


Prästens ord

Först av allt: Tack!

Tack för det otroligt varma mottagandet vi har fått 
här i Wien! Tack för alla vänliga ord, all omsorg.

Vi känner oss så varmt välkomna och omhän-
dertagna. Vi är helt överväldigade av den enorma 
kreativitet och arbetsvilja som finns bland alla friv-
illiga och ideellt arbetande här i kyrkan. 

Det känns verkligen som att leva mitt i den kyrka 
som Paulus beskrev den där gången för länge 
sedan:

"Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar 
som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk 
gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens 
gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, 
gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta 
visa barmhärtighet." (Rom 12:5-8)

Vi har olika uppgifter, olika gåvor. Alla lika värdefulla. Alla lika viktiga. 
Tillsammans är vi Kyrkan! En underbar, varm, välkomnande öppen plats där Du 
får känna dig hemma.

Eller för att tala med Paulus ord: en enda kropp i Kristus.
Nu är det dags att bildlikt talat ”sätta tomteluva” på denna kyrkans kropp, då 
vi närmar oss basaren med stormsteg. Innan dess är det många bullar som skall 
bakas, litervis med soppa som skall kokas. Ett antal barn kommer krypa, tulta och 
gå över våra trösklar, åtskilliga koppar kaffe kommer att kokas och drickas. Flera 
samtal att föras. Många möten att ske.

Välkommen med det som är Du! En del i vår kyrka under Gud! 
Maria Scharffenberg
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Några ord från er ordförande

Ni har kanske hört det förut; vår kyrka består av och är beroende av, oss alla frivil-
liga som bidrar på många olika sätt. Några kom till exempel med glatt humör till 
bakdagen för att baka bullar och annat tillsammans med Maria och Lennart. Om det 
och mycket annat kan du läsa i Marias mycket underhållande blogg. Den har blivit 
mitt kära sällskap när jag sitter i U1:an och U2:an på morgonen.

Helt på initiativ av frivilliga hade vi vår filmkvälls-premiär i september, med 
ungefär samma publikantal som i de mindre Cineplexx-salongerna, men betydligt 
mysigare och trevligare! Även söndagarna stöttas upp av två ovärderliga frivillig-
grupper: Våra kyrkvärdar och våra nyinrättade cafévärdar. Cafévärdarna har hoppat 
in där personalen inte har möjlighet att vara och ser till att vi kan umgås över en 
god kyrkfika efter mässan.

Nu väntar en fortsatt händelserik höst. Julbasaren är förstås en höjdpunkt – i år i 
nya fina lokaler. Där kan vi verkligen se att vi är många som vill bidra med något 
till kyrkan, och där kan vi med stolthet visa upp församlingen och allt det svenska 
för våra 3000-4000 besökare. Vi blir extra glada för varje ny basarmedarbetare vi 
får välkomna!

Vår personal har högtidligt tagits emot, och i samband med det har vi haft besök 
av vår nya biskop Sven-Bernhard Fast. Men även den österrikiska evangeliska 
kyrkan, som vi är en del av, var på plats, liksom vår ambassadör. Tillsammans med 
Ambassaden kunde vi bjuda på förfriskningar efteråt. 

Våra måndagar, med kombinerad småbarnsgrupp och barnkör, har en stor 
tillströmning av barn och föräldrar. Den här eftermiddagsgruppen startade vi med 
hjälp av föräldrar som inte kunde komma på förmiddagen. Det är så vi vill jobba; vi 
vill erbjuda det ni vill ha, och vi kan göra det ihop - enkelt och okonstlat. Därför tar 
vi så gärna emot förslag, idéer och initiativ – det är vi, tillsammans, som är Svenska 
kyrkan i Wien!  

Med vänliga hälsningar
Ulf Karlsson - Ordförande för ditt kyrkoråd.



Julbasaren 2012

Årets basar anordnas som vanligt den första advent. Den stora nyheten för i år 
är att vi har bytt lokal till Kardinal König Haus i 13:e distriktet. Vi behöver din 
hjälp att sprida nyheten om den nya basarlokalen så att alla våra stamgäster 
hittar rätt den 2 december! 

