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FÖRORD

KYRKOHERDENS ORD

När jag nu skriver till er har Österrike precis 

öppnat sina gränser mot grannländerna och 

alla hoppas att det är början av återtåget 

till någon slags normalitet. När du läser vet 

vi om det blev så eller inte. Den här vår-

terminen blev annorlunda... Att en stats-

ledning gör så omfattande ingrepp i den 

enskildes privatliv får, som väl är, anses som 

ytterst ovanliga undantag. Nu skedde det 

inte bara här utan i större delen av världen.  

Kyrkan har i alla tider mött kriser. Det bör-

jade förstås med att Jesus dog på ett kors. 

När han uppstått och kyrkan bildats efter 

pingstundret så dröjde det inte länge förrän 

kriserna gjorde sig påminda; de finns redan i 

bibeln och fortsätter genom kyrkohistorien. 

Kyrkans övning på det här området gjorde 

att hon också hade ett bidrag till sitt sam-

hälle när det drabbades av kris. När krig, 

hungersnöd eller pest har drabbat så har 

Kyrkan haft ett bidrag i att bemöta detta.

Det är viktigt att, i Luthers efterföljd, se 

att hennes bidrag är ett 

annat än samhällets. När 

samhället har ett ansvar 

för att rädda oss från fara, 

bota sjukdom, avhjälpa fat-

tigdom mm så är kyrkans 

viktigaste jobb att förbe-

reda oss människor för det 

oundvikliga: Vi kommer en 

dag att lämna jordelivet, 

i kris eller välstånd, men 

dagen kommer.

Ytterst sett är det för att vi 

var och en skall kunna möta 

den dagen i trygghet som Kyrkan har sina 

gemensamma riter, Ord och Sakrament. 

Jordelivet är en förberedelse för evigheten 

och det är en fantastisk gåva som vi där-

med får utnyttja. Den får inte glömmas i 

krisen. Därför har vi också fortsatt Kyrkans 

ordningar på Gentzgasse under hela kris-

tiden. Mässor har firats, barn har döpts 

inom små kretsar. Jag har också haft många 

samtal med flera av er. Här vill jag passa 

på att tacka er alla som visat mig så stort 

förtroende med era berättelser.

Nu ser vi fram mot en hösttermin i Svenska 

kyrkan i Wien och våra grannländer. Vi ser 

fram mot att träffas både i Sala Terrena 

och på innergården enligt kalendariet. Med 

glädje hälsar vi att det verkar som om vi får 

en liten konfirmandgrupp; det är minsann 

inte varje år. Visst planerar vi för julmark-

nad och luciakonserter även i år; kyrkans 

liv skall helt enkelt fortsätta blomstra efter 

den ofrivilliga trädan.

Det mesta i församlingens liv kommer du 

att känna igen, men det är särskilt roligt 

att presentera två nya ansikten inför det 

kommande året. Volontären Anna och 

KR-ledamoten Mats presenteras längre 

fram på sidorna. Ni är båda välkomna.

Välkommen är också du som läser dessa 

rader; till din kyrka på Gentzgasse eller till 

de mötesplatser vi ordnar på andra plat-

ser i Österrike eller i Ungern, Tjeckien och 

Slovakien.

  Prästen  Peter
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FÖRORD

ORDFÖRANDENS ORD

Wienbladet du just håller i din hand är en 

återkomst till det nya. Kan man skriva så? 

Jag vill bestämmt hävda det, för uttrycket 

ovan endast är en annan beskrivning av 

utveckling. Under våren fick vi alla uppleva 

det nya i en form som var oanmäld – oftast 

oönskad - svårplanerad och där erfarenhet 

inte fanns i mannaminne. Mycket av det 

nya fick gå - och går fortfarande, under 

namnet av ett virus. Pandemi har tack och 

lov inte tillhört tidigare vardag och därför 

kämpar vi nu med att finna oss tillrätta i 

situationen.

Läget i mars nödgade församlingen att ta 

till åtgärder som inte faller sig helt naturligt 

och även går stick i stäv med vår tro och 

kyrkas uppgift – stänga kyrkan, ställa in 

firande av mässa, gudstjänster och andra 

kyrkliga förrättningar. Det var inga lätta 

beslut och de hade säkert inte kommit så 

snabbt på plats om inte myndigheter stigit 

in och reglerat. I det läget var och är jag 

väldigt tacksam för personalens fantastiska 

lojalitet gentemot församlingen och även 

den konstruktiva kreativitet som växte ur 

situationen. Många uppsökande telefon-

kontakter, utkörning av påskmat, en vår-

städning av lokalerna som saknar sitt mot-

stycke – nästan en ”upgrade”, och samti-

digt ett upprätthållande av gudstjänsten i 

lokalerna.  – En nästan klosterlik vistelse 

med bön och arbete. När sedan möjlighet 

gavs bjöds genast till mässa. Formerna var 

klart annorlunda och speglar en form av 

-”återkomst till det nya”. Det nya har sedan 

förändrats nästan 

varje söndag och visar i 

sig på utveckling. Vår för-

hoppning är att vi snarast 

kan komma ut och verka i 

hela pastoratet. Jag vill här 

speciellt tacka hela per-

sonalteamet under Peters 

ledning.För mig har sen-

vårens verksamhet i kyr-

kan även förknippats med 

fina musikaliska upplevelser, där bl a den 

nordiska Pingstmässan, nationaldagsfiran-

det i St Gertruds kyrka och St. Johannes/ 

Midsommar/ Avslutningsmässan lämna-

de präglande minnen. Under Katharinas 

ledning och planering har ett fantastiska 

välklingande engagemang kommit oss till 

glädje med röst och instrument. För denna 

njutning, Katharina och alla musiker – ett 

varmt tack! 

