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FÖRORD

KYRKOHERDENS ORD

Så står vi inför en ny termin och ett fort-

satt församlingsliv i Drottning Silvias 

församling. Efter det gångna kyrkoåret 

och de begränsningar som drabbat såväl 

församling som samhälle är vi nu många 

som hoppas på en betydligt livfullare ter-

minsstart. Kanske skulle man istället säga 

omstart eller nystart. Mycket i ett kyrkoår 

och ett församlingsliv är ju periodiskt; det 

återkommer med jämna mellanrum. Ändå 

är det inte som att springa omkring i en 

cirkel eller ett ekorrhjul; snarare som att 

gå i en spiraltrappa: För varje varv får man 

en annan utsikt. 

För församlingens del märks det till exem-

pel på volontärsposten. Anna har rest hem 

och lämnar plats för Albert. Efter ett annat 

schema cirkulerar svenska ämbetsmän 

och andra utsända. Längre fram i tidning-

en kommer hälsningar och presentationer 

från Budapest. I höst firar vi också ett litet 

jubileum. På den helige Mikaels dag är det 

35 år sedan Sala Terrena invigdes som 

gudstjänstrum i Svenska 

kyrkan. Det kommer att 

uppmärksammas med 

musik och historiebeskriv-

ning på lördagkvällen den 

2 oktober samt en festlig 

kyrkvigningsmässa på sön-

dagen den 3 oktober.

Svenska kyrkans relation 

med Wien är längre än så, 

men eget kyrkorum har vi 

haft i 35 år. Nu går vi vida-

re mot framtiden. Svenska 

kyrkan i utlandet utreder behovet av att se 

över relationen mellan utlandsförsamlingar 

och moderkyrkan; hur vi anknyter till natio-

nell nivå och stift. Det här är viktiga frågor 

eftersom varje kristen församling hör i hop 

med den världsvida Kyrkan. Under hösten 

kommer vi att få besök av Lisa Tegby, en 

erfaren, numera pensionerad kyrkoherde 

som skall vara en samtalspartner i dessa 

frågor. En annan svensk erfaren kyrkoherde 

som tänkt en del kring vad en församling är 

finns i Örebro. Han kommer till tals längre 

fram i tidningen. 

För min och familjens del är det nu halv-

tid i Wien, om allt blir som vi har kommit 

överens om. Bakom oss ligger tre år som 

har varit lärorika och intressanta. Särskilt 

tacksam är jag för det gudstjänstliv som 

lever i denna församling. Det är känne-

tecknet på en församling. Samtidigt vet vi 

att varje församling verkar på jorden och 

också har jordiska behov. Man måste ta 

hand om att det finns resurser till kärn-

verksamheten, lokaler skall under hållas 

och mycket arbete organiseras. Under tre 

år har jag nu haft förmånen att se och lära 

känna en församling där de två aspekter-

na (Luther skulle säga det andliga och det 

världsliga regementet) samverkar på ett väl 

genomtänkt och konstruktivt sätt. Alla för-

troendevalda, övriga frivilliga engagerade 

och andra medlemmar i församlingen bidrar 

till att vi blir just det Kyrkan är satt att vara: 

Ett salt i världen och en mötesplats mellan 

himmel och jord. 

Med stor tillförsikt ser jag fram mot de 

kommande tre åren.              Prästen Peter
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FÖRORD

ORDFÖRANDENS ORD

I förra numret skrev jag om kampen mel-

lan hopp och förtvivlan i anslutning till 

pandemien. Det är med stor glädje som 

vi alla kan konstatera att hoppets väg 

segrade. Trots att vi säkert kommer att 

bli påminda om att faran inte helt är över, 

och vi kan få leva med en avtagande, men 

dock närvarande hotbild i vår närhet för 

en ganska lång tid framöver, är sommaren 

en tid att njuta av, ladda energiförråden 

och bereda sig på det som komma skall. 

I församlingen har vi en interessant höst 

att se fram emot med bland annat jubi-

leum att fira och vi planerar i nuläget 

för att ha full verksamhet igång. Det blir 

som en nystart, fastän vi kunde starta 

upp vissa delar av verksamheten under 

senvåren. 

Självklart har många funderingar och 

en del nya idéer kläckts under tiden då 

lock-down omöjliggjorde vår verksam-

het. Är du nyfiken på vad det innebär så 

kom och ta tillfället i akt för att komma 

till kyrkan och dess verksamheter – allt 

från småbarnsgrupp, över musik till guds 

äldre barn. Givetvis är gudstjänsterna 

kyrkans pulsslag och till dessa är alla alltid 

välkomna. 

Wienbladet ger även denna gång en 

blandning av ut- och inblick och inte-

ressant intervju därtill. Jag vill tacka 

redaktionen för Wienbladet för sitt idoga 

arbete och den fina produkt som vi alla 

kan njuta av – stort Tack!

På grund av de osäkerheter som fort-

farande gäller inför hösten, vill jag 

rekommendera var och en att - utöver 

Wienbladet, följa församlingens verksam-

het på diverse elektroniska medier – från 

hemsidan på nätet till e-mails och även 

andra e-kommunikationsgrupper. 

Till slut önskas god läsning!

Kyrkorådets ordförande  

Peter Ahlfont
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SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN

ANDERS WIGH - KOCK 

PÅ SVERIGES AMBASSAD

Anders Wigh är kock på svenska ambas-
saden i Wien. Han har varit i Österrike 
sedan 2018. Tidigare har han jobbat 
som kock på svenska ambassaden i 
Oslo och dessförinnan på den brittiska 
ambassaden i Stockholm.

Anders har även jobbat på ett fler-
tal restauranger med att hjälpa till 
att bygga upp menyer och hitta 
formen. Han är även en efterfrågad 
privat- och bröllopskock. I grunden är 
Anders utbildad trädgårdsmästare och 
orkidéexpert. Han har dessutom arbe-
tat med antikviteter, som författare 
och gjort en hel del annat som fallit 
honom in. I början på 2020 var det 
Anders och Marissa från ambassaden 
som tillagade det fantastiska julbordet 
till alla som varit med och hjälpt till på 
kyrkans julmarknad. 

Hur kommer det sig att du blev 
ambassadkock?

Jag blev lurad av några vänner att delta 
i Sveriges mästerkock eftersom jag 
har ett stort intresse för just mat och 
kommer från en matfamilj med den 
gamla stammen av ”kalaskokerskor” i 
flera led, och är van vid stora tillställ-
ningar och jag hängde alltid i köket och 
noterade allt så liten jag var. Smak och 
visuellt seende har alltid legat mig nära 
och framförallt är jag nyfiken. Efter min 
korta sejour i TV valde jag att lämna 
trädgården och gå in i köket istället, så 
jag har ingen formell utbildning, men 

som min farmor alltid sa ”Antingen kan 
du laga mat eller så kan du det inte”. 
Jag hade en kund som, när jag var träd-
gårdsmästare på deras herrgård, satt 
illa till och de hade sett mig på TV. De 
frågade om jag kunde rädda ett bröllop 
åt dem. Jag som gärna säger ja till det 
mesta blev inkastad huvudstupa med 
att göra en trerätters bröllopsmiddag 
helt själv för 125 personer och lägga 
upp all mat själv på tallrikar. Klarar man 
det är inget omöjligt.  Efter det rullade 
allt på som frilandskock, bröllop, före-
tagsmiddagar, restauranger. Att jag 
dessutom inte är bunden till ett visst 
kök utan kan klara desserter, baka, til-
laga  fisk och kött och kan komponera 
en balanserad meny utan att man är 
halvdöd efter huvudrätten och framför 
allt aldrig är rädd, gjorde att jag ham-
nade på Brittiska ambassaden i Stock-
holm och på den vägen är det.

