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Prästens ord

Jag vet inte hur ni kommer ihåg årtal. Själv minns jag årtal efter viktiga händelser i 
mitt liv. Jag vet till exempel att Kronprinsessan Victorias bröllop var 2010, det var 
innan jag kom ner hit till Wien. Jag vet också att Prinsessan Madeleines bröllop 
var 2013, då jag var här.

På samma sätt tänker jag att när några svenskar firade första gudstjänsten 7 oktober 
1973 var undertecknad en guldlockig flicka på 3 ½ år. När första julbasaren i Wien 
gick av stapeln 1978 var jag en 8 årig tärna i skolans luciatåg hemma i Sverige. 
Minns att det var nervöst, men roligt.

Nu har jag levt lite drygt ett år med och i Svenska kyrkan i Wien. Det har varit 
en tid med många glada skratt. Samtal om stort och smått. Jag har lärt mig köra 
i Wien, hittat underbara caféer, fått nya vänner. Sorg och glädje har blandats i en 
härlig salig röra. Och flera gånger per vecka, ja ibland varje dag, konstaterar jag att 
det är en församling som sjuder av liv! 

Jag har också lärt mig att livet i en utlandsförsamling delas in i Före och Efter 
Julbasaren. Nu när det är dags för Svenska kyrkans 36:e (!) Julbasar kommer jag 
på kvällen efteråt sända en tacksamhetens tanke till alla underbara engagerade 
frivilliga som på olika sätt, ännu en gång, sett till att det över huvud taget blir en 
Julbasar. 

Många är de timmar som läggs ner på att beställa, planera, bära, prismärka och 
paketera redan innan den stora dagen. Basardagens kaos hålls i schack av alla 
bordsansvariga. När kvällen kommer är det så dags att packa ihop allt, räkna ihop 
alla kassor, bära, flytta, och någon gång när mörkret faller gör vi detsamma i säng. 
Men det finns ett liv också efter Julbasaren! (sägs det...)

Våra barngrupper träffas på måndagar och varannan onsdag.Vi har barnkörer, 
seniorträffar, kyrkokör, filosofikvällar, församlingsafton m.m. o.s.v. 2014 börjar 
vi i stor stil med traditionell julgransplundring.Vet redan nu att vi under våren 
kommer att få besök av flera körer. Inget av detta skulle 
fungera utan er, alla engagerade församlingsmedlemmar!

Tack för att ni finns!

Tillsammans fortsätter vi att bygga 
Svenska kyrkan i Wien.

Maria Scharffenberg
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Några ord från er ordförande

Utan att ha några fakta på hand, så menar jag att du just nu håller en av de längst 
kontinuerligt utkommande skrifterna i svenska språket i Österrike i handen! Att 
bladet (oavsett nedladdat eller tillskickat) är så proffsigt har vi ett team av frivilliga 
att tacka – text, layout, administration, utskick -  allt är gjort ideellt. Det var även 
bofasta svenskar i Wien som tog initiativet till att starta gudstjänster på svenska en 
gång för 40 år sedan. Detta firade vi med en högtidsmässa plus mingel i oktober – 
hoppas du inte missade det!

Det här är min sista ordförande-text i Wienbladet, eftersom jag inte ställt upp för 
omval. Vid det här laget kan jag glädjas åt att ha lämnat över den i Habo tillverkade 
klubban i lackad trä till Peter Ahlfont. Peter har varit aktiv och drivande i församlin-
gen under många år, under senaste tiden som revisor. Jag kan inte tänka mig en mer 
passande ordförande.

Jag har haft fyra mycket lärorika, roliga och intensiva år. Vi har gått från fyra 
heltidsanställda till två. Vi har deltagit i tillsättningen av tre, och arbetat med fem 
olika arbetslag. Förhoppningsvis har frivilligarbetet blivit tydligare och enklare att 
delta i, i alla fall ligger det mig nära hjärtat att nå dit. Basarkommitée, Cafévärdar 
och Wienbladsgruppen är grupper som har startats och som är mycket viktiga för 
församlingen som den ser ut idag. Vår församling är helt beroende av frivilligarbe-
tet, såsom i alla utlandskyrkans församlingar.

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/svtworld

Via IPTV får du utöver de flesta svenskproducerade programmen 
från Sveriges Television, 40 webbkanaler från Sveriges Radio, börs-
information, valutakurser, väderrapporter mm - direkt i din tv!

IPTV är tv via bredband. Signalen kommer via internet i stället för 
parabol eller kabel. Internetuppkoppling med en hastighet på 
minst 2 Mbit/s rekommenderas.