Jag tänker ibland, att vi som kyrka och 

församling lever i en dynamisk värld, där 

kanske kyrkan står mer för det beständiga 

och församlingen för förändringen. Det som 

håller ihop dessa perspektiv är vår tro. I den 

gemenskapen ber vi och engagerar oss för 

varandra. Det är mycket motiverarande och 

bidrar även till utvecklingen av församling-

en. Längre fram i denna utgåva kan du läsa 

flera artiklar om och från volontärer i för-

samlingen. Det är spännande läsning - inte 

minst för deras bidrag till församlingslivets 

utveckling, utan även för att vi är nyfikna 

på deras personliga utveckling. 

Kyrkorådets ordförande  Peter Ahlfont

 



WIENBLADET

4

SVENSKAR I WIEN

ANNIE TERNSTRÖM

Wienbladets intervju sker den här 
gången via Zoom. Anledningen är att 
Annie Ternström, som i vanliga fall bor 
och studerar i Wien, just nu ”sitter fast” 
i Täby utanför Stockholm.

Det var i mitten av mars i år som alla 
universitet i Österrike måste stän-
gas pga. Covid-19 pandemin. Annie 
tänkte då att hon skulle passa på att 
åka hem till Sverige ett tag. Efter påsk 
skulle hon kunna fortsätta sin utbild-
ning, en Bachelor i Gesang på Univeri-
tät für Musik und darstellende Kunst 
(MDW) i Wien igen. Där har hon gått 
två av de fyra år som utbildningen tar. 
Men universiteten har hållits stängda 
under hela våren och Annie har blivit 
kvar i Sverige och läst på distans. Det 
har krävts mycket kreativitet men det 
har fungerat bra, mycket tack vare att 
lärarna ju redan känner och har haft 
personlig kontakt med sina elever. Det 
som inte kunnat genomföras är 
dansträningen, men nu erbjuds en före-
läsning om balett istället!

Jag frågar henne hur det kom sig att 
hon valde denna utbildning i Wien efter 
det att hon gått ut Nordiska Musik-
gymnasiet i Stockholm. Annie har alltid 
varit intresserad av musik och sång. 
2018 vann hon ”Unga Artister” pri-
set-ett stipendium för unga sångstu-
derande.

Hon berättar att hon under gymna-
sietiden deltog i en Masterclass för 
Michaela Schuster på Mozarteums 

Summer Academy, i Salzburg. Hon blev 
utvald att sjunga på en av akademikon-
serterna. Det var en viktig och spän-
nande erfarenhet! Hon började tänka 
att hon kanske skulle kunna klara av att 
fixa en karriär inom det här yrket, som 
operasångerska.

Annie läste både naturvetenskapliga 
programmet och musiklinjen under 
gymnasiet. Hon var inte säker på om 
hon verkligen ville syssla med musik 
på heltid. Tack vare Masterclassen vid 
Mozarteum kom hon i kontakt men en 
kvinna som heter Edith Lienbacher och 
som innehar en professur på MDW. Hon 
bjöds ner till Wien och fick vara med 
på en lektion och även provsjunga för 
henne. Väl hemma i Stockholm beslöt 
hon sig för att söka till Wien och även 
till Operahögskolan. Hon kom in på 
båda!

Det var både väldigt roligt men sam-
tidigt svårt att ta ett beslut. Hon valde 
Wien för att det är som en bra kombi-
nation av Operahögskolan och Musik-

Intervjun gjordes på distans. 
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högskolan. ”Det ger lite mer kött på 
benen” när man kommer direkt ifrån 
gymnasiet, säger Annie.

Förra året fick hon vara med i en upp-
sättning av” Hans och Greta ”på Schlos-
stheater Schönbrunn. En uppsättning 
för barn först och främst. Hon spelade 
häxan och den elaka styvmodern. Det 
var väldigt spännande och utvecklande 
och Annie hoppas kunna vara med på 
liknande evenemang i framtiden

I Sverige har hon under gymnasie-
tiden uppträtt på lite olika ställen så 
som Ulriksdals slott, Confidensen 
och i Hedvig Eleonora kyrka. Under 
Östersjöfestivalen förra året stod hon 
på scenen i Berwaldhallen. Det är den 
största scenen i Sverige som hon stått 
på hittills. Under hösten förra året har 
hon medverkat i ett stort projekt ihop 
med SVT. Det handlar om en doku-
mentär om ”den svenska näktergalen”, 
Jenny Lind. Den visades första gången 
under Berlinale i Berlin i februari i år 
och den kommer att visas i SVT den 6 
oktober. Då är det Jenny Linds 200 års 
dag. Annie fick smaka på skådespeleri 
och se hur det går till när man spelar in 
en dokumentär. Det var jättekul, säger 
hon.

Många av årets evenemang har ställts 
in pga. pandemin och mycket har inte 
ens kunnat planeras, berättar Annie. 
Hon hoppas kunna uppträda i Hedvig 
Eleonoras kyrka under hösten men 
är glad att hon fortfarande studerar, 
och det på heltid! Hon menar att vi är 
många som pga. pandemin tvingats att 
trycka på en sorts pausknapp. Det kan 

även vara något positivt och viktigt då 
man har tid att reflektera på vad man 
gör. Det ger plats för utveckling och 
funderingar.

Annie spelar även piano vilket hon har 
stor hjälp av när hon övar in ett nytt 
stycke. Hon älskar även att sjunga jazz 
och är en anlitad solist. Hon ser det 
dock mer som sin hobby och operasång 
som sitt yrke. En annan hobby hon har 
är att fiska, något hon tycker om att 
göra på sommaren men inte upptäckt 
någon möjlighet för här i Wien. Hon är 
ingen stadsmänniska egentligen och 
trivs bäst ute i naturen.

