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FÖRORD

KYRKOHERDENS ORD

Kära församling! När dessa ord skrivs har 

just den första offentliga gudstjänsten för 

året firats i Sala Terrena. Vi är ju inte vana 

i vår del av världen att det skulle vara för-

bjudet att fira gudstjänst. För andra krist-

na är det vardag; många kristna i världen 

förföljs faktiskt för sin tro. Den senaste 

tiden har vi fått möjlighet att känna vad 

myndighetsingripande kan beröra oss. Men 

nu är det som väl över för denna gång. Att 

fira gudstjänst är ändå Kyrkans livsluft och 

livslust.

När det blir påsk firar vi många gudstjäns-

ter i vår församling. Om detta finns några 

rader längre in i bladet. Påsken är oerhört 

viktig. Nu är det ingen som tror att alla skall 

komma till alla gudstjänster, men om det 

erbjudes många tillfällen kanske det finns 

åtminstone någon tid för var och en. Därför 

säger vi välkommen till din kyrka i påsk.

Att vara kyrka handlar om både gudeliga 

och mänskliga behov. För att tillgodose 

båda ordnar vi också med 

påskförsäljning, även om 

det sker under andra for-

mer än vanligt. Många 

har redan via vår hemsida 

beställt varor som uthäm-

tas här 20-22 mars. Såväl 

jul- som påskförsäljning 

har detta verksamhetsår 

varit väldigt annorlunda. 

Förutom att omsättningen 

minskat har vi också berö-

vats tillfälle till trevlig och 

uppbygglig mellanmänsklig kontakt. Detta 

senare hoppas vi, som du ser i kalendariet, 

att kunna återhämta  under terminens 

senare del när det blir tjänligare väder och 

kanske lättnader i restriktionerna. Det där 

med pengarna kanske du kan hjälpa oss 

lite extra med. Har du kollat att du kommit 

ihåg att betala årets medlemsavgift? Om 

du inte har det eller om du skulle vilja lämna 

ett extra bidrag till din församling under en 

svår tid går det bra att titta på baksidan av 

bladet där våra kontouppgifter står.

Pengar är viktiga men huvudsaken för 

Kyrkan är relationerna oss människor emel-

lan och relationen med Gud. I bladet kan du 

läsa dels om vår samverkan med Sveriges 

ambassader, vår relation till biskopen och 

se några reflektioner om vad så urgamla 

berättelser som Noaks Ark och Babels Torn 

kan säga oss idag. Det finns också en gan-

ska omfattande planering av församlings-

livet. Den skall ses som en viljeyttring. Allt 

kanske inte går att genomföra eftersom 

det fortfarande finns restriktioner. Under 

den här terminen är det därför viktigare 

än någonsin att följa våra veckobrev och 

församlingens konton på Facebook och 

Instagram. Allra viktigast är förstås att vi 

upprätthåller relationerna och ses när vi får 

och det går. 

Välkommen till din kyrka när vi samlas!

  Prästen  Peter
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FÖRORD

ORDFÖRANDENS ORD

Kanske lite tidigt på året när jag skriver 

detta, men min känsla säger mig att detta 

blr en vårhälsning! Våren är en uppbrottets 

tid, nystartens och energifyllda aktiviteters 

tid, och jag hoppas att åtminstonne något 

av dessa vårens attribut får bäring den när-

maste tiden.

 

Vår tid präglas nu väldigt tydligt av den 

klassiska devisen om att livet är mellan 

hopp och förtvivlan. Massmedier förstär-

ker även denna bild i sitt flockartade sätt 

att rapportera, samtidigt som den mer 

reflekterande medierna får allt mindre plats 

i eter och övrigt medieutrymme. Intrycken 

förstärks av att ingen har överblick eller 

kontroll på det viktiga i samhället och dess 

utveckling. 

I ett sådant läge är trygghet och förvissning 

”hårdvaluta”. Ett sätt att skapa trygghet 

är att vända sig till det förtrogna och de 

bekannta. Just i detta perspektiv är kyrkan 

och församlingen mycket goda exempel på 

trygghet och förvissning. Kyrkan finns både 

fysiskt och som verksamhet för Dig och för 

oss alla och församlingen är vi som fyller 

kyrkan i rum och verksamhet. 

Rummet har den senaste tiden varit lite 

svårt att fysiskt besöka. Sedan februa-

ri syns dock ett ”vårtecken” och rummet 

kan, om än inte fyllas, så besökas. Om 

verksamheten, kan Du läsa mycket mer i 

detta Wienblad.

Jag är speciellt glad över det här numrets 

fokus på pastoratets norra del. Just i dessa 

tider och med tanke på temat trygghet, är 

det viktigt att vi håller samman och därför 

glädjs jag speciellt över bidragen från Prag.

Utöver Wienbladet rekommenderar jag 

även denna gång att följa församlingens 

verksamhet på diverse elektroniska medi-

er – från hemsidan på nätet till e-mails och 

även andra e-kommunikationsgrupper. 

Till sist och igen, vill jag ge uttryck för en 

språklig önskan: Skippa ”social distansering” 

och satsa istället på fysisk distansering – vi 

vill ju ta hand om varandra!

Kyrkorådets ordförande  

Peter Ahlfont
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SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN

DANIEL JERABEK - EN 

SVENSK I PRAG

Tjeckien har sedan våren 2020 haft 
en liknande situation som Österrike, 
med stängda barer, restauranger och 
affärer. I somras öppnades allt plöts-
ligt och livet verkade återgå till det 
normala. Sedan kom i höstas den andra 
vågen. Denna slog hårt mot Tjeckien 
och landet stängdes ner igen. För-
samlingen har i nuläget ingen möjlig-
het att åka och hälsa på i Prag. Istället 
har Wienbladet tagit kontakt med en 
svensk där och intervjuat honom digi-
talt. Svensken Daniel Jerabek öppnade 
tillsammans med sin fru Sarah ett litet 
ölkafé på den trendiga gatan Krymská i 
Prag. Det är på det här mysiga stället vi 
brukar ha våra svenskträffar i Prag.  Vi 
hoppas att kunna träffas där snart igen!

Hur kommer det sig att du flyttade till 
Prag?
Intresset för Prag och Tjeckien kommer 
från att far min är född i Znojmo, 
Tjeckien, och att jag har släkt här som 
jag har åkt ner för att hälsa på lite då 
och då genom åren. 2005 sa jag upp 
mig från jobbet och tog sedan chansen 
att prova på livet i Prag (vilket hade 
varit lite av en dröm) något jag absolut 
inte ångrar idag.
 
