


Prästens ord

Man brukar säga att det är bara 10 % av ett isberg som syns ovanför ytan. 
Resterande 90 % är dolt. Jag tänker ganska ofta att det är samma sak i en  
församling. Det som syns är bara toppen på det stora isberget av allt arbete, 
engagemang och timmar som lagts ner. 

I vår kyrka finns en väldigt duktig kyrkokör som med jämna mellanrum förgyller 
våra gudstjänster. En kör som vi kommer få njuta extra mycket av den 14 decem-
ber när det är dags för vår årliga Luciakonsert. Det som inte syns är alla timmar 
som läggs ner på repetition och övning.

Fjorton dagar tidigare, första advent, är det dags för årets stora julbasar. Otaliga är 
de timmar redan nu när detta Wienblad trycks, som lagts ner på förberedelser av 
olika slag. När portarna väl öppnas kl 10:00 den 30 november så är det över 120 
frivilliga som ger av sin tid och kraft för att allt skall kunna fungera. Några av dem 
har då varit igång sedan tidig morgon för att bre smörgåsar och ställa i ordning det 
sista. Sent på natten kommer de sista tappra själarna i säng. Då har klockan för 
länge sedan passerat midnatt. 

Men även till en vanlig gudstjänst är det mycket spel ”bakom kulisserna” som inte 
syns. Cafévärdar som förbereder och ser till att det finns kyrkkaffe. Kyrkvärdar 
som ser till att alla blir väl omhändertagna och mötta i kyrkan. När barngruppen 
samlas på måndagar och varannan onsdag har några föräldrar kommit tidigare och 
hjälpt till att plocka fram till fikat. När jag åker ut till de olika orterna i vår stora 
församling för att fira gudstjänst möts jag av engagerade frivilliga som fixat allt 
från lokal till kyrkkaffe. Det som hemma i Sverige sköts av en stab av anställda 
- annonsering, församlingsblad, osv - sköts här av frivilliga. Wienbladet som du 
håller i din hand, eller kanske läser på nätet, är produkten av flera frivilligas  
engagerade arbete. 

Har sagt det förut, och säger det igen.
Kyrkan är helt beroende av sina frivilliga.  
Av alla som på olika sätt, med smått och stort,  
bidrar till att det förblir en fungerande, växande,  
livskraftig församling.

Till alla ni som redan nu bidrar med er tid,  
kraft och kunnande: Tack!
Till dig som vill hjälpa till: Välkommen!  
Vi behöver alltid ännu ett par hjälpande händer. 

Maria Scharffenberg
Kyrkoherde
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Ordförandens ord

Vi har i skrivande stund kommit i full gång med höstsäsongen.   
Fina gudstjänster har firats – ett flertal med gästande präster. Verksamhetsutbudet 
är omfattande som sällan och vi glädjs över att lokalerna har genomgått en mycket 
nödvändig fuktrenovering.

Kyrkorådet och personalen har haft ett externt möte – en avspark, där vi diskuterat 
inriktingen på församlingsarbetet och där vi börjat lägga grunden för en församling-
sinstruktion. Mer om detta tema kommer att följa i framtida Wienblad. I tidigare ord 
från mig har du kunnat läsa om engagemang, integration/grannskap och avspark till 
det nya. Den här gången vill jag fläta ihop dessa trådar till något bekant men likaså 
nytt för varje år – julbasaren. 

Denna, vår julbasar, är vi med rätta stolta över och även helt beroende av för att 
upprätthålla vår verksamhet och existens som aktiv församling. Just julbasaren byg-
ger helt på vår förmåga till engagemang, integration och grannskap och förmågan 
att motivera sig till avspark. 

Församlingen visar varje år en fantastisk förmåga till avspark i förberedande arbete 
inför basaren. Allt från att ordna lokal, beställa in varor, baka mm. Det arbetas 
flitigt under hela året på många fronter för att till slut få allt att fungera under en – 
mycket intensiv – dag. Detta enorma arbete sker ibland enskilt, oftast i grupper och 
i bakgrunden finns ett nedärvt schema för verksamheten, som koordineras av basar-
kommittén. Sett ur denna synvinkel så är detta ett komplext lagprojekt med bara ett 
mål – att lyckas engagera församlingen och besökare.

Speciellt uppmuntrande är det när ringarna börjar sprida sig ännu längre ut. Detta 
får vi glädjande bevis på varje år. Sammanfogande i dessa aspekter är engageman-
get från båda sidorna. Vår förmåga att engagera oss i själva basararbetet speglar sig 
på så vis direkt i det engagemang vi lyckas generera hos dem av oss, som kommer 
och besöker basaren. Vi ser besökaren – besökaren ser oss, kontakt och kontrakt 
(för att vara lite juridisk) uppstår till allas glädje.

Jag vill därmed ta tillfället i akt att välkomna alla till 
var julbasar, söndagen den 30 november kl 10:00 i den 
välkända lokalen Campus Brigittenau. Likaså vill jag i 
förväg tacka för det fantastiska engagemang som visas 
före, under och efter basaren.

Peter Ahlfont
Ordförande i kyrkorådet
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Svenskar i Wien - Torbjörn Andersson

Förberedelserna för Svenska kyrkans årliga julbasar är i full gång. Wienbladet har 
fått en träff med en veteran i sammanhanget: kocken Torbjörn Andersson, ett väl-
känt ansikte i de svenska kretsarna i Wien. Torbjörn har varit engagerad i basararbe-
tet i mer än 20 år, framför allt med smörgåstillverkningen ett antal stressiga timmar 
innan basaren slår upp sina portar klockan 10 söndagen den första advent, men även 
med beställningen av julmat. Varje år organiserar Torbjörn mer än 180 kg julskinka 
till traditionstrogna svenskar i Wien. Men det är inte bara skinka som kan förbestäl-
las hos Torbjörn och kyrkan före och under julbasaren, utan även lutfisk, lax och 
annan god svensk mat som annars är svår att få tag på i Wien.

