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FÖRORD

KYRKOHERDENS ORD

Det sista halvåret har verkligen varit på 

undantag. Den ständiga bevakningen av 

nya förhållningsregler och anpassning till 

dem har varit en betydande del av arbets-

dagen den sista tiden. Då är det skönt att 

tänka på att Kyrkan alltid levt i ett slags 

undantag. Först var apostlarna och deras 

efterföljare hotade, förföljda och jagade. 

När Kyrkan blev tillåten skakades den inifrån 

av villoläror och annat otyg, och senare har 

diverse kyrkosplittringar ägt rum. Kristna 

över hela världen har tidvis upplevt hur 

samhället där de bor har försökt hindra 

lovsången och gudstjänsten. Ändå har 

folk alltid troget samlats runt Guds Ord 

och sakrament. Vi är skyldiga dessa våra 

föregångare ett stort tack. Utan dem hade 

vi inte haft en församling att komma till. 

Därför är det så glädjande att se att ni som 

är medlemmar i Drottning Silvias församling 

tänker på samma sätt som Kyrkan gjort i 

alla tider. Ni kommer till gudstjänster-

na, även om de firas med 

begränsningar - och under 

värsta tiden i våras kom ni 

i olika omgångar till kyrkan 

när antalet som fick släppas 

in var strängt begränsat. 

När yttre omständigheter 

försökt hindra lovsången 

har vi här i Sala Terrena 

ändå upprätthållit den. Bra 

gjort! Nu fortsätter vi! Det 

är fortfarande svårplanerat 

men vi tittar framåt. Detta 

års julförsäljning organi-

seras efter ett helt nytt koncept. Titta 

längre fram i bladet så får du veta mer. 

Gudstjänster och andra aktiviteter kom-

mer att äga rum även om formerna måste 

anpassas till pandemi-läget. Vi kommer att 

fira första advent i kyrkan. Tredje advent 

som i år infaller just den 13 dec blir det 

Luciaframträdande i St Gertruds kyrka och 

julen firas ordentligt med tre gudstjänster; 

julaftons förmiddag, midnattsmässa och 

julotta.

När vi träffas finns det alltid mycket prak-

tiskt att ordna med. Församlingen är lyck-

ligt lottade med många frivilliga som ger av 

sin tid och deltar i diverse arbetsuppgifter; 

kyrkvärdar, cafévärdar, kyrkorådsledamöter 

mm mm. Just nu skulle vi kunna ta emot 

fler namn till att vara just kyrkvärd eller 

cafévärd. Om du skulle vilja pröva dina ving-

ar i dessa gebit går det bra att höra av sig 

till mig. Om man går in i en uppgift behöver 

det inte vara en evighetssyssla utan det går 

bra att ställa sig till förfogande en period 

och sedan dra sig tillbaks. En som gör på 

det sättet efter att under många år gett 

församlingen väldigt mycket är Christian 

Jelinek. Vi nämner även det längre fram i 

bladet. Nu närmar sig den tid när Kyrkan 

firar sin näst största högtid med anledning 

av att Gud själv blev människa och bodde 

bland oss. Han tog plats i Marias inre och 

hon bar fram honom till världen - till dig och 

mig. Tänk så vackert att vi får bli som Maria 

varje gång vi möts vid nattvardsbordet: Vi 

får ta emot Herren i vårt inre och bära fram 

honom till andra människor. Det är världens 

julklapp - året runt.

  Prästen  Peter
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FÖRORD

ORDFÖRANDENS ORD

Året 2020 kommer med all säkerhet att 

etsa sig in i minnet på många av oss! Det 

har varit och är ett år med extraordinä-

ra omständigheter och året har mer än 

någonsin vittnat om att vi människor inte 

styr obehindrat över oss själva och den 

värld vi lever i. Mycket mer – och klokare 

därom, har min namne från föregående sida 

- vår käre kyrkoherde, vid bl a ett flertal 

predikningar och på ett mycket upplyftan-

de sätt reflekterat över.

Ur mitt personliga perspektiv, har jag 

reflekterat över hur tidsbegreppet retroak-

tivt justerats, eller kanske blivit offer för 

viruset. Det som hände före vårens ned-

stängning av samhället känns som väldigt 

länge sedan och nästan lite avhakat. Mars 

månad och framåt är dock i färskt minne. 

Det verkar som en omvänd demenseffekt, 

trots att det som hände före, i många fall 

var mer positivt i minne, än det som kom 

sen. Trots att vi tenderar till att behål-

la positiva minnen längre/bättre än de 

negativa. 

