


Vad du är modig!

”Vad du är modig!” Det är den kommentar jag och min man oftast får höra 
när vi berättar att jag fått tjänst som kyrkoherde i Wien och att hela familjen 
flyttar i augusti. ”Vad tufft av er!” ”Vad ni är modiga!” säger de och tittar 
på oss med den där blicken som är halvvägs beundrande, halvvägs uttrycker 
allvarliga tvivel angående vår mentala hälsa.

Efter några gånger börjar jag själv fundera. Vad har vi gett oss in på? Är Wien 
ovanligt farligt och det är därför folk tycker att vi är modiga? En snabb koll med 
folk på plats visar att det inte är så, utan tvärtom. Wien verkar vara en underbar 
stad att bo och leva i.

Så varför tycker då folk att vi är modiga? Att det är tufft av oss? Kanske är det för 
att vi vågar bryta upp och göra något nytt? Gå från det säkra, trygga, invanda till 
det nya och spännande, men också osäkra, ovana, på sätt och vis, otrygga. Jo, han-
den på hjärtat, känns det lite som att kasta sig ut på djupt vatten. Vad kommer att 
ske? Kommer jag klara av det?

När detta skrivs är jag fortfarande i Sundsvall, Sverige. När du läser detta har jag 
jobbat några veckor i Wien, Österrike. Frågorna är många, oron finns där. Kan 
ärligt säga att skall jag beskriva mina känslor så är ordet ”modig” inte det första 
jag tänker på. Snarare ”nervös”.

Varför gör vi då detta?  Varför säljer vi vårt underbara hus och flyttar till Wien?
Mitt svar är enkelt. För drygt 20 år sedan kallade Gud mig att bli präst. Jag sva-
rade på det kallet, och här är jag. Huruvida Gud har kallat mig specifikt till Wien, 
överlåter jag åt Er att bedöma. Men jag tror att jag, var jag än är i världen, går på 
hans uppdrag. Var jag än är i världen, vad jag än är, går han med mig och är min 
medvandrare. 

Är jag modig, eller dumdristig? Jag vet inte. Det 
enda jag vet att som Guds medvandrare ställs vi 
ständigt inför nya utmaningar. Får vi möjligheter-
na att möta nya människor, utveckla oss själva 
och växa som människor. 

Välkommen att vandra tillsammans med oss!

Maria Scharffenberg
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Kyrkorådets ordförande har ordet

Våren 2012 bjöd på många händelser och bråda dagar för vårt 3-månaders-arbet-
slag. Varmt tack Agnes för dina 2 ½ år som du har varit hos oss, och stort tack 
Jenny och Jonas för eran intensiva insats sedan april! 

Under  två dagar i maj 2012, hade vi besök av ledningen för utlandskyrkan. Som 
avslutning hade vi en öppen församlingskväll i kyrkan som var mycket välbesökt 
och avlöpte i en mycket positiv anda. Anders Bergkvist, chefen för utlandskyrkan, 
var noga med att klargöra att syftet med besöket inte var för att utvärdera vidare 
förändringar, utan en ordinarie studieresa för ledamöter av  Rådet - utlandskyrkans 
styrelse. Besökarna var mycket glada för den stora uppslutningen och intresset för 
Svenska kyrkan i Wien som de kunde se under dagarna. De visade ett speciellt 
intresse för våra planer att strukturera frivilliggrupper. Ett stort tack till alla er som 
visade ert engagemang på olika sätt under dagarna!

Vi  är redan mitt uppe i en förändringsfas, när vi minskar personalen till två per-
soner från hösten. Som en följd av det stryker vi våra fasta öppettider (se separat 
info). På så sätt har Maria och Lennart bättre möjlighet att söka upp och träffa folk 
i vardagen, och dessutom blir det mer tid över för att ta emot besök på de tider som 
besökarna kan komma. Vi ökar alltså flexibiliteten. Ändringen har gjorts i samråd 
med Jonas Liljeqvist eftersom antalet spontanbesök fortfarande är mycket få. 

Nu ser vi i kyrkorådet med förväntan på att tillsammans med vårt tillträdande 
arbetslag kunna omsätta olika planer för att få igång en varaktig och blomstrande 
verksamhet. Ett hem där alla nya och gamla Wien-svenskar kan känna sig välkom-
mna. Stommen för en sådan verksamhet är många frivilliga medarbetare. Det vill vi 
bygga upp genom olika frivillig-grupper, där vi jobbar tillsammans med personalen 
med olika uppgifter. Vi hoppas att var och en skall kunna hitta sitt intresseområde 
för att kunna bidra någon gång då och då. Håll utsikt efter vidare information om 
frivilliggrupper allt efter som vi bygger upp dem.  

