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Barnen är vår framtid!
Barnen är söner och döttrar till 
Livets längtan efter sig själv.  
De kommer genom er, men inte från er. 
Och fastän de finns hos er, tillhör de er ändå inte. 
Ni kan ge dem er kärlek, men inte era tankar, 
ty de har sina egna tankar… (efter Kahlil Gibran)

Vi är så glada över alla barn och deras föräldrar som vi har för-
månen att möta, både under veckan och i söndagarnas gudstjäns-
ter. 

Barnkör. I september kommer vår kantor Agnes att starta en 
barnkör. Barn mellan 4 och 9 år är väkomna på tisdagar från 
klockan 16.00 då det finns fika framställt och sedan sjungs det 
mellan 16:30 och 17:30. Under höstterminen övar vi förutom 
välkända svenska barnsånger även på sånger från ett material 
som heter ”En ängel vid din sida” samt julsånger. Kören kom-
mer att medverka i en Mässa med stora och små och göra ett 
luciatåg.
Småbarnsträffarna på onsdagar kl.10 fortsätter som vanligt 
under hösten. Barn med förälder träffas i lekrummet på andra 
våningen i Svenska kyrkan. Efter en stunds lek och prat sjunger 
vi  tillsammans. En viktig stund är ljuständningen och sången i 
kyrkan innan vi äter soppa.
Är du intresserad eller har frågor kring barnverksamheten kon-
takta Agnes Falk.

Vemod och förväntningar
Tänk att det redan är 6 månader sedan vi magasinerade vårt 
hem, sålde soffan, packade några kartonger och tog farväl 
av det invanda livet i Lund! Det har hänt mycket på kort tid. 
Tack alla Ni som tagit emot oss och hjälpt oss och svarat på 
konstiga frågor. Tack för all vänlighet och omsorg. Utan Er 
hade det varit mycket svårare och inte alls lika roligt!

Vid den här tiden infinner sig gärna ett vemod hos många av 
oss; sommaren börjar lida mot sitt slut, kvällarna mörknar 
och vardagsrutinerna väntar. Vemod är både vackert och en 
aning smärtsamt. I vemodens ljus ser man somligt lite klarare 
- med tacksamhet för allt det goda Livet bjuder oss och en 
smula sorg över att tiden aldrig räcker till eller det som inte 
blev av. När så vemodet har lagt sig kan vi tillsammans blicka 
framåt mot hösten och vintern och allt som händer i våra liv 
och i Svenska Kyrkan här i Wien. 
I Apostlagärningarna (2:42) står det om kärnan i 
församlingsarbetet; “Och de deltog troget i apostlarnas 
undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och 
bönerna.“ Detta är våra huvuduppdrag; att hjälpas åt, att 
dela bröd, vin och bön i solidaritet och respekt för varandras 
olikheter, att sträcka ut våra händer till de som behöver, nära 
och längre bort. I mötet med oss själva och varandra blir Gud 
synlig och vi i det lilla arbetslaget hoppas att alla ska hitta 
hem i något av det som rör 
sig här i huset.   

Med en önskan om att alla ska kunna
ta en dag i taget och ha modet att se 
det viktigaste först.
Kyrkoherde Anna Juhlin
P.S. Vi har numera rättvisemärkt kaffe 
i vårt café. Välkomna på en kopp. D.S.

Dödsfall
En av församlingens trogna besökare och medhjälpare har 
stilla somnat in. Den 28 juli 2010 dog Elisabet Horvath, 88 år. 
Begravningen har redan ägt rum. Minnesandakt hålles i Sven-
ska kyrkan, onsdagen den 1/9 kl.15.00

I Lukaseangeliet kan vi läsa: Herre, nu låter du din tjänare gå 
hem i frid...