Jag frågar om det finns någon plats
hon tycker speciellt mycket om i Wien.
Hon tycker det är så fantastiskt att 
specellt den klassiska musiken och 
operan får en sådan stor plats i Wien 
men när hon är ledig går hon gärna 
i någon av Wiens alla parker, såsom 
Schönbrunn eller Lainzer Tiergarten.

Annie har varit i Svenska kyrkan ett par 
gånger och bl a deltagit i gruppen ”ung i 
Wien”. Hon besökte även valborgsmäs-
sofirandet förra året. Det känns skönt 
att kunna vara svensk bland andra 
svenskar, säger hon. Få ha den svenska 
kulturen och få fira de svenska hög-
tiderna. Ett bra initiativ av kyrkan att 
göra det möjligt.

Wienbladet tackar Annie för intervjun 
och önskar henne lycka till och att hon 
snart kan återvända till Wien!
                                                                                                                                     

Anna Jakobson

SVENSKAR I WIEN
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KYRKA PÅ UNDANTAG

På annan plats i Wienbladet har jag nämnt 

att Kyrkan har ett särskilt ansvar i kriser 

och att det handlar om att upprätthålla 

den andliga disciplinen med Guds Ord 

och Sakrament. Det finns berättelser från 

medeltida pestår om hur prästerna firade 

mässan i gatukorsningar så att folk kunde 

vara med från sina lägenhetsfönster utan 

att riskera smitta. Liknande initiativ har 

funnits hemma i Sverige under årets pan-

demi när körer sjungit utanför äldreboen-

den och andra lovvärda initiativ.

På Gentzgasse har vi fortsatt att fira 

mässa, de första veckorna bara med oss 

som bor i huset, senare på innergården, 

den sk mässa på undantag med liturgi 

och praktiska arrangemang med särskild 

hänsyn till smittotid. Som kyrka har vi 

ansvar för det heliga i samhället och det 

får vi aldrig någonsin svika; men när vi tar 

det ansvaret skall vi göra det med största 

respekt för skickliga läkare och forskare 

samt göra allt vi kan för att dels lyda 

samhällets förordningar. 

Vi har under krisen försökt gå en sådan 

väg. När vi inte haft några grupper i loka-

lerna har vi haft tid för en del annat. Vi 

har förberett och vårdat våra utrymmen 

och andra resurser för att vara ännu 

bättre rustade att ta vårt kyrkliga ansvar 

under den nu kommande terminen. På 

KYRKA PÅ UNDANTAG

fotona syns ett urval av vad vi gjort:

• Servat kyrkans stolar, och gett dem 

nytt fodertyg stolar där det gamla upp-

lösts.

• Målning av vägg och fönsterbrädor i 

caféet, samt nysydda gardiner i fönstren.

• Röjning i alla förråd och säkring av käl-

larnedgången.

Dessutom:

• sortering av notbibliotek och andra 

arkiv…

• ommöblering/förbättring av kon-

torsmiljön, förbättringar i vår IT-miljö…

• Syslöjd - lucialinnen har blivit lagade, en 

extra altarduk håller på att sys…

• div städning och reparationer på platser 

du inte visste att de fanns.

En rolig uppgift har också varit att Hanna, 

volontär, på distans ansvarat för evang-

elisk religionsundervisning för några barn 

som inte fick det via distance learning 

från sin skola.

Under höstterminen hoppas vi nu få se er 

alla öga mot öga. 

        

              Prästen Peter
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KYRKA PÅ UNDANTAG
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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

BIBELKOMMENTAR

Skapelsen

Bibelns Stjärna och Kärna är Jesus; det 

säger Martin Luther. Jesus i sin tur säger 

om sig själv att han är A och O, början och 

slutet. Precis som vi läste om hans närvaro 

den yttersta dagen i Uppenbarelseboken 

så är han också närvarande vid världens 

skapelse som beskrivs i början av första 

Mosebok.

Det första att lägga märke till är när värl-

den skapades. Vi är vana att ange tidpunkt 

i relation till något annat, och inte som en 

absolut storhet. När vi säger år 2020 så 

sätter vi vår tid i relation till Jesu födelse. 

På andra ställen kan man säga ”innan stan 

brann” eller någon annan händelse att  jäm-

föra med. När det gäller bibelns första och 

sista bok gäller inte det där. Där anges två 

oberoende, men väldigt exakta, tidpunkter, 

utan vidare referens. I Uppenbarelseboken 

mötte vi den yttersta dagen; Skapelsens 

första dag är I begynnelsen.

Begynnelsen är en startpunkt; själva tidens 

start. Därför går det inte att tala om något 

”före” eller ”innan” den. Skall man föreställa 

sig något om det så handlar det om en till-

varo utanför tiden; vi brukar kalla den evig-

heten, som alltså inte är en väldigt lång tid, 

utan något annat än tiden. (Tänk på den 

omskrivning som ibland används när någon 

dör, ”hon gick ur tiden”; det uttrycket fång-

ar övergången från det jordiskt mätbara till 

det himmelskt eviga.)

Begynnelsen är utgångspunkten för den 

rörelse som kallas tid, och som för oss 

människor är enkelriktad. Den är också 

utgångspunkten för skapelsen där Gud 

skapar två storheter: Himmel och Jord. I 

Nicenska trosbekännelsen läser vi synligt 

och osynligt. Det visar att skapelsen är 

en helhet med två delar. Vi människor är 

jordiska och har med våra sinnen tillgång 

till den synliga delen; det som vi ser, hör, 

doftar, känner och smakar. Det himmelska 

erfars på annat sätt.
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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

verkar ha andra definitioner än dem vi 

använder oss av idag. En dag skall kan-

ske mer betraktas som en indelning i olika 

avsnitt eller kapitel än en uppmätt tid. Hur 

långa de år som anges egentligen var, räk-

nat i jordens rotation runt solen, är också 

oklart. Sådana frågor svarar inte bibeln på.

