
PROTOKOLL KYRKSTAMMA 24 APRIL 2016

1 Oppnande av kyrkostamman

Kyrkor6dets ordfrjrande Peter Ahlfont hiilsade vdlkomna och oppnade
kyrkosthmman.

2 Val av ordforande for kyrkostdmman

Arne I-Iagberg valdes till ordforande fcir stdmman.

3 Val av sekreterare f6r kyrkostdmman

Linnda Sjdberg anmdlde sig frivillig och valdes till sekreterare.

4 Val av protokolljusterare tillika rostrdknare

Ann-Christin Freij och Kerstin Winopal valdes till justerare tillika rostrdknare.

5 Verksamhetsberdttelse 2015

Kyrkoherde Maria Scharffenberg redo gj clrde for verksamhetsiret 20 1 5.

Verksamhetens &rutsdtlningar: Kyrkoridet jobbar for att stdrka kontaktema och
pi sikt utvidga ndrvaron pi de andra gudstjiinstplatserna Salzburg, Klagenfurt,
Budapest och Prag.

Information/Webb: Vi dr mycket mina om att ni ut med information om vira
verksamheter, via sociala medier, hemsida och Wienbladet. Vi tackar
Wienbladskommitt6n f6r deras insatser under 2015.

Medlemskap: Vi vill bli fler medlemmarl Kyrkoridet och personalen uppmanar
alla aktiva att tala om for de som dnnu inte hittat ti1l kyrkan att tala om att vi
finns och att vir verksamhet bygger p& vira medlemmars bidrag - bi.de i form
av engagemang och ekonomiska medel.

Framitblickar: F-orsamlingens utmaningar ligger till stor del i att finga upp och
ta behov och cinskemil pi allvar, inte bara i den ndrmsta kiirnan hiir i Wien. Hur
ger vi svenskar i virt upptagningsomride en god relation med Svenska kyrkan,
och hur kan vi hitta tid fcir mer frekventa moten?
Kyrkoridet: Sedan ett drygt ar dllbaka sammantrAder kyrkoridet mer

Kommentarer:
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regelbundet, en geng i minaden.

6 Bokslut 2015

Forsamiingens kassor, Cecilia Winkler, redogjorde fcir irsbokslutet for 2015.

Kommentarer:

Intdkter: Ovriga givor inkluderar ett st6rre arv for att tdcka kostnader for en
volontar ett par ir framit.
Basarintdkter inkluderar bide pisk- ochjulbasaren 2015. Den senare okade stort
med bytet av lokal som bidragande orsak.

Kostnader: Under 2015 okade hyreskostnaderna for kyrkans lokaler pi
Gentzgasse p g a omforhandling av kontraktet. Det dr nu forsamlingen och inte
kansliet i Uppsala som ansvarar for skotsel och drift. Ddremot fick vi ett bidrag
frin Uppsala fcir att inte kostnadshojningen skulle bli si brutal tiil en borjan.

Stdmman beslutade att godkdnna irsbokslutet for 2015

7 Beslut om ansvarsfrihet for kyrkor5det

Revisor Sten Haegglund redogjorde fcir revisionen och yrkade ansvarsfrihet for
kyrkoridet 2015. Han gav alla ndrvarande uppmuntrande ord om forsamlingens
verksamhet i allm[nhet och kyrkorS.dets ordning och reda i finanserna i
synnerhetl

Stdmman beslutade att ge kyrkoridet ansvarsfrihet for 2015.