Det är viktigt att rätterna läggs upp snyggt!
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Vad är det bästa med Wien?

Wien är en fantastiskt stor småstad! 
Staden som har allt och lite till som 
man kanske inte är medveten om. Alla 
mina svenska vänner har väl varit i 
Österrike och åkt skidor men få har 
varit i Wien, och när de kommer hit 
blir de förälskade direkt, precis som 
jag blev. För dem och för mig blev det 
en kulturell chock av allt denna stad 
har att bjuda på eftersom de flesta 
svenskar inbillat sig att Wien bara är 
operaresor för äldre par, men så är inte 
fallet. Min förra arbetsgivare i Oslo var 
stationerad här på 90-talet och när jag 
fick tjänsten här sa han ”Den staden 
passar dig perfekt!”. Och det har den 
gjort.

Vilken tidsepok skulle du passa bäst 
in i Wien?

Jag är en Jugendstilperson. Vacker och 
kort epok från förra sekelskiftet.

Vilken är din österrikiska favorit-
rätt?

Jag gillar ju enkel mat eftersom jag gör 
annat på jobbet så ge mig en schnitzel 
och jag är nöjd, helst schnitzel semmel 
med majonnäs och pepparrot, eller en 
Käsekrainer med stark senap och surkål.

Vilken är Wiens bästa restaurang?

Jag gillar lokal och enkel mat. Jag har 
jobbat på så många tjusiga ställen och 
jag gillar ”bonnig” mat, så när jag går ut 
och äter är det lokal mat.

Vilken är den bästa kombinationen 
av svenskt  och österrikiskt kök?

Det finns många likheter faktiskt såsom 
lingon, pepparrot och kantareller. Det är 
den trevliga biten att just kunna blanda 
in det svenska med det österrikiska. 
När vi lagar mat här och skall servera 
svenskt så blir det ju ganska svensk, 
men jag har introducerat att blanda in 
pepparrot i äppelmoset i Sverige.  

Hur många steg kommer du upp i på 
en arbetsdag?

Jag ligger mellan 12000-17000 per 
dag, jag sitter aldrig annat än när jag 
svarar på tex. intervju frågor.  

Hur många gånger tvättar du hän-
derna om dagen?

Fler gånger än man kan räkna. Kockar 
tvättar händerna så fort man byter 
livsmedel och byter ut skärbrädor och 
diskar knivarna. Det sitter i ryggraden.

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN

Anders Wigh med gäster i ambassadens festsal
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Har du någonsin serverat en fluga i 
en soppa?

Nej, men en spindel ramlade ner från 
taket i soppan på en middag jag hade.

Vilken kändis har du lagat mat till?

Till väldigt många, men det behåller jag 
för mig själv. Tar det när jag är pensio-
när istället….

Har du någon favoritmarknad i 
Wien?

Det finns så många trevliga markna-
der här i Wien och alla har sin helt egen 
karaktär, så att säga att man har en 
favorit är som att favorisera sina barn 
på olika sätt. Alla är sina egna. 

Ditt favoritord på tyska?

Helt klart ”genau”.  Eftersom min tyska 
är bristfällig och jag är en tantmag-
net av bibliska proportioner och alltid 
blir överrumplad så fort jag visar mig 
ute av folk som skall fråga om vägen, 
eller undra när öppnar butiken, vet du 
om den här innehåller glutamat eller 
var de kan hitta aprikosmarmeladen 
i butikshyllan, så är just ” Genau” det 
bästa tyska ordet för det kommer man 
långt på utan att vara oförskämd och 
ändå inte förstå. Skulle de däremot 
vara oförskämda är ”Das ist mir wurst” 
något att klämma till med.

Netflixtips?

The Crown har jag verkligen gillat men 

det finns så mycket mer, och smaken 
är olika för alla och efter temperament.
En dokumentär som är både fascine-
rande och kärleksfull är ”Bläckfisken 
och jag” om en mans förhållande till 
en bläckfisk han valt att följa. Väldigt 
vacker och ställer frågor om intelligens 
och känslor även hos ett blötdjur. Ett 
rörande porträtt jag varmt kan rekom-
mendera.

Har du något boktips?

Helt klart de fyra böckerna av Carlos 
Ruiz Zafón I serien ” De bortglömda 
böckernas gravkammare” med första 
delen ”Vindens skugga”. De är mäs-
terligt översatta från spanska. Eller 
”Alexandriakvartetten” av Lawrence 
Durrell som är betagande. Och boken 
”Ge upp idag, imorgon kan det vara för-
sent” av Fredrik Sjöberg.

Vilken kyrklig högtid tycker du bäst 
om?

Eftersom jag alltid är slutkörd när hög-
tider kommer oavsett om det är kyrk-
ligt är det inte så har jag ingen favorit. 
Jag gillar ”Ingentingdagarna” när man 
inte har någon anledning att fira något 
men gör det ändå.

Wienbladet tackar Anders för interv-
jun och önskar honom många fortsatta 
fantastiska år i Wien och ett snart åter-
seende! Den 12 september medverkar 
Anders i Söndag XL se sidan 20.

Maria Wembelius

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN
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ANNONS

 
 
 

Sveriges ambassad i Wien informerar 
Glöm inte bort att ansöka om nytt pass eller ID-kort i god tid! Även 
om du inte planerat någon resa den närmaste tiden så kan det vara 
bra att ha en giltig resehandling om något oförutsett skulle hända. 

Du kan även passa på att ansöka om nytt pass eller ID- kort hos 
Polismyndigheten om du besöker Sverige. Ansökan sker, efter 

tidsbokning, och är billigare än en ansökan på ambassaden. Din nya 
resehandling kan sedan sändas till ambassaden för utlämning. 

Besök vår hemsida för mer information och tidsbokning: 

www.swedenabroad.se/wien/konsulat 
 

Vid frågor kan du gärna ringa till ambassaden: +43 (0) 1 217 530 
 

Ska du resa utomlands? Tänk på följande inför en utlandsvistelse. 

• Kontrollera att ditt pass/nationella ID-kort eller visum är giltigt under hela din 
planerade utlandsvistelse. 

• Kontrollera att du har en giltig reseförsäkring samt tillräckligt med pengar som 
täcker hela resans längd och planerade aktiviteter. 

• Om du reser inom EU, ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort vilket ger dig 
rätt till nödvändig sjukvård i andra EU/EES-länder. 

