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FÖRORD

KYRKOHERDENS ORD

Nu har vi kommit en bit in på årets höst-

termin. Äntligen kunde vi bjuda in till nor-

mala gudstjänster, körer och andra grupper 

igen. Visst märks det att många fortsätter 

att vara försiktiga och det är väl bra. Dock 

är det församlingens uppdrag att erbjuda 

mötesplatser mellan människor och mellan 

människor och Gud. Frågan vad som är en 

församlings uppgift är ett mycket aktuellt 

ämne just nu. Hela strukturen på Svenska 

kyrkan i Utlandet skärskådas fn på många 

sätt. Kyrkostyrelsen i Sverige är mycket 

angelägen om att församlingarna verkli-

gen lever upp till att vara kyrka. Under hela 

2020 och 2021 pågår utredningar som 

berör alla församlingar inom SKUT. Vi har 

svarat på frågor, skrivit remissinlagor och 

haft besök av sådana som skall notera hur 

församlingslivet i Wien framstår.

Kyrkoordningen säger: Församlingen är 

Svenska kyrkans grundläggande enhet. Det 

är i församlingarna som det verkliga kyrko-

livet levs. Vidare står detta: Församlingens 

grundläggande uppgift är att fira gudst-

jänst, bedriva undervis-

ning samt utöva diakoni 

och mission. Syftet är att 

människor ska komma till 

tro på Kristus och leva i 

tro, en kristen gemenskap 

skapas och fördjupas, Guds 

rike utbredas och skapelsen 

återupprättas. Allt annat 

som församlingen utför är 

stöd för och en konsekvens 

av denna grundläggande 

uppgift. 

När jag läser detta gläds jag över att tjänst-

göra här i Wien. Här har kloka människor 

under lång tid verkat just i den riktning som 

en församling skall göra. Det är inte alltid 

lätt. Församlingen är stor och att nå fram 

överallt med Gudstjänst, Undervisning, 

Diakoni och Mission är en marig utmaning. 

Här fanns dock en plan som jag fått gå in i 

och medverka till att utveckla och jag vågar 

nog säga att vi är ganska gott på väg. Det 

är inget som prästen skall ta åt sig äran av, 

snarare är det ett tecken på fungerande 

församlingsliv. 

Vår församling har några som tar ansvar för 

styrning och ledning, andra för praktiska 

ting i våra lokaler och åter andra som ser 

till att vi kan hålla oss flytande ekonomiskt 

med marknader och annat. Allt det som ni 

medlemmar gör i vår församling bidrar till 

att vi lever upp till kyrkoordningens defi-

nition av församling vilket ger goda förut-

sättningar att vi skall kunna fortsätta det 

som tidigare församlingsmedlemmar byggt 

upp. Nästa år, 2022, skall vi faktiskt fira att 

Svenska kyrkan varit närvarande i Wien i 

100 år. Innan dess har vi dock ett viktigare 

firande: Julen. Kyrkan påminner sig hur Gud 

själv lämnar sin himmelska härlighet för att 

bli en av oss på jorden. Med hjälp av en 

människa som sa ”ja” - Maria - kunde han 

födas här och göra så mycket gott för oss 

människor. I hans efterföljd får vi fundera 

på vad vi kan lämna bakom oss för att göra 

gott för andra människor. I Marias efterföljd 

får vi öva oss i att säga ”ja” till Guds kallelse. 

Välkommen att fira med din församling!            

     

Prästen Peter
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ORDFÖRANDENS ORD

Hösten 2021 har i skrivande stund kom-

mit till den härliga punkten, då det mesta 

av färgpalletten är synlig, vackra soliga 

dagar med långt släpljus förgyller dagen 

och just nu fullmånen som skapar nattens 

mystik. Jag kommer osökt att tänka på den 

naturromantiske målaren Kasper David-

Friedrich, som hade en fantastisk förmåga 

att fånga och förmedla dessa stämningar i 

bild. Stämningsbilderna av KDF är myck-

et inspirerande och lockar fortfarande 

människor ut i naturen för att uppleva och 

med olika medel hålla fast dessa värdefulla 

momentintryck

Hösten är ju även en tid för att komma 

in, samlas och stärka gemenskapen. 

Skördeintag och efterföljande festligheter 

är ett bra exempel på det. I dessa festlig-

heter är tacksamhet ett centralt begrepp. 

På tyska är ju begreppet ”Erntedankfest” 

ännu tydligare än i vårt modersmål. Vi är 

tacksamma för det som oss tilldelats och 

att det t ex kunde bli en skörd att livnära sig 

på – och vi firar uppsluppet. Hösten är även 

tiden då vi speciellt visar tacksamhet för 

de som föregått oss. För de flesta är detta 

mycket personligt, ändå firar och visar vi 

gärna denna tacksamhet tillsammans i kyr-

kan – inte uppsluppet, men tillsammans. 

Samhörigheten i de ovan nämnda firandet 

skapar stämning och just dessa specifika 

stämningar hör hösten till.

I många utlandsförsamlingar är hösten även 

en tid för att samlas kring arbetet med 

marknadsförberedelser - så även hos oss. 

