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KYRKOHERDENS ORD

Det första året som er präst går mot sitt 

slut. För min del har det varit givande att 

lära känna församlingen, ta del av seder 

och bruk och få gå in i dem som er tjäna-

re. Förra året vid den här tiden skrev jag 

om prästens titel VDM, som skall uttydas 

som Guds Ords tjänare. En präst skall 

tjäna - både Guds Ord och församlingen.

En församling liknar på ett sätt det tidiga 

gudsfolket Israel. Där fanns de som tjäna-

de Ordet; som läste lagen och profeterna 

- präster, leviter och skriftlärda. De skulle 

göra sin tjänst för att folket skulle känna 

igen Messias när han kom. Gud hade näm-

ligen en plan att komma till jorden i egen 

hög person - han kom fast dold i ett barn 

i en krubba.

Vårt stora livsuppdrag idag är fortfarande 

att vänta på Gud när han kommer. Advent 

och jul är den tid på året när kyrkan vill 

påminna om det. Själva ordet betyder 

Ankomst. Firandet bör-

jar egentligen redan på 

Domssöndag den 24 

november när vi tänker 

på Jesu ankomst på den 

yttersta dagen. 1 advent 

minns vi hur han kom in 

till Jerusalem ridande på 

en åsna och sedan för-

bereder vi oss fram till 

julaftons förmiddag när 

vi samlas kring Krubban, 

julnatten när vi förundras 

över mysteriet och juldagsmorgonens otta 

med efterföljande frukost.

Det där sista, frukosten, är viktigt. Jesus 

kommer till jorden, det är himmelskt, 

men inte utan att vara jordiskt: Vi behö-

ver äta. Vi behöver också annat för vårt 

jordeliv. Mycket av det kan man hitta på 

vår Julmarknad som i år äger rum den 2 

advent, 8 dec i Sofiensäle. Sedan firar vi 

att ljuset är starkare än mörkret vid vår 

stora Luciakonsert i St Gertruds kyrka den 

3 advent. Dessa båda mötesplatser är 

betydelsefulla förberedelser för det stora 

mysteriet.

Det här är viktigare än man kan tro. Folk 

kände inte igen Jesus från Nasaret som 

Guds Son - han blev korsfäst. Gud ger 

inte upp; han vill komma till oss var och 

en - och gjorde det, dold i dopet. Nu är 

frågan: känner vi igen honom? Kyrkan med 

sina högtider som de firas i vår församling, 

både jordiskt och himmelsk vill hjälpa på 

den vägen.

Med stor förväntan ser jag fram mot att få 

leva med den här församlingen ytterligare 

några år för att tjäna både er och honom 

som kommer så att vi tillsamman kan möta 

honom och stämma in i de troendes gläd-

jerop och bön: Hosianna!

 Prästen Peter
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Låt mig rikta uppmärksamheten till vår 

nära förestående julmarknad. I år finns flera 

nyheter att förmedla – en kanske du just 

lade märke till. Det blir en julmarknad i år! 

Basaren är ett minne blott. Nu är det mark-

nad, och den eventuella signal som en basar 

givit, om en möjlig prutmån på varorna, är 

med namnändringen ett tydliggörande om 

att det är en välgörenhetsmarknad.

Nästa nyhet kring julmarknaden är att 

vi kommer att genomföra den på andra 

Advent. Det är en vecka senare än vanligt 

och bör beaktas och basuneras ut till alla 

för att undvika en onödig resa till en tom 

lokal. Vid årets hösstämma fick vi veta att 

den första marknaden - då basaren, fak-

tiskt avhandlades på just andra advent. Vi 

går således tillbaka till våra rötter i år.

Den tredje nyheten kring julmarkna-

den är att vi byter lokal till Sofiensäle på 

Marxergasse 17 i 3 Bezirk. Vår tidigare lokal 

är inte längre kommersiellt tillgänglig, så 

vi fick söka ny lokal. Sofiensäle är en helt 

ny lokal för oss med allt vad det innebär 

i form av omplanering. Vi är dock väldigt 

nöjda med möjligheten att få genomföra 

var julmarknad i dessa vackra historiska 

lokaler. 