B Ovriga fr8gor

Prissiittning vid serveringsverksamhet: fdrslaget var att hoja priser vid t.
ex. servering av ertsoppa. Kyrkoherde Maria Scharffenberg svarade att
det gir alltid bra att betala mer men att hon tar med sig frigan till
kyrkoridet.
Skicka piminnelser om betalning av medlemsavgift: frigan kom upp om
det dr tillatet att skicka ut piminnelser till de som tidigare varit
medlemmar men av okdnda anledningar inte betalat sen en tid tillbaka. Ett
system for sidana utskick finns pi personalens och kyrkorAdets agenda
och arbetet med fr&gan fortsdtter. Viljan finns frin ledningens hill, men
det krdvs att nigon tar pi sig uppgiften och kan lzigga tid pe att hitta rAtt
rutiner.
Medlemskampanj: en riktad insats t. ex. i host kan forhoppningsvis hoja



medlemsantalet och pa s& vis dven forsamlingens ekonomi. Det dr mer
onskvdrt iin att hcija priserna och tj iina pengar pi serveringen!

9 Avslutning

Motets ordforande Arne I{agberg tackade alla frivilliga som bidrar till
forsamlingens verksamhet, for musiken vid gudstjiinster och konserter som gor
aII man kommer elt steg ndrmare himlen, vir nuvarande volontdr Johan
Sundbiick som snart avslutar sin anstdllning i forsamlingen, kyrkoridet frjr dess

styrande arbete och till sist vir kyrkoherde Maria Scharffenberg.
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Svenska kyrkan * Kallelse, dagordning Kyrkostimma vtr
DROTTNING SILVIAS FORSAMTING
WIEN

Hjiirtligt Vdlkomna
till

Kyrkostamma

Tid: S6ndagen den 24:e April 2016 efter miissan k|.11.00 (= start
for stdmman ca. kl 13.00)

Plats: Gentzgasse 10

Dagordning:

1. Oppnande av kyrkostdmman
2. Val av ordforande f6r kyrkostiimman
3. Val av sekreterare frir kyrkostiimman
4. Val av protokolljusterare tillika rostriknare
5. Verksamhetsber6ttelse 2015
6. Bokslut 2015
7. Beslut om ansvarsfrihet for kyrkor8det
8. Ovriga fr8gor
9. Avslutning

Wien, April 2Or1

Peter Ahlfont, Ordf6rande KyrkorSdet
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Verksamhetstiversikt 2015 Svenska Kyrkan Wien

Verksamhetens ftiruts[ttnin ttAr
Per den 31/12 2015 iir det en kyrkoherde 10070 sarrt en assistenl med musil<ajisk inliktning
100% Tillika iir det en lokalanstiilld pb 20ok samt en volontiir pl 507o
Fdrsamlingens ekonomi air fortsatt stabil.
Kyrkoridet ar engagerat och intresserat. Viljan att bidra till forsamlingen dr stor. men der som
fattas ar tid och ibland mojlighet. Det finns en fast fdrsamlingskArna som verkligen lever f'or
''sin" kyrka. Detta giiller bAde centralt i Wien, samt pA de civriga gr-rdstj iinstplastelna
Budapest, Salzburg och Klagenfurt.
Forutom de "stora" helgerna, pisk. valborg. midsommal. lr-rcia och jul ligger den mest
arbetskriivande insatsen king julbasaren.

Samarbetet med civriga svenska organisationer i omrAdet ar valdigt gott. B&de nTed de tre
ambassadema i Wien, Prag och Budapest samt med lokala organisationer med svensk-intresse
si som SWEA, Svenska Handelskammaren, OSG. Aaae di det giiller olika samarrangemang
samt hjalp vid till exempel julbasar etc.

Redovisnin avu satta mil
Vart mel iir att fdrsamlingen ska bjuda olika "rum" for m6tesplatser diir miinniskor kan rndta
varandra. sig s-i2ilv och Gud. fA mojlighet att stalla de viktiga filgorna ocli vixa som kristna.
Vilr Onskan ar att se och bekriifta miinniskor i olika Aldrar som vi moter bide i Kvrkans
lokaler och pA andra stiillen.

Gudstjiinst
Gudstjiinsterna iir pulsslagen i forsamiingens Iiv och vill vara en oppen gemenskap ddl var
och en kan finna sin plats.