• Se till att vara påläst om landet och regionen du besöker. Tänk på att du alltid 
lyder under landets egna lagar. Information och råd finns på Swedenabroad.se. 

• Informera anhöriga om dina resplaner och kontaktuppgifter utomlands. 
 

TIPS! Ladda gärna ner UD Resklar-appen 

för aktuell reseinformation och anmäl dig 

till svensklistan i det land du befinner dig. 
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I förra numret av Wienbladet så intervju-

ade vi Daniel Jerabek, som är svensk och 

bor i Prag. I den här utgåvan, intervjuar vi 

en svensk i Budapest. Han heter Jon-Erik 

Egerszegi.

Hans ungerska efternamn beror på att hans 

pappa var ungrare, som flydde till Sverige 

1956. Där lärde han känna Jon-Eriks 

mamma. I Sverige har han bott på lite olika 

platser men växte upp utanför Skellefteå. 

Eftersom han är till hälften ungrare så kän-

des det lite som att komma hem när han 

flyttade till Ungern. Han säger: ”det var helt 

rätt beslut att åka hit”. Tyvärr, fortsätter 

han, pratar han inte så mycket ungerska 

men ungrarna är tack och lov duktiga på 

engelska och tyska.

Jon är utbildad lärare i botten och har alltid 

tyckt om det yrket. De bästa erfarenhet-

erna han har i sitt yrkesliv har han just från 

kontakter med elever och studenter. Han 

arbetade även några år på Svenska skolan 

i London innan han antog ett förvaltnings-

chefsjobb i Sverige. Han berättar att han 

hade en plan att arbeta utanför Sverige 

igen. När sen jobbet i Budapest dök upp, 

kände han att han gärna ville känna på hur 

det är att leva i Ungern, där han ju har röt-

ter. 

I Budapest undervisar han i svenska språ-

ket på ELTE universitet. Närmare bestämt, 

vid fakulteten för skandinaviska språk och 

germanistisk. Intresset för vårt språk är 

stort här och de har ca 150 sökande till 

50 platser. Studenterna är generellt väl-

digt motiverande och vill lära sig språket 

för att kunna göra studieresor eller flytta till 

Sverige. Genom Erasmusprogrammet har 

han även kontakt med svenska universitet 

såsom Uppsala universitet.

Coronapandemin slog under det gångna 

året även hårt till i Ungern och mycket av 

det sociala livet stängdes ner. Nästan all 

undervisning övergick till att ske på dis-

tans. Det har naturligtvis satt speciella krav 

på undervisningen och på lärarna. Jon vill

gärna uppmuntra eleverna att diskutera 

och aktivt delta i undervisningen. Det är 

något som de flesta i Ungern inte är vana 

vid. I Ungern sker undervisningen ”frontalt” 

och man förväntas inte opponera sig som 

elev. 

Det är annars svårt att jämföra olika län-

der utbildningssystem för att det är så 

förknippat med ett lands kultur och särart. 

Generellt kan man ändå säga att det finns 

mer resurser i Sverige och det påverkar en 

del.

Jon-Erik Egerszegi, bor i Budapest sen 

drygt 2 år. Han bor på Buda-sidan som är 

grönare och anses som finare. Han trivs 

väldigt bra! ”För mig är det ett bra liv” 

säger han. Arbetet är stimulerande och 

han har flera goda arbetskamrater som 

EN SVENSK I BUDAPEST

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN
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varit mycket hjälpsamma. Det finns även 

ett fanttiskt kulturliv med både opera och 

andra musiktillställningar. Det finns också 

många expatsföreningar, dit även engels-

män och amerikaner söker sig. Tillsammans 

anordnar de olika evenemang. Det kan även 

vara middagar!

En annan spännande sak är att de finns oer-

hört många vandringsleder runt Budapest 

och det är ett trevligt helgnöje att vandra 

runt i olika delar av naturen runt Budapest 

och kring Donau.

I Budapest finns det även ett stort utbud av 

spännande restauranger, pubar och barer 

och bad. Jon-Eriks älsklingsställe är hans 

pappas hemstad, Pécs. Det är en oerhörd 

vacker stad, berättar han.

Wienbladet undrar om det finns en svensk 

förening, men Jon har inte stött på någon 

än. Han säger att han gärna skulle haft mer 

kontinuerlig kontakt med svenskar. 

Svenska kyrkans utlandsverksamhet är 

viktig för svenskar som bor utomlands. 

Det såg han inte minst när han jobbade i 

London. Där kyrkan var en viktig samlings-

punkt tillsammans med den Svenska skolan. 

Något liknande skulle nog behövas

här i Ungern, menar Jon-Erik. Det finns en 

evangelisk kyrka i Budapest.

Jon-Erik kan stanna 6 år som längst på den 

arbetsplatsen han har nu. Än har han defi-

nitivt inte tröttnat.

Wienbladet tackar för intervjun!

  Anna Jakobsson

Jon-Erik Egerzegi

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN
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FÖRSAMLINGEN

FÖRSAMLINGENS 

NÄTVERK

Vår församling är stor till ytan och spänner 

över fyra länder. Här kommer en hälsning 

från Sveriges ambassadör i Budapest.

Ett hjärta i Centraleuropa

Centraleuropa har alltid haft en särskild 

plats i mitt hjärta. Och tillsammans med 

Östeuropa har det utgjort en stor del av 

mitt arbetsliv, med tidigare placeringar i 

S:t Petersburg, Moskva, Berlin, Tallinn och 

Warszawa. Också under ett par år i New 

York hade jag Central- och Östeuropa som 

arbetsfält, detsamma under två omgångar 

hemma på UD i Stockholm. Jag har visser-

ligen också varit stationerad i London och 

som EU-ambassadör i Bryssel samt varit 

generaldirektör för Försvarets radioanstalt 

(FRA), men sett i antal tjänsteår år så domi-

nerar Central- och Östeuropa klart. 

Sedan 2019 är jag ambassadör i Ungern, 

och från början av 2020 även i Slovenien, 

dit jag försöker resa så ofta som jag hinner. 

Oftare lär det bli under det andra halvåret i 

år, när Slovenien innehar ordförandeskapet 

i EU. 

Både Ungern och Slovenien är viktiga för 

Sverige som samarbetspartners i EU, men 

också som marknader för svenska inves-

teringar och export. Överlag har det gått 

bra för de svenska företagen också under 

pandemin, inte minst eftersom en stor 

andel av dem är IT-tunga och innovations-

inriktade, områden där efterfrågan har ökat 

det senaste året. Den enskilt mest spek-

takulära affärshändelsen på senare tid var 

dock invigningen av Ikeas första varuhus i 

Slovenien i slutet av februari.

Även om ambassaden inte har några exakta 

siffror så vet vi att svenskkolonin är ganska 

liten i Ungern och ännu mindre i Slovenien. 

Samtidigt finns det många ungrare som har 

återvänt från en längre eller kortare tid i 

Sverige, i några fall med anknytning till den 

stora grupp som kom till vårt land i sam-

band med revolten 1956. De bidrar till de 

många starka band som finns på individnivå 

mellan Ungern och Sverige. Detta märks 

bland annat de gånger som Peter Styrman 

kommer från Wien och håller gudstjänst. 