Under sommaren fick vi beskedet att vår basarlokal, sedan många år, i Campus
Brigittenau måste renoveras under hösten och att man inte kan garantera att den blir 
klar till första advent. Den nybildade basarkommittén fick alltså ta sig an uppgiften 
att hitta en passande lokal för vår julbasar. Vinsten från julbasaren täcker ungefär 
hälften av kostnaderna för församlingens verksamhet och är därför otroligt viktig. 
Att ställa in basaren var inte något alternativ. Många lokaler som kunde komma 
ifråga var redan uppbokade sedan länge eller så visade det sig att de inte uppfyllde 
de krav vi ställer på en basarlokal. Vi undersökte ett 20-tal olika alternativ utan 
någon större framgång. I slutet av augusti fick vi ett tips av en församlingsmedlem 
och hjälp med den första kontakten till Kardinal König Haus. Efter att basar-
kommittén och kyrkorådet tittat på lokalerna togs ett beslut i kyrkorådet att hyra 
lokalerna för årets basar. Basaren 2012 är alltså räddad! 

Kardinal König Haus är Jesuitorden och Caritas utbildningscentrum och vi är 
mycket glada över att vi har hittat en samarbetspartner med religiös anknytning. Nu 
gäller det för oss i basarkommittén att tillsammans med alla andra frivilliga planera 
och organisera basaren på bästa sätt i de nya lokalerna. Det kommer alltså att bli en 
hektisk höst! Du kan bidra till att årets basar ska bli en lyckad tillställning genom att 
tala om för ”dina vänner och varenda kotte som du känner” att vi har bytt lokal. 

Basarkommittén: Jenny Awe, Jeannette Bergström, Christian Jelinek, Cecilia
Winkler och Lennart Ögren
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Kardinal König Haus
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Kardinal König Haus

Jesuitorden fick tillgång till ett jaktslott i närheten av Schönbrunn redan 1884. Det 
skulle byggas om och bli ett hus för reflektion och inre orientering för sökande 
människor. Under åren har det ursprungliga jaktslottet byggts ut och adapterats för 
att uppfylla alla krav man ställer på moderna seminarlokaler. Jaktslottet har under 
åren förvandlats till Kardinal König Haus. Den otvungna, vänliga atmosfären har 
dock blivit kvar – en ideal plats för seminarier, kongresser och kurser, en ypperlig 
träffpunkt för olika människor och idéer. 

Fram till för några år sedan hette seminarcentret Exerzitien und Bildungshaus Lainz 
och efter Kardinal Franz Königs död, fick det namnet Kardinal König Haus. Det var 
Kardinal König som byggde broar av samtal och dialog, broar som leder över djupa 
diken och som binder samman människor och åsikter. Detta återspeglas av en glas-
bro, som numera förbinder huvudbyggnaden med kyrkan på Kardinal König Haus.

Vägbeskrivning

Ta tunnelbana U4 till Hietzing, åk sedan spårvagn 60 mot Rodaun fyra stationer till 
Jagdschlossgasse/Kardinal König Platz.

Adress:

Kardinal König Haus
Kardinal-König-Platz 3
1130 Wien
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Svenskar i Wien

I denna utgåva intervjuar vi Carl-Johan Hedberg och Hampus Nilzen som har
startat företaget "Dein Einkaufssackerl".

Den österrikiska matkassen

Nu finns matkassen även i Österrike. Wienbladet intervjuade Carl-Johan Hedberg 
och Hampus Nilzén som har grundat Dein Einkaufssackerl GmbH, och tagit idén 
från Sverige till Österrike. Spännande recept och utmärkta råvaror, levererade 
direkt hem till dörren. De bådas intresse för matlagning och bra råvaror i kombi-
nation med önskan att göra livet lite lättare för sin omgivning, samt att någon gång 
starta ett eget företag har resulterat i Dein Einkaufssackerl.

I Sverige har matkassekonceptet blivit otroligt populärt de senaste åren. De 
flesta av oss känner någon som abonnerar på en matkasse i Sverige. När Dein 
Einkaufssackerl startade i mars i år var företaget det första i sitt slag i Österrike. 
Det enda liknande i Österrike var hemleverans av grönsaker (Gemüsekiste), men en 
hel matkasse med medföljande recept fanns inte. 