Vi frågade Torbjörn hur han hamnade i Wien och hur han visste att han skulle bli 
just kock till yrket. Torbjörn växte upp med sju syskon på en bondgård utanför 
Eskilstuna. Redan som 7-åring lärde han sig köra traktor och mjölka kossor på 
familjens gård som även hade grisuppfödning och egen slakt. Skolmaten intogs på 
Sundbyholms slott där Torbjörn brukade titta in i matbespisningens kök och hälsa 
på sin stora idol: kocken. Efter grundskolan var det klart att Torbjörn skulle fortsätta 
på den 2-åriga restauranglinjen för att själv utbilda sig till kock. Efter sin militärut-
bildning fick Torbjörn först jobb som kock i Sälen och därefter på Gotland där han 
drev en restaurang tillsammans med en italienare som var flerfaldig svensk mästare 
i pizzabakning. Restaurangen leverade även mat till ett närliggande hotell där ett 
norskt par blev så förtjusta i Torbjörns mat att de ville rekrytera honom till sin egna 
restaurang i Norge. Torbjörn avböjde men fick en dag en flygbiljett med posten från 
paret som hade stora planer på att utöka sitt konferenshotell i Kongsberg. Erbjudan-
det var för bra för att tacka nej till och Torbjörn hamnade i Norge där han stannade i 
2 år och ansvarade för uppbyggnaden av hotellrestaurangen. I Norge mötte han även 
sin framtida hustru. 

Efter Norge gick färden till svenska konsulatet i München där Torbjörn fick jobb 
som kock, chaufför och trädgårdsmästare. Minnena från den här tiden är goda. 
Bland annat hälsade Drottning Silvia på tre gånger i samband med invigningen av 
Sverigeveckorna och blev då extra förtjust i Torbjörns hjortronparfait som beställ-
des om till varje besök. (Recept finns på sida 6) Hela kungafamiljen med kungabar-
nen, som var små på den tiden, visade sig vara mycket trevliga och avslappnade vid 
besöken i München. Under tiden i München fick Torbjörn även äran att organisera 
konsulns dotters bröllop i Sverige och bilen fylldes med goda tyska drycker och 
kördes sedan upp till Sverige av Torbjörn själv. När det svenska konsulatet i Mün-
chen stängdes begav sig Torbjörn ner till Wien för nya uppdrag.

Efter 9 månader på engelska konsulatet började Torbjörn jobba halvtid som kock 
på svenska ambassaden och halvtid på finska ambassaden där han blev kvar i 10 år. 
Han byggde även upp sitt egna cateringföretag Bellman´s och drev ett tag en
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restaurang på ett hotell i andra 
Bezirk samt en restaurang i 
ett studenthem i fjärde Bezirk 
där hans populära julbord även 
anordnades.

Det senaste kockuppdraget 
hade Torbjörn på travbanan i 
Krieau där han var ansvarig 
för en svensk restaurang som 
bar namnet „Der Schwede“. 
Restaurangen stängdes dock 
efter ett år och Torbjörn forsatte 
med sin catering där han har 
haft en mängd olika intressanta 
uppdrag. Bland annat har han ordnat Schwedenrally med sillstationer för Securitas, 
privata tillställningar för olika diplomater och ambassader (t.ex. 17:e maj för Norska 
ambassaden i fler år), en middag på tu man hand som 50-årspresent från en man till 
sin hustru och en buffé åt en nybliven ung mamma och pappa från en omsorgsfull 
mormor/svärmor. En speciell uppdragsgivare var Bundespräsident Fischer, vars fru 
växte upp i Sverige och talar perfekt svenska, som bad Torbjörn laga ett svenskt 
julbord åt honom själv, hans fru samt en gäst. Ett spännande uppdrag där Torbjörn 
hälsades välkommen av Herr Fischer  med ett svenskt hej! och sen dess är "per du" 
med Bundespräsidenten och hans fru Margit.

Idag jobbar Torbjörn på finska ambassaden som chaufför och som kock på fritiden. 
Torbjörn och hans fru, som är född i Slovakien men uppväxt i Norge, är dessutom 
på sin fritid mycket engagerade i att hjälpa fattiga människor i Slovakien. En gång i 
månaden kör de ner barnkläder, leksaker, TV-apparater och annat till olika familjer 
och även till Romalägren ute på landsbygden. Att hjälpa människor i nöd och dela 
med sig är en självklarhet för Torbjörn.

Att organisera matbeställningen på Svenska kyrkans julbasar är en del av familjens 
jultradition som de två sönerna, nu 18 och 20 år inte vill missa. Överhuvudtaget 
håller familjen Andersson hårt på traditionerna, oavsett om det är semlor innan 
fastan eller klassiskt julpynt och julmat till jul. 

Vi avslutar med att fråga vad som absolut måste finnas på julbordet hos en svensk-
norsk-slovakisk (kock-)familj i Wien och får svaret klassisk svensk-norsk julmat, 
panerad fisk (dock inte Karpfen utan oftast lax) och den slovakiska obligatoriska 
Karl-Johansoppan.

Torbjörn har lagat mat till många svenska evenemang
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Recept på Torbjörns hjortronparfait (Drottning Silvias favoritparfait)

Ca 3 dl  hjortron
4 st  äggulor
1 dl  socker
0,5 dl  vatten
Ca 0,5 dl hjortronlikör efter smak
4 dl vispgrädde
Blanda äggulor, socker, vatten och  hjortronlikören i en bunke. Ställ bunken i vatten-
bad på spisen och vispa kraftigt tills krämen tjocknar och blir vit och porös. Blanda 
i hjortronen. Låt krämen kallna i kallt vattenbad under vispning. Vispa grädden (inte 
för fast). Rör ned grädden i krämen och frys. 

Mandelflarn
50 gram smör, 50 gram socker, 50 gram svensk sirap, 50 gram vetemjöl
Blanda smör, socker och sirap in en kastrull. Värm och sjud några minuter, låt svalna 
lite och blanda sedan i mjölet. Lägg ut  rundã klickar på bakplåt med bakpapper på , 
grädda i ugn ca 180 grader några minuter tills de är guldbruna. Låt svalna lite, lägg 
de över ett uppochnervänt glas eller liknade och forma till en korg. Låt svalna helt. 
Fyll mandelflarnen med parfait. Garnera med hela hjortron och sylt samt eventuellt 
något grönt. 

