


Prästens ord

Jag brukar ofta jämföra kyrkan med en vaggande 
anka.

Med ena foten står vi stadigt i traditionen, "Så 
som det alltid har varit", med den andra tar vi 
nya prövande steg framåt. Nytt och gammalt om 
varandra. Tradition och förnyelse. Stannar vi bara 
i det ena, blir vi stående på ett ben och kommer 
inte framåt. Oavsett om det ben vi stannar på är 
"traditionsbenet" eller "förnyelsebenet". Resultatet 
blir detsamma. En stillastående kyrka som inte ens 
står stadigt. (Pröva själv att stå på ett ben en längre 
stund. ;))

I Svenska kyrkan i Wien vilar vi stadigt i traditionerna. Mycket är "som det alltid 
varit". Samtidigt prövar vi hela tiden nya vägar, nya grepp.

Numera syns vi både på Facebook och Twitter. De själavårdande samtalen förs lika 
gärna via mail som över en kopp kaffe.

Samtidigt vårdar vi det gamla. Det är med stolthet som jag varje söndag firar Hög-
mässa i vår vackra kyrksal. Det är för mig självklart att kyrkan skall vara en naturlig 
del av livet för alla svenskar som finns här i Österrike och Wien.

Ibland är förnyelse också att våga ta ett steg tillbaka. Pröva nygamla grepp.
Länge har det uttryckts önskemål om att få fira gudstjänst även söndag kväll.
Därför kommer vi nu att tre gånger i höst (1 sept, 6 okt och 3 nov) erbjuda två 
gudstjänster. En kl. 11:00 och en kl. 18:00.

Detta är ett sätt att se, vilken gudstjänsttid passar Dig bäst?

Detta är också så vi vill jobba. Att lyssna på er, på era önskemål.  
Hur vill Du att Din kyrka skall vara?

Varma hälsningar och Guds välsignelse
Maria Scharffenberg
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Några ord från er ordförande

Välkomna tillbaka till kyrkan för en härlig höst, sprudlande av aktiviteter. Du vet 
väl att det ofta händer mer än det som trycks här i kalendariet? Följ veckobrev, 
facebook-sida eller prata med Maria och Lennart så du inte missar något!

Under våren påminde mig två händelser om att vår församling är en del av 
Österrike, av livet i vår stad. Först var det när vi, som en av de evangeliska utlands
församlingarna var inbjudna till statssekreteraren för integration Sebastian Kurz 
- österrikiska politikens svar på Justin Bieber. Herr Kurz visade sig dock vara en 
intresserad och engagerad man. Vi fick även tillfälle att träffa kollegor i utlands-
församlingar från hela världen. Wien är en internationell stad, och förhoppningsvis 
är politiken äkta intresserad av vad den internationella delen av befolkningen kan 
bidra med!

Ännu mer påtagligt var det när vi första gången deltog med ett riktigt program i 
”Lange Nacht der Kirchen”, nu tillsammans med Finska Kyrkan. Från klockan 
18 till kl 22.30 erbjöds ett härligt program med guidning, föredrag om kvinnliga 
präster, finsk hembygdskör och Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”. Det fanns ett 
intresse från Währings-bor och andra Wienare som vida överträffade våra förvänt-
ningar! ”Förklädd Gud” kommer för övrigt återkomma till hösten.

Vi beskriver gärna kyrkan som ett hem. Men det kan inte vara ett slutet hem bara 
för svenskar, utan ett där man kan visa ”Det Svenska” för sina vänner från andra 
länder. En träffpunkt där man kan träffa nya och gamla bekanta, och ibland gå vid-
are med sina bästa vänner till andra ställen.

Genom social media är det lätt att bilda nya nätverk och bjuda in till nya träffar. 
Men det är inte alltid lätt (eller nödvändigt) att få till något bestående som inte är 
beroende av insatserna från en kärn-trupp.  Du får gärna se församlingen som ett 
nätverk, en plattform där det går att knyta nya kontakter. Med den extra fördelen att 
vi har tillgång till permanenta lokaler sedan 1986 
och två underbara heltidsanställda specialister i 
social reality.

Fundamentet för plattformen utgörs av alla frivil-
ligarbetare som ständigt förnyas över åren, och som 
glädjande nog sakta med säkert växer i antal. Var 
med och vårda och stöd den plattformen och utnyt-
tja den som en del av ”Det Svenska” i Wien och 
Österrike!

Med vänliga hälsningar
Ulf Karlsson - Ordförande för ditt kyrkoråd.



Ett gammalt fotoalbum

Nu har det gått ett år sedan Maria Scharffenberg började jobba hos oss i församlin-
gen. Tiden har som vanligt gått väldigt snabbt. Maria är den åttonde kyrkoherden 
som tjänstgör för Svenska kyrkan i Wien. I Svenska kyrkans lokaler finns det några 
gamla fotoalbum som Wienbladets reporter tittade i. Bland annat hittade hon några 
kort på församlingens första  prästfamiljer, 
familjen Kronvall och familjen Lundin. Nyfiken 
på vad de gör nuförtiden bestämde hon sig för att 
kontakta dem. 

