grupperna kommende-
rades till gasugnarna kunde han gå med vid sidan och försökte uppmuntra dem. Ofta 
sjöng han då en sång som jag ännu minns en del av. Och vakterna lät honom gå där, 
kanske en månad, tills det blev hans egen tur att gå innanför de hermetiskt tillslutna 
portarna.” När mannen läste upp några ord ur den ”sång” som han kom i håg visste 
vår medarbetare att det var en av de psalmer som mer eller mindre blivit signatur-
melodin i vår församling i Wien närhelst vi hotades av faror”

Psalmen finns fortfarande kvar i vår svenska psalmbok. Nr 277 ”Så tag nu mina 
händer”

Krucifixet som hänger på väggen i församlingssalen kanske inte ser så mycket ut 
för världen. Men det bär på en historia som inte får glömmas. En historia som helt 
plötsligt blir nära, i både tid och rum. Som blir konkret och påtaglig.
Det enkla krucifixet som hänger på väggen blir en ständig påminnelse om att aldrig 
glömma. Att aldrig låta det ske igen.

Har tidigare publicerats på Marias blogg www.wien.scharffenberg.eu

Krucifixet hänger ovanför pianot på kyrkans övervåning. 
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Instrumentalensemble

Spelar du något instrument men saknar ett sammanhang 
att musicera i? Vi är en liten ensemble som framträder ett 
par gånger per termin. Sammansättningen varierar men 
kan bestå av fiol, viola, klarinett, tvärflöjt, oboe, cello, 
horn och orgel. 

Ensemblen har bl a spelat musik från kletzmertraditionen, 
mer eller mindre känd julmusik vid kyrkans luciakonsert 
samt tillsammans med kören framfört några av J. S. Bachs kantater. Medlemmar ur 
ensemblen framträder även som solister vid gudstjänster i kyrkan. 
Den 6 mars medverkar musikerna vid framförandet av J. S. Bachs kantat nr. 106, 
som även har titeln "Actus tragicus". 

Kyrkokör (ingen åldersgräns)

När? Onsdagar kl. 19:30-21:30. 
Var? Kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
Att sjunga tillsammans med andra är både roligt och utvecklande på flera plan - 
musikaliskt såväl som socialt! 
Vi tar oss an allt från kyrkomusik och gospel till jazz och visa, oftast på svenska.
Kören medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider 
så som lucia, valborg och nationaldagsfirande. 

I vår väntar två större projekt: 
Musikgudstjänst söndag 6 mars kl. 18, J. S. Bach "Actus tragicus"
Konsert lördag 28 maj kl. 16 i St. Gertrud (!), Lars-Erik Larsson "Förklädd Gud". 
Konserten är ett samarbete med Svenska kören i Bryssel som är på besök i Wien.
Låter det här som något för dig? Hör av dig till kyrkomusiker Linnéa Sjöberg!

Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 sam-
las ett piggt gäng damer och herrar kring 
kaffeborden på Gentzgasse. Ibland kommer 
en inbjuden talare, andra gånger samlas vi 
och pratar minnen. Vi har alltid väldigt trev-
ligt och roligt! Trots vårt namn har vi ingen 
åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna! 
Hör av dig till Anita Kager 
Telefon 02243-37867, Mobil 0676-5909407, 
Mail: kager-anita@aon.at
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Barnverksamhet

Att vara med i barngruppen eller barnkörerna är gratis för medlemmar i Svenska 
kyrkan i Wien. Är du inte medlem kan man antingen betala en terminsavgift (40 €/
termin) eller engångsavgift (5 €/gång). Fikat kostar 4€ för vuxna, 2€ för barn. 
Medlemmars barn äter gratis!

Småbarnsgrupp (från 0 år och uppåt)

Vi välkomnar barn och vuxna till kyrkans lokaler för att mötas, samtala, leka och 
sjunga på svenska. Vi träffas måndagar kl 16:00-18:00 i kyrkans lokaler. 

TonFiskarna - kör för barn mellan 3-6 år

När? Måndagar 16:30-17:00 
Var? I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
För de yngre sångfåglarna har vi en barnkör 
(3-6 år) där vi leker och sjunger på svenska. 
Vi träffas i samband med småbarnsgruppen 
(kl 16-18) och går ifrån och sjunger mellan 
16:30-17:00. 

TonFiskarna medverkar även i familje-
gudstjänster i kyrkan. De infaller 2:a sön-
dagen i varje månad och är en viktig del av 
verksamheten!

Kontakta kyrkomusiker Linnéa Sjöberg för 
mer information.

