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Ordförandens ord

Vi lever i en väldigt föränderlig värld. När vi formulerade texter till förra 
Wienbladet kunde inte många av oss föreställa sig att Europa i sin geografiska 
kärna skulle få flyktingfrågan högst på dagordningen i medier och politik. Visst 
läste och hörde vi om flertalet tragiska drunkningsolyckor på Medelhavet, men det 
är ju långt borta och ej grund till lokal ängslan. 

Plötsligt var tusentals utsatta på väg genom Balkan, Ungern och sen kom ström-
men till och genom Österrike och nu strömmar det överallt. Flyktingfrågan är här, 
och den är här för att stanna för oss européer. Och ändå, så ser vi bara en liten, 
liten bråkdel av flyktingströmmen i Europa. Den del vi ser är med säkerhet den 
bättre beställda delen. Finns det grund till ängslan nu? Och hur ser det då inte ut i 
Jordanien, Libanon, Libyen eller i Turkiet? I denna situation kan värdeorden; tro, 
öppenhet och hopp, vara en bra grund för oss till att orientera våra egna tankar och 
vägleda oss i handlingar.

Vi är alla överraskade över hur fort allt skett och svaren på många frågor finns inte 
ännu. Vi har inte en "brandkår" för denna situation i Europa, för det var ju 65-70 år 
sedan sist. Då var strömmen mycket större och vår kapacitet att hantera den ytterst 
liten, men det gick. Så tro på vår egen humana förmåga även denna gång! Det som 
varit grunden till Europas och hela västvärldens oöverträffade tillväxt som kultur, 
har alltid varit tillgången till arbetskraft och människor med frihet att utveckla 
sina idéer. Var gång Europa öppnat sig har tillväxt skett - när Europa slutit sig, har 
stagnation kommit. Det har alltid varit bättre att visa öppenhet och integrera - en 
human grundkompetens. Självklart kan inte okontrollerade gränser stå vidöppna 
för allt, men det är också mycket svårt att integrera med taggtråd, murar och 
stängda dörrar. Öppenhet behövs för att tillvarata och skapa kreativitet.

Är det något som hjälper i en överrumplande situation, så är väl hoppet - hoppet 
om att en lösning finns, ett av de bästa exemplen. Vad kan vi göra för att vi själva 
ska kunna hoppas på en bra lösning? Och vad 
kan vi göra för att de som behöver kan få känna 
hoppets verkan? Den som känner hopp om till-
varon, kan börja tro på framtiden och växer som 
människa. Det här gäller även hela samhällen och 
kulturer, liksom vår församling! Maria tar på andra 
sidan uppslaget upp temat och ger även vägledning 
till hur vi kan skapa hopp i konkreta former - real 
humanism! Jag vill avslutningsvis med öppenhet 
hälsa dig som läsare hjärtligt välkommen till förs-
amlingen med basaren nära förestående!

Peter Ahlfont Kyrkorådets ordförande
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Prästens ord

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget sker just nu i Europa.Varje 
dag får vi rapporter om tusentals människor som på olika sätt försöker ta sig till 
trygghet och fred. 

Varje dag får jag frågan, både från församlingsmedlemmar här på plats och från 
dem hemma i Sverige: ”Hur kan vi hjälpa till?” Mitt svar är: Skänk av dina pengar 
och av din tid till alla de olika organisationer som just nu finns på plats! Det hand-
lar om Tro, Öppenhet och Hopp omsatta till praktisk handling.  

Bor du här nere i vårt område och vill hjälpa till så hör av dig till oss. Svenska 
kyrkan i Wien har inget eget hjälparbete. Men vi har ett nära samarbete med olika 
aktörer på plats. Oavsett om du befinner dig i Österrike eller Ungern har vi kontakt 
med olika organisationer som behöver Din hjälp och stöd. Då behoven ändras, 
ibland timme för timme, har vi daglig kontakt för att se: Vad behövs just nu? Kan 
du, så skänk pengar till etablerade organisationer som kan användas för att köpa 
det som behövs på plats. På det sättet blir det rätt saker, i rätt tid, och vi undviker 
att underblåsa eventuella motsättningar mellan lokalbefolkningen och flyktingar. 
Så många vill hjälpa till och de privata initiativen flödar över på Facebook, Twitter 
och andra media. Men var försiktig. Låt helst bli. Hur lovvärda dessa initiativ 
och engagemang än är, så skapar de oftast mer kaos än vad de ger verklig nytta. 
Som privatperson har man sällan den överblick som krävs för att veta exakt vad 
som behövs var. I situationer som denna är det oerhört viktigt att ha goda relati-
oner med lokala myndigheter för att inte orsaka problem som går ut över dem vi 
försöker hjälpa. De stora organisationerna, som Svenska kyrkan, Röda korset, osv 
har redan väl upparbetade kontakter på plats. Lita på att Din hjälp kommer fram 
och gör nytta!

Vad gör vi då konkret i Svenska kyrkan i Wien? 
Under hösten går majoriteten av våra kollek-
ter och andra insamlingar till Svenska kyrkans 
Internationella arbete. De finns på plats längs hela 
flyktvägen. Från flyktinglägren i de mest utsatta 
områdena till integrering i det nya hemlandet. 
Flera av våra kollekter går också till våra lokala 
systerkyrkors arbete med och för flyktingar. Vi har 
ett nära samarbete med såväl berörda ambassader 
som våra olika samarbetskyrkor. Du kan följa vårt 
arbete på kyrkans Twitterkonto @SvKyWien eller 
kontakta mig så berättar jag gärna mer om vad vi 
gör och hur just Du kan hjälpa till.