Harald och Gertie Kronvall var det första 
prästparet som arbetade i Wien. De kom till Wien 
1982. SKUT lät då hyra en lägenhet för prästfa-
miljen på Seegasse 16. I denna lägenhet bedrevs 
all församlingsverksamhet fram till 1985. Då 
verksamheten blev för stor och lägenheten var 
för liten beslöts det att bedriva församlingsverk-
samheten i hyrda lokaler på St Ulrichplatz tills 
det forna Barnabitenklostret på Gentzgasse 10 
var färdigrestaurerat. De förnämliga lokalerna 
på Gentzgasse ställdes till förfogande tack vare 
framlidna Kammersängerin Margareta Sjöstedt Kraus 
och Dr. Heinrich Kraus engagemang samt församlingsmedlemmars och kyrkorådets 
insatser. Familjen Kronvall lämnade Wien 1989. 

Vad har ni gjort sedan ni lämnade oss 
här i Wien och vad gör ni nu förtiden?
Sedan flytten tillbaka har vi tjänstgjort 
inom olika församlingar i södra Sverige. 
Harald arbetar fortfarande, medan Gertie 
är pensionär sedan en tid tillbaka. 

Saknar ni något från Wien?
Vi fick vara med om mycket i Wien. Det 
var ett hårt, men framförallt roligt arbete. 
Vi saknar församlingsborna, Au-pair
flickorna, musikstudenterna, utbytesstu-
denterna från Chalmers och alla andra 
som vi lärde känna i Wien.Vår högsta 
önskan är att arbetet i Wien ska fortsätta 
och att det även i framtiden ska finnas en 
öppen svensk kyrka i Wien.
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Harald och Gertie Kronvall då

Harald och Gertie Kronvall idag
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Församlingens andra prästpar Ove och Maud Lundin kom, till-
sammans med sin son John-Filip till Wien fram till 1993. 

Vad har du gjort sedan du lämnade oss här i Wien och vad gör 
du nu förtiden?
1993 blev jag utnämnd av regeringen till domprost i Visby och 
därför flyttade vi tillbaka till Sverige och Gotland. Det kändes 
sorgligt att lämna Wien, eftersom vi trivdes så bra, men det var 

samtidigt en spännande 
tjänst, som jag utnämndes 
till. Det var i Visby som jag 
prästvigdes 1965, så det 
kändes bra att komma hem. 
Jag hade ju tidigare haft 
tjänst i Visby och vi hade 
redan tidigare ett eget hus i Visby och där vi bor 
nu. Under domproståren bodde vi i domprost-
gården vid domkyrkan. 

Saknar du något från Wien?
Nej, inte direkt. Jag tyckte om det stora kulturutbudet som finns i Wien, men det 
finns även ett stort kulturutbud här på Gotland. Det var också spännande med den 
annorlunda matkulturen, men som tur är har vi här sedan något år ”Wisby Hof”, en 
riktig österrikisk restaurang på samma gata som vi bor på. 

Vad kan du berätta om din fru Maud och din son John-Filip?
Maud var assistent med ansvar för barnarbetet och det diakonala arbetet under åren 
i Wien och fick, när vi återvänt till Visby, anställning som diakonissa här i domkyr-
koförsamlingen och hon arbetade i den tjänsten fram till sin pensionering. John-Filip 
har i år fyllt 26 och är färdigutbildad veterinär och skall nu sommaren 2013 tjänst-
göra här på Gotland.

Maud Lundin då

Ove och John-Filip Lundin då

Ove och Maud Lundin idag. John-Filip Lundin idag.
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Svenskar i Wien

Wienbladet har hälsat 
på i Sandra Nalepkas 
affär designqvist på 
Westbahnstrasse 21 i sjun-
de distriktet. designqvist 
startades i oktober 2011 
och här säljer Sandra 
skandinaviska husgeråd 
och fina glasprodukter 
från 50- och 60-talet. Ett 
antal bestick från 80-talet 
får undantagsvis vara med 
i affären men annars är de 
26 kvadratmetrarna vikta åt Sandras två favoritårtionden.
 
Sandra Nalepka växte upp i Stuttgart och Linz med en svensk mamma och en 
österrikisk pappa samt en yngre syster. Efter ett år som au pair i Genève kom hon 
till Wien där hon utbildade sig till psykolog. Redan under studietiden fick hon jobb 
inom kulturbranchen. Egentligen hade inte Sandra någon tanke på att starta eget 
men efter många år med fokus på „ord, siffror och organisation“ kände hon att det 
var dags att göra något nytt. De svenska rötterna och framför allt sommarloven 
hos mormor och morfar på svenska västkusten under uppväxten hade fött ett starkt 
intresse för skandinavisk design. Redan som tonåring besökte Sandra loppmarkna-
der i Sverige och handlade med sig designsaker som sedan visade sig vara värde-
fulla klassiker. 

