


Prästens ord

Hur stor är församlingen?

Är en väldigt vanlig, och helt naturlig fråga, som jag 
ofta fått när jag berättar om Svenska kyrkan i Wien. 

Hur stor är församlingen? Vet fortfarande inte riktigt 
hur jag skall svara. För det beror liksom på hur man 
räknar. Det enkla svaret är ju att församlingen omfat-
tar Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Lite 
lätt förändring mot min förra tjänst när jag kunde 
köra från ena änden av församlingen till den andra 
på mindre än 30 min, 5 min om jag tog motorvägen. 
Totalt bor i dessa länder ungefär 34 miljoner människor. Nu omfattar församlingen 
inte alla dessa, utan riktar sig till de svenskar eller människor med svensk-ankny-
tning som befinner sig kortare eller längre tid i området. Och nu börjar det bli lite 
krångligt. För hur många det är vet vi inte riktigt. Har, när jag frågat ambassader 
och liknande, fått siffror som landar på ca 5000 i hela området. Av dessa befinner 
sig ungefär 1500, beroende på vem man frågar och hur man räknar, i området i 
och omkring Wien.

Nu är ju inte alla dessa engagerade i församlingen ännu, kanske jag förhoppn-
ingsfullt skall lägga till utan då måste jag titta på hur många som betalar in sin 
med-lemsavgift alternativt Kirchenbeitrag. Och då landade vi förra året på knappt 
200 medlemmar. I år är det vid denna tidnings pressläggning ca 25 som betalat in. 
Eller skall jag räkna dem som kommer på våra gudstjänster (mellan 25-40 st/gång) 
eller de som kommer på de aktiviteter vi har under veckorna? 

Hur stor är församlingen? Tja, det beror på hur man räknar!
Klart är, att ju fler vi är som engagerar oss, ju fler vi är som låter vår medlem-
savgift gå till kyrkan, ju mer saker kan vi göra. Ju fler saker kan vi hitta på.

Nu i vår börjar en ny barngrupp. Vi kommer att erbjuda konfirmation för dem som 
vill. Tankar finns på både samtalsgrupper och studiegrupper. Eller varför inte en 
matlagningsklubb? 

Hur stor är församlingen? Jag vet inte! Men jag hoppas att Du vill vara en del av 
den. Att Du vill hjälpa oss att fortsätta växa.

Varma hälsningar och Guds välsignelse
Maria Scharffenberg
PS. Helt apropå det här med att vara en del av en större helhet. Så kan jag rekom-
mendera att läsa 1 Korinentherbrevet 12 kapitel verserna 12-31.  
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Några ord från er ordförande

Under senhösten blossade det upp en intressant debatt som startades av en re-
porter på DN. Hon sökte upp Svenska kyrkan i New York efter orkanen Sandy, 
men möttes av stängda dörrar och ett, enligt henne, ogästvänligt bemötande. 
Diskussionen, som kan hittas på internet, snuddade vid en viktigt aspekt: 
Utlandskyrkan och dess församlingar har bara de resurser som finns på orten, och 
dessa resurser kommer främst från de som bor på plats.

Hårddraget är det även så för församlingarna i Sverige, men det märks inte på 
samma sätt. Fler är, av gammal vana fortfarande medlemmar i kyrkan. Skulle flerta-
let gå ur, så skulle också självklarheter som skolavslutningar, äldre- och barnverk-
samhet liksom en stor del av Sveriges amatörmusik inte längre vara så givet. 
I utlandskyrkan är du inte automatisk medlem, utan måste aktivt välja att bli det. 
Så varför skall du då det? Framförallt om du vill ha en kyrka på plats. Med en 
större medlemsbas visar vi att det finns ett intresse för en svensk församling i Wien. 
Därför sänker vi medlemsavgiften kraftigt  i år! Vi vill på så sätt göra det enklare 
för dig som brukar besöka oss i olika sammanhang att också bli medlem. 
Om du betalar kyrkoskatt till evangeliska kyrkan i Österrike, så kan du helt enkelt 
betala din kyrkoavgift till församlingen, detta räknas också som medlemsavgift. Du 
kan självklart fortfarande dra av upp till €400 i deklarationen.

Det är givetvis mycket värdefullt med många medlemmar i registret, och med 
medlemsavgifter som bidrar till en säker ekonomi. Men det som värmer allra mest 
är förstås engagerade medlemmar som deltar i det församlingen erbjuder och in-
vesterar tid och kraft för att hjälpa till i verksamheten.

En sådan kraft och värme kände jag senast vid tackfesten för alla basar-medar-
betare. Julbasaren var en alltigenom storartad succé tack vare drygt 130 medar-
betare. Nu ser vi fram emot den stundande påskbasaren! 

