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Att komma hem...
Var är vi hemma? Är det där vi ställer våra skor på kvällen, 
är det där vi kommer ifrån, är det en glänta i skogen där vi får 
vara ifred och tänka färdigt våra tankar eller är det en längtan 
om tillhörighet? 
Mamma, är det här vårat hemma idag? Vår yngsta son har 
flera gånger i sommar frågat det här; nya länder, nya platser, 
nya människor har krävt ett svar om en tillfällig hemmatill-
hörighet. Han har varit nöjd med att “hemma“ är där mamma, 
pappa och bröderna är. För vuxna är det annorlunda.
Vår djupa mänskliga längtan efter att bli sedda, bli bekräftade 
och finna en plats i tillvaron för oss på olika vägar genom 
Livet. Det är så lätt att tro att vi kan finna Gud någon annan 
stans än just precis där vi är, i en annan religion eller livsås-
kådning eller på en plats långt borta i ett främmande land. För 
någon kanske det är den rätta Vägen men jag är övertygad om 
att Gud är mycket närmare oss än vi tror - att börja söka där 
vi är med utgångspunkt i vårt eget liv, våra erfarenheter, våra 
frågor och vår längtan kan vara nog så svindlande. 

Som hemma fast utomlands brukar det stå på broschyrer från 
Svenska Kyrkan i Utlandet. Förhoppningen är att Du ska 
kunna finna en plats här i Kyrkan där just Du kan känna Dig 
hemma och tillsammans dela vardag och gudstjänst, ställa 
viktiga frågor om tro och tvivel och växa med Gud i Din egen 
takt och med församlingen och Jesus som Dina medvandrare.

Som när ett barn kommer hem om 
kvällen och möts av en vänlig famn 
så var det för mig att komma till Gud
 - jag kände att där hörde jag hemma. 
Det fanns en plats i Guds stora rum, 
en plats som väntade på mej. 
Och jag kände:Här är jag hemma, 
jag vill vara ett barn i Guds hem.
(Sv. psalm 774, G. Strandsjö)

25 år på Gentzgasse!
Söndagen den 25 september firar vi jubileumsgudstjänst med 
anledning av att Svenska Kyrkan i Wien funnits på Gentzgas-
se 10 under 25 år. En av församlingens tidigare präster, Jonas 
Liljeqvist, predikar och vår kör medverkar med sång. Efteråt 
fortsätter vi samvaron med dryck och tilltugg.
Varmt Välkomna!

Kortfattad historiegenomgång
Svenska Kyrkan i Wien firar 25 års jubileum på Gentzgasse men 
en svenskkyrklig närvaro i Wien har dock funnits under många år. 

Redan på 1700-talet firades det gudstjänster hos det svenska 
sändebudet i Wien. Senare, under 1920-talet, startade Svenska 
Israelmissionen upp verksamhet i staden och en fastighet på See-
gasse inköptes.  Här bedrevs under 1930-talet en stor hjälpinsats 
för den judiska befolkningen som förföljdes av den nazistiska re-
gimen. Uppskattningsvis räddades drygt 3000 av dessa och kunde 
hjälpas ut ur landet. Detta arbete utfördes av präster, diakonissor 
och frivilliga som gjorde en heroisk insats. Den svenska närvaron 
fanns även kvar efter kriget när stora hjälpinsatser gjordes bland 
hungrande människor.

Den nuvarande verksamheten på Gentzgasse startades upp, precis 
som det fortfarande görs idag i utlandskyrkan runt omkring i värl-
den, som en önskan och längtan från människor att fira gudstjänst 
tillsammans. Innan dess firades regelbundna gudstjänster i Wien 
bl.a. med hjälp av utsända SKUT-präster från grannländerna.  I 
början av 1970-talet började man på allvar  
prata om att starta upp en svenskkyrklig församling i Wien. För 
detta ändamål insamlades det pengar och 1978 ägde den första 
julbasaren rum som ett sätt att skaffa fram ekonomiska medel. 

1982 kom den första kyrkoherden till församlingen i Wien utsänd 
från Svenska Kyrkan och under hans ledning skaffades permanen-
ta lokaler på Gentzgasse 10, vilka invigdes den 5 oktober 1986. 
För en mer utförlig historisk exposé, finns ett häfte att köpa i 
församlingen för en billig penning (5 €). Hör gärna av dig om du 
är intresserad.

Bok- och CD-bytareftermiddag 
Ta med böcker som 
du läst ut, cd-skivor 
du tröttnat på och 
byt till dig “nya“. Efter 
gudstjänsten, söndagen 
den 9 oktober, träffas vi 
om vädret tillåter, på 
kyrkans innergård (i annat 
fall inomhus i våra lokaler) 
där det också kommer att 
erbjudas fika. 
VÄLKOMNA!