Mer info hittar du på: svt.se/svtworld
Abonnemang tecknas via vår kundtjänst: www.connova.se

Visste du att även hotell kan abonnera?
Det ger svenska och andra nordiska gäster möjligheten att se svenska tv-program
även på semestern. Fråga efter SVT World nästa gång du bor på hotell utanför
Sverige och fyll i enkäten på vår  hemsida - som tack får du en naturbok.

Svensk tv
till hela världen!
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En annan sak som jag är glad och stolt över är att vi har återtagit de nära relatio-
nerna och samarbetet som finns med andra svensk-nära organisationer; med SWEA, 
Svenska skolan, Ambassaden, ÖSG, Handelskammaren och nu senast Munskän-
karna med gemensam vinprovning. Jag ser det som en självklarhet att kyrkan är en 
aktiv del av den svenska plattformen som finns. I samarbetet med Finska församlin-
gen och kontakter med danska och norska representanter hoppas jag även på att det 
finns ett embryo till en skandinavisk plattform.

Det finns mycket kvar att göra. Jag hade t ex önskat att vi kunde erbjuda något av 
intresse för lite äldre barn. Men den gyllene regeln står fast; det du och ett par till vill 
ha, kan vi säkert fixa tillsammans genom kyrkan. Hör av dig till Maria och Lennart.

För att frigöra resurser från Maria och Lennart har vi ”tagit hem” tjänster där vi tidi-
gare anlitade Volkshilfe. Därför har vi lokalanställt Per Scharffenberg-Livbom på en 
20%-ig tjänst för att ta ansvar för lokaler, och underhålla våra IT-resurser. Jag hälsar 
Per mycket välkommen som den första lokalanställda på länge. Jag är dessutom 
säker på att träffa honom även i fortsättningen som frivillig. Pers kompromisslösa 
norrländska gastronomi har hunnit bli smått legendarisk i köket!

Jag riktar ett speciellt tack till min fru Verena för stort tålamod och goda råd den här 
tiden. Möjligheten att lära känna många härliga människor och få mycket tillbaka, 
tänker jag behålla genom att fortsätta att vara med i kyrkorådet och som frivillig!

Vänliga hälsningar

Ulf Karlsson - f.d. Ordförande för ditt kyrkoråd.
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Varför firar vi Lucia?

Den svenska traditionen har sitt 
ursprung i både förkristna och 
kristna seder och har genomgått en 
utveckling genom århundradena. 
Det finns flera teorier varifrån 
firandet kommer. En teori är att 
firandet har en koppling till det 
sicilianska skyddshelgonet Sankta 
Lucia (ca. 238-308 e. Kr.) som dog 
en martyrdöd under kejsar Diocletianus förföljelse. Hon helgonförklarades efter sin 
död och har fått den 13 december som sin festdag inom den katolska kyrkan. Troligt-
vis har helgonet Lucia enbart namnet gemensamt med högtiden, ordet/namnet Lucia 
kommer från latinets Lux (genitiv: lucis) som betyder ljus.

Mer troligt är att högtiden har sitt ursprung i firandet av julfastans ingång. Det finns 
uppgifter från medeltiden om att julgrisen slaktades på lucianatten och det festades 
natten lång. På 1300-talet då Europa hade den julianska kalenderräkningen inföll 
luciadagen samtidigt som vintersolståndet på norra halvklotet, det var midvinter och 
årets längsta natt, alltså vinterns motsvarighet till midsommaren. Med införandet av 
den  gregorianska kalendern blev den 13 december inte längre årets längsta natt som 
nu inträffar den 21 december.  

I herrgårdsmiljöerna uppstod under tidigt 1800-tal en tradition med en vitklädd kvin-
nogestalt som ingick i vakandet. En av gårdens kvinnor klädde sig i vitt och bar en 
ljuskrans i håret. Troligtvis kom den traditionen från Tyskland där en flicka kläddes 
upp med ljus i håret för att vara ”Christkindlein”, en symbol för Jesusbarnet där de 
tända ljusen utgjorde en gloria. Denna tradition växte sig allt starkare i herrgårdsmil-
jöerna under 1800-talets första decennier och under mitten av 1800-talet började den 
sprida sig till universitetens studentmiljöer och allmänheten.

Den moderna svenska luciatraditionen har troligen sitt ursprung i Västsverige. 
Därifrån har den spritt sig över hela Sverige, svensktalande områden i Finland och 
till delar av Danmark och Norge. Lucia är en traditionell högtid som gärna firas i 
svenska sammanhang runt om i världen, självklart även i Svenska kyrkan i Wien!

Källa: Wikipedia

Missa inte Luciakonserten i St Gertruds kyrka den 15 dec!

Luciatåg Seegasse 1981
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Hänt i höst

Besök

Det är alltid lika roligt när gästande körer från olika församlingar kommer och för-
gyller våra gudstjänster. I höst har vi fått besök av körer från Karfjärdens försam-
ling, Svenljunga och Malmö. 