Gudstjänsterna i vår församling är en viktig sam-
lingspunkt och krafthämtning för många av oss. Under hösten 
kommer vi att ha olika former av gudstjänster. Vi växlar mel-
lan kvällsmässa, ”vanlig” mässa och mässa med stora och 
små. De söndagar då vi har en ”vanlig” mässa klockan 11.00 
kommer det att erbjudas Barnens kyrka (se separat info.). 
Några söndagar har vi ingen gudstjänst i Svenska Kyrkan utan 
hänvisar till det rika utbud av andra gudstjänster som finns i 
Wien. 
För mer information eller funderingar kontakta Anna Juhlin.

Frivillighet
Du är vår Kyrka, och därför är Du så viktig. Vi undrar vad just 
Du vill bidra med till församlingen. Tycker Du om att baka 
bullar och bröd eller laga soppa, vill du aktivera Dig i Barnens 
kyrka, engagera Dig i kyrkorådet, arbeta med hemsida och infor-
mation, vara kyrkvärd eller något annat som just Du är bra på? 
Till basaren behövs många, många som arbetar både före, under 
och efter själva basaren. Du behövs, och vårt starkaste behov är 
just att behövas.Välkommen till oss!

Barnen Kyrka
Förut kallades det söndagsskola men för att betona att det är mer 
lek och mindre skola benämner vi det Barnens Kyrka. Under de 
söndagsgudstjänster kl.11.00, som är mer traditionella - „van-
liga“ - ges möjlighet för barnen att, med en vuxen, gå upp en 
våning för att skapa och fundera kring dagens tema - kravlöst 
och enkelt.



Sön 31 10.00 Lutherkyrkan Martinstrasse 
 Bachkantat med förstärkning av vår kyrkokör
 19.00 Kvällsmässa Frälsningen
 medverkan av familjen Hedin med musik och   
 tilltal

November
Tis 2 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 3 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.30 Körövning

Sön 7 11.00 Mässa med stora och små 
 Vårt evighetshopp
Tis 9 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 10 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 14 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan
Tis 16  12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 17 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 21 11.00 Mässa Kristi återkomst
 med Barnens kyrka
Tis 23 Ingen barnkör pga. basarförberedelser
Ons 24  Ingen barngrupp pga. basarförberedelser
 19.30 Körövning
Fre 26 19.00 Adventsbön
Lör 27 Basaren byggs upp

Sön 28 10.00-17.00 KYRKANS JULBASAR
 20.,Lorenz Müllergasse 1
Mån 29 Öppet för alla som vill hjälpa till med    
 basarefterarbete
Tis 30  12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör

December
Ons 1 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.30 Körövning
Lör 4 Adventsgudstjänst i Salzburg

Sön 5 11.00 Mässa Ett nådens år
 med Barnens kyrka Präst: H-C Granaas
 15.00 Adventsgudstjänst i Budapest
Ons 8 9.00 Barnens luciatåg
 19.30 Körövning

Sön 12 18.00 Luciatåg i S:t Gertruds kyrka i Währing,
 efteråt glöggmingel på kyrkans innergård

Tis 14 12.00 Lunchbön

2010
Augusti
Tis 17  Kyrkan öppnar!

Sön 29 11.00 Mässa Medmänniskan
 med Barnens kyrka, se sep info.
Tis 31 12.00 Lunchbön

September
Ons 1 15.00 Seniorträff

Sön 5 19.00 Kvällsmässa Enheten i Kristus
Tis 7 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör, se sep. info.
Ons 8 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 12 11.00 Friluftsgudstjänst Ett är nödvändigt 
 med stora och små på Cobenzl.  (För närmare info  
 se vår hemsida eller ring till oss.)
Tis 14 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 15 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning
 
Sön 19 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan 
Tis 21 12.00 Lunchbön 

Sön 26 11.00 Mässa Rik inför Gud
 med Barnens kyrka
Tis 28 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 29 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Oktober
Sön 3 11.00 Mässa med stora och små Änglarna   
 Barnkören medverkar.
Tis 5 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 6 10.00 Småbarnsträff
 15.00 Seniorträff
 19.30 Körövning

Sön 10 19.00 Kvällsmässa Lovsång
Tis 12 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 13 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 17 11.00 Mässa Att leva tillsammans
 med Barnens kyrka
 Kyrkstämma
Tis 19 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 20 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 24 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan
 HÖSTLOV - ingen gruppverksamhet i veckan