Hur fungerar konceptet? Man beställer matkassen online: www.einkaufssackerl.at. 
Den levereras hem till din dörr varannan måndag mellan 18-22. Matkassen innehål-
ler ingredienser och recept till 5 middagar á 4 portioner. På torsdagen veckan innan 
leveransen får man ett email med foton på de 5 olika rätterna som nästa matkasse 
kommer att innehålla och information om vilka kompletterande ingredienser man 
behöver ha hemma. Det kan till exempel handla om salt, peppar, olivolja, honung 
till en dressing eller muskotnöt. På söndagen innan leverans
skickas ett sms för att påminna om att matkassen 
levereras på måndagskvällen. Åker du bort eller 
av någon annan anledning inte vill ha någon 
leverans kan man utan problem stå över en 
vecka. 

D.E.S levereras för närvarande i Wien och i 
Wien Umgebung. Det finns planer på att utöka 
leveransområdet, men först vill Carl-Johan och 
Hampus etablera företaget i Wien med omnejd. 
Man har valt att leverera matkassen varannan 
vecka då man efter en fyra månaders pilotfas fick feedback att ett recept varje 
dag riskerade att bli till en stress, och på så sätt motverkade hela syftet med Dein 
Einkaufssackerl. ”Ibland vill man hämta en pizza eller blir bjuden på middag och vi 
vill ju bidra till att minska vardagsstressen”

Carl-Johan Hedberg och Hampus Nilzén
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Recepten skapas för den österrikiska 
marknaden av Dein Einkaufssackerls 
österrikiska kock. Man arbetar även 
tillsammans med en dietist för att kunna 
erbjuda en balanserad och näringsrik 
matkasse. Inköp och leveranser sköter 
experter på respektive området i uppdrag 
av Dein Einkaufssackerl. Matkassarna 
stämplas med logotype på ett dagcenter 
för handikappade och ägarna är glada 
över att kunna stödja denna sociala inrätt-
ning. Målet för Dein Einkaufssackerl 
är att 1/3 av varorna som levereras är 
biologiskt odlade. Ägarna väljer själv ut 
leverantörerna och känner flera av dem 
personligen. Fisk köps till exempel in 
från Gut Dornau i Niederösterreich och 
bröd kommer från bagaren Joseph i första 
distriktet i Wien. Mängden som levereras 
är anpassad till hur mycket man behöver 
till de olika recepten, vilka i sin tur är 
avstämda sinsemellan, för att minimera 
svinn av råvaror.  

Carl-Johan och Hampus arbetar på Exportrådet i Wien och driver företaget vid 
sidan av sina heltidsjobb. Carl-Johan kom till Wien för 15 år sedan och har bott 
här från och till i sammanlagt 6 år med utlandsuppehåll däremellan. Efter studier 
i nationalekonomi arbetade han med internationella utvecklingsprojekt för FN och 
EU-kommissionen i Wien, Geneve och Kingston innan han började på Exportrådet 
i Wien. Carl-Johan är gift med en österrikiska och har två barn som är 3 år och 6 
månader gamla. Och det var under sin första pappaledighet som han kom i kon-
takt med matkassekonceptet och tanken på att starta Dein Einkaufssackerl föddes. 
”Med en matkasse är det lättare att få vardagspusslet att gå ihop” tror Carl-Johan. 
Hampus i sin tur sökte sig till ett tysktalande land efter sina studier i internationell 
ekonomi i Lund. Sedan 6 år tillbaka jobbar och bor Hampus här i Wien tillsam-
mans med sin österrikiska flickvän. Han gillar att laga god mat och tar ofta med sig 
en matlåda till jobbet. ”Matkassen fungerar ypperligt även för två personer” säger 
Hampus. Att aktivt söka inspiration, planera och handla näringsrik mat tar tid och 
energi som många inte har, vilket resulterar i att man lagar ett fåtal rätter som man 
kan bra. 

Genom Dein Einkaufssackerl vill Carl-Johan och Hampus bidra till att avlasta 
människor i vardagen, ge inspiration och visa hur kul matlagning är, och erbjuda 
näringsrik mat med hög kvalitet. 
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sandra@designqvist.at 
www.designqvist.at 
 

Öppettider: 
tis – fr 13.00 – 19.00 
      lör 11.00 – 17.00 

 

 

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

 



Barnbyn i Angkor-Siem Reap Källa: SOS Archives
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Vårt Fadderbarn

Svenska kyrkan i Wien har sedan 2011 ett fadderbarn i Kambodja. Soeung 
Chum, en 6-årig flicka, bor i SOS Barnbyn i Angkor-Siem Reap i Kambodja. 
Intäkterna från bok/cd/dvd bytardagen och vinsten från tygpåsarna, som 
finns att köpa på kyrkan, går till barnbyn där Soeung växer upp. Vi kan följa 
Soeungs utveckling genom brev som skickas med jämna mellanrum. Under 
sommaren fick vi ett sådant brev, vilket sammanfattats nedan. 