Varför ville ni att öppna ett litet ölkafé 
i Prag?
2008 studerade jag interactive media 
på Prague College och hade i uppgift 
att göra en online service av något slag. 
Eftersom jag redan då hade ett ganska 
stort ölintresse och väldigt ofta hade 

svårt att hitta ölställen i Prag med ett 
mer unikt ölutbud så byggde jag sajten 
praguebeergarden.com som hjälper 
användaren att hitta pubar med deras 
favoritbryggeri på fat. På den tiden 
gick det knappt att hitta hantverksöl 
eftersom det var precis före den stora 
“craft beer boomen” i Europa. “Öl- och 
pubforskandet” blev en ny hobby (och 
lite av en ny livsstil) där vi (jag och min 
hustru) var runt och recenserade pubar 
och bryggerier varje vecka, oftast i 
Prag, men även i vissa andra städer i 
Tjeckien. 

Runt år 2013 startade vi ett företag 
som specialiserar sig på kvalitativa 
ölupplevelser i Prag (Bohemian Brews), 
med fokus på ölprovningar med tjeckisk 
hantverksöl. Med det började vi inse 
att vi behövde två saker: 1. ha en egen 
lokal för provningarna, 2. kunna köpa 
öl direkt från bryggerier, för att kunna 
välja de bästa ölen. Tanken var först att 
vi skulle öppna en ölbutik men när vi var 
runt och kikade på lokaler så kom idén 
att istället starta ett ölkafé.

Lya Beer Café låter mycket mysigt i 

Daniel med sin familj
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svenska öron. Var det tanken bakom 
namnvalet?
Bohemian Brews har en öldrickande räv 
i loggan, därför blev “Lya” ett ganska 
naturligt namnval för Lya Beer Café. Vi 
valde det svenska ordet för att det är 
kort, unikt, och hyfsat lätt att uttala 
för de flesta.  Idén för räven i loggan 
kommer nog från dotterns olika möns-
ter på kläder, kuddar osv. som bebis.
 
Hur har pandemin påverkat dig och 
familjen, samt Lya Beer Café?
Pandemin har ju tyvärr slagit undan 
benen för hela restaurangbranschen 
i de flesta länder. I dagsläget ser det 
tyvärr mörkt ut även för Lya Beer Café, 
men vi tar en vecka i taget och har 
just börjat leverera öl till alla delar av 
Prag (och Tjeckien) och hoppas det ska 
kunna hjälpa en del. 

Jobbmässigt för mig personligen har 
det inte påverkat så mycket eftersom 
jag jobbar hemifrån normal sett. Annars 
är det ju jättetrist att inte kunna besöka 
släkt och vänner i Sverige och USA lika 
ofta, och såklart att inte kunna umgås 
med vänner i Prag på samma sätt som 
förut. Som tur är så har min dotters 
förskola varit öppet hela hösten och 
vintern så hon får umgås med sina 
kompisar och lära sig nya saker, vilket 
såklart är superviktigt.

Har du haft kontakt med andra svens-
kar i Prag under pandemin?

Senast idag tog jag faktiskt en prome-
nad i solen med en kille som jag träf-
fade genom svenskträffarna på Lya. Jag 

har även bra kontakt med en Gävlefa-
milj, som bor i samma del av Prag som 
vi och även några andra svenskar som 
bor runtom i Tjeckien.
 
Bortsett från pandemin, trivs du bra i 
Prag?
Jag trivs väldigt bra i Prag, och hoppas 
kunna stanna några år till. Självklart blir 
det väldigt enformigt just nu men vi 
kommer att planera in nån liten „road 
trip“ nu till våren för att komma bort 
från stadslivet en sväng.
 
   Johan Pihl

Webbadresser:
lyabeercafe.cz
bohemianbrews.cz
praguebeergarden.com

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN

Alltid 20% rabatt på all ”take-away” öl
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FÖRSAMLINGEN

FÖRSAMLINGENS 

NÄTVERK

Svenska kyrkan i utlandet har på de orter 

de finns i alla tider verkat nära Sveriges 

ambassader. Ett exempel på det är att på 

den tid vårt land höll sig med statskyrka 

hade utlandsprästen diplomatpass. Nu är 

statskyrkotiden förbi, men de goda ambas-

sadrelationerna består. I Drottning Silvias 

församling har vi förmånen att få samverka 

med tre ambassader; Wien, Budapest och 

Prag.

Just i Prag tillträdde en ny ambassadör 

under hösten 2020. Fredrik Jörgensen 

kommer närmast från ambassadörstjänsten 

i Danmark och har förutom det en gedigen 

bakgrund som diplomat med tjänst bl a i 

Tyskland, Sydafrika och Italien. Han hälsar 

att han är glad och stolt att nu få göra 

tjänst i Prag dit han flyttat med hustru, son 

och två katter (Svante och Bosse).

Strax innan våra respektive länder stäng-

de gränserna hann vi med ett kort möte 

mellan ambassadören och kyrkoherden. All 

annan samverkan t ex adventsgudstjänst 

med mottagning i residenset fick ställas 

in. Vi är helt överens om att så snart våra 

respektive länder öppnar sina gränser så 

kommer kontakten mellan församlingen 

och ambassaden i Prag att återgå till det 

som är normalt.

För vår församling som är så pass utbredd 

i geografin är förstås de stängda gränserna 

ett bekymmer åt alla håll. Kyrkan är till sin 

natur gränslös och har varit det allt sedan 

Paulus resor under det första århundradet. 

Redan då begränsades kyrkans handlings-

utrymme av diverse lokala föreskrifter. 

Det är alltså ett slags normaltillstånd för 

en Kyrka att omvärldens bekymmer blir 

till hinder för det man vill göra. Att Kyrkan 

ändå överlevt i 2000 år kan vi få konstatera 

och därför våga se fram mot att även ord-

ningen med gränsvakter och restriktioner 

kommer att få ett slut. När det sker står vi 

redo. Som det är skrivet i kalendariet föl-

jer vi utvecklingen noga och så snart det 

blir tillåtet åt något håll kommer vi att ta 

upp församlingslivet i hela församlingen 

igen. Det gäller förstås Prag, men även 

Budapest, Klagenfurt och Salzburg.

               Peter Styrman

Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadör i Tjeckien
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ANNONS

	
	

Sveriges	ambassad	i	Wien	informerar	
Planerar	du	att	resa,	men	saknar	ett	giltigt	pass	eller	

nationellt	ID-kort?	Tänk	i	så	fall	på	att	ansöka	om	en	ny	
resehandling	i	god	tid!	Efter	ansökan	tar	det	vanligtvis	två	till	

fyra	veckor	innan	din	nya	resehandling	kan	hämtas	på	
ambassaden	eller	på	ett	konsulat.	