När man värderar olika källor måste man 

försöka upptäcka vilka frågor de avser 

att svara på. Generellt kan man säga att 

forskarnas frågor handlar om när och hur, 

medan bibelns frågor gäller vem och varför. 

Om man försöker svara på frågor med fel 

källa hamnar man ohjälpligt fel. Det blir lika 

dumt som att ta fram badrumsvågen för 

att ta reda på hur långa barnen blivit.

Bibelns ärende till oss är att göra helt klart 

att världen och vi människor inte är en 

slump; den vill ge ett svar på vemfrågan: 

Skapelsen är uttrycket för Guds goda vilja. 

Människan är förstås en del av den synliga 

sidan av skapelsen, men samtidigt har hon 

en plats i himlen eller den osynliga delen 

av skapelsen. Endast om människan står 

det nämligen att Gud blåste sin livsande i 

henne. Människan härbärgerar alltså något 

av Gud, är lite gudalik. Genom Guds Ande 

erfar vi det himmelska.

Varförfrågan handlar om Guds kärlek och 

som vi vet kräver äkta kärlek två subjekt; 

Gud och människa. När varförfrågan och 

När Gud skapar handlar det mycket om att 

bringa ordning i kaos, att sortera: Vatten 

här - land där, ljus på dagen - mörkt på 

natten, växter och djur på land - fiskar i 

vattnet mm; helt enkelt en gränsdragning. 

Sedan följer skapelsen i en bestämd ordning 

men viktigare än ordningen är Guds verk-

tyg, hans skaparmetod. Det står att Gud 

sade, han skapar med sitt Ord, det Ord som 

enligt Hebr 4:12 är levande och verksamt.

Ibland kan det ändå vara intressant att jäm-

föra bibelns ordning med det som brukar 

läras ut i skolan om världens tillkomst och 

framväxt. Man kan låta sig överraskas av 

att skillnaderna inte är så stora. Det säger 

oss att när vetenskapsmän från olika dis-

cipliner har tittat i skapelsen så har de varit 

noggranna och ärliga. Det som går att se 

har de sett och beskrivit så väl som det 

bara är möjligt. De flesta forskare söker 

nämligen sanningen. En jämförelse mellan 

forskningen å ena sidan och bibeltexten 

å den andra bör därför inte göras för att 

försöka avgöra vem som har rätt. Båda 

sidor strävar ärligt efter att säga något 

om sanningen.

För att närma sig frågan om bibelns och 

forskningens olika uttryck kan vi titta på 

de elva första kapitlen i bibeln. De brukar 

betecknas som urhistorien. Den utspelar sig 

på jorden inom tiden, men på ett avstånd 

från oss som vi ännu inte har verktyg för 

att utforska. De tidsangivelser som anges 



WIENBLADET

10

vemfrågan läses samman så möts de i 

Herren Jesus Kristus, han som är både 

människa och Gud.

Skapelseberättelsen börjar med I begynnel-

sen skapade Gud himmel och jord. Johannes 

evangelium börjar med I begynnelsen var 

Ordet. Johannes fortsätter sedan i hela sitt 

evangelium att visa att det personifierade 

Gudsordet är Herren Jesus; Sonen som var 

närvarande i begynnelsen vid skapelsen; 

han är bibelns Stjärna och Kärna. När Jesus 

presenterar sig själv i Johannesevangeliet 

säger han bl a Jag är vägen, sanningen 

PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

BIBELKOMMENTAR

och livet. Han som är Guds Ord är också 

sanningen; det som både kyrkan och fors-

karna med sina olika frågor vill söka sig allt 

närmare.

  Peter Styrman

BEI MERKUR ÖSTERREICHWEIT ERHÄLTLICH



11
NR. 2/2020 ÅRG 38

FÖRSTA HJÄLPEN

Instruktören från Samariterbund visar hur man ger första hjälpen.

Första hjälpen kurs i småbarnsåldern

14 oktober kl 9.45-12.15 inkl. paus

Plats Svenska kyrkans lokaler 

Kostnad: 25€ inkl. Fika 

Språk: Tyska

Anmälan till: Maria Wembelius marwem@hotmail.com

Kursen hålls av Samariterbund Wien på tyska. 

Barn är välkomna att krypa runt. 

Information:

Notfälle im Kindesalter stellen immer eine Herausforderung für die Helfer dar. In kom-

pakten Kursmodulen bietet der Samariterbund Gelegenheit, korrektes Verhalten bei 

Notfällen und gesundheitlichen Problemen im Kindesalter zu erlernen und entsprechende 

Maßnahmen zu trainieren.

Auszug vom Kurs:

-Wenn es um Sekunden geht ... (Wiederbelebung, Atmung)

-Das gefährliche Leben eines Kleinkindes (Blutstillung, Verbrennungen, Brüche)

-Masern, Röteln, Ziegenpeter (Typische Erkrankungen)

FÖRSTA HJÄLPEN KURS
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KONFIRMATION

KONFIRMATION

Vår kyrka döper barn eftersom vi tror att även barn kan ta emot Guds nåd. När föräldrar 

kommer och vill låta döpa sitt barn så görs det efter att de i kyrkan läst med i trosbekän-

nelsen och offentligt sagt att de vill att barnet skall döpas till vår tro.

När barnet sedan kommit upp i tonåren tycker vi det är viktigt att den nu nästan vuxne 

personen får säga ja till tron efter eget förstånd. Det är det som sker i konfirmationen 

(själva ordet betyder bekräftelse). Efter några månader med undervisning om den kristna 

tron firas en konfirmationsgudstjänst där ungdomarna får läsa med i trosbekännelsen och 

sedan själva säga sitt ja till att man vill leva i sitt dop.

I Sverige ordnar kyrkan med konfirmation i varje pastorat varje år. Det kan vi inte göra 

här i Wien som det ser ut nu. Vi har just nu möjlighet att erbjuda konfirmationsläsning för 

ungdomar födda 2007 och tidigare.