Maria Scharffenberg Kyrkoherde 
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Svenskar i Wien - Ingrid Bredberg

Ingrid föddes 1925 i Wien. Hennes pappa var affärsman. Den stora börskraschen 
1930 följdes av hög arbetslöshet och många förlorade allt de ägde. Detta drabba-
de även Ingrids familj som bestämde sig för att flytta till Sverige. Så kom det sig 
att Ingrid växte upp i Stockholm, blev svensk medborgare och lärde sig flytande 
svenska.

Ingrid gick i Norra flickläroverket i Stockholm. Hon berättar att hon inte alltid 
hade råd att köpa lunch som då kostade 55 öre. Istället brukade hon och några 
flickor roa sig med att sjunga under rasten. En av flickorna hette Alice Nilson och 
skulle senare bli känd som Alice Babs.” Alice Babs och jag gick i samma klass och 
jag hjälpte henne ofta med glosorna” berättar Ingrid. 1944 tog Ingrid studenten och 
började läsa språk.

1967 flyttade Ingrid med sin man, sin son och en fosterdotter tillbaka till Wien. 
Ingrid som i Sverige tagit fil mag. i tyska, engelska och franska började undervisa 
svenska. Det var ofta barn till svenskar som av olika anledningar bosatt sig i Wien. 
Hon undervisade dem i hemmet. I januari 1973 undervisade hon en flicka som var 
dotter till en diplomat som snart skulle åka till Paris. I Paris fanns en svensk skola 
och flickan behövde lite extra träning i det svenska språket innan hon kunde börja.

Även i Wien hade tankarna på 
att börja starta en svensk skola 
fötts. Två kvinnor, Mariann 
Fischer och Gerd Reimers hörde 
talas om Ingrid och tog kontakt 
med henne. De undrade om hon 
kunde tänka sig att vara med och 
undervisa. Det kunde hon. 

Mellan åren 1973 och 1975 
undervisade hon och Gerd 
Reimers i svenska två gånger i 
veckan i den Amerikanska sko-
lans lokaler. Hon undervisade 
också barn på Svenska kyrkan en 
gång i veckan. Några egna loka-
ler fanns det inte ännu. 

Ingrid Bredberg 



Astrid Lindgren hade vid samma tid hemma i Sverige nått stor framgång med sina 
böcker om bl.a Pippi Långstrump. Det var på Ingrids initiativ som Astrid bjöds in 
till Svenska skolan. Den befann sig då i Svenska kyrkans lokaler på Seegasse.

Astrid Lindgren kom och det anordnades en frågestund. Det var väldigt trevligt 
minns Ingrid.

Det var inte alltid lätt att undervisa i Svenska kyrkan. Det blev ofta mer som en 
barngrupp dit man kunde lämna sina barn medan man träffade syster Anna Lena.
Ingrid minns att en del barn var alldeles för små för att kunna ta del av undervis-
ningen.

1974 dog Ingrids man oväntat och Ingrid blev ensamstående. Hon blev tvungen 
att se sig om efter en mer lukrativ anställning för att klara ekonomin för den lilla 
familjen. Hon slutade undervisa svenska 1975 och började arbeta som lärare i 
engelska och franska på ett pojkgymnasium i Wien.

Hon var tvungen att notrificera hela den svenska utbildningen och tog vid denna tid 
även tillbaka det österrikiska medborgarskapet. Hon berättar att hon även vikariera-
de som lärare vid Skandinavistiken på Wiens universitet ett halvår.

Ingrid hade länge kontakt med vänner i Sverige och brevväxlade med Alice Babs 
ett tag. Hon har även varit och hälsat på i Sverige. Hon pratar en perfekt stock-
holmska!

Emellanåt kommer Ingrid gärna till Svenska kyrkan. Speciellt när det bjuds på 
ärtsoppa!
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Astrid Lindgren på besök på dåvarande Svenska skolan. Till höger Ingrid Bredberg. 
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Årets julbasar i ny och större lokal!

Den nya basarlokalen erbjuder mer plats och centralt läge i 
närheten av Urania med bra kommunala förbindelser! 

Fem minuters gångväg från Schwedenplatz och Wien Mitte. 
Spårvagn 1 eller O till hållplats Hintere Zollamtstraße. 

Hjälp oss att sprida nyheten om den nya lokalen 
till vänner och bekanta! 
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Vill du också vara med och hjälpa till på årets julbasar? 
Kontakta personalen! 

De flesta varorna är beställda, transporten från Sverige och inom Wien är ordnad och 
det bakas både i kyrkans och i många andra kök! Det är mycket som ska förberedas 
innan vi kan öppna portarna till årets basar i den nya lokalen.  

Julbasaren organiseras av basarkommittén som i år igen utgörs av Jenny Awe, 
Christian Jelinek, Maria Scharffenberg, Linnéa Sjöberg och Cecilia Winkler.  
Förutom basarkommittén har vi ett tjugotal eldsjälar som har bords- eller områdes-
ansvar. Därtill kommer ett hundratal personer som under basarhelgen jobbar med 
alltifrån att bära kartonger, göra smörgåsar eller att sälja tomtar. Alla med ett mål: 
Att bidra till en lyckad basar!

Årets julbasar anordnas i foajén och i festsalen på Gesundheitsministerium



Svenska kyrkans kör / Instrumentalensemble
Linnéa Sjöberg, dirigent
Maria Scharffenberg, präst

Pfarre St. Gertrud, Kutschkermarkt
Währingerstr. / Kutschkerg.
1180 WIEN

LUCIAKONSERTER

14:00 - Luciakonsert för barn/Kinderkonzert
17:00 - Luciakonsert                  

13 december 2015

FRI ENTRÉ
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Vår stora församling

Svenska kyrkan sträcker sig över många länder och gudstjänst firas på många
olika platser. I år kan du fira adventsgudstjänst vid följande tillfällen.