Ansökan	om	resehandlingar	kan,	efter	tidsbokning,	
göras	måndagar	och	torsdagar	under	förmiddagar	samt	

onsdagar	under	eftermiddagar.	

Det	går	även	att	ansöka	om	en	ny	resehandling	vid	
Polismyndigheten	i	Sverige	och	få	handlingen	skickad	till	

Österrike,	vilket	är	billigare	och	oftast	går	snabbare.	

Länk	för	tidsbokning	samt	information	om	vilka	handlingar	
som	behövs	för	att	som	vuxen	eller	minderårig	ansöka	om	en	

ny	resehandling	finns	tillgänglig	på	

www.swedenabroad.se/wien/konsulat	

För	tidsbokning	samt	frågor	kan	du	även	ringa	ambassaden	på	
telefonnummer	+43	(0)1–217	530.	

	

Glöm	inte	att	ladda	ner	UD	Resklar-appen	för	
aktuell	reseinformation	och	anmäl	dig	gärna	till	

svensklistan	i	det	land	där	du	befinner	dig.	



WIENBLADET

8

PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

BIBELKOMMENTAR

Urhistorien

De första böckerna i båda testamentena 

brukar benämnas historiska. Det de beskri-

ver är historia och på så sätt jämförbara 

med annan historieskrivning: En berättelse 

om något som skett. Som all annan histo-

ria är den belagd med gedigen forskning 

och akademikerna är ganska ense om en 

tidsaxel; även för det som berättas i Gamla 

testamentet. Detta gäller med undantag 

för de 11 första kapitlen, de som kalas 

urhistorien. Här ingår bl a skapelseberät-

telsen som kommenterades i förrförra 

Wienbladet. Berättelserna om Ormen i 

paradiset, om bröderna Kain och Abel, om 

Noa och om Babels torn räknas också hit. 

Urhistorien beskriver händelseförlopp som 

inte varit möjligt att historiskt säkerställa. 

Man brukar därför säga att de undervisar 

oss om förhållanden som i alla tider rör 

mellanmänskliga relationer och gudsrelatio-

nen; dvs ditt och mitt förhållande till andra 

människor och vårt förhållande till Gud.

Ormen är den förste främling som männ-

iskorna möter. Han är en representant för 

Ondskan. Han kallas också Djävulen; ett 

namn som kommer från grekiskan och 

betyder splittraren. Det Onda vill alltid, i 

alla tider, slå in en kil mellan människor och 

mellan människa och Gud. Hans metod 

är likartad i alla tider. Det handlar om att 

slarva med Guds Ord. Tänk på att han inte 

ljuger om kunskapens träd; människorna 

får faktiskt nya insikter när de smakar av 

det. Dock - Ormen förtiger eller döljer att 

i och med dessa kommer också döden in i 

världen. Döden är Ondskans yttersta frukt 

och all kunskap vi människor förfogar över 

är på både gott och ont.

Kain blev Abels fiende när han blev mer 

intresserad av sin broders Gudsrelation än 

sin egen. Gud kallar oss alla till olika uppgif-

ter och det betyder att vi också tjänar Gud 

på olika sätt. Om vi då koncentrerar oss 

mer på hur andra gör och hur det verkar gå 

för dem än att sköta vårt eget böne- och 

gudstjänstliv så är risken hög att avund-

sjukan gör sitt intrång och att vi börjar 

motarbeta varandra. Ibland kan man känna 

det som att Gud inte skulle höra ens bön 

eller bry sig om mitt liv. Så är det att vara 

människa; känslolivet går upp och ner. Då 

är det bra att veta att vår Gudsrelation inte 

beror på våra känslor eller annat mänskligt 

utan endast på Jesu löfte: ”Jag är med er 

alla dagar intill tidens slut”.

Noa levde ungefär som vi kristna i 

Västeuropa. De flesta runtomkring tog 

inte gudsrelationen på allvar (med kyrkiskt 

uttryck: de levde i synd). Han fick en kal-

lelse att förbereda sig på ett nytt liv, ett liv 

som inte var angripet av synden. Gud vill 

inte ha med synden att göra; han kommer 

att förgöra den. Det gjorde han, men de 

som hört hans Ord räddades. De slapp inte 

floden, men de fick hjälp att segla på den; 

sannolikt under oerhörda strapatser innan 

det nya livet mötte dem när arken stran-
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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

äktenskapet. Om Guds plats eller omsorgen 

om den andre får stryka på foten för den 

enes egen bekvämlighet är det stor risk att 

hela bygget rasar.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att 

urhistorien berättar för oss att det allt 

sedan tidens begynnelse och i all tid däref-

ter varit så att vi människor, som skapats till 

Guds avbild, måste vårda både relationerna 

till varandra och relationen till Gud. Därför 

behöver vi vara varsamma med Guds Ord 

så att vi inte förändrar det eller förtiger 

någon del av det - inte ens det obekväma 

eller det vi för tillfället inte förstår. Vi skall 

inte döma andras gudsrelation utan jobba 

med vår egen. Vi måste heller inte göra 

som ”alla andra” när det inte är populärt 

att vara kristen eller vår kallelse går i en 

annan riktning än de flesta vill gå. Skulle 

det börja storma omkring oss får vi lita på 

att Gud vill föra oss till ett liv nära honom. 

Slutligen skall vi vara uppmärksamma på 

om drivkraften i det vi gör som vår kallelse 

är att Gud skall få äran eller om vi frestas till 

att framhålla eller berika oss själva.

I den avvägningen får vi god hjälp av Nya 

testamentets brev. Om dem handlar nästa 

bibelkommentar.

                Peter Styrman

Kyrkoherde

dade. Här karaktäriseras dopet: Synden har 

kommit in i världen pga Ormen och vi lever 

alla i dess närhet, i utrymmet mellan gott 

och ont. Genom Kyrkan kallar Gud oss att 

förbereda oss på ett nytt liv. Han sätter oss 

på färden genom dopet - ingångsporten 

till det eviga livet. Vi kommer ändå inte att 

slippa förgörelsen, döden; men i de heligas 

gemenskap (se trosbekännelsen) får vi 

segla genom den som på en flod (sannolikt 

inte utan strapatser) för att sedan tas emot 

av Herren Jesus i evigheten. Den rörelsen 

tar inte bort oss från jordelivet, men den 

sätter vårt jordeliv i rätt perspektiv; vi lever 

i relation både med andra människor och 

med Gud.