Sofiensäle byggdes i mitten av 1800-talet 

som Eventlokal i anslutning till det dåva-

rande badet. Namnet fick lokalen efter 

Ärkehertiginnan Sophie, mor till Franz 

Joseph I. Salen använ-

des till allehanda event 

– bl a baler, konserter 

och föreläsningar. Här 

presenterades även den 

första ljudfilmen 1913. 

Alla dessa verksamhe-

ter blev med tiden mer 

betydande än badet, 

som stängde 1909. 

Lokalen har tyvärr även 

en dyster historia från 1920- och 30-talen. 

2001 brann byggnaden ner till grunden 

och fick vila som ruin i 12 år. I dag är loka-

len återställd i full glans.  

En passande historia som sluter den histo-

riska cirkeln med vår nutid är, att Johann 

Strauss d y lät premiären för sin vals 

”Frohsinn-Spenden” ske i just Sofiensäle. 

Titeln passar ju utmärkt till vårt nyttjande 

av lokalen och den första nyheten ovan.

Julmarknaden är av mycket stor betydelse 

för församlingen. Vi ser med stor tack-

samhet på ditt engagemang och bidrag till 

marknaden – både som medarbetare och 

besökare! 

Jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen till 

2019 års julmarknad söndagen den 8 dec-

meber  i Sofiensäle på Marxergasse 17 i 

3. Bezirk - och en fortsatt god läsning av 

Wienbladet.

 Peter Ahlfont

 Ordförande i kyrkorådet
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JENNY ÖHMAN

Det var i oktober 1995 som Jenny första 

gången kom till Wien. Hon hade en kompis 

som hade bott här. Jenny som blivit klar 

med lärarutbildningen i Sverige ville läsa 

en 3 månader lång tyskakurs. Hon stan-

nade i 9 år! Efter tyskakursen bestämde 

hon sig nämligen för att fortsätta och läsa 

historia vid universitetet. Jenny bodde 

under den här tiden i Kolpinghaus på 

Gentzgasse, snett emot Svenska kyrkan. 

Hon var ofta i kyrkan och blev god vän 

med bl.a. Elisabeth Johansson som då 

jobbade som assistent där och prästpa-

ret, Christina och Jonas Liljeqvist. Jenny 

hjälpte till med olika göromål i kyrkan 

som tex inköp av blommor till söndagens 

gudstjänst. Hon kände sig snabbt som en 

del av familjen.

När Jenny började läsa historia, fick hon 

ofta höra när hon berättade att hon kom 

ifrån Sverige: ”Bet´Kindlein bet, Morgen 

kommt der Schwed”. Det är något som 

härstammar ifrån det Trettioåriga kriget 

((1618–1648) där Sverige var en fruktad 

fiende. Det gjorde Jenny nyfiken och hon 

ville veta mer om detta krig och hur bild-

en av Sverige förändrats från 1600-talet 

och fram till idag i Österrike. Hon skrev en 

artikel. För att kunna skriva den artikeln 

fick hon tillgång till gamla skolböcker ifrån 

1700-talet.

Även hennes doktorsavhandling år 2004, 

handlade om det trettioåriga kriget. 

Den heter ”Der Kampf um den Frieden”. 

I avhandlingen undersökte och jämförde 

hon de svenska och de österrikiska källor-

na för diplomatin under åren 1632–1644.

Kung Gustav II Adolf stupade i Lützen 

den 6 november 1632. Hans fiender, 

Habsburgarna, plundrade den kejserliga 

kroppen. Hans kyller, en rock gjord av 

älghud, som han burit under striderna 

fördes i triumf till Wien. Det blev ett krigs-

byte. 1920, efter första världskrigets slut, 

beslöt man i Österrike att lämna tillbaka 

detta kyller som tack för den hjälp man fått 

av Sverige. Jenny har skrivit både artiklar 

och hållit föredrag om detta kyller och 

omständigheterna runt omkring. Kyllret 

finns nu på Livrustkammaren i Stockholm.