Julbasaren

De flesta varorna är beställda, transporten från Sverige och inom Wien är 
ordnad och det bakas både i kyrkans och i många andra kök! Det är mycket 
som ska förberedas innan vi kan öppna portarna till årets basar. 

Julbasaren organiseras av basarkommittén som i år består av: Jenny Awe, 
Christian Jelinek, Maria Scharffenberg, Linnéa Sjöberg och Cecilia Winkler. 
Förutom basarkommittén har vi ett tjugotal eldsjälar som har bords- eller 
områdesansvar. Därtill kommer ett hundratal personer som under basar-
helgen jobbar med alltifrån att bära kartonger, göra smörgåsar eller att sälja 
tomtar. Alla med ett mål: Att bidra till en lyckad basar!

Vill du hjälpa till på årets julbasar? Kontakta personalen! 
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InTeRvJu meD eTT PAR Av BASARenS eLDSJÄLAR 

Varje år ställer ett stort antal frivilliga upp på sin fritid för att skapa en trevlig basar.
Wienbladet har frågat ett par eldsjälar som troget dyker upp bakom stånden år efter 
år hur de hamnade där.

monika Kager

WB: Vilket bord är du ansvarig för på årets basar?

MK: År 2014 är jag som vanligt ansvarig för godis-
bordet.

WB: Hur länge har du jobbat med basaren?

MK: Första basaren var ju 1978, då medverkade jag 
i luciatåget, så även 1979 och 1980. 1981 eller 1982 
bestämdes det att godis skulle säljas på ett eget bord och då tog jag över denna upp-
gift tillsammans med Maria Pöhn-Schweiger. 1983 kom Edith Kindl-Just till oss vid 
godisbordet och sedan dess har vi tre skött det, med en eller annan paus när någon 
av oss hade nyfödda barn. Vi tre är riktiga basarveteraner med 30 (Edith), 32 (Maria) 
och 35 år (jag), årets basar inte medräknad, den blir min 36:e basar!

WB: Vad tycker du att man absolut inte får missa och vad bör man köpa med sig 
från årets julbasar?

MK: Jag brukar alltid köpa choklad och ostbågar (är möjligtvis min bästa kund), 
pepparkakor, sill och ost. Ett måste är minst en ny liten jultomte varje år till min 
tomtesamling. Och en glögg naturligtvis.

WB: Hur länge har du bott i Wien? Varifrån kommer du?

MK: Jag är född i Wien och har bott i Klosterneuburg mesta delen av mitt liv. Har 
svensk mamma och österrikisk pappa.

WB: Hur länge har du varit medlem i Svenska kyrkan i Wien? Vad mer har du hjälpt 
till med?

MK: Eftersom min mamma var med i gruppen som arbetade för att få en svensk 
präst till Wien har jag deltagit en hel del i församlingslivet, med växlande intensitet 
under åren. Förutom på julbasaren hjälpte jag till med organisation av några aktivite-
ter för ungdomar/au pairer under åren 1983/84. Sedan det anordnas påskbasarer har 
jag även där haft hand om godisbordet. 

Monika Kager
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Gudrun Zinke

WB: Vilket bord är du ansvarig för på årets basar?

GZ: Sedan några år tillbaka är jag vanlig medarbetare efter 
att ha lämnat över ansvaret för julpyntsståndet till  
Ida Ahlfont.

WB: Hur länge har du jobbat med 
basaren?

GZ: Sedan år 1980. Då blev jag tillfrågad av Anita Kager 
om jag ville hjälpa till i julpyntsståndet tillsammans med 
henne. 

WB: Vad tycker du att man absolut inte får missa och vad bör man köpa med sig 
från årets julbasar?

GZ: Man bör inte missa Luciatåget, svensk julmat, glögg samt Liljeholmens ljus.

WB: Hur länge har du bott i Wien? Varifrån kommer du?

GZ: Jag kom till Wien i september 1968. Uppväxt i Mjölby (Östergötland).

WB: Hur länge har du varit medlem i Svenska kyrkan i Wien? Vad mer har du hjälpt 
till med?

GZ: Jag kom till Svenska kyrkan på Seegasse där den låg på den tiden med mina 
barn 1980. Under tiden som barnen hade svenskaundervisning var jag i syster Anna-
Lenas lägenhet och pysslade inför julbasaren. 

Några år senare blev jag tillfrågad av dåvarande kyrkoherden  Harald Kronvall att 
bli revisor (har tagit handelstudenten). Det var jag tills man behövde en ny kassör 
1994. Kassör var jag i 20 år och har i år överlämnat ansvaret till Cecilia Winkler. Jag 
är fortfarande vice kassör. 

Mina barn var med i Luciatåget ett antal år. Min dotter Sandra är sedan många år 
medhjälpare i julpyntståndet. Min son Christoph hjälpte tidigare till med upp och 
nerbyggnad lördagmorgon och söndagkväll, likaså min man Gerhard. Gerhard var 
dessutom ansvarig för växelkassorna på basardagen (1998 – 2006). Gemensamt 
räknade vi sedan på natten. Hela min familj har varit (och är) involverad på basaren.

Gudrun Zinke



Angeta Waneck

WB: Vilket bord är du ansvarig för på årets basar?

AW: Jag är ansvarig för matbordet. Det vill säga jag 
ansvarar för allt som köps in och säljs vid det så kallade 
matståndet. Det är allt från bruna bönor till nyponsoppa 
och sill. Det är väldigt mycket arbete och långa förbere-
delser innan allt är på plats.

WB: Hur länge har du jobbat med basaren?

AW: Jag har jobbat och hjälpt till på basaren i många år. 
Det började med bakning till caféet. Vi var också flera som 
höll på att knåpa, tillverka tomtar och annat istället för att 
köpa färdigt som vi gör nu. 