Folket i Babel gjorde sannolikt så och det 

gick bra. De var välmående, ekonomin och 

tillväxten rullade på så att man kunde slå 

på stort. Det gjorde man. Man ville bygga 

ett torn som skulle nå upp till Gud. Det var 

ett bra initiativ för människan skall alltid 

söka Gud. Men så gick det snett. Det de 

ville med sitt torn var att vårt namn skall 

bli känt. De sa sig vilja söka Gud, men 

sökte istället sin egen ära. Ett människoliv 

har två riktningar: relationen med andra 

människor och relation med Gud. Om en 

av dem glöms bort så tar Ondskan dess 

plats. Även i vår tid kan man se hur stora 

gemensamma projekt som startas med 

det gemensamma bästa för ögonen kan 

kantra om fokus i stället hamnar på enskild 

vinst, berömmelse eller lycka. Samma gäller 

i den viktigaste mänskliga relationen av alla; 
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HAR HÄNT

JULMARKNAD

Inför julsäsongen förstod vi ganska tidigt 

att vi inte skulle kunna göra ”som van-

lig”. Då vi ändå hade börjat bygga upp en 

”webshop” för att förenkla beställningarna 

av julmaten så bestämde vi att vi även ska 

göra i ordning ytterligare en webshop med 

hela julmarknadssortimentet. Det blev en 

rejäl kraftansträngning där många fick ge 

sig ut på okänd terräng. Administrera en 

webshop, hantera produktlistor, admi-

nistrera tidsbokningar och packa påsar 

krävde en helt ny logistik, mycket nerver 

och improvisationsförmåga. Inte minst var 

det mycket nytt för våra kunder också – 

många var inte så vana att beställa och 

boka via internet.

Tack vare mångas stora insatser blev det 

rätt bra, och många kunder uttryckte sin 

uppskattning. Färdigpackade kassar med 

julinköp lämnades ut på löpande band under 

flera dagar på innergården i Gentzgasse, 

och lyckligtvis hade vi också tur med väd-

ret. Det fanns även möjlighet till sponta-

na inköp av bullar, glögg, spettekaka och 

annat.

För nästa julmarknad hoppas vi på bättre 

tider – men vi kommer bibehålla julmats-

beställningar via nätet och kanske även 

utveckla webshoppen vidare.

Vi vill gärna bjuda in dig som vill göra en 

frivilliginsats och som har kunskap om han-

tering av Wordpress och Excel, att höra av 

dig. Hittills har personalen jobbat mycket 

med detta men när de ordinarie arbets-

uppgifterna kommer tillbaks så behövs flera 

händer och huvuden!

WEBSHOP

Peter säljer spettekakor

Färdigpackade påsar som väntar på avhämtning
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HAR HÄNT 

Det är så oerhört sorgligt att det inte varit 

möjligt att samla kyrkokören. Vi läng-

tar både efter körsången och den varma 

gemenskapen och hoppas att vi snart kan 

vara igång igen. Kanske vi kan träffas utom-

hus när det blir varmare.

Mitt i eländet var det dock tidvis tillåtet 

– under stränga säkerhetsåtgärder – att 

fira gudstjänster, så även just under några 

veckor i december. Då blev det möjligt för 

oss att anordna en musikalisk luciaguds-

tjänst den 13 december i St Gertruds 

kyrka. 

Präst- och kantorsfamiljen stod för guds-

tjänstramen med luciaandakt och en del 

instrumentalmusik. Rotraut Geringer bjöd 

på solosång – och en liten men fin luciata-

blå som avslutning. Så bra att vi fick sprida 

luciastämning mitt i decembermörkret!

KYRKOKÖREN OCH LUCIA

Lucia lyser upp i decembermörkret
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KALENDARIUM

Sön 14 11:00 Högmässa 
 Midfastosöndagen 
 Livets bröd

Ons 17  18:00 Vespermässa

Sön 21 11:00 Högmässa 
 Marie bebådelsedag
 Guds mäktiga verk
 Påskaffär 13:00-17:00

Ons 24 18:00 Vespermässa

Sön 28 11:00 Högmässa 
 Palmsöndag
 Vägen till korset

APRIL

Tor 1 18:00 Skärtorsdagsmässa

 Skärtorsdag

 Det nya förbundet

Fre 2   9:00 Andakt vid Jesu dom

 11:00 Långfredagsgudstjänst

 15:00 Andakt vid Jesu död

 18:00 Andakt vid Jesu grav

 Långfredag

 Korset

Lör 3 22:00 Påsknattsmässa

 Påsknatten

 Genom död till liv

 Sön 4 11:00 Högmässa

 Påskdagen

 Kristus är uppstånden

Mån 5 18:00 Emmausmässa

 Annandag påsk

 Möte med den uppståndne

Ons 7 18:00 Vespermässa

Sön 11 11:00 Högmässa
 2 söndagen i påsktiden
 Påskens vittnen

Ons 14 18:00 Vespermässa

Tor 15 Ärtsoppa 12:00-18:00

Lör 17 16:30 „Orgelpromenad“

Sön 18 11:00 Högmässa
 3 söndagen i påsktiden
 Den gode herden
 12:30 Kyrkostämma

Ons 21 18:00 Vespermässa

Sön 25 11:00 Högmässa
 4 söndagen i påsktiden
 Vägen till livet

Ons 28 18:00 Vespermässa

Fre 30 18:00 Valborgsmässofirande

MAJ

Sön 2 11:00 Högmässa
 5 söndagen i påsktiden
 Att växa i tro

Ons 5 18:00 Vespermässa

Sön 9 11:00 Högmässa

 Bönsöndagen

 Bönen

VÅREN 2021

MARS



13
NR. 1/2021 ÅRG 39

KALENDARIUM

Tyvärr har vi under längre tid inte kun-

nat ha någon gruppverksamhet, körer 

eller firanden som vi brukar. Så snart det 

blir möjligt startar grupp- och körverk-

samhet igen. 

