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KYRKOHERDENS ORD

Kyrkan har fastetiden för att förbereda 

påsken. En gammal sed är att en kris-

ten kan passa på att läsa boken Jeremia i 

bibeln under fastan. Ett av dess huvudtema 

behandlar ”krigshetsarna i landet i norr”; det 

känns ju tyvärr obehagligt aktuellt just i år. 

Jeremia förutsäger att de där exemplen i 

norr kommer att drabba även Guds folk. 

Det sker inte för att de är särskilt dåliga 

människor eller mer onda än andra folk. 

Orsaken står att finna i att Ondskan har 

ockuperat alla människor och leder dem till 

att göra ont mot andra; oftast till och med 

i strid med vad man faktiskt vill göra. Det 

är denna människans disposition att göra 

ont som brukar kallas synd; den drabbar 

oss alla och leder till att vi begränsar livet 

för varandra.

Under fastan erbjuds vi en särskild tid varje 

år att reflektera över denna – och andra – 

obehagliga sanningar. Kyrkan har lärt sig att 

viktiga insikter kan vinnas på det sättet;  t 

ex den att människolivet är så skört och 

därför måste vårdas ömt.

Så, efter 40 dagar, bryter 

påsken in med Ondskans 

kulmen på korset och livets 

seger i den tomma graven. 

Påskens seger och gläd-

je tar visserligen inte bort 

ondskans närvaro, men den 

ger oss verktyg att hante-

ra den och leva ett hyfsat 

gott liv, fast det är skört. 

Den ger oss också insikter 

i att detta sköra människo-

liv inte är allt. Vid varje dop i Kyrkan uttalas 

Jesu löfte: ”Jag är med er alla dagar intill 

tidens slut”. Det löftet sträcker sig längre 

än vårt eget liv - ända till evighetens gräns 

där Herren Kristus möter.

Detta går förstås inte att förstå, man behö-

ver öva sig; det är därför det är så bra att 

ha en församling. Här övar vi tillsammans i 

gudstjänst och andra former. Människolivet 

är en enhet där andligt och världsligt möts 

och där är vår församling ett gott exempel.

I det här numret av Wienbladet kan du läsa 

om hur såväl jul som påsk firas med guds-

tjänster och marknader; hur vi ordnar med 

traditionella firanden och samarbetar med 

andra organisationer. Där vill vi särskilt sätta 

fokus på vår långvariga relation med SWEA 

och den relativt nyfunna relationen med 

Evangeliska kyrkans diakoni. Läs mera om 

detta i tidningen.

Under drygt två år har vi levt ganska 

begränsat i församlingen och samhället. 

Ondskan, i skepnad av virus, har begränsat 

oss oerhört. Mitt i detta vill påskens ärende 

påminna oss om hur det verkligen är i värl-

den. Guds kärlek, som visar sig i Jesu seger 

över döden, är starkare än allt ont som vill 

övermanna oss människor. Den kommer 

inte till oss i stället för allt det onda utan 

bryter in mitt i det  och ger oss kraft att 

stå ut i en ond värld. Detta gäller oavsett 

om det handlar om sjukdom, olycka eller 

krigsherrar. Guds kärlek är alltid starkare. 

Han har segrat. Jesus är sannerligen upp-

stånden från de döda.

     

Prästen Peter
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ORDFÖRANDENS ORD

Det här numret har traditionellt blivit en 

vårhälsning i uppbrottets, nystartens och 

energifyllda aktiviteters tid, och jag hopp-

as att något av dessa vårens attribut får 

bäring på dig! 

Just i skrivande stund är mina tankar mer 

i dyster och mörk höst – kanske t o m i 

djupaste frusna vinterstämning. Just nu 

marscherar stridsvagnar och soldater in 

över gränsen till en suverän stat i vår när-

het, motiverat av rena fantasier och lögner. 

Tankarna för mig osökt till tider långt före 

min födelse – 1930-tal, och en tid som 

jag endast fått höra om av mina föräldrar, 

mor- och farföräldrar och deras därmed 

oftast fasansfulla minnen. Som barn var 

jag fascinerad av deras berättelser från 

den tiden. Det har säkert bidragit till mitt 

intresse för historia. Samtidigt kändes det 

alltid tryggt att det som berättades hänt 

långt bort i tiden och att världen nu (då) 

var en helt annan och att det inte fanns 

så mycket för mig att se av den fasa som 

de redogjorde för. Senare fick jag tillfäl-

le att komma till Bosnien & Herzegovina 

strax efter att kriget i landet frusit inne i 

ett vapenstillestånd. Där fanns alla dessa 

tecken på fasa och umbäranden, som jag 

hört om som barn. 

I vår relativa trygghet kan vi bereda oss på 

att hjälpa människor med behov på plats 

eller som flyktingar. Just beredskapen att 

hjälpa personer i nöd är ett viktigt uppdrag 

för en kristen. Som kyrka och församling, 

kan vi göra detta i gemenskap. Ett av få 

positiva redogörelser jag fått från områden 

i eller nära nöd är, de gemenskaper med 

mycket starka band som uppstått när folk 

bryr sig om varandra och umbäranden 

bemästras. Starka band har även uppstått 

bland de som organiserat hjälp – en stark 

känsla av mening. Det kan vara dags att 

tänka i dessa termer igen.