Hjärtligt välkomna att fira adventstiden med oss!

Adventsgudstjänst Wien
Dag: fredag 27 november
Tid:  18:00
Plats: Svenska kyrkan, Gentzgasse 10, 1180 Wien

Adventsgudstjänst Prag 
Dag: fredag 4 december  
Tid: 16.30 
Plats: S:t Klimentskyrkan Klimentská ul, –  Nové město, Prag 

Adventsgudstjänst Salzburg 
Dag: lördag 5 december 
Tid: 14:00 
Plats: Pfarre St. Paul Eduard-Herget-Straße 5 5020 Salzburg 

Adventsgudstjänst Budapest 
Dag: söndag 6 december   
Tid: 15:00 
Plats: Kelenföldi Evangélikus templom, Budapest XI. Bocskai út 10

Luciakonserter 

På självaste luciadagen, den 13 december, bjuder vi i år in till TVÅ konserter i St. 
Gertruds kyrka vid Kutschkermarkt. Kl. 14.00 gör vi en kortare konsert som lämpar 
sig särskilt för barn och familjer. Kyrkokören medverkar, och vi kan lova att Lucia 
kommer med sitt följe!

Kl. 17.00 är det dags för den "ordinarie" luciakonserten. Kyrkokör, instrumental-
ensemble och solister framför en blandning av traditionella och modernare jul- och 
luciasånger. Konserten avslutas sedvanligt med det stämningsfulla luciatåget. 
Efter den andra konserten serveras det precis som tidigare år glögg på kyrkans inner-
gård. Alla, både medverkande och åhörare, är varmt välkomna dit!
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Flyktingkrisen - hur kan man hjälpa till?

Vågen av flyktingar som har kommit till Europa med tilltagande styrka under våren 
och sommaren 2015 har väl knappats undgått någon. Många har hjälpt och ännu fler 
vill hjälpa men hur ska man gå till väga? Vad kan man som privatperson göra för att 
ge flyktingarna en bättre tillvaro och vad bör man vara uppmärksam på? Wienbladet 
har pratat med två församlingsmedlemmar som har gått från ord till handling.

Christian Jelinek från Wien berättar: ”jag var i 
Traiskirchen dit tusentals flyktingar kom för att 
försöka få plats på flyktingförläggningen. Eftersom 
den redan är extremt överbelagd ställdes tält upp på 
området utanför. Detta var innan det mer orga-
niserade hjälparbetet hunnit dra igång och män-
niskorna som anlände var i stort behov av frivilliga 
som kunde hjälpa till. Jag  har även varit på Haupt-
bahnhof i Wien och hjälpt nyanlända flyktingar. De 
är i stort behov av kläder, skor, hygienartiklar, mat 
och dryck och all hjälp är välkommen.

Jag gick med i den stora demonstrationen den tredje oktober i Wien med efterföl-
jande konsert ”Voices for refugees” på Heldenplats, en fantastisk upplevelse med 
uppskattningsvis 150.000 besökare! 

Jag är dessutom med i en konst- och yogagrupp som samlar pengar för att människor 
som har flytt ska få tillgång till musikinstrument, en viktig sak för själen. Det är vik-
tigt att sprida information om situationen genom Facebook, mail, demonstrationer 
m.m. samt att hjälpa till med det man själv kan i form av antingen pengar, tid eller 
gåvor.

Anna Jakobson ville också gärna hjälpa och fick höra talas om plattformen 
”HELFEN.WIE WIR.” som organiseras av ORF i samarbete med de stora välgören-
hetsorganisationerna i Österrike. Plattformen grundades 2007 och har en databank 
med frivilliga som är beredda att hjälpa till vid katastrofer av olika slag. Eftersom 
Anna hade tid spontant och inte ville 
vänta på att bli tillfrågad om hon 
kunde hjälpa till, åkte hon själv till en 
av paviljongerna vid Hietzinger Kran-
kenhaus i Wien 13 där ett par hundra 
flyktingar har fått ett tillfälligt hem. 
Hjälpen var välkommen och Anna fick 
direkt börja dela ut hygienartiklar och 
kläder till behövande. 

Demonstration i Wien

En välkommen present
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En liten lekstund med några av barnen, där Annas medhavda spel kom till använd-
ning, hanns också med. 

Vill du också hjälpa?

Börja med att titta på de stora välgörenhetsorgansiationernas hemsida. Att skänka 
pengar är ett snabbt och enkelt sätt. För t.ex. 15 euro skänker du pengar till en kudde, 
för 55 euro ett vinterpaket med en halsduk, vantar, mössa, täcke m.m.

Vintern är på intågande och flyktingarna är i behov av varma kläder. För att klara 
av logistiken tar många hjälporganisationer enbart emot privata leveranser inom 
vissa tider. Det är dessutom bra att titta efter vad det för närvarande finns akut behov 
av (både i form av saker, kläder och hjälpande händer). En bra sida är t.ex. Caritas 
öppna Facebooksida som uppdateras flera gånger dagligen:

www.facebook.com/caritas.omni.bus

Mer information hittar du bl.a. på
följande sidor:
www.roteskreuz.at
www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
www.helfenwiewir.at
www.volkshilfe.at
www.samariterbund.net
www.hilfswerk.at
www.fraubock.at
www.trainofhope.at

På www.svenskakyrkan.se kan du även läsa om hur Svenska kyrkan hjälper. I Wien 
gick bl.a. bordshyran- och caféintäkterna från kyrkans höstloppis oavkortat till flyk-
tinghjälpen.