För många av oss är det förknippat med 

stämning och gemenskap. Arbetet kulmi-

nerar i själva marknaden, som – förutom 

slitsamt arbete, traditionellt är formad som 

en fest för besökaren. I år kan vi inte ”fira” 

julmarknad enligt gammal tradition, men vi 

har ett interessant upplägg att erbjuda, där 

mindre delar av gemenskap ändå erbjuds. 

Mer om detta senare i Wienbladet och i 

annan församlingskommunikation.

Från kyrkorådets sida är vi mycket tack-

samma för den stora uppslutning kring 

marknaderna (jul och påsk), oavsett om 

Du kommer till förberedelser eller till själva 

marknaden – eller både och. Tillsammans 

skapar vi den stämning som gör att de fles-

ta av oss vill komma tillbaka. 

Här sluter sig min cirkel denna gång kring 

sammankomst, stämning och tacksamhet.

I den andan vill jag hälsa dig välkommen till 

årets marknad!

Avslutningsvis vill jag tacka redaktionen för 

idérikt och idogt arbete och önska dig god 

läsning ur detta Wienblad. 

Peter Ahlfont

Ordförande i kyrkorådet
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ANNIKA MARKOVIC             

- NY AMBASSADÖR I WIEN

Annika tar emot oss i representati-
onsvåningen i Schwedenhaus på den 
svenska ambassaden i Wien. Jag frågar 
henne hur hon skulle presentera sig 
själv och då säger hon följande: ”Jag 
är en globetrotter som trivs med att 
flytta runt jordklotet”!

Annika är född 1964 i Stockholm. Hon 
genomgick Utrikesdepartementets 
diplomatutbildning efter att hon tagit 
civilekonomexamen. Hon har tjänstg-
jort vid svenska FN-representationen 
i New York. Hon har även arbetat som 
miljöambassadör för Miljödepartemen-
tet och Utrikesdepartementet.
Wien är hennes femte ambassadör-
placering. Redan 2003 tillträdde hon 
den första tjänsten och var då den 
yngsta svenska ambassadören. Det 
var i Manila, Filippinerna. Hon har även 
tjänstgjort i Brasilien, Frankrike och nu 
innan Wien, i Nederländerna. I Paris 
satt hon som ambassadör för FN-or-
ganisationen UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization), och OECD (Organiz-
ation for Economic Cooperation and 
Development).

Till Wien kom hon i augusti i år. Det 
första kontraktet är alltid på tre år och 
sedan kan det förlängas med ett år, 
två gånger. Alltså kan man som längst 
stanna fem år. Det beror på hur rege-
ringen bestämmer och vad Annika och 
hennes familj vill. Annika är här med sin 
man. Hon har tre barn som alla flyttat 

hemifrån redan och har sina liv i Stock-
holm. Hon trivs i Wien och tycker att 
det är en sådan välkomnande stad och 
lätt att komma in i. Det fina vädret har 
också gjort att hon och hennes man har 
kunnat vandra runt lite för att upptäcka 
Wien. 

Som ambassadör är hon först och 
främst chef för ambassaden men sedan 
är hon även svensk representant till de 
olika FN-organisationerna som finns i 
Wien. Hon kommer också bli sidoack-
rediterad ambassadör till Slovakien. 
Annika tycker att det är kul och intres-
sant med multilaterala förhandlingar 
och det är något hon jobbat mycket 
med. Hon tycker att det är väldigt 
givande att träffa så många represen-
tanter från olika länder. Man upptäcker 
ibland att länder som ligger långt ifrån 
Sverige ändå har samma syn på viss 

Annika Markovic könner sig hemmastadd i den vackra

festsalen i Schwedenhaus på Liechtensteinstraße
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utveckling som vi. Detta internatio-
nella arbete är väldigt givande! Det är 
intressant att få lära känna Österrike 
och dess politik på detta sätt. Just nu är 
det ju också rätt turbulent i Österrike!

Till hennes uppgifter hör också att 
se hur Österrike och Sverige kan för-
stärka sitt samarbete. Vi har ju ett nära 
samarbete inom EU, säger hon. Det 
kanske finns nya områden, där vi kan 
arbeta ihop! Just nu pågår ett gemen-
samt projekt för att uppmärksamma 
att förintelsen och allt som skedde då 
inte får glömmas bort. Den 13 okto-
ber deltog hon i ett symposium om 
detta i Wiesenthalinstitutet. I Sverige 
anordnades samtidigt ett internatio-
nellt forum i Malmö angående förin-
telsen. Där deltog även statsministern. 
En annan uppgift är att främja bilden 
av Sverige i Österrike. För att göra det 
anordnas olika evenemang. I höst har 
det anordnats ett Symposium, där man 
jobbat kring frågor om de österrikiska 
Nobelpristagarna. Även Svenska kyrkan 
spelar en viktig roll för att sprida infor-
mation om Sverige och hon hoppas 
kunna fortsätta det samarbetet. Hon 
besökte kyrkan då 35-årsjubileet fira-
des. Annika berättar att även i krissitu-
ationer är samarbetet med den Svenska 
kyrkan viktig. Det blev hon varse om 
vid terrordådet i Paris 2015.