Affären har fått ett mycket positivt bemötande. Retro och vintage ligger i tiden 
och hållbarhet har blivit ett populärt begrepp de senaste åren. Flera av kunderna 
är turister med ett särskilt intresse för äkta designsaker som har hittat affären på 
internet. Många som handlar här är på jakt efter något speciellt, kanske något att 
skänka bort som gärna får kosta lite mer. Varorna till affären köper Sandra in själv 
på inköpsresor till Sverige och Danmark, exakt var hon har sina källor är dock en 
väl bevarad hemlighet. Ibland händer det att hon saknar vissa saker som har sålts 
vidare men för det mesta gläder hon sig åt att någon annan får njuta av vacker och 
genuin design. 

I affären finns ett litet bibliotek med gamla designböcker där man kan lära sig mer 
om hantverket och ursprunget, böckerna är inte till salu men man får gärna komma 
hit och sätta sig och läsa. 

designqvist- en liten affär fylld med skandinavisk design från 50 - 60 talen
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Inte bara böckerna utan även ett antal äldre FORM, Svenska Slöjdföreningens 
tidning, ligger till grund för all den kunskap om design som Sandra har. Här köper 
kunden inte bara ett föremål utan får även veta historien bakom produkten.
Sandra är mycket intresserad av den nordiska glastillverkningen och dess historia.

Hennes egna favoriter från 50- och 60-talet är bl.a. produkter av den danska
designern Jens Harald Quistgaard. På frågan vilken nutida favorit Sandra har
avslöjar hon en förkärlek till designprodukter som har inspirerats av konsten. Hon 
nämner bland annat den svenska designgruppen Front som visar på ett nytänkande 
inom produktdesign. Även lite längre ner på Westbahnstraße, inte långt från
designqvist, befinner sig en kreativ designaffär med banbrytande design. 

En kul anekdot är att Sandra har översatt Sven Lindqvist „Ökendykarna“ från 
svenska till tyska. Hon hade läst boken på svenska och tyckte så mycket om den 
att hon ville se om den även fanns på tyska. Eftersom den inte hade blivit översatt 
än bestämde hon sig för att ta saken i egna händer, hittade ett förlag som ville ge ut 
den tyska översättningen och skickade sedan ett kapitel till författaren. Han blev så 
förtjust i översättningen att han var införstådd med att anlita Sandra istället för en 
känd tysk översättare som han först hade föreslagit förlaget.

Sandras framtidsplaner för designqvist är eventuellt en liten webshop med väl 
utvalda produkter som kommer levereras inom EU. Det kommer ofta förfråg-
ningar via mail om möjligheten att skicka produkter till olika länder i världen så 
en webshop är efterfrågad. En expansion i riktning andra årtionden eller andra 
länder är inte aktuell, designqvists affärsidé är exakt vad som ryms i affären på 
Westbahnstraße. Eftersom affären befinner sig i Wien kan Sandra eventuellt dock 
tänka sig att ta in mer österrikisk design. Den välskötta hemsidan kommer fortsätt-
ningsvis innehålla fina foton, noggrant tagna av Sandra själv, med intressant infor-
mation om affärens produkter och skandinaviska designer och är väl värd ett besök: 
www.designqvist.at.

Foto: Katharina RossbothSandra Nalepka bland färgsprakande grytor
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Vad gör kyrkorådet?

Kyrkorådet är församlingens styrelse, och är så ansvarig för församlingens förvalt-
ning och utveckling. Ansvaret för den dagliga verksamheten  samt t ex kyrkliga 
handlingar, gudstjänstordning och personalansvar ligger hos kyrkoherden. I prakti-
ken betyder det att kyrkorådet träffas ungefär var 6:e vecka för ett kvällsmöte med 
mycket information, öppna tankar, diskussioner och vissa beslut. Utöver mötena kan 
ledamöterna, i mån av intresse och tid, ta på sig korta uppdrag eller speciella ansvars
områden. Kyrkoråds-representanterna väljs av stämman i oktober, normalt sett för en 
två-års-period.

Är du intresserad att vara med i kyrkorådet?
Du behöver inte:
- Ha varit engagerad i församlingen under många år eller bakat ett visst antal  
 kanelbullar till församlingen.
- Ha varit djupt involverad i Svenska kyrkan hemma i Sverige och växt upp i  
 miniorer och kyrkans ungdom.
- Ha ingående kunskap om österrikisk organisation och historia, samt prata  
 flytande tyska med Meidlinger ”L”. 

Du får gärna:
- Tycka om att engagera dig i en växande verksamhet med en viktig uppgift.
- Vilja diskutera, lyssna på och framföra synpunkter och idéer, samt vilja   
 fatta beslut.
- Vara intresserad av driften av en mindre organisation, och samspelet med  
 dess omvärld.
- Vara intresserad av människor och skeenden i församlingslivet i stort och  
 smått.
- Ha tid och lust för att löpande ansvara för ett viss projekt eller område inom  
 kyrkorådets uppgifter.

Låter det intressant? Kontakta Lennart Ögren eller någon annan i valberedningen – 
namnen hittar du på hemsidan under ”Organisation – Kyrkoråd” i listan till vänster. 