Om och hur firandet av svenska högtider 

under våren kan genomföras beror på 

rådande Coronarestriktioner.  Håll utkik i 

veckobrev och på hemsidan där vi infor-

merar om genomförandet. 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/wien

Vill du få veckobrev per mail: skicka ett 

mail till wien@svenskakyrkan.at

Ons 12 18:00 Vespermässa

Tor 13 11:00 Högmässa 
 Kristi Himmelfärds dag
 Herre över allting

Sön 16 11:00 Högmässa 
 Söndag före Pingst
 Hjälparen kommer

Ons 19 18:00 Vespermässa

Sön 23 11:00 Högmässa 
 Pingstdagen
 Den helige Ande

Mån 24 18:00 Nordisk Gudstjänst
 Annandag pingst
 Andens vind över världen

Ons 26 18:00 Vespermässa

Fre 28 Lange Nacht der Kirchen
 
Lör 29 16:00 Konfirmations-      
 gudstjänst

Sön 30 11:00 Högmässa 
 Heliga trefaldighets dag
 Gud - Fader, Son och Ande

JUNI

Ons 2  18:00 Vespermässa

Sön 6 11:00 Laudesmässa
 16:00 Folkdansmässa i St   
 Gertruds kyrka 
 1 sön efter trefaldighet
 Vårt dop, Nationaldagen

VÅREN 2021

Ons 9 18:00 Vespermässa

Sön 13 11:00 Högmässa 
 2 sön efter trefaldighet
 Kallelsen till Guds rike
 13:00 Loppis

Ons 16 18:00 Vespermässa

Sön 20 11:00 Högmässa 
 Hl. Johannes döparens dag  
 Den högstes profet
 Sommarfest

Ons 23 18:00 Vespermässa

SOMMARLOV

Verksamheten startar igen med hög-
mässa söndagen den 5 sept kl 11:00 

GRUPPER, KÖRER OCH HÖGTIDER
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PÅSK

PÅSKFIRANDE I VÅR FÖRSAMLING

Kyrkoårets största fest och Kyrkans vikti-

gaste högtid är påsken. Vi firar livets seger 

över döden; att gravens mörker inte kunde 

stänga in livets ljus, Herren Jesus Kristus.

Israels folk hade firat påsk länge. De gjor-

de det till minne av att förfäderna kunde 

gå genom Röda Havet på torr mark varpå 

havets vatten sedan dränkte de egyptiska 

förföljarna. Det hebreiska ordet Pesach som 

ligger till grund för vårt påsk betyder ”att gå 

förbi”, och syftar på, att när dödens ängel 

besökte alla egyptiska hem så skonades de 

hus där israelitiska familjer strukit blod från 

ett lamm på sina dörrposter. Det var denna 

pesach som var startskottet för vandring-

en till det utlovade landet; vandringen som 

gick genom havet. Som ett minne av Guds 

räddning firade sedan folket årligen en fest 

med motiv från det som hänt; ett slaktat 

lamm, vin som påminner om lammets blod 

och osyrat bröd, denna märkliga färdkost. 

En måltid i den traditionen höll Jesus med 

sina lärjungar när han instiftade nattvarden 

- den måltid som Kyrkan idag fortsätter att 

fira för att i Gudsfolkets tradition hålla oss 

nära livets ljus, Herren Jesus Kristus.

När vi firar påsk i vår församling börjar 

det tidigt och det omfattas av många 

gudstjänster under lång tid. Först ut är 

Askonsdag, i år den 17 februari. I kvälls-

mässan finns ett särskilt moment där den 

som vill kan få ett kors av aska tecknat i 

pannan. Askan påminner om något som 

funnits men tagit slut; den är en påminnelse 

om dödens villkor. Det är faktiskt nyttigt 

för oss människor att ibland återvända till 

tuffa fakta: Jordelivet är begränsat. I kyr-

kans begravningsgudstjänst säger prästen: 

Av jord är du kommen. Jord skall du åter bli. 

Askonsdag inleder också fastan. Att fasta är 

att avstå något. Det handlar inte om att det 

vi äter eller annat vi omger oss med skulle 

vara särskilt ont. Det handlar mer om att 

fästa tanken på att vara tacksam för det vi 

har i livet, men också markera för sig själv 

att allt inte är nödvändigt. Fastan kan vara 

ett sätt att, under en kort tid, pröva sig 

själv och sin karaktär. Ett klokt råd är dock 

att hellre välja en lätt fasta som man kan stå 

ut med i 40 dagar än en strängare som man 

måste avbryta för att det blev för jobbigt.

I slutet av fastan kommer Skärtorsdag. Vid 

kvällsmässan den dagen uppmärksammar 

vi just berättelsen om Pesach-firandet och 

Jesu instiftande av nattvarden. Därför kall-

las den mässan också för Kalkens födelse-

dag. I slutet av den gudstjänsten avkläds 

altaret sina prydnader och koret lämnas 

naket, som Kristus på korset.

Under långfredag följer vi Herrens lidande 

i fyra gudstjänster. På morgonen koncen-

Avklätt altare på skärtorsdagen
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trerar vi oss på Jesu fängslande och dom. 

Mitt på dagen står tortyren och korset i 

centrum. På eftermiddagen handlar det om 

Jesu död och på kvällen mediterar vi kring 

graven - såväl Jesu som vår egen komman-

de. Sedan stängs kyrkan och allt blir tyst: 

Dödens tystnad.

På natten mot söndag händer det! På 

innergården samlas vi kring den lilla påsk 

elden. Vi lyssnar till Gamla Testamentets 

löften om Guds seger över ondska, synd 

och död. Med påskljuset i täten går vi in i 

Sala Terrena; lyssnar till evangeliet (ordet 

betyder glatt budskap) om att graven fick 

vika; vår Herre Jesus Kristus uppstod och 

lever. På samma sätt som Guds folk i gamla 

tider firade åminnelsen av sin räddning 

undan döden i en ritualiserad måltid får vi 

göra det i nattens nattvardsmässa där vi får 

möta Herren under bröd och vin.

Att söndagligen fira mässa är ett utflöde 

av påsknattens under. Döden må fortfa-

rande vara definitiv, men den är inte slu-

tet. Graven var tom, den kunde inte hålla 

kvar livets ljus; dödens ängel måste gå förbi 

oss. Därför firar vi högmässa på påskda-

gen och alla andra söndagar, det är som 

att stryka lammets blod på vårt livs dörr-

post, genom vilken vi skall gå ut en dag. 

Det garanterar att ”Jord skall du åter bli” 

har en fortsättning; nämligen ”Herren Jesus 

Kristus skall uppväcka dig på den yttersta 

dagen”. I påsknattens mässa finns därför 

ett moment där man med livets vatten 

kan bli tecknad med ett kors i pannan, där 

askan från askonsdag bränner; ett tecken 

på att i Kristi uppståndelse tvättas vi rena 

från dödens smutsiga bojor. 