I år firar församlingen 100 år av 

svensk-kyrklig organiserad verksamhet i 

Wien. Det skall vi fira och uppmärksamma 

på ett värdigt sätt. Jubileet är nära kopplat 

till umbäranden och hjälp, fast kopplat till 

tiden efter första världskriget. Att historia 

och nutid hänger ihop är idag skrämmande 

tydligt men inte alltid önskvärt! Jag vill slå 

ett slag för vår gemenskap och kommu-

nikation genom att bjuda in dig till att läsa 

detta nummer av Wienbladet. Stort tack till 

redaktionen för utmärkt arbete! Följ även  

församlingens verksamhet på diverse elek-

troniska medier – från hemsidan på nätet 

till e-mails och även andra e-kommunika-

tionsgrupper.

Till sist, vill jag be dig att se 

över din inbetalning av med-

lemsavgift eller kyrkoskatt 

till församlingen. Vi är i stort 

behov av att skatt och med-

lemsavgifter verkligen beta-

las in för att vi skall kunna 

finnas och verka i Wien. Tack 

för att Du bryr dig! 

Peter Ahlfont

Ordförande i kyrkorådet
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KATHARINA PRAGER NYVALD ORDFÖRANDE 

SWEA AUSTRIA

En livskris gjorde att Katharina 
bestämde sig för att börja något nytt 
för att vidga sina vyer. Hon lämnade sin 
lägenhet och den egna firman i Stock-
holm och flyttade ner till Österrike. 
Hon hamnade i den lilla orten, Weikert-
schlag an der Thaya som ligger nära den 
tjeckiska gränsen. Hennes plan var att 
starta upp ett bed & breakfast i den 
gård som hon hade köpt tre år tidigare. 
Det gamla huset var, det förstod hon 
lite senare, i stort behov av renovering. 
Detta var i februari 2020 och Österrike 
skulle snart gå in i sin första lockdown. 
Ingen bra start, alltså! 
Nu är inte Österrike helt okänt för 
henne, hon är född i Wien. Hennes 
pappa är österrikare och hennes 
mamma är ifrån Sverige. Familjen 

flyttade i slutet av 70-talet först till 
Bayern och sedan till Sverige. Katha-
rina växte upp i Västerås och flyttade 
senare till Stockholm. Hon har en yngre 
bror som sedan länge bor i Wien.
Eftersom hon inte kunde göra så 
mycket under pandemin och nedstäng-
ningen, bestämde hon sig för att hon 
förutom att renovera huset även skulle 
förbättra sin tyska. Hon har deltagit i 
tyskakurser och tagit privatlektioner. 
Hon berättar, att hennes ordförråd i 
tyska i början var ett barns. Visserligen 
hade hon haft tyska som hemspråk i 
skolan i Sverige men annars koncen-
trerat sig på att lära sig svenska. Idag 
behöver hon kunna föra diskussioner 
med olika myndigheter och hantver-
kare, på tyska. Hon har även startat en 
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egen firma i Österrike, där hon jobbar 
som konsult inom arkivering och doku-
menthantering. Katharina ville få kon-
takt med andra svenskar i Österrike så 
hon började söka via olika kanaler och 
fastnade snart för SWEA. SWEA står 
för Swedish Women`s `Educational 
Association och är den största ideella 
Sverigefrämjande organisation utanför 
Sverige. Den bildades 1978 i USA. Dess 
syfte är att främja det svenska språket 
och sprida svensk kultur och tradition. 
Viktiga slagord är världsvid vänskap, 
global kompetens och lokalt stöd. SWEA 
finns i ett 30-tal länder på fem konti-
nenter. Det finns ca 6000 medlemmar 
runt om i världen. I Österrike finns ca 
90 medlemmar. Som medlem i den 
österrikiska SWEA Austria är du även 
medlem i den internationella förenin-
gen och har tillgång till kontaktadresser 
och kan på så sätt knyta kontakter runt 
om i världen. Det österrikiska SWEA 
hette förut SWEA Wien men det blev 
lite missvisande eftersom inte alla bor 
Wien. Katharina gick med i SWEA och 
blev aktiv i dess styrelse. Hon åtog sig 

uppgiften att vara redaktör för deras 
egen tidning, Fokus. Hon tycker att det 
är kul att skriva och har fortsatt som 
redaktör även efter det att hon blivit 
vald till ordförande. Det var nu i januari 
som hon valdes. Just nu försöker hon 
att sätta sig in i hur SWEA är organi-
serat t. ex vilka lokala grupper som hör 
ihop och bildar egna regioner. De som 
flyttar till ett land där det inte finns 
någon organisation, kan gå med i SWEA 
Global.