Ulf Karlsson, Ordförande för ditt Kyrkoråd

Vill du veta vad som beslutats på kyrkorådet? 
Alla protokoll finns att ladda ner på hemsidan! 

www.svenskakyrkan.se/wien
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Svensktalande Leg. Optiker
Wolfgang Kuroll

Optikermeister – Contactlinsenoptiker - Optometrist

1. Oktober till 30. November 2013 

får du vid köp av progressiva 

glasögon/solglasögon

1 glas gratis1 glas gratis
De nyaste modellerna 2013 från Silhouette, Lindberg, RayBan, 

Dolce & Gabbana och Prada m.m.

På  önskan  genomför  vi  en  synundersökning  och  ber  om en 

tidsbeställning per telefon 01/8048116.

Du är hjärtligt välkommen, 

Wolfgang Kuroll

PS.: Rabatten gäller inte för våra andra löpande erbjudande. Vi 

är mitt över Kardinal Könighaus där julbasaren 2012 var.
e-mail:neooptik13@aon.at



Hänt i vår

Påskbasar

Årets påskbasar ägde rum den 17 mars och blev som 
övriga år en stor succé. Redan under den föregående 
gudstjänsten var kön utanför kyrkan lång. Svenskt 
godis, mat, dekoration och böcker fanns att handla och 
det var trångt bland borden. På övervåningen server-
ades det kaffe, prinsesstårta och semlor och på
innergården gräddades frasiga våfflor.

Valborgsmässofirande

Valborgsmässoafton firades som vanligt på kyrkans innergård. Vårtalare var Karin 
Wassner som höll ett brinnande vårtal för de församlingsbor som samlats för att 
hurra in våren. Kyrkans kör och svenska skolans barnkör sjöng vårsånger och alla 
deltagare runt den lilla valborgsbrasan stämde in i den traditionella "Vintern rasat 
utför våra fjällar". Korv grillades och smörgåsar åts i stora mängder. 

Nationaldagsfirande

Vårt nationaldagsfirande den 
sjätte juni blev en underbar 
folkfest. Med hjälp av Sweorna, 
svenska handelskammaren, 
svenska kyrkans kör, svenska 
skolans kör, ambassadören, 
vårt tillfälliga spelmanslag och 
övriga gäster blev det ett lyckat 
firande med stor uppslutning!

Personalen hade räknat med 100 
besökare det kom dubbelt så 
många - härligt! 
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Hänt i vår

Besök i Klagenfurt

Svenska kyrkan Wien är så mycket mer 
än bara vår lokal på Gentzgasse.
Församlingen omfattar förutom hela 
Österrike även Tjeckien, Slovakien och 
Ungern. Med jämna mellanrum är därför 
personalen iväg och firar gudstjänst på 
andra ställen.

Den 8 juni var det dags att fira
sommargudstjänst i den vackra staden 
Klagenfurt. Dryga 40 talet svenskar hade 
samlats för att efter en enkel andakt 
under de grönskande träden få avnjuta 
svenska delikatesser som sill, potatis, 
gräddfil, köttbullar, och självklart, som 
kronan på verket, jordgubbstårta!

Dvoràks bibliska sånger

Lennart Ögren och Maximilan Bratt övar inför Dvoràks bibliska sånger som fram-
fördes under musikgudstjänsten den 26 maj.

Hanna har väntat på att få smaka 
på tårtan. Snart är det dags!
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Hänt i vår

Lange Nacht der Kirchen

Fredagen den 24 maj var det dags för 
Lange Nacht der Kirchen. I samarbete
med Finska kyrkan gjorde engagerade 
församlingsbor och kyrkans personal
ett fantastiskt jobb med alla förbere-
delser. 

Redan innan portarna öppnades 
klockan 18:00 hade många samlats 
utanför. Vi erbjöd guidad tur på inner-
gården och nere i kyrksalen, Maria 
Scharffenberg och Ella-Maria Boba 
från Finska kyrkan berättade om hur 
det är av vara kyrkoherde i ett främ-
mande land och om att vara kvinna 
och kyrkoherde.  

Finska kören bjöd på hemlandssånger
och Svenska kyrkans kör sjöng
”Förklädd Gud”. Kvällen avslutades
med en flerspråkig andakt. Självklart serverades det även svenska och finska
specialiteter som kanelbullar och piroger. Kvällen blev en stor succé med över 250 
personer som passerade grindarna!

Maria Scharffenberg och Ella-Maria Boba 
berättar om hur det är att vara kvinna och präst
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Hänt i vår

Förklädd Gud

Ett av de mest älskade verken i svensk musik är Lars –Erik Larssons lyriska svit 
”Förklädd gud” med text av Hjalmar Gullberg. Uruppförandet skedde den 1 april 
1940, mitt under brinnande krig, och har sedan dess uppförts otaliga gånger. Nya 
generationer har trollbundits av den vackra musiken och vilat i de tröstande orden:
 
"Bjuder ett mänskoöga till stilla kärleksfest oss, kyliga och tröga, som folk är 
mest,  lägger som himmelsk läkning för djupa själasår, en vän, fri från beräk-
ning, sin hand i vår,  synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd -  då sitter 
vid vår sida en gud förklädd."