Även i vår kommer vi att få körbesök, då från bland annat Sundsvall och Jämtland. 
Under hösten har församlingen också  haft glädjen att få besök av ett antal olika för-
samlingsresor som valt att stanna till på Gentzgasse. Många liter kaffe har serverats 
samtidigt som personalen med stolthet fått förevisa vår vackra lilla kyrksal. 

Några av besöken har annonserats i förväg. På frågan om vi behövt något speciellt 
från Sverige har svaret alltid varit densamma: Saffran! En önskan som har uppfyllts 
med råge. Så när till exempel Trollhättans församling var här utökades kyrkans 
saffrans-förråd betydligt. Ett välkommet tillskott inför julens Lussekattsbakning! 
Tack! Andra besök har varit mer spontana, men minst lika välkomna! Kaffet räcker 
och bullar finns.

Vinprovning

Den 3 oktober anordnade Svenska Kyrkan i Wien en vinprovning tillsammans med 
Munskänkarna i Wien med temat ”vinprovning i Paulus fotspår”. Vinerna hade valts 
utifrån fyra platser där Paulus levt och verkat. Ett vin kom från Turkiet där Paulus 
föddes, ett ifrån Israel där han verkade, ett ifrån Grekland där han höll ett av sina 
mest berömda tal och slutligen ett ifrån Rom där han dog. Urban Laurin, ordförande 
i Munskänkarna i Wien, berättade om vinerna och Maria Scharffenberg om Paulus
liv. Det var ett intressant och mycket uppskattat arrangemang!

Besök från Trollhättans församling



-  8  -

40 årsjubiléum

Söndagen den 6 oktober var det 40 år sedan den första svenska gudstjänsten firades 
i Wien, då på Seegasse. Anita Kager, som då var en av eldsjälarna för att få detta till 
stånd, berättade om församlingens ursprung, texten finns att läsa i detta Wienblad. I 
en överfull kyrksal firades en festlig högmässa i vilken över 100 personer deltog!

Med oss var domprosten Hans Ulfvebrand som höll en minnesvärd predikan.
Fin musik spelades av Catharina Stenström Langelaar och Lennart Ögren,
som också ledde kören i flera framföranden.

Efter högmässan samlades alla i församlingslokalerna för ett glatt och festligt mingel 
med många glada återseenden. Bland gästerna kunde förutom f.d. kyrkoherdar Jonas 
Liljeqvist och Gunnar Pelinka även noteras Sveriges ambassadör i Wien Nils Daag 
och Sveriges ambassadör i Prag Annika Jagander.

Denna festliga dag på svenska kyrkan ger ny inspiration, motivation och glädje för 
framtiden i vår växande församling.
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40 årsjubiléum

Svenska kyrkans kör, leds här av Lennart Ögren

Domprost Hans Ulfvebrand predikar



40-årsjubiléum - Anita Kagers tal

Vårt jubiléumsfirande idag i detta vackra kyrkorum leder oss tillbaka till vår för-
samlings ursprung 1973. Initiativet till en kyrklig försöksverksamhet i Österrike 
hade tagits av dåvarande ärkebiskopen Olof Sundby, som var regionalrådets ord-
förande i Schweiz och Italien. Han hade gett Lennart Söderström, som var denna 
regions pastor i Lausanne, i uppdrag att påbörja verksamhet i Wien och den 7 okto-
ber 1973 kunde vi samlas till den första gudstjänsten i Messiaskapellet på Seegasse. 

Detta var första steget mot vår församlingsbildning och jag vill nu berätta något 
om kyrkorådets och församlingens arbete under de första tio åren, vilka präglades 
av stor glädje, entusiasm och pionjäranda och som slutligen skulle leda till att vår 
Wien-församling skulle få en egen präst 1982. Bland dagens församlingsmedlem-
mar är nog denna första tid i vår historia inte så känd. 

Aktiviteterna under dessa första år bestod av gudstjänster två till fyra gånger om 
året, ibland med efterföljande kyrkkaffe. Antalet gudstjänstbesökare stod i direkt 
relation till om kyrkkaffe serverades eller inte. Av detta drog man slutsatsen att 
gemenskapen med andra församlingsmedlemmar efter gudstjänsten var viktig. 
Eftersom denna samvaro skedde i syster Anna-Lenas hem, hade vi dock inte möjli-
ghet att ordna kyrkkaffe mer än högst varannan gudstjänst. 