Jag frågar om hon hunnit njuta av något 
kulturellt än och hon berättar att hon 
och hennes man besökt en konsert i 
Grafenegg och att hon tycker mycket 
om klassisk musik. Annika försöker 
komma ut och jogga regelbundet och 

hon hoppas även kunna vandra en del. 
Hon tycker att det är så härligt att det 
finns så många vandringsleder på nära 
håll. De har även tänkt att hinna åka lite 
skidor.

Jag berättar om alla baler som vi har 
här i Wien, förutsatt att de får anord-
nas. Annika var på en sådan bal under 
sin vistelse i Manila och skulle gärna 
vilja gå i Wien. Operabalen är en tra-
dition som förs vidare av ambassader 
runt om i världen. Annika hoppas att 
även Österrike kan lätta på sina Coron-
arestriktioner snart. Hon hoppas att 
fler låter vaccinera sig. När vi avslutar 
intervjun, frågar Annika i sin tur vem jag 
är och hur det kommer sig att jag är i 
Wien. Det känns kul att hon intresse-
rar sig och jag tänker på att hon, i sin 
yrkesbana, ju måste ha träffat många 
utlandssvenskar. Hon utstrålar en posi-
tiv energi och glädje! 

Wienbladet tackar Annika Markovic för 
intervjun!           
         Anna Jakobson

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN

Wienbladets reporter, Anna Jakobson
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SARA-MIA FALCHETTO

Sara-Mia Falchetto har bott i Wien sedan 

1998 då hon på vinst och förlust åkte hit 

från sin hemstad Göteborg för att plugga 

tyska. Hon har två egna döttrar och tre 

bonus barn (delvis vuxna) tillsammans med 

sin sambo. Sedan 2019 driver hon sin egen 

praktik för psykoterapi i Wien. Tidigare har 

hon bland annat jobbat som socialarbetare 

och även varit stödperson åt personer med 

alkohol-och drogberoende.

Sara-Mia kom i kontakt med svenska kyr-

kan genom kören som hon medverkat i som 

sopran i över 20 år. Med barnen har hon 

besökt diverse barn-och sånggrupper och 

är även en hjälpsam hand på julmarknaden. 

 

Hur kom det sig att du flyttade till 
Österrike?

Det var en ren tillfällighet att det blev 

Österrike. En kompis och jag visste inte 

riktigt vad vi skulle göra efter studenten. 

Eftersom vi hade lärt oss lite tyska på 

gymnasiet, så tänkte vi att vi kanske ska 

använda oss av det. Därefter hittade vi en 

13 veckor tyskakurs här i Wien och vi gav 

oss av med tåget mot Österrike. Sedan var 

inte tanken att jag skulle stanna här resten 

av livet...

 

Varför blev du psykoterapeut?
Efter att ha arbetat många år som socio-

nom där man försöker ordna folks tillvaro, 

var det ett ganska logiskt steg för mig att 

fördjupa mig i människors inre problematik. 

Vad är ditt special område som
psykoterapeut? 
Jag är utbildad som systemisk familjetera-

Sara-Mia Falchetto med terapeut-tränade hunden Sherlock
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peut och arbetar med alla olika konstella-

tioner: enskilda samtal, par och familjesam-

tal. Jag ser psykoterapi som en resa man 

gör tillsammans, som en detektivresa för 

att hitta nya eller gamla (glömda) sätt att 

handskas med världen. Ibland krävs det att 

man tittar bakåt för att bli medveten om 

vad det är för mönster som står i vägen och 

ibland räcker det att rikta blicken framåt 

men i andra vinklar.  Vi har lärt oss olika 

mönster på vår levnadsväg och vi är vana 

att vandra dom vägar vi känner till. Går 

man till mig så är risken stor att man vill 

testa nya stigar som måste vandras och 

testas ett par gånger för att sedan även 

dom kunna bli invanda och bekväma. Det 

är som att bygga en helt ny väg. Du måste 

först hugga ner träden, och sedan vandra 

en ojämn och smal stig som så småning-

om blir till en bred och härlig landsväg. Och 

du kan alltid välja den gamla vägen om du 

vill, för den försvinner inte bara för att vi 

bygger till.

 

Vad är det vanligaste problemet vid 
psykisk ohälsa?
Det är svårt att säga, det kan tyda sig på 

dom allra konstigaste sätt. Det visar ju sig 

oftast igenom att man helt enkelt inte mår 

bra, och att man liksom står i vägen för sig 

själv och sin egen hälsa. Men det kan även 

vara omvärlden som reagerar på att något 

inte stämmer. Jag ser allt det här som kallas 

diagnoser som ett sätt att förhålla sig till 

världen, som en möjlighet att överleva. Till 

exempel kan en depression ha funktionen 

att skydda dig från tex för mycket stress 

eller svåra prov, den liksom stänger av dig 

så att du slipper konfronteras. Det är som 

om kroppen tar till olika metoder för att 

man ska kunna ta sig igenom olika situa-

tioner och det på ett sätt som då inte är 

speciellt hjälplig. 

Det jag ser som min uppgift är att då 

gemensamt ta reda på varför den här 

skyddsfunktionen har skapats, vad det är 

som hänt så att den har varit nödvändig. 

Sedan går vi på jakt efter nya möjligheter 

och testar oss fram.