Under Lange Nacht der Kirchen framförde Svenska kyrkans kör med accompan-
jemang av Maximilian Bratt, Catharina Langelaar och Simon Reitmaier inför en 
fullsatt kyrksal med den äran detta vackra stycke. Solister var Lennart Ögren och 
Julia Ögren. 

En ny chans att få höra dem kommer i höst. Exakt plats och tid kommer att medde-
las senare.

Framförande av "Förklädd Gud" under "Lange nacht der Kirchen"  Foto: Helmuth A. Matzka



SEPTEMBER

Sönd 1 14 sönd eft. tref. Enheten i Kristus
 11:00 Högmässa
 18:00 Högmässa

Månd 2 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 4 15:00 Seniorträff
 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 8 15 eft. tref. Ett är nödvändigt
 11:00 Familjegudstjänst

Månd 9 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 11 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 15 16 eft. tref. Döden och Livet
 11:00 Högmässa
 Besök av kör från Kafjärdens församling

Månd 16 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 18 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 22 17 sönd eft tref. Rik inför Gud 
 11:00 Gudstjänst med dop,  
 
Månd 23 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 25 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning
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Sönd 29  Den helige Mikaels dag Änglarna
 11:00 Högmässa
 Besök av kör från Svenljunga

Månd 30 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

OKTOBER

Onsd 2 15:00 Seniorträff
 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 6 19 eft Tref. Trons kraft
 11:00 Festhögmässa  
 Vi firar 40 år sedan första gudstjänsten på Seegasse
 18:00 Högmässa

Månd 7 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 9  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Torsd 10 12:00-18:00 Ärtsoppa!

Sönd 13 Tacksägelsedagen Lovsång
 11:00 Familjegudstjänst
 12:00 Kyrkostämma

Månd 14 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 16 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 20 21 eft Tref Samhällsansvar
 11:00 Högmässa

Månd 21 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

Hösten 2013



Onsd 23  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Torsd 24 18:00 Församlingsafton. 
 Mia Kainz kommer och berättar om sin tid  
 som soldat i Afghanistan

Sönd 27 22 eft Tref. Frälsningen  
 11:00 Musikgudstjänst.  
 Besök av kören "Malmökören - 64"

Månd 28 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 30 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  19:00 Kvällsmässa
  19:30 Körövning

NOVEMBER

Sönd 3 Sönd eft Alla Helgons dag Vårt Evighetshopp
 11:00 Högmässa
 18:00 Högmässa

Månd 4 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 6  15:00 Seniorträff
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 10 21 eft Tref Den yttersta tiden
 11:00 familjegudstjänst

Månd 11 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 13 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 29  Den helige Mikaels dag Änglarna
 11:00 Högmässa
 Besök av kör från Svenljunga

Månd 30 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

OKTOBER

Onsd 2 15:00 Seniorträff
 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 6 19 eft Tref. Trons kraft
 11:00 Festhögmässa  
 Vi firar 40 år sedan första gudstjänsten på Seegasse
 18:00 Högmässa

Månd 7 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 9  19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Torsd 10 12:00-18:00 Ärtsoppa!

Sönd 13 Tacksägelsedagen Lovsång
 11:00 Familjegudstjänst
 12:00 Kyrkostämma

Månd 14 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

Onsd 16 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 19:00 Kvällsmässa
 19:30 Körövning

Sönd 20 21 eft Tref Samhällsansvar
 11:00 Högmässa

Månd 21 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
  16:30-17:15 Småbarnskör

Hösten 2013

-  15  -



-  16  -

Det här är på gång!

Ärtsoppa!

Varmt välkomna att värma dig med en tallrik ärtsoppa 
och en pannkaka eller två. Den 10 oktober serverar vi 
denna svenska specialité mellan kl 12:00-18:00. Den 
perfekta lunchen. Tag gärna med någon vän.
Pris 5 EUR. Självklart äter medlemmars barn som
vanligt gratis!

Filmkvällar

När höstmörkret faller kryper vi upp i soffan och tittar på svensk film tillsammans. 
Fri entré. Exakta datum för filmkvällarna kommer att meddelas på vår facebooksida 
och i veckomailet. Kyrkans Facebooksida är en så kallad öppen sida som du kan se 
även om du inte är medlem.

Jubiléum

Den 6 oktober har vi ett jubiléum här i kyrkan. Det är nämligen 40 år sedan Svenska 
kyrkan började fira gudstjänst här i Wien. Detta firar vi med en festhögmässa! 

Kyrkostämma

Kom och gör din röst hörd på kyrkostämman den 13 oktober. Vi träffas i kyrkans 
cafe´efter gudstjänsten.