Serien av påskgudstjänster avslutas med 

annandagens Emmausmässa som upp-

märksammar det faktum att Herren Jesus 

efter sin uppståndelse kommer dem till-

mötes som längtar efter honom och han 

gör det där människor möts och samtalar 

med varandra; Där två eller tre är samlade 

är jag mitt i bland er, säger han själv (Matt 

18:20).                     Peter 

Styrman

PÅSK
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PÅ GÅNG

Det känns konstigt att skriva ett kalenda-

rium och annonsera diverse verksamheter 

när vi inte vet om de kommer att genom-

föras. Det gångna året har lärt oss att inte 

ta något för givet. Det gamla talesättet att 

människan spår men Gud rår har fått sin 

fortsättning i uttrycket om coronarestrik-

tionerna tillåter.

Vi har inga konkreta planer för hur ev 

firanden kommer att genomföras, men 

vi ser fram mot lättnader och hoppas då 

att få vara med om såväl ärsoppeserve-

ring och valborgsfirande som Lange Nacht 

der Kirchen och sommarfest; dessutom 

PÅSKAFFÄR

Istället för påskmarknaden som inte kan 

genomföras i sin traditionella tappning så 

har vi ordnat med en webshop där man 

kunde göra förbeställningar av varor under 

februari. Dessa varor lämnas ut vid följande 

tider : 

Lördagen den 20 mars 13:00-17:00

Söndagen den 21 mars 13:00-17:00

Måndagen den 22 mars 11:00-17:00

Vi planerar att ha en liten affär öppen i 

vårt café som du enligt gällande corona-

restriktioner kan besöka spontant under 

ovanstående tider.

OBS har du beställt varor så måste du även 

boka en tid för avhämtning!

  

vill vi ju se grupperna och veckoverksam-

heten, liksom mötesplatserna i Budapest, 

Klagenfurt, Prag och Salzburg väckas till liv 

igen. Tänk om vi till och med får bjuda på 

surströmmingskalas på innergården; mums!

Men - vi bestämmer inte själva. Vi vet bara 

att vi är beredda. Så snart det är möjligt 

kommer vi att bjuda in, men kom än så 

länge inte till någon verksamhet utan att 

först kolla med oss att den verkligen blir av.

När det gäller gudstjänster gäller just nu 

de får firas och det är därför vi vågar bjuda 

in till konfirmationsgudstjänst, Nordisk 

gemensam gudstjänst och folkdansmässa 

på nationaldagen.

VÅRENS PROGRAM
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PÅ GÅNG

ÄRTSOPPA

En regelbunden tradition i vår församling är 

ärtsoppetorsdagen. Vi serverar hemkokad 

ärtsoppa, välstekta pannkakor och specia-

limporterad punsch. Reservera gärna tors-

dagen den 15 april - då puttrar soppkitteln 

nästa gång.

LOPPIS

Loppis anordnads i samarbete med 

Finska församlingen den 13 juni om 

Coronarestriktionerna tillåter. 

Vill du vara med och hyra bord på loppisen 

går det bra att redan nu anmäla intresse 

till Cecilia.

cecilia.winkler@svenskakyrkan.at.

Mycket att välja på

ORGELPROMENAD

Lörd den 17 april Kl 15:00 konsert & vis-

ning Lutherkirche Martinstrasse, 1180 

Wien. Kl 16:00 konsert & visning Svenska 

kyrkan Gentzgasse 10.

”Orgelpromenad” är ett nytt initiativ för 

att uppmärksamma orglarna, orgelmusi-

ken och kyrkorummen i de evangeliska kyr-

korna i Wien. Den första orgelpromenaden 

genomfördes i höstas i Dorotheergasse, 

med konserter, orgelvisningar, guidning 

och samkväm. I vår anordnas ”Zweiter 

Wiener evangelischer Orgel-Spaziergang” 

i Währing och efter en liten konsert och 

visning i Lutherkirche samlas vi i vår kyrka. 

Där blir det orgelmusik och även musik 

för flöjt och orgel (Katharina Hieke, orgel; 

Peter Styrman, flöjt) samt  en presen-

tation av vårt kyrkorum och vår orgel. 

Orgelpromenaden avslutas med en liten 

samkväm på Gentzgasse.
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INFORMATION OM GRUPPER

BABYGRUPP FRÅN 0-2 ÅR TONFISKARNA 0-6 ÅR
Onsdagar kl. 10.00-12.00 

På våra träffar finns möjlighet att träf-

fa andra barn och föräldrar för att prata 

svenska. Sjunger och fikar gör vi också 

förstås! 

Att vara med i babygruppen är gratis för 

församlingens medlemmar. Icke medlem-

mar betalar 5 € per gång eller 40 € för 

en termin.

Kontakt: Anna Waldén

Mail: skutwienvolontar@gmail.com

Telefon: 0699-161 691 08

Måndagar kl 16:00-18:00

Välkommen till kyrkan för att mötas sam-

tala, leka och sjunga på svenska. Vi heter 

TonFiskarna för vi tycker om att ta ton och 

sjunga. Soppa, smörgås, kaffe och te finns 

framdukat på våning 2.

Att vara med i småbarnsgruppen är gratis 

för medlemmar i Svenska kyrkan i Wien. 

Medlemmars barn fikar gratis!

Är man inte medlem betalar man en 

terminsavgift (40 €/termin) 

eller engångsavgift (5 €/gång).

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Vi bjuder in till sång med barn på söndagar 

efter högmässa och kyrkkaffe; ungefärlig 

tid är kl 12:30 - 13:00. Den främsta mål-

gruppen är barn i tonprickarålder dvs. 7-11 

år, men även andra åldrar är välkomna! 

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

TONPRICKARNA 

BARNKÖR FRÅN 7 ÅR



19
NR. 1/2021 ÅRG 39

TONFISKARNA 0-6 ÅR

INFORMATION OM GRUPPER

KYRKOKÖREN SVENSKTRÄFF I PRAG
Onsdagar kl. 19:00-21:00

Kyrkokören är en vuxenkör för var och 

en som tycker om att sjunga på svenska. 

Kören medverkar regelbundet i kyrkans 

gudstjänster samt vid traditionella högti-

der så som Lucia, Valborg, nationaldagsfi-

rande samt midsommarfirande. Med jämna 

mellanrum samlas vi till After choir efter 

körövningen. Välkommen att prova på.

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Bor du, eller befinner du dig tillfälligt i Prag 

och är över 18 år? Då har du möjligheten 

här att få kontakt med andra svenskar och 

svenskintresserade i Tjeckien.