SWEA Austria erbjuder många aktivi-
teter och olika kulturella evenemang. 
En återkommande aktivitet är de lit-
terära träffarna, där en speciell bok 
diskuteras och deras Nätverksluncher. 
De har också en bokklubb. Men man 
anordnar också s.k. Webbinarium med 
olika teman. I mars med temat: Amelia 
Adamo, tidningsdrottningen och ett 
annat med temat: SWEA Art-Bildkom-
position! Tillsammans med Svenska 
kyrkan bjuder man till ärtsoppa med 
pannkakor eller till semmelcafè.  
SWEA stödjer Svenska kyrkan genom 

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN

Wienbladets reporter, Anna Jakobson intervjuar Katharina Prager i Cafe Giacomo Aragall/Stephansplatz
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att donera pengar. Även den Svenska 
skolan stödjer man med donationer och 
genom att varje år ge ett stipendium 
till någon elev som utmärkt sig i det 
svenska språket. Katharina berättar att 
det är en trevlig tillställning. De är alla 
så duktiga!

Internationellt delar SWEA ut sti-
pendium för forskning i det svenska 
språket, för litteratur och samhälle 
och ett för studier av interkulturella 
relationer. Det finns också ett stipen-
dium i scenkonsten. Man behöver inte 
vara svensk för att gå med i förenin-
gen. Den vänder sig till alla svenskin-
tresserade kvinnor. Det finns också en 
grupp i Stockholm, hemvändargruppen, 
där kvinnor som har flyttat tillbaka till 
Sverige kan stödja och hjälpa varandra 
eller bara träffas. Katharina tycker att 
det är intressant att ha möjlighet att ta 
kontakt med någon ”SWEA” i ett annat 
land som man vill besöka. En kritik är att 
många av de aktiviteter som erbjuds är 
på dagtid och således svåra att del-
taga i om man arbetar. Det är Katharina 
medveten om. Kvinnans roll har genom 

tiderna ändrats och idag är många 
medlemmar yrkesarbetande. Hon vill 
vända sig till alla i SWEA och genom 
SWEA Professional Austria kommer det 
snart även erbjudas fler evenemang på 
kvällstid och helger. 

Katharina har bestämt sig, eftersom 
hon även har uppdraget i SWEA för att 
ge gården uppe i Waldviertel en chans 
till. Hon har nu fyra rum med badrum 
nästan klara. När hon inte jobbar tycker 
hon om att yoga, något hon gjort i 
många år. Hon vill också försöka besöka 
huvudstaden i varje Bundesland. Dagen 
efter vår träff blev det Eisenstadt.

Wienbladet frågar om hon har något 
älsklingsställe i Österrike och då svarar 
hon: Semmering. Det är något med 
naturen och bergen där som även 
fascinerade hennes bergsklättrande 
pappa. Katharina kanske inte klättrar 
i bergen men hon är en modig kvinna 
och Wienbladet önskar henne lycka till! 
        

Anna Jakobson
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Sveriges ambassad i Wien informerar 

Val 2022 
Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige. Svenskar som är folkbokförda utomlands kommer 
att få ett utlandsröstkort och valsedlar från Valmyndigheten i Sverige.  

Val till Sveriges riksdag och Europaparlamentet är en prioriterad 
verksamhet för samtliga utlandsmyndigheter och i ljuset av regeringens 

demokratisatsning är den här frågan än mer aktuell och relevant. 

Förtidsrösta på svenska ambassaden i Wien: 

Ambassaden i Wien kommer att vara öppen för röstmottagning under 
ordinarie expeditionstider måndag till fredag kl. 09.00-11.00 från den 22 

augusti till och med den 6 september. 

Under följande tider kommer ambassaden även att ha öppet i vårat 
vackra Schwedenhaus för röstmottagning: 

 Torsdagen den 25 augusti kl. 16.00-18.00  

 Tisdagen den 30 augusti kl. 16.00-18.00 

 Lördagen den 3 september kl. 10.00-12.00 

Under samma tidsperiod kommer även de svenska konsulaten i Graz, 
Innsbruck, Klagenfurt, Linz och Salzburg fungera som vallokaler under 
sina ordinarie expeditionstider. Svenska konsulatet i Bratislava kommer 

också att hålla öppet för röstmottagning.  

På vår hemsida hittar du mer information: www.swedenabroad.se/wien  

Brevrösta från utlandet: 

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta från den 28 juli, det vill 
säga skicka sin röst med posten. Brevröstningsmaterial skickas i förväg 

till alla som är med i röstlängden. Brevröstningsmaterial kan även 
upphämtas på en svensk ambassad eller ett konsulat.  

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida: www.val.se  

ANNONS
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PRAKTIK HOS SVENSKA 

KYRKAN I WIEN 

Den som går en högskoleutbildning i 

Sverige förväntas numera under någon 

period av sin utbildning göra praktik. Detta 

tillåter att den studerande får möjlighet att 

redan under studietiden få en inblick i de 

villkor som kan möta på en arbetsplats. 