Men det är inte bara vid basaren som vi är beroende 
av medhjälpare. Alla ni som är med som kyrkvärdar, 
som bakar, ordnar filmkvällar, håller datasyste-
men i liv, sköter administration, skriver och skickar 
Wienblad, bokför och reviderar, är cafévärdar, 
skriver protokoll, informerar, stödjer vår barnverk-
samhet, bidrar med musik och så mycket annat – ni 
är ovärderliga och värda ett mycket varmt tack!  

Med vänliga hälsningar
Ulf Karlsson - Ordförande för ditt kyrkoråd.



Julbasaren 2012

Den 2 december slogs dörrarna på Kardinal König Haus upp för alla basarbesö-
kare. Allt var förberett, alla tomtar och älgar prydligt uppställda, glöggen värmd 
och skinksmörgåsarna bredda. Hela hösten var många i församlingen involverade i 
basarförberedelserna på ett eller annat sätt. Det var mer än 130 personer som jobbade 
frivilligt på basarhelgen och ännu fler som bidrog till den succé som basaren blev. 

Svenska kyrkan in Wiens julbasar har en lång tradition, men 2012 års basar var en 
basar med många förändringar och rekord. Det var över 3.800 personer som hittade 
till den nya basarlokalen i 13 distriktet. Trots att det var första gången som besökar-
na räknades, så vill många påstå att det är ett rekord. Försäljningen var  den bästa 
någonsin och även om kostnaderna också har ökat så blev det en god vinst som 
finansierar en stor del av församlingens verksamhet.  Det var första gången ett tiotal 
personer samlades i ett storkök för att baka över 1.700 lussebullar enligt löpande-
band principen. Det har aldrig sålts så mycket glögg eller så många varma korvar på 
så kort tid! 

De senaste åren har vi haft besök av ett gäng ungdomar från Österhaninge försam-
ling. Till den gångna basaren var det 15 personer från tre olika församlingar som på 
egen eller församlingarnas bekostnad kom till Wien för att hjälpa oss att genomföra 
basaren. Ett stort tack till församlingarna i Österhaninge, Tjörn och Skinnskatteberg 
som sände hit mycket flitiga basarmedarbetare!  

Varje år skänker kyrkan intäkterna från barnlotteriet till ett välgörande ändamål. I år 
skänktes pengar till Concordia, en organisation som hade valts av Kardinal König 
Haus och som stöder hemlösa  barn i Rumänien, Moldavien och Bulgarien samt till 
Stiftung Kindertraum som ”uppfyller sjuka och handikappade barns drömmar”. 

2012 års julbasar blev en succé, nu siktar vi på att arrangera en lika uppskattad basar 
i år!
Basarkommittén kommer även under 2013 organisera julbasaren.
Basarkommittén består för närvarande av Jenny Awe, Christian Jelinek, Maria 
Scharffenberg, Per Scharffenberg, Lennart Ögren och Cecilia Winkler. Vi söker yt-
terligare en person som skulle vilja vara med och arrangera nästa års basar! Kontakta 
gärna Maria Scharffenberg eller Cecilia Winkler för mer information!

Vi vill tacka alla frivilliga medarbetare och företag
för er insats på 2012 års basar!

Basarkommittén Svenska Kyrkan i Wien
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Förbril verksamhet i köket när 1.700 lussebullar ska bakas

Smörgåsproduktion under ledning av Torbjörn Andersson

Lucia, Ingela Johansson, kommer med ljuset i decembermörkret
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Svenskar i Wien

Wienbladet har fått en pratstund med Susanne Hiort, rektor på Svenska skolan i 
Wien. Susanne kommer ursprungligen från Älmhult i Småland och flyttade till 
Wien våren 2002 när hennes man Mats fick jobb i Slovakien. Sonen Rasmus bör-
jade då på svenska skolan och Susanne fick jobb som förskollärare. Genom en 
distanskurs på Växjö universitet vidareutbildade sig Susanne vid sidan om jobbet 
till grundskollärare och började sedan arbeta som lärare på Svenska skolan. Hösten 
2009 blev hon biträdande rektor och gick med i styrelsen. Våren 2010 tog Susanne 
över ansvaret som rektor för Svenska skolan. 

Svenska skolan i Wien erbjuder undervisning för barn och ungdomar i alla åldrar. 
Förskolan består idag av två grupper med 33 barn mellan 2 och 5 år. Lite drygt 
hälften av barnen är från Skandinavien och resten är tysktalande, huvudsakligen 
från Österrike. Grupperna är blandade vilket innebär att även de österrikiska barnen 
lär sig svenska. Av de fem pedagogerna är två från Österrike och tre från Sverige.
Grundskolan upp till årskurs 6 har i dagsläget 12 barn, antalet elever varierar lite 
från år till år. Förra året var det 22 barn i grundskolan. Undervisningen sker mellan 
klockan 8.20-14.00, efter undervisningens slut har eleverna i årskurs 1-5 möjlighet 
att gå på fritids mellan 14-17 varje dag. Förskolan har öppet mellan 8-17.