Vi kommer även fortsättningsvis bygga vår församling på stöd i form av medlem-
savgifter eller kyrkoskatt och genomförande av julbasaren. Men det bästa sättet att 
stödja er församling är att delta i det utbud av veckogrupper, gudstjänster, firanden 
och samlingar som finns. Om du känner att du saknar något – var med och ge 
förslag och delta i uppbyggnaden av ny verksamhet. 
Vår personal och våra lokaler finns här för oss – det är vi som är Svenska kyrkan i 
Wien!  

Med vänliga hälsningar
Ulf Karlsson - Ordförande för ditt kyrkoråd.
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Maria Scharffenberg

Vi vill gärna välkomna vår nya präst 
Maria Scharffenberg till Svenska kyrkan 
i Wien! Maria Scharffenberg har blivit 
anställd på ett år och kommer att arbe-
ta tillsammans med assistent Lennart 
Ögren. 

Maria Scharffenberg är född och uppvu-
xen i Västergötland. Önskan att bli präst 
växte fram redan i tonåren. ”Det var 
Gud som kallade mig till det här yrket” 
berättar Maria. 

Marias familj består av hennes man Per 
och dottern Beatrice. Per är datatekni-
ker inom Svenska kyrkan och ansvarar 
för datasystemet i några församlingar i 
Härnösands stift. Beatrice är 12 år och kommer att börja på Vienna international 
School här i Wien. De ser alla med spänning fram emot ett år i Österrike. 

De senaste 15 åren har Maria jobbat som präst i Sundsvall, i Härnösands stift, där 
hon trivs mycket bra. I stiftet finns det många döva, vilket ledde till att Maria lärde 
sig teckenspråk. Hon håller nu ibland gudstjänster på teckenspråk. ”Det är viktigt 
att ha möjligheten att fira gudstjänst på sitt eget språk” säger Maria. 

Maria pratar förutom svenska även engelska och är på god väg att lära sig tyska. 
Som förberedelse inför Wienflytten har Maria bland annat köpt en hörkurs på 
tyska som hon lyssnar på under lediga stunder. Hon tycker att det är viktigt att vara 
utåtriktad när man lär sig ett nytt språk och tala mycket med andra som kan språ-
ket. Det var på detta sätt som hon också lärde sig teckenspråk så bra.

På Wienbladets fråga om vad hon förväntar sig av sin vistelse i Wien vänder hon på 
frågan och vill veta: Vad har ni för förväntningar på oss? Hon tycker att det är vik-
tigt att kommunikationen fungerar i församlingen. Det är första gången som Maria 
åker en längre period utomlands och första gången som hon är i Österrike.  ”När 
jag fick höra talas om tjänsten, kände jag att det skulle passa mig och min familj” 
säger hon. ”Vi har hört mycket gott om Österrike och Wien och vi ser mycket fram 
emot att lära känna Svenska kyrkan i Wiens församling”. 
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Lennart Ögren

Lennart Ögren kommer ursprungligen från Skellefteå i Västerbotten. Efter att ha 
avlagt akademisk examen i Uppsala började han på lärarhögskolan och utbildade 
sig till språklärare i svenska, tyska och franska.

Under studenttiden i Uppsala sjöng Lennart i kör och började även ta sånglektioner 
i Stockholm. Han sökte in till Operaskolan och blev antagen i Göteborg. Han job-
bade sedan på Stockholmsoperan, Norrlandsoperan och har även jobbat utomlands. 
Han har bl.a. studerat sång i Wien!

Efter en sångkarriär på 12 år fick Lennart och hans fru Agneta sonen Carl Johan 
1987 och dottern Julia 1990. Lennart valde så småningom att återgå till sitt jobb 
som lärare. 1998 beslutade sig familjen för att flytta ner till Lennarts svärföräl-
dragård utanför Sala. I samma veva fick han en förfrågan om han ville jobba med 
biståndsarbete. Lennart tackade ja och flyttade ner till Kongo, där han stannade i 
fyra år och arbetade som projektansvarig för humanitära insatser.

Kyrkan och musiken har alltid varit en stor och viktig del i familjens liv, därför föll 
det sig naturligt för Lennart att så småningom utbilda sig till kantor. För närvarande 
arbetar han som kantor i Skinnskatteberg i Västmanland.

Lennart tycker att det ska bli väldigt roligt att arbeta hos oss i Wien. Han kommer 
naturligtvis att sakna sin familj - hans fru kommer att studera kammarmusik vid 
Mälardalens högskola och båda barnen studerar. 