Oktober
Sön 2 11:00 Mässa Änglarna Hans-Christian Granaas
Mån 3 17.00 och framåt Basarpysselkväll (se sep. info)
Tis 4 12.00 Lunchbön 
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 5 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.00 Kvällsandakt
 19.30 Körövning

Sön 9 11.00 Mässa i irländsk folkton - 
 I Guds Andedräkt
 Kören medverkar, Lovsång
 Bok- och cdbytareftermiddag (se sep. info) 
Tis 11 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 12 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning
Tor 13 19.00 Bokgrupp
Lör 15 10.00 Pilgrimsvandring (se info)
 
Sön 16 11.00 Mässa med stora och små Rik inför Gud
Mån 17 17.00 och framåt Basarpysselkväll
Tis 18 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 19 10.00 Småbarnsgrupp
 17.30 Samtal om tro
 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 23 11.00 Mässa Att lyssna i tro
24-28 oktober är Kyrkan stängd

Sön 30 11.00 Mässa Trons kraft Angelika Petritsch

November
Tis 1 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 2 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 17.30 Samtal om tro
 19.00 Kvällsmässa
 19.30 Körövning

Sön 6 11.00 Mässa Vårt evighetshopp Stråkmusik  
 HÖSTSTÄMMA! 
Mån 7 17.00 och framåt Basarpysselkväll
Tis 8 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 9 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning
Tor 10 19.00 Bokgrupp

 

2011
Augusti
Tis 23        Kyrkan öppnar
        12.00 Lunchbön 

September
Sön 4 11.00 Mässa Tro och liv 
Tis 6 12.00 Lunchbön 
 15-17 Skandinavisk barngrupp (se separat info)
 16.30 Barnkör
Ons 7 10.00 Småbarnsträff 
 15.00 Seniorträff
 19.00 Allsångskväll - alla Välkomna!

Sön 11 11:00 Mässa Friheten i Kristus
 Kör från Fliseryds församling medverkar
Tis 13 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 14 10.00 Småbarnsträff 
 19.30 Körövning

Sön 18 11.00 Friluftsgudstjänst med små och stora i   
   Cobenzl Medmänniskan
 Familjepilgrimsvandring efteråt. (se sep. info)
Tis 20 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 21 10.00 Småbarnsträff 
 19.00 Kvällsmässa 
 19.30 Körövning

Sön 25 11.00 Jubiléumsmässa 25 år på Gentzgasse
 Enheten i Kristus. Predikan Jonas Liljekvist
 (se separat info)
Tis 27 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 28 10.00 Småbarnsträff 
 19.30 Körövning

 

 

Gudstjänsterna i vår församling är en viktig sam-
lingspunkt och krafthämtning för många av oss. Framöver 
kommer vi att fira Mässa klockan 11.00 varje söndag.
Några söndagar erbjuder vi Barnens Kyrka (=vår söndags-
skola).  Efteråt har vi alltid någon form av servering; fika, 
korv med bröd eller smörgåsar och kanelbullar - Välkomna!

Vi delar en enkel veckomässa i taizéanda klockan 19.00 på 
onsdagar under jämna veckor. 
Den 9 oktober får vi återigen fira Mässa i irländsk folkton 
tillsammans med kören. För mer information eller funde-
ringar kring gudstjänsterna kontakta Anna Juhlin.



Sön 13 11.00 Mässa med stora och små 
 Vaksamhet och väntan 
Tis 15 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 16 10.00 Småbarnsträff 
 19.00 Kvällsmässa 
 17.30 Samtal om tro
 19.30 Körövning

Sön 20 11.00 Mässa Kristi återkomst
Mån 21 17.00 och framåt Basarpysselkväll
Tis 22 12.00 Lunchbön
Ons 23 19.00 Körövning
Fre 25 18.00 Adventsbön 

Sön 27 JULBASAR!
Tis 29 12.00 Lunchbön
Ons 30 19.00 Kvällsmässa 
 19.30 Körövning

December
Fre 2 17.00 Adventsgudstjänst Prag

Sön 4 11.00 Mässa Guds rike är nära H-C Granaas
 15.00 Adventsgudstjänst Budapest
Tis 6 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
 16.30 Barnkör
Ons 7 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.30 Körövning
Tor 8 10.00 Barnens Lucia
 19.00 Bokgrupp
Lör 10 14.00 Adventsgudstjänst Salzburg

Sön 11 17.00 Luciakonsert i St. Gertrud 
Tis 13 12.00 Lunchbön
 15-17 Skandinavisk barngrupp
Ons 14 19.00 Kvällsmässa

Sön 18 11.00 Mässa Herrens moder
 Nils-Eric Gestegård
Tis 20 12.00 Lunchbön
Lör 24 11.00 Julbön - samling kring krubban
 ca 12 Jullunch (se sep. info)

Sön 25 8.00 Julotta med efterföljande grötfrukost 
 Jesu födelse

Kyrkan är stängd mellan 26 december 2011 och 9 januari 
2012.

Med reservation för ändringar
Se www.svenskakyrkan.se/wien för aktuell information

Bokgrupp
Några torsdagkvällar under hösten träffas vi 
klockan 19.00 och samtalar utifrån boken 
Ecce Homo - skriven av ärkebiskop emeri-
tus KG Hammar.
Vi träffas följande torsdagar 13/10, 10/11 
och 8/12 Anmäl Dig till Peter Juhlin, senast 
30/9, så köper vi in böcker. Välkommen!