Soeung är en snäll, glad och söt flicka i vår barnby, hon pratar jättemycket och ler 
alltid när hon talar med någon. Soeung är frisk och kry och har växt mycket sedan 
förra året. Barnbyn har organiserat ett Health Eduction Program som behandlar olika 
teman varannan månad såsom tandvård, hygien och näringslära. Barnen och deras 
mammor i byn vet numera mycket mera om till exempel vilka mineraler och
vitaminer olika livsmedel innehåller. 

Soeung går på SOS Hermann Gmeiner förskola som ligger alldeles i närheten av 
barnbyn. Där lär hon sig det engelska alfabetet, att skriva siffror och bokstäver och 
kan räkna till 20. Soeung tycker om att gå i förskolan och att sjunga, dansa och rita. 

I barnbyarna får 
föräldralösa och övergivna 
barn en ny familj, en barn- 
bymamma och syskon. 
Biologiska syskon hålls 
ihop och får växa upp 
tillsammans i en familj. 
Barnen bor i barnbyn 
under hela sin uppväxt 
och förbereds för att så 
småningom kunna klara 
sig själva – precis som i 
vilken familj som helst.  

Vi hoppas att vårt arbete och den utbildning vår organisation erbjuder kommer att 
ge Soeung en kärleksfull uppväxt, en bra framtid och ett självständigt liv. Alla barn 
behöver en familj. Inte ett flyktingläger, inte en tillfällig plats i ett fosterhem, inte 
ett barnhem. Barn behöver veta att de får stanna, att det kommer att finnas frukostar 
och fotboll, plåster och födelsedagar, syskon, skolböcker och en mamma som läser 
godnattsaga och stoppar om på kvällen. Som fadder hjälper du oss att ge utsatta barn 
allt detta. Tack för det!

SOS Barnbyar i Kambodja



Hänt i höst

Filmkväll

Den 20 september var det dags för den första filmkvällen. Det var god uppslutning 
och de filmintresserade besökarna ser redan fram emot kommande filmkvällar under 
hösten och vintern.

Musikcafé

Lördagen den 22 september gästades Svenska 
kyrkan av SAS-kören. Det var en trevlig kväll 
med god stämning och många kända sånger. 

Bakdag

En härlig doft av nybakta bullar spreds i Svenska kyrkans lokaler under bakdagen. 
Ann-Marie Runmark och Monika Cerny bakade massor av supergoda kanelbullar 
och sockerkakor. 
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God stämning under bakdagen

SAS-kören gästar kyrkan
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Hänt i höst

Högmässa med fint besök

Julia Ögren, sopran, sjöng och Agneta Sonnebo-Ögren spelade viola och orgel. 
Den uppmärksamme noterar snabbt efternamnslikheten med Lennart, och räknar då 
snabbt ut att det var Lennarts dotter och fru som gästade oss. Vi hade även en gäst-
predikant: The Reverend Teresia Derlén, Associate Priest in Prestwood and Great 
Hampden. Trots sin engelska titel är Teresia äkta svensk präst och tillika mycket 
god predikant.

Ärtsoppa

Torsdagen den 4 oktober var det 
dags för den uppskattade ärtsop-
pan. Många hungriga strömmade 
till för att smaka på hemlagad 
ärtsoppa och goda nystekta 
pannkakor.