Eftersom nästan all utbildning syftar till att 

frammana de kvalitéer som gör att man 

kan lyckas i sitt yrke är praktiken ett viktigt 

moment.

För Svenska kyrkan i Wien är det också 

viktigt med praktikanter. Genom dem får 

vi i vår tur en inblick i nutida studiemiljö 

och vi får framförallt en värdefull kontakt 

med unga människor i Sverige. Just den 

kontakten är ovärderlig för en församling 

som månar om att kunna förvalta en svensk 

kultur i utlandsmiljö. Just nu praktiserar tre 

unga män och en kvinna hos oss. Läs deras 

berättelse här:

Vi är fyra studenter som läser socionom-

programmet på Umeå universitet. Vi prak-

tiserar på Svenska kyrkan i Wien samt på 

s´Häferl på grund av internationella fält-

studier. Svenska kyrkans kyrkoherde Peter 

Styrman har med hjälp av organisationen 

Diakonie ordnat en praktikplats på ́ s Häferl 

som vi är väldigt tacksamma för. Detta är 

något vi rekommenderar alla till att testa.   

´s Häferl är en del av Diakonie och har varit 

verksamma sedan 1988. ‘s Häferl samlar 

in överblivna resurser från privatpersoner, 

affärer och andra företag som de sedan 

distribuerar till behövande när de besöker 

organisationen. Organisationen är ideell och 

livnär sig genom donationer från företag 

och privatpersoner. Den vanligaste dona-

tionen är mat som annars skulle ha kastats, 

´s Häferl tar istället vara på produkterna, 

tillagar och serverar till deras gäster. Det 

är även vanligt att privatpersoner skänker 

kläder som rättvist delas ut bland gästerna. 

´s Häferl har ca 300 gäster varje dag och 

är verksamma torsdag-söndag. 

Det finns många fördelar med att arbeta 

som volontär genom Diakonie ´s Häferl. En 

typisk arbetsdag på ́ s Häferl börjar med en 

kaffe kl nio på morgonen där vi som arbetar 

mjukstartar dagen med att prata om allt 

mellan himmel och jord. Vid frukosten möts 

man nästan alltid av nya ansikten eftersom 

det är hög ruljans av personer som enga-

gerar sig i organisationen. De som arbetar 

är där av olika anledningar som till exempel 

skolpraktik, vapenfri värnplikt, ungdoms-

tjänst eller för att de finner det givande. 

Efter frukosten börjar förberedelserna för 

dagens lunch och all personal får diverse 
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uppgifter. Måltidens resa börjar med att 

besöka lokala företag och hämta mat som 

annars skulle slängas, därefter tillagas 

maten för att till slut serveras till gästerna 

som kan välja att äta det sittandes eller att 

ta med. Det är alltid lika spännande att se 

vad för mat som kan göras genom dagens 

donationer. Därefter förbereds mat till 

nästkommande dag innan det är dags att 

städa och avsluta för dagen. 

Vi kände oss verkligen varmt välkomnade 

från första stunden på ́ s Häferl. Personalen 

där var noga med att påpeka att alla där 

var som en stor familj, och gjorde det 

tydligt att vi var inkluderade. Trots svårig-

heter med språket ibland så pratar vi och 

skrattar åt våra bristande språkkunskaper. 

Tillsammans med gester fungerade det 

bra att kommunicera, och det har varit ett 

framgångsrikt sätt att lära sig tyska på.

Det starkaste minnet vi tar med oss från 

vår tid på ´s Häferl är först och främst de 

varma människorna som arbetar där. Det vi 

upplevt som unikt med organisationen är 

att det inte existerar någon tydlig hierarki 

eftersom vi upplever att arbetet där utförs 

av människor som finner det meningsfullt 

med ideellt arbete, vilket bidrar till en hjärt-

lig stämning där alla tillsammans arbetar 

mot samma mål - att ge mat och diverse 

tillgängliga artiklar till de som behöver det.

Praktikanter från Umeå universitet

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN
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BIBELKOMMENTAR

I Bibeln finns fyra evangelier. Ordet betyder 

glatt budskap och alla fyra handlar om Jesu 

liv på jorden. Redan tidigare (WB 2/2019) 

har jag berört de fyras inbördes olikheter. 

Läs gärna den kommentaren som en bak-

grund till vad som kommer här.

De fyra är olika men har samma centrum: 

Jesu lidande, död och uppståndelse. Detta 

är varje evangeliums kärnpunkt och det 

är det sanna glada budskapet. Här vill jag 

nämna fyra viktiga händelser som beskrivs 

av alla evangelisterna.

Jesu korsfästelse: Det finns några detaljer 

om den som alla evangelister har med i sin 

skildring. Detta att Jesus själv bar sitt kors 

ut till avrättningsplatsen; hans kläder dela-

des upp mellan bödlarna; man gav honom 

vin med någon sorts blandning att dricka 

och det sattes upp en flerspråkig skylt på 

korset som berättade att där hängde Jesus 

från Nasaret, Judarnas Konung. De fyra 

rapporter vi har om korsfästelsen bekräftar 

varandra i tre särskilt utstuderade föröd-

mjukelse-eller tortyrmoment men fram-

för allt i att själva korset blev den tidigaste 

förkunnelsen om vem Jesus från Nasaret 

verkligen var: Den konung som Judarna 

allt sedan tidigaste tid väntat på; Kristus, 

Messias. 