Skolan följer svensk läroplan som även lever upp till den österrikiska läroplanen. 
Svensk pedagogik tillämpas vilket bland annat innebär att lärarna bemöter varje 
barn och ser till dess behov och förutsättningar. Barnen går ut mycket och har två 
längre raster per dag. En cateringfirma levererar dagligen en varm lunch. Barnen 
serveras också frukt på förmiddagen och mellanmål på eftermiddagen. All personal 
är utbildad inom sitt verksamhetsområde.

Skolan har ett mycket bra samarbete med den amerikanska skolan samt med 
Vienna International School vilket är en stor fördel om en elev vill byta skola efter 
exempelvis årskurs 6. Det är givetvis även möjligt att byta till en österrikisk skola 
men det är inte så vanligt berättar Susanne.

Svenska skolan i Wien Rektor Susanne Hiort
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Sedan hösten 2012 använder sig svenska skolan i Wien av internetplattformen 
Infomentor. Här kan elever och föräldrar logga in och följa exakt var eleven står i 
de olika läroämnena. Kunskapskraven från läroplanen är inlagda och varje lärare 
lämnar regelbundet en kommentar. Om eleven ligger efter i något ämne är skolan 
skyldig att skriva en åtgärdsplan för att hjälpa eleven att nå målet.

Svenska skolan fungerar även som ett socialt nätverk för föräldrarna. Familjerna 
hjälper ofta varandra, umgås på fritiden och skolan blir en träffpunkt även för de 
vuxna. Många hjälper till vid utflykter och andra aktiviteter vilket gör samarbetet 
mellan skolan och föräldrarna personligt. Skolan fungerar som en förening där 
föräldrarna är medlemmar.

Sedan några år tillbaka erbjuder svenska skolan kompletterande svenskundervisn-
ing för barn som går i andra skolor och som vill förbättra sin svenska. Just nu finns 
det tre grupper, två i Hietzing samt en i amerikanska skolan i nittonde distriktet. 
Upp till årskurs 6 ges undervisningen en gång i veckan med utbildade lärare från 
Sverige. Från och med årskurs 6 erbjuds svenska som enstaka ämne genom Sofia 
distans samt handledning varannan vecka av lärarna i Wien. Efter avslutad kurs får 
eleven ett betyg i svenska.

Svenska skolan i Wien blickar ständigt framåt. Till hösten planeras ytterligare två 
grupper för kompletterande svenska som kommer hållas i Svenska kyrkan. Skolan 
är dessutom flexibel och kan på förfrågan eventuellt starta fler grupper, förutsätt-
ningen är att minst 5 barn anmäls. Det finns även funderingar på att starta en tysk/
engelsk bilingual Volkschule, något som dock kräver större lokaler än de befintliga 
i Grinzing.

Susanne berättar att skolan har flera nätverk, bland annat träffas rektorerna från de 
olika svenska skolorna från 19 olika länder regelbundet. 2011 var träffen i Wien, 
förra året i Peking och i år blir det på Mallorca. Varannan månad träffas även rep-
resentanter för de olika svenska organsationerna i Wien för informationsutbyte och 
annat samarbete.

Avslutningsvis frågar vi Susanne hur hon kopplar av från sitt aktiva jobb som en-
gagerad rektor på Svenska skolan och vad hon tycker bäst om med Wien. Familjen 
är mycket sportintresserad, går ofta på fotbollsmatcher och sportar gärna själva; 
golf, skidåkning och tennis står då på programmet. Wiens fina läge med 
naturen runt hörnet, närheten till intressanta grannländer, det stora kulturella utbu-
det samt klimatet bidrar till trivseln.

Att ta en skön promenad i Wienerwald med en bra hörbok i lurarna eller att åka in 
till vackra Wien och ta en kaffe på ett favoritcafe´och bara vara är det bästa sättet 
för Susanne att koppla av.
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Kyrkorådet 2013

Kyrkoherde: Maria Scharffenberg
Ordförande: Ulf Karlsson
Vice ordförande: Anders Rosengren
Sekreterare: Jeannette Bergström
Vice sekreterare: Anders Nilsson
Kassör: Gudrun Zinke
Vice kassör: Cecilia Winkler
Ledamöter: Marie Jansson
Suppleanter: Malin Petersson, Anne-Marie Runmark,
Catharina Stenström Langelaar, Agneta Waneck
Personalrepresentant: Lennart Ögren