TonPrickarna - kör för barn från 7 år och uppåt

När? Torsdagar kl. 16.30-17.15. 
Var? I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
TonPrickarna är en kör för både tjejer och killar. 
Vi lär oss sjunga unisont (som betyder ”en röst”) samt prövar på stämsång i olika 
former. Oftast sjunger vi på svenska! 
Kören medverkar vid ett par familjegudstjänster per termin. Ibland sjunger vi 
tillsammans med barnen från Svenska skolan, t ex vid luciatåget på julbasaren samt 
Valborgsfirandet på kyrkans innergård. 
Den 10 april blir det en gudstjänst med mycket sång då TonPrickarna och Svenska 
skolan framträder med texter och sånger på temat "Stad och land".
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Filosofikvällar

Varför? Vad? När? Hur? 
Några torsdagar per termin samlas vi i kyrkans 
lokaler på Gentzgasse 10 och funderar över en skål 
soppa kring livets stora och små frågor. Inga färdiga 
svar, utan tillsammans funderar och diskuterar vi. 

Ingen anmälan krävs, men för att vi ska veta hur mycket soppa som ska kokas får ni 
gärna höra av er innan till Maria Scharffenberg. 
Under våren träffas vi torsdag den 7 april och 2 juni kl 18:00.

Bibelstudium

Vad står egentligen i böckernas bok? Hur skall det tolkas? Hur påverkar det mitt liv 
här i dag? Några torsdagar får vi samlas och tillsammans fundera över olika frågor 
om vår tro utifrån Bibelns texter. För närvarande tittar vi närmare på Apostlagärnin-
garna.

Planerade träffar under våren är torsdag den 3 mars och 21 april kl 18:00. Hör gärna 
av dig om du planerar att komma så vet vi hur mycket fika som ska 
plockas fram, samt ev. material som behöver förberedas.

Stickcafé

Välkommen till Stickcafé i Svenska Kyrkan Vi träffas kl 18 - 21 följande torsdagar 
i kyrkans lokaler; 17. mars, 14. april och 19. maj. Om du är nybörjare, erfaren eller 
medelmåttig i stickning, eller såklart virkning också, spelar ingen roll, alla är lika 
välkomna. 

Tanken är att vi ska träffas, sticka 
eller virka, och hjälpas åt att tex. 
starta upp ett nytt projekt, ge tips 
och råd åt pågående stickning och 
framför allt inspirera varandra. 
Om intresse finns kommer vi 
också sticka till ett hjälpstick-
ningsprojekt. 

Anmälan till: Ida Ahlfont  
email: stickflickorna@hotmail.se  
tel: 0650-8797701



-  25  -

Vernissage Pia Arnström

Tisdagen den 26 januari hade svenska konstären Pia Arnström vernissage för sin 
utställning "CONNECTIVITY" i Anita Corsaros ArtRooms i fjärde Bezirk. 
Gästerna bjöds på goda viner från vingården Leth i Wagram, Niederösterreich under 
tiden som de kunde njuta av Pias tavlor. Wienbladet var på plats och passade på att 
ställa några frågor till konstnären.

WB: Hej Pia! Vilka fina tavlor! Berätta lite om ideerna kring temat connectivity som 
utställningen handlar om.

PA: Connectivity betyder lite förenklat att mycket är förbundet med varandra. Jag 
gillar att skapa egna förbindningar som i den här utställningen med nutida motiv och 
den nordiska mytologin; att öppna upp den inre bildvärlden med att kombinera text 
och motiv. Den som vill se denna förbindelse ser den men det är inte ett måste.

WB: Varifrån i Sverige kommer du och hur hamnade du i Wien?

PA: Jag kommer ursprungligen från Sundsvall och kom till Wien för att studera 
måleri på Die Angewandte hos Prof. Frohne och Prof. Attersee. Innan dess var jag 
hos Prof. Georg Schubert i Bayern och dessförinnan ett par år på konstskola i Frän-
sta i Sverige.

WB: Planerar du någon mer utställning snart?

PA: Nästa planerade utställning blir till sommaren i Spikarnas lilla fiskarkapell på 
Alnön, utanför Sundsvall.

CONNECTIVITY pågår 
till den 25 mars. 

Är du intresserad av att 
besöka utställningen?
Kontakta Anita Corsaro 
(www.corsaro.at) eller
Pia Arnström 
piaarnstroem@gmail.com

Pia Arnström. Foto: Renée Del Missier
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Tack! 