Sön 19 19.00 Kvällsmässa Herrens moder
Fre 24 JULAFTON
 13.00 Julbön Den heliga natten 
 Enkel jullunch
Lö 25 JULDAGEN
 08.00 Julotta Jesu födelse 
 Grötfrukost

Kyrkan är stängd mellan 26 december och 7 januari
GOTT NYTT ÅR - PROSIT NEUJAHR

2011
Januari

Sön 9 11.00 Mässa med stora och små Jesu dop
 Julgransplundring
Tis 11 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 12 10.00 Småbarnsträff 
 15.00 Seniorträff  
 19.30 Körövning
 
Sön 16 19.00 Kvällsmässa Livet källa
Tis 18 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 19 10.00 Småbarnsträff
 19.30 Körövning

Sön 23 Ingen gudstjänst i Svenska kyrkan
Tis 25 12.00 Lunchbön
 16.30 Barnkör
Ons 26 10.00 Småbarnsträff
 (18.30 Basartackfest för inbjudna)

Sön 30 11.00 Mässa  Jesus är vårt hopp
 med Barnens kyrka
 
Med reservation för ändringar
Se www.svenskakyrkan.se/wien för aktuell information

Gustav II Adolf kom aldrig till Wien.
Tillsammans med SWEA blir det föredrag i Svenska Kyrkan 
tisdagen den 21 september klockan 18.30 av 
Dr. Inger Schuberth om Gustav II Adolfs roll i 30-åriga kriget 
(1618-1648). Men var han egentligen också i Wien?
Dr. Inger Schuberth är historiker och har skrivit en prisbelönt 
bok “Lützen - på spaning efter ett minne“. Föredraget kommer 
att hållas på svenska. 
Kostnad: 6 EUR för medlemmar i Swea och Svenska Kyrkan 
och 8 EUR för övriga (enkel förtäring ingår i priset). 
Anmälan i god tid till Karin von Stetten, karin_dana@hotmail.

Bok och matgrupp
Några torsdagkvällar under hösten 
och vintern träffas vi mellan kloc-
kan 18 och 20 och äter svensk hus-
manskost tillsammans. Vi låter 
samtalet flöda utifrån boken Lewi 
Petrus resa av Per Olov Enquist. 
Vi träffas följande torsdagar 30/9, 
21/10, 18/11, 16/12. Anmälan be-
hövs så att vi kan införskaffa böc-
ker och beräkna mat. 
Kontakt Peter Juhlin

Andrum 
I anslutning till höstens och vinterns kvällsmässor på söndagar 
samtalar vi om existentiella frågor, om Livet och vår tro. Efter 
en inledning bjuds alla in att tillsammans “brottas“ med våra 
stora frågor och stora ord: nåd, evigt liv, Gud, sorg, glädje, en-
samhet, Jesus, tillit, sinnesro … Vi träffas klockan 17.15 -18.45 
följande söndagar 5/9, 31/10, 21/11, 19/12 och 16/1-2011. För 
de som vill firas kvällsmässa klockan 19.00.  Ett sätt att stanna 
upp i slutet av veckan och fylla på med ny energi. Gruppen är 
öppen för alla, ingen föranmälan. 
För information kontakta Anna Juhlin

Augustpristagare!
Steve Sem-Sandberg kommer till 
oss söndagen 10 oktober klockan 
16.00 för att prata om sitt författars-
kap. Steves senaste bok,“De fattiga
i Lodz“, har hyllats av en enig krit-
ikerkår och översatts till ett tjugotal 
språk och på så vis nått en stor läse-
krets. Under 2009 och 2010 har han 
bl.a. fått ta emot svenska bokförläg-
gares Augustpris, samt De Nios Pris 
och SverigesRadios Kerstin M Lund-
bergs pris. Steve Sem-Sandberg delar f.n. sitt boende mel-
lan Stocholm och Wien. Vi är glada att ha honom som gäst. 
Välkomna att ta del av ett betydande författarskap! Vi ordnar 
kvällsmackor för de som vill ha.
Kontakt Peter Juhlin