Agneta Waneck
Jag är född i Västergötland och uppvuxen i Halmstad. Efter stu-
dentexamen läste jag språk i Lund för att bli lärare. Efter flera 
försök att komma in på lärarhögskolan, beslutade jag mig för att 
söka in till SAS som flygvärdinna. Det var 1971 och jag flyger 
fortfarande med bas i Köpenhamn. Det vill säga jag pendlar 
mellan Köpenhamn och Wien, dit jag flyttade när jag gifte mig 
samma år. Jag har två döttrar och en son samt ett barnbarn. Nästa 
kommer i slutet av mars. En son förlorade vi när han var fem-
ton. Jag har i många år tagit aktiv del i basararbetet i kyrkan och 
hoppas att jag som suppleant i kyrkorådet kan bidra till kyrkans fortsatta positiva 
utveckling och gläder mig att få vara med i denna gemenskap, som är så viktig för 
oss utlandssvenskar.

Catharina Stenström Langelaar
Född och uppvuxen i Danderyd, norr om Stockholm. Med 
mycket musik under hela skoltiden, blev Musikhögskolan ett 
självklart val för min altfiol och mig efter studenten. Efter en 
sommarkurs i Umeå med fantastiska musiker från Wien blev 
önskan att tillbringa ett studieår i denna musikstad verklighet. 
Det är nu över trettio år sedan. Sedan 1986 sitter jag i Österri-
kiska Radions Symfoniorkester, ORF - RSO Wien, som altfi-
olist, och är väldigt lycklig med detta omväxlande och spänn-

ande yrke. Min familj består av min man Geert, även han musiker i RSO, och våra 
barn Nils, 20 och Silvia, 17 år gamla. Svenska Kyrkan i Wien har hela tiden funnits 
med i mitt liv, men med växlande intensitet, mycket beoende på att vi bott på fel sida 
om staden för att kunna utnyttja aktiviteter under barn- och ungdomstiden. Nu, när 
den egna tiden ökar igen, gläder jag mig på att kunna få deltaga mera aktivt i den 
härliga gemenskap som vår fina kyrka på Gentzgasse utstrålar.
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Hänt i vinter

Installation
Söndagen den 21 oktober firades installation av ny personal i vår kyrka. Maria 
Scharffenberg som kyrkoherde och Lennart Ögren som musiker/assistent. 
Mottagnings- och installationsgudstjänsten leddes av biskop Sven-Bernhard Fast. 
Predikan handlade om temat vänskap; att vi inte är en gemenskap som familj, utan 
vänner i Kristus.

Det var många som medverkade under denna gudstjänst bland annat regionchef 
Stefan Bergmark, Oberkirchenrat der Evangelischer Kirche A.B. in Österreich 
Prof. Mag Karl Schiefermair, kyrkoherden i Finska församlingen i Wien Ella Buba, 
Sveriges ambassadör Nils Daag, Swea Wiens ordförande Emelie Laurin, och kyr-
korådets ordförande Ulf Karlsson. Festligheten inramades musikaliskt av kören, 
ledd av Lennart Ögren.

Efteråt samlades vi i församlingssalen för många samtal. Det blev ett mycket varmt 
och hjärtligt mottagande som ger mycket inspiration till hela församlingen och dess 
framtid.

Biskop Sven-Bernhard Fast tillsammans med Lennart Ögren och Maria Scharffenberg
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Hänt i vinter

Barnens lucia
Söndagen den 9 december hade vi barnens luciatåg. De var ett 20-tal lucior, stjärn-
gossar och tomtar som deltog. Efter förberedelse och uppvärmning i cafét skred de 
in och gjorde ett bejublat framträdande i familjegudstjänsten.

Luciakonsert
Den 16 december 2012 hölls den traditionella Luciakonserten i St: Gertruds Kirche 
med många medverkande och besökare. Förutom det vackra Luciatåget som lyste 
upp de grå vintermörkret för oss alla, förekom instrumentalmusik av Maximilian 
Bratt, violin, Catharina Langelaar, viola, Lennart Ögren, orgel. Medverkande solis-
ter var Julia Ögren, sopran och Rotraut Geringer, mezzo som bl.a. framförde en 
duett ur Händels "Messias".

Svenska kyrkans kör sjöng traditionella julsånger för att avsluta med Adophe 
Adams "O helga natt" med Lennart som solist. Med varma långa applåder fick vi 
som medverkade känna församlingens stora uppskattning och förväntan på nästa 
Luciakonsert 2013! Efteråt serverades glögg på kyrkans innergård och det var 
försäljning av matvaror, julpynt, dukar och böcker i cafét.

Julgransplundring
Söndagen den 13 januari samlades stora och små för att 
delta i en familjegudstjänst som avslutades med en rolig 
julgransplundring!