Under 201 5 har vi firat traditionell Hcigmiissa kl 1 1 :00 tre sdndagar av fyra. Andra srindagen i
minaden har vi bjudit in till Familjegudstjiinst. PA onsdagar i samband med kcirovningen har
vi bjudit in till enkei Veckomiissa. Vi har Ziven firat en nordisk gudstjanst tillsammans med
Finska f<irsamlingen, Danska kyrkan och Norska kyrkan h?ir i Wien. Fciruton.r basaisondagen
har det firats gudstjanst varje scindag kyrkan varit oppen. Totalt antal gudst;iinster under Sret
(lnkl. Veckomiissor och Musikgudstj iinster) uppgir till 73 st,

Under 2015 har frirsamlings personal h lit i eller medvelkat vid 5 dop och 3

begravningar/minnesgudstjdnster. I samband med advent har vi firat adventsgudstjiinst r

Salzburg, Budapest och Prag. Vi har iiven medverkat i Sommargucistjiinst i Klasenfurt och i
konsulatets nyArsfi rande.

Vi har stiingt under juli och stcjrre delen av augusti

Undervisning
Vi har under 2015 haft en regelbunden smibarnsgrupp samt tva barnkorer och en vuxenkor'
AIla dessa regelbundna triiffar dr en lorm av undervisning soln sakta men sikert bygger'
kyrkan. Se vidare under "Musik"

Ungeflir en ging i minaden har vi bjudit in till "Filosoilkviillar" diir vi fdl't santal 01r) stor'l
och smAtt. Kviillar som blivit mycket uppskattade och natt miinniskor som inte annars kanske
s6ker sig till kyrkan. Seniorgruppen traffas forsta onsdagen i varje minad for flka och samtal.



Det iir en viktig mdtesplats {iir minga av vara iildre medlemmar
Vi har iiven pibdrjat Bibelstudiekviillar.

Diakoni
Det diakonala behovet i Wien med omnejd iir dolt, men stort. Hair handlar det om att med
varsamhet mOta miinniskor i deras liv. Diakonin hiir i Wien handlar inte alltid om pengar och
konkret hjalp. Diakoni i Wien handlar mycket om att se och iyssna. Nigot som upptar en stor
del av personalens arbetsdagar. Antalet enskilda samtal uppgick 2015 till i45 st.
I var kis- och katastrofberedskap ingar samarbete bide med Svenska skolan och Svenska
ambassadema i Wien, Budapest och Prag.

Mission
Att vara kisten iir att leva i verkligheten och dela liv med miinniskor som kommer i var viig.
Genom att g6ra det vi 96r si niirvarande som mcijligl hoppas vi viilkomna miinniskor som vill
ftirdjupa sin tro eller "bara" iir nyfikna. En del som kommer till Svenska Kyrkan i Wien har
aldrig varit i kontakt med Kyrkan tidigare och dA hoppas vi att huset pi Gentzgasse ska bjuda
pi viirme och <ippenhet. Dopgudstjiinsterna blir alltmer ett mdte med miinniskor som siillan
rcir sig i Kyrkan - det iir eft vikigt missionsftilt.
Vi har fina kontakter pA Svenska skolan som ibland anviinder oss i
undervisningssammanhang. Det enskilda tillftille di kyrkan presenteras ftir flest antal
mZinniskor iir vid julbasaren som i ir besdktes av ca 3700 personer.

Musik

Smibarnsktir
Smibarnsk<iren TonFiskama iir till ftir barn i Aldrarna 3-6 ar och triiffas pi mAndagar i
samband med smibamsgruppen. Antalet bam har varierat frin 5- 15 st, men med ett
genomsnitt pA ca l0- 12 bam per gang. PA given signal fran "det magiska instrumentet" stiiller
alla bam som ska sjunga upp sig vid dtirren och gar ner till kyrkan tillsammans med Linn6a.
Under terminen har vi dvat oss pi "sti upp- och sitt ner-signaiema", att spela pA trumma, gA i
takt till musiken och att sjunga starkt och svagt. Tonliskama har deltagit vid ett antal
familjegudstjiinster under aret samt vid "Bamens luciatag".