Vi kommer att ha en liten konfirmandgrupp under kommande läsår. Hittills är det några 

ungdomar från Wien och några från Ungern anmälda. Det finns plats för några fler, men 

det är bråttom att anmäla sig. 

Denna grupp vänder sig till ungdomar födda -05, -06 och -07. Själva läsningen kommer 

att börja under oktober månad 2020 och konfirmation att äga rum i maj 2021. Vilka 

dagar och tider som läsningen kommer att äga rum skall bestämmas inom den grupp 

som intresserar sig.

Konfirmationsläsning: Oktober 2020-Maj 2021

Konfirmationsgudstjänst: Maj 2021

Har du frågor? Kontakta gärna kyrkoherde

Peter Styrman!

Mobil: 0699 194 77 205

E-mail: kyrkoherden@svenskakyrkan.at
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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.	
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VÅR STORA FÖRSAMLING

UTANFÖR WIEN

Svenska kyrkan i Wien har varit ute och 

besökt hela sitt stora område. Efter 

adventsgudstjänsterna i Prag, Budapest 

och Salzburg, hanns det också med ett 

besök i Klagenfurt i januari. 

 

I början av februari var det dags att besöka 

Prag igen. Prästen Peter lämnade sin familj i 

Tyrolen och körde ensam den långa vägen 

till den tjeckiska huvudstaden. Själv tog jag 

tåget dit från Wien.

Syftet med besöket var att återigen få 

fira gudstjänst i Prag. Det var en del trog-

na besökare som trotsade kylan. De fick 

behålla de tjocka vinterjackorna på i den 

kalla S:t Klemenzkyrkan. 

Eftersom prästen åkte ensam, fick vi klara 

oss utan kantor. Det var inget problem för 

prästen, som själv stod för musiken i form 

av både gitarr och flöjt.

Efter gudstjänsten samlades vi i en försam-

lingslokal mitt emot kyrkan. 

Vi drack kaffe och blev bjudna på en 

tjeckisk specialitet. Det var en riktigt 

kaloribomb!

Sedan bar det i väg med bil genom 

Prags gator på andra sidan floden 

Moldau. Vi var på väg till Lya Beer Café, 

för att besöka svenskträffen. Det är  

evenemanget, där svensktalande träffas

en gång i månaden, för att umgås och

prata svenska med varandra. En och 

annan lockas säkert också av det goda

ölet, som severas i lokalen. Som vanligt

strömmade svenskarna in och vi fyllde

nästan hela lokalen. 

                Prästen Peter stod själv för musiken.
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VÅR STORA FÖRSAMLING

Håll gärna utkik  efter evenemanget

”Svenskträff i Prag”  på Facebook och 

i nyhetsbrev! Vi kommer fortsatt att 

träffas andra lördagen i månaden  

någonstans i Prag.

Vítame vás - välkommen!

Johan Pihl

Vår ambition är att fortsätta med 

svenskträffarna under hösten. 

Lya Beer Café är en mycket mysig 

lokal. Den är dock lite väl liten, om 

träffarna fortsatt lockar över 20 

personer.  Vi har därför pratat om 

att prova en större lokal. 

Hård batalj mellan prästen Peter och Timo på svenskträffen.

printed by:
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HÄNT VÅREN 2020 

Vi firade som vanligt fettisdagen här på 

Gentzgasse med öppet café där hembak-

ta semlor med mandelmassa och grädde 

serverades. Det var mycket välbesökt och 

mot slutet av dagen blev det premiär för 

”lussebullsemlor” då de klassiska semlorna 

tog slut! Även Ung i Wien firade fettisdagen 

med semlor, om än i efterhand. 

GODA SEMLOR

Kyrkokören hade under höst och vinter 

jobbat en del med den svenska folkdans-

mässan ”Träd in i dansen”. Den var tänkt att 

framföras på nationaldagen i St Gertruds 

kyrka, innan gårdsfesten på Gentzgasse. 

Nu blev det inte som vi ville. Men svensk 

musik gjorde sig ändå hörd vid flera till-

fällen i Wien. Kören sjöng några satser ur 

”Träd in i dansen” vid körfesten i Döbling, 

Weinbergkirche, i februari. Många av lyss-

narna – korister från andra körer, och ”van-

lig” publik, uttryckte sin uppskattning. 

SVENSK MUSIK I WIEN

På nationaldagen blev det ändå en musik-

gudstjänst i St Gertrud – utan kör men 

med proffsiga och engagerade musiker 

och sångare, som bjöd på folkmusik, svensk 

barockmusik och vackra svensk-romantis-

ka klanger. Församlingens kantor/organist 

Katharina spelade svenska marscher och 

danser på orgeln. Katharina har även tidi-

gare spelat vid flera tillfällen i St Peter, mitt 

i Wien, där man brukar ha orgelkonserter 

varje dag. Där har hon presenterat godbi-

tar ur den svenska orgelrepertoaren för en 

bred publik.

Församlingens kör på körfest i Döbling.
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HÄNT VÅREN 2020

Efter ett långt uppehåll på grund av Corona kunde vi  börja fira både gudstjänst och högtider igen!

SVENSKA HÖGTIDER 

Gudstjänst på innergården.

Musikgudstjänst i St Gertruds kyrka på nationaldagen.