De första åren var 
vår församling 
löst ansluten till 
regionalkyrkan 
i Schweiz och 
Italien i avvaktan 
på den utred-
ning som pågick 
i Sverige om 
utlandskyrkorna 
och man då antog att Österrike skulle komma att tillhöra antingen Schweiz eller 
Tyskland. 1977 blev vi av pastor Söderström underrättade om att vi inte längre 
kunde räkna med att få hans resor till Wien betalda av församlingen i Lausanne.
Vi måste söka särskilda medel från Sverige och församlingen i Wien måste själv i 
större utsträckning bidraga med egna pengar. Att detta inte var särskilt lätt framgår 
av att församlingens kassa vid denna tidpunkt innehöll 1600 Schilling.
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Syster Anna-Lena 1978
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Den då och då framkastade tanken på en julbasar i kyrkorådets regi blev åter aktuell 
och efter en mycket välbesökt julgudstjänst 1977 kom diskussionen igång på allvar. 
I april 1978 hölls ett informellt sammanträde på ambassaden, där det beslöts att kyr-
korådet skulle anordna en julbasar i december 1978. En basarkommitté bildades och 
sammanträdde första gången i maj 1978. Det beslöts också att kolonin i samband 
med basaren skulle samlas till ett gemensamt Lucia-firande. 

Under hösten 1978 arbetade kommittén med förberedelserna inför basaren och den 
9 december 1978 ägde vår första basar rum i Albert Schweitzer-Haus och denna 
blev redan första året en stor succé. Behållningen inkl. kollekten vid julgudstjänsten 
uppgick till 57 600 Schilling. Därmed var huvudsyftet med julbasaren uppfyllt, 
nämligen att ge kyrkorådet möjlighet att finansiera fyra gudstjänster per år.  

Genom att representanter från Wien deltog vid regionalrådets årsmöten i Schweiz 
fick vi de personliga kontakter med kyrkan i Sverige, som sedan skulle vara oss till 
ovärderlig hjälp vid arbetet på att få en prästtjänst i Wien. Där träffade vi dåvaran-
de ärkebiskopen Olof Sundby, som var mycket imponerad av vad församlingen 
hade åstadkommit trots avsaknad av egen präst. En person, som i högsta grad 
understödde oss i vårt arbete med att få en egen präst, var ärkebiskopens utrikes-
adjunkt George Perry. Honom hade vi också lärt känna i Schweiz och i december 
1981 besökte han församlingen i Wien och höll en välbesökt adventsgudstjänst i 
Messiaskapellet med efterföljande Luciafirande och kyrkkaffe. Efter detta besök 
sände George Perry en rapport till SKUT, där han betonade de utomordentliga 
förutsättningarna för ett fungerande och framgångsrikt församlingsarbete och till-
styrkte därför den begäran om präst, som kommit till SKUT från församlingen i 
Wien. Härefter gick det snabbt och redan i januari 1982 beslöt styrelsen för SKUT 
att inrätta en prästtjänst i Wien. 

Luciatåg på julbasaren 1980
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Nu blev det bråda dagar för kyrkorådet. Detta år stod dessutom Wienförsamlingen 
som värd för regionalrådets årsmöte och denna kyrkhelg i juni skulle organiseras 
och förberedas. Till detta möte kom också representanter från SKUT, vilka vid 
detta tillfälle kunde ge kyrkorådet besked om att en präst för Wien hade tillsatts. 
Nu hade alltså målet nåtts, men en hel del arbete återstod. Under hösten hade vi, 
förutom basarförberedelserna, en annan arbetstyngd uppgift. Den lägenhet på 
Seegasse, som vi fick möjlighet att hyra som prästbostad, skulle nu renoveras, 
ett arbete som ålåg kyrkorådet. Men allt blev klart till den 1 december, då Harald 
Kronvall tillträdde sin tjänst som SKUTs förste präst i Wien. 

Nu hade nästan 10 år gått sedan den första gudstjänsten hållits på Seegasse och 
grunden hade lagts till vår nuvarande församlingsverksamhet. 

För mig, som har följt utvecklingen av vår kyrka på nära håll, från några få 
gudstjänster om året fram till den levande församling vi har idag med alla dess 
aktiviteter och engagerade medlemmar, är det en oerhört stor glädje att få vara med 
här idag och fira vår församlings 40-årsjubileum. Med tanke på att en yngre gene-
ration nu övertagit uppgifter inom kyrkoråd och basararbete kan man med tillför-
sikt gå framtiden till mötes. 

Anita Kager

Föredrag vid 40-årsjubileum i Sala terrena den 6 oktober 2013
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Vill du ha 8000 nya vänner världen över? 
 

Gå med i SWEA Wien! 
 

I Wien är vi drygt 100 medlemmar i alla åldrar. SWEA är en 
plattform för nätverk, ömsesidigt stöd och samvaro. 

 
www.swea.org/wien 

 
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige 

med syfte att sprida svensk kultur och tradition. 
 