Naturligtvis utgör Raoul Wallenbergs insat-

ser i Ungern ett alldeles särskilt och starkt 

band. I Slovenien träffar jag likaså ofta på 

Dag Hartelius, Sveriges ambassadör i Ungern
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människor med personliga erfarenheter och 

band till Sverige. Och Ingemar Stenmark 

tillhör de mest kända svenska profilerna 

eftersom han tävlade på slovensktillver-

kade slalomskidor. En livaktig och kreativ 

Sverigeförening i Ljubljana bidrar genom 

både projekt och sammankomster till att 

hålla samhörigheten vid liv.

Med sin oerhört rika kultur och historia 

och med en mer variationsrik natur än vad 

många kanske anar är både Ungern och 

Slovenien ständiga källor till nya upptäck-

ter och erfarenheter också på fritiden, och 

för en norrlänning som är van vid långa 

sträckor känns det som att allt här ligger 

bara runt hörnet. Jag har exempelvis en 

längre resa från Stockholm till min som-

marstuga i södra Norrland än från Budapest 

till Ljubljana. Under pandemin har det av lätt 

insedda skäl blivit mer av utflykter utomhus 

än på muséer för min fru Maria och mig, 

men ofta finns spännande och intressanta 

historiska händelser knutna också till dessa 

mål.

När Maria och jag flyttade till Budapest var 

det första gången utan barn med allt vad 

det innebär. Två av de tre sönerna bor och 

arbetar i Storbritannien, vilket har medfört 

problem att träffas under det gångna året 

med tanke på hårda inreserestriktioner. 

Men snart ska det förhoppningsvis gå att 

resa igen utan karantän och andra begräns-

ningar.  Det finns trots allt en känsla av 

hopp igen för oss alla!

Dag Hartelius

FÖRSAMLINGEN
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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

BIBELKOMMENTAR

Prästens lilla bibelkommentar: Breven, eller 

hur skall vi göra idag?

I Nya Testamentet är de flesta skrifterna 

brev. Just breven är en genre som måste 

läsas med omsorg. Till skillnad från en 

berättelse som evangelierna eller en tid-

ningsartikel som oftast vänder sig till en 

allmänhet så har ett brev vanligen en 

bestämd mottagare. Därför bör man räkna 

med att det som står i ett brev har skrivits 

med hänsyn till vilken relation författaren 

har till adressaten.

Nya Testamentets flitigaste författare ver-

kar Paulus ha varit. Nu är det inte säkert 

att alla brev som bär hans namn kommer 

från hans hand, men alla representerar de 

en undervisning som har sitt ursprung i 

honom. Några andra brevskrivare hittar vi 

också; Petrus, Jakob, Johannes och Judas. 

Nästan alla brev verkar vara skrivna till 

någon som författaren känner väl; Paulus 

skriver till exempel ofta till de församlingar 

han själv grundat. Bland hans brev är det 

två som inte passar in i den beskrivningen; 

Romarbrevet skrev Paulus som en slags 

presentation av sig själv innan han skulle 

resa till Rom och Efesierbrevet ser ut att 

kunna vara en slags rundskrivelse som 

skulle skickas mellan flera församlingar i 

nordöstra medelhavsområdet.

Gemensamt för alla brev är att de tar 

avstamp i evangeliet: Kristus har uppstått 

från de döda! Denna världsomvälvande 

händelse är så oerhört viktig att den krä-

ver ett särskilt förhållningssätt till livet, till 

varandra och till Jesus själv. Det krävs helt 

enkelt en omvändelse från det världsliga 

livet för att kunna öppna sig för det eviga. 

Breven vill visa vägen för en sådan omvän-

delse. Att behandla alla teman från breven 

låter sig inte göras i en kort text, här får 

det räcka med två: Ett av huvudärendena 

som sysselsätter både Paulus och Jakob 

handlar om hur man blir rättfärdig inför 

Gud. Handlar det om vad man gör eller 

avgörs frågan på grund av min tro? Om 

man läser någon brevtext isolerad går det 

att hitta argument för båda sidorna. Jakob 

skriver i Jak 2:20 att ”Tro utan gärningar 

är utan verkan” och Paulus i Rom 4:5 ”Den 

som står utan gärningar får sin tro räknad 

som rättfärdighet”. En klar motsägelse och 

en klar indikation på att tro och gärning-

ar är teman som varit aktuella för Kyrkan 

sedan tidigaste tid. Motsägelsen är också 

en inbjudan till reflektion och undersökning. 

En av dem som undersökt är Martin Luther.

Han ser att tro och gärningar beror av var-

andra. Det är inte så att vi kan gå omkring 

och göra gott för den goda sakens skull och 

på så sätt hoppas att det räcker för att bli 

rättfärdiga, dvs för att kunna färdas rätt 

på resan till evigheten. Ingen människa kan 

i egen kraft komma över den barriär som 

orättfärdigheten, dvs synd och död, har 

byggt upp. Inför den måste alla mänskliga 

ansträngningar sträcka vapen. Ofta beror 

det där på samma sak som fick tornbygget 
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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

bara genom att leva som ett äppelträd, bär 

en kristen goda gärningar bara genom att 

vara kristen, genom att söka sig närmare 

Jesus. Därför blir också de goda gärning-

arna en trons markör, ungefär som Jakob 

skrev i sitt brev. Om gärningar saknas bör 

man alltså i första hand vårda sin tro.

Ett exempel på det andra temat får bli 

Johannes som i sitt brev ansluter till Jesu 

stora löfte. Johannes ärende är att konsta-

tera att Gud är Kärlek. Även han behandlar, 

i sitt första brev, frågan om tro och gär-

ningar, men han gör det genom att påmin-

na om vem Jesus är. Han använder i sitt 

brev de uttryck som han själv hört Jesus 

använda i sitt avskedstal. (Talet finns i Joh 

14-17.) I sitt första brevs första kapitel 

skriver Johannes om Jesus som Guds ord, 

som Sanning, som Ljus och just som Kärlek. 

Detta binder han samman i brevets sista 

kapitel med att den som tror, eller som 

Johannes skriver - har Gud Son - sprider 

trons gärningar kring sig.

Dock finns det en motståndare, även i 

Johannes värld; Antikrist, alltså den som 

står emot Kristus. Han beskriver allt som 

är Jesu motsats; mörker, lögn och ondska. 

Som människor står vi mitt i även sådant. 

Därför är det så oerhört viktigt att vi ber 

för varandra och ber om Guds förbarman-

de. Förbönen är viktig för Johannes.

Samma teman - Guds kärlek, hans mot-

ståndare, och omsorgen om varandra 

i Babel (1 Mos 11:1-9) att stanna av: Vi 

blir så stolta över våra ansträngningar att 

det vi gör pekar mer på oss själva än på 

Gud. Tyvärr fungerar det oftast så när vi 

gör goda gärningar.