 

Har det tillkommit mer psykisk ohälsa 
hos folk under pandemin?
Ja. Framförallt hos unga personer. Det är 

som om dom blivit berövade på den där 

känslan att man liksom är odödlig och att 

allt kommer att bli bra. Det råder mycket 

större oro hos ungdomar idag. Det som 

även ökat är ätstörningar, vilket är ganska 

logiskt, eftersom en ätstörning ofta är ett 

försök att upprätthålla kontroll. 

 

Vad är ditt bästa råd för personer som 
har pandemiångest?
Det är nog att relativera lite. Att försö-

ka leva i det som är nu för allt kan vi inte 

påverka. En idé är att försöka hitta en 

kompromiss med sig själv när det gäller alla 

säkerhetsåtgärder. Man får väga av för sig 

själv vad som är viktigast just nu. Sedan så 

klart att vaccinera sig.

Var är din favoritplats i Österrike?
På ängen utanför Schloß Wilhelminenberg, 

där man kan se över hela Wien en vacker 

dag.

SVENSKAR I FÖRSAMLINGEN
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Vad är din österrikiska favoriträtt? 

En riktig klassisk Rindssuppe (köttsoppa), 

med olika Beilagen (ingredienser).

Wiens bästa restaurang?
Oj, nu blir det inget österrikiskt. Den bästa 

restaurangen tycker jag är en vietna-

mesisk restaurang som heter Ngyen på 

Lerchenfelderstraße, bästa sommarrullar-

na (med grönsaker, glasnudlar och dipsås.)

Vad tycker du bäst om i kyrkan? 

Den roligaste tiden är helt klart Lucia, när 

vi får sjunga alla välbekanta sånger tillsam-

mans.

Vad läser du just nu? 
Achtsam Morden av Karsten Dusse. En 

jättekul bok om mindfullness, men med en 

ordentlig klick svart humor.

 

Netflix tips?
Follow the money – en dansk serie om hur 

lätt det är att hamna i på fel sida lagen.

Smultronställe i Sverige? 
Stångehuvud i Lysekil. En plats där man får 

känna av havets styrka i Bohuslän. 

Maria Wembelius

Sara-Mia Falchetto
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BIBELKOMMENTAR

Av bibelns fyra evangelister är det bara 

en, Lukas, som berättar om Jesu födelse. 

Visserligen nämner Matteus några detaljer 

från Jesu första levnadsår, men själva födel-

sen är Lukas ensam om att referera. Alla 

evangelister vill förstås förkunna evangeliet 

om Jesus Kristus Guds Son, världens fräl-

sare som räddar från synd och död. Ändå 

har nog var och en av dem en tänkt läsa-

re i åtanke när de skriver, eller vill betona 

något av särskild vikt i evangeliet. Lukas, 

som var läkare, verkar vara en ganska nog-

grann person. Han anger också i början av 

sin skrift varför han skriver: Då får vi veta 

att det redan när han fattar pennan (troli-

gen på 80-talet e Kr) finns ganska många 

berättelser om Jesu liv och gärningar. Men 

Lukas vill vara noggrann; han skall skriva 

ner allt i rätt ordning. Vi tänker ju gärna 

att en människas liv börjar när hon föds. 

Lukas, som är läkare vet bättre. Han för-

står det som står i Psaltaren, t ex nr 139 

där vi läser: ”Du skapade mina inälvor, du 

vävde mig i moderlivet… Du såg mig innan 

jag föddes, i din bok var de redan skrivna, 

de dagar som hade formats innan någon av 

dem hade grytt.”

Därför börjar Lukas evangelium redan före 

Jesu födelse, ja faktiskt före Johannes 

döparens födelse. När vi läser om hans för-

äldrar (Luk 1) förstår vi något om detta att 

även när liv skapas i mänsklig kärlek, är den 

verklige skaparen Gud själv. Det blir förstås 

ännu tydligare när vi läser om bebådelsen 

när Maria får möta ängeln.

Bebådelsen och den strapatsrika födelsen 

är viktiga för en rätt förståelse av evange-

liet. De lägger grunden för Kyrkans tro där 

vi säger ”Avlad av den helige Ande, född av 

Jungfru Maria”. Det är Gud som vävde oss 

alla samman i moderlivet. Han har också 

grundat en världslig ordning för hur det 

där skall gå till och för det mesta följer han 

den ordningen. Inte alltid som människor vill 

(tänk på Sakarias och Elisabet), men oav-

sett det är det alltid Gud som handlar när 

ett nytt liv tänds.

Det som trosbekännelsen ger uttryck för 

och som vi firar under julen är att Gud gör 

ett undantag från den världsordning han 

skapat. Han blir ett föredöme i ödmjuk-

het när han, i Sonens gestalt, lämnar 

den himmelska härligheten, blir människa 

och kommer till jorden. För att verkligen 

komma som människa väljer han att inte 

göra undantaget större än han måste: Han 

kommer till världen genom kvinnans inner-

sta. Faktum är att han ödmjukar sig så till 

den grad att han blir den minsta mänskliga 

varelse som finns: ett litet foster i en livmo-

der. I Lukasevangeliets första kapitel läggs 

grunden för vår tro att Jesus Kristus, Guds 

Son, är sann Gud och sann människa.