Han har redan samlat erfarenhet inom utlandskyrkan och har bland annat jobbat en
sommar i Bryssel och i Antwerpen. Lennarts arbetsuppgifter kommer främst att 
vara den musikaliska inriktningen och han gillar att baka och laga mat. Vi ser alla 
fram emot att njuta av hans kreationer!

Vi hälsar Lennart Ögren varmt välkommen till församlingen!
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Ärtsoppa

Torsdag den 20 april var det full fart i 
Svenska kyrkans café och Wienbladets 
utsände var själv där för att njuta av 
Jenny Awes supergoda ärtsoppa och 
Jonas Liljeqvist smaskiga pannkakor. 
Sammanlagt serverades ca 10 liter ärtsop-
pa och 150 stycken pannkakor. 

Ärtor med fläsk har varit en populär 
maträtt sedan länge. Förklaringen till att 
ärtsoppa har blivit en klassisk torsdags-
mat tros vara att fredagen under medelti-
den var en fastedag och att man därför 
behövde äta en stadig måltid på torsdagen. 
Ärtsoppan gav kraft och energi och använ-
des länge som grundföda hos befolknin-
gen i Sverige. 

Att ärtsoppan är så energigivande är säkert 
också förklaringen till att den är en omtyckt maträtt i skolbespisningen och inom 
militärtjänstgöringen. Redan forna tiders svenska krigshärar hade ärtsoppa som bas-
föda och som variation till ärtsoppan fick soldaterna ibland njuta av surströmming. 
Ärtorna var lätta att transportera och surströmmingen var hållbar. 

På 1500-talet fläckades ärtsoppans historia genom Gustav Vasas söner Johan III och 
Erik XIV:s avsky mot varandra. Det slutade med att Erik på order av Johan förgifta-
des av arsenik-kryddad ärtsoppa och dog. 

Ärtsoppans popularitet har emellertid trots detta stått sig in i våra dagar. Detta såg 
vi inte minst på Kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllopsmeny där de 

valde att servera kall grön ärtsoppa med 
Kalixlöjrom som förrätt. Wienbladets 
utsände har dock svårt att tro att den 
ärtsoppan kan mäta sig med den utsökta 
ärtsoppa som serverades i Svenska kyr-
kan i Wien. "Oj, så gott! Jag vill absolut 
ha en portion till!" utbrast en lyrisk gäst. 
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Valborgsfirande

En underbar sommardag hälsade vi våren välkommen! På kyrkans innergård samla-
des över 120 glada personer som ville fira Valborg tillsammans. Kyrkans kör sjöng 
fint under ledning av Agnes Falk. Medverkande var bland andra Rotraut Geringer 
och Catharina Langelaar. Utöver välkända vårsånger spelades Tourdion som är en 
historisk dans från Renaissancen.

Valborgstalaren Johan Eliasson från Svenska Handelskammaren påminde om vårens 
kraft som förnyelse, känslan om uppbrott och att gå in i en ny framtid med fröjd.
Övergången från vinter till vår, som ett bokmärke. När man ser in i elden kan man 
tänka på det gångna men mest på det nya man vill göra under det nya året.
„Ägna en tanke idag när du ser in i elden, till de drömmar och planer vi alla envar 
hyser för våra liv. Det är nu som morgondagen anläggs“ Han påminde om de två 
kulturer som förenas här på innergården, den svenska och österrikiska, vilka är 
underbara. En anledning till tacksamhet.

Efter sång och tal bildades en kö vid buffén där det fanns varmkorv och goda 
bakelser. För grillningen stod Gerhard Zinke.

Det blev en fin gemenskap på kyrkans innergård till sent på kvällen.

Ett fyrfaldigt leve för våren!



Oavsett om du är på jakt efter lägenhet i stan eller stuga 
i alperna är det klokt att ta hjälp av någon som kan den 
lokala marknaden. Vi finns på plats i Wien och har lång 
erfarenhet av bolån. Kontakta oss så hjälper vi dig hela 
vägen fram till din nya adress.

Välkommen till Handelsbanken. Självklart talar vi svenska.

Niederlassung Wien
Schubertring 2
1010 Wien
Tel +43 1 513 8545 0
wien@handelsbanken.se
handelsbanken.at

Funderar du på  
en ny utsikt?
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Barnbiblar
 
Under mässan för stora och små söndagen den 13 maj, delades barnbiblar till barn 
födda 2007 eller tidigare ut. Nedan signerar Jonas biblar till Agnes, Laura och 
Lukas.