Kerstin Schaufler och jag tillbringade också många timmar med att göra i ordning 
påsar till fiskdammen, först huvudsakligen godispåsar med någon småsak i. Nu har 
vi i stället ett barnlotteri med saker som vi samlar ihop från olika platser och länder, 
för att få en så stor vinst som möjligt. Barnlotteriets vinst går oavkortat till någon 
barnorganisation, som t.ex. Sterntalerhof, eller som förra året, till ett barnhem på 
Filipinerna.

WB: Vad tycker du att man absolut inte får missa och vad bör man köpa med sig 
från årets julbasar?

AW: Man får naturligtvis inte missa LUCIATÅGET!!! Vad man absolut måste 
handla är sill, extrasaltat smör, rödbetssallad, julmust, svensk julöl, ost, knäckebröd, 
lussekatter och svenskt godis och naturligtvis svenskt julpynt! 

WB: Hur länge har du bott i Wien? Varifrån kommer du?

AW: Jag kommer från Halmstad och flyttade ner till Wien 1971. 

WB: Hur länge har du varit medlem i Svenska kyrkan i Wien? Vad mer har du hjälpt 
till med?

AW: Jag är sedan länge engagerad i församlingen och sedan ett år tillbaka medlem 
av kyrkorådet, som suppleant. Jag började att hjälpa till med basararbetet på 80-talet, 
först med småsaker och så småningom med matståndet där jag för några år sedan 
övertog ansvaret.

Agneta Waneck
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Kerstin Schaufler

WB: Vilket bord är du ansvarig för på årets basar?

KS: Jag är ansvarig för textilståndet.

WB: Hur länge har du jobbat med basaren?

KS: Jag har jobbat i textilståndet sedan år 2000 då 
jag tog över från Ilona Balogh som numera är bosatt i 
Malmö.

WB: Vad tycker du att man absolut inte får missa och 
vad bör man köpa med sig från årets julbasar?

KS: För mig och min familj är det viktigt att man kan 
köpa svenskt godis och mat. För mina stammgäster vid 
textilståndet ser jag till att alltid ha nya varor från år till år.
 
WB: Hur länge har du bott i Wien? Varifrån kommer du?

KS: Jag kom till Wien 1972. Min pappa jobbade då på Alfa Laval. Född är jag i 
Norrköping,  där bodde vi till 1962 då vi flyttade till Södertälje. Efter att jag hade 
slutat 9:an flyttade vi ner till Wien. Här har jag gjort min utbildning till förskollärare 
och nu jobbar jag med svårt handikappade ungdomar och vuxna.

WB: Hur länge har du varit medlem i Svenska kyrkan i Wien? Vad mer har du hjälpt 
till med?

KS: Jag började att gå till Svenska kyrkan när min dotter var 3 år (det var 1986). Då 
träffade jag Anita Corsaro för första gången och hon tyckte att det skulle vara roligt 
om vi kunde starta någon svensk träff för våra barn, så vi startade en liten svensk-
grupp i kyrkans bibliotek. Jag hjälpte till i några år och sedan tog kyrkan över barn-
grupperna. Jag var även med på många basarträffar under den här tiden. Då sydde vi 
dukar,gjorde tomtar och olika dekorationer.

Kerstin Schaufler

Följ oss på Twitter
Twitter.com/SvKyWien
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Det här är ditt kyrkoråd! 

Kyrkoherde  Maria Scharffenberg
Ordförande  Peter Ahlfont
Vice ordförande  Ulf Karlsson
Sekreterare  Jeannette Bergström
Vice sekreterare  Anders Nilsson
Kassör   Cecilia Winkler
Vice kassör  Gudrun Zinke
Ordinarie ledamöter Sofia Hjertonsson
   Christian Jelinek
Ersättare   Ingrid Blomberg Boedt
   Marie Jansson
   Catharina Stenström-Langelaar
   Agneta Waneck

Vi som kyrkoråd arbetar för en levande kyrka, dit du som kyrkobesökare ska känna 
dig välkommen. Om du har några frågor eller synpunkter på kyrkans verksamhet, 
tag gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Wienbladet.

Kyrkostämma 

Efter familjegudstjänsten den 12 oktober hölls årets höststämma. 

Höststämmans viktigaste uppgifter är att välja ledamöter till kyrkorådet, revisorer 
och valberedning till nästa års val samt att anta budgeten för kommande år.

Under höststämman valdes det nya kyrkorådet enligt valberedningens förslag. Se 
nedan. Dessutom valdes revisorerna Sten Haeggblom och Jonas Pettersson om för 
ytterligare ett år. Ingela Johansson och Elisabeth Johansson valdes återigen till val-
beredningen. Även Per Scharffenberg-Livbom valdes in i valberedningen. 

Budgeten för 2015 antogs av stämman. 

Som uppföljning på en fråga från tidigare stämmor redogjordes för antalet  
medlemmar inom församlingen och man kan fastställa att antalet medlemmar har 
ökat jämfört med tidigare år. 

En fråga om inköp av inventarier kom upp och diskuterades, stämman hänsköt 
frågan till kyrkorådet.
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KYRKAnS STORA FÖRSAmLInG

Julen är en tid fylld av traditioner. Vi möts och får sjunga de traditionella julsångerna 
tillsammans. Njuta av doften av pepparkakor och lussekatter. För oss som kyrka är 
det viktigt att skapa rum för dessa möten. Under julen far därför personalen land och 
rike runt och firar adventsgudstjänst på flera ställen runt om i vår stora församling.
Några redan nu bestämda datum:

5 december i Prag
6 december i Salzburg
7 december i Budapest

För exakt tid och plats, kontakta 
oss gärna eller håll utkik på vår 
hemsida. 

Maria Scharffenberg och 
Linnéa Sjöberg Prag

Salzburg

Budapest
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Hänt i höst

7 september

Första gudstänsten efter sommaren var speciell på många sätt. Församlingen 
välkomnade Linnéa Sjöberg som ny kyrkomusiker. Dessutom hade fukt-
renoveringen äntligen avslutats samma vecka och gudstjänsten kunde firas i ett 
nymålat kyrkorum utan gråa fläckar!