Svenska kyrkan i Wien är en del av den världsvida kyrkan. Vi vill i all 
vår verksamhet förmedla Tro, Öppenhet och Hopp. 

I början på året beslutade kyrkorådet att hälften av våra insamlade 
kollekter skall gå till olika välgörande ändamål. Så har till exempel 
höstens kollekter skänkts till Svenska kyrkans internationella arbete, 
Caritas, Barncancerfonden m.fl.

Tältläger
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Hänt i höst

Loppmarknad!

Besök av Altkatholische Kirche. Arne Hagberg berättar om kyrkan

Basarförberedelser, här bakas över 1800 lussebullar enligt löpande band principen!
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Finska församlingen firade 10-års jubileum

Jazzkonsert i Svenska kyrkan
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Johan Sundbäck - vår nya volontär

Sedan i augusti i år har Svenska kyrkan i Wien en ny volontär.

Johan, 21 år, kommer ursprungligen från Kalix men familjen flyttade ner till 
Enköping när han var liten. Familjen består av mamma Maria, pappa Stefan och 2 
yngre bröder, Michael och Nils.

Innan Johan gjorde studieuppehåll och bestämde sig för att åka ner till Wien, läste 
han teologi vid Uppsala universitet. Tanken är att han ska jobba som präst när 
han blir klar med studierna. I Enköping var han engagerad inom Svenska kyrkans 
Unga och satt som styrelseordförande. Även inom politiken lokalt var han med i 
styrelsen för MUF. Johan jobbade också extra som vaktmästare i Vårfrukyrkan, 
Enköping.

Hans stora intresse är annars musik och han spelade trumpet på musikskola i 10 år. 
Han tycker även att det är kul att stå i köket och laga mat och baka. Till 
favoritsporterna hör hockey och fotboll.

Som liten bodde Johan en sommar i Wien. Han kommer ihåg att det var en fin stad 
så när han såg att Svenska kyrkan i Wien sökte en volontär bestämde han sig för 
att söka. Johan berättar att han trivs bra både i församlingen och i Wien. "Wien 
är en stad som passar mig" säger han. Det finns mycket att se och göra här och 
invånarna är väldigt trevliga och artiga. 

Johan känner sig även väl mottagen i förs-
amlingen och kom snabbt in i arbetet. Till 
hans sysslor här i kyrkan hör matlagning, 
bakning och städning. Arbetet innebär också 
att vara med i kyrkans olika grupper samt 
att hjälpa till vid olika event i församlingen. 
Helt enkelt att hjälpa till där det behövs. Det 
finns mycket att upptäcka runt om i försam-
lingen och Johan hoppas få tid till att se sig 
omkring!

Johan stannar till den 30 juni 2016.

Vi önskar Johan välkommen och hoppas att 
han kommer att fortsätta trivas här!

Johan i matlagningstagen
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u ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!

SWEA är ett globalt nätverk
för svensktalande kvinnor 
som bor eller har bott
utomlands.

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

SWEA är en icke
vinstdrivande ideell
organisation, som ger
donationer och delar ut
stipendier för två miljoner kronor
per år.

SWEA International har idag 
ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal 
länder på fem kontinenter!

är ett globalt nätverk
för svensktalande kvinnor 
som bor eller har bott

Sverigefrämjande organisationen 
utanför Sverige med syfte att



NOVEMBER

Sön 8  23 söndagen efter trefaldighet
 Förlåtelse utan gräns
 11:00 Familjegudstjänst

Mån 9 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Ons 11  18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 12  16:30 TonPrickarna
 18:00 Stickcafé

Sön 15  Söndag före Domsöndag 
 Vaksamhet och väntan
 11:00 Högmässa

Mån 16 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna 
 Sista för terminen!

Ons 18 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 19  16:30 TonPrickarna

Sön 22  Domsöndagen Kristi återkomst
 11:00 Högmässa

Ons 25  18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 26  16:30 TonPrickarna

Fre 27 18:00 Adventsgudstjänst

Sön 29 JULBASAR 10:00-17:00
 OBS NY BASARLOKAL
 Gesundheitsministerium
 Radetzkystr. 2  
 1030 Wien
 I närheten av Urania
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Vintern  2015
DECEMBER

Ons 2 15:00 Seniorträff
 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör 

Tor 3 16:30 TonFiskarna / TonPrickarna
 Övning inför barnens luciatåg

Sön 6 2 advent Guds rike är nära
 11:00 Familjegudstjänst 
 med barnens luciatåg

Sön 13  3 Advent ingen gudstjänst
 14:00 Luciakonsert för barn
 17:00 Luciakonsert
 St. Gertruds kyrka
 Kutschkermarkt, 1180 Wien  

Sön 20 4 Advent Herrens moder
 11:00 Högmässa

Tors 24 Julafton Inför Jesu födelse
 11:00 Samling vid krubban

Fre 25 Juldagen Jesu födelse
 8:00 Julotta 
 Grötfrukost efter gudstjänsten

Kyrkan är stängd 
26 december 2015 - 7 januari 2016

JANUARI

Sön 10 1 sönd e trettondagen Jesu dop
 11:00 Familjegudstjänst 
 Julgransplundring efter gudstjänsten

Mån 11 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Ons 13 15:00 Seniorträff
 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör



Tor 14  16:30 TonPrickarna
 18:00 Stickcafé

Sön 17 2 sönd e trettondagen Livets källa
 11:00 Högmässa

Mån 18 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Tor 21  16:30 TonPrickarna

Sön 24 Septuagesima Nåd och tjänst
 11:00 Högmässa

Mån 25 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Ons 27 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 28  16:30 TonPrickarna
 18:00 Bibelstudium