 

 

 



NOVEMBER

Sön 17  Sönd. f. Domssöndag Vaksamhet och väntan
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Mån 18  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 20  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 24  Domssöndagen Kristi återkomst
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Fre 29  18:00 Adventsgudstjänst

DECEMBER

Sön 1  BASAR !!! 10:00-17:00

Ons 4  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 8   2 Advent Guds rike är nära
 11:00 Familjegudstjänst med Barnens Luciatåg!

Sön 15 3 Advent Bana väg för herren
 17:00 Lucia konsert i St Getruds kyrka

Sön 22  4 Advent Herrens moder
 11:00 Högmässa

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

Ons 25  Juldagen Jesu födelse
 8:00 Julotta med grötfrukost

26 december 2013 - 7 januari 2014 är kyrkan stängd!
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JANUARI

Ons 8 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 12  Första efter trettondagen Jesu dop
 11:00 Familjegudstjänst med julgransplundring!

Mån 13  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 15  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 19  Andra efter trettondagen Livets källa
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Mån 20  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 22  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 26 Tredje efter trettondagen Jesus skapar tro
 11:00 Högmässa

Mån 27 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 29 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

FEBRUARI

Sön 2 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år
 18:00 Högmässa

Hösten/Vintern 2013/2014



Mån 3 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 5  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 9 Femte efter trettondagen Sådd och skörd
 11:00 Familjegudstjänst 
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Mån 10 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 12 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 16 Septuagesima Nåd och tjänst
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Mån 17 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 19 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 23 Reformationsdagen Det levande ordet
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Mån 24 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 26 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

MARS

Sön 2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

JANUARI

Ons 8 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 12  Första efter trettondagen Jesu dop
 11:00 Familjegudstjänst med julgransplundring!

Mån 13  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 15  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 19  Andra efter trettondagen Livets källa
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år

Mån 20  16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 22  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 26 Tredje efter trettondagen Jesus skapar tro
 11:00 Högmässa

Mån 27 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Ons 29 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

FEBRUARI

Sön 2 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus
 11:00 Högmässa
 13:00 Barnkör för barn från 7 år
 18:00 Högmässa

Hösten/Vintern 2013/2014

-  15  -



-  16  -

Det här är på gång!

Adventsgudstänst
Eftersom vi har julbasar första advent firar 
vi adventsgudstänst redan på fredagen den 
29 november kl 18:00. Självklart sjunger vi 
Bereden väg för Herran och andra klassiska 
psalmer som hör julen till.

Julbasar
Årets julbasar anordnas söndagen den 1 december kl 10:00-17:00 på Campus Brigit-
tenau, Lorenz-Müller-Gasse 1, 1200 Wien 

Barnens Lucia
Alla barn är välkomna att delta i barnens Luciatåg söndagen den 8 december. Lucia-
linnen finns att låna. Vill ni öva kom till någon av Svenska kyrkans barnkörer!

Luciakonsert
Den 15 december är det dags för vår årliga Luciakonsert i St Gertruds kyrka på 
Kutschkermarkt / Währingerstrasse. Konserten börjar kl 17:00 och i anslutning ser-
veras glögg på Svenska kyrkans innergård. Medverkande är bland annat Svenska kyr-
kans kör och solister under ledning av Lennart Ögren. 

Jullunch
Missa inte att anmäla dig till årets jullunch! Skicka din skrifliga anmälan till Maria 
Scharffenberg mellan 2 - 15 december per mail, sms, brev eller en enkel lapp på skriv-
bordet. OBS begränsat antal platser.

Julotta
För morgonpigga erbjuder vi julotta med grötfrukost på juldagen kl 8:00. 

Julgransplundring
Julfirandet avslutas med en traditionsenlig julgransplundring efter familjegudstjän-
sten söndagen den 12 januari. 
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Den som söker - han finner!

Mycket händer i vår församling. Smått som stort.  Även om vi försöker att planera 
långt i förväg vill vi också vara spontana och kunna "gripa tillfället i flykten". Men 
det finns många sätt att hålla sig á jour med allt som händer. Enklast är självklart 
att komma hit på våra gudstjänster och evenemang. Har man tillgång till dator och 
internet finns ett flertal olika sätt.

Hemsida!
Vi har dels en hemsida: www.svenskakyrkan.se/wien 
Här hittar du förutom information om kyrkans historia även information om kom-
mande händelser och almanackan. Du vet väl om att du även kan annonsera på vår 
hemsida? Ta kontakt med Maria Scharffenberg för mer information.

Facebook!
Sedan finns vi även på Facebook: www.facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien 
Här hittar du senaste nytt och även bilder från olika evenemang. Du kan se denna 
sida även om du inte är medlem på Facebook. Det är en så kallad "öppen sida"
Sista minuten - ändringar och inbjudningar till olika evenemang brukar oftast hamna 
först på Facebook. Är alltså den sida där du får de mest aktuella nyheterna som rör 
församlingen.