När det gäller Jesu död finns det också 

några centrala punkter. Matteus, Markus 

och Lukas nämner särskilt tidpunkten. Det 

verkar vara perioden mellan sjätte och 

nionde timmen som är dramatisk; det är 

tidig eftermiddag. Först är det mörkret; 

när Gud ignoreras och förödmjukas blir det 

mörkt. Jesus är världens ljus. Om man inte 

bryr sig om honom blir det mörkt omkring 

en. Mitt i mörkret hörs Jesu röst. Det han 

säger känns igen från olika psaltarpsalmer, 

främst nr 22 och 31. Dessa ingick i judar-

nas regelbundna böneordning. Jesus visar 

med sitt exempel det enda man kan göra 

när mörkret råder: Be till Gud med Guds 

egna Ord.

Så händer det! Jesus dör och då brister för-

hänget i templet. Det där hänget hade till 

uppgift att avdela resten av templet från 

det allra heligaste, dit bara översteprästen 

hade tillträde. Där fanns platsen för förso-

ningen med Gud. Jesus öppnar med sin död 

vägen till försoning för alla människor, inte 

bara särskilt utvalda överstepräster.

Det är här som Johannes (hans evangelium 

är yngst) ansluter med Jesu eget konsta-

terande att ”Det är fullbordat”. Med Jesu 

plågsamma och förödmjukande död var 

hans uppdrag på jorden klart. Han överläm-

nade själv sitt liv i Guds händer. Johannes 

förklarar också i sitt första brev att Jesus, 

och inte ett dolt rum i templet, är förso-

ningen personifierad (1 Joh 2:2).

Så kom tomhetens dagar, när Gud lämnat 

jorden. Så, plötsligt händer det som var så 

oväntat för alla. Kvinnorna såg det först. 

De hade förberett sig hela helgen. Nu skulle 

de fullborda begravningen, eftersom det 

inte hanns med före sabbaten. Alla fyra 
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Jesus sa på korset: Fader i dina händer läm-

nar jag min ande (Ps 31:6).  I bröd och vin 

får vi sedan ta  emot det nya liv som han 

vill ge oss,  ett försonat liv. Det är inte lätt 

utan oftast förvirrande och otroligt - precis 

som det måste ha varit för kvinnorna vid 

graven. Otroligt, förvirrande och egentligen 

helt otänkbart - ändå är det sant, påskens 

segerbudskap: Jesus är uppstånden från 

de döda!

                Peter Styrman

evangelister berättar om överväldiga-

de kvinnor. När de kom fram var graven 

öppen; Jesu kropp var borta. Ingen hade 

sett själva uppståndelsen, ingen såg heller 

Jesus själv. Däremot fanns där vita gestalter 

- änglar - som berättade vad som skett. 

Ängel betyder budbärare; de skall berätta 

vad som skett så att de som hör kan förstå 

något om Gud . Vi ser hos evangelisterna 

att kvinnorna i sin tur blev budbärare, äng-

lar, när de sprang från graven och berättade 

för alla vad som skett. De berättade det 

glada budskapet att Jesus hade uppstått 

från de döda. Kvinnorna blev på så sätt 

evangelister och änglar som berättade om 

Jesu seger över döden.

Kyrkan har därefter fortsatt i deras spår. 

Ganska snart tog sig evangeliet uttryck i 

den ordning vi idag känner från högmässan. 

I dess centrala del säger vi fortfarande: ”Din 

död förkunnar vi, din uppståndelse bekän-

ner vi.” Nattvardsfirandet går också tillbaka 

på något som alla fyra evangelister nämner: 

Jesu sista måltid med sina lärjungar. Det 

blev en måltid som överskrider sina grän-

ser, både i tid och rum. Vi firar den än idag 

i kyrkor i hela världen. När det görs minns 

vi det som Jesus gjorde och som blev tolk-

ningsnyckeln för det drama som sträcker 

sig från korset, genom döden och in i den 

tomma graven. 

Samtidigt som vi minns blir vi en del i det 

där. I förödmjukelse och ibland i plågor får 

vi lägga våra liv i Herrens händer, precis som 
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LUCIA

HAR HÄNT

Kyrkokören har bara haft möjlighet att öva 

under två kortare perioder under höstter-

minen – men ändå fick vi äran att fram-

träda med ett luciatåg under ett OSSE-

rådsmöte i Hofburg. Det blev ett mycket 

uppskattat sånginslag, ett fint tillfälle att 

visa svensk kultur under mötet, och en vik-

tig bekräftelse för svenska kören.