Ett annat sätt skulle vara att sätta sin tro 

till Jesus och hans goda gärning att ge sitt 

liv för oss. Det där är inte så lätt. Vi vet att 

även sekulära historiker numera bekräftar 

att Jesus från Nasaret levt och att han gick 

en våldsam och neslig död tillmötes. Vår 

tro handlar om att sätta vår lit till att även 

resten av historien faktiskt är sann: Graven 

var tom på tredje dagen och många mötte 

därefter den uppståndne Herren. Det där är 

svårt, men det svåraste med tron är något 

annat.

Nya testamentets ord för ”tro” sträcker sig 

också över betydelsefälten trohet och tro-

fasthet; och då handlar det inte längre om 

oss själva utan om Jesu trogenhet. Han är 

den som håller sina löften. Ett viktigt löfte 

fick lärjungarna efter uppståndelsen, strax 

före himmelsfärden: ”Jag är med er alla 

dagar intill tidens slut.” Att leva i tro är att 

ta det där löftet på allvar. Den som gör det, 

den som försöker undersöka vad det kan 

betyda, som söker sig till Kristus där han 

sagt sig vara - i Guds Ord och Sakrament 

- kommer att upptäcka sig förändrad som 

människa genom att man gör goda gär-

ningar liksom av bara farten. De goda gär-

ningarna, säger Luther, blir en frukt i en tro-

endes liv. Precis som äppelträdet ger äpplen 
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- är också ärenden för andra och tredje 

Johannesbreven. Forskarna är tämligen 

överens om att de vi kallar nr 2 och nr 3 är 

äldre än första brevet. Möjligen är det så 

att Johannes sett några saker som han vill 

påtala för några vänner, men sedan förstått 

att de måste behandlas lite mer allmänt. 

Den tanken grundar sig i att man ser att 

3 Joh riktar sig till Gaius, alltså en person; 

2 Joh till Den gamla frun och hennes barn, 

alltså en omskrivning för en församling 

medan 1 Joh inte har någon angiven adres-

sat i brevets ingress.  Därför läser vi det 

som ett tilltal till alla kristna.

                Peter Styrman

PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

UNDERVISNING I PIANO-

OCH ORGELSPEL

Kantorn Katharina undervisar gärna barn i 

piano- och orgelspel. Ja, du läste rätt, även 

ganska små barn kan lära sig spela orgel 

och Katharina har även en utbildning till 

Suzukipedagog för orgel. I liten omfattning 

kan församlingen erbjuda fri undervisning 

för barn som finns i vår verksamhet. Utöver 

det kan det finnas möjlighet för privat 

undervisning. 

Kontakta Katharina 

kantor@svenskakyrkan.at.

Förra året har församlingens kantor/

assistent Katharina fått användning för 

sina datakunskaper och tagit fram en 

webbshop, i samarbete med några med-

arbetare. Det fungerade bra, vi har fått 

många nya erfarenheter och lärt oss en del. 

Även påskmarknaden i år blev en ”click&-

collect” - försäljning. 

Vi vill bibehålla och vidareutveckla delar 

av webbshoppen och behöver nya med-

arbetare.  Katharina behöver inför hösten 

lägga mer tid på sina musikaliska sysslor 

WEBBSHOP: JULFÖRSÄLJNING VIA INTERNET

och söker därför frivilliga som kan hjälpa 

till att sköta deluppgifter kring webbshop-

pen, eller ta över administrationen av 

den. Vi söker medhjälpare som har bra 

”datorkänsla” och grundläggande kunska-

per inom något/några av följande områ-

den – webbprogrammering, WordPress, 

WooCommerce, tabellkalkulation (t ex 

Excel). 

Hör av dig till Katharina,

kantor@svenskakyrkan.at, om du vill bidra 

med din tid och dina kunskaper. 
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JULMARKNAD 2021

Gentzgasse 10
1180 WIEN

U6 Volksoper/Währinger Str
Tram 40/41 Kutschkergasse

SVENSKA KYRKANS
WEBBSHOP

2 0 2 1

Vi får vänta på den 
klassiska julmarknaden ett 
tag ti l l. 

2021 anordnar vi beställning 
via webbshop med utlämning 
på kyrkans innergård igen. 

Håll utkick på hemsidan 
för mer information under 
hösten!  

www.svenskakyrkan.se/wien
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HAR HÄNT

PÅSKMARKNAD

På grund av Corona restriktioner anord-

nades påskmarknaden med click & collect  

försäljning i kombination med en liten affär 

i kyrkans lokaler. Tyvärr fick vi inte serve-

ra mackor eller våfflor som vi brukar, men 

det fanns i alla fall take-away semlor som 

volontären Anna hade bakat! Många kun-

der kom för att fylla på sina förråd med 

svenska matvaror och pynt som på bilden 

här bredvid. 

  

KONFIRMATION

Under läsåret har vi haft en konfirmand-

grupp! Vi är mycket glada och tack-

samma för att vi har kunnat genomfö-

ra både undervisning och konfirmation. 

Fantastiskt bra och nyfikna ungdomar 

som trots mängder av coronaregler och 

ändringar alltid har varit på bra humör. 

Konfirmandundervisningen har centre-

rats kring högmässans firande och Martin 

Luthers lilla katekes. 

Konfirmanderna har lyssnat uppmärksamt 

och ställt många smarta frågor. Tyvärr har 

vi ju inte kunnat vara på något läger eller 

lekt särskilt många lekar då vi bara har fått 

träffas under mycket stränga förhållanden, 

men tillsammans gjorde vi det bästa möjli-

ga utifrån gällande regler - och två veckor 

efter konfirmationen hade vi en återträff 

med tacos, kubb och mycket skratt! 
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HAR HÄNT 

Vår församling är stor. Tyvärr har vårt 

församlingsliv inte märkts så tydligt utan-

för själva Wien när pandemin gjort att vi 

inte kunnat resa. I juni kunde vi dock fira 

gudstjänst och träffas både i Wien och på 

andra orter. Ibland har det kallats periferi, 

ibland utkant; båda orden signalerar att 

det är långt från centrum och det är inte 

bra. Nu försöker vi med ordet utpost - ett 

offensivt uttryck som visar på en önskan 

och en aktiv handling att sträcka sig vidare. 

Förhoppningen är att kunna ha ett regel-

bundet gudstjänstliv, i vart fall fyra gånger 

per år i våra utposter.

Nedan några bilder från juni 2021.