Det är många som bryr sig om och känner för vår Svenska kyrka i 
Wien. Många är vi som engagerar sig personligen i vår verksam-
het. Det är också många som stödjer oss genom större eller mindre 
ekonomiska gåvor.

Ett stort Tack till er alla, ingen nämnd, ingen glömd, som skänkt 
gåvor till oss under årets gång. Dessa gåvor bidrar till att vi kan 
upprätthålla verksamheten och fortsätta att bygga en levande kyrka. 

Alla dina favoritböcker!

www.skandibok.at

Alla dina favoritböcker!

www.skandibok.at

Försäljningsdag
Besök Skandibok & Fröken Lakrits

alla informationer på  skandibok
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Wienbladet frågar: Vilket tyskt ord tycker du är speciellt?

Nybörjare i svenska tycker ofta att svenska ord som mums mums eller barnbarn 
är ganska roliga. Krukväxt och ojdå! är också klara favoriter. När det gäller tyska 
ord, så har nog ganska många svenskar småskrattat i tunnelbanan, för vad är det 
egentligen som hunden måste ha? En kompis letade väldigt länge efter den där 
"Einbahn" som alla pilar pekar på, tills hon kom på att det betyder enkelriktat. En 
av Wienbladets skribenter har svårt att komma ihåg ordet Zaun och en annan ordet 
Regenschirm. Wienbladet frågade några av våra läsare vilket tyskt ord de tycker är 
speciellt.

Christina Mattsson

Anne Jorunn Nielssen

Jag har levt i Holland i många år och  fasci-
neras av hur lika, men samtidigt även olika 
de tre språken svenska, tyska och holländska 
är, något som lätt kan leda till missförstånd. 
Tex ordet "tapet" på svenska är ganska likt 
det tyska ordet "Tapete" men det ord som 
liknar det på holländska "TAPIJT" betyder 
inte tapet utan matta. Som i sin tur heter 
"Teppich" på tyska!

Fredrik Fischer

Jeg har flere tyske yndlingsord.

Et av ordene er ordet "Schatz".
Jeg synes at det er så koselig når noen 
kaller hverandre "Schatz". Et annet ord 
jeg liker godt er ordet "Sternschnuppe". 
Av østerrikske ord er ordet "Schmarrn" 
favorittordet mitt. Generelt sett liker jeg 
godt ord som begynner med sje-lyd.

Det är lite fint att allt från frukost-
bullar till bakfyllor och
berömda kompositörer rutinmässigt 
förses med diminutivsuffix på
österrikiska. Och visst känns 
parkeringsklistermärkena lite sötare
tack vare det där jamande ”-rl”:et på 
slutet?
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Det här är ditt nya kyrkoråd! 

På kyrkostämman den 18 oktober valdes följande kyrkoråd: 
Rebecka Los valdes in i kyrkorådet som ledamot istället för Ingrid Blomberg-Boet 
och Anita Kager som ersättare för Sofia Hjertonsson då både Ingrid och Sofia har 
flyttat ifrån Wien.

Ordförande  Peter Ahlfont
Kyrkoherde  Maria Scharffenberg
Vice ordförande  Ulf Karlsson
Sekreterare  Rebecka Los
Vice sekreterare  Anders Nilsson
Kassör   Cecilia Winkler
Vice kassör  Gudrun Zinke
Ordinarie ledamöter Jeannette Bergström
   Christian Jelinek
Ersättare   Anita Kager
   Marie Jansson
   Catharina Stenström-Langelaar
   Agneta Waneck

Nya medlemmar i kyrkorådet

Rebecka Los

Mitt namn är Rebecka Los, 26. Är född  och delvis upp-
vuxen i vackra Skåne i Malmö stad. 

För circa 14 år sedan blev min familj bjudna till ett 
bröllop här i Österrike och under denna resa, en mysig 
sen höst dag promenerade jag tillsammans med min 
moder runt i Wiens kvarter. Vi besökte Obere Belvedere, 
Graben,Schönbrunn etc och under denna dagsutflykt 
växte då min dröm att detta är staden som jag vill bo i. 

Och nu är det exakt två år sedan man flyttade hit på 
heltid och man är aktiv med både studier, jobb, kyrkan, 
fritidsintresse, helt enkelt en fin balans mellan mycket 
av det som är roligt.

Rebecka Los
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Anita Kager

För 56 år sedan utvandrade jag till Österrike från 
Sjuhäradsbygden i Västergötland och har sedan 
1965 bott i Klosterneuburg utanför Wien. Min  
familj består av min österrikiske man, två döttrar 
och två barnbarnspojkar. 