Vårvandring

Lördagen den 12 maj samlades ett gäng hurtiga församlingsbor - trots regn, för att 
vandra mellan vingårdarna i Neustift am Walde. Eftermiddagen avslutades med ett 
besök på en Heurigen med god mat och dryck.

Pianoafton 

Onsdagen den 16 maj spelade studenter från Universität für Musik und darstellende 
Kunst i Wien verk av Beethoven, Chopin, Rachmaninov och andra.  Kvällen var 
mycket uppskattad och publiken njöt av den vackra musiken.



-  10  -

Nationaldagsfirande

Nationaldagen firandes med körsång under Agnes Falks ledning och tal av Ambassadör Nils 
Daag och Jonas Liljeqvist och naturligtvis ”Du gamla,du fria”.

Nils Dag framhöll i sitt tal vilken viktig roll Svenska kyrkan har för svenskar i Wien vad det 
gäller gemenskap i gudstjänster, tradition och kultur. Största delen i att främja ”det svenska” 
har just Svenska kyrkan med dess aktiviteter och engagemang. Efter talet stämde alla in i 
nationalsången.

I Jonas Liljeqvists tal blev Evert Taube nämd som svensk nationalskald i ord och toner om 
Sverige. „Borta bra men hemma bäst“, var ett nyckelord i sammanhanget. 

Medverkande var också Catharina Langelaar och Maximilian Bratt, som också bjöd på glad 
spelmansmusik vid samvaron efter den officiella delen. Efter sång och tal blev det rörelse till 
den goda buffeen samt goda bakelser som dessert.

Gemenskapen på kyrkans innergård höll på till sent på kvällen.
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Musik i sommarkväll 

Söndagen den 17 juni njöt vi av en sommarkväll med musik och andakt. Omkring 40 
personer hade samlats för att lyssna på Maximilian Bratt, Catharina Langelaar och 
Agnes Falks musik. 



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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Midsommarfirande

Söndagen den 24 juni var det midsom-
mardagfirande på kyrkans innergård med 
en fint smyckad midsommarstång. Över 
100 personer kom till firandet denna 
underbara, soliga och mycket varma 
sommardag!

Midsommarfirandet inleddes med en 
gudstjänst där kyrkans kör och barnkö-
ren sjöng under ledning av Agnes Falk. 
Rotraut Geringer och Maximilian Bratt avslutade mässan med vacker sång och 
musik. 

Efter en fin gudstjänst sjöng några körmedlemmar sommarvisor, medan alla 
strömmade ut på innergården där redan midsommarstången väntade. Danserna och 
lekarna blev musikalisk ledda av Agnes Falk, Catharina Langelaar och Maximilian 
Bratt. Sen väntade en fin buffé med matjessill, lax, färsk potatis och köttbullar mm. 
En fin gemenskap på kyrkans fullsatta innergård avrundade denna oförglömliga dag.

Samtidigt så var det den sista officiella tillställning för vårt arbetslag: Jonas Liljeq-
vist som vikarierande kyrkoherde, Agnes Falk och Jenny Awe. Det blev en mycket 
hjärtlig avtackning som kyrkorådets ordförande Ulf Karlsson framförde under långa 
applåder.



September

Sön 2 13:e söndagen efter trefaldighet  
 11:00 Mässa  Medmänniskan
Mån 3 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 5 10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Sön 9 14:e söndagen efter trefaldighet 
 11:00 Mässa Enheten i Kristus
 H-C Granaas
Mån 10 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 12 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Sön 16 15:e söndagen efter trefaldighet
 11:00 Mässa Döden och livet
Mån 17 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 19 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör
Tor 20 19:30 Filmkväll  
Lör 22 18:30 Musikcafé med SAS-kören

Sön 23 16:e söndagen efter trefaldighet
 11:00 Mässa Ett är nödvändigt 
Mån 24 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 26 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Sön 30  Den helige Mikaels dag 
 11:00 Friluftsgudstjänst  Änglarna 
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Oktober

Mån 1 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 3 10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör
Tor 4 12:00-19:00 Ärtsoppa

Sön 7  18:e söndagen efter trefaldighet
 11:00 Mässa Trons lyhördhet
 Oscar Fredriks kammarkör medverkar
Mån 8 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Tis 9 17:00 Basarförberedelser
Ons 10 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Allsångskväll

Sön 14 Tacksägelsedagen 
 11:00 Mässa med stora och små  
 Lovsång barnkören medverkar
 Bok/CD/DVD bytareftermiddag
Mån 15 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Tis 17 19:00 Unga vuxna träff
Ons 16 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör
Tor 18 19:30 Filmkväll