Så blir det ett scenbyte. Vi dras in i den 

tidens världspolitik med skattskrivning. Jo, 

Josef och Maria var verkliga människor i 

den tidens samhälle och de var underställda 

alla vedermödor som det ockuperade fol-

ket var tvungna att genomlida. Om själva 

födelsen får vi sen inte veta mycket 
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Precis som Lukas vill Matteus säga att Jesus 

var en sann och verklig människa, och bätt-

re än så - en riktig Israelit, av Juda stam.

Matteus sätter också fingret på detta att 

Guds folk stod under ockupation. Han är 

den som ger oss berättelsen om den heliga 

familjens landsflykt. De som fått ansvar för 

Guds Son måste skydda honom från en ond 

värld. Detta är ett memento för oss som 

församling. Församlingen förvaltar  Guds 

Ord, som är Jesus Kristus och de sakrament 

han instiftat. Dessa är ständigt hotade av 

världen som ofta tycker att det just nu 

finns viktigare saker som är mer bråttom 

att göra. Vår uppgift är att ständigt påmin-

na om Kyrkans uppdrag att bevara läran om 

Herren Jesus Kristus och att själva göra som 

herdarna; närma oss honom för att möta 

honom. Just detta säger också Matteus i 

episoden om de tre konungarna, eller de 

vise männen som vi brukar säga. De hade 

också sett ett mystiskt tecken på himlen, 

lämnat sin trygga hembygd och bekväm-

lighet för att närma sig mysteriet. När de 

kom fram står det att de föll ned och hyl-

lade honom. Den snart förestående julen 

är en inbjudan till oss var och en att göra 

detsamma: Att någon gång under helgerna 

komma till mötesplatsen, din kyrka, hylla 

honom som ödmjukt kom till oss människor 

- som en av oss - för att öppna vägen för 

oss till himlen så att vi skall kunna följa 

honom dit och alltid vara där han är. 

                Peter Styrman

annat än att den skedde. För Lukas, läkaren, 

behövdes ingen detaljredogörelse för en 

vanlig födsel. Men sedan blev det annor-

lunda. Hela jorden skulle få veta att just det 

här barnet fötts. Det börjar med herdarna, 

vanliga enkla grovarbetare. De fick höra det 

direkt av himlens änglar (ordet betyder ju 

budbärare). Budskapet var lite kryptiskt: 

”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden.” 

Förklaringen var att den där äran och friden 

fanns hos ett litet barn. Det här meddelan-

det var precis som Guds budskap brukar 

vara: kryptiska, lite dolda. Konstigt nog är 

det Guds sätt att visa att han vill vara oss 

nära. Det kryptiska vill väcka vår nyfiken-

het. Herdarna hade fattat det och de gav 

sig av för att se själva. När de kom fram 

till stallet stod de bokstavligen inför Guds 

Sons ansikte och de gjorde det enda rätta: 

De prisade Gud! Även idag är Guds budskap 

lite kryptiskt. Ingen - inte heller prästen - 

kan förstå det på egen hand. För att det 

skall klarna måste man söka sig till den 

det handlar om: Jesus Guds Son. Vi har ju 

inte, som herdarna, ett stall att gå till, men 

Kyrkan förvaltar en mötesplats som öppnar 

för närhet till Herren, det är högmässan och 

andra gudstjänster i vår församling. Där kan 

vi göra som herdarna: Prisa Gud!

Matteus då, vad skriver han - och varför? 

Jo, han verkar vilja visa att Jesus verkligen 

kom ur Guds folk. Hans evangelium bör-

jar med en ganska tråkig, men intressant, 

släkttavla. Här följs Jesu anor först till kung 

David och sedan ända tillbaks till Abraham. 
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ORGELMUSIK

HAR HÄNT

I ett tidigare nummer av Wienbladet berät-

tades om ett projekt som ska sprida svensk 

orgelmusik - särskilt musik skriven av 

kvinnliga tonsättare - i Wien och Österrike. 

Församlingens organist Katharina har fått 

ett löfte om stöd för detta av Svenska 

ambassaden i Wien.

Det här projektet har också blivit upp-

märksammat hemma i Sverige. Ledningen 

för Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) 

ville presentera projektet i form av en 

digital konsert på den stora konferensen 

”Mötesplats21” som hölls i slutet på augus-

ti. Inför detta anlitades Pär Fridberg från 

Stockholm, en kunnig inspelningstekniker, 

för att spela in en rad orgelstycken med 

både bild och ton. Inspelningen gjordes i 

Fryksände kyrka i Värmland (Torsby) under 

juli månad. Instrumentet är just den orgel 

där Katharina tidigare arbetat i 10 år och 

de sista fyra åren ansvarade för en genom-

gripande renovering av.

Den digitala konserten visades på SKUT-

konferensen – inte bara för underhållning-

ens skull utan framför allt för att inspire-

ra SKUT-kantorer på annat håll att spela 

svensk orgelmusik för gästlandets publik. 

Nu, efter konferensen, finns musiken till-

gänglig även på Youtube – sök på Katharina 

Hieke och unna dig en liten musikstund.