The Reverend Teresia Derlén och kyrkoherde Maria Scharffenberg

Maria och Lennart i full färd med att servera ärtsoppa
och pannkakor



December

Sön 2  1 Advent 10-17 BASAR!
 Kardinal König Haus
 1130 Wien

Mån 3 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 5  10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 9 2 Advent Guds rike är nära 
 11:00 Mässa, barnens Luciatåg

Sön 16 3 Advent Bana väg för Herren
 17:00 Luciafirande St Gertrud

Sön 23  4 Advent Herrens moder
 11:00 Mässa
Mån 24 Julafton!11:00 julbön
 Därefter jullunch
 OBS anmälan till jullunchen
 senast den 17:e dec

Tis 25 Juldagen Den heliga natten
 8:00 Julotta med grötfrukost

KYRKAN ÄR STÄNGD 26/12 - 6/1

november 2012-februari 2013
November

Sön 4  Sönd. e. alla helgons dag 
 Vårt evighetshopp
 11:00 Mässa 
Mån 5  15-17 Småbarnsrupp
 16:30 Barnkör
Tis 6  17:00 Basarförberedelser
Ons 7  10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Sön 11  23 Eft tref  Förlåtelse utan gräns 
 11:00 Mässa för stora och små 
Mån 12 15-17 Småbarnsrupp
 16:30 Barnkör
Ons 14  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör
Tors 15  19:30 Filmkväll

Sön 18  Sön före domsöndag Vaksamhet och väntan
 11:00 Mässa 
Mån 19  15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Tis 20  17:00 Basarförberedelser
Ons 21  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Sön 25 Domsöndag Kristi återkomst
 11:00 Mässa 
Ons 28  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Kör

Fre 30 18.00 Adventsgudstjänst
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Friluftsgudstjänst på innegården



Januari

Mån 7  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 9  10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 13 Första efter trettondagen Jesu dop
 11:00 Mässa för stora och små
 Julgransplundring
Mån 14  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 16  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 17  19:30 Filmkväll

Sön 20  Andra efter trettondagen Livets källa
 11:00 Mässa 
Mån 21  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 23  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 27  Septuagesima Nåd och tjänst
 11:00 Mässa 
Mån 28  15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 30  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

December

Sön 2  1 Advent 10-17 BASAR!
 Kardinal König Haus
 1130 Wien

Mån 3 15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 5  10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 9 2 Advent Guds rike är nära 
 11:00 Mässa, barnens Luciatåg

Sön 16 3 Advent Bana väg för Herren
 17:00 Luciafirande St Gertrud

Sön 23  4 Advent Herrens moder
 11:00 Mässa
Mån 24 Julafton!11:00 julbön
 Därefter jullunch
 OBS anmälan till jullunchen
 senast den 17:e dec

Tis 25 Juldagen Den heliga natten
 8:00 Julotta med grötfrukost

KYRKAN ÄR STÄNGD 26/12 - 6/1

november 2012-februari 2013
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Februari

Sön 3  Kyndelsmässodagen   
 Uppenbarelsens ljus 
 11:00 Mässa 
Mån 4  15-17 Småbarnsgrupp  
 16:30 Barnkör
Ons 6  10-12 Småbarnsgrupp
 15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 10  Fastlagssöndagen   
 Kärlekens väg
 11:00 Mässa för stora och   
 små
Mån 11  15-17 Småbarnsgrupp 
 16:30 Barnkör
Ons 13  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sön 17  1:a i Fastan Prövningens   
 stund
 11:00 Mässa 
Mån 18  15-17 Småbarnsgrupp
 16:30 Barnkör
Ons 20  10-12 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
Tor 21  19:30 Filmkväll

Sön 24  2 söndagen i Fastan Den   
 kämpande tron
 11:00 Mässa



-  14  -

Det här är på gång!

Filmkvällar

Tredje torsdagen i månaden 19:30 anordnar vi filmkvällar. Vi träffas den 15 novem-
ber, 17 januari och 21 februari. Tag med dryck, chips och godis! Anmäl er gärna 
till Christian Tel. 0676 613 26 27 / christian_jelinek@chello.at

Basarförberedelser!

Varannan vecka i oktober och november anordnar vi träffar där vi bakar, slår in 
paket till lotterierna och mycket annat. Vi träffas den 23 oktober, 6 november och 20 
november. 

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. 

Ung i Wien

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. Vi planerar flera träffar under hösten och vintern. Håll utkik 
på hemsidan och på facebook!
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Barnens Lucia

Den 9 december kl 11:00 är det barnens Luciatåg i Svenska kyrkan. Alla barn är 
välkomna att delta. 

Luciakonsert i St. Gertruds kyrka

Den 16 december är det dags för vår årliga Luciakonert i St. Gertruds kyrka på 
Kutschkermarkt/Währingerstrasse. Konserten börjar klockan 17:00 och i anslutning 
serveras glögg på Svenska kyrkans innergård. 