Med denna förvirrande reflektion, vill jag 

dock hålla fast vid att inte allt är och varit 

endast negativt. För de som klarat av att 

försörja sig, och en del tid frigjordes pga 

arbetsrestriktioner, har det funnits tillfälle 

att fundera på prioriteterna i tillvaron. Det 

kan vara en nyttig övning för oss alla, om 

man därvid inte fastnar i grublerier. En del 

tidigare självklarheter har för min del istället 

blivit uppskattade företeelser. - Inget ont 

utan något gott!   

I församlingen har vi 

likaså fått tänka om 

och ompröva mycket. 

Kyrkans huvuduppgif-

ter; Gudstjänst. Mission, 

Diakoni och Utbildning står 

fast. Utmaningen har varit 

att komma fram till hur vi 

kan fullgöra dessa uppgif-

ter. Personalen och kyrkorådet har haft 

detta som prioritet sedan februari månad 

och kommer med all säkerhet att fortsät-

ta utmanas ca ett år till. Vi gör detta med 

glädje och stort stöd och uppmuntran från 

er i församlingen. Vi försöker även att bibe-

hålla och/eller utveckla de verksamheter 

som ligger många varmt om hjärtat – till 

exempel julmarknaden.

Om denna och andra uppskattade verk-

samheter, kan du läsa mer i detta Wienblad. 

Jag rekommenderar även att följa försam-

lingens verksamhet på diverse elektroniska 

medier – från hemsidan på nätet till e-mails 

och även andra e-kommunikationsgrupper. 

Det hör till ovanligheterna att jag person-

ligen rekommenderar skärm-medier, men 

även här har en berättigad viruseffekt nog 

slagit in. Till sist vill jag ge uttryck för en 

språklig önskan: Skippa ”social distansering” 

och satsa istället på fysisk distansering – vi 

vill ju ta hand om varandra!

Kyrkorådets ordförande  

Peter Ahlfont
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SVENSKAR I WIEN

KATHARINA HIEKE

En ambassadör för den svenska 
kyrkomusiken

Jag har just avslutat en två-dagars kurs 
i neurofysiologi med temat motorisk 
inlärning. Det är något jag konfronteras 
med dagligen i mitt jobb som sjukgym-
nast. Att nu få se Katharina Hieke spela 
orgel i Svenska kyrkan här i Wien, är en 
otrolig upplevelse. Det är ett strålande 
exempel på perfekt motorisk inlärning! 
Hon nästan hoppar sidledes med föt-
terna, samtidigt som hon drar i olika 
spakar och händerna dansar över tan-
genterna. Hon tittar vant i ett nothäfte. 
När det är mässa håller hon även kon-
takt med det som sker bakom henne 
med hjälp av en backspegel.

Katharina föddes och växte upp i Berlin, 
DDR. Eftersom musik alltid varit viktigt 
för henne gick hon på ett musikgymna-
sium men hon intresserade sig även för 
naturvetenskap. Redan som liten tog 
hon lektioner i piano. Intresset för orgel 
fanns redan då men det gavs inget till-
fälle att prova.

Efter gymnasietiden läste hon fysik 
på universitetet. Det tyckte hon var 
intressant och det kändes lite säkrare 
än en karriär inom musik. 1996 dok-
torerade hon. I Tyskland var det inte 
lätt att hitta ett jobb vid den här tiden. 
Hon bestämde sig för att flytta till 
Stockholm där hon tillträdde en tjänst 
på KTH, Kungliga Tekniska Högsko-
lan. 1997 började hon lite smått att 
spela orgel ändå eftersom dragningen 
till detta instrument fortfarande fanns 
där. Intresset för musik gjorde att hon 

1999 bestämde sig för att söka in till 
Kungliga Musikhögskolan. Hon kom in 
och började studera kyrkomusik, en 
bred utbildning. Hon kompletterade 
dessa studier med en specialisering 
och påbyggnad som tog 2 år och där 
hon koncentrerade sig på solistiskt 
orgelspel. 2006 tog hon examen, ett 
solistdiplom där hon spelade samtliga 
orgelverk av Maurice Duruflé, en fransk 
komponist och organist från 1900-
talet.  För detta tilldelades hon P.A 
Bergs jetong som endast ett fåtal har 
fått hittills. Under den här tiden lärde 
hon även känna sin blivande man, Peter 
Styrman, vår präst här i Svenska kyrkan 
här i Wien. 
Efter examen fick hon en organisttjänst 
i Laxå (Ramundeboda pastorat) och 
senare i Torsby (Fryksände pastorat). 