Sön 31 Kyndelsmässodagen 
 Uppenbarelsens ljus
 11:00 Högmässa

FEBRUARI

Mån 1 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Ons 3 15:00 Seniorträff
 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 4  16:30 TonPrickarna

Sön 7 Fastlagssöndagen Kärlekens väg
 11:00 Högmässa

Mån 8 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna
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Tisd 9 12:00-18:00 Fettisdagscafé

Ons 10 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 11  16:30 TonPrickarna
 18:00 Filosofikväll

Sön 14 1 sönd i fastan Prövningens stund
 11:00 Familjegudstjänst 

Mån 15 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Ons 17 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 18  16:30 TonPrickarna
 18:00 Stickcafé

Sön 21 2 sönd i fastan Den kämpande tron
 11:00 Högmässa

Mån 22 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Ons 24 18:00 Kvällsmässa
 19:30 Kyrkokör

Tor 25  16:30 TonPrickarna
 12:00-18:00 Ärtsoppa

Sön 28 3 sönd i fastan 
 Kampen mot ondskan
 11:00 Högmässa

Mån 29 16:00-18:00 Småbarnsgrupp
 16:30 TonFiskarna

Vintern  2015
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Det här är på gång

Adventsgudstjänst
Då julbasaren äger rum på första advent firar vi denna högtid redan på fredag kväll. 
Kom och sjung in julen den 27 november kl 18:00!

Julbasar - OBS ny lokal!
Söndagen den 29 november kl 10:00-17:00 är det julbasar!
I år anordnas basaren i för oss nya lokaler på Gesundheitsministerium 
Adress: Radetzkystr. 2, 1030 Wien

Barnens Lucia
Den andra advent, söndag 6 december, är det dags för barnens luciatåg. Kyrkans 
båda barnkörer TonFiskarna och TonPrickarna bidrar med sång och julstämning. 
Självklart är alla barn är välkomna att delta i luciatåget! Vill du vara med? Det är 
alltid roligare om man har fått öva innan så att man känner sig säker inte bara på 
sångerna utan också fått träffa de andra som skall gå i luciatåget. Kontakta Linnéa 
Sjöberg, kantor för att få reda på övningstider. 

 

Luciakonserter
Se sidan 8 och 9 för mer information om årets TVÅ (2) Luciakonserter.

Barnens luciatåg är uppskattat hos både barn och vuxna



Julotta
För morgonpigga erbjuder vi julotta med grötfrukost på juldagen kl 8:00.

Julgransplundring
Efter familjegudstjänsten den 10 januari dansar vi ut julen! 

Fettisdagscafé
Tisdagen den 9 februari. Det serveras hembakade semlor och nykokt kaffe! 
Vi har öppet kl. 12:00-18:00

Ärtsoppa 
Varmt välkommen att njuta av en tallrik ärtsoppa och en pannkaka eller två! 
Torsdagen den 25 februari serverar vi denna svenska specialitet kl. 12:00-18:00. 

Påskbasar 
13 mars är det dags för 2016 års påskbasar. Efter mässan kan du handla svenska 
varor och njuta av både våfflor och semlor!
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Per Scharffenberg - Livbom serverar ärtsoppa
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Instrumentalensemble

Spelar du något instrument men saknar ett sammanhang 
att musicera i? Vi är en liten ensemble som framträder ett 
par gånger per termin. Sammansättningen varierar men 
kan bestå av fiol, viola, klarinett, tvärflöjt, oboe, cello, 
horn och orgel. 

Ensemblen har bl a spelat musik från kletzmertraditionen, 
mer eller mindre känd julmusik vid kyrkans luciakonsert 
samt tillsammans med kören framfört några av J. S. Bachs kantater. Medlemmar 
ur ensemblen framträder även som solister vid gudstjänster i kyrkan. Ibland även 
tillsammans med kyrkokören, som senast vid musikgudstjänsten 1 november. Nästa 
projekt för ensemblen är den 13 december vid årets traditionella luciakonsert i St. 
Gertruds kyrka.

Vuxenkör (ingen åldersgräns)

När? Onsdagar kl. 19:30-21:30. Var? Kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
Att sjunga tillsammans med andra är både roligt och utvecklande på flera plan. Inte 
minst socialt. Låter det här som något för dig? Vi tar emot folk i alla stämmor – alla 
kan sjunga!

Vi tar oss an allt från kyrkomusik och gospel till jazz och visa, oftast på svenska.
Kören medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider 
så som lucia, valborg, nationaldagsfirande samt midsommarfirande. I november 
gjorde vi en musikgudstjänst i kyrkan. I samband med den gjordes en insamling 
till Svenska kyrkans internationella arbete som bland annat finns på plats i Ungern 
för att hjälpa och stötta människor på flykt. December i körsammanhang innebär 
luciatåg. Kören framträder för olika svenskorganisationer i Wien, men det stora 
målet är luciakonserten i St. Gertruds kyrka söndagen den 13 december.

Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 sam-
las ett piggt gäng damer och herrar kring 
kaffeborden på Gentzgasse. Ibland kommer 
en inbjuden talare, andra gånger samlas vi 
och pratar minnen. Vi har alltid väldigt trev-
ligt och roligt! Trots vårt namn har vi ingen 
åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna! 
Hör av dig till Anita Kager 
Telefon 02243-37867, Mobil 0676-5909407, Mail: kager-anita@aon.at
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Barnverksamhet

Att vara med i barngruppen eller barnkörerna är gratis för medlemmar i Svenska 
kyrkan i Wien. Är du inte medlem kan man antingen betala en terminsavgift (40 €/
termin) eller engångsavgift (5 €/gång). Fikat kostar 4€ för vuxna, 2€ för barn. 
Medlemmars barn äter gratis!