Fredag 10 december Orgelkonsert i 

adventstid med Katharina Hieke i Pfarre 

Perchtoldsdorf.

Katharina Hieke spelar här i Fryksände kyrka (Torsby) där inspelningarna är gjorda
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HAR HÄNT 

Den helige Mikaels dag 1986 invigdes 

Sala Terrena till kyrkorum i Svenska kyr-

kan. Under årets Mikaelshelg firades därför 

35-års jubileum. Tyvärr inte riktigt så stort 

som vi hade hoppats eftersom det fram till 

sista stund var osäkert hur många man fick 

samlas så var inbjudningarna begränsade.

Dock gladdes vi åt lördagen med musikalisk 

gestaltning av svensk musik. Först Svensk 

barockmusik, därefter Svensk folkmusik 

och slutligen Svensk körmusik. Allt i kom-

bination med noggrann och pedagogisk 

genomgång av församlingens och kyrkans 

historia som Arne Hagberg förmedlade på 

såväl svenska som tyska. Många kunde nog 

känna igen sig och de flesta fick också höra 

en och annan överraskning.

Söndagens högmässa firades som en 

kyrkvigningsmässa med högtidlig psalms-

ång och extra musikalisk prydnad. Här gäs-

tades vi bl a av den nytillträdde ambassa-

dören Annika Markovic och avdelningsche-

fen för Svenska kyrkan i utlandet, Rickard 

Jönsson. Nu går vi vidare med det svenska 

kyrkolivet i Wien. De första stapplande men 

målmedvetna stegen för detta togs redan 

1922 och därför blir nästa firande redan 

nästa år. 2022 kommer vi att högtidlighålla 

Svenska kyrkans 100-åriga närvaro i vår 

stad. Följ våra olika medier för att hålla dig 

informerad.

JUBILÉUM - SALA TERRENA 35 ÅR

Villbergakören gästar oss och bidrar med vacker svensk körmusik

Catharina Stenström Langelaar, Mats Eklund och Christina Hieke  

spelar härlig folkmusik

Arne Hagberg berättar om kyrkan
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KALENDARIUM

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

Ons 17 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 18 18:00 Stickcafé

Sön 21 11:00 Högmässa

 Domsöndagen

 Kristi återkomst

Ons 24 18:00 Vespermässa

Sön 28 11:00 Högmässa

 1 Advent

 Ett nådens år

DECEMBER
Ons 1 15:00 Seniorträff   

 18:00 Vespermässa

Fre 3 Adventsgudstjänst Prag

Lör 4 Adventsgudstjänst Budapest

Sön 5 11:00 Högmässa

 2 Advent

 Guds rike är nära

Ons 8 18:00 Vespermässa

NOVEMBER

VINTERN 2021/2022

Fre 10 19:00 Ung i Wien

Lör 11 19:00 Svenskträff i Prag

Sön 12 11:00 Högmässa

 3 Advent

 Bana väg för herren

 14:00 och 17:00

 Luciagudstjänst i 

 St Gertruds kyrka

Ons 15 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Sön 19 11:00 Högmässa

 4 Advent

 Herrens moder

Ons 22 18:00 Vespermässa

Fre 24 11:00 Julbön vid julkrubban

 Julafton

 22:00 Julnattsmässa

 Julnatten 

Lör 25 8:00 Julotta

 Juldagen

 Jesu födelse 

Julledigt  26 dec - 8 jan

JANUARI
Sön 9 11:00 Högmässa

 1 sön efter trettondagen

 Jesu dop
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KALENDARIUM
VINTERN 2021/2022

Mån 10 19:00 Ung i Wien

Ons 12 15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Lör 15 Svenskträff i Prag

Sön 16 11:00 Högmässa

 2 sön efter trettondagen

 Livets källa

Ons 19 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 20 19:00 Stickcafé

Sön 23 11:00 Högmässa

 3 sön efter trettondagen

 Jesus skapar tro

Ons 26 18:00 Vespermässa

Sön 30 11:00 Högmässa   

 4 sön efter trettondagen

 Jesus är vårt hopp

FEBRUARI
Ons 2 15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

 

Sön 6 11:00 Högmässa   

 Kyndelsmässodagen

 Uppenbarelsens ljus

Ons 9 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 10 19:00 Ung i Wien

Lör 12 Svenskträff i Prag

Sön 13 11:00 Högmässa   

 Septuagesima

 Nåd och tjänst

Ons 16 18:00 Vespermässa

 18:00 Yngre i Wien

Tor 17 19:00 Stickcafé

Sön 20 11:00 Högmässa   

 Sexagesima

 Det levande ordet

Ons 23 18:00 Vespermässa

Tor 24 12:00-18:00 Ärtsoppa

Sön 27 11:00 Högmässa   

 Fastlagssöndagen

 Kärlekens väg

MARS
Tis 1 14:00-18:00 Semmelcafé

Ons 2 15:00 Seniorträff

 18:00 Askonsdagsmässa

Sön 6 11:00 Högmässa   

 1 sön i fastan

 Prövningens stund

Ons 9 18:00 Vespermässa

Tor 10 19:00 Ung i Wien

Lör 12 19:00 Svenskträff i Prag
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PÅ GÅNG

LUCIAKONSERTER BULLBAKNING

På söndagen 12 december ordnar vi tra-

ditionsenligt våra Luciagudstjänster i St 

Gertruds kyrka (Kutschkermarkt). Det blir 

ett kortare luciaframträdande kl 14 som 

riktar sig till barnfamiljer, och en musik-

gudstjänst med körmusik, instrumentalmu-

sik, och luciatåg kl 17. Förhoppningsvis 

kan vi även ställa till med ett traditionellt 

glöggmingel i vår egen innergård efteråt. 