Medverkande är Svenska kyrkans kör. 
Solister:  Rotraut Geringer, mezzosopran
 Julia Ögren, sopran
 Lennart Ögren, baryton
Stråkkvartett
Dirigent: Lennart Ögren

Julgransplundring

Missa inte barnens julgransplundring den 13 januari efter gudstjänsten! 

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!



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 andakten och sången i kyrkan innan vi fikar eller äter soppa tillsammans.

Måndagar 15:00-17:00
Onsdagar 10:00-12:00 

Är du betalande medlem i Svenska kyrkan i Wien är deltagandet i småbarns
grupperna gratis.

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!
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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. Kommande träffar äger rum:
Onsdagarna den 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari

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 uppslutning. 

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!

Vuxenkör

Vuxenkören övar på onsdagar mellan 19:30-21:00 och medverkar i gudstjänster 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!

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, inte minst Luciakonserten och jag skulle önska stor 
närvaro vid körövningarna för att vi skall kunna fortsätta att hålla vår goda sång-
form! Välkomna att vara med ni som redan är medlemmar och ta gärna med nya!
 
Er kantor Lennart

Seniorträff med smörgåstårtor 
bakade av Lennart
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Svenska kyrkans
Julbasar 2012

Söndag 2 December 10.00-17.00

Luciatåget framträder 
12.00, 14.00 och 16.00

Ny lokal!!!
Kardinal König Haus  
Kardinal-König-Platz 3
1130 Wien

Svenska delikatesser, textilier, 
café, julpynt, svenskt godis, 
glögg, varmkorv, lotterier

Svenska delikatesser, textilier, 
café, julpynt, svenskt godis, 
glögg, varmkorv, lotterier

Svenska kyrkans 
Julbasar 2012

Söndag 2 December 10.00-17.00

Luciatåget framträder 
12.00, 14.00 och 16.00

Ny lokal!!!
Kardinal König Haus  
Kardinal-König-Platz 3
1130 Wien

Ny lokal!!!

Kardinal König Haus
Kardinal-König-Platz 3
1130 Wien
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Vill du hjälpa till?

Julbasaren

Vi är många entusiastiska Wienbor som gillar att hjälpa till på julbasaren, här får 
man chansen att inte bara bidra till kyrkans verksamhet utan även träffa alla svens-
kar och svenskvänner som besöker basaren varje år. Vill du bli en del i vårt stora 
basarteam. Vi behöver förstärkning till caféet, smörgåstillverkning, försäljning 
med mera. Vi är ett gäng som även samlas varannan tisdagkväll för att förbereda 
basaren. Hör av dig till kyrkan!

Cafévärdar!

Den här hösten har vi infört Cafévärdar till söndagskaffet. Vi söker 
fortfarande glada frivilliga till gruppen.

Cafévärden ansvarar för kyrkkaffet en viss söndag. Han/Hon ser till att det finns 
kaffe, saft, te och något kaffedopp uppdukat efter söndagsmässan. Det kan bli en 
insats ungefär två ganger per halvår, och vi hoppas att ni kan vara två personer 
som hjälps åt varje gång.

Vi har infört cafévärdar därför att vår personal, som numera är två personer, båda 
är engagerade i gudstjänsten. Vill du vara med och hjälpa till en söndag – kontak-
ta då Gudrun Zinke: Telefon 0699-1095 9999 eller mail zinke@chello.at, du kan 
förstås som alltid även kontakta Maria eller Lennart i kyrkan.

Wienbladet

Vi söker förstärkning till Wienbladsredationen. Kan du skilja "?" från ett "!", 
tycker du om att skriva, redigera eller korrekturläsa? Vi jobbar i Indesign på 
en IMac, men om viljan att lära sig något nytt finns, behöver du inga förkuns-
kaper. Wienbladet utkommer med tre utgåvor per år och utgör en viktig del i 
Svenska kyrkan i Wiens kommunikation med församlingen. Vill du bli en del av 
Wienbladsredaktionen?

