
WIENBLADET
NR 1    2011    ÅRG. 29

Barnen...
...intar en särskild plats i församlingen. Jesus säger; Låt barnen 
komma hit till mig och hindra dom inte - Guds rike tillhör 
sådana som de. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn 
kommer aldrig dit in.
Småbarnsträffarna på onsdagar kl.10 fortsätter som vanligt 
under våren. Barn med förälder träffas i lekrummet på and-
ra våningen i Svenska kyrkan. Efter en stunds lek och prat 
sjunger vi  tillsammans. En viktig stund är ljuständningen och 
sången i kyrkan innan vi äter soppa.
Barnens Kyrka - vårt namn på det som förr kallades söndags-
skola fortsätter under vissa söndagar under våren.
Barnkören övar på tisdagar mellan 16.30 och 17.30.
Är du intresserad eller har frågor kring barnverksamheten 
kontakta Agnes Falk.

Vårt fokus
En grundläggande uppgift för den kristna kyrkan är – och 
har alltid varit - att vara en plats där Gud och människor kan 
kommunicera och där vi människor också kan relatera med 
varandra. Nu är jag övertygad om att samtal mellan Gud och 
människor även kan ske utanför den kristna kyrkan, exempel-
vis inom andra konfessioner – vi kristna har inte ensamrätt att 
samtala med Gud, ingen har den ensamrätten!

Relationen med den treenige Guden, som Skapare, Befriare 
och Livgivare, inom den kristna kyrkan har genom århundra-
dena tolkats på olika sätt och många gånger lindats in i fina 
ord och tyvärr också använts som förtryckarinstrument men 
det handlar väl om att kyrkan ska vara en plats där vi männis-
kor tillsammans kan söka, tilltala, få svar från, bekänna och få 
kraft av Guds son, vår medvandrare – Jesus Kristus. Vår läng-
tan efter relation till Gud är vår kristna start- och målpunkt - 
utan detta grundfundament kan vi inte kalla oss kristna och vi 
kan inte bygga någon kristen verksamhet överhuvudtaget. 

Att vara kyrka förutsätter att vi har ett gemensamhetspers-
pektiv i vårt medvetande. I det solidariska delandet av Guds 
gåvor blir vi till ansvarstagande individer och genom den 
gemensamma relationen med Gud blir vi till jämlika, fria och 
självständiga människor. Vi kan naturligtvis söka Gud och 

ha relation till henne i vår enskildhet – i kyrkan - och ändå 
benämna oss som kristna men vi får inte glömma att det till 
syvende och sist är gemensamhetsperspektivet som är ett av 
kyrkans signum.  Vi kan starta upp och bedriva hur mycket 
verksamhet i kyrkan som helst - t.ex barngrupper, körer och 
sökargrupper, vi kan bedriva café- och basarverksamhet  men 
vi får aldrig glömma varför vi gör detta. All kyrklig verksam-
het har sin givna utgångspunkt i tron på och bekännelsen till 
Jesus Kristus - Guds son, allt annat är sekundärt.
Peter Juhlin 

Fairtrade/Rättvisemärkt
Svenska Kyrkan i Wien strävar efter, precis som många andra 
församlingar i Sverige, att puffa för användandet av fairtrade 
(rättvisemärkta) produkter i vår verksamhet. Det är ett sätt att 
arbeta för solidaritet, rättvisa och jämlikhet i en annars starkt 
polariserad och orättvis värld. Just nu använder vi fairtrade 
kaffe i församlingen.

Att handla fairtradeprodukter innebär att
skapa förutsättningar för odlare och anställda
i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- 
och levnadsvillkor, bl.a. genom att man får 
förbättrade ekonomiska villkor, att barnarbete
och diskriminering motverkas, att demokrati 
och organisationsrätten främjas och att mijöhänsyn och ekolo-
gisk produktion uppmuntras. För att handla fairtrade håll utkik 
efter ovanstående logga. För vidare info, gå gärna in på www.
fairtrade.se eller www.fairtrade.at

Fadderbarn i Kambodja
Vi vill önska Soeung Chum från
Kambodja välkommen i vår för-
samling. Soeung är vårt fadderbarn,
hon är 4 år gammal och bor till-
sammans med sina två systrar i
SOS barnby i Siem Reap alldeles
i närheten av Angkor Wat. Hon
går i förskola i barnbyn och är en
nyfiken och utåtriktad liten flicka
som tycker om att leka. Vi kom-
mer att följa Soeung framöver och
med jämna mellanrum berätta om
hennes vardag i Kambodja.