På grund av regn firades sommarfesten i gången. Efter dansen aktionerades bl.a. en prinsesstårta ut!
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KALENDARIUM

Sön 6 11:00 Högmässa
 13 efter trefaldighet
 Medmänniskan

Ons 9 15:00 Seniorträff 

Ons 9 18:00 Vespermässa

Tor 10 18:00 Stickcafé

Tor 10  19:00 Ung i Wien

Lör 12 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 13 11:00 Högmässa
 14 efter trefaldighet   
                  Enheten i Kristus
                  Loppis 

Mån 14 16:00 start för småbarns-
grupp   och TonFiskarna
                 
Ons 16 18:00 Vespermässa  
 19:00 Kyrkokörsstart

Sön 20  11:00 Högmässa
 15 efter trefaldighet 
 Ett är nödvändigt
 
Ons 23 18:00 Vespermässa

Sön 27 11:00 Högmässa
 16 efter trefaldighet 
 Döden och livet
 

Ons 30 18:00 Vespermässa

SEPTEMBER OKTOBER

Sön 4 11:00 Högmässa
 Heliga Mikaels dag
 Änglarna
 Kyrkans invigningsdag 
 Kanelbullens dag
 Caféet öppet 12:00-18:00

Ons 7 15:00 Seniorträff

Tor 8 18:00 Stickcafé

Lör 10 19:00 Svenskträff i Prag

Lör 10 19:00 Ung i Wien

Sön 11 11:00 Högmässa
 Tacksägelsedagen 
 Lovsång
 Tonprickar medverkar

Ons 14 18:00 Vespermässa

Sön 18 11:00 Högmässa 
 19 efter trefaldighet 
 Trons kraft
 12:30 Kyrkostämma

Ons 21 18:00 Vespermässa

Tor 22 12:00-18:00 Ärtsoppa i 
caféet

Sön 25 11:00 Högmässa 
 20 efter trefaldighet 
 Att leva tillsammans
 
Ons 28 18:00 Vespermässa

HÖSTEN  2020
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KALENDARIUM

Måndagar:
Småbarnsgrupp och TonFiskarna 

kl. 16:00-18:00 

Onsdagar:
Babygrupp kl. 10:00-12:00   

Kyrkokör kl. 19:00-21:00 

Söndagar: 
Barnens gudstjänst under högmässan

Tonprickarna övar kl: 12:30-13:00

BARNGRUPPER OCH KÖRER

Sön 1 11:00 Högmässa
 Alla själars dag 
 Vårt evighetshopp
 
Ons 4 15:00 Seniorträff
 18:00 Vespermässa
 
Sön 8 11:00 Högmässa
 22 efter trefaldighet 
 Frälsningen

Tis 10 19:00 Ung i Wien

Ons 11 18:00 Vespermässa

Tor 12 18:00 Stickcafé

Lör 14 19:00 Svenskträff i Prag

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

NOVEMBER

HÖSTEN  2020
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PÅ GÅNG

LOPPIS 13 SEPTEMBER

Vi anordnar en liten loppis på kyrkans    inn-

ergård kl 13:00-16:00. 

Här kan du fynda leksaker, barn- och vux-

enkläder, sportartiklar, böcker m.m. 

Kaffe, svenskt fika samt korv med bröd 

finns att köpa!

Vill du hyra bord anmäl dig till: 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.se

SEPTEMBER

4 OKTOBER

Den 4 oktober firar vi kyrkans invignings-

dag och kanelbullens dag!

Caféet har öppet 12:00-18:00

OKTOBER

NOVEMBER

JULMARKNAD 29 NOVEMBER

Årets julmarknad är planerad den första 

advent som är den 29 november i år. 

Det beror på rådande Coronarestriktioner 

om vi kan genomföra julmarknaden på lik-

nande sätt som vi brukar. Vi kommer under 

hösten ta fram olika koncept för hur vi ska 

genomföra marknaden för att minimera 

trängsel och uppfylla bestämmelserna. 

Håll utkik på vår hemsida och i veckobrevet 

under hösten så att du vet vad som gäller 

inför årets julmarknad! 

KYRKOSTÄMMA 18 OKTOBER

På vår hösstämma väljs kyrkorådsledamö-

ter och budgeten för 2021 antages. Är du 

medlem? Kom gärna och gör din röst hörd!

ÄRTSOPPA 22 OKTOBER

Torsdag den 22 oktober kl. 12:00-
18:00

Kom och njut av klassisk svensk hus-
manskost. Hemlagad ärtsoppa och 
nystekta pannkakor med klassiska tillbe-
hör serveras.

FÖRSTA HJÄLPEN KURS 14 OKTOBER

Första hjälpen kurs med fokus på att hjälpa  

småbarn. Se sidan 11 för mer infomation.
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PÅ GÅNG

SE INFORMATION PÅ HEMSIDAN OM GENOMFÖRANDE

SIEHE INFO ZUR DURCHFÜHRUNG AUF DER HOMEPAGE

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/WIEN

SVENSKA KYRKANS
JULMARKNAD

WEIHNACHTSMARKT
DER SCHWEDISCHEN KIRCHE

2 0 2 0

LUCIATÅG KL. 12, 14, 16 LUCIA UM 12, 14, 16 UHR

SOFIENSÄLE 
MARXERGASSE 17 
1030 WIEN

29. NOVEMBER
10:00 - 17:00

SÖNDAG - SONNTAG
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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 (januari-juni resp. september-de-

cember).

Kontakt: Maria Wembelius

Mail: marwem@hotmail.com

Telefon: 0664-512 58 70

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 småbarngruppen 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.

Kontakt: Johan Pihl

Tel: +43 699 186 47 317

E-mail: pihl_j@hotmail.com

Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien
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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: wien@svenskakyrkan.at

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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VOLONTÄRER

LINNÉA CARLBARK

Den 13 juni 2020 prästvigdes jag för 

Uppsala stift och kommer komma ut i tjänst 

redan ett par dagar efteråt i Roslagens 

norra pastorat, i Östhammar. Tiden mellan 

Wien och fram till nu har varit händelserik 

och låtit mig mogna in i rollen som präst.