Jag har upplevt församlingens tillblivelse och 
utveckling under mer än 40 år och blivit anförtrodd 
olika uppgifter under årens lopp som t.ex. 
kyrkorådsledamot, ordförande, kyrkvärd och i 
samband med basaren bordsföreståndare och kom-
mittémedlem. Under denna tid har Svenska Kyrkan 
och dess utlandsförsamlingar genomgått stora förändringar och givetvis också vår 
kyrka i Wien. Jag har nu återvänt till kyrkorådet och ser mig som representant för 
seniorerna i kyrkan här. 

Det är för mig en spännande utmaning och samtidigt en stor ära att i detta unga 
och engagerade team åter få vara med om att gestalta vår kyrka en liten bit in i 
framtiden.

Följ oss på Twitter
Twitter.com/SvKyWien

Följ oss på Instagram 
Instagram.com/svenskakyrkanwien
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Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien

Anita Kager



Begravning har hållits för

22 december
Sören Freij

Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem 
finna tröst och vila hos dig. 
I Jesu namn, amen

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 kyrkoherde Maria Scharffenberg.
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Dop och vigsel

Att få hälsa en ny människa välkommen till livet är stort. Att få presentera den nya 
familjemedlemmen för släkt och vänner är en livets fest värd att fira. Genom dopet 
blir man också medlem i kyrkans stora familj. Det är många frågor inför livets 
stora högtider så som dop och vigsel. Hur fungerar det? Var kan vi vara? Kostar det 
något?

Ni som dopfamilj eller brudpar bestämmer var ni vill vara. Det går lika bra att 
ha ett dop  i hemmet som i en kyrka. Många vill då det handlar om vigsel blanda 
traditioner från Österrike och Sverige, och det brukar sällan vara något problem.

För välsignelse tar vi ut en avgift plus eventuella omkostnader. Vid dop på annan 
plats än i kyrkan på Gentzgasse tar vi ut resekostnad och eventuell kostnad för 
övernattning. 
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Är Du medlem! 

Som medlem i Svenska kyrkan i Wien 
bidrar du till församlingens fortlevnad. Till 
att vi kan fortsätta erbjuda den verksamhet 
vi har och till och med utöka den!

Du kan bli medlem på två olika sätt. 
Antingen genom att välja att betala in din 
kyrkoskatt till Svenska kyrkan i Wien om 
du betalar Kirchenbeitrag till Evangeliska 
kyrkan i Österrike eller genom att betala en 
medlemsavgift. 

Är du medlem deltar du och din familj gratis på våra barngrupper och barnkörer och 
barnen fikar gratis i samband med körövningar och gudstjänster.

Medlemsavgifter gäller ett år fr.o.m. inbetalningsdatumet 
Vuxen: 60€ Familj: 120€  Pensionär: 40€ Student/arbetssökande: 10€

Du som betalar kyrkoskatt till Evangeliska kyrkan i Österrike kan istället välja att 
betala in skatten till Svenska kyrkan i Wien. Du behöver inte anmäla detta till Evan-
geliska kyrkan utan det tar vår kassör hand om. Det är däremot nödvändigt att ange 
skattenummret (Personennummer), namn och adress vid inbetalningen. 
Kyrkoskatten är avdragsgill upp till ett belopp på 400€. 

Kyrkans kontonummer hittar du alltid på sista sidan av Wienbladet.

Tack för att du stödjer din församling!

ÖSGs hemsida: www.swfs.eu



  Öppettider
Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.  
 
Besök på andra tider enligt överenskommelse.  
Kontakta: Maria Scharffenberg eller Linnéa Sjöberg

Gudstjänster
Söndagar  Högmässa 11:00, 2 sönd i månaden, Familjegudstjänst. 
Onsdagar  Kvällsmässa 18:00
För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg maria.scharffenberg@svenskakyrkan.se
 mobil 0699-194 772 05
Assistent Linnéa Sjöberg linnea.sjoberg@svenskakyrkan.se
 mobil 0699-194 772 15
Ordf. i kyrkorådet Peter Ahlfont peter.ahlfont@siemens.com
 mobil 0664-801 173 78 03

Wienbladet
Medverkande i detta blad   Jeannette Bergström, Anna Jakobson,  
     Jessica Kührer, Anders Nilsson,   
     Cecilia Winkler    
 
Ansvarig utgivare   Maria Scharffenberg
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Upplaga     1000 exemplar
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Adress  Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: 7598
Telefon  01-479 65 17
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Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien
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