SOS barnbyar grundades av österrikaren Herman Gmeiner 
och den första barnbyn startades i Imst 1949. Idag finns verk-
samheten i 132 länder och hjälper omkring en miljon männis-
kor varje år. En grundtanke är att barnen/familjerna behöver 
mer än mat för dagen och tak över huvudet. Det handlar om 
att bygga långsiktiga lösningar, där människor kan ta ansvar 
för sin egen verklighet och på så vis skapa en större trygg- och 
frihet. För vår församling innebär det att vi på ett mikrosko-
piskt plan får vara med och bidra till en bättre och kanske mer 
rättvis värld.

Frivillighet
Du är vår Kyrka, och därför är Du så viktig! Vi undrar vad 
just Du vill bidra med till församlingen. Tycker du om att baka 
bullar och bröd eller laga soppa, vill Du aktivera Dig i Barnens 
kyrka, engagera  Dig  i kyrkorådet, arbeta med hemsidan och 
information, vara kyrkvärd eller något annat som just Du är bra 
på? Du behövs, och vårt starkaste behov är just att behövas. 
Välkommen till oss!

Svenska kyrkans julbasar 2010 blev en upps-
kattad och välbesökt tillställning även denna gång. Några tusen 
besökare botaniserade i de olika välförsedda försäljningsstån-
den, åt och drack i cafét och njöt av det proffsiga luciatåget. Vi 
som arbetar i församlingen vill TACKA alla som på olika sätt 
bidrog till att, vi även denna gång kunde genomföra basaren.



Tis 8 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 9 10.00 Småbarnsträff
 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 13 17.15 Bibelstudiegrupp 
 19.00 Mässa Prövningens stund 
Tis 15 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 16 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning
Tor 17 19.30 Bokgrupp
 
Sön 20 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan 
Tis 22 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 23 10.00 Småbarnsgrupp

Sön 27 11.00 Mässa med Barnens kyrka
 Guds mäktiga verk 
Tis 29 12.00 Lunchbön
Tor 31 19.30 Bokgrupp

April
Sön 3 17.15 Bibelstudiegrupp 
 19.00 Mässa Livets bröd 
 Kören är med och introducerar vår nya    
 mässmusik. Nybakt bröd till nattvarden.
Tis 5 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 6 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 10 11.00 Mässa med stora och små
 Försonaren PÅSKBASAR!
Tis 12 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 13 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning
Tor 14 19.30 Bokgrupp

Sön 17 11.00 Mässa med dop och Barnens kyrka
 Kristi återkomst VÅRSTÄMMA!

Under stilla veckan har vi ingen verksamhet i Kyrkan

Tor 21 19.00 Skärtorsdagsmässa
Fre 22 19.00 Långfredagsmeditation 

Sön 24 11.00 Mässa med Barnens kyrka
 Kristus är uppstånden, 
 predikan Johanna G. Lundberg, teol.dr.
 PÅSKLUNCH - se sep info
Tis 26  12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 27 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning
Lör 30 VALBORGSFIRANDE kl.18.00 med kör, tal,   
 mat och mingel. Se aktuell info på vår hemsida.

 

2011
Februari
Tis 1 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 2 10.00 Småbarnsträff 
 15.00 Seniorträff 
 19.30 Körövning

Sön 6 11.00 Mässa med stora och små    
 Uppenbarelsens ljus
Tis 8 12.00 Lunchbön 
 16.30 Barnkör
Ons 9 10.00 Småbarnsträff 
 19.00 Kvällsmässa 
 19.30 Körövning

Sön 13 17.15 Bibelstudiegrupp 
 19.00 Mässa      
 Gud verkar nu
Tis 15 16.30 Barnkör
Ons 16 10.00 Småbarnsträff 
 19.30 Körövning
(Under vecka 7 är det öppet endast för verksamhet)

Sön 20 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan
Tis 22 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 23 10.00 Småbarnsträff 
 19.00 Kvällsmässa 
 19.30 Körövning
Tor 24 17.00 och framåt Ärtsoppa och pannkakor
Lör 26 17.00 Körkonsert i Weinbergkirche,    
 Börnergasse 16, 1190 Wien.

Sön 27 11.00 Mässa med Barnens kyrka
 (=söndagsskola)    
 Det levande ordet

Mars
Tis 1 12.00 Lunchbön 
 16.30 Barnkör
Ons 2 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.30 Kör
 
Sön 6 11.00 Mässa med stora och små
 Kärlekens väg Semlor till kyrkfika

Gudstjänsterna i vår församling är en viktig sam-
lingspunkt och krafthämtning för många av oss. Under våren 
fortsätter vi med de olika former av gudstjänst/mässor som 
vi började med i höstas. Kvällsmässa, ”vanlig” mässa och 
mässa med stora och små. De söndagar då vi har en ”van-
lig” mässa klockan 11.00 kommer det att erbjudas Barnens 
Kyrka (=vår söndagsskola). Några söndagar har vi ingen 
gudstjänst i Svenska Kyrkan utan hänvisar till det rika utbud 
av andra gudstjänster som finns i Wien. 