Småbarnsgrupp (från 0 år och uppåt)

Vi välkomnar barn och vuxna till kyrkans lokaler för att mötas, samtala, leka och 
sjunga på svenska. Vi träffas måndagar kl 16:00-18:00 i kyrkans lokaler. Advent 
och juluppehåll 23 november 2015 - 7 januari 2016 (se kalendariet).

TonFiskarna - kör för barn mellan 3-6 år

När? Måndagar 16:30-17:00 
Var? I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
För de yngre sångfåglarna har vi en barnkör 
(3-6 år) där vi leker och sjunger på svenska. 
Vi träffas i samband med småbarnsgruppen 
(kl 16-18) och går ifrån och sjunger mellan 
16:30-17:00. 

I höst har vi bl. a. sjungit om ”Huvud, axlar, 
knä och tå” och en hel del om strumpor! Snart 
väntar jul- och luciasångerna inför Bar-
nens luciatåg den 6 december. TonFiskarna 
medverkar vid ett par familjegudstjänster per 
termin.

TonPrickarna - kör för barn från 7 år och uppåt

När? Torsdagar kl. 16.30-17.15. Var? I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
TonPrickarna är en kör för både tjejer och killar. Vi lär oss sjunga unisont (som bety-
der ”en röst”) samt prövar på stämsång i olika former. Oftast sjunger vi på svenska! 
Kören medverkar vid ett par familjegudstjänster per termin. Ibland sjunger vi 
tillsammans med barnen från Svenska skolan, t ex vid luciatåget på julbasaren samt 
Valborgsfirandet på kyrkans innergård. I mars 2015 gjorde de båda grupperna en 
musikal tillsammans som handlade om att ha och att inte ha. 
Under hösten har vi också pratat om och fått pröva på de olika praktiska momenten i 
gudstjänsten: textläsning, förbön, dela ut psalmböcker m.m. Delaktighet är viktigt!
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Filosofikvällar

Varför? Vad? När? Hur? 
Några torsdagar per termin samlas vi i kyrkans 
lokaler på Gentzgasse 10 och funderar över en skål 
soppa kring livets stora och små frågor. Inga färdiga 
svar, utan tillsammans funderar och diskuterar vi. 

Ingen anmälan krävs, men för att vi ska veta hur mycket soppa som ska kokas får ni 
gärna höra av er innan till Maria Scharffenberg. 
Under våren träffas vi torsdag den 11 februari och 7 april kl 18:00.

Bibelstudium

Vad står egentligen i böckernas bok? Hur skall det tolkas? Hur påverkar det mitt liv 
här i dag? Några torsdagar får vi samlas och tillsammans fundera över olika frågor 
om vår tro utifrån Bibelns texter. För närvarande tittar vi närmare på Apostlagärnin-
garna.

Planerade träffar under våren är torsdag den 28 januari, 3 mars och 21 april kl 18:00. 
Hör gärna av dig om du planerar att komma så vet vi hur mycket fika som ska 
plockas fram, samt ev. material som behöver förberedas.

Stickcafé

Välkommen till Stickcafé i Svenska Kyrkan Vi träffas kl 18 - 21 följande torsdagar 
i kyrkans lokaler; 12 november, 14 januari och 18 februari. Om du är nybörjare, 
erfaren eller medelmåttig i stickning, eller såklart virkning också, spelar ingen roll, 
alla är lika välkomna. 

Tanken är att vi ska träffas, sticka 
eller virka, och hjälpas åt att tex. 
starta upp ett nytt projekt, ge tips 
och råd åt pågående stickning och 
framför allt inspirera varandra. Om 
intresse finns kommer vi också 
sticka till ett hjälpstickningsprojekt. 

Anmälan till: Ida Ahlfont  
email: stickflickorna@hotmail.se  
tel: 0650-8797701
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Invigningen av Schwedenhaus Wien

Torsdagen den 15 oktober var det 
invigning på nya Schwedenhaus 
Wien, kansli och representations-
våning för Sveriges ambassad, FN- 
och OSSE-delegationen i Wien. 
Sveriges nya ambassadör i Österrike, 
Helen Eduards och OSSEs ambas-
sadör Fredrik Löjdquist hälsade 
välkomna och förklarade ambassaden 
officiellt invigd. Svenska kyrkans kör 
sjöng vackert och ett rikligt smör-
gåsbord serverades till de inbjudna 
gästerna. Dagen till ära var de förra 
ambassadörerna Hans Lundborg och 
Gabriela Lindholm åter i Wien för att 
fira invigningen.

Svenska kyrkan gratulerar och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! 

Fredrik Löjdquist och Helen Eduards inviger Schwedenhaus



Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson 

Det var när jag läste ”Aprilhäxan” i somras som jag fick upp ögonen för författa-
rinnan Majgull Axelsson och efter att ha läst hennes roman ”Jag heter inte Miriam” 
skulle jag utan att tveka utnämna Axelsson till en av Sveriges bästa författare just 
nu. Det är svårt att lägga i från sig hennes romaner och koncentrera sig på något 
annat. Berättelsen stannar kvar i ens tankar långt efter man slutat läsa. Axelssons 
senaste bok ”Jag heter inte Miriam” är en mycket mycket bra, men samtidigt fruk-
tansvärt hemsk bok. Jag blev så berörd av boken, att jag inte kunde läsa ut den på en 
gång, utan jag var tvungen att lägga i från mig den och gråta. Tyvärr är bokens tema 
fortfarande väldigt aktuellt.