Vi träffas kl 19:00 den andra lördagen i 

månaden på Lya Beer Café, Krymska 39, 

10100 Praha.

Kontakt: Johan Pihl

Tel: +43 699 186 47 317

E-mail: pihl_j@hotmail.com

Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien

printed by:
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INFORMATION OM GRUPPER

SENIORGRUPPEN

Första onsdagen i månaden kl 15:00 sam-

las ett piggt gäng damer och herrar kring 

kaffeborden på Gentzgasse. 

Samtal, senaste nytt och trevlig samvaro. 

Vårt namn till trots har vi ingen åldersgräns, 

alla är hjärtligt välkomna! 

Kontakt: Anita Kager

Tel. 02243-37867 

Mobil: 0676-5909407

Mail: kager-anita@aon.at 

Bor du i Wien med omnejd och är över 18 

år? Då är du varmt välkommen till våra 

träffar i Svenska kyrkans lokaler.

 

Vi träffas den 10:e varje månad och pratar, 

fikar, spelar spel m.m. 

Har du tips om något som händer i stan, säg 

gärna till i god tid så gör vi en aktivitet av 

det! Inget anmälningskrav, men hör gärna 

av dig om du tänker komma, det underlät-

tar ev. matplanering!

Kontakt: Anna Waldén

mobil 0699-161 691 08

Email: skutwienvolontar@gmail.com

UNG I WIEN

Seniorgruppen träffas första onsdagen i månaden.
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INFORMATION OM GRUPPER

STICKCAFÉ

VESPERMÄSSA

KONFIRMANDER

Vi träffas en torsdag i månaden för att 

sticka, eller virka och prata.  Ta med dig 

det du stickar på, så att vi kan inspireras

av varandra!

Om intresse finns kan vi också sticka till ett 

hjälpstickningsprojekt. 

Ingen kostnad, men lägg gärna en slant för 

fikat!

Vänligen anmäl dig till Ida Ahlfont

Mail: stickflickorna@hotmail.se.

Förutom vigselvälsignelse och dop finns 

också möjlighet till konfirmandläsning på 

Svenska kyrkan. Är du mellan 14-16 år och 

är intresserad av att veta mer om konfir-

mandläsning så kontakta kyrkoherden. 

Vesper är en form av aftonbön, som har sina rötter i judendomen och som kyrkan burit 

med sig sedan tidigaste tid. Hos oss ber vi den och firar mässa. Unna dig en stilla stund i 

mitten av veckan.  Vespermässsa firas onsdagar klockan 18:00. 
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Kyrkorådets ledamöter väljs på kyrko-
stämman, vår församlings högsta 
beslutande organ. Stämman samman-
kallas två gånger per år, i april och okto-
ber. Generellt sker val till kyrkorådet  vid 
stämman på hösten, då antas även nästa 
års   budget och vid vårstämman ligger 
fokus på föregående års bokslut.

På förra årets höststämma framlades ett 
förslag från kyrkorådet att ändra antalet 
ledamöter i kyrkorådet. Då församlings-
ordningen från 2008, som bland annat 
reglerar antalet kyrkorådsmedlemmar, 
inte har följts i praktiken utan KR har 
under längre tid varit tolv ledamöter togs 
denna punkt upp in ett kyrkoråd tidigare 
i höst. 

Då sittande kyrkoråd kom fram till att 
sju ledamöter som församlingsordnin-
gen reglerar nog är för få ledamöter, togs 
belutet att föreslå för stämman att ändra 
antalet ledamötet till nio  ledamöter varav 
kyrkoherden är självskriven. På stämman 
godtogs kyrkorådets förslag och ett nytt 
kyrkoråd valdes.  

Det här är församlingens kyrkoråd det 
kommande året:

Peter Styrman       kyrkoherde
Peter Ahlfont      ordförande
Ulf Karlsson       vice ordförande
Johan Pihl       sekreterare
Mats Lundin      vice sekreterare
Cecilia Winkler       kassör
Agneta Waneck       vice kassör

Isabell Schlyter       ledamot
Kerstin Winopal       ledamot
Sofia Hjertonsson      adjungerad 
       ledamot

Revisorer:
Mats Eklund
Jonas Pettersson
 
Valberedning:
Herbert Winopal
Anders Rosengren

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 
Wienbladet.

KYRKORÅD

KYRKORÅD

FÖRSAMLINGENS VÅRSTÄMMA ÄGER RUM 
DEN 18 APRIL 

KOM OCH GÖR DIN RÖST HÖRD!
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KYRKORÅD

Svenska kyrkan är episkopal. Det betyder 
att varje stift leds av en biskop, som är 
vigd av en företrädare eller äldre biskop 
som i sin tur är vigd av en biskop i en 
lång kedja som sträcker sig till apostlar-
nas tid. Den förståelsen av kyrkostruktur 
delar Svenska kyrkan med  bl a Church 
of England, många ortodoxa kyrkor och 
den Romersk katolska kyrkan. Det stift 
som utlandsförsamlingar inom Svenska 
kyrkan tillhör är Visby. Vår biskop heter 
Thomas Pettersson med säte på Gotland. 
Det är han som är ytterst ansvarig för 
kyrkans lära och hur gudstjänster firas i 
hela stiftet, även hos oss.

I januari månad uttalade biskoparna sig 
om hur kyrkans gudstjänstliv bör inrättas 
när så mycket är begränsat pga smitto-
restriktioner. I biskop Thomas svar kan vi 
utläsa följande: Vi (=Visby stift och dess 
biskop) rekommenderar att Gudstjänst i 
möjligaste mån firas som under normala 
omständigheter. 
Det är viktigt att gudstjänsten firas ”live”. 
Vi firar också gudstjänst med nattvard, 
det skall göras på ett sätt som känns 
tryggt och säkert, och den som vill kan 
ta emot kommunionen under endast en 
gestalt.

THOMAS PETTERSSON

Biskop Thomas Pettersson

I Visby stifts tidning ”Gårdskorset” skri-
ver biskopen också: - Nu begränsas våra 
möjligheter att samlas. Men, vi lovar, 
trots det skall vi hålla gudstjänster i alla 
våra kyrkor.

Vi kan i Drottning Silvias församling vara 
tacksamman över att stå under tillsyn av 
en biskop som trots oroliga tider på ett 
klokt sätt tryggt står kvar i sina föregån-
gares tradition och leder oss framåt.

Följ oss på Instagram 
Instagram.com/svenskakyrkanwien
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FÖRSAMLINGEN

KYRKAN BEHÖVER MÅNGA HÄNDER NÄR DET HÄNDER

Vår församling är en gemenskap där alla har något att bidra med. 
Hela församlingen gläds åt dem som engagerar sig som kyrkvärdar 
eller cafévärdar på söndagar. Just nu ser vi att det finns plats för fler. 
Kanske är det du?