Under våren finns många tillfällen att fira kvällsmässa mitt i 
veckan. Vi delar en enkel mässa i Taizéanda klockan 19.00 på  
onsdagar under jämna veckor. Den 3 april framför Kyrko-
kören en mässa i irländsk folkton. För mer information eller 
funderingar kontakta Anna Juhlin.



Maj

Sön 1 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan
Tis 3 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 4 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 8 11.00 Friluftsgudstjänst i Cobenzl
  Den gode herden 
 Lerums motettkör medverkar
Tis 10 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 11 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 15 11.00 Musikgudstjänst Vägen till livet
 Predikan Nils-Eric Gestegård
Tis 17 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 18 10.00 Småbarnsträff
 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 22 11.00 Mässa med Konfirmation 
 Att växa i tro
Tis 24 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 25 10.00 Småbarnsgrupp
 19.30 Körövning
Tor 26 19.30 Bokgrupp

Sö 29 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan
Tis 31 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör

Juni
Ons 1 10.00 Småbarnsträff 
 15.00 Seniorträff  
 19.30 Körövning
 
Sön 5 17.15 Bibelstudiegrupp 
 19.00 Mässa Hjälparen kommer
Mån 6 6-juni firande kl.18.00(se sep info)
Tis 7 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör - Avslutning
Ons 8 10.00 Småbarnsträff - Avslutning
 19.30 Körövning
Tor 9 19.30 Bokgrupp

Sön 12 11.00 Mässa med Barnens kyrka
  - tillsammans med Finska församlingen
 Hjälparen kommer
Tis 14 12.00 Lunchbön
Ons 15 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 19 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan

Sön 26 11.00 Mässa  med Barnens kyrka
 Den Högstes profet
 SOMMARFEST!

Bokgrupp
Några torsdagkvällar under våren 
träffas vi klockan 19.30 och låter 
samtalet flöda utifrån boken Jag 
har inte sanningen, jag söker den 
av KG Hammar och Ami Lönn-
roth.
Vi träffas följande torsdagar 31/3, 
14/4, 26/5, 9/6. Anmäl Dig till 
Peter Juhlin, senast 17/3, så köper 
vi in böcker. Välkommen!

Barn- och vuxenkör
Svenska Kyrkans Barnkör övar på tisdagar mellan 16:30 
och 17:30. Det finns möjlighet att fika från kl. 16:00. Under 
körövningen varvar vi sång, lek och rytmik. Kören vänder sig 
till barn mellan 4 och 9 år och vårens tema är Astrid Lindgren. 
Intresserad? Kontakta Agnes Falk.

Svenska Kyrkans Vuxenkör övar på onsdagar mellan 19:30 och 
21:00. En mässa i irländsk folkton samt många vår- och som-
marsånger står på repertoaren de närmsta månaderna. Kören 
består för närvarande av ett tjugotal sångare och välkomnar 
varmt nya medlemmar! Kontakt Agnes Falk.

Bibelstudiegrupp 
I anslutning till kommande termins kvällsmässor på söndagar-
nar samtalar vi om existentiella frågor, om Livet och vår tro. Vi 
använder oss av Johannesevangeliet som utgångspunkt.

Vi träffas klockan 17.15 -18.45 följande söndagar; 13/2, 13/3, 
3/4 och 5/6. För de som vill firas kvällsmässa klockan 19.00.  
Ett sätt att stanna upp i slutet av veckan och fylla på med ny 
energi. Anmälan till Anna Juhlin.

Ny biskop i utlandskyrkan
Vår biskop, Lennart Koskinen, lägger snart ner sin herdestav 
efter att ha lämnat fina avtryck hos många församlingar runt 
om i världen. TACK Lennart! 
Till ny biskop har valts Sven-Bernhard Fast, Sveriges Kristna 
Råds generalsekreterare. Vi önskar honom Guds Välsignlse i 
sitt nya uppdrag.