Veckomail!
Med jämna mellanrum skickar församlingen ut ett enkelt mail med lite om vad 
som hänt och framförallt, information om vad som kommer att hända den närmaste 
veckan. Vill du ha veckomailet?
Skicka ett mail till wien@svenskakyrkan.se eller klicka på länken på vår hemsida.

Skulle man nu inte ha tillgång till dator med internetuppkoppling, och inte har
möjlighet att komma hit regelbundet, så går det självklart bra att ringa antingen 
Maria eller Lennart som då muntligen kommer berätta vad som är på gång.

Efterlysning!! 

Tycker du om att baka? Vi söker frivilliga som kan baka mjuka kakor och bullar till 
kyrkans verksamhet. Det går bra att baka i kyrkans kök. 
Hör av dig till Lennart Ögren för mer information. 



-  18  -

Svenska i Wien 
”Orientering – en del av mitt hjärta"

Orienteringstjejen Anna Nilsson - 
Simkovics, 19 år, och hennes bror 
Erik är uppvuxna i en tvåspråkig 
familj med stort intresse för oriente-
ring. Hennes mamma Gunnel är från 
Sverige och hennes pappa Erich är 
österrikare. Anna var med på många 
barnaktiviteter och sjöng i Svenska 
Kyrkan i Wiens barnkör under flera år 
när hon var liten. På frågan ”när börja-
de du orientera” svarar Anna spontant 
”jag har alltid orienterat!” Hon var 
med sin familj på träning och tävlingar 
när hon var liten och prövade på att 
orientera själv när hon var åtta år och 
började satsa på träningen när hon var 
elva år. 

Anna gjorde Matura i Wien förra året 
och bestämde sig för att ta ett sab-
batsår och ägna sig åt orientering. Av 
en kompis fick hon tipset om skidlinjen 
på Moras folkhögskola. Då skidlinjen erbjuder en bra kombination av träning och 
undervisning och hon tyckte att det skulle vara en bra erfarenhet att bo i Sverige 
under en tid, bestämde sig Anna för att ansöka om en plats. Skidlinjen har 12 tim-
mar schemalagd träning i veckan och erbjuder dessutom träningsläger. 

Anna tränar bland annat skidåkning, löpning och cykling på folkhögskolan och 
orientering med den lokala orienteringsklubben i Mora. Förutom ämnet idrottsteori 
har Anna valt keramik och körsång som tillvalskurser. Dessutom har hon börjat en 
distanskurs i geografiska informationssystem i Lund. Kursen innehåller ämnen som 
kartografi,  databashantering och kartframställning – allt mycket användbart för en 
orienterare.

När Wienbladets redaktion når henne för en intervju är Anna på väg från Mora till 
Göteborg för att delta i en SM tävling. Anna tävlar för Ulricehamn OK när hon täv-
lar i Sverige. Familjen har en sommarstuga i närheten av Borås och har tillbringat 
mycket tid i Sverige under loven och då blivit medlemmar i Ulricehamns OK. När 
Anna tävlar i Österrike tävlar hon för OLC Wienerwald.

Anna springer på upploppet på junior VM.
Fotograf: Michael Vambera
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Efter tävlingen i Göteborg ska Anna tävla i Junior Europe Cup i St Etienne i 
Frankrike. Det är hennes sista junior tävling innan hon och hennes bror ska åka till 
Kina för att delta i Park World Tour, en stor internationell tävling för seniorer. Anna 
tjuvstartar lite i och med den tävlingen, hon fyller 20 år senare i höst och först då 
räknas man som senior i orienteringsvärlden. Det är alltså ett väldigt intensivt pro-
gram med många resor, tävlingar och träningsläger. 

Just nu går det väldigt bra för Anna och man kan läsa om en del av hennes täv-
lingar och framgångar, till exempel på Junior VW i Tjeckien tidigare i år på hen-
nes blogg:  http://ol-shop.at/anna/  Den största framgången för Anna var när hon 
tillsammans med tre österrikiska orienterare vann bronsmedalj i World Games i 
Colombia i somras. World Games är en tävling för sporter som inte är OS-sporter. 
”Det var en mycket lärorik erfarenhet som jag aldrig kommer att glömma!” säger 
Anna.  

Eftersom Anna trivts så bra under första året på skidlinjen i Mora och träningen 
under året har lett till många bra tävlingsresultat har hon valt att fortsätta på skidl-
injen ett år till. ”Varför inte fortsätta med det som är kul och ger mig möjlighet att 
träna?” Men nästa höst planerar Anna att flytta tillbaka till Wien och börja studera 
geografi. 