Samtal om Tro
Med vår Kyrkas Trosbekännelse som utgångspunkt i våra sam-
tal träffas vi tillsammans under tre onsdagar innan kvällsmäs-
san. Vad är det vi läser och vad betyder orden för oss? 
19/10, 2/11 och 16/11 klockan 17.30-19.00. Anmälan till Anna 
Juhlin senast den 5/10. 

Pilgrimsvandringar
Vi erbjuder en enklare barnvänlig minivandring efter frilufts-
gudstjänsten i Cobenzl den 18/9. Vi stannar till på ett par platser, 
ber en bön, sjunger en sång och samtalar - med Barnen i cent-
rum!

Den 15 oktober 
gör vi en längre 
vandring för vuxna. Under några timmar går vi under tystnad 
och stilla samtal, i bön och andakt.
Pilgrimsvandring leder inåt i oss själva, in mot den heligaste av 
alla platser - mötesplatsen med Gud.
En pilgrim ber med fötterna, kan man säga. Hon går för att hon 
längtar och så blir vandringen en bön. 
Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet, långsamhet, andlighet, de-
lande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad. 

För vuxenvandringen - anmälan till Anna Juhlin senast den 11 
oktober och för närmare info. se vår hemsida när det närmar sig.

Ny barngrupp!
Skandinavisk barngrupp. Några föräldrar har önskat en 
eftermiddagsgrupp och i samarbete med Vienna Babies Club 
drar vi igång en grupp med start den 6 september. Träffarna är 
öppna för alla skandinaviska föräldrar med barn oberoende av 
ålder på tisdagar mellan 15-17 i Kyrkans lekrum. Fika finns 
vid 16.00. Kontakta Cecilia Winkler, cecilia.winkler@drei.at 
eller Verena Karlsson, verena_karlsson@yahoo.com om Du 
har frågor.

Småbarnsträffarna på onsdagar kl.10 fortsätter som vanligt 
under hösten. Efter en stunds lek och prat sjunger vi  tillsam-
mans. En viktig stund är ljuständningen och sången i kyrkan 
innan vi äter soppa.
Välkomna!

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 köröv-
ningen varvar vi sång, lek och rytmik. Kören vänder sig till barn 
mellan 4 och 9 år . Intresserad? Kontakta Agnes Falk.

Svenska Kyrkans Vuxenkör övar på onsdagar mellan 19:30 och 
21:00. Lucia- och julsånger står på repertoaren de närmsta måna-
derna. Kören består för närvarande av ett tjugotal sångare och 
välkomnar varmt nya medlemmar! Kontakt Agnes Falk.



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, 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

LUCIA firas söndagen den 11 december i St. Gertruds kyr-
ka (Maynollgasse 3) med efterföljande servering av glögg på 
Svenska Kyrkans innergård på Gentzgasse 10. Välkommen till 
denna fina tradition!

JULEN delar vi naturligtvis i Kyrkan. Välkommen till ge-
menskap kring julens mysterium med oss i gudstjänster och en-
klare måltider.
Julbön, 24 december- JULAFTON kl.11.00.
Julotta 25 december JULDAGEN kl.8.00.

Efter julbönen dukar vi upp en enklare jullunch - anmälan 
senast den 16 december till Agnes Falk. 
Vuxna 10 Euro, barn icke medlemmar 5 Euro. Gratis för barn 
som är medlemmar. 
Välkomna! 

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 10.00 - 14.00   
Tisdag  10.00 - 14.00, 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
Peter Juhlin, 0699-19477206
peter.juhlin@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Anna Juhlin, 0699-19477205
anna.juhlin@svenskakyrkan.se

i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien

KYRKORÅDET 2011, består av
Ulf Karlsson, ordförande (ulfhkarlsson@yahoo.se)
Vakant, vice ordförande
Birgitta Wahlström, sekreterare
Maria Wembelius, vice sekreterare
Gudrun Zinke, kassör
Vakant, vice kassör
Marie Jansson, ledamot
Malin Pettersson, Suppleant
Anders Rosengren, Suppleant
TACK till Kyrkorådet för arbete och engagemang!

Julbasar och Frivilligarbete
Att vara en levande, kristen församling kan innebära olika saker. 
En viktig komponenet och byggsten är dock tveklöst församlin-
gens frivilligarbete. Vi bygger församling tillsammans - dina och 
mina insatser är lika viktiga - och behövs för att församlingen 
i Wien ska kunna fortleva. Framförallt behövs nu frivilligarbe-
tare till första advent när vår julbasar äger rum. Om det känns 
angeläget så hör gärna av dig till Peter Juhlin (peter.juhlin@
svenskakyrkan.se).

Basarpysselkvällar
Under fyra måndagsvkvällar i oktober och november umgås vi 
kring basarförberedelser som i huvudsak innebär bakning och 
paketinslagning. Korv med bröd och dryck bjuds som förtä-
ring och självklart tar man med sig smakprov hem från baket. 
Anmäl gärna din medverkan till Agnes Falk.