 

Hösten 2012



Sön 21 20:e söndagen efter trefaldighet
 11:00 Mässa Samhällsansvar
 Officiellt mottagande av vår nya kyrkoherde och   
 ny musikassistent.
Mån 23 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Tis 24 17:00 Basarförberedelser
Ons 25 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Sön 28 21:e söndagen efter trefaldighet 
 11:00 Mässa Att leva tillsammans 
 12:30 Kyrkstämma
Mån 29 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 30 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

November

Sön 4  Söndagen efter alla helgons dag 
 11:00 Mässa Vårt evighetshopp

Gudstjänster 
onsdagar klockan 19:00 och söndagar klockan 11:00.

Oktober

Mån 1 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 3 10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör
Tor 4 12:00-19:00 Ärtsoppa

Sön 7  18:e söndagen efter trefaldighet
 11:00 Mässa Trons lyhördhet
 Oscar Fredriks kammarkör medverkar
Mån 8 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Tis 9 17:00 Basarförberedelser
Ons 10 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Allsångskväll

Sön 14 Tacksägelsedagen 
 11:00 Mässa med stora och små  
 Lovsång barnkören medverkar
 Bok/CD/DVD bytareftermiddag
Mån 15 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Tis 17 19:00 Unga vuxna träff
Ons 16 10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör
Tor 18 19:30 Filmkväll

 

Hösten 2012
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Småbarnsgrupper (barn mellan 0-4 år)

Vid två tillfällen i veckan har vi småbarnsgrupper där föräldrar med småbarn kan träffas. 
Efter en stunds lek och prat sjunger vi barnsånger tillsammans. En viktig stund är ljuständ-
ningen och sången i kyrkan innan vi fikar eller äter soppa tillsammans.

Måndagar ( OBS! NY DAG!!) 15:00-17:00
Onsdagar 10:00-12:00 

Är du betalande medlem i Svenska kyrkan i Wien är deltagandet i småbarnsgrupperna gra-
tis. Om du inte är medlem kostar det 30 € per termin.

Barnkören (barn mellan 4-9 år)

Måndagar ( OBS! NY DAG!!) 16:30-17:30
Körövningen varvas med sång, lek och rytmik. Fika finns från och med klockan 16:00. 
Under tiden kören övar sitter många föräldrar och pratar nere i caféet. Det går också bra att 
lämna barnen och sedan komma och hämta dem klockan 17:30.
Barnkören medverkar i gudstjänsten den 14 oktober.
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www.daantje-shop.com
1070 Wien Bandgasse 10

kids design

Bunte skandinavische Kindermode.
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Förändring av öppettider

Istället för fasta öppettider mitt på dagen ökar vi flexibiliteten. Från och med kom-
mande höst gäller följande när du vill besöka oss på kyrkan:

Kyrkan har alltid öppet för alla under aktiviteter, liksom minst 30 min före och efter. 
Våra fasta aktiviteter under veckorna äger för närvarande rum:

Må 15:00-17:30    
On 10:00-12:00, 19:00-21:00 
Sö   11:00-ca 13:30

Dessutom finns andra aktiviteter med mindre regelbundenhet, se i kalendariet för 
den aktuella veckan. Kalendariet hittar du även på vår hemsida www.svenskakyrkan.
se/wien 

Det finns alltid plats att sitta ner ostört från pågående aktiviteter om du önskar.
Om du vill besöka oss på annnan tid kan du ta direkt kontakt med Maria eller Lenn-
art (mail och telefonnummer finns på baksidan av Wienbladet eller hemsidan). Vi är 
alltid glada för besök och samtal! 

Seniorgruppen

Första onsdagen i varje månad, med undantag av juli och augusti, träffas en grupp 
något äldre svenskar i musikrummet på Gentzgasse kl. 15.00 för trevlig samvaro 
kring kaffebordet. Höstens träffar äger rum:
Onsdag den 5 september
Onsdag den 3 oktober

I allmänhet kommer 6 – 12 personer till dessa träffar. Vi har då och då program i 
form av svenska filmer eller föredrag, men just nu vill de flesta bara prata. Någon 
gång gör vi en utflykt till Heurigen, en programpunkt, som brukar ha stor uppslut-
ning. 
Vi är givetvis även öppna för nya ideér och förslag. För Er som ännu inte deltagit: 
Kom gärna förbi någon gång. Ni behöver inte föranmäla Er. 