Välkomna!

MUSIK

Söndag 14 november kl 18. Den svenska 

pianisten Daniel Beskow och den finska 

violinisten Sylvia Hurttia framför musik av 

Mozart, Grieg, Sibelius samt 150 års jubila-

ren Wilhelm Stenhammar. I samarbete med 

finska församlingen.

Söndag 19 december kl 17. Underbara 

juletid - Seelenmusik zur Weihnachtszeit 

aus Österreich und Schweden, Traumfänger 

& Rita Saxmark aus Stockholm
Fullt ös på Lussekattsbakandet

Det behövs än fler bullar till julmarknaden.

Vill du bidra med lussebullar eller kanelbul-

lar men föredrar att baka hemma? Hämta 

saffran och andra ingredienser, samt 

recept, efter behov i kyrkan. Eller kom hit 

med en kompis och välj ett tillfälle som 

passar er att baka tillsammans. 

Kontakt: Katharina

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at
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Söndag XL kallar vi det när vi några gång-

er per termin har ett utökat program vid 

kyrkkaffet. Under hösten har vi dels lärt 

oss lite om svensk matlagning av Anders 

Wigh, Svenska ambassadens kock och dels 

själva bakat lussebullar inför adventstidens 

julförsäljning.

Under våren kommer fler Söndag XL från 

och med mars. Det kommer bl a att bju-

das på psalmsång och en presentation av 

danska psalmer i vår psalmbok. Den danska 

fromheten har efter reformationen tagit en 

lite annorlunda väg än i Sverige och det kan 

man också se i psalmdiktningen. Pernille 

Eskerod och kantor Katharina blir ciceroner.

En andra Söndag XL kommer att handla lite 

om pilgrimsvandringar. Varför gjordes de i 

gammal tid och hur blev de populära i vår 

tid; samt en liten glimt från Santiagovägen i 

norra Spanien. Peter och Katharina berättar.

SÖNDAG XL SEMMELCAFÉ

PÅ GÅNG

ÄRTSOPPA

En regelbunden tradition i vår församling 

är ärtsoppetorsdagen. Vi serverar hem-

kokad ärtsoppa, välstekta pannkakor och 

specialimporterad punsch. Reservera gärna 

torsdagen den 22 februari - då puttrar 

soppkitteln nästa gång.

Tisdag den 1 mars 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.
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xxxsss

Click: julmarknad.svenskakyrkan.at
8-18 november 

 Collect & Shop: Gentzgasse 10, 1180 WIEN
27 november - 5 december

Gentzgasse 10
1180 WIEN

U6 Volksoper/Währinger Str
Linie 40/41 Kutschkergasse

INFORMATION

JULMARKNAD.SVENSKAKYRKAN.AT

SVENSKA KYRKANS
JULMARKNAD

WEIHNACHTSMARKT
DER SCHWEDISCHEN KIRCHE

CLICK & COLLECT 2021
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JULMARKNAD

I år har vi anpassat vår julmarknad till coro-

nasituationen. Istället för trängseln och 

trivseln i en stor lokal under en dag tar vi 

det säkra före det osäkra och anordnar för-

säljning via Click&Collect med avhämtning 

av varor på kyrkans innergård.

 

Vi kommer erbjuda ungefär samma varor 

som vanligt i vår online shop och ett min-

dre urval i vår butik. På innergården blir det 

enkelt fika och glögg om vädret  och coro-

narestriktioner tillåter.

För att slippa trängsel har vi tidsbokning 

för uthämtning av beställda varor. Ingen 

tidsbokning krävs för att handla i vår butik 

på Gentzgasse, vilken kommer att ha öppet 

i samband med utlämning av varor.   

Med hjälp av QR koden på vänster sida eller 

med följande adress kommer du till öppet-

tider, online shop och tidsbokning:

julmarknad.svenskakyrkan.at 

Hos Svenska kyrkan i Wien kan du beställa 

din svenska julmatkasse online. Sidan är 

öppen för beställningar mellan 20 novem-

ber och 2 december 2021. OBS, det är inte 

samma webshop som för julmarknaden.

När du fått din bekräftelse bokar du tid för 

avhämtning. Vid hämtningstillfället kommer  

det finnas möjlighet att handla i vår julbutik.

Hämtning av beställda varor sker hos 

Svenska kyrkan i Wien, Gentzgasse 10, 

1180 Wien, följande dagar:

Lördag 19 dec kl 10-17:00

Söndag 20 dec kl 13-17:00

Måndag 20 dec kl 15-19:00

Med följande adress kommer du till beställ-

ningssidan för julmatskassen: 

julmaten.svenskakyrkan.at

JULMAT

JULFÖRSÄLJNING
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INFORMATION OM GRUPPER

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

På våra träffar finns möjlighet att träf-

fa andra barn och föräldrar för att prata 

svenska. Sjunger och fikar gör vi också 

förstås! 