Tillsammans med sin man som då var 
präst organiserade hon orgelmässor. 
Mässan följde ett tema, ofta med tydlig 
anknytning till liturgin och kyrkoåret. 
Det var en berättelse som vävdes 
ihop med de orgelstycken som Katha-
rina valde. Det var mer musik än sång 
och det är något de har tagit upp igen 
idag eftersom vi pga situationen med 

Katharina spelar i Peterskirche
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Covid-19 inte ska sjunga så mycket.
I Fryksände kyrka drev hon ett stort 
orgelprojekt. Det var läktarorgeln som 
skulle renoveras och byggas om. Den 
hade med åren blivit ganska medtagen. 
Katharina som då jobbade tillsamm-
ansmed en orgelkonsult och arkitekt, 
berättar att hon även hade nytta av 
sina kunskaper i teknik och fysik och 
kunde på så sätt bidra med viktig infor-
mation vid arbetet. 

Katharina har även gått en utbildning i 
den sk Suzukimetoden. I den här meto-
den använder man musik på ett väldigt 
kärleksfullt sätt för att stimulera bar-
nets nyfikenhet på livet. Barn, ofta inte 
äldre än tre, fyra år lär sig så att tex 
spela fiol. Hon valde att undervisa orgel 
som första instrument. Hon beskriver 
barnens glädje när de får prova på att 
spela en orgel. Barnen lär sig snabbt att 
spela ” lilla snigel” så att taket lyfter, 
skrattar hon.  Det krävs förstås en del 
anpassning och hjälpmedel så som för-
höjningar av pedaler och högre stol. Här 
i Wien undervisar hon några barn i den 
här metoden.
Hon har publicerat en egen översätt-
ning och bearbetning av ett tyskt 
material/orgelvisning för barn. Detta 
ledde till ett samarbete med Värmland 
Opera och Värmland sinfonietta.
Katharina är efterfrågad som kammar-
musiker och som ackompanjatör för 
körer och solister. Hon har som frilan-
sorganist spelat ett stort antal konser-
ter runt om i Sverige, t ex i Stockholms 
konserthus och i Tyskland och Öster-
rike. Ofta även tillsammans med Peter 
som spelar flöjt.

I Torsby, i Fryksände pastorat, stannade 
hon några månader när familjen redan 
flyttat till Wien, och slutförde arbetet 
med renoveringen av orgeln. Hon ville 
även avsluta en del andra projekt innan 
hon i november 2018 flyttade efter sin 
man hit till Wien.

Här i Wien är hon kantor och leder den 
Svenska kyrkans kyrkokör. Hon spelar 
även i St Gertruds kyrka och Petersky-
rkan som orgelsolist eller som ackom-
panjatör. I november invigs en ny orgel i 
Pötzleinsdorf och Katharina medverkar 
med musik för två orglar tillsammans 
med Silva Manfré. Hon försöker som 
alltid få med även svensk musik.
Hon ser sig lite som en ambassadör för 
den rika svenska orgelmusiken som inte 
är så bekant här i Österrike och resten 
av Europa. 
Med stöd av den svenska ambassaden i 
Wien har Katharina och Svenska kyrkan 
dragit igång ett stort orgelprojekt. De 
beräknar att kunna starta nästa år i juni. 
Vi hoppas att flera vill höra av sig till 
Katharina för att boka en konsert, trots 
osäkerhet pg a den rådande pandemin. 

SVENSKAR I WIEN

Anna intervjuar

forts. s 6
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FÖRSAMLINGEN

JULGÅVA TILL FÖRSAMLINGEN

Hedra din fader och din moder… Kanske 

känner du igen inledningen till det fjärde 

av tio Guds bud. Det handlar om att komma 

ihåg de äldre när de blir gamla och trötta 

eller hamnar i svårigheter. I den kristna tra-

ditionen kallas också Kyrkan för vår moder. 

Som tiden har lidit de sista tre kvartalen 

vill jag uppmuntra till att läsa samman den 

traditionen med det fjärde budet.

Sedan Österrike och Europa införde diverse 

åtgärder i samhället har Svenska kyrkan i 

Wien inte kunnat leva som vanligt. Ingen 

påskmarknad hölls. Av vårens diverse ser-

veringar, likasom firande av sista april och 

nationaldag, blev endast en mycket liten 

tummetott. För församlingen har dessa 

svårigheter blivit kännbara å det ekono-

miska planet eftersom de här serveringarna 

är en viktig del av våra finanser. Därför vill 

jag fästa uppmärksamheten på att, om du 

har möjlighet, hedra denna din kyrkomoder 

inför julen.