Barnkiir
Bamkdren TonPrickama iir till ftir tjejer och killar fran 7 ar och uppit. Under hdsten har det
till och fran varit vacklande niirvaro och "kdrkiinslan" har inte riktigt infunrLit sig.
Verksamheten har dock fortsatt och ftirhoppningen iir att gruppen ska stabiliseras under
kommande var 2016.

Vuxenktir
Kyrkok<iren bestitr av ca20-25 korister. Balansen mellan herrar och damer iir god vilket gcir
att vi kunnat fokusera pi ftrstiimmig repertoar. K6ren har medverkat vid ftiljande
tillstiillningar i och utanftir kyrkan:

- Hdgmiissa 4 st
- Musikhcigmiissa 15 mars: Bach "Actus Tragicus"
- Valborgsfirande
- Lange Nacht der Kirchen
- Nationaldagsfirande
- Six o'clock service i Christ Church (angiikanska kyrkan) 1 st
- Invigning av Schwedenhaus (Svenska ambassaden och OSCE)



Musikgudstjiinst vid allhelgona
Luciatig vid Svenska kyrkans julbasar
Luciatig hos ReMax
Luciat6g lor Svenska Handelskammaren
LuciatAg fiir Svenska Ambassaden
LuciatAg for OSCE
Luciakonserter (2 st) i St. Gertrud

Instrumentalensemble
Ensemblen best6r av bAde proffs och amatorer och spelar tillsammans pi frivillig basis. Den
arbetar i projektform och har deltagit vid foljande tillliillen:

- Musikh6gmiissa 15 mars: Bach "Acltrs Tragictts
- Lange Nacht der Kirchen
- Musikgudstjiinst vid allhelgona
- Luciakonsert (1 st) i St. Gertrud

Ensemblens medlemmar medverkar 2iven enskilt som solister vid andra gudstjiinster och
tillstiillningar i kyrkans regi. Under aret har horts fiol, viola. cellc. klarrnetl. tvarfldit. horn.
orgel och piano.

dvrigt musik
I vAr lilla forsamling finns mSnga musikaliska talanger. Vi tackar alla - s6ngare sonr
instrumentalister - som har bidragit till att fdrgylla gudstjenster och konserter under' 8ret. Det
uppskattas oerhdrt av gudstyiinst- och konsertbesdkare. och av ovriga medverkande f'6rstAs!

Ekumenik
De ekumeniska kontaktema iir mycket goda.
Samarbetet med Finska kyrkan iir fortsatt gott. Pingstsondagen firades en nordisk gLrdstjainst

med Svenska, Finska, Norska och Danska forsamlingen. Numera en 6rlig tradition.
Kontaktema med GammelKatolska forsamlingen fortsafter att utvecklas i en positiv riktning.
Likasi iir det goda kontakter med Evangeliska Osterrikiska kyrkan som regelbundet bjuder in
oss till sina samlingar. Kyrkokoren har medverkat vid Six O'clock service i den Angiikanska
kyrkan i Wien. Ovriga ekumeniska kontakter ar till exempel med St .iosef Weinhaus. och ured
var niirmaste grannkyrka St Gertrud, bida tvi Romersk Katolska.

Ovrig ftirsamlingsverksamhet
+ Vi har erbjudit 2 iirtsoppedagar
*Vi har haft Fettisdagscaf6 med Semlor.
* Vi har haft fbrsamlingsaftnar i samarbete med SWEA
* Vi har haft trevlig samvaro och liittsam tiivling i Molkky med Frnska fbrsamlingen.
* Det traditionella Valborgsfirandet som skedde i samarbete med Svenska skolan oclr SWEA
lockade ca 190 bes6kare och blev mycket lyckat-
*Den 6 juni firade vi traditionell Nationaldag pi kyrkans rnnergird i samarbete med SWEA.
Svenska skolan, Svenska Handelskammaren och Sveriges Ambassad i Wien. Ett arrangemang
som blev mycket lyckat och lockade dryga 200 besokare.
* Julbasaren iir som vanligt den absolut mest besdkta eventet vi har. I Al i nya lokaiel ocir med
nytt besdksrekord. Den iir helt beroende av sina drygt 130 iiivilliga medhjiilpare mcn
framl'rirallt den mycket engagerade basarkommit6n.