Vi önskar Anna all framgång för kommande tävlingar och hoppas att få välkomna 
henne till kyrkans vuxenkör när hon flyttar tillbaka till Wien!

Anna vid Siljan. Fotograf: Max Bergström



Svenska bloggare i Österrike

Mer om Anna Nilsson - Simkovic och hennes liv kan du läsa på hennes blogg  
http://ol-shop.at/anna/ 

Visste du att det finns en hel del människor som bloggar om Österrike på svenska? 
Vår egen kyrkoherdes blogg hittar du under adressen
http://wien.scharffenberg.eu/

Här kommer andra tips på bloggar:

http://nordeniaustria.blogspot.co.at/
Bloggen drivs av norska Unni Mortensen och fungerar som en anslagstavla för skan-
dinaver i Wien. 

http://vikingjoddlare.blogspot.se/
Mia – svensk småbarnsmamma i Wien bloggar om familjeliv, Österrike och annat.

http://mittiemellan.wordpress.com/
Emilie - 32 årig svensk-fransk-österrikisk kvinna bloggar om livet mellan två kultu-
rer.  

http://www.austriatravel.se/mer-info/blogg-14169939
Christian Rusner och Manfred Rusner bloggar om resor i Österrike.
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Julbasar

Årets basar kommer att anordnas i Campus Brigittenau i år igen. Vi kommer som 
vanligt att ha en julmarknad med bland annat svenska delikatesser, julpynt, godis 
och mycket annat. Förra året införde vi ett bokbord igen och eftersom efterfrågan var 
stor kommer vi att fortsätta med bokbordet. Vi har försäljning av varmkorv, smörgå-
sar, lussekatter och glögg med mera. Luciatåget framträder naturligtvis flera gånger 
under dagen. 

Precis som förra året organiseras basaren av basarkommittén, som i år består av 
följande personer: Jenny Awe, Anita Corsaro, Christian Jelinek, Per Scharffenberg-
Livbom, Maria Scharffenberg, Lennart Ögren och Cecilia Winkler.

Naturligtvis har vi många andra som tar ansvar för olika områden och som jobbar 
för att det ska bli en lyckad basar. Totalt kommer vi att vara över 100 personer som 
jobbar ideellt på basaren och på så sätt säkra Svenska Kyrkan i Wien existens. Vin-
sten från basaren är essentiell för att vi ska kunna finansiera kyrkans verksamhet. 

Skulle du vilja hjälpa till på årets basar? Hör gärna av dig till Maria Scharffenberg 
eller Lennart Ögren!

Svenska kyrkans egen glöggmugg kan 
köpas på julbasaren!
Design Johannes Mücke/ Wideshot



Småbarnsgrupper (barn mellan 0-4 år)

Vi erbjuder familjer med småbarn att träffas i kyrkans lokaler. Detta är ett sätt att 
gynna det svenska språket som modersmål. Efter en stunds lek och prat sjunger vi 
svenska barnsånger tillsammans. En viktig stund är andakten och sången i kyrkan 
innan vi fikar eller äter soppa tillsammans. 

Vi träffas varje måndag 16:00-18:00 
I samarbete med SWEA-Wien har vi startat en småbarnsgrupp som träffas varannan 
onsdag 16:00-18:00

Terminsavgift är 40 Euro eller 5 Euro för vuxna och 2,50 Euro för barn per gång. 
Är du betalande medlem i Svenska kyrkan i Wien är deltagandet i småbarns
grupperna gratis. Är du medlem i SWEA är deltagandet i onsdagsgruppen gratis. 

Barnkörer

Småbarnskören för barn mellan 3 - 6 år måndagar kl 16:30 - 17:15 
Barnkören för barn från 7 år söndagar kl 13:00

Vi bjuder in alla små sångfåglar till barnkörerna!
Tillsammans med Lennart sjunger vi enkla rörelsesånger och härliga svenska 
barnsånger. 
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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. 

Vår verksamhet
Förskola, 2-5 år

Förskoleklass, 6 år

Grundskola, åk1-6

Fritidsverksamhet

Distansundervisning, åk7-9 o Gy

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

Fax +43-(0)1-320 79 80 20   

E-post:

Hemsida:
www.svenskaskolan.at

Välkomna på ett besök!
Susanne Hiort

Rektor
Svenska Skolan i Wien

susanne.hiort@svenskaskolan.at
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Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 samlas ett piggt gäng damer och några 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 0224-37867
Mobil 0676-5909407
Mail: kager-anita@aon.at

Kommande träffar är planerade onsdagarna den 
8 januari och 5 februari.