Om du, detta mycket speciella år, skulle 

kunna ge en särskild julgåva via kontonum-

mer AT74 1100 0024 1338 7800  
gör du en stor insats för hela vår gemen-

skap.

Jag tar mig också friheten att påminna om 

hur man blir medlem (och upprätthåller 

sitt medlemskap) i församlingen, nämligen 

genom att erlägga den fastställda med-

lemsavgiften (se sid 27) samma konto-

nummer som ovan. Det är också möjligt 

att betala sin kyrkoskatt till vår församling 

om du är anmäld som Evangelisch.

Slutligen önskar jag dig en fridfull och god 

jul och hoppas att du även själv får en liten 

julklapp.

Peter Styrman

Kyrkoherde

Det är speciellt skandinaviska kvinn-
liga konsertorganisterna och kompo-
nisterna som hon på det här sättet vill 
främja. Hon erbjuder olika kyrkor men 
även privatpersoner, konserter som 
skräddarsys och anpassas till orgeln och 
de önskningar som de intresserade har. 
Det kan vara fyrhändigt, på två orglar 
eller en orgel och en flygel. Naturligtvis 
kommer det också att spelas klassisk 
standardrepertoar. Katharina kommer 
att samarbeta med flera skandinaviska 

organister så som Mirella Sarp och 
Maria Löfgren. Det känns viktigt för 
henne att det är just kvinnor som lyfts 
fram i en annars mansdominerad genre. 
Det är intressant att höra Katharina 
berätta om sin musik. Hon visar oss sin 
lägenhet och från övervåningen hörs 
dottern öva fiol. I vardagsrummet står 
Katharinas orgel och en cembalo och 
ett gammalt instrument som heter kla-
vikord. Ett hem fullt av musik!

Anna Jakobson
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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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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

BIBELKOMMENTAR

Apostlarnas gärningar

I Nya testamentet finns fem historiska 

böcker. Fyra av dem handlar om det som 

hände runt Jesu jordeliv; vi kallar dem 

evangelier. Den femte handlar om vad de 

människor som träffat Jesus och berörts 

av hans liv gjorde efter hans död på korset 

hans uppståndelse och himmelsfärd. Det 

är boken Apostlagärningarna och den är 

oerhört viktig för Kyrkan. Författaren är 

identisk med den som skrev evangeliet 

enligt Lukas. Detta var ett tvådelat verk 

vars adressat kallas Teofilos, ett grekiskt 

namn skulle kunna översättas ungefär till 

Den som älskar Gud. Den översättningen 

öppnar för att Lukas båda skrifter, evang-

eliet och apostlagärningarna, vänder sig till 

just dig som är döpt.

Ordet apostel betyder utsänd. Strax före 

den uppståndne Jesus togs upp till himlen 

sände han sina lärjungar till alla folk - ja, till 

jordens yttersta gräns. Då blev de apost-

lar, alltså utsända. I Apostlagärningarnas 

28 kapitel får vi följa vad som skedde när 

de första apostlarna drog ut i världen. De 

grundade församlingar där de drog fram 

och i deras berättelser får vi mycket goda 

råd även för dagens kyrkoliv.

I de första kapitlen är det Petrus som är 

huvudperson. Det handlar om hur det glada 

budskapet att Jesus besegrat döden sprids 

bland judarna. Vi får följa de konflikter som 

uppstår när den nya läran möter de gamla 

traditionerna, men framförallt får vi ta del 

av den sammanhållning och kärlek som för-

enar kristna till församlingar och Kyrka. Vid 

ett tillfälle fälls omdömet om dem: Se hur 

de älskar varandra.

Apostlagärningarnas andra huvudperson 

heter Paulus. Han var en stark motståndare 

till apostlarnas lära och kände sig kall-

lad att utrota den. Ofta skedde det med 

grymma metoder. När han var på väg till 

Damaskus för att förfölja de kristna fick 

han en uppenbarelse i vilken han såg ett 

bländande ljus och hörde den uppstånd-

ne Jesus tilltala honom och sända honom 

som apostel till hednafolken, alltså de folk 

som inte var judar. Paulus blev omvänd på 

stället och började predika den Jesus han 

tidigare hånat och avvisat. När Petrus pre-

dikade lokalt i Jerusalem med omnejd reste 
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PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

den Helige Ande fortsätter sitt verk med 

Kyrkan, dvs apostlarna och alla oss kristna 

i deras efterföljd, som de utvalda att agera. 