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

Vuxenkören övar på onsdagar mellan 19:30-21:00. Kören består för närvarande av 
ca 25 sångare och välkomnar varmt nya medlemmar. Kören medverkar i gudstjän-
ster och på högtider som t.ex. på Valborg och nationaldagen. Under adventstid har 
kören flera luciauppträdanden och en mycket uppskattad luciakonsert i St Gertruds 
kyrka. Vill du vara med och sjunga i kören kontakta Lennart Ögren!

Wienbladet

Nästa nummer av Wienbladet kommer ut i slutet av oktober och innehåller då akti-
viteter från november till februari. Om du har idéer eller vill bidra med en artikel 
till kommande utgåva, ta kontakt med Cecilia Winkler (cecilia.winkler@drei.at) 
eller Jeannette Bergström (jeannette.bergström@univie.ac.at).
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SVT World nu i hela världen via IPTV               
Pressrelease

-Vår målsättning har varit att utvidga sändningarna till hela världen och nu är vi 
äntligen där, säger kanalchef Riffa Hänninen.

SVT World är SVT:s kanal för svensktalande i Finland och för svenskar i utlandet. 
Kanalen startade med sändningar till Finland 1988. 1997 inleddes sändningar via 
satellit till Europa och 2005 till Asien, Australien och Afrika. 2009 togs steget mot 
ny teknik då kanalen startade sändningar till Nordamerika via IPTV. Nu utvidgas 
IPTV-sändningarna till hela världen. Alla sändningar utom marksändningarna i 
Finland är krypterade.

Nu har en öronmärkt hybridbox för mottagning av SVT World både via satellit 
och IP tagits fram. - Tittare som tidigare inte kunnat använda parabol eller bott i 
områden utanför täckningsområdet har nu möjlighet att ta emot kanalen via bred-
band. Vi har redan fått intresseanmälningar från bland annat Hongkong, Venezuela 
och Indonesien, säger Riffa Hänninen.

Mottagning via bredband ger även tittaren tillgång till alla Sveriges Radios 
kanaler.
- Vi ser fram emot att ta med oss nya och befintliga tittare in i en ny era av teknik 
och tittarupplevelser, säger Riffa Hänninen.

För mer information besök svt.se/svtworld eller kontakta kanalchef Riffa 
Hänninen, riffa.hanninen@svt.se, +46 (0)708-99 91 98

SVT World är tv-kanalen för dig som inte bor i Sverige men ändå vill ha 
en chans att se svensk tv.  Med SVT World får du en mix av populära 
svenska program från Sveriges Televisions alla kanaler, dygnet runt. 

Nu lanserar vi IPTV där du som tittare smidigt kan ta emot kanalen 
oavsett i vilket land du bor, utan parabol. Som IPTV-tittare får du 
även tillgång till flera tilläggstjänster som Sveriges Radios alla 
kanaler, väder och nyhetspuffar  - direkt i din tv.

Mer info finner du på: svt.se/svtworld

För abonnemang kontakta: tel+46(0)141 - 20 39 10, www.connova.se 

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/svtworld

Nyhet!
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Höstens händelser

Filmkvällar

Tredje torsdagen i månaden 19:30 anordnar vi filmkvällar. De två första tillfällena 
är den 20 september och 18 oktober.  Tag med dryck, chips och godis! Anmäl er 
gärna till Christian Tel. 0676 613 26 27 / christian_jelinek@chello.at

Musikcafé

Lördagen den 22 september klockan 18:30 samlas vi för att sjunga tillsammans med 
SAS-kören, som är på besök i Wien.

Är du sugen på ärtsoppa?
 
Vi serverar hemlagad ärtsoppa och goda 
nystekta pannkakor med sylt torsdagen den  
4 oktober, klockan 12:00-19:00.

Kostnad 5 euro, medlemmars barn äter 
gratis! 

Oscar Fredriks kammarkör

Den 7 oktober medverkar Oscar Fredriks kammarkör i vår gudstjänst. 

Basarförberedelser!

Vill du vara med och hjälpa till med basarförberedelserna? Varannan vecka i okto-
ber och november anordnar vi träffar där vi bakar, slår in paket till lotterierna och 
mycket annat. Första tillfället är den 9 oktober från och med klockan 17:00. 

Allsångskväll! 

Den 10 oktober klockan 19:30 är det allsångskväll på Svenska kyrkan! Välkomna!

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 kyrkan kök. 
Hör av dig till Maria Scharffenberg för mer information. 
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Bok, CD och DVD bytareftermiddag

Har du svenska böcker, CD- eller DVD-skivor liggan-
des hemma? 
Söndag den 14 oktober har vi bok, CD och DVD 
bytareftermiddag efter gudstjänsten. Du kan byta med 
den du vill eller skänka till kyrkan. Intäkterna går till 
vårt fadderbarn Soeung och SOS-byar i Kambodja.