Under vårterminen kommer vi ta upp de 

regelbundna övningarna igen. Kören kom-

mer finnas med vid vårens högtider och 

fester och till nationaldagen förbereder vi 

den svenska folkmusik- och dansmässan 

”Träd in i dansen”.

Det är inga inträdeskrav eller provsjung-

ning till kören men det är bra om du har lite 

körvana och ännu bättre om du läser noter. 

Men det är viktigt att du som vill vara med 

även ställer upp regelbundet på övningarna 

och framträdandena under terminen. Om 

du är intresserad så kontaktar du Katharina.

Luciafirande på Hofburg i Wien. Foto: Micky Kroell/OSCE
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HAR HÄNT 

Julen är Kyrkans näst största högtid. I 

Sverige kan man nog säga att det är årets 

största högtid och den firas oftast stort och 

traditionsfyllt. Svenska kyrkan i utlandet 

har till uppgift att vara både Kyrkans och 

svenska folkets traditioner trogen. Hos oss 

i Wien tar det sig uttryck på två sätt.

Under mer än 40 år har Svenska kyrkan 

här anordnat försäljning. Julbasaren, som 

nu har blivit en julmarknad, har under lång 

tid samlat trogna frivilliga som förberett, 

beställt, sorterat och sålt svenska pro-

dukter i adventstid; allt för att svenskar i 

Österrike skall kunna bevara sina traditio-

ner.

De senaste två åren har det inte kunnat 

gå till som vanligt. I stället har vi tagit fram 

vårt eget koncept för Click & Collect, en 

slags försäljning med hjälp av en hemsida 

där man kan göra sina beställningar. Varorna 

hämtas och betalas på plats i kyrkans 

lokaler under en period om ca en vecka i 

adventstid. På detta sätt går vi visserligen 

miste om den stora gemenskapen med en 

gigantisk marknadsdag, och i ärlighetens 

namn också en betydande del av markna-

dens omsättning. Positivt är att traditionen 

med marknad och svenska identitetsmar-

körer består.

Så firar vi som kyrka vid julen också den 

stora kyrkliga, eller skall vi säga himmelska, 

händelsen. Guds Son, den andra personen i 

den ende Guden, lämnar sin upphöjda plats 

i himlen och kommer till jorden. Han gör 

det i största ödmjukhet som vilken männ-

iska som helst. Efter att genom ängeln 

frågat om samtycke tar han plats i Marias 

innersta för att födas till världen som alla 

människor. Jesus var verklig människa fast 

han samtidigt var sann Gud. Detta evang-

elium lyssnade vi till på julaftons förmiddag 

och byggde upp julkrubban under kyrkans 

altare. När midnattstid närmade sig fira-

des så julnattens mässa och sedan på jul-

dagens morgon var det den traditionella 

julottan. Efter varje gudstjänst var det en 

liten samling i caféet där vi fick lite smak-

prov på svenska julläckerheter; bl a skinka, 

vörtbröd och glögg.

Nu går vi mot påsk Kyrkans största högtid. 

Även den uppmärksammas med marknad 

och gudstjänster. Kom och köp! Kom och 

hör hur det gick för julens bäbis när han 

blev vuxen! Kom till din kyrka - ofta!

JULFIRANDE I VÅR FÖRSAMLING

Kristna och världsliga jultraditioner möts på Gentzgasse
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KALENDARIUM

Sön 13 11:00 Högmässa

 2 sön i fastan

 Den kämpande tron

Ons 16 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 17 19:00 Stickcafé

Sön 20 11:00 Högmässa

 3 sön i fastan

 Kampen mot ondskan

 Söndag XL

Ons 23 18:00 Vespermässa

Fre 25  Gudstjänst i Prag

Sön 27 11:00 Högmässa

 Marie Bebådelsedag

 Guds mäktiga verk

 12:30 Kyrkostämma

 

Ons 30 18:00 Vespermässsa

APRIL
Sön 3 11:00 Högmässa

 5 sönd i fastan

 Försonaren

Ons 6 15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Lör 9 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 10 11:00 Högmässa

 Palmsöndag

 Vägen till korset

 19:00 Ung i Wien

MARS

VÅREN   2022

Ons 13 18:00 Vespermässa

Tor 14 18:00 Skärtorsdagsmässa

Fre 15    9:00 Andakt: Jesu dom

 11:00 Långfredagsgudstjänst

 Jesus korsfästs

 15:00 Andakt: Jesu död

 18:00 Andakt: Jesu grav

Lör 16 22:00 Påsknattsmässa

 Påsknatten

 Genom död till liv

Sön 17 11:00 Högmässa

 Påskdagen

 Kristus är uppstånden

Mån 18 18:00 Emmausmässa

 Annandag påsk

 Möte med den uppståndne

Ons 20 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 21 19:00 Stickcafé

Sön 24  11:00 Högmässa

 2 sön i påsktiden

 Påskens vittnen

 13-16:00 Loppis

Ond 27 18:00 Vespermässa

Lör 30 18:00 Valborgsfirande 

MAJ
Sön 1  11:00 Högmässa

 3 sön i påsktiden  

 Den gode herden
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KALENDARIUM
VÅREN   2022