Utifrån Jesu första sändning av apostlarna 

vid himmelsfärden har sändningen till tjänst 

i Guds rike förmedlats till oss som nu får 

samlas och fira gudstjänst.

Hela bokens syfte är att vara uppbygg-

lig. Lukas vill förkunna genom att berät-

ta. Därför är hans främsta ärende inte att 

teckna en heltäckande historia, utan han 

vill lyfta fram de delar som är viktiga för 

en Kyrkas liv och växt. Uppmärksamheten 

riktas mot avgörande tecken på att Jesus 

genom den Helige Ande fortsätter att 

verka på jorden även efter korsfästelsen, 

döden, uppståndelsen och himmelsfärden. 

Bokens syfte är att uppmuntra dig som 

läser att gå in i din kallelse, engagera dig 

i din församling, begrunda din kallelse och 

vara med i den stora gemenskapen som här 

på jorden går ut i hela världen för att göra 

alla folk till lärjungar och i himlen står inför 

Guds tron och sjunger hans lov.

Sändningen tog sin början på himmelfärds-

berget som Apostlagärningarna berättar. 

Den har därefter aldrig avstannat. Vi sänds 

fortfarande. Från varje söndags högmässa 

sänds vi ut att möta andra människor och 

vara kristna för dem, på samma sätt som 

Paulus var det för dem han mötte på sina 

resor och Petrus för dem som upptäckte 

att Jesus var uppfyllelsen av det löfte som 

Gud givit sitt folk.

                Peter Styrman

Kyrkoherde

Paulus ut i världen till främlingar. Möjligen 

var Lukas, författaren, med på några av 

hans resor. I apostlagärningarna får vi några 

glimtar från församlingslivet på olika platser 

runt Medelhavet.

Det är intressant att många av de mot-

gångar och problem som berättas om redan 

de första åren efter uppståndelsen går att 

känna igen i de utmaningar som kyrkan 

möter idag. Frågor och invändningar är 

likartade. Detta är en anledning till att just 

den här boken fortfarande är aktuell och 

kan ge god vägledning till dagens kristna.

Ändå handlar Lukas viktigaste bidrag till 

dagens kyrka om rutiner och ordningar 

för församlingsliv och kyrklig verksamhet. 

Här får vi läsa om successionen i läran; om 

val, utnämning och vigning av apostlar. 

Det berättas om hur diakonens ämbete 

växer fram och klara ordningar för hur 

sådana kallas. Det finns förebildliga exem-

pel på dopundervisning, på hur man skall 

ta upp ekonomiska bidrag som folk vill ge 

till sin församling (ungefär kyrkoavgift) 

och instruktioner för insamlingar för hjälp 

till fattiga. När stora frågor skall avgöras 

samlas kyrkan till rådslag, kyrkomöte. 

Lukas berättar hur det gick till och på vilka 

grunder beslut fattas: Samråd som leder 

till samsyn.

Med fog kan sägas att Apostlagärningarna 

är vår tidigaste kyrkohistoria. Författaren 

vill visa hur den uppståndne Kristus genom 
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HÄNT HÖSTEN 2020

LOPPIS

ÄRTSOPPA

En annan regelbunden tradition i vår för-

samling är ärtsoppetorsdagen. Den avhölls 

den 22 oktober och med hänsyn till rådan-

de smittoläge var borden dukade i såväl 

caféet och biblioteket, som ute på inner-

gården. I år erbjöds hemkokad ärtsoppa, 

välstekta pannkakor och specialimporterad 

punsch. Reservera gärna torsdagen den 15 

april; då puttrar soppkitteln nästa gång.

Loppis anordnades i samarbete med Finska 

församlingen den 13 september. En något 

mindre skara än vanligt drogs till de fres-

tande försäljningsstånden på innergården, 

men kommersen firade triumfer. 

Vill du vara med och hyra bord vid vårens 

loppis går det bra att redan nu anmäla 

intresse till wien@svenskakyrkan.at.

Sophie fyndar
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HÄNT HÖSTEN 2020

Den 4 oktober var det stor högtidsdag i 

församlingen. Dels firade vi kanelbullens 

dag med öppet café hela eftermiddagen 

och Annas nybakade bullar; dels var det 

också den Helige Mikaels dag och det är 

vår kyrkas invigningsdag. För 34 år sedan 

invigdes Sala Terrena till gudstjänstrum 

och Mikaelsdagen kan därför anses som 

vår kyrkas födelsedag. I år fick hon en 

vacker present: en handbroderad altar-

duk . Runt dess kant löper hålsöm och den 

pryds centralt av motivet från järngrinden 

på innergården.