Peter Ahlfont och Christian Jelinek välkomnar Linnéa Sjöberg till församlingen

norsktalande präst i Österrike

Den 21 september var representanter från Svenska kyrkan i Wien närvarande vid 
den mycket högtidliga gudstjänst då Hans-Christan Granaas installerades som präst 
för den norska församlingen här i Wien. 

Förutom Biskop Michael Bünker och Pfarrerin Dr. Ines Knoll från Österrikiska-
Evangeliska kyrkan medverkade även Maria Scharffenberg från Svenska kyrkan 
i gudstjänsten. Detta på önskan från Hans-Christian själv, för att visa på det goda 
samarbetet mellan våra kyrkor. Något vi är mycket glada över och hoppas vi 
kommer kunna fortsätta utveckla på olika sätt.

Vi önskar Hans-Christian all lycka och Guds rika välsignelse i hans fortsatta arbete 
för de norsktalande i Österrike. 

Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien
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Hänt i höst

Orgeln blev ordentligt rengjord under tre dagar. Resultatet är en märkbart bättre klang när Linnéa spelar!

Renovering av orgeln

Vår orgel, från Mårtensson Orgelfabrik i 
Lund, inköptes 1987 och har länge behövt 
en rejäl rengöring. För renoveringen hade 
experter på området engagerats. Två glada 
österrikiska gentlemän dök upp beväpnade 
med dammsugare, glatt humör och en till 
synes ändlös verktygslåda med diverse 
intressanta prylar.

För att kunna göra en ordentlig rengöring 
måste hela orgeln tas isär. Orgelns alla 
delar låg snart utspridda över hela vår lilla 
kyrksal och en bit utanför! Det visade sig 
att vår lilla orgel, förutom damm och smuts 
lagrade över 20-talet år, även huserar 310 
(trehundratio!) pipor av varierande art och 
storlek! Sedan mitten av oktober är orgeln 
ren och i ett mycket gott skick igen.  Orgelpipor uppradade på kormattan.



NOVEMBER

Sön 9  21 sönd efter trefaldighet
 Samhällsansvar
 11:00 Familjegudstjänst 
 
Mån 10 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör 

Ons 12  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 13 16:30-17:30 Barnkör

Sön 16 Sönd före domssöndag 
 Vaksamhet och väntan
 11:00 Högmässa 

Mån 17 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör 

Ons 19  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 20 16:30-17:30 Barnkör

Sön 23 Domssöndag Kristi återkomst  
 11:00 Högmässa 

Ons 26  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 27 16:30-17:30 Barnkör

Fre 28 18:00 Adventsgudstjänst

Sön 30 JULBASAR! 10:00-17:00
 Campus Brigittenau
 Lorenz-Müller-Gasse 1
 1200 Wien
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vintern 2014
DECEMBER

Ons 3 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 4 16:30-17:30 Barnkör

Sön 7  2 Advent Guds rike är nära
 11:00 Familjegudstjänst med   
 barnens Luciatåg! 

Sön 14  3 Advent ingen gudstjänst
 17:00 Luciakonsert i St. Gertruds K:a

Sön 21 4 Advent Herrens moder
 11:00 Högmässa 

Ons 24 Julafton Den heliga natten
 11:00 Julbön
 Efter gudstjänsten, jullunch. 
 OBS! Anmälan krävs

Tor 25 Juldagen Jesu födelse
 8:00 Julotta med grötfrukost

Kyrkan är stängd
26 december 2014 - 6 januari 2015

JANUARI

Ons 7 15:00 Seniorträff

Sön 11 1 sönd efter trettondagen Jesu dop
 11:00 Familjegudstjänst med 
 julgransplundring

Mån 12 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör

Ons 14  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning



Tor 15 16:30-17:30 Barnkör
 18:00 Filosofikväll

Sön 18 2 sönd efter trettondagen  
 Livets källa   
 11:00 Högmässa 

Mån 19 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör

Tor 22 16:30-17:30 Barnkör

Sön 25  3 sönd efter trettondagen 
 Jesus skapar tro
 11:00 Högmässa 

Mån 26 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör

Ons 28  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 29  16:30-17:30 Barnkör

FEBRUARI

Sön 1  Septuagesima Nåd och tjänst
 11:00 Högmässa

Mån 2 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör 

Ons 4  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
 
Tor 5  16:30-17:30 Barnkör

Sön 8 Kyndelsmässodagen 
 Uppenbarelsens ljus
 11:00 Familjegudstjänst
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Mån 9 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör

Ons 11 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 12  12:00-18:00 Ärtsoppa
 16:30-17:30 Barnkör

Sön 15 Fastlagssöndagen Kärlekens väg
 11:00 Högmässa

Mån 16 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör 

Tis 17 12:00-18:00 Fettisdagscafé

Ons 18  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 19 16:30-17:30 Barnkör
 18:00 Filosofikväll

Sön 22 1 sönd i fastan Prövningens stund
 11:00 Högmässa

Mån 23 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör

Ons 25 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Tor 26 16:30-17:30 Barnkör

MARS

Sön 1  2 sönd i fastan Den kämpande tron
 11:00 Högmässa

Mån 2 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 Småbarnskör

vintern 2014



Det här är på gång

Adventsgudstjänst
Vi firar högtidlig Adventsgudstjänst fredagen den 28 november kl 18:00. 
Kom och sjung in julen tillsammans med oss.

Julbasar
Glöm inte att boka in söndagen den 30 november i din kalender! Kl 10:00-17:00 
är det julbasar. Som så många gånger tidigare anordnas årets basar på Campus 
Brigittenau, Lorenz-Müller-Gasse 1, 1200 Wien. 

Barnens Lucia
Alla barn är välkomna att delta i barnens Luciatåg den 7 december. Lucialinnen 
finns att låna. Vill du öva? Kom gärna till barngruppen eller någon av barnkörerna!

Luciakonsert
Söndagen den 14 december kl 17:00 bjuder vi till Luciakonsert i St Gertruds kyrka 
på Kutschkermarkt / Währingerstrasse. Efteråt serveras traditionsenlig glögg på 
Svenska kyrkans innergård. Medverkande är bland annat Svenska kyrkans kör, soli-
ster och instrumentalister under ledning av Linnéa Sjöberg. 