Körbesök under hösten

Till hösten kommer vi att få besök av körer ifrån 
Sverige. 15 september av kören från Kafjärdens 
församling, 27 september kör från Svenljunga och 
den 27 oktober kommer Malmökören - 64.

Församlingsafton

På FN-dagen den 24 oktober kommer Mia Kainz 
och berättar om sin tid som soldat i Afghanistan. 
Detta blir en intressant afton och vi ser fram emot 
att höra om hennes spännande erfarenheter!
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Den som söker - han finner!

Mycket händer i vår församling. Smått som stort.  Även om vi försöker att planera 
långt i förväg vill vi också vara spontana och kunna "gripa tillfället i flykten". Men 
det finns många sätt att hålla sig á jour med allt som händer. Enklast är självklart 
att komma hit på våra gudstjänster och evenemang. Har man tillgång till dator och 
internet finns ett flertal olika sätt.

Hemsida!
Vi har dels en hemsida: Svenskakyrkan.se/wien 
Här hittar du förutom information om kyrkans historia även information om kom-
mande händelser och almanackan.

Facebook!
Sedan finns vi även på Facebook: www.facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien 
Här hittar du senaste nytt och även bilder från olika evenemang. Du kan se denna 
sida även om du inte är medlem på Facebook. Det är en så kallad "öppen sida"
Sista minuten - ändringar och inbjudningar till olika evenmang brukar oftast hamna 
först på Facebook. Är alltså den sida där du får de aktuellaste nyheterna som rör 
församlingen.

Veckomail!
Veckomail: Med jämna mellanrum skickar församlingen ut ett enkelt mail med lite 
om vad som hänt och framförallt, information om vad som kommer att hända den 
närmaste veckan. Vill du ha veckomailet?
Skicka ett mail till wien@svenskakyrkan.se eller klicka på länken på vår hemsida.

Skulle man nu inte ha tillgång till dator med internetuppkoppling, och inte har
möjlighet att komma hit regelbundet, så går det självklart bra att ringa antingen 
Maria eller Lennart som då muntligen kommer berätta vad som är på gång.

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. 
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Besök hos statssekreteraren

Statssekreteraren för integration, Sebastian Kurz, bjöd i början av maj in represen-
tanter från Evangeliska kyrkor i Österrike till en ”get-together” i inrikesministeriets 
festsal på Herrengasse 7 i första distriktet.  

Några kyrkorådsmedlemmar, och vår kyrkoherde Maria Scharffenberg, hade tackat 
ja till inbjudan och deltog i sammankomsten tillsammans med ett hundratal interna-
tionella och österrikiska representanter från evangeliska kyrkor. Förutom våra gran-
nar från Finska kyrkan var bland många andra de danska, japanska och ungerska 
evangeliska kyrkorna i Österrike representerade.

Statssekreteraren ville med denna inbjudan erbjuda de deltagande en möjlighet att 
knyta nya kontakter med andra evangeliska kyrkor och understryka att religionen 
har en viktig roll i integrationsarbetet. Även om den evangeliska kyrkan har en lång 
tradition i Österrike har den under se senaste årtiondena i stor utsträckning präglats 
och utvecklats av människor som kommer från andra länder. 

Sebastian Kurz är övertygad om att religionen är en mycket viktig faktor för att 
lyckas med integration. Han var mycket mån om att hälsa på alla personligen och 
att inleda samtal med många deltagare under kvällens gång. Vår kyrkoherde Maria 
Scharffenberg passade på att överlämna en liten broschyr med adresser till alla 
Svenska kyrkans församlingar i utlandet.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg i samtal med statssekreteraren för integration
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Svenska Skolan i Wien-
en skola där man förenar det 
bästa av två världar! 
Svenska skolan i Wien  är en privatskola som följer svensk läroplan 
och svenska förordningar. Skolan vänder sig till barn från Sverige 
eller med svensk anknytning och de övriga nordiska länderna. Vi 
har tvåspråkig förskoleverksamhet där vi välkomnar även 
österrikiska barn. Vi vill att barnen i Svenska Skolan skall få 
utvecklas till intresserade, nyfikna, kreativa och ansvarstagande 
elever som får ta del av det bästa från våra länder. 

Vår verksamhet
Förskola, 2-5 år

Förskoleklass, 6 år

Grundskola, åk1-6

Fritidsverksamhet

Distansundervisning, åk7-9 o Gy

Kompletterande svenskundervisning
för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år

Scheibelreitergasse 15
A-1190 Wien, Österrike
Tel. +43-(0)1-320 79 80

Fax +43-(0)1-320 79 80 20   

E-post:

Hemsida:
www.svenskaskolan.at

Välkomna på ett besök!
Susanne Hiort

Rektor
Svenska Skolan i Wien

susanne.hiort@svenskaskolan.at

 

Konfirmation 2013

Efter en intressant och spännande 
konfirmationstid var det dags för 
Torgny Nordström att konfirmeras 
den 16 juni. Vi gratulerar Torgny och 
önskar honom lycka till i livet! 

Konfirmationen är en tid där vi talar 
om livet och kristen tro, etik och 
moral, rätt och fel.