4 OKTOBER

Ett altare har oftast tre dukar. Den understa 

är oftast av grovt tyg och dess syfte är att 

vara ett skydd för själva altarbordet. Den 

mellersta kan vara i lite finare tyg och bör 

gå ner över kanterna på altarets sidor, lik-

som rama in det. Den översta duken, den 

egentliga altarduken är av finaste tyg. Hela 

altaret är en Kristussymbol. Det inramade 

altaret kan efter kyrkoårets växlingar ses 

som en krubba eller som en grav. Alla dukar 

är gjorda av linne för att påminna oss om 

det lindade Jesusbarnet eller den döde 

Herrens linnebindlar. Rent konkret lägger 

vi ju också Kristi kropp på altarets linne när 

vi firar mässan.

Med den nya altarduken har vi nu två dukar 

att omväxlande användas överst på altaret; 

en något enklare och så denna nya brode-

rade. Ett stort tack till kantor Katharina för 

nedlagt arbete och konstnärligt uttryck.

Altaret i Sala Terrena

Följ oss på Instagram 
Instagram.com/svenskakyrkanwien
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KALENDARIUM

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

Ons 18 18:00 Vespermässa

Sön 22 11:00 Högmässa 
 Domsöndag
 Kristi återkomst

Ons 25  18:00 Vespermässa

Sön 29 11:00 Högmässa 
 1 Advent
 Ett nådens år

DECEMBER

Ons 2 18:00 Vespermässa

Fre 4 Adventsgudstjänst 
 Prag

Lör 5 Adventsgudstjänst
 Budapest

Sön 6 11:00 Högmässa
 2 Advent
 Guds rike är nära

Ons 9 18:00 Vespermässa 

Lör 12 Advents/ Luciagudstjänst
 Salzburg

Sön 13 11:00 Laudesmässa
 3 Advent
 Bana väg för Herren
 Luciagudstjänster i
 St. Gertrud Kirche
 Se sidan 16

NOVEMBER

Ons 16 18:00 Vespermässa

Sön 20 11:00 Högmässa
 4 Advent
 Herrens moder

Ons 23  18:00 Vespermässa

Tor 24 11:00 Julbön med krubban
 Julafton
 
 22:00 Julnattsmässa
 Julnatten 
 Den heliga natten

Fre 25 8:00 Julotta
 Juldagen
 Jesu Födelse

26 december - 5 januari jullov

JANUARI

Ons 6  18:00 Vespermässa

Sön 10  11:00 Högmässa
 1 efter trettondagen
 Jesu Dop

Ons 13 18:00 Vespermässa

Sön 17  11:00 Högmässa
 2 efter trettondagen
 Livets källa

Ons 20 18:00 Vespermässa

Sön 24 11:00 Högmässa 
 3 efter trettondagen
 Jesus skapar tro

VINTERN  2020/2021
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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

Seniorgrupp: 

1:a onsdagen i månaden kl 15:00

Ung i Wien:

Den 10:e i varje månad 

Stickgrupp:

En torsdag i månaden

Svenskar i Prag:

En lördag i månaden

Se hemsida för exakt datum och tid

 

   GRUPPER OCH KÖRER

Ons 27 18:00 Vespermässa

Sön 31 11:00 Högmässa 
 Septuagesima
 Nåd och tjänst

FEBRUARI

Ons 3 18:00 Vespermässa

Sön 7 11:00 Högmässa 
 Kyndelsmässodagen
 Uppenbarelsens ljus

Ons 10 18:00 Vespermässa

Sön 14 11:00 Högmässa 
 Fastlagssöndagen
 Kärlekens väg

Ons 17 18:00 Vespermässa

Sön 21 11:00 Högmässa 
 1 i fastan
 Prövningens stund

Ons 24  18:00 Vespermässa

Sön 28 11:00 Högmässa 
 2 i fastan
 Den kämpande tron

MARS

Ons 3  18:00 Vespermässa

Sön 7 11:00 Högmässa 
 3 i fastan
 Kampen mot ondskan

VINTERN  2020/2021

Ons 10  18:00 Vespermässa

Sön 14 11:00 Högmässa 
 Midfastosöndagen 
 Livets bröd

Ons 17  18:00 Vespermässa

Sön 21 11:00 Högmässa 
 Marie bebådelsedag
 Guds mäktiga verk
 Påskmarknad
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PÅ GÅNG
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JUL

JULMARKNAD

I år har vi anpassat vår julmarknad till aktu-

ella restriktioner. Istället för trängseln och 

trivseln i en stor lokal under en dag ordnar 

vi med försäljning under flera dagar mellan 

28 november och 8 dec i våra egna lokaler 

på Gentzgasse 10. 