Jennys doktorsavhandling gavs ut av 

Heeresgeschichtliche Museum i Wien 

och Jenny läste historia tillsammans med 

Christian Ortner som nu är direktor för 

museet. För att fira doktorsavhandlingen 

anordnades en liten fest på Svenska kyr-

kans innegård.

Jenny Öhman håller föredrag på Svenska ambassaden/Wien
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Numera bor hon i Smedseröd utanför 

Uddevalla. Hon är sambo och har tre dött-

rar (6, 8, och 11 år). Hon jobbar deltid som 

högstadielärare (tyska, svenska, historia 

och SO ämnen) på Orust. Jenny är väldigt 

intresserad och vill gärna dela med sig av 

det hon vet. Det lyser verkligen om henne 

när hon berättar. 

Att Wienbladet kan träffa Jenny på 

Svenska kyrkan här i Wien beror på att hon 

deltar i ett symposium. Det anordnas av 

Österreichs Wissenschaftsakademie och 

handlar om de hjälporganisationer som 

tillsattes efter första världskriget. Jenny 

föreläser om Sveriges hjälparbete. 

Det svenska Röda korset och Rädda Barnen 

organiserade så att barn mellan 9 och 14 år 

fick möjlighet att via tåg komma till familjer 

i Sverige. I Österrike rådde stor svält efter 

kriget. Tågen gick igenom Europa och kom 

slutligen fram till Sassnitz och via båt till 

Trelleborg. Första båten anlände den 10 

maj 1919. Därefter transporterades bar-

nen upp genom Sverige. Eftersom det även 

var ont om mat i Sverige, speciellt i storstä-

derna, placerades de ofta på landet. Det var 

bl.a. i småstäder på fastlandet, men även 

på Gotland. Jenny berättar att man även 

såg till att det inte var för långt norr upp. 

Man var rädd att de stränga vintrarna skulle 

vara för hårda. Ett önskemål var också att 

familjerna skulle kunna lite tyska. Eftersom 

de familjer som tog sig an barnen även fick 

stå för kostnaden, var det mest välbärgade 

familjer som kunde erbjuda hjälp. Barnen 

kom från alla samhällsklasser och alla religi-

oner var tillåtna. De fick stanna tre till fyra 

och ibland upp till nio månader.

I november ska Jenny till Lützen och hålla 

ett föredrag med anledning av att det år 

2020 är 100 år sen som kyllret återgavs. 

Hon ska även föreläsa på Vasamuseet. 

Hjälporganisationen Rädda barnen firar 

också 100 års jubileum. Att hjälparbetet 

som skedde efter första världskriget änt-

ligen uppmärksammas är viktigt säger hon.

Hon berättar om den svenska löjtnanten 

från Gotland, Hugo Struve. Han tyckte att 

hjälparbetet gick för långsamt och startade 

en egen insamling. Till slut fick han in till-

räckligt med pengar för att kunna organi-

sera ett tåg som förde barn ifrån de krigs-

härjade länderna till Gotland. På Gotland 

fick barnen bo hos olika familjer. Efter det 

åkte han ner till Wien med sin fästmö och 

gifte sig. Bröllopsfesten hölls i Hofburg 

och man gick ner i vinkällaren och häm-

tade viner ifrån den kejserliga tiden. Hugo 

Struve fick även som present med delar 
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av den kejserliga servisen. Jenny har fått 

en inbjudan att besöka hans barnbarn som 

fortfarande bor på Gotland och få dricka te 

ur de kejserliga kopparna. Hon ser verkligen 

fram emot det! Habsburgarna är något som 

intresserar henne väldigt mycket.