Kyrkans kör
På onsdagar klockan 19.30-21.00 övar Svenska Kyrkans kör 
hos oss. Kören har en blandad repertoar och både svenskar 
och österrikare är välkomna. Det är roligt att sjunga och 
ibland hittar kören på andra saker tillsammans. 
Under luciatider behöver vi extra många, så om Du vill 
“prova på“ är detta ett bra tillfälle. Höstens upptakt är den 8 
september. Välkommen! 
Kontakt Agnes Falk.

Sommarfest 2010. Vi var många som deltog i mässan, åt mid-
sommarmat och dansade. En härlig dag.



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 finna gemenskap, bl.a. genom att vi firar påsk, mid-• 
sommar, lucia och andra högtider tillsammans. 
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 kyrkan A.B. i Österrike är detta 
möjligt. Vi meddelar ditt Kirchenbeitragsstelle omgående, 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 betalar 
kyrkoavgift i Sverige, kan stödja församlingen genom att betala 
ett församlingsbidrag till oss. Bidraget är:
€ 175  Familj 
€ 100  Ensamstående 
€ 50  Pensionär
€ 10  Studerande/arbetssökande
Kyrkans bankkonto: Bankaustria 02413387800, BLZ 12000

Vår stora basar äger i år rum söndagen den 28 november mellan kl. 
10.00-17.00 på Campus Brigittenau, Lorenz Müller Gasse 1, 1200 
Wien. Det blir som vanligt en stor fest, där vi hoppas att många ska 
trivas tillsammans och hjälpas åt för ett gott syfte. 
Det brukar vara cirka 120 personer som arbetar under helgen och 
många står redan nu i startgroparna. Men Du behövs också - i år 
kanske mer än någonsin!
Under hela november pågår förberedelser på många olika sätt. Kom 
Du också och delta i “skapandets glädje“.
På lördagen den 27 november startar uppbyggandet redan kl. 07.00 
och på söndagskvällen skall allt tas ner och packas ihop. 
Då behövs “logistik-medarbetare“ under några timmar! 
Det behövs även medhjälpare, som under ett par timmar på lördags-
morgonen den 27 november vill hjälpa till med att förbereda caféet 
och dekorera lokalerna.
Om många ställer upp blir allt så mycket enklare och roligare. Ring 
eller maila till Peter Juhlin, tel. 0699-19477206, epost: peter.juhlin@
svenskakyrkan.se Gör det NU! Alla, som är med, bjuds på en ba-
sarfest onsdagen den 26 januari kl. 18.30. 

LUCIA 
firas söndagen den 12 december kl. 18.00 i S:t Gertrud-kyrkan, 
Ingång Maynollogasse 3, (Währinger Strasse - Kutschkergas-
se) med efterföljande servering av glögg på Svenska kyrkans 
gård på Gentzgasse 10. Välkomna till denna fina tradition!

JULEN 
Varmt Välkomna att dela julens mysterium med oss i Svenska 
kyrkan i Wien genom att fira gudstjänster och dela gemenskap 
kring enkla måltider.
På Julafton, fredagen den 24 december kl. 13.00 är det jul-
bön och därefter serveras en enkel jullunch. Anmälan senast 
onsdagen den 15 december till någon av oss i arbetslaget. 
Klockan 16.00 stänger vi kyrkan.

På Juldagen den 25 december har vi julotta klockan 8.00. För 
dom morgonpigga som önskar, forsätter vi en stund efteråt 
med grötfrukost.

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 12.00 - 15.00   
Tisdag  12.00 - 18.00 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
Diakon Peter Juhlin, 0699-19477206
peter.juhlin@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Anna Juhlin, 0699-19477205
anna.juhlin@svenskakyrkan.se

i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien

Redaktörer: Birgitta Wahlqvist och Peter Juhlin

BASAREN söndagen den 28 november 2011