Jullunch
Firar du jul i Österrike, men vill inte vara utan svensk julmat? Missa inte att anmäla 
dig till Svenska kyrkans jullunch som serveras efter gudstjänsten på julafton. Skicka 
en skriftlig anmälan till Maria Scharffenberg mellan 1-15 december per mail, sms, 
brev eller enkel lapp på skrivbordet. OBS: Begränsat antal platser.
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Julotta
För morgonpigga erbjuder vi julotta med grötfrukost på juldagen kl 8:00. 

Julgransplundring
Efter familjegudstjänsten söndagen den 11 januari avslutas julfirandet med jul-
gransplundring. Vi sjunger och dansar runt granen en sista gång för den här julen.

njut av svenska specialiteter!

Ärtsoppa

Varmt välkommen att njuta 
av en tallrik ärtsoppa och 
en pannkaka eller två! 

Torsdagen den 12 februari 
serverar vi denna svenska 
specialitet kl. 12:00-18:00. 

Pris 5€. Medlemmars barn 
äter gratis

Fettisdagscafé

Gillar du semlor? Kom till vårt fettisdagscafé 
tisdagen den 17 februari. Det serveras hembakade 
semlor och nykokt kaffe! 

Vi har öppet kl. 12:00-18:00
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Instrumentalensemble

Spelar du något instrument men saknar vänner att musi-
cera tillsammans med? Har du inte spelat på ett tag men 
känner att det vore kul att ta upp det igen?

Vi är en liten ensemble som ses några gånger per termin 
för att underhålla våra musikaliska kunskaper. I nuläget 
finns fiol, cello och klarinett representerat i ensemblen. 

Tidigare har vi bl a spelat musik från kletzmertraditionen, och nu närmast väntar 
medverkan vid kyrkans årliga luciakonsert tillsammans med Svenska kyrkans kör. 
Till våren hoppas vi kunna ackompanjera kören i någon av Bachs alla kantater.

Är du intresserad? Kontakta kyrkomusiker Linnéa Sjöberg.

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 samt varannan onsdag kl. 16:00-18:00  
(se kalendariet). i kyrkans lokaler.

Att vara med i barngruppen 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!

Småbarnskör (från 3-6 år)

Vi övar på måndagar 16:30-17:00 i kyrkans lokaler på Gentzgasse 10

För de yngre sångfåglarna har vi en barnkör där vi leker och sjunger på svenska.  
Vi träffas i samband med småbarnsgruppen och går ifrån och sjunger  
mellan 16:30-17:00.

Samtliga barngrupper bjuds in att medverka vid kyrkans 
familjegudstjänster som firas andra söndagen varje månad!



Barnkör (från 7 år och uppåt)

Barnkören övar varje torsdagar kl. 16:30-17:30 i kyrkans lokaler. Vi lär oss sjunga 
unisont samt prövar på stämsång i form av kanon och växelsång. Oftast sjunger vi på 
svenska! Kören medverkar regelbundet i gudstjänster och konserter i kyrkan.

vuxenkör (ingen åldersgräns)

Körsång är en folkrörelse! Inte minst när man bor utomlands ger det en speciell 
känsla att få sjunga på sitt eget modersmål. Vi tar oss an allt från kyrkomusik och 
gospel till jazz och visa. Det händer att vi sjunger på andra språk emellanåt men 
huvudsakligen sjunger vi på svenska. 

Kören övar på onsdagar kl 19:30-21:00 i kyrkan.

Vi medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider så 
som lucia, valborg, nationaldagsfirande samt midsommarfirande. Snart börjar upp-
laddningen för årets luciakonsert söndagen den 14 december, en mycket välbesökt 
och uppskattad tradition!

Att sjunga tillsammans med andra är både roligt och utvecklande på flera plan. Inte 
minst socialt. Låter det här som något för dig? Vi tar emot folk i alla stämmor – alla 
kan sjunga! Har du frågor? Kontakta kyrkomusiker Linnéa Sjöberg.
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Följ oss på Instagram 
Instagram.com/svenskakyrkanwien



-  22  -

Information om grupper

Filosofikvällar

Varför? Vad? När? Hur? 
Några torsdagar per termin samlas vi och 
funderar kring livets stora och små frågor. 
Inga färdiga svar, utan tillsammans funde-
rar och diskuterar vi. Vi samlas kl 18:00 
och äter soppa tillsammans. 

Ganska snart kommer samtalet igång och 
strax efter kaffet skiljs vi åt,
förhoppningsvis fyllda av goda samtal och nya tankar. 
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. 

Tid: 18:00, Plats: Kyrkans lokaler, Gentzgasse 10. Kommande träffar är planerade 
följande torsdagar: 15 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 28 maj

Ämnen: Är ännu inte bestämt. Vad tycker Du att vi skall prata om? Kom gärna med 
förslag!

Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 samlas 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 trevligt och roligt! 

Trots vårt namn har vi ingen 
åldersgräns, alla är hjärtligt 
välkomna!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anita Kager 

Telefon 02243-37867
Mobil 0676-5909407

Mail: kager-anita@aon.at

Kyrkomusiker Linnéa Sjöberg träffar seniorgruppen
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u ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!

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 för två miljoner kronor
per år.

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

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

Sverigefrämjande organisationen 
utanför Sverige med syfte att



Backmans mormor och andra superhjältar!  
en bokrecension

Jag tror att alla förtjänar en superhjälte. 
Någon som ställer upp för en i vått och torrt 
och som älskar en vad man än gör. Därför 
blev jag på en gång så förtjust i Fredrik 
Backmans bok ”Min mormor hälsar och 
säger förlåt”. Elsa, bokens huvudperson 
har nämligen en sådan superhjälte, närmare 
bestämt sin mormor. Mormor är Elsas enda 
kompis och står orubbligt på Elsas sida vad 
som än händer. 