SOMMARFESTER

Sommargudstjänst med sommarfest på Gentzgasse

Midsommarafton i Salzburg. Sommargudstjänst, dans runt stången och pic-nic i parken
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KALENDARIUM

Sön 5 11:00 Högmässa 
 14 sön efter trefaldighet 
 Enheten i Kristus

Ons 8  15:00 Seniorträff
 18:00 Vespermässa

Fre 10 19:00 Ung i Wien 

Lör 11 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 12 11:00 Högmässa 
 15 sön efter trefaldighet
 Ett är nödvändigt
 Söndag XL med Anders Wigh

Ons 15 18:00 Vespermässa
 18:00 Yngre i Wien

Tor 16 18:00 Stickcafé

Sön 19 11:00 Högmässa 
 16 sön efter trefaldighet 
 Döden och livet
 13-16:00 Loppis 

Ons 22 18:00 Vespermässa

Tor 23 Konsert, Svensk Jazz
 Mer info i nyhetsbrevet

Sön 26 11:00 Högmässa 
 17 sön efter trefaldighet 
 Rik inför Gud

Ons 29 18:00 Vespermässa

Lör 2 14-18:00 Öppet hus 

Sön 3 11:00 Kyrkvigningsmässa

 Helige Mikaels dag

 Änglarna

Mån 4 12-16:00 Kanelbullen dag

Ons 6 15:00 Seniorträff

 18:00 Verspermässa

Lör 9 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 10 11:00 Högmässa

 Tacksägelsedagen

 Lovsång

 19:00 Ung i Wien

Ons 13 18:00 Vespermässa

Tor 14 18:00 Stickcafé

Sön 17 11:00 Högmässa

 20 sön efter trefaldighet

 Att leva tillsammans

Ons 20 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 21 12-18:00 Ärtsoppa

Sön 24 11:00 Högmässa

 21 sön efter trefaldighet

 Samhällsansvar

 Söndag XL

SEPTEMBER

HÖSTEN 2021

OKTOBER
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KALENDARIUM

Tyvärr har vi under längre tid inte kun-

nat ha någon gruppverksamhet, körer 

eller firanden som vi brukar. Vi planerar 

att starta all verksamhet i september. 

Om och hur det kan genomföras beror på 

rådande Coronarestriktioner.  Håll utkik i 

veckobrev och på hemsidan där vi infor-

merar om genomförandet. 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/wien

Vill du få veckobrev per mail: skicka ett 

mail till wien@svenskakyrkan.at

HÖSTEN 2021

GRUPPER, KÖRER OCH HÖGTIDER

Ons 27 18:00 Vespermässa

Sön 31 11:00 Högmässa

 22 sön efter trefaldighet

 Frälsningen

 Kyrkostämma ca 12:30

NOVEMBER

Ons 3 15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Lör 6 18:00 Finsk Gudstjänst

Sön 7 11:00 Högmässa

 sön efter alla helgons dag

 Vårt evighetshopp

Ons 10 18:00 Vespermässa

 19:00 Ung i Wien

Lör 13 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 14 11:00 Högmässa

 sön före domsöndagen

 Vaksamhet och väntan

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

DLX - XL. Under 1990-talet i service-

branschen användes förkortningen DLX 

ofta. Det skulle utläsas ”Det lilla extra” och 

betecknade att när man gjort allt som var 

nödvändigt så kunds man göra något lite 

till, bara för att det skulle bli lite roligare 

eller lite finare. (Kanske ser någon analogin 

med Luk 17:7-10.)

För att en församling skall fungera måste 

man fira högmässa om söndagarna. I vår 

församling inbjuds också (när det inte är 

pandemi) till kyrkkaffe efter varje hög-

mässa. Ibland är det ändå roligt att göra 

något lite mer. Några gånger på söndagar-

na kommer vi därför att ha Söndag XL. En 

söndag med Högmässa och kyrkkaffe och 

det där lilla extra. Något roligt, underhållan-

de, kanske lärorikt; en liten programpunkt 

i samband med kyrkkaffet. Strax före alla 

restriktioner gjorde vi några försök. Kanske 

minns du Markus Hagberg och hans före-

drag om ”Maria, alla kristnas moder” på 

vårvintern 2020. Vi har också haft gläd-

jen att se ambassadkocken Anders Wigh 

visa hur man gravar lax och en del annan 

matlagning.

Anders (som presenteras på annan plats i 

tidningen) är också först ut i den nya serien 

av Söndag XL. Kom och möt honom efter 

högmössan den 12 september. Håll sedan 

ögonen öppna. En söndag XL kommer med 

jämna mellanrum, även om program för de 

kommande ännu inte är fastställt.

SÖNDAG XL LOPPIS 19 SEPTEMBER

Loppis anordnads i samarbete med Finska 

församlingen den 19 september om 

Coronarestriktionerna tillåter. 

Vill du vara med och hyra bord på loppisen 

kontakta Cecilia. 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.at

Det finns mycket spännande att upptäcka på loppisen

SVENSK JAZZ 23 

SEPTEMBER

Sångerskan Eva Panner-Frisch med vän-

nerna Kristian Lind på bas och Albert 

Reifert på piano bjuder på en stämningsfull 

musikkväll i kyrkan med olika genrer från 

folkmusik, Taubes visor till jazz på svenska.
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PÅ GÅNG

ÄRTSOPPA 21 OKTOBER

En regelbunden tradition i vår församling 

är ärtsoppetorsdagen. Vi serverar hem-

kokad ärtsoppa, välstekta pannkakor och 

specialimporterad punsch. Reservera gärna 

torsdagen den 21 oktober - då puttrar 

soppkitteln nästa gång.

KANELBULLENS DAG 4 

OKTOBER

Den 4 oktober är det Kanelbullens Dag 

och det serveras bullar i caféet 12-16:00!

35 ÅRSJUBILEUM 3 

OKTOBER

Den helige Mikaels dag 1986 invigdes Sala 

Terrena som kyrkorum i Svenska kyrkan 

av biskop em Olle Nivenius med assi-

stenter. I oktober har vi haft vårt vack-

ra gudstjänstrum i 35 år. Det är värt en 

fest. Vi vill fira - och inte bara lite extra 

- på Mikaelsdagen i år, Söndagen den 3 

oktober.

Egentligen börjar firandet redan den 

2 oktober. Då kommer caféet att vara 

öppet på eftermiddagen och det blir några 

hålltider i Sala Terrena där Arne Hagberg 

kommer att berätta om husets och salens 

historia. Detta kommer att ske på tyska 

för att våra grannar och vänner skall få 

veta vilken skatt som finns i deras när-

het. Vi svenskar kommer förstås man(och 

kvinno-)grant för att få lära oss mer och 

samtidigt träffa våra grannar.

Arne kommer att flankeras av musik:

Kl 14:00 prästen och kantorn spelar 

barockmusik på cembalo och traversflöjt

Kl 15:00 församlingens skickliga stråkmu-

siker bjuder upp till folkmusik

kl 16:00 Villberga kyrkokör från Sverige

På söndag 3 okt firar vi sk kyrkvignings-

mässa med församlingen och några 

inbjudna gäster.

Varmt välkomna!
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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 

Mail: skutwienvolontar@gmail.com

Telefon: 0699-161 691 08

Måndagar kl 16:00-18:00

Välkommen till kyrkan för att mötas sam-

tala, leka och sjunga på svenska. Vi heter 

TonFiskarna för vi tycker om att ta ton och 

sjunga. Soppa, smörgås, kaffe och te finns 

framdukat på våning 2.

Att vara med i småbarnsgruppen är gratis 

för medlemmar i Svenska kyrkan i Wien. 

Medlemmars barn fikar gratis!

Är man inte medlem betalar man en 

terminsavgift (40 €/termin) 

eller engångsavgift (5 €/gång).