Ons 4 15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Sön 8 11:00 Högmässa

 4 sön i påsktiden

 Vägen till livet

 Söndag XL

Tis 10 19:00 Ung i Wien

Ons 11 18:00 Vespermässa

Lör 14 Svenskträff i Prag

Sön 15 11:00 Högmässa

 5 sön i påsktiden 

 Att växa i tro

Ons 18 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 19 19:00 Stickcafé

Sön 22 11:00 Högmässa

 Bönsöndagen

 Bönen 

Ons 25 18:00 Vespermässa

 

Tor 26 11:00 Laudesmässa

 Kristi himmelfärdsdag

 Herre över allting

Sön 29 11:00 Högmässa

 Söndag före pingst

 Hjälparen kommer

JUNI
Ons 1 15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Sön 5 11:00 Högmässa

 Pingstdagen

 Den helige Ande

Mån 6 18:00 Folkdansmässa

 Annandag pingst

 Nationaldagen 

  

Ons 8 18:00 Vespermässa

 

Fre 10 19:00 Ung i Wien

Lör 11 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 12 15:00 Nordisk gudstjänst

 Heliga trefaldighets dag

 Gud - Fader, Son och Ande 

Ons 15 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 16 19:00 Stickcafé

 

Sön 19  11:00 Högmässa

 1 sönd efter trefaldighet

 Vårt dop

Ons 22  18:00 Vespermässa

Sön 26 16:00 Högmässa (OBS tiden!)

 Johannes Döparen dag

 Den Högstes Profet

 Sommarfest! 

SOMMARLOV

Gudstjänstlivet forstätter onsdagen den 7 

september med vespermässa kl 18:00 och 

sedan varje söndag och onsdag
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PÅ GÅNG

SÖNDAG XL VÅFFLOR

XL brukar beteckna ”extra Large” något 

som är lite större än det stora. Kyrkans 

stora uppgift och glädjeämne är att fira 

högmässa. Det gör vi också regelbundet, 

varje söndag i vår församling.

Vissa söndagar kan det vara roligt att ta 

ut svängarna lite extra, det gör vi ett par 

gånger per termin och bjuder in till ett 

föredrag/samtal vid kyrkkaffet efter hög-

mässan.

Första gången blir den 20 mars. Då kom-

mer Mirja Rutger att berätta om ull, garner, 

färgning och annat som hör samman med 

sådant hantverk. Du som vill förbereda dig 

på vad som komma skall kan titta in på: 

mirjaswoolplay.com. 

Nästa Söndag XL blir den 8 maj. Då får vi 

besök av F Markus Stany från Altkatholische 

Gemeinde här i Wien. Kyrkorådet besluta-

de redan för ett par år sedan att inleda ett 

samarbete med dem när det gäller diako-

ni. När detta skulle påbörjas var F Markus 

inbjuden att tala om det hos oss. Det var 

det första av våra arrangemang som ställ-

des in pga CoV-19-restriktioner. Nu tar vi 

nya tag; för församlingslivet och för dia-

konin!

Välkommen till din församling! Alltid hög-

mässa och kyrkkaffe; ibland lite mer - extra 

allt!

Söndagen den 27 mars är det Maria 

Bebådelsedag och det vankas våfflor på 

kyrkkaffet och under eftermiddagen. 

När våren kommer går vi mot ljusare tider 

och i år hoppas vi verkligen att det mörker 

som coronaskuggan lagt över församlings-

livet skall vika. På andra platser i bladet kan 

du läsa om påskfirandet med marknaden. 

Utöver detta kommer vi också att anordna 

sådana aktiviteter som före pandemin var 

traditionella. Till dem hör en loppis på inn-

ergården. Det kommer att ske efter hög-

mässan den 24 april. Om du vill boka bord, 

kontakta Cecilia! 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.se.

VÅREN OCH LOPPIS
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Lördagen den 30 april kl 18:00 bjuder vi 

in till Valborgsfirande. Eld, vårsånger och 

förfriskningar på innergården!

VALBORGSFIRANDE

NORDISK GUDSTJÄNST

PÅ GÅNG

Måndagen den 6 juni är det Sveriges natio-

naldag. Det uppmärksammar vi med en 

nationaldagsmässa kl 18:00 där kyrkokören 

medverkar med delar ur folkmusikmässan.

Söndag den 12 juni kl 15:00 OBS tiden! 

Firar vi den traditionella nordiska gudstjäns-

ten på minst fem språk.

NATIONALDAGEN

SOMMARFEST

Terminen avslutas sedvanligt med som-

marfest på söndagen i midsommarhelgen 

den 26 juni Kl 16:00 Högmässa. Därefter 

sommarfest på innergården. OBS tiden!

Slutligen en liten brasklapp: Vi har nu lärt oss 

att program kan behöva ändras med kort var-

sel. För att vara på säkra sidan är det bra att 

följa med i vårt veckobrev som skickas varje 

måndagkväll. 