Nästa konfirmationsgrupp startar 
inom kort.

Är du över 14 år och har du ännu inte 
konfirmerat dig? Är du intresserad? 
Hör av dig till Maria Scharffenberg



Småbarnsgrupper (barn mellan 0-4 år)

Vi erbjuder familjer med småbarn att träffas i kyrkans lokaler. Detta är ett sätt att 
gynna det svenska språket som modersmål. Efter en stunds lek och prat sjunger vi 
svenska barnsånger tillsammans. En viktig stund är andakten och sången i kyrkan 
innan vi fikar eller äter soppa tillsammans. 

Vi träffas varje måndag 16:00-18:00 OBS NY TID!
I samarbete med SWEA-Wien har vi startat en småbarnsgrupp som träffas varannan 
onsdag 16:00-18:00

Terminsavgift är 40 Euro eller 5 Euro för vuxna och 2,50 Euro för barn per gång. 
Är du betalande medlem i Svenska kyrkan i Wien är deltagandet i småbarns
grupperna gratis. Är du medlem i SWEA är deltagandet i onsdagsgruppen gratis. 

Småbarnskören (barn mellan 3 -6 år)

Måndagar kl 16:30 - 17:15 
Att få sjunga är härligt! Oavsett om man är liten eller stor!
I höst bjuder vi in till småbarnskör för alla små sångfåglar mellan 3 - 6 år!
Tillsammans med Lennart sjunger vi enkla rörelsesånger och härliga svenska 
barnsånger. Under tiden som vi sjunger kan mamma eller pappa fika i cafét eller 
leka med syskonen på övervåningen.

-  20  -

www.daantje-shop.com 1070 Wien Westbahnstrasse 1

kids design

skandinavische Kindermode, Schuhe, Spielsachen, Kindermöbel  und mehr
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Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 samlas ett piggt gäng damer och några herrar 
kring kaffeborden på Gentzgasse.
Ibland kommer en inbjuden talare, andra gånger samlas vi och pratar minnen. Vi 
har alltid väldigt trevligt och roligt!
Trots vårt namn har vi ingen åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anita Kager 

Telefon 0224-37867
Mobil 0676-5909407
Mail: kager-anita@aon.at

I höst är träffarna onsdagarna den 4 september, 2 oktober och 6 november.

Träff med de glada seniorerna
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Vuxenkören

Varje onsdag kl 19:30 - 21:00 övar kören i kyrkan.
Vi har en bred repertoar som spänner över allt från Bach till nyskriven musik. 

Förutom medverkan i gudstjänster har vi diverse uppträdanden både på natio-
naldag, Valborg och Lange Nacht der Kirchen.

Nu i höst kommer vi förutom att sjunga Förklädd Gud även ge ett flertal Luciakon-
serter och andra uppträdanden.

Självklart välkomnar vi både gamla och nya körsångare.
Van eller ovan, sopran eller bas, Varmt Välkommen!

Lennart Ögren

Ps. Är du man, är du extra varmt välkommen :)

Instrumentalgrupp

Vi har bildat en instrumentalgrupp i kyrkan som spelar både äldre och "ny"
klassisk musik. För närvarande är vi sju personer (stråkar och klarinett)
men vi hoppas att du som känner för att spela kommer med i vår härliga
gemenskap där vi musicerar för att vid tillfällen spela i kyrkan och
kanske vid högtider.

Så ta fram ditt stråk- eller blåsinstrument och tag kontakt med mig så berättar jag 
mera!

Vi ses inte regelbundet utan efter överenskommelse!
Välkommen!
Lennart
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Wienbladet frågar....

Vad brukar du ta med dig från Sverige?

Fazer mjölkchokladkaka
salt lakrits 
svampar 
rabarberrör
citronlakrits
brio
chokladknappar
hallonbåtar
Estrella chips
senapgrillkrydda
Start naturell
Noblesse chokladask 
Brago
kexmaränger
linsvätska
tandborstar /apotekets
Kalles kaviar
Marabou
mjölkchoklad
Centerplopp
bakpulver
vaniljsocker
hummerfond
fiskbuljong
O'hoj glassås
vaniljsås
våffelmix
lax

extrasaltat Bregott
smågodis
Rasker, rostbröd
sirap, ljus och baksirap
vanillinsocker
Annas pepparkakor
Liljeholmens Gilleljus
äppelcider, alkoholfri
Kalles Kaviar
flingsalt
marsipanlock till tårta
svenska böcker
Svensk Damtidning

Jag tar egentligen inte 
med mig så mycket. Vi 
har mycket i kyrkan och 
det finns så mycket gott i 
Wien.

Johanna Hasenauer Ida Ahlfont Lennart Ögren

SKA DU TILL SVERIGE?

Ta gärna med dig lite extra
saffran, kryddnejlikor och
kardemummakärnor.
Det behövs till bakningen inför 
julbasaren.