Barnens luciatåg med många lucior, tomte och tärnor

Här dansas julen ut till "räven raskar över isen"



Sön 31  11:00 Påskdagen Kristus är uppstånden
 Högmässa med kör och solister
 därefter enkel påsklunch. Anmälan.
April
Mån 1  Annandag påsk. Stängt
Ons 3  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 7 2 sönd. i påsktiden
  Påskens vittnen    
 11:00 Högmässa
Mån 8  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 10  16-18 Småbarnsgrupp 
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 14 3 sönd. i påsktiden
  Den gode herden 
 11:00 Familjegudstjänst
Mån 15  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 17 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 18  19:30 Filmkväll

Sön 21  4 sönd. i påsktiden
 Vägen till livet
 11:00 Högmässa
 12:30 Kyrkostämma

Mån 22 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 24  16-18 Småbarnsgrupp 
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 25 18:00 Allsångskväll

Sön 28 4 sönd. i påsktiden 
 Att växa i tro    
 11:00 Mässa
 Dvoraks bibliska sånger

Februari 2013 - Juni 2013
Februari
Mån 25  15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 27  16-18 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Mars
Sön 3  3 sönd. i fastan Kampen mot ondskan 
 11:00 Högmässa 
Mån 4 15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 6  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tors 7 12-18 Ärtsoppa

Sön 10  Midfastosöndagen Livets bröd
 11:00 Familjemässa 
Mån 11  15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 13  16-18 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 17  Jungfru Marie bebådelsedag
 Guds mäktiga verk
 11:00 Högmässa
 12-16 Påskbasar!
Mån 18 15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 20  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tors 21 19:30 Filmkväll

Sön 24 Palmsöndagen Vägen till korset
 11:00 Högmässa
Mån 25 15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 27  16-18 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 28 19:00 Skärtorsdagsmässa 
Fre 29  19:00 Långfredagsgudstjänst
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Mån 29 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Tis 30 18:00 Valborgsfirande på
  kyrkans innergård

Maj
Ons 1 Första maj. Stängt

Sön 5 Bönsöndagen Bönen
 11:00 Familjegudstjänst
Mån 6  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 8  16-18 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 9 Kristi himmelsfärd. Stängt

Sön 12  Söndagen före pingst
 Hjälparen kommer
 11:00 Högmässa 
Mån 13 15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 15  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tors 16 19:30 Filmkväll

Sön 19  Pingstdagen Den heliga anden
 11:00 Högmässa med besök av körer  
 från Sundsvall
Mån 20  Annandag pingst. Stängt
 
Ons 22  16-18 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Fre 24 Lange Nacht der Kirchen i samarbete 
 med Finska kyrkan. Kyrkokören ger  
 "Förklädd Gud" Se hemsida och 
 affischer för info.

Sön 26  Heliga trefaldighets dag,
 Gud - fader, son och ande
 18:00 Musikgudstjänst "Förklädd Gud" 

Sön 31  11:00 Påskdagen Kristus är uppstånden
 Högmässa med kör och solister
 därefter enkel påsklunch. Anmälan.
April
Mån 1  Annandag påsk. Stängt
Ons 3  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 7 2 sönd. i påsktiden
  Påskens vittnen    
 11:00 Högmässa
Mån 8  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 10  16-18 Småbarnsgrupp 
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 14 3 sönd. i påsktiden
  Den gode herden 
 11:00 Familjegudstjänst
Mån 15  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 17 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 18  19:30 Filmkväll

Sön 21  4 sönd. i påsktiden
 Vägen till livet
 11:00 Högmässa
 12:30 Kyrkostämma

Mån 22 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 24  16-18 Småbarnsgrupp 
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 25 18:00 Allsångskväll

Sön 28 4 sönd. i påsktiden 
 Att växa i tro    
 11:00 Mässa
 Dvoraks bibliska sånger

Februari 2013 - Juni 2013
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Mån 27  15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 29  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Juni
Sön 2  1 sönd. efter Trefaldighet   
 Vårt dop
 11:00 Högmässa 
Mån 3  15-17 Småbarnsgrupp  
 16:30 Barnkör
Ons 5  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 6 Nationaldagsfirande på
 kyrkans innergård

Sön 9  2 sönd. efter Trefaldighet  
 Kallelsen till Guds rike
 11:00 Familjegudstjänst
Mån 10  15-17 Småbarnsgrupp,   
 16:30 Barnkör
 Avslutningsfest!
Ons 12  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 16  2 sönd. efter Trefaldighet   
 Förlorad och återfunnen
 11:00 Högmässa
 konfirmation 

Sön 24  Den helige Joh.Döparens dag  
 Den högstes profet  
 
 Midsommarfest!

HÖSTEN 2013

September
Sön 1 14 sönd. efter Trefaldighet  
 Enheten i Kristus
 11:00 Högmässa
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Det här är på gång!