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Vi bjuder in till sång med barn på söndagar 

efter högmässa och kyrkkaffe; ungefärlig 

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

gruppen är barn i tonprickarålder dvs. 7-11 

år, men även andra åldrar är välkomna! 

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

TONPRICKARNA 

BARNKÖR FRÅN 7 ÅR



23
NR. 2/2021 ÅRG 39

TONFISKARNA 0-6 ÅR

INFORMATION OM GRUPPER

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

Kyrkokören är en vuxenkör för var och 

en som tycker om att sjunga på svenska. 

Kören medverkar regelbundet i kyrkans 

gudstjänster samt vid traditionella högti-

der så som Lucia, Valborg, nationaldagsfi-

rande samt midsommarfirande. Med jämna 

mellanrum samlas vi till After choir efter 

körövningen. Välkommen att prova på.

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Bor du, eller befinner du dig tillfälligt i Prag 

och är över 18 år? Då har du möjligheten 

här att få kontakt med andra svenskar och 

svenskintresserade i Tjeckien.

Vi träffas kl 19:00 den andra lördagen i 

månaden på Lya Beer Café, Krymska 39, 

10100 Praha.

Kontakt: Johan Pihl

Tel: +43 699 186 47 317

E-mail: pihl_j@hotmail.com

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

Seniorgruppen träffas första onsdagen i månaden.
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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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Barn och sång i Svenska kyrkan i Wien
I Svenska kyrkan har det alltid varit 
mycket musik och sång för och med 
barn och vuxna. Efter den långa perioden 
där det har varit omöjligt att träffas och 
sjunga är det nu dags för omstart. 

Vårt tidigare koncept såg ut såhär:
De allra minsta träffas med sina föräldrar 
onsdag förmiddag (kl 10) i bebisgrup-
pen. Mellan fri lek, fika och samtal blir 
det oftast även en kort sångstund med 
svenska småbarnsvisor. Förskolebarnen 
är inbjudna till måndagsgruppen „Ton-
fiskarna“, måndagar kl 16 (med föräld-
rar eller annan vuxen). Vi bjuder alltid på 
mellanmål t ex soppa, det finns tillfälle 
för fri lek och vi ser till att prata mycket 
svenska med barnen. Kring kl 17 är det ca 
20 min sångstund där vi sjunger svenska 
klassiska och nyare barnvisor. Vid hög-
tider t ex Lucia och Sommarfest har 
Tonfiskarna ibland varit med och sjungit 
några sånger.

„Tonprickarna“ för de yngre skolbarnen 
har träffats söndagar ca kl 12.30 i kyrkan 
för gemensam sångövning. Barnen är 
naturligtvis alltid välkomna redan till 
högmässan kl 11, där de under volontä-

BARNENS FÖRSAMLING

rens ledning firar Barnens gudstjänst när 
de vuxna läser texterna och lyssnar på 
predikan. Tonprickarna sjunger upp några 
sånger i gudstjänsten ett par gånger per 
termin och är med på luciafest, sommar-
fest och andra tillfällen, ibland i samar-
bete med Svenska skolan.

Inför omstarten i september vill vi be er 
föräldrar till sångglada barn och ungdo-
mar att höra av er. Finns det tonåringar 
som skulle vilja sjunga fast de vuxit ifrån 
tonprickarna, vilka tider skulle passa er? 
Finns ungdomar som skulle vilja sjunga 
med i kyrkokören onsdagar kl 19-20.30? 
Vad skulle fungera bra för er, familjer med 
flera syskon i olika åldrar? Du som har 
barn som inte hittills varit med i sång-
verksamhet, vilka funderingar har du om 
detta? Vill du bara intresseanmäla i all-
mänhet? 

Vi hoppas att kunna inventera möjlighe-
ter och behov för att kunna hitta former 
som passar så många som möjligt!

Hör av dig till kantor Katharina, kantor@
svenskakyrkan.at, med dina tankar och 
önskemål.
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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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ETT KRISTENLIV PÅ UNDANTAG

Det gångna verksamhetsåret har varit ett 

år i någon slags undantagstillstånd. Att sitta 

med mask på gudstjänst, att inte sjunga 

psalmer, att inte våga vara varandra nära 

och mycket annat. Allt det där gör något 

med vårt sätt att vara mänskliga. Det står 

på bibelns första blad att det inte är gott för 

människan att vara ensam. Vi är skapta för 

gemenskap med varandra och gemenskap 

med Gud.

Ändå har vi haft det bra i Österrike och vår 

församling där vi kunnat fira gudstjänst 

hela tiden. Så har det inte varit i Sverige. 

En erfaren präst, numera pensionär, Lars B 

Stenström tidigare bl a kyrkoherde i Örebro 

funderar i sin blogg kring vad detta med 

nedstängning gör med oss människor och 

en församling. Mycket av det han tänker är 

aktuellt också för Svenska kyrkan i utlandet 

just nu när vi står i diverse utredningar om 

vad en församling verkligen är. 

Läs ett utdrag av vad Lars skriver här (åter-

ges med författarens tillstånd):

”Gudstjänst, undervisning, mission och 

diakoni är uppdragen som kyrkoordningen 

lägger särskild vikt vid. Det har ofta sam-

talats om hur dessa fyra områden förhåller 

sig till varandra. Är något överordnat, ibland 

har man föreslagit mission, eller överlappar 

alla varandra? 

Att gudstjänsten i sig kan rymma de tre 

andra nämns ibland. För en kristen för-

samling är Gudsrelationen med bekännelse 

och förlåtelse, förbön och lovsång centralt. 

Särskilt församlingens möte med Kristus  

t ex genom evangeliet och nattvarden är 

det som syresätter och håller en församling 

vid liv. I gudstjänsten är bekännelsen och 

tron så intimt sammankopplad att alla blir 

berörda.

Ur relationen till Gud växer uppgifterna 

fram, vi förstår vad vi är kallade till: att 

undervisa, vittna och missionera samt 

göra det goda genom diakonin. Att försöka 

underordna gudstjänst låter sig inte göras. 

Utan gudstjänst blir de övriga uppdragen 

tomma och konturlösa. Relationen till Gud 

är inte heller något enskilt och personligt. 

Det är som församling, en gemenskap i 

Kristus, som vi blir utrustade, sända och 

kan utföra uppdragen i världen!

Altaret i Sala Terrena
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Självförverkligande och andra idéer om mig 

och mitt, hur viktigt det än kan vara för 

mig, underordnas i det gemensamma och 

kollektiva uppdraget att fira gudstjänst och 

att tjäna Gud. Utan församlingen blir kris-

tenlivet ett flyktingliv, som ibland har blivit 

tvingande verklighet under krig och andra 

omvälvande omständigheter, men som här 

hos oss är ett ofullständigt kristet liv - ett 

undantagsliv. 

Därför har det varit så allvarligt med politi-

kers och hälsomyndigheters nedstängning 

av kyrkor! Då har vi som församling för-

nekats sitt innersta liv. Enskild andakt och 

bön har för många fått ökad betydelse och 

förvandlats till den främsta andliga livlinan i 

brist på församlingsgemenskap. Nu väntar 

vi på en församlingsväckelse där gemen-

skapen i Kristus betonas i samlingen runt 

Ord och sakrament. ”

Citerat från  stillsam,  

en blogg av Lars B Stenström

FÖRSAMLINGEN

VESPERMÄSSA

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. 