Får du inte brevet? Kontakta prästen Peter: 

kyrkoherden@svenskakyrkan.at
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FÖRSAMLINGENS PÅSKFIRANDE

Påsken är kyrkoårets största högtid. När 

detta nummer av Wienbladet kommer ut är 

vi inne i dess förberedelsetid, fastan. Stora 

högtider brukar man alltid förbereda och 

just i påsktid brukar man ta 40 dagar eller 

ca 6 veckor.

En del av förberedelserna i församlingen 

handlar om påskmarknaden. Där kan du 

få tag i allt du behöver för en riktig påsk 

hemma tillsammans med dina vänner. Gör 

gärna ett spontant besök i vår lilla påskbu-

tik på Gentzgasse!

Påskens kyrkliga centrum är sedan det som 

på fint språk heter triduum sacrum, de tre 

heliga påskdagarna. Det är tre dygn som  

inleds med Skärtorsdagens kvällsmässa och 

åminnelsen av hur Jesus instiftar nattvar-

den. Hela Långfredagen ägnas åt att betän-

ka Jesu lidande och död. I vår församling 

inbjuds till gudstjänst eller andakt vid fyra 

tillfällen; vid Jesu dom, vid hans korsfästele, 

hans död och hans begravning. Påskafton 

är därefter en dag i tystnad, då hela värl-

den står inför Jesu stängda grav och hela 

skapelsen vilar.

Så händer det; vid midnattstid firar kyrkan 

den glädjefyllda uppståndelsen och Jesu 

seger över synd, död och ondska. Firandet 

fortsätter under hela påskdagen bl a med 

högmässa på vanligt, men festligare sätt. 

På detta vis ryms hela mysteriet med liv 

och död, ont och gott inom de tre dygn 

som sträcker sig från torsdag kväll till 

söndag afton. Det är värt ett rejält firande 

både i hem och kyrka!

PÅSKFIRANDE

Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien
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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: Albert Schmidt 

Telefon: 0699-161 691 08

E-mail: skutwienvolontar@gmail.com

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
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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. https://lyabeercafe.cz

Kontakt: Daniel Jerabek

Tel: +42 0605114076

E-mail: jerabec@hotmail.com

printed by:

Följ oss på Instagram 
Instagram.com/svenskakyrkanwien
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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: Albert Schmidt 

mobil 0699-161 691 08

Email: skutwienvolontar@gmail.com

UNG I WIEN

Ung i Wien träffas den 10:e varje månad och pratar, fikar, spelar spel m.m. 
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INFORMATION OM GRUPPER

KONFIRMANDER

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 konfirmandläsning så 

kontakta kyrkoherden. 

STICKCAFÉ

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

YNGRE I WIEN

Från och med hösten vill vi gärna träffa 

också er något yngre ungdomarn. Därför 

bjuder vi in dig som är 13-17 år att komma 

till Gentzgasse den tredje onsdagen i varje 

månad. Det är bra att komma kl 18 då vi 

firar mässa i Sala Terrena. Mässan tar ca 30 

minuter och därefter går vi till övervåning-

en, fixar fika, och umgås under enkla for-

mer. Eftersom det är en dag mitt i veckan 

kommer vi att avsluta kl 20:45.

I skrivande stund har vi inget fast program, 

men är gärna öppna för förslag på aktivi-

teter. 

På träffarna kommer du att träffa volon-

tären Albert, och/eller prästen Peter och 

kantorn Katharina.

Välkommen!
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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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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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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.

Det här är församlingens kyrkoråd det 
kommande året:

Peter Styrman       kyrkoherde
Peter Ahlfont      ordförande
Mats Lundin       vice ordförande
Johan Pihl       sekreterare
Ulf Karlsson      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

KYRKAN BEHÖVER MÅNGA HÄNDER NÄR DET HÄNDER

Vår församling är en gemenskap där alla har något att bidra med. Hela för-
samlingen 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?

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

VÅRSTÄMMAN ÄGER RUM 
DEN 27 MARS KL 12:30

KOM OCH GÖR DIN RÖST HÖRD!
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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
Albert Schmidt skutwienvolontar@gmail.com

Ordf. i kyrkorådet mobil 0664-801 173 78 03
Peter Ahlfont peter.ahlfont@siemens-healthineers.com
 
Wienbladet
Medverkande i detta blad:  Katharina Hieke, Anna Jakobson, 
 Anders Nilsson, Johan Pihl,    
 Peter Styrman, Cecilia Winkler
  
Ansvarig utgivare Peter Styrman 

Fotograf titelsida Anders Nilsson

Upplaga 750 exemplar

Adress  Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: Sjuttiofemnittioåtta
Telefon  se mobilnummer till kyrkoherde och kantor nedan
E-post  wien@svenskakyrkan.at
Hemsida  www.svenskakyrkan.se/wien
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien
Bankkonto IBAN: AT74 1100 0024 1338 7800 
  BIC: BKAUATWW 
  Bank Austria