Filmkvällar

Tredje torsdagen i månaden 19:30 anordnar vi filmkvällar. Vi träffas den 21 mars, 
18 april och 16 maj. Tag med dryck, chips och godis! Anmäl er gärna till Christian 
Tel. 0676 613 26 27 / christian_jelinek@chello.at

Ärtsoppa

Självklart serverar vi även i vår Ärtsoppa 
och pannkakor en dag.
Närmare bestämt den 7 mars! 
Kl 12:00 steker vi första pannkakan och 
håller på fram till 18:00. Pris € 5,-

Påskbasar!

Är det svenska godiset slut? Saknar du laxen till påskbordet? En vacker duk till det-
samma? Hav förtröstan! 17 Mars slår vi upp portarna till årets påskbasar på Gentz-
gasse 10. Självklart firar vi gudstjänst tillsammans först. Försäljningen startar först 
när gudstjänsten slutat! Beräknad tid:12:00

Påsklunch 

Den 31 mars firar vi en högmässa med kör och solister. 
Därefter serveras en påsklunch. Det finns ett begränsat antal 
platser. Var vänlig lämna in din anmälan skriftligen per mail, 
SMS eller lapp, senast den 21 mars.
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Allsång

Kom och ta dig ton! Låt din röst höras! Skulle övriga inte sjunga samma melodi som du, 
sjung högre! Självklart talar jag om vår populära Allsångskväll!!!
25 april kl 18:00 slår vi an första ackordet. Självklart finns det både tilltugg och dryck 
för att hålla energin uppe och stämbanden fuktade.
Välkomna!

Valborgsmässofirande

Tisdag den 30 April kl 18:00 firar vi Valborg på kyrkans innergård.
Dryck och tilltugg. Medverkan av kören. Vem som får det ärofulla uppdraget att vara 
vårtalare är även i år en överraskning! 

Barnbiblar

Under familjegudstjänsten söndagen den 5 maj kommer vi dela ut 
barnbiblar till barn födda 2008 eller tidigare. Vill du att ditt barn 
skall få en bibel?
Anmäl dig då senast den 14 april till Maria Scharffenberg

Lange Nacht der Kirchen

Kvällen/natten den 24 maj håller många kyrkor i Wien öppet och bjuder på diverse olika 
kulturella evenemang. Svenska kyrkan i Wien medverkar i år tillsammans med Finska 
församlingen. Bland annat kommer vår eminenta kör att framföra Lars-Erik Larssons 
”Förklädd Gud”. Mer exakt information kommer på affischer och på hemsidan.

Nationaldagen

Onsdag den 6 juni kl 18:00 samlas vi på kyrkans innergård.
Med glädje och sång, gemenskap och mingel, firar vi tillsammans Sveriges nationaldag! 
Bland annat kommer kyrkans kör att sjunga. Tal av ambassadören. Självklart finns det 
bakelser och annat gott. 
Varmt välkomna!

Midsommarfest

Kom och dansa runt midsommarstången! Söndagen den 23 juni är det midsommarfest! 
Vi börjar med att små som stora firar mässa tillsammans i kyrkan. Sedan samlas vi på 
innergården och dansar runt midsommarstången, hoppar små grodor och firar en härlig 
svensk midsommar tillsammans.



Småbarnsgrupper

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 kl 15:00-17:00

I samarbete med SWEA-Wien har vi nu också startat en småbarnsgrupp som träffas 
varannan onsdag (jämna veckor) kl 16:00-18:00

Terminsavgift är 30 € eller 5€ för vuxna och 2.50€ för barn per gång. Är du beta-
lande medlem i Svenska kyrkan i Wien är deltagandet i båda småbarnsgrupperna 
gratis. Är du medlem i Swea är deltagandet i onsdagsgruppen gratis. 

VÄLKOMMEN!
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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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Barnkören (barn mellan 4-9 år)

Måndagar 16:30-17:30
Körövningen varvas med sång och rytmik. Fika finns från och med klockan 16:00. 
Under tiden kören övar, sitter många föräldrar och pratar nere i caféet.
Barnkören medverkar i gudstjänsterna för stora och små. Se kalendariet!

Seniorgruppen

Första onsdagen i varje månad träffas en grupp något äldre svenskar i musikrummet 
på Gentzgasse kl. 15.00 för trevlig samvaro kring kaffebordet. Kommande träffar 
äger rum:
Onsdagarna den 6 mars, 3 april, 15 maj (obs! tredje onsdagen i maj).

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

Hjärtligt välkomna!

Vuxenkör

Vuxenkören övar på onsdagar mellan 19:30-21:00 och medverkar i gudstjänster, 
högtider och konserter. Nya körmedlemmar är mycket välkomna. Vill du vara med 
och sjunga i kören kontakta Lennart Ögren!

Bästa körsångare!
 