Ordinationstider:

Må, Tis, Tor, Fre, 9-11 och 17-19

Ons, Lör 9-11

Husbesök Tidsbeställning 
minskar väntetiden!

www.tierarztpraxis-in-rodaun.at

Kontakt
Tel. 01- 889 50 80

0664-54 58 421
susannebarthaon.at

Adress-vägbeskrivning

Kaiser Franz Josefstr. 38 - 1230 Wien
Spårvagn 60 eller Buss 60A Hållplats 
Kaiser Franz Josefstrasse ca 1 minut 
till praktiken Parkering direkt utanför

Välkommen!
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Vuxenkören

Varje onsdag kl 19:30 - 21:00 övar kören i kyrkan.
Vi har en bred repertoar som spänner över allt från Bach till nyskriven musik. 

Förutom medverkan i gudstjänster har vi diverse uppträdanden både på natio-
naldag, Valborg och Lange Nacht der Kirchen.

Härnäst kommer vi förutom att sjunga Förklädd Gud även ge ett flertal Luciakon-
serter och andra uppträdanden.

Självklart välkomnar vi både gamla och nya körsångare.
Van eller ovan, sopran eller bas, Varmt Välkommen!

Lennart Ögren

Ps. Är du man, är du extra varmt välkommen :)

Instrumentalgrupp

Vi har bildat en instrumentalgrupp i kyrkan som spelar både äldre och "ny"
klassisk musik. För närvarande är vi sju personer (stråkar och klarinett)
men vi hoppas att du som känner för att spela kommer med i vår härliga
gemenskap där vi musicerar för att vid tillfällen spela i kyrkan och
kanske vid högtider.

Så ta fram ditt stråk- eller blåsinstrument och tag kontakt med mig så berättar jag 
mera!

Vi ses inte regelbundet utan efter överenskommelse!
Välkommen!
Lennart
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Wienbladet frågar: Hur brukar du fira jul?

Anders Måhlén

Julen firar vi antingen 
här i Wien eller med 
släkten i Stockholm. 
Då finns det julgran 
och svensk julmat. Det 
är viktigt för oss att 
påminna barnen om de 
värden julen står för. 

Albert Schäffer

Julafton firar vi med 
släkten. Klockan fem 
på julafton kommer 
Christkind och sedan 
är det dags för svenskt 
julbord med bland 
annat hemlagad Jans-
sons frestelse. Under 
juldagarna tillbringar 
vi mycket tid ute i 
naturen. 

Francesca, Isabella och 
Nicolas Carlini Rudner

Hos oss är det tradition att 
gå till kyrkan på julafton. 
Jultomten kommer på natten 
då alla sover och lämnar 
julklapparna. På juldagen 
vaknar barnen tidigt och 
skyndar sig att öppna alla 
julklappar. Resten av dagen 
firas tillsammans med släkt, 
god mat och mycket sång 
och musik. 

Anna Jakobson

Det är lite olika från år till 
år. Vartannat år firar jag 
traditionell svensk jul med 
familjen i Uppsala och var-
tannat år här i Österrike. En 
årlig tradition är att besöka 
svenska kyrkans julbasar.



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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Döpta

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. 

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

Vi hälsar välkomna:

Karolina Mathilda Paula Niedoba
Adrian Arne Ivan Bergström
Ebba Kristina Birgitta Ljungqvist
Otto Sixten Norek

Välsignelser över äktenskap

Matilda Hansson och Robert Grün

Anna Sofia Rydén och Roland Auberger

Svenska kyrkan i Wien - Drottning Silvias församling önskar er all lycka i ert fram-
tida liv tillsammans!
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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 verksamhet.
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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Viktig information från Sveriges Riksbank 

Efter den 31 december 2013 kan du inte längre betala med de äldre versionerna 
av 50- och 1000-kronorssedeln som saknar folieband. Om du fortfarande har 
sedlar kvar efter den 31 december 2013 har du möjlighet att sätta in de ogiltiga 
sedlarna på ett bankkonto fram till och med den 28 februari 2014. Efter den 28 
februari 2014 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 
kronor.

För mer information: www.riksbanken.se



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

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 Lennart Ögren lennart.ogren@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, Anita Kager,   
     Jessica Kührer, Anders Nilsson,   
     Cecilia Winkler, Christian Jelinek   
  
Ansvarig utgivare   Maria Scharffenberg

Annonser i Wienbladet och på hemsidan wien@svenskakyrkan.se

Upplaga     1000 exemplar

Titelblad:

Adress  Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: 7598
Telefon  01-479 65 17
Fax  01 - 479 65 17 50
E-post  wien@svenskakyrkan.se
Hemsida  www.svenskakyrkan.se/wien
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien
Bankkonto IBAN: AT741100002413387800. BIC: BKAUATWW
  Bank Austria

Stockholms stifts domprost,
Hans Ulfvebrand gästpredikar
vid firandet av 40-års jubiléet.
Foto: Anders Nilsson