Vi kommer erbjuda ungefär samma varor 

som vanligt i våra två försäljningsrum, och 

på innergården blir det enkelt fika och glögg 

om vädret tillåter.

För att slippa trängsel har vi ordnat med 

tidsbokning. Vi tar in max 8 besökare sam-

tidigt i varje lokal. Vi släpper in besökare 

utan bokning i mån av plats. Alla inne i loka-

lerna måste bära mask.

Med hjälp av QR koden på vänster sida eller 

med följande adress kommer du till öppet-

tiderna och tidsbokning:

www.svenskakyrkan.at/julmarknad 

Hos Svenska kyrkan i Wien kan du beställa 

din svenska julmatkasse. I år har vi utökat 

sortimentet med godis och julpynt. Sidan 

är öppen för beställningar till 2 dec 2020. 

När du fått din bekräftelse bokar du tid 

för hämtning och betalar in minst 50% av 

summan. Resten av beloppet betalar du vid 

avhämtningen, då finns det även möjlighet 

att fika och att handla i vår julbutik.

Hämtning av beställda varor sker hos 

Svenska kyrkan i Wien, Gentzgasse 10, 

1180 Wien, följande dagar:

Fredag 18 dec kl 12-18:00

Lördag 19 dec kl 13-17:00

Söndag 20 dec kl 13-17:00

Med följande adress kommer du till beställ-

ningssidan för julmatskassen: 

www.svenskakyrkan.at/shop

JULMAT

JUL



WIENBLADET

16

PÅ GÅNG

DECEMBER

LUCIAFIRANDE

Söndagen den 13 december på självaste 

luciadagen kommer luciagudstjänster äga  

rum i St Gertruds kyrkan under eftermid-

dagen. 

Det beror på rådande Coronarestriktioner om och hur vi kan genomföra våra evenemang. 

Håll utkik på vår hemsida och i veckobrevet så att du vet vad som gäller! 

www.svenskakyrkan.at

För närmare information om tider och 
genomförande se veckobrev och sociala 
medier. 
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FEBRUARI

SEMLECAFÉ

tisdag den 16 febuari  kl 14:00-18:00

Semla, hetvägg, fastlagsbulle, fettisdags-

bulle - kärt barn har många namn!

Vad man än väljer att kalla denna älskade

marsipan- och gräddfyllda vetebulle

så måste man innan fastan går

in ha ätit minst en, enligt någon klok

forskare. 

Sålunda erbjuder vi hembakta

semlor i vårt café som håller öppet

hela eftermiddagen.

PÅ GÅNG
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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: Anna Waldén

Mail: skutwienvolontar@gmail.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



19
NR. 3/2020 ÅRG 38

TONFISKARNA 0-6 ÅR

INFORMATION OM GRUPPER

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

Kyrkokören är en vuxenkör för var och 

en som tycker om att sjunga på svenska. 

Kören medverkar regelbundet i kyrkans 

gudstjänster samt vid traditionella högti-

der så som Lucia, Valborg, nationaldagsfi-

rande samt midsommarfirande. Med jämna 

mellanrum samlas vi till After choir efter 

körövningen. Välkommen att prova på.

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Bor du, eller befinner du dig tillfälligt i Prag 

och är över 18 år? Då har du möjligheten 

här att få kontakt med andra svenskar och 

svenskintresserade i Tjeckien.

Vi träffas kl 19:00 den andra lördagen i 

månaden på Lya Beer Café, Krymska 39, 

10100 Praha.

Kontakt: Johan Pihl

Tel: +43 699 186 47 317

E-mail: pihl_j@hotmail.com

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

printed by:
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INFORMATION OM GRUPPER

SENIORGRUPPEN

Första onsdagen i månaden kl 15:00 sam-

las ett piggt gäng damer och herrar kring 

kaffeborden på Gentzgasse. 

Samtal, senaste nytt och trevlig samvaro. 

Vårt namn till trots har vi ingen åldersgräns, 

alla är hjärtligt välkomna! 

Kontakt: Anita Kager

Tel. 02243-37867 

Mobil: 0676-5909407

Mail: kager-anita@aon.at 

Bor du i Wien med omnejd och är över 18 

år? Då är du varmt välkommen till våra 

träffar i Svenska kyrkans lokaler.

 

Vi träffas den 10:e varje månad och pratar, 

fikar, spelar spel m.m. 