Jag tvekade länge innan jag började läsa den 
här boken. Backmans första bok ”En man 
som heter Ove” var nämligen så fantastiskt 
bra, att jag var rädd för att bli besviken. 
Men det blev jag inte. ”Min mormor hälsar 
och säger förlåt” är helt underbar. 

Boken handlar om Elsa, en klipsk, lillgammal sjuåring och hennes smått galna 
mormor. Elsa är en besserwisser, wikipediafreak och väldigt annorlunda. Mormor 
tar på sig rollen som Elsas beskyddande dysfunktionella superhjälte. Hon svär som 
en borstbindare, röker inför småbarn, gör inbrott, kastar bajs på poliser och skjuter 
på grannar med paintballgevär. I sin iver att försvara sitt barnbarn drar hon sig inte 
för något. Tillsammans med mormor upplever Elsa massor av äventyr, både i verk-
ligheten och i sagolandet som Elsas mormor hittat på. När mormor blir sjuk börjar 
Elsas största äventyr. Hon får en bunt brev som hon ska dela ut till alla dem som 
mormor vill säga förlåt till.

Boken handlar om döden, livet, ovanliga och vanliga människor och rätten att få 
vara annorlunda. Den tar upp hur ödet formar människor, varför folk är som de är, 
och hur det är att förlora den man älskar. Boken innehåller flera teman och även om 
den inte skrivs med kristna förtecken finns flera religiösa funderingar med.

” …. tror du på ….. paradiset … typ, mumlar Elsa. 
Alf dricker kaffe och tänker:
-Det borde bli jävligt komplicerat. Rent logiskt. Paradiset måste ju för fan vara att 
en förbannad massa folk inte är där, muttrar han till sist.
Elsa överväger det. Inser rimligheten. Paradiset för Elsa är ju en plats där mormor 
är, men paradiset för Britt-Marie är ju förmodligen i allra högsta grad helt bero-
ende av avsaknaden av mormor.”
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Precis som Elsa har vi säkert alla haft funderingar på himlen och paradiset. Hur 
kommer man till paradiset och är alla välkomna? I vår värld finns det ju – och har 
säkert alltid funnits- många som anser sig ha ensamrätt på att ha sanningen om hur 
man kommer till paradiset. Och har Jehovas vittnen rätt så är platserna där begrän-
sade. Enligt Svenska kyrkan finns det dock plats nog.

Även Backmans grundtema – superhjälten – är ju på sätt och vis kristet. I svenska 
kyrkan har vi ju superhjälten Jesus och han beter sig inte heller riktigt som super-
hjältar brukar göra. Han är förstås inte som Elsas mormor och skjuter paintball på 
grannar. Han är inte heller som de vanliga superhjältarna som klättrar på husväggar, 
flyger omkring i kallingarna eller går omkring som ett grönt muskelpaket. Nej, 
superhjälten Jesus kom som ett värnlöst barn, växte upp som snickare, gjorde karriär 
som uppviglare och korsfästes sedan. Superkrafter har han väldigt många. Förutom  
att göra vatten till vin, väcka döda till liv och jaga onda andar i grisar, uppstod han 
som vi vet från det döda och åkte upp på ett moln till himlen. Att han möjliggjor-
de evigt liv för dem som tror på honom är en oerhörd gåva. Förutom allt detta, så 
känns det skönt och tryggt att han har superkraften att vara med oss alla samtidigt 
och jämt. ”Jag är med er alla dagar”, sa Jesus. Bra. 

Och om vi har en sådan bra super-
hjälte som Jesus, kanske vi inte 
behöver någon annan superhjälte 
i vårt liv? Visst känner vi kanske 
alla att vi gärna skulle vilja ha haft 
någon som Elsas mormor ibland, 
som kunde ha snört iväg en koblaja 
på trafikpolisen som just gett oss 
en böteslapp, men svagheten med 
sådana superhjältar är ju att de är 
väldigt partiska och lätt överdriver. 
Superhjälten Jesus har lättare att se 
helheten – och från alla sidor. 

Boken ”Mormor hälsar och säger förlåt” rekommenderar jag alla att läsa. Det är en 
helt skruvad roman och känslorna åker berg-och-dal-bana när man läser den. Jag 
älskar Elsas mormor för hennes gränslösa kärlek till Elsa och jag älskar Backman för 
hans superhjältar. Jag skrattade, grät och skrattade när jag läste boken. Det är en jät-
tebra julklapp till den som inte önskar sig något och till den som har allt. Den passar 
alla åldrar, både män och kvinnor. 

Jeannette Bergström
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Wienbladet frågar: vad tycker du är bäst med julen?

Anna Nilsson

Max Bergström

Det är kul att träffa familjen 
och umgås. Det är väldigt 
mysigt att tända ljus och baka 
en massa kakor. Det är skönt 
att man är ledig på julafton och 
kan njuta av nuet och slippa 
tänka på allt annat. Det är roligt 
att julpynta.

Att man kan samla hela famil-
jen och umgås. Det är gott att 
äta julmat som till exempel sill 
och köttbullar. Det bästa är att 
titta på Sunes julkalender från 
1991 med hela familjen. Sen 
brukar det brukar alltid vara 
spännande att se vilka jul-
klappsrim min pappa hittat på.

Att vi firar den två gånger – 
först i Österrike, i Wien eller 
Lienz, och sen i Sverige, där 
julbordet hos min syster är min 
höjdpunkt. I Wien är Julottan i 
Svenska kyrkan och att hämta 
„Friedenslicht“ fina stunder. 
Och att hjälpa barnen att öppna 
julklappar, förstås!  

Tycker du om att arbeta med text och bilder? 
Du har kanske till och med erfarenhet av InDesign? 

Hör av dig till Wienbladets redaktion!

Ulf Karlsson



 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 Sverige 
eller med svensk anknytning och de övriga nordiska länderna. Vi 
har tvåspråkig förskoleverksamhet där vi välkomnar även 
österrikiska barn. Vi vill att barnen i Svenska Skolan skall få 
utvecklas till intresserade, nyfikna, kreativa och ansvarstagande 
elever som får ta del av  det bästa från våra länder. 