Jag är mer än glad över kören i kyrkan! Ni sjunger med god kvailté, entusiasm och 
uttryck vilket är så värdefullt.
Vi har "stora saker" på gång, t.ex "Förklädd Gud" av L-E Larsson och jag skulle 
önska stor närvaro vid körövningarna för att vi skall kunna fortsätta att hålla var 
goda sångform! Välkomna att vara med ni som redan är medlemmar och ta gärna 
med nya!
 
Er kantor Lennart
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Wienbladet frågar...

Hur brukar du fira påsk?

Christian Jelinek Anne-Marie Runmark. Annica Swanson
Ja, det var en bra fråga. 
Jag brukar fira påsk 
hemma. Om det finns 
tid går jag gärna till 
gudstjänsten, speciellt på 
påskdagen. 

Vi firar på svenskt vis. Vi 
har påskris med fina fjä-
drar och äter många ägg. 
Äggen färgar och målar 
vi själva. Vi gör också en 
påsktårta med en kyck-
ling på och äter Jansons 
frestelse.

På påskdagen går vi i 
kyrkan. Vi brukar måla 
ägg som vi gömmer i 
trädgården. Ibland gör vi 
också en skattkarta, så att 
barnen får leta. Förra året 
firade vi Passah fest, 
d v s som judarna firar 
med bittra örter, saltvat-
ten m.m. 
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Svenska kyrkan i Wien på nätet

Du vet väl om att Svenska kyrkan i Wien finns på Facebook? Sök på 
www.facebook.com/svenskakyrkan.wien för snabba uppdateringar om vad som hän-
der och sker i församlingen.

Du behöver inte vara medlem på Facebook för att besöka sidan!

Vi har även en hemsida: www.svenskakyrkan.se/wien

VÄLKOMNA att titta in!

Så blir det lättare att betala av studielånet!
Om du har ett kredit-, betal- eller kontokort som är kopplat till VISA eller 
MasterCard kan du betala till CSN med tjänsten ”Betala med kort”. Se deras hemsi-
da www.csn.se  under ”Återbetalning för dig som bor utomlands”.

 

Om munskänkarna 
 
Här möts alla som är vinintresserade och som vill lära sig mer 
om vin. Vi finns på över 150 orter i Sverige och utomlands. 
Medlemsavgiften är 350 kr per år. 
 
Sedan 2011 finns en mycket aktiv avdelning i Wien som 
arrangerar vinprovningar under professionell ledning och 
utflykter till olika vinområden. Välkommen att komma som gäst 
en gång och prova om det är någonting för dig. 
 
Vi du bli medlem eller veta mer?  
Kontakta Camilla Josefsson på mobil +436766821177 eller  
e-post: camilla.josefsson@aon.at 
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Humanitära insatser i Kongo - en mission

Någon gång i livet vill många ut på "det stora äventyret"! Detta fick jag tillfälle till 
2004 då jag av en god vän fick tipset att söka tjänst som samordnare för PMU:S hu-
manitära insatser i östra Kongo i staden Bukavu med ansvar för tre länder;  Demo-
kratiska Republiken Kongo, Rwanda och Burundi. Det skall erkännas att jag började 
kallsvettas när jag började inse omfattningen av mitt jobb som chef och ansvarig för 
ett enormt geografiskt område, lokalanställd personal, säkerhetsfrågor, de språksvå-
righeter jag skulle ställas inför samt de olika projektområden som jag inte alls hade 
kunskap om men har jag Guds och familjens välsignelse så antar jag utmaningen!

I denna artikel begränsar jag mig till Kongo. Landets historia handlar om skövling, 
plundring och krig, där bl.a. den belgiske kungen Leopold den II gjorde landet till 
sin privata egendom. Ingen vet hur många som dödats i Kongo under historien. Se-
dan 1996 har Kongo ständigt stått inför flera väpnade konflikter. 1998 startade det 
största kriget som kallats "Afrikas första världskrig" som involverade arméstyrkor 
från sju olika länder. Respekten för mänskliga rättigheter är näst intill obefintlig. 
Rättssystemet är direkt havererat och våldtäkter och godtyckligt dödande av civila 
(mest kvinnor) är dagliga inslag.

Jag bodde i Bukavu som ligger på en halvö vid södra änden av Kivusjön vid floder 
Ruzizi mot gränsen till Rwanda. Bukavu har subtropiskt klimat och ligger på 1.550 
m höjd. Bergen som omger staden är 2000 m.'Mitt första möte med mina medarbeta-
re/pastorer var vid en samling där förutom dessa ett 50-tal nyfikna hade samlats för 
ta en titt på mzungu (vite mannen) som nu skulle leda detta till synes oöverkomliga 
arbete dvs. samordna fem olika projekt i Kongo och tre i Rwanda. För att nämna nå-
gra handlade det om ett nutritionsprojekt dit mycket undernärda spädbarn kom och 
indelades in tre olika kategorier. Dödligheten var stor bland dessa barn.