Ung i Wien

Tisdag den 17 oktober klockan 19:00.
Det här är träffen för dig som är mellan 18 och 30 år och är svensktalande. Vi umgås 
och fikar. En viktig del av kvällen är att ni får möjlighet att träffa andra som befinner 
sig i liknande situationer och som ni kan nätverka med för att kunna vara till stöd 
och glädje för varandra.

Mottagande av kyrkoherde och assistent

Det officiella mottagandet av vår nya kyrkoherde Maria Scharffenberg och assistent 
Lennart Ögren kommer att äga rum den  den 21 oktober. Biskop Sven-Bernhard Fast 
och regionschef Stefan Bergmark samt representanter från den evangeliska kyrkan i 
Wien kommer att närvara. Mottagandet avslutas med dryck och tilltugg. 

Vad tycker du? Var med och påverka!

Kyrkans höststämma äger rum söndagen den 28 oktober.

Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. Du som är 
medlem genom att betala kyrkoskatt (Kirchenbeitrag) eller medlemsagift 
har rösträtt i val som görs på stämman. Din medverkan är avgörande för 
kyrkans framtid. Kan du inte närvara, kan du gärna höra av dig till kyrkan 
med synpunkter och förslag till höststämman. 
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Vill du ha 8000 nya vänner världen över? 

Gå med i SWEA Wien! 

Vi är drygt 100 medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund och 
verksamheter. SWEA Wien är en plattform för nätverk, ömsesidigt stöd och 

trevlig samvaro. 

www.swea.org/wien

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

Ett farväl..

Den 24 juni avtackades Jonas Liljeqvist, Agnes Falk och Jenny Awe. De har gjort en 
stor insats inom kyrkan och vi önskar dem allt gott i framtiden! 
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Kära vänner!

Tänk att tre månader kan gå så fort! Det är tack vare er alla underbara vänner, vilka 
jag fick den stora förmånen att få finnas mitt ibland som vikarie i vår i Wien. Tiden 
har rusat iväg och det är redan dags att tacka för mig.

Det har varit mycket uppmuntrande att möta all personlig värme och kärlek i 
gudstjänster och samtal, bön och lovsång, festliga firanden och vardagligt arbete 
från er alla som strömmat till kyrkan. ”Det du har fått uppleva är helt fantastiskt”, 
sade en i församlingen när jag efter midsommardagens avtackning summerade mina 
tre vårmånader i kyrkan i Wien. Ja, all uppskattning och den fina församlingsge-
menskapen är något som man önskar att varje människa får uppleva.

Det har varit oerhört inspirerande att få vara en enkel liten vikarie hos er. Jag 
hoppas verkligen kunna bevara allt det goda som ni har gett mig personligen, och 
önskar Maria Scharffenberg och Lennart Ögren allt gott när de nu tar över. Gud 
välsigne er alla!

Innerliga hälsningar  Jonas Liljeqvist
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Mål och visionsdag för kyrkorådet 28 april 2012

Den 28 april samlades kyrkorådet för en gemensam Mål- och Visionsdag. Syftet 
med sammankomsten var bland annat att förbereda sig inför rådets besök i maj och 
även för att lära känna varandra bättre. Mötet hölls i Dorfgemeinschaft i Breitenfurt.

Vi diskuterade bland annat:
• Vilket är det översta målet för församlingen?
• Vilka medel kan användas för att uppnå detta mål?

Diskussionen utmynnade i att:
Målet för Svenska kyrkan i Wien är att vara ett andligt hem i Kristi gemenskap.
För att nå detta mål är det viktigt att medlemmar och besökare i kyrkan känner sig 
välkomnade, att alla blir sedda som kommer, att det är rent och hemtrevligt i kyrkan 
och att kyrkan ses som en hjälpande hand i personliga kriser.

På eftermiddagen diskuterades hur vi bättre skulle kunna organisera alla som vill 
hjälpa till i kyrkan. Det beslutades att organisera olika grupper med olika inriktnin-
gar utanför kyrkorådet. Följande grupper diskuterades och kommer att definieras 
ytterligare. Vissa finns redan och vissa vill vi starta under hösten. 