Våra verksamheter
Förskola, 2-5 år

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:

Hemsida:
www.svenskaskolan.at

Välkomna på ett besök!
Susanne Hiort

Rektor
Svenska Skolan i Wien

susanne.hiort@svenskaskolan.at

Se svensk tv i hela världen!
Nu kan du se på dina favoritprogram när du 
vill med SVT Worlds nya catch-up-tjänst!

SVT World är TV-kanalen med det bästa från 
Sveriges Television för dig som bor utomlands. 
Just nu med nya säsonger av Doobidoo, 
Allt för Sverige, På spåret och Skavlan.

Läs mer på svt.se/svtworld 
och följ oss på facebook.com/svtworld 

Abonnemang tecknas på www.connova.se 
eller +46 (0) 141-20 39 10

Fråga efter SVT World på ditt 
hotell och fyll i enkäten på vår 
hemsida och få en gåva som 
tack.



Stress inför julen?

Snart så kommer julen och med den en hel del stress. Hur ska man hinna med 
jobb, familj, julklappar, julgran, städning, matlagning och att vila? 

Intressant är att begreppet stress inte började användas förrän i mitten av nitton-
hundratalet. Hans Selye lånade begreppet från fysiken och använde det för de 
reaktioner som kroppen visar i samband med fysisk och mental press. När man 
är stressad utsöndras hormoner vilket ger ökad puls och blodtryck. Efter ett tag 
lugnar sig kroppen och anpassar sig till stressnivå. Detta innebär att pulsen och 
blodtrycket sjunker, men att stresshormonerna (adrenalin och kortison) fortsätter 
att cirkulera. Om man inte varvar ner i den här fasen kan det hända att man hamnar 
i den så kallade utmattningsfasen och det innebär att immunförsvarets försämras 
och risken för sjukdomar ökar. 

Julen är en tid då många är extra stressade. Drömbilden av julen är ofta att hela 
familjen är samlad, alla är lyckliga och julen firas med glädje. Barnen blir över-
lyckliga av sina presenter, det är julfint hemma och man hinner vila ut. Man äter 
ett traditionellt julbord med hemgjorda rätter och firar julen med Kalle Anka, 
julgran och tomte. I verkligheten ser det kanske inte alls ut så. Resor är dyra och 
tar tid. Familjemedlemmarna kanske inte 
alls tycker att det är speciellt kul att umgås, 
och julklapparna är i fel färg och storlek. 
Barnen vill inte se Kalle Anka, granen är 
en tall och det finns ingen tomte att hyra... 

Och även om lyckoforskningen visar att 
andra saker än överflöd av saker leder till 
lycka, köper varje svensk julklappar för 
5000-7000 per år. Många barn i dag har 
massor av leksaker och kläder som knap-
past används. 

Så hur ska man göra då? 
Ja, i Sverige finns det faktiskt ett stressforskningsinstitut som har tagit fram lite 
tips på hur man ska göra för att få en mindre stressig jul. Här kommer ett axplock:

 - Planera och förbered dig i god tid. 
 - Skriv upp vilka julklappar som ska inhandlas.
 - Planera in tid för återhämtning och vila. 
 - Var ute i god tid eller sänk ambitionsnivån och kraven på dig själv!
 - Fördela arbetsuppgifterna.

Julen blir inte alltid som man tänkt sig.
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Tips för mindre julstress i år!

Att vara ute i god tid med julklapparna minskar stressen och vi på Wienbladets 
redaktion vill gärna hjälpa er. Den första advent är det dags för årets julbasar. 
Varför inte passa på att köpa julklapparna då? Här kommer några förslag:

Till   Julklapp   Finns på:
svärmor  adventsljusstake   julpyntsbordet
svärfar  västerbottenost och osthyvel ostbordet och Sverigebordet
mormor/farmor kökshandduk   textilbordet
morfar/farfar kopp med älg   Sverigebordet
bebis   hakklapp med svenskt motiv Sverigebordet
barn 6-8  Lasse och Majas mysterier  bokbordet
barn 9-12 Glasbarnen av Kristina Ohlson bokbordet
ungdom   svenskt godis   godisbordet
vuxen   4 glöggkoppar   Sverigebordet
kompis  pepparkaksburk   brödbordet
arbetskollega jultomte    julpyntsbordet
chefen  sillburk    matbordet

efterlysning!

Vi vill nå ut bättre till våra medlemmar!
Svenska kyrkan i Wien söker någon som bland annat 

kan administrera församlingens medlemsregister. 
Intresserad? Kontakta personalen. 



Dop

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

Vi hälsar följande dopbarn välkomna i vår gemenskap
7 juni
Nicole Lehn Pérez
Svenska kyrkan Wien

26 juni
Johannes Farkas
Svenska kyrkan Wien

28 juni
Isabelle Meingast
Svenska kyrkan Wien

29 juni
Jonas Schrolmberger
Svenska kyrkan Wien

Du vet väl om att du kan få ett dop enligt Svenska kyrkans ordning i hela Österrike, 
Tjeckien, Slovakien och Ungern!

vigslar

Vi önskar er all lycka och Guds rika välsignelse

5 Juli
Johan Gustafsson och Anna Kienbauer
Purkersdorf

6 september
Silvia Anna Gruber och Björn Westin
Dorf an der Pram

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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MEDLEMSAVGIFTER 

2) Medlemsavgift

€ 120 Familj
€ 60 Vuxen 
€ 40 Pensionär
€ 10 Studerande / arbetssökande

Medlemsavgiften gäller ett år fr.o.m. inbetalningsdatumet

Det finns två olika sätt att betala medlemsavgift i församlingen:

1) Kyrkobidrag (Kirchenbeitrag)
Du som betalar kyrkobidrag (Kirchenbeitrag) i Österrike kan istället låta bidraget 
gå direkt till Svenska kyrkan i Wien. Vi meddelar Evangeliska kyrkan när du 
betalat till oss. Detta är avdragsgillt med € 400. 

TACK för att du stödjer din församling!

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

Gudstjänster
Söndagar  Mässa 11:00 
Onsdagar  Enkel mässa 19:00
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
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