Berättelsen börjar på Miriams 85 års dag. När Miriam får ett armband med inskrif-
ten ”Miriam” av sina anhöriga, säger hon plötligt att hon inte heter Miriam. Hennes 
anhöriga tror att Miriam är förvirrad, men barnbarnet Camilla kan inte släppa det 
som hänt och på en promenad ber hon Miriam att berätta om sitt förflutna. 

Miriam börjar motsträvigt att berätta. Det hon skäms mest för, men som samtidigt 
var nödvändigt, är att hon hela sitt liv levt i en lögn. Hon är inte den hon utger sig 
för att vara. Miriam föddes som Malika, en romsk flicka, i Tyskland. Hon blev 
bortförd av Kripo och efter ett tag skickad till  koncentrationslägret Auschwitz. Där 
upplever hon grymheter både av fång-
vaktare och fångar och möter även 
doktor Mengele som gör medicinska 
experiment på barn. Efter en fasans-
full tid i  Auschwitz blir Malika 
förflyttad till Ravensbrück. Under 
tågresan dit blir Malikas särk sönder-
sliten och för att överleva tar hon på 
sig en död flickas klänning. Malika 
stiger av tåget som Miriam Goldberg 
och behåller därefter sin nya identi-
tet. I Ravensbrück klarar sig Miriam 
ifrån att bli ihjälskjuten av vakterna 
och ihjälsparkad av sina medfångar. 
Med hjälp av de vita bussarna räddas 
hon slutligen till Sverige. 

Sverige är paradiset för Miriam, 
eftersom hon har kläder, mat och en 
familj. Hon är trygg, men Miriam 
vet också, att hon inte får avslöja sin 
riktiga identitet. Utländska romer 
är inte välkomna i Sverige, utan de 
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skickas tillbaka till sina ursprungsländer. Svenska romer föraktas och behandlas 
sämre än andra svenska medborgare. Miriam smälter in i det svenska samhället. Hon 
för ett perfekt hushåll och anammar det svenska beteendet, och ingen anar den stora 
hemlighet hon bär på. 

Boken är oerhört välskriven och känns mycket realistisk. Den berättar också en 
historia som vi svenskar bör skämmas över. Sverige hade under åren 1914-1954 
ett in- och utreseförbud för romer, vilket innebar att romer som kom med de vita 
bussarna skickades tillbaka. De romer som befann sig i Sverige förvägrades under en 
lång tid sjukvård och de tilläts inte att gå i regelbunden skola förrän 1959. 

Den som tror att diskrimineringen av romer har upphört kan bara öppna tidningen. 
För något år sedan avslöjades att skånepolisen i hemlighet registrerat romer med 
syftet att "kartlägga allvarlig brottslighet och nätverk kring dessa". I registret fanns 
även ostraffade personer och barn. Förra året bjöds Diana Nyman in till regeringen 
för att prata om diskrimineringen av romer. När hon skulle äta frukost tillsammas 
med de andra gästerna på Sheraton, där regeringen inkvarterat henne, blev hon avvi-
sad och tilläts inte gå in i frukostsalen. Tyvärr är diskriminering ingenting som tillhör 
det förflutna. 

Just nu kommer tusentals flyktingar till Europa för att få chansen till ett tryggt liv. 
Det kan vara svårt att agera utifrån Bibelns "Du ska älska Herren din Gud av hela 
ditt hjärta och din nästa som dig själv" men vi bör åtminstonde försöka. 

”Jag heter inte Miriam” är den bästa bok jag läst på länge. Den är väldigt gripande 
och den fastnar i tankarna länge efter att boken är slut. Om du inte har läst den än, 
gör det!
      av Jeannette Bergström

Majgull Axelsson kommer till Skandinavistiken den 13 januari och pratar om sina 
böcker och sitt författarskap på svenska. Wienbladets läsare är hjärtligt välkomna! 
Anmälan: jeannette.bergstroem@univie.ac.at

ÖSGs hemsida: www.swfs.eu
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Den    Svenska    H an de l s k a mm ar e n   i    Öste r r ike 
erbjuder   DIG   och    DITT  företag   ett    relevant 
nätverk  för  framgång på  den  österrikiska  affärs - 

marknaden.  
 
 

V i b inde r s amma n ös ter r ik i sk t  och 
svensk t  a f f ä r s fo lk .  

 
 
 
 
Som  medlem  får  du  bland  annat  

 
-  TILLGÅNG  TILL  VÅRT  PROFESSIONELLA NÄTVERK  

 

 
-  INBJUDNINGAR  TILL  VÅRA  EVENEMANG  M ED  MEDLEMSRABATT  

 

 
-  ANVÄNDA  VÅR  HEMSIDA  TILL  ATT  SÖKA  ELLER  ERBJUDA  JOBB  OCH  TJÄNSTER  

 
 
 
 

www.swecham.at  

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 verksam-
het. 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 kan 
upprätthålla verksamheten och fortsätta att bygga en levande kyrka. 
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Svensktalande Leg. Optiker 
Wolfgang Kuroll 

Optikermeister – Contactlinsenoptiker - Optometrist 

 

 

1. Oktober till 31. November 2015  

får du vid köp av progressiva 
glasögon/solglasögon 

11  ggllaass  ggrraattiiss  
 

De nyaste modellerna 2015 från Silhouette, Lindberg, RayBan, 
Porsche Design och många andra märken. 
 
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 erbjudanden. 
Vi finns mitt emot Kardinal Könighaus där julbasaren var 
2012. e-mail:neooptik13@aon.at 
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Det här är ditt nya kyrkoråd! 