Det senaste året av mina studier har varit 

på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Här 

har jag fått vad man kan kalla för min yrkes-

utbildning, medans jag på universitetet fick 

min akademiska utbildning. På institutet har 

jag fått testa det mesta som en präst ställs 

inför. Jag har bland annat döpt en hel drös 

med dockor, för att verkligen få in tekni-

ken på hur man håller ett barn med en arm, 

och öser vatten på huvudet med den andra 

armen.

Från mars, när pandemin slog till, så har 

dock mycket förändrats. Undervisningen 

sker på distans, min tänkta praktik i 

Tanzania blev inställd och på prästvigningen 

kommer endast två närstående kunna när-

vara. Det känns självklart sorgligt att tänka 

på det som inte blev. Jag fick inte mitt sista 

Valborg i Uppsala som student, jag fick inte 

berikas av ny kunskap från Tanzania, och 

alla mina nära och kära kan inte vara med i 

kyrkan när jag svarar på prästlöftena.

I den här sorgen har jag dock fått öva mig 

i att se möjligheter i omöjligheter. Hur är 

vi kyrka när inget är som vanligt? Vi får 

som lutheraner helt enkelt reformera våra 

uttryckssätt för att kunna möta Guds ska-

pelse, människor, med evangeliet. I denna 

lutherska anda ska t.ex. prästvigningen 

livesändas, vilket egentligen betyder att så 

många fler, som annars inte skulle ha kun-

nat, nu kan delta i firandet av nya präster 

och diakoner i kyrkans tjänst!

När jag nu snart är klar med mina studier, 

är jag väldigt glad över den tid jag fick ha i 

Wien med er. Jag fick där möta en otroligt 

engagerad församling, som ständigt hit-

Maria och Linné i Uppsala i samband med prästvigningen.
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VOLONTÄRER

CARL- HENRIK KINDLUND

Från Drottningens kyrka till Kronans 
tjänst!

Under våren 2019 arbetade jag som volon-

tär i Svenska kyrkan i Wien. Innan jag kom 

dit varvade jag plugg med arbete men 

något som alltid funnits med i mina tan-

kar var planen att någon gång genomföra 

värnplikten. Min pappa har ofta berättat 

om sin tjänstgöring och min bror gjorde sin 

grundutbildning för några år sedan så jag 

har hört mycket gott om det hela. 

När jag kom hem från Wien blev det änt-

ligen min tur och jag sökte mig till Arméns 

jägarbataljon och började min grundut-

bildning där förra sommaren. Värnplikten 

där uppe är 11 månader och är stundtals 

mycket krävande men man får å andra 

sidan mycket tillbaka och jag trivdes väldigt 

bra. När jag muckade var jag sugen på att 

fortsätta inom försvarsmakten men ville 

bo närmare hemmet och kompisarna var-

för jag nyligen tog anställning som soldat i 

Uppsala istället. 

Än så länge har jag bara arbetat här en kort 

tid men det är roligt och jag ser fram emot 

att få lära mig nya saker och utvecklas ännu 

mer. I höst väntar lite studier i historia vid 

sidan om arbetet vilket också ska bli spän-

nande samt att det alltid är kul att ha nåt 

att syssla med på fritiden. Vi får se hur 

länge jag stannar i försvaret men jag blir 

kvar så länge jag har lust innan jag förmod-

ligen börjar med mina ”riktiga” studier, men 

vad det blir får framtiden utvisa. 

Carl-Henrik Kindlund

tade möjligheter i omöjligheter. För innan 

Wien hade jag aldrig kunnat föreställa mig 

hur man bygger upp en marknad, på andra 

sidan stan, och river den igen, bara på 48 

timmar. Ni lärde mig otroligt mycket om 

vad det betyder att vara kyrka. Tack för all 

kunskap ni rustat mig med, jag hoppas vi 

ses snart igen.

Linnea Carlbark

Volontär i Svenska kyrkan i Wien 2016-

17

Präst i Svenska kyrkan

Calle på uppdrag i den svenska skogen.
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VOLONTÄRER

HANNA ELVEROS

Kära vänner, 

att sammanfatta och avsluta mina tio 

månader här är svårt, det finns så mycket 

att säga och så många jag vill tacka! Att 

flytta ensam till ett annat land var själv-

klart nervöst och jag förstod att det skulle 

innebära en massa nya utmaningar, men 

att en pandemi skulle vara en av dem var 

väl inte riktigt något jag räknat med. Även 

om delar av min vistelse här har präglats av 

pandemin så tycker jag att det känns fel att 

fokusera på den när jag tänker tillbaka på 

min tid i Wien, för året har ju varit fyllt med 

så mycket annat!

Från dag ett har jag mötts av en välkom-

nande och omtänksam församling och 

något jag imponerats av varje dag sedan 

dess är det otroliga engagemang som finns 

här! Ni är många som lägger ner tid och 

hårt arbete för att denna församling ska 

fungera och det är otroligt. Det har varit 

så roligt och givande att ha fått vara en 

del av er gemenskap under detta år och jag 

kommer sakna er och Wien, som verkligen 

har varit en fantastisk stad att bo i, mycket! 

Tio månader går fort och nu är det dags 

att säga hej då, eller snarare på återseen-

de, naturligtvis vill jag komma tillbaka och 

hälsa på. Eftersom läget är som det är har 

jag tyvärr inte kunnat säga hej då till alla, 

men stort tack till varenda en som på något 

sätt varit en del av min tid här och bidragit 

till att jag känt mig så välkommen som jag 

gjort. Största tacket vill jag tillägna famil-

jen Styrman/Hieke för allt inom såväl som 

utanför jobbet. 

Nu flyttar jag hem till Skellefte(å) under 

sommaren och till hösten är planen att börja 

plugga juridik på universitetet. Återigen ett 

stort tack för den här tiden, ta hand om er 

och ha en fin sommar så hörs och ses vi! 

 Hanna Elveros 

Hanna njuter i Wien.
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VOLONTÄRER

VOLONTÄRER I WIEN

ANNA WALDÉN

Hej! 