Har du tips om något som händer i stan, säg 

gärna till i god tid så gör vi en aktivitet av 

det! Inget anmälningskrav, men hör gärna 

av dig om du tänker komma, det underlät-

tar ev. matplanering!

Kontakt: Anna Waldén

mobil 0699-161 691 08

Email: skutwienvolontar@gmail.com

UNG I WIEN

Seniorgruppen träffas första onsdagen i månaden.
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INFORMATION OM GRUPPER

STICKCAFÉ

VESPERMÄSSA

KONFIRMANDER

Vi träffas en torsdag i månaden för att 

sticka, eller virka och prata.  Ta med dig 

det du stickar på, så att vi kan inspireras

av varandra!

Om intresse finns kan vi också sticka till ett 

hjälpstickningsprojekt. 

Ingen kostnad, men lägg gärna en slant för 

fikat!

Vänligen anmäl dig till Ida Ahlfont

Mail: stickflickorna@hotmail.se.

Förutom vigselvälsignelse och dop finns 

också möjlighet till konfirmandläsning på 

Svenska kyrkan. Är du mellan 14-16 år och 

är intresserad av att veta mer om konfir-

mandläsning så kontakta kyrkoherden. 

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

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

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

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

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

Det här är församlingens kyrkoråd det 
kommande året:

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

Isabell Schlyter       ledamot
Kerstin Winopal       ledamot
Sofia Hjertonsson      adjungerad 
       ledamot

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

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

Kontaktuppgifter finns på sista sidan i 
Wienbladet.

KYRKORÅD

KYRKORÅD
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KYRKORÅD

Jag kom till Wien som student 1999 och 
bodde då i ett studentrum lite längre upp 
på Gentzgasse. Det var så jag hittade till 
Svenska Kyrkan i Wien. Därefter har det 
blivit många gudstjänster och fina stun-
der ihop med församlingen här. 

Efter två terminer i Wien flyttade jag 
hem igen, men kom tillbaka året därpå 
och sedan har det fortsatt så. Några år 
här, några år där. Nu är jag föräldraledig 
och bor ute i Pressbaum tillsammans 
med min sambo Markus och våra barn 
Ludvig och Klara. Jag spelar klarinett, 
sjunger gärna och får väl beteckna mig 
som lidelsefull löpare. Jag är jurist och har 
haft turen att få intressanta jobb var jag 
befunnit mig. Ofta har mitt arbete varit 
relaterat till migrationsfrågor. Nu ser jag 
fram emot att dra mitt strå till stacken 
genom arbetet i kyrkorådet.

SOFIA HJERTONSSON

KYRKORÅDET FÖRÄNDRAS

Efter gudstjänsten söndagen den 18 
oktober hölls årets höststämma. Höst-
stämman har bland annat till uppgift 
att välja kyrkoråd, revisorer och valbe-
redning, men även fastställa budget för 
kommande år. Så blev det även i år under 
Arne Hagbergs vana mötesledning. Val-
beredningen föreslog att avgående kyr-
korådsledamöter och revisorer återväljs, 
vilket enhälligt beslutades av stämman. 
Likaså föreslog valberedningen att adjun-
gera Sofia Hjertonsson till kyrkorådet för 

att bland annat stärka rådets juridiska kom-
petens under kommande mandatperiod. 
Stämman biföll även detta förslag enhälligt. 

Till valberedningen återvaldes Herbert 
Winopal och därtill valdes Anders Rosen-
gren. Stämman tackade Ingela Johansson 
och Anders Nilsson för sina insatser i valbe-
redningen de senaste åren.

Sofia Hjertonsson
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FÖRSAMLINGEN

KYRKAN BEHÖVER MÅNGA HÄNDER NÄR DET HÄNDER

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

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

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

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

Tack!

Livet i vår församling är helt beroende av er 

medlemmar. Många är det som gör frivilliga 

insatser på olika sätt. En av dessa flitiga 

under de senaste åren har varit Christian 

Jelinek. Han har varit ledamot i kyrkorådet 

och där bidragit med sin specialistkunskap 

gällande fastigheter och byggnader. När det 

gäller julmarknaderna har han inte bara varit 

ett kugghjul i ett stort maskineri utan ett av 

drivhjulen och tack vare hans noggrannhet 

har vi kunnat ta emot så många gäster varje 

år. Nu tar Christian insikten från bibelbo-

ken predikaren (Pred 3:1ff) på allvar. Där 

står det att allt har sin tid och han drar sig 

tillbaka från sina engagemang för den här 

gången och församlingen uttalar sitt varma 

tack för en professionell frivilliginsats som 

värderas mycket högt!

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

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

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