På kyrkostämman den 18 oktober valdes följande kyrkoråd. Rebecka Los valdes in 
i kyrkorådet som ledamot istället för Ingrid Blomberg-Boet och Anita Kager som 
ersättare istället för Sofia Hjertonsson då både Ingrid och Sofia har flyttat ifrån Wien.

Ordförande  Peter Ahlfont
Kyrkoherde  Maria Scharffenberg
Vice ordförande  Ulf Karlsson
Sekreterare  Rebecka Los
Vice sekreterare  Anders Nilsson
Kassör   Cecilia Winkler
Vice kassör  Gudrun Zinke
Ordinarie ledamöter Jeannette Bergström
   Christian Jelinek
Ersättare   Anita Kager
   Marie Jansson
   Catharina Stenström-Langelaar
   Agneta Waneck

Från vänster: Catharina, Jeannette, Anders, Christian, Anita,  Cecilia, Maria, Peter, Gudrun, 
Rebecka och Ulf.  Ej närvarande: Agneta och Marie.
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Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien

Kyrkorådet

Vi som kyrkoråd arbetar för en levande kyrka, dit du som kyrkobesökare ska 
känna dig välkommen. Om du har några frågor eller synpunkter på kyrkans verk-
samhet, tag gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Wienb-
ladet.

Kyrkorådet väljs av kyrkostämman och ansvarar för att grundläggande verksamhet 
fungerar bra. Kyrkorådet ska också hålla i församlingens ekonomi. Våra möten 
är inte offentliga, däremot finns det efter varje möte ett protokoll, där det står vad 
som beslutats. Dessa finns att ladda ner från hemsidan och hänger på anslagstavlan 
i kyrkan.

Kyrkorådet har möte ungefär en gång i månaden. Efter att följt upp förra mötets 
beslut, diskuterar vi nya begivenheter. Kyrkans lokaler är ett ständigt ämne, 
eftersom det är gamla lokaler som behöver ses till. Vi tar även beslut om kollekten 
och på vilket sätt vi ska förvalta den. Vid ett tidigare kyrkomöte bestämdes det att 
hälften av kyrkans kollekter ska gå till välgörande ändamål. Om det finns något 
välgörande ändamål som du tycker att vi ska stödja, tag då kontakt med kyrkoher-
den. 

Vi har flera arbetsgrupper inom kyrkorådet som jobbar med olika områden som 
fastigetsförvaltning, basar, information och diakoni. Varje arbetsgrupp informerar 
om den nuvarande situationen under mötet. Varje möte avslutas med några tänk-
värda ord från kyrkoherden.

Följ oss på Twitter
Twitter.com/SvKyWien

Följ oss på Instagram 
Instagram.com/svenskakyrkanwien



Döpta

26 September
Linnea Helene Pschedeßki
Svenska kyrkan Wien

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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Dop och vigsel

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. Genom dopet 
blir man också medlem i kyrkans stora familj. Det är många frågor inför livets 
stora högtider så som dop och vigsel. Hur fungerar det? Var kan vi vara? Kostar det 
något?

Ni som dopfamilj eller brudpar bestämmer var ni vill vara. Det går lika bra att 
ha ett dop  i hemmet som i en kyrka. Många vill då det handlar om vigsel blanda 
traditioner från Österrike och Sverige, och det brukar sällan vara något problem.

För välsignelse tar vi ut en avgift plus eventuella omkostnader. Vid dop på annan 
plats än i kyrkan på Gentzgasse tar vi ut resekostnad och eventuell kostnad för 
övernattning. 



MEDLEMSAVGIFTER 

Det finns två olika sätt att betala medlemsavgift i församlingen:

1) Kyrkoavgift (Kirchenbeitrag)
Du som betalar Kirchenbeitrag i Österrike kan istället låta bidraget gå direkt till 
Svenska kyrkan i Wien. Detta är avdragsgillt med € 400. Glöm inte att ange ditt 
Kirchenbeitrag-nummer och din adress vid inbetalningen. Vi meddelar Evangeliska 
kyrkan när du betalat till oss.

2) Medlemsavgift

€ 120 Familj
€ 60 Vuxen 
€ 40 Pensionär
€ 10 Studerande / arbetssökande

Medlemsavgiften gäller ett år fr.o.m. inbetalningsdatumet

TACK för att du stödjer din församling!
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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. 

Våra verksamheter
Förskola, 2-5 år

Förskoleklass, 6 år

Grundskola, åk1-6

Fritidsverksamhet

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

E-post:

Hemsida:
www.svenskaskolan.at

Välkomna på ett besök!
Susanne Hiort

Rektor
Svenska Skolan i Wien

susanne.hiort@svenskaskolan.at



  Öppettider
Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.  
 
Besök på andra tider enligt överenskommelse.  
Kontakta: Maria Scharffenberg eller Linnéa Sjöberg

Gudstjänster
Söndagar  Högmässa 11:00, 2 sönd i månaden, Familjegudstjänst. 
Onsdagar  Kvällsmässa 18:00 - ny tid!
För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg maria.scharffenberg@svenskakyrkan.se
 mobil 0699-194 772 05
Assistent Linnéa Sjöberg linnea.sjoberg@svenskakyrkan.se
 mobil 0699-194 772 15
Ordf. i kyrkorådet Peter Ahlfont peter.ahlfont@siemens.com
 mobil 0664-801 173 78 03
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Medverkande i detta blad   Jeannette Bergström, Anna Jakobson,  
     Jessica Kührer, Anders Nilsson,   
     Cecilia Winkler    
 
Ansvarig utgivare   Maria Scharffenberg
Annonser i Wienbladet och på hemsidan wien@svenskakyrkan.se
Upplaga     1000 exemplar
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