Mitt namn är Anna och jag är 20 år. Jag 

frågade mina vänner hur de skulle beskriva 

mig och de vanligaste svaren var; positiv 

och glad. Jag försöker att alltid se det bästa 

i varje situation. Jag är så glad över möj-

ligheten att vara volontär i Wien och jag 

hoppas jag träffar er alla i höst! 

Förra våren tog jag studenten från 

Katedralskolan i Växjö och det senaste året 

har jag spenderat som au pair i England. 

Jag har trivts jättebra i England och kyrkan 

har varit en stor hjälp för mig när jag fick 

hemlängtan, men nu är jag redo för en ny 

utmaning.

Min ultimata lördag skulle börja med att jag 

vaknar relativt tidigt, dricker en kopp kaffe 

och sen går på en lång promenad. Läsa en 

bok på ett kafé och sen möta upp några 

vänner för middag och umgänge. Jag gillar 

att titta på film, laga mat och vara ute i 

naturen. 

Anna Waldén

I vår församling har vi sedan hösten 

2015 tagit emot volontärer ifrån Sverige. 

Volontären engageras oftast för ett läsår, 

alltså från september till juni.  Men vi har 

haft volontärer som har varit i vår försam-

ling på både kortare och längre tid. 

Volontärerna har blivit en viktig del av vår 

verksamhet. Under personalens ledning 

är volontärerna involverade i många olika 

uppgifter såsom förberedelser inför guds-

tjänster och gruppverksamhet samt att 

hjälpa till att genomföra kyrkans många 

andra aktiviteter. Att baka bullar får man 

lära sig om man inte kunde det redan innan. 

En annan uppgift är att leda barnens guds-

tjänst.

Vänskaper knyts och flera av våra volon-

tärer har varit och hälsat på i församlingen 

efter att det flyttat hem.  I Wienbladet 

kommer vi med jämna mellanrum skriva 

om våra volontärer.  Håll utkik i kommande 

Wienblad.  

Anna förväntansfull i London.
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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
Cecilia Winkler       kassör
Agneta Waneck       vice kassör
Mats Lundin      ledamot
Isabell Schlyter       ledamot
Kerstin Winopal       ledamot

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

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL KYRKOSTÄMMA

Söndagen den 18 oktober efter gudstjänsten start för stämman är 
ca. kl. 12:30 i kyrkans lokaler Gentzgasse 10, 1180 Wien

Stämman är församlingens högsta beslutande organ. Alla försam-
lingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor. Röstberät-
tigad på stämman är den som betalat medlemsavgift. 
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KYRKORÅD

Jag heter Mats Lundin och kommer från 
Norrköpingsområdet i Östergötland. 
Efter studier i matematik och termody-
namik vid Chalmers i Göteborg arbetade 
jag ett år i Finspång för ABB koncernen. 
Därefter har jag levt utomlands i USA, 
Schweiz och nu till sist i den fantastiska 
staden Wien. Här fann jag min hustru 
Selma och vår familj räknar numera också 
fem barn.
 
I mitt arbete reser jag ofta i Östeuropa 
och under åren har jag bidragit till att 
installera vind och solkraft i Ukraina, Tur-
kiet och Rumänien. Senast så blev det en 
avstickare till Piteå området där det nu 
byggs ytterligare tio vindkraftverk med 
en torn höjd på 120 meter och rotor-
diametrar på 150 meter Det kan jäm-
föras med ett normalt Airbus flygplans 
knappa längd av 40 meter. Den årligen 
producerade elen kommer att räcka till 
omkring 8,000 eluppvärmda villor eller 
hela 80,000 mindre lägenheter med 
fjärrvärme.

MATS LUNDIN

Jag har ett stort intresse för miljö och 
omvärldsfrågor. Som liten var jag ofta på 
väg i skogen utanför Söderköping med 
min far och våra hundar. Numera upps-
kattar jag vandring, cykling och jakt. 
Mina barn tvingas också genomleva olika 
fisketurer när vi är hemma i Sverige på 
somrarna. Jag har under många år arbe-
tat ideellt som ordförande i den Euro-
peiska Ukrainska Energy Agency som är 
organisation som arbetar för bättre miljö 
och energipolicy i Ukraina. 
Det engagemanget kommer jag till 
hösten att föra vidare och därmed få 
mer tid till kyrkorådet. Jag tar med mig 
erfarenhet av föreningsverksamhet inom 
Rotary International och hoppas kunna 
bidra på bästa sätt för kyrkans arbete.

Vi ses! 
Mats Lundin

KYRKORÅDET FÖRÄNDRAS, 

FÖRSAMLINGEN BESTÅR

Efter många år i kyrkorådet har Jean-
nette Bergström valt att träda tillbaks. 
I kyrkorådet har Jeannette verkat som 
sekreterare, med den äran och noggrant 
dokumenterat alla våra beslut. Nu lämnar 
hon det arbetet och går in i andra kal-
lelser. Församlingen uttrycker ett hjärt-
ligt tack för gångna insatser och önskar 
Guds välsignelse i framtiden. I Jeannettes 
ställe har vårens kyrkstämma invalt Mats 
Lundin i kyrkorådet.
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ANNONSER

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.

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 barn-
körer 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 

betala 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 inbetalningen anger kyrkoskatte-

numret som står på betalningsavin från 

Evangeliska kyrkan namn och adress. 

Kyrkoskatten är avdragsgill upp 

till 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 innes-
lutas 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 
församling. Generellt kan man säga 
att dop alltid är gratis medan vi tar en 
avgift för vigselvälsignelse. Omkostna-
der vid ev resor måste också bestri-
das 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 bibel-

ord. 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, inled-

ningen med lovsånger och själva nattvar-

den 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
Anna Waldén mobil 0699-161 691 08

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