Jenny har jobbat som reseledare i många 

år, bl.a. på kryssningar längs Donau. På 

dessa kryssningar har hon hållit föredrag 

om den kejserliga familjen. Hon har även 

föreläst på den österrikiska ambassaden i 

Stockholm.

I år är det också 100 år sen Schwedenplatz 

fick sitt namn som tack för Sveriges hjäl-

pinsatser efter första världskriget. Den 4 

december kommer Jenny till universitetet 

i Wien och håller ett föredrag om Sveriges 

relation till Österrike från det Trettioåriga 

kriget och framåt. Föreläsningarna är 

öppna för alla!

Jenny har fortfarande många vänner i 

Wien som hon besöker när hon är här. 

Hon älskar att stå på Piaristenplatz och på 

Heldenplatz, där man känner historiens 

vingslag! Hon har fått möjlighet att besö-

ka de salar i Hofburg som användes som 

högkvarter av Röda korset under hjälpar-

betet. Även den så kallade Ahnensaal. Hon 

besöker också gärna Kunsthistorisches 

Museum och där speciellt de tavlor där 

Habsburgarna är avbildade. ”Det finns 

alltid något nytt att upptäcka!” menar hon.

Wienbladet tackar Jenny för intervjun och 

ser fram emot att höra henne föreläsa.

Anna Jakobson

JENNY ÖHMAN FORTS.

Jenny Öhman håller föredrag i Altes Universität/Wien
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100-ÅRSJUBILEUM SCHWEDENPLATZ 

Första världskriget var en katastrof för 

många länder i Europa och Österrike var 

inget undantag. Efter kriget slog den eko-

nomiska krisen hårt mot landet och hung-

ersnöden bredde ut sig. Från och med 

1919 erbjöd sig Sverige att ta emot barn 

från Österrike för att de skulle få bo hos 

barnrika familjer på landet och äta upp sig. 

Som tack för de svenska hjälpinsat-

serna döptes Ferdinandplatz om till 

Schwedenplatz och detta är nu hundra 

år sedan. 

Vill du veta mer om relationerna mellan 

Sverige och Österrike? 

Historikern Jenny Öhman håller ett före-

drag om Svensk-Österrikiska kontakter 

sedan 30 åriga kriget fram tills nu i dag på 

Universitetet, Abt. Skandinavistik i decem-

ber. Föredraget är på tyska, ingen anmälan 

nödvändig. Välkomna!  

Plats : Hauptuniversität Wien, HS 42, 

Tid: 4 december, klockan 9:45. 
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BIBELKOMMENTAR

Det vi kallar Gamla testamentet i bibeln 

är den del av vår heliga skrift som vi delar 

med judendomen. Där benämns ibland 

skriften som ”lagen och profeterna”. Just 

profeterna är en intressant del av Gamla 

testamentet i bibeln och viktig för att rätt 

uppfatta Jesu betydelse för oss människor, 

därför handlar den här bibelkommentaren 

om dem. Själva ordet har med ”att bära 

fram” att göra. Kanske kan man tänka 

sig en servitör på en restaurang. Han bär 

fram något till oss som någon annan gjort 

iordning. Så fungerar en profet. Gud har, 

ända sedan skapelsens dagar, en plan med 

världen; med dig och mig. För att vi skall 

kunna ta del i den planen måste vi få den 

serverad för oss. Det är det som profeterna 

gör.

I bibeln är de samlade i den första avdel-

ningen, gamla testamentet. Israels folk har 

i alla tider läst detta som Guds löfte om 

en kommande Messias, dvs en konung. 

Lärjungarna och de första kristna kände 

igen Jesus som denne konung och förstod 

att ta tillvara profetskrifterna för att bätt-

re förstå hans ärende. Vi har bevarat dem 

i bibeln sedan dess. Där hittar vi tre som 

vi brukar kalla stora; Jesaja, Jeremia och 

Hesekiel. Dessutom brukar man räkna 12 

mindre profeter vars skrifter ibland sam-

manfattas under begreppet ”tolvprofet-

boken”. De här texterna har det gemen-

samt att de samtliga verkar skrivna under 

en 300-årsperiod på 700-500 fKr. Det 

var en turbulent tid för Guds folk, Israel. 