Inform ation/Webb
F6rsamlingsbladet Wienbladet iir en mycket uppskattad publikation som utkommer med 4 nr



per ar. Redaktionen bestar helt av fi'iviiliga och 96r ett mycket gott arbete.

Mycket av liontakterna med ibrsamlingsmedlemmarna sker i dag via inlernet.
Facebook nar i dag 842 "Cilla" PA Twiuer at det 482 frilj are. Pi lnstagram har vi 159 t'oljare.
ilemsrdan 1.rar ett ungetlrligt besokarantal pi 30 st/dag. Dessa digitala motesplatser blir ailt
viktigare och minga kontakter son.r bclrjar ddr resulterar inte ailt f'6r siillan i rent konkreta
besok.

Medlemska
Di m6.jligheten flnns att ldsa si kallat Familjemedlemskap iir det svArt att sliga ett exakt antal
individuella medlemmar'.
Anralet medlemmar ar 142,f'ordelat pi - 5i som betalar kyrkoskatt, 25 i'amiijer, 43
pensionlr er . 0 arbetslos/studerande och 23 ensamstiende.
Utdver vi.ia medlemmar har vi eu antai sA kallade "stcidmedlemmar" som av olika
anlednrngar inte velat bii medlemmar. men som vili stotta kyrkans verksamhet och diirfor satt
in pengar under 2015.

framltblickar
Svenska kyrkan i Wien iir son.r trdigare konstaterats en mycket Iivskrallig 1'6rsamling med stor
potenriai. Engagemanget och kreativiteren iir stor. idderna iir m&nga. Utmaningen ligger i att
hitta rndjligheterna att konkretisera och att engagera fler sA att vi kan fortsitta afi vaxa och
vara en motesplats fbr mzinniskor.
En annan Lltmaning tir hur vi fingar upp och svarar mot behoven i andra delar av fdrsamlingen
iin just Wien. Forsamlingen tiicker' 304 620 Km2. Hur ger vi alla medlemmar i det omradet efi
gott mdte med Svenska kyrkan?

i q iinsten
Maria Scharllenbelg
Kyrkoher-de

(



Arsbokslut 2015 Kyrkostemma viren 2016

lntikter

kyrkoskatt
med lem sa rfter

kti a handlin dl

avgifterovr a
ansla frSn Uppsala
kollekter

6vriga direkta kostnader
kostnader forhyrda Iokaler

kostnader f6r transportmedel

Kostnader

forsdkrin skostnader

basarkostnader
se rverings rdrelse

52 363

52 028

5 233
365

3 081
64929 186

360

475

0

10 907
6 716

5 248
7 259via Uppsalaavor

ovn a avor 2 496
389basarintdkter

serverin srorelse

15 953
86 137

8 683
I 144

7 968
6 470
6 0147 505

2 287
4 504

administrativa kostnader

Ovriga personalkostnader
ovriga verksamhetskostnader
l6nekostnader lokalt anstiitld
avskrivningar maskiner o inventarier
ovriga finansiella kostnader

6rets resultat fore avsattningar

kostnader kyrkl ig verksamhet

summa kostnader

fordndrin av avsdttnin al
ets resultat

145 140
41 963
-13 750
28 213

824

summa intakter

Summa

ovfl sintdktera fdrsal ntn

6v a intdkter

h resintdkter
rdnteintdkter

187 103

187 103 Summa 187 103

2076-04-24
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