WIENBLADET

30

VOLONTÄRER

Volontären Anna reste hem i somras efter 

ett knappt år i församlingen. Så här skrev 

hon strax före hemresan:

Min tid här i Wien och i Svenska kyrkan är 

snart slut. Det är med ett tungt hjärta jag 

kommer säga hej då till denna stad och till 

denna församling. Jag har varit volontär här 

sedan september 2020 och det har varit 

en fantastisk upplevelse! Det har varit så 

roligt att, trots Corona och avståndsreg-

ler, fått ett varmt välkomnande av alla som 

är delaktiga i församlingens verksamhet. 

Jag hade inte kunnat hoppas på ett bättre 

bemötande! Tusen tack till alla jag har mött 

i församlingen - ni alla är helt fantastiska! 

Jag är så imponerad över er engagemang. 

Särskilt stort tack till Peter och Katarina 

som har förgyllt min tid här på Gentzgasse 

10. 

Det har varit så roligt att få vara här och 

möta så mycket härliga människor! Trots 

att mycket av den ordinarie verksamheten 

har sett ut på ett annorlunda sätt i år har 

jag ändå haft det väldigt bra här! Det har 

varit roligt med utmaningar och att jobba 

tillsammans under rådande omständigheter. 

Jag har ändå hunnit vara med på mycket 

grejer trots Corona - allt från planering och 

genomförande av både jul och påskmark-

nad (online), loppisar, konfirmandunder-

visning, Take Away försäljning av kanelbul-

lar&semlor, zoom möten och målning av 

kyrkväggar. 

Det har varit en salig blandning av uppgif-

ter och det som har varit den röda tråden 

genom allt har varit denna fantastiska för-

samling. 

Det kommer att vara otroligt sorgligt att 

lämna Wien, men samtidigt känns det kul 

och lite pirrigt att börja ett nytt kapitel med 

studier i Lund. Wien är definitivt en stad 

jag vill och kommer återvända till, förhopp-

ningsvis kan jag komma på besök till 2021 

julmarknad!

  Anna Waldén

ANNA WALDÉN
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VOLONTÄRER

Ny volontär kommer till församlingen i 

september.

Hejsan!

Mitt namn är Albert Schmidt och jag kom-

mer att vara 22 år när jag kommer ner till 

er även om jag i skrivande stund är 21. 

Jag kommer från början ifrån Linköping 

men har vuxit upp i Kisa, som ligger mitt 

emellan Linköping och Vimmerby. Jag läste 

Samhällsvetenskaplig linje på gymnaiset 

med en beteendevetenskaplig inriktning 

eftersom att jag alltid har varit intresse-

rad av att jobba med människor och hur 

människor beter sig.

I Kisa så började jag jobba som ung led-

are i församlingens barnverksamhet när 

jag var 12 år, ett jobb som jag behöll fram 

tills det att jag tog studenten. Efter det att 

jag konfirmerade mig, vilket jag gjorde på 

Gransnäs, som är en kursgård som ägs av 

Linköpings Stift, så började jag även att 

jobba som ung ledare med konfirmanderna 

vilket jag gjorde fram till studenten.

Efter gymnasiet så flyttade jag till Örebro 

och Olaus Petri Församling där jag gjorde 

Ung Resurs, vilket är det som förr i världen 

kallades för det Diakonala året. I Örebro 

så jobbade jag främst inom konfirmand-

verksamheten, äldreverksamheten och 

barnverksamheten men spenderade även 

en del tid i köket och med att städa kyr-

kan. När jag var i Örebro så sjöng jag även i 

församlingens ungdomskör OPQ även om 

jag personligen skulle säga att jag sjunger 

hellre än bra.

Efter mitt år i Örebro så flyttade jag ner till 

Lund och började läsa på universitet. Jag 

har påbörjat en kandidat i teologi även om 

jag i skrivande stund har en studiepaus då 

jag insett att det här med distansstudier 

inte är min grej. Istället så har jag börjat 

jobba på förskola och har nu fått ett lång-

tidsvikariat. 

Under uppväxten så har jag utöver att 

jobba inom kyrkan jobbat mycket inom 

äldrevården såsom äldreboende och hem-

tjänst. Jag har trivts väldigt bra inom äld-

revården för att man får väldigt spännande 

och givande med många olika människo-

möten. Min förhoppning om framtiden är 

att jag någon gång i framtiden ska bli präst. 

Det är det yrket som jag verkligen känner 

ett kall till och hoppas på det är dit som 

framtiden bär. Men om det nu inte skulle 

bli så så har jag en reservplan, känns alltid 

bäst att ha en i fall att.

Ser väldigt mycket fram emot att få 

träffa er alla och lära känna er under 

det kommande året!

Allt gott och Guds Frid!

Albert Schmidt

ALBERT SCHMIDT
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KYRKAN BEHÖVER MÅNGA HÄNDER NÄR DET HÄNDER

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDLEMSKAP

Du som betalar kyrkoskatt till Evangeliska 

kyrkan i Österrike kan välja att istället beta-

la in skatten till Svenska kyrkan i Wien. Du 

behöver inte anmäla detta till Evangeliska 

kyrkan utan det tar vår kassör hand om. 

Men det är viktigt att du  vid inbetalning-

en anger kyrkoskattenumret som står på 

betalningsavin från Evangeliska kyrkan 

namn och adress. 

Kyrkoskatten är avdragsgill upp 

til l  ett belopp på  400 Euro. 

Kyrkoskattsinbetalningar ska         

anmälas elektroniskt till Finanzamt från och 

med 2017. Tyvärr har vi i vår lilla församling 

ingen möjlighet att anmäla inbetalningen 

elektroniskt till respektive Finanzamt. När 

du deklarerar i Österrike kan du dock lägga 

till beloppet du har betalat in till Svenska 

kyrkan i Wien i    formuläret L1d. 

Har du frågor om kyrkoskatten? Kontakta 

då gärna vår kassör Cecilia Winkler. 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.se

KYRKOSKATT

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

IBAN AT74 1100 0024 1338 7800
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Kyrkorådets ledamöter väljs på kyrko-
stämman, vår församlings högsta 
beslutande organ. Stämman samman-
kallas två gånger per år, i april och okto-
ber. Generellt sker val till kyrkorådet  vid 
stämman på hösten, då antas även nästa 
års   budget och vid vårstämman ligger 
fokus på föregående års bokslut.

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

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

Det här är församlingens kyrkoråd det 
kommande året:

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

Isabell Schlyter       ledamot
Kerstin Winopal       ledamot
Sofia Hjertonsson      adjungerad 
       ledamot

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

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

Kontaktuppgifter finns på sista sidan i 
Wienbladet.

KYRKORÅD

KYRKORÅD

FÖRSAMLINGENS HÖSTSTÄMMA ÄGER RUM 
DEN 31 OKTOBER 

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
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