Hör av dig till Cecilia Winkler (cecilia.winkler@drei.at) eller Jeannette Bergström 
(jeannette.bergström@univie.ac.at).
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Alla helgons dag

Alla helgons dag betyder för många en tid av lugn och ro, en tid då man tänker 
tillbaka på sina vänner och släktingar som gått bort och tänder ljus på deras gravar.  
Sedan 1953 är all helgona-dagen en helgdag och det är en rörlig helgdag som inträf-
far lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. 

All helgona dagen är en dag då man firar den kristna kyrkans helgon. Seden att fira 
helgon på olika dagar uppstod tidigt inom den kristna kyrkan och för att fylla beho-
vet av att fira alla helgon som inte fått plats i kalendern fick de en speciell dag ”alla 
(övriga) helgons dag”.  En koppling till en minnesdag över de döda uppstod tidigt. 
Det är ursprungligen en keltisk tradition som övertogs av de kristnade germanerna. 
Man trodde att de döda vid sommarens slut återvände hem och behövde vägledas 
med ljus och eldar. Detta lever kvar i den moderna seden att tända ljus. 

Men allhelgonahelgen är numera inte lika lugn och stilla som den var en gång i 
tiden. Det ligger i sedens natur att den förändras och all helgona dagen är en av alla 
traditioner i Sverige med både religiösa och profana inslag. Jesus har fått sällskap 
av  jultomten, påskens uppståndelsebudskap  får samsas med påskkärringar och all 
helgona dagen kopplas av många i hop med häxor och upplysta pumpor. 

 

 

 
 

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. 
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Ja, vad har egentligen häxor och pumpor med allhelgona helgen att göra? Seden 
kommer från de anglosaxiska ländernas Halloween (All Hallows Eve) som betyder 
alla helgons afton. Den har sedan mitten av nittiotalet spritt sig även till Sverige. 
Då går barnen runt till grannar och säger ”bus eller godis”. Om barnen inte får 
något godis hittar de på något bus. Halloweentraditionen kan  spåras till den kelti-
ska nyårsfesten Samhain som firades 
den 31 oktober som en markering att 
sommaren var slut. Seden att skära 
ut ett ansikte ur en pumpa kommer 
även den härifrån. Pumporna kallades 
för Jack O´laterns och enligt sägnen 
föreställde den den irrande själen 
efter smeden Jack som varit för ond 
för himlen. Han kom inte heller in i 
helvetet, eftersom han hade överlistat 
Djävulen. För att lysa upp sin osaliga 
vandring på jorden hällde han glödan-
de kol i pumporna. Traditionellt firas Halloween den 31 oktober. 

Det är framför allt barn och ungdomar som anammat Halloweenfirandet och klär 
ut sig till häxor och spöken – och alla andra varianter på temat döden.  I Sverige 
finns det en viss kritik mot det mer lekfulla uppsluppna och kommersiella ameri-
kanska Halloweenfirandet som går stick i stäv med  det allvarliga och stillsamma 
svenska allhelgonafirandet. Man är rädd att halloweenfirandet ska  konkurrera ut 
allhelgonafirandet. Traditionsforskare menar dock att vi kan vara lugna.  Seden att 
tända ljus vid gravarna har tvärtom ökat på senare år och dessutom ser många som 
arbetar med barn på förskolor och fritids att Halloween har ett pedagogiskt värde, 
eftersom det ger tillfälle att prata med barnen om rädslor och döden. 

Kanske behövs både stillhet och uppsluppenhet i den mörka novembernatten? 
Wienbladet slår ett slag för ett svenskinfluerat "Hallå-Wien firande" och önskar er 
alla en fridfull allhelgona helg!



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 upprätthålla verksamheten och fort-
sätta 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.

Välsignelser över äktenskap

8 september
Johan Steczko och Christian Nilsson 

Svenska kyrkan i Wien - Drottning Silvias församling önskar er all lycka i ert fram-
tida liv tillsammans

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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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 
äktenskap/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 
tydligt 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 Sve-
rige, kan stödja församlingen genom att betala ett församlingsbidrag till oss. 

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

Kyrkans bankkonto: Bank Austria 02413387800, BLZ 12000
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  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 
     Anders Nilsson, Cecilia Winkler
Ansvarig utgivare   Maria Scharffenberg
Annonser    wien@svenskakyrkan.se
Upplaga     1000 exemplar

Titelblad:   Foto: Anders Nilsson

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
Bankkonto 02413387800. BLZ 12000, Bank Austria