Under min tid i Kongo gjordes en film på 13 min. med titeln "Kongos kvinnor, män-
nens slagfält". Man räknar med att i genomsnitt blir 40 kvinnor våldtagna och mör-
dade varje dag i denna del av landet och då är mörkertalet stort skall man veta. De 
flesta förövare är soldater. Ett av de större projekten var riktat direkt till kvinnor som 
hade blivit utsatta för obeskrivligt våld men överlevt. På Panzisjukhuset där överlä-
karen och gynekologen Dr Denis Mukwege är chef blir de flesta kvinnor opererade 
efter att ha blivit söndertrasade i underlivet 
efter upprepade våldtäkter. Det är bl.a. PMU 
som stöder detta numera världsbekanta 
sjukhus.
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Bara i Bukavu räknar man med att det finns 20 000 gatubarn och i huvudstaden 
Kinshasa 1 miljon. De flesta är barn vars föräldrar dött i våldets och krigets Kongo 
och på så sätt lämnats ensamma att klara sin överlevnad på ett eller annat sätt. 
PMU bedriver också skolprojekt på alla nivåer med bl.a. läromedlestillverkning, 
lärarutbildning och naturligtvis ren undervisning av skolelever. Samtliga pro-
jekt drivs i samarbete med lokala kyrkor och det som går under samlingsnamnet 
CEPAC (Communauté des Églises en Afrique Centrale).

Trots all misär, våld och fattigdom förlorade man aldrig tron på Jesus Kristus! I 
kyrkorna bad man, sjöng till fantastiska rytmer av lokalt tillverkade instrument, 
i improviserade stämmor Bwana asifiwe! Gud till ära! börjar alltid predikan som 
ibland räckte i mer än två timmar på kiswahili eller mashi men även på franska. 
Tron på Gud är starkare än klippan för dessa människor som man rent mänskligt 
sett skulle kunna tänka sig skulle ha förlorat sin tro för länge sedan.

Vid ett tillfälle då familjen var på besök, predikade min fru Agneta i kyrkan i 
Kalagane 7 km utanför Bukavu och som tack för insatsen fick hon ta emot en livs 
levande get, som fick en tillfällig bostad i en lekstuga på missionsstationen. Barnen 
Calle och Julia skötte den med stor omsorg men sedemera gavs geten till min
sekreterare Lucien och vad jag vet blev den små småningom middagsmat till en hel 
familj!

Nära årsskiftet 2008 återvände jag till Sverige med minnen ifrån Kongo, Rwanda 
och Burundi som för alltid kommer att finnas ingraverade i mig. Mungu akubariki 
sana! (Gud välsigne dig).

Lennart Ögren, fd. missionär i Kongo



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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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. 

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.
Du vet väl om att du kan få ett dop enligt Svenska kyrkans ordning även i Österrike, 
Tjeckien, Slovakien och Ungern?
Bara kontakta vår kyrkoherde Maria Scharffenberg så berättar hon mer.

Döpta

23 december 2012
Oliver Kienast Frenning, Oberrussbach

Begravningar har hållits för

Den 22 november
Ingeborg Freij 

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

Den 27 januari
Birgit Blom



Konfirmation!

Vad betyder ”kristen tro”? Vad handlar egentligen Bibeln om? Varför firar vi påsk 
och jul? Vem är Gud?, och vad händer egentligen efter döden?

Detta är några av de frågor som vi kommer ta upp när vi nu startar Konfirmations-
läsning!

Är du mellan 14-20 år och har ännu inte konfirmerat dig?

Vill du vara med?

Välkommen!

Vi träffas i kyrkan söndagar efter gudstjänsten 13.00. Första träffen är söndag 3/3!
Har du frågor eller funderingar: kontakta Maria Scharffenberg.
Vill du vara med men har sett detta försent? Slå en signal till Maria. 
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Samtalsgrupp
Är du redan konfirmerad, men vill prata om tro och liv? Hör gärna av dig till
kyrkoherden som planerar att starta en samtalsgrupp!

NYA MEDLEMSAVGIFTER 2013 

2)   Medlemsavgift I år sänker vi medlemsavgifterna! 
 
€ 120 Familj (två vuxna + ev. barn)  
€ 60 Vuxen  
€ 40 Pensionär 
€ 10 Studerande / arbetssökande 
 
Medlemsavgiften är per kalenderår och vi vill att du betalar den under första 
kvartalet på året.  

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 (nytt belopp) .  
Se mer på hemsidan eller i Wienbladet! 

TACK för att du stödjer din församling! 



  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 Ulf Karlsson ulfhkarlsson@yahoo.se
 mobil 0664-736 048 83

Wienbladet
Medverkande i detta blad   Jeannette Bergström, Christian Jelinek, 
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