Dessa grupper finns eller kommer att startas innan hösten. Kontaktperson står i 
parentes.
• Kyrkovärdsgrupp (Ingela Johansson)
• Basargrupp (Cecilia Winkler)
• Besöksgrupp (Elisabeth Johansson) 
• Cafégrupp Söndagar (Gudrun Zinke)
• Informationsgrupp, bl a Wienbladet, Internet, medlemsregister (Jeannette 
Bergström)
• Barngrupp på söndagar (Marie Jansson)
• Student/Aupair-grupp (Malin Petterson)
• Barngrupp för barn över nio år. (Vakant)
• Högtidsgrupp/Eventgrupp (Vakant)

Vi vill välkomna alla församlingsbor att vid intresse höra av sig till någon av 
kontaktpersonerna, till kyrkorådet eller till personalen.

Hela protokollet från Mål- och Visionsdagen, liksom andra dokument från kyrkorå-
det kan du läsa på anslagstavlan i kyrkan eller på hemsidan under länken ”Organisa-
tion - Kyrkoråd”.
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Basarkommitén

Under våren har vi bildat en basarkommité! Vi är fyra personer som ingår i basar-
kommitén och en person kommer till när personalen anländer till hösten. Vi kommer 
tillsammans att genomföra det arbete som basargeneralen tidigare utfört. Vi har delat 
upp uppgifterna i följande ansvarsområden inom kommitén:

Lokal   Christian Jelinek
Försäljning/Aktivitet Jenny Awe och Cecilia Winkler
Information/Reklam Jennette Bergström
Koordination frivilliga Lennart Ögren

Vi har som mål att säkerställa vår största inkomstkälla och att öka vinsten kom-
mande år samt att förbättra och förenkla organisationen runt basaren. 

Kyrkoherden kommer även i fortsättningen att vara ytterst ansvarig för basaren.
Personalen kommer naturligtvis att vara involverad i fler områden än koordination 
av frivilliga och hjäpa till där det behövs. Vi kommer dessutom att behöva många 
frivilliga för att kunna genomföra basaren. Vill du hjälpa till under basaren eller 
komma till basarförberedelsekvällarna som äger rum i höst, kontakta personalen 
eller Cecilia Winkler (cecilia.winkler@drei.at)

Basaren kommer som vanligt att äga rum första advent 2 december 2012.
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OBS! Ny portkod till Genzgasse 10!!
  7598



Döpta under kvartal 2, 2012

8 april
Felix Gunnar Höller
Son till Anna Eckerström och Florian Höller
Fadder: Anders Eckerström

2 juni
Amanda Katharina Köster
Dotter till Maria Köster och Martin Zois
Faddrar: Patricia Zois och Louise Köster

9 juni
Linda Maria Waldner
Dotter till Malin och Geog Waldner
Faddrar: Roswitha Bergsman och Sophie Panizzo

Välsignelser över äktenskap

5 maj
Ingrid Nilsson och Nils Bexéus

2 juni
Jenny Andersson och Hermann Pucher

6 juni
Martina Philipp och Mikael Rampa

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. 



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 ekonomiska
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 äktens-
kap/partnerskap.
• för att du vill ha någonstans att ty dig i livets gränssituationer; födelse, död, sorg 
och förtvivlan.
• för att växa som kristen i gudstjänst- och andaktsliv och dela gemenskap kring de 
stora högtiderna, tex påsk, midsommar, lucia och jul.
• för att här finns ett lyssnande öra som också har absolut tystnadsplikt.

Det finns olika sätt att stödja församlingen ekonomiskt:

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 kyrkan
A.B. i Österrike är detta möjligt. Gör så här: Betala in ditt bidrag till oss. Skriv tyd-
ligt ditt namn, var du bor och ditt Kirchenbeitragsnummer. Vi meddelar därefter din 
österrikiska församling att du har betalt ditt bidrag.

Församlingsbidrag
Du som inte betalar kyrkoskatt i Österrike, eller du som betalar kyrkoavgift i    
Sverige, kan stödja församlingen genom att betala ett församlingsbidrag till oss. 
Bidraget är:
€ 175 Familj
€ 100 Ensamstående
€ 50 Pensionär
€ 10 Studerande/arbetssökande

Gåvor
Vi är mycket tacksamma för de gåvor som skänks och betalas in.

Kyrkans bankkonto: Bank Austria 02413387800, BLZ 12000



  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 mobil 0664-736 048 83
 ulfhkarlsson@yahoo.se

Wienbladet
Medverkande i detta blad   Jeannette Bergström, Christian Jelinek 
     Anders Nilsson , Cecilia Winkler
Ansvarig utgivare   Maria Scharffenberg
Annonser    wien@svenskakyrkan.se
Upplaga     1000 exemplar
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