Lennart Koskinen Sven-Bernhard Fast

Kyrkan är stängd mellan 27 juni och 23 augusti

September
Sön 4 11.00 Mässa  med Barnens kyrka
 Tro och liv
Med reservation för ändringar
Se www.svenskakyrkan.se/wien för aktuell information



MEDLEMSKAP
För att församlingen i Wien ska kunna verka som en kristen 
gemenskap inom den världsvida kyrkan, behövs Din närvaro, 
Dina frivilliga insatser i olika sammanhang och Ditt ekono-
miska stöd. Varför ska jag betala medlemsavgift till Svenska 
kyrkan i Wien?

för att Du vill ha en svensk kyrka i Wien. • 
för att Du ska kunna döpa Dina barn och få välsignelse • 
över redan ingånget äktenskap/partneskap. 
för att Du vill ha någonstans att ty Dig i livets gränssitua-• 
tioner; födelse, död, sorg och förtvivlan. 
för att växa som kristen i gudstjänst- och andaktsliv och • 
dela gemenskap kring de stora högtiderna, tex påsk, mid-
sommar, lucia och jul. 
för att här finns ett lyssnande öra som också har absolut • 
tystnadsplikt.  

 Det finns två olika sätt att stödja församlingen ekonomiskt:

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

2) Församlingsbidrag
Du som inte betalar kyrkoskatt i Österrike, eller du som beta-
lar kyrkoavgift i Sverige, kan stödja församlingen genom att 
betala ett församlingsbidrag till oss. Bidraget är:
 € 175  Familj 
 € 100  Ensamstående 
 € 50  Pensionär
 € 10  Studerande/arbetssökande
Kyrkans bankkonto: Bankaustria 02413387800, BLZ 12000

PÅSKEN
firar vi tillsammans i Kyrkan - vi får dela berättelsen om hur 
Jesus trotsar döden och visar att Guds Kärlek når bortom det 
vi kan ana och se här - Uppståndelsens mysterium, Kyrkans 
grund. 
Tors 21 april - SKÄRTORSDAGSMÄSSA kl.19.00.
Fre 22 april - LÅNGFREDAGSMEDITATION kl.19.00.
Sön 24 april - PÅSKMÄSSA kl. 11.00 
Efter påskmässan dukar vi upp en enkel påsklunch - anmälan 
senast den 14 april till Agnes Falk. Vuxna 7 Euro, barn icke 
medlemmar 3 Euro. Gratis för barn som är medlemmar. 
Välkomna! 

VALBORG 
är en fin vårhögtid då vi samlas kring välkända vårsånger, tal 
till våren, kör, lite mat och mingel på våran innergård. Vi börjar 
klockan 18.00. Välkomna till denna fina tradition! Mer info 
kommer på vår hemsida.

Adress  Gentzgasse 10
  Portkod 4293 
  1180 Wien
Telefon +43 (0)1 - 479 65 17
Fax  +43 (0)1 - 479 65 17 50
E-post  wien@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/wien
Öppettider
Söndag Öppet i samband med gudstjänster 
Måndag 12.00 - 15.00   
Tisdag  12.00 - 18.00 Lunchbön 12.00
Onsdag 10.00 - 14.00  
Torsdag 10.00 - 14.00 
Fredag-Lördag Stängt

Vi som arbetar här:
Kantor Agnes Falk, 0699-19477215
agnes.falk@svenskakyrkan.se
Diakon Peter Juhlin, 0699-19477206
peter.juhlin@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Anna Juhlin, 0699-19477205
anna.juhlin@svenskakyrkan.se

i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien

Nationaldagen 6 juni
Måndagen 6 juni från kl.18.00 är alla välkomna att fira natio-
naldagen på vår innergård. Dryck med tilltugg, körsång, mingel 
och umgänge utlovas! Mer information kommer senare på vår 
hemsida, över mail och facebook - eller personligen via oss i 
kyrkan.
Vår personal är i Prag den dagen, så evenemanget bygger på 
frivilliga. Om du vill vara med och hjälpa till inför och under 
dagen, kontakta Ulf Karlsson, ulfhkarlsson@yahoo.se eller 
Maria Wembelius, maria.wembelius@panalpina.com

Utlandskyrkan står inför stora framtida besparingar. 
Neddragningar görs på många håll runt om i världen, även där 
besöksstatistiken är hög. Som ett led i att möta den framtid 
som kommer mot oss som församling håller vi på att tillsätta 
en visionsgrupp. Har Du tankar och idéer får Du gärna höra av 
Dig till någon i arbetslaget eller i Kyrkorådet. 

KYRKORÅDET 2011, består av
Ulf Karlsson, ordförande
Thomas Nordström, vice ordförande
Birgitta Wahlström, sekreterare
Maria Wembelius, vice sekreterare
Gudrun Zinke, kassör
Anders Axelsson, vice kassör
Marie Jansson, ledamot
Malin Pettersson, ledamot
TACK till Kyrkorådet för arbete och engagemang!