En annan möjlighet att vara aktiv är i redaktionen för Wienbladet. 
Om du intresserar dig för layout och liknande kan det här vara något 
för dig.

Känner du dig kompetent inom internet/media så kanske du kan 
hjälpa till inom detta område

Hör av dig till Peter om just dina händer kan stå till förfogande! 
E-mail: kyrkoherden@svenskakyrkan.at
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MEDLEMSKAP

Som medlem i Svenska kyrkan i Wien 
bidrar du till församlingens fortlevnad, till 
att vi kan fortsätta erbjuda den verksam-
het vi har eller till och med utöka den.

Medlemsavgiften gäller ett år från inbe-
talningsdatumet 
Vuxen: 60€
Familj: 120€
Pensionär: 40€
Student/arbetssökande: 10€
Är du medlem deltar du och din familj 

gratis på våra barngrupper och barnkörer 
och barnen fikar gratis i samband med 
körövningar och gudstjänster.

Hör gärna av dig till personalen eller vår 
kassör Cecilia Winkler om du har frågor!

MEDLEMSKAP

Du som betalar kyrkoskatt till Evangeliska 

kyrkan i Österrike kan välja att istället beta-

la in skatten till Svenska kyrkan i Wien. Du 

behöver inte anmäla detta till Evangeliska 

kyrkan utan det tar vår kassör hand om. 

Men det är viktigt att du  vid inbetalning-

en anger kyrkoskattenumret som står på 

betalningsavin från Evangeliska kyrkan 

namn och adress. 

Kyrkoskatten är avdragsgill upp 

til l  ett belopp på  400 Euro. 

Kyrkoskattsinbetalningar ska         

anmälas elektroniskt till Finanzamt från och 

med 2017. Tyvärr har vi i vår lilla församling 

ingen möjlighet att anmäla inbetalningen 

elektroniskt till respektive Finanzamt. När 

du deklarerar i Österrike kan du dock lägga 

till beloppet du har betalat in till Svenska 

kyrkan i Wien i    formuläret L1d. 

Har du frågor om kyrkoskatten? Kontakta 

då gärna vår kassör Cecilia Winkler. 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.se

KYRKOSKATT

Vill du stödja församlingen finansiellt? 
Betala in medlemsavgift, kyrkoskatt eller gåva! 

IBAN AT74 1100 0024 1338 7800
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DOP OCH VIGSEL

Att ta emot en ny människa i livet är 
stort. Att få barn är en överväldigande 
upplevelse. Att få bära fram någon till 
dopet är ett sätt att visa tacksamhet 
och vördnad över livet samtidigt som 
man lägger sitt barn i Guds händer. I 
dopet blir man upptagen i Guds familj, 
Kyrkan. Barndopet är också en chans att 
samla släkt och vänner att glädjas åt den 
större familjen. Om du inte döptes som 
barn kan man som vuxen ta steget och 
låta döpa sig.

Att låta välsigna sitt äktenskap handlar 
om att låta den kärlek man uttryckt inför 
en borgerlig vigselförrättare    inneslutas 
i Guds kärlek och hämta kraft från den.

Familjen är en viktig del i Guds för-
samling och därför har dop och vigsel 
av tradition en framstående ställning i 
Svenska kyrkan. När det gäller praktiska 
ting om tänkbar plats eller kostnader 
står prästen Peter alltid till förfogande 
för samtal. 

Vår kyrka i Wien är ett utmärkt rum för 
dessa högtider men det kan också gå bra 
att föreslå andra platser i vår stora för-
samling. Generellt kan man säga att dop 
alltid är gratis medan vi tar en avgift för 
vigselvälsignelse. Omkostnader vid ev 
resor måste alltid bestridas av den som 
önskar den kyrkliga handlingen.

DOP OCH VIGSEL

När vi firar högmässa på söndagarna firar 

vi också alltid barnens gudstjänst. Barn och 

vuxna tänker olika när man hör bibelord. 

Under den delen av gudstjänsten när vi 

läser ur bibeln och hör predikan bjuder vi 

in till en samtals- lek- och pysselstund för 

barn. Resten av gudstjänsten, inledningen 

med lovsånger och själva nattvarden firar 

vi förstås tillsammans.

För att kunna erbjuda detta regelbundet 

och helt säkert behövs några som utifrån 

ett befintligt material kan tänkas ta ett 

frivilligt ansvar någon gång per termin. Är 

det du? 

Hör i så fall av dig till prästen Peter och 

anmäl ditt intresse så får du veta mer.

BARNENS GUDSTJÄNST
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ANNONSER

Svenska Skolan i Wien- 
en skola där vi förenar det bästa 
av två världar!
Svenska skolan i Wien är en för - och grundskola som 
följer svensk läroplan och välkomnar barn av alla 
nati onaliteter. Vi har en trespråkig förskoleverksam-
het på svenska, tyska och engelska och en trespråkig 
förskoleklass som vänder sig ti ll barn året innan de 
ska börja åk 1. I vår svenska grundskola undervisar 
vi även på tyska och engelska så eleverna har en bra 
grund att  stå på för fortsatt  skolgång på österrikiskt 
gymnasium eller internati onell skola. Förutom språk 
är våra starka sidor vår uteverksamhet med två fi na 
lekplatser och ett  nära samarbete med föräldrarna.

Våra verksamheter
Förskola, 2-5 år
Förskoleklass, 5-6 år
Grundskola, åk 1-6
Friti dsverksamhet
Komplett erande 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:
susanne.hiort@svenskaskolan.at

Hemsida:
www.svenskaskolan.at

www.lonneberga.at

Välkomna på ett  besök!

Susanne Hiort
Rektor

Svenska Skolan i Wien



Öppettider
Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.  
 
Besök på andra tider enligt överenskommelse.  

Gudstjänster
Söndagar:  Högmässa 11:00
Onsdagar:  Vespermässa 18:00

För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

Kyrkoherde  mobil 0699-194 772 05
Peter Styrman kyrkoherden@svenskakyrkan.at

Kantor mobil 0699-194 772 15
Katharina Hieke kantor@svenskakyrkan.at

Volontär mobil 0699-161 691 08
Anna Waldén skutwienvolontar@gmail.com

Ordf. i kyrkorådet mobil 0664-801 173 78 03
Peter Ahlfont peter.ahlfont@siemens-healthineers.com
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