Att vara med i babygruppen är gratis för 

församlingens medlemmar. Icke medlem-

mar betalar 5 € per gång eller 40 € för 

en termin.

Kontakt: Albert Schmidt 

Telefon: 0699-161 691 08

E-mail: skutwienvolontar@gmail.com

Måndagar kl 16:00-18:00

Välkommen till kyrkan för att mötas sam-

tala, leka och sjunga på svenska. Vi heter 

TonFiskarna för vi tycker om att ta ton och 

sjunga. Soppa, smörgås, kaffe och te finns 

framdukat på våning 2.

Att vara med i småbarnsgruppen är gratis 

för medlemmar i Svenska kyrkan i Wien. 

Medlemmars barn fikar gratis!

Är man inte medlem betalar man en 

terminsavgift (40 €/termin) 

eller engångsavgift (5 €/gång).

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Vi bjuder in till sång med barn på söndagar 

efter högmässa och kyrkkaffe; ungefärlig 

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

gruppen är barn i tonprickarålder dvs. 7-11 

år, men även andra åldrar är välkomna! 

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

TONPRICKARNA 

BARNKÖR FRÅN 7 ÅR
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TONFISKARNA 0-6 ÅR

INFORMATION OM GRUPPER

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

Kyrkokören är en vuxenkör för var och 

en som tycker om att sjunga på svenska. 

Kören medverkar regelbundet i kyrkans 

gudstjänster samt vid traditionella högti-

der så som Lucia, Valborg, nationaldagsfi-

rande samt midsommarfirande. Med jämna 

mellanrum samlas vi till After choir efter 

körövningen. Välkommen att prova på.

Kontakt: Katharina Hieke

Tel: 0699 194 77 215

E-mail: kantor@svenskakyrkan.at

Bor du, eller befinner du dig tillfälligt i Prag 

och är över 18 år? Då har du möjligheten 

här att få kontakt med andra svenskar och 

svenskintresserade i Tjeckien.

Vi träffas kl 19:00 den andra lördagen i 

månaden på Lya Beer Café, Krymska 39, 

10100 Praha.

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!

Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien
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DOP OCH VIGSEL

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

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

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

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

DOP OCH VIGSEL

När vi firar högmässa på söndagarna firar 

vi också alltid barnens gudstjänst. Barn och 

vuxna tänker olika när man hör bibelord. 

Under den delen av gudstjänsten när vi 

läser ur bibeln och hör predikan bjuder vi 

in till en samtals- lek- och pysselstund för 

barn. Resten av gudstjänsten, inledningen 

med lovsånger och själva nattvarden firar 

vi förstås tillsammans.

För att kunna erbjuda detta regelbundet 

och helt säkert behövs några som utifrån 

ett befintligt material kan tänkas ta ett 

frivilligt ansvar någon gång per termin. Är 

det du? 

Hör i så fall av dig till prästen Peter och 

anmäl ditt intresse så får du veta mer.

BARNENS GUDSTJÄNST
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MEDLEMSKAP

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

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

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

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

MEDLEMSKAP

Du som betalar kyrkoskatt till Evangeliska 

kyrkan i Österrike kan välja att istället beta-

la in skatten till Svenska kyrkan i Wien. Du 

behöver inte anmäla detta till Evangeliska 

kyrkan utan det tar vår kassör hand om. 

Men det är viktigt att du  vid inbetalning-

en anger kyrkoskattenumret som står på 

betalningsavin från Evangeliska kyrkan 

namn och adress. 

Kyrkoskatten är avdragsgill upp 

til l  ett belopp på  400 Euro. 

Kyrkoskattsinbetalningar ska         

anmälas elektroniskt till Finanzamt från och 

med 2017. Tyvärr har vi i vår lilla församling 

ingen möjlighet att anmäla inbetalningen 

elektroniskt till respektive Finanzamt. När 

du deklarerar i Österrike kan du dock lägga 

till beloppet du har betalat in till Svenska 

kyrkan i Wien i    formuläret L1d. 

Har du frågor om kyrkoskatten? Kontakta 

då gärna vår kassör Cecilia Winkler. 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.se

KYRKOSKATT

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

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

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

KYRKAN BEHÖVER MÅNGA HÄNDER NÄR DET HÄNDER

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

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

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

Våra verksamheter
Förskola, 2-5 år
Förskoleklass, 5-6 år
Grundskola, åk 1-6
Friti dsverksamhet
Komplett erande svenskundervisning
för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år 

Scheibelreitergasse 15
A-1190 Wien, Österrike
Tel. +43-(0)1-320 79 80

E-post:
susanne.hiort@svenskaskolan.at

Hemsida:
www.svenskaskolan.at

www.lonneberga.at

Välkomna på ett  besök!

Susanne Hiort
Rektor

Svenska Skolan i Wien



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

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

För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

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

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

Volontär mobil 0699-161 691 08
Albert Schmidt skutwienvolontar@gmail.com

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

Fotograf titelsida Anders Nilsson

Upplaga 750 exemplar

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