Hör av dig till Maria!
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20 år kormatta i Sala Terrena

Det är nu 20 år sedan kormattan i vårt kyrkorum invigdes, vilket ger oss en anled-
ning till att berätta något om dess tillkomst. I april 1991 lade undertecknad fram ett 
förslag i kyrkorådet om att införskaffa en svensktillverkad kormatta till Sala terrena 
och fick då i uppdrag att komma med förslag.

Jag tog kontakt med tre svenska textilkonstnärinnor och redovisade i november 1991 
vad som framkommit i samband härmed.

Efter att ha tagit del av det förslag, som sedan kom till utförande, beslöt kyrkorådet 
i september 1992 att godkänna inköp av en kormatta till en kostnad av SEK 63 000. 
Tillverkningen påbörjades i januari följande år och levererades i slutet av maj 1993. 

Vår kormatta är specialritad för Sala terrena av den svenska textilkonstnärinnan 
Inga-Mi Vannérus-Rydgran, som, innan hon påbörjade arbetet med skissen, kom till 
Wien för att kunna uppleva kyrkorummet med dess barockarkitektur och speciella 
belysning. Hennes principer för kyrkmattor var: „ inga symboler att trampa på, 
mattan skall underordna sig kyrkorummet, samtidigt som den skall understryka arki-
tekturen och skönheten där och – det väsentligaste – leda fram till altaret“.
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Denna matta är handvävd i norsk röllakansteknik, vilket innebär att inslaget (ylle) 
plockas in för hand och täcker varpen (lin) helt. Trådarna korsas vid övergången 
mellan färgerna och mattan blir alltså dubbelsidig, på ena sidan spegelvänd. Kort-
sidorna avslutas med en orientalisk fläta. 

Handvävda specialritade röllakansmattor av god kvalitet går idag nästan inte att 
framställa. Detta beroende på det mycket höga priset men också på att det i Sverige 
finns ytterst få väverskor, som arbetar med denna teknik. Genom att kyrkorådet 
vid rätt tidpunkt tog detta kloka beslut, kan vår församling idag glädja sig åt detta 
vackra konstverk. 

Vid högmässan den 13 juni 
1993 invigdes kormattan vid 
en högtidlig ceremoni i Sala 
terrena.

Anita Kager

 

 

 

 

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. 
 
 

 

 



Vigslar

Vigsellagstiftningen varierar i olika länder och 
Svenska Kyrkan i Österrike, Ungern, Tjeckien och 
Slovakien har ingen vigselrätt. Vi erbjuder välsignelse 
över borgerligt ingånget äktenskap. 

Vill du gifta dig eller tipsa någon du känner om att 
gifta sig här i vår vackra kyrka? Ta kontakt med vår 
kyrkoherde Maria Scharffenberg. 
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Tack! 

Det är många som bryr sig om och känner för vår Svenska kyrka i Wien.
Många är vi som engagerar sig personligen i vår verksamhet.
Det är också många som stödjer oss genom större eller mindre ekonomiska gåvor.
Ett stort Tack till er alla, ingen nämnd, ingen glömd, som skänkt gåvor till oss 
under årets gång. Dessa gåvor bidrar till att vi upprätthålla verksamheten och fort-
sätta att bygga en levande kyrka. 

Döpta

Att få hälsa en ny människa väkommen till livet är stort. Att få presentera den nya 
familjemedlemmen för släkt och vänner är en livets fest värd att fira. 

Vi hälsar välkomna:
Felix Alexander Cederlund
Nicole Alena Ala Kristina Åkerlund
Alexander Hans Wilhelm Awe
Linea Lilly Heléne Hansson

Begravningar har hållits för

17 maj, Karolina Gudmunsson 
5 juni, Ingrid Jelinek

Gud, vi ber för dem som sörjer, låt dem finna tröst och vila hos dig



En församlingsmedlem berättar...

Ingela Johansson är en trogen församlingsmedlem sedan många år.
På frågan "vad kyrkan betyder för dig" svarade Ingela:
"Det allra viktigaste för mig är att få fira gudstjänst tillsammans med de män-
niskor som jag har känt under större delen av 
mitt liv och kommit att betrakta som familj. 
Därtill kommer glädjen av möten med alla 
nya människor som finns med i församlingen 
under en viss tid, eller bara är på kort besök. 
Onsdagsmässan är en liten juvel som erbju-
der stillhet, reflektion och återhämtning mitt i 
veckan. En riktig oas! Söndagsgudstjänsterna 
har mer liv och rörelse och efteråt fylls kaféet 
när församlingen strålar samman för gemens-
kap över en kopp kaffe eller lätt lunch.
 
Förutom gudstjänster erbjuder kyrkan 
en rad olika aktiviteter för unga och gamla där jag valt att ta del av körverk-
samheten eftersom jag älskar att sjunga. Tänk att få representera Sverige och 
svenska kyrkan i Wien med sång vid olika högtider som Valborg, Nationaldag, 
Lucia etc. – hur kul som helst! Till dig som läser detta vill jag säga: Kom och fira 
gudstjänst med oss och se vilka aktiviteter som passar dig!
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Ingela Johansson



  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
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