Landet var delat och stor del av tiden under 

ockupation. Profeterna uppfattades san-

nolikt först att sia om en framtid i frihet, 

politiskt sett. Den friheten kom också i 

olika omgångar men förbyttes, som poli-

tiska lägen ibland gör, lika ofta i ny fång-

enskap. Ganska snart insåg man att detta 

handlade om något större, något mer än 

frihet i världslig mening. Profeterna börja-

de uppfattas som Guds tilltal och löfte om 

en annan tillvaro, som inte infekteras eller 

ockuperas av det onda som denna värld vi 

känner. Messiasförväntan föds.



9
NR. 3/2019 ÅRG 37

PRÄSTENS BIBELKOMMENTAR

att få se på den yttersta dagen. Till detta 

kommer ytterligare en uppfyllelse, på kort 

sikt kanske den viktigaste: när du som läst 

profeterna ser att löftet om Kristus och 

segern över döden gäller även dig. Guds 

plan med världen handlar nämligen inte 

bara om historiska händelser och framtida 

scenarier; den innefattar oss var och en - 

på ett personligt plan. Paulus skriver under 

det första århundradet ”om den hemlighet 

som från världens början varit dold hos 

Gud”: Och han har yppat sin viljas hem-

lighet för oss, det beslut om Kristus som 

han hade fattat från början och som skulle 

genomföras när tiden var inne: att sam-

manfatta allting i Kristus, allt i himlen och 

på jorden. I honom har vi fått vår arvslott.

Profeterna angår alltså oss. De berättar 

om något som vi fortfarande väntar på, 

men de är inga spågubbar. Vi skall istället 

se dem som servitörer; de som bär fram till 

oss var och en det som Gud har förberett. 

Sedan är det precis som på restaurangen: 

När tallriken kommit fram måste man 

smaka själv.

Nästa bibelkommentar kommer att handla 

om den enda profetiska boken i nya testa-

mentet: Johannes Uppenbarelse.

Peter Styrman

Kyrkan, som känt igen löftets uppfyllelse 

i Jesu uppståndelse från de döda, har i sin 

undervisning gett profeterna en stor plats. 

Deras domsord över världen skall hjälpa oss 

inse att den, trots allt som också är vack-

ert och bra här, ändå är förlorad så länge vi 

fortsätter ”som vanligt”. Löftesorden vill göra 

oss nyfikna på räddningen och presentera 

Guds Son för oss. Detta skall hos oss tända 

samma förväntan på att vi - trots den hårda 

domen om att världen skall förgås - inte skall 

gå under utan räddas till evigt liv. Med den 

förväntan kan vi sedan få följa profeternas 

uppmaningar att söka oss mot den rädd-

ningen.

Därför möter vi profeterna under året på 

olika sätt beroende på vad de övriga texter-

na handlar om. Under förberedelsetiderna, 

advent och fastan, handlar det mycket om 

att vänta på något stort. Under själva fester-

na, jul och påsk, hjälper profeterna oss att se 

Jesus som löftenas uppfyllelse, och under 

andra delar av året ger deras uppmaningar 

oss goda råd att följa.

Detta att en profettext uppfylls flera gånger 

gör att den alltid är aktuell; även om det är 

2700 sedan den skrevs. Den första uppfyllel-

sen går ofta att belägga historiskt, den sked-

de ganska snart (=några hundra år) efter att 

profeten trätt fram. Den andra uppfyllelsen 

var den sammanhållna rörelse i historien 

som utgörs av Jesu födelse, lidande, död 

och uppståndelse som trosbekännelserna 

talar om. Den sista uppfyllelsen kommer vi 
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SVENSKTRÄFF I PRAG

Våra svenskträffar i Prag fortsätter. För att 

få en regelbundenhet äger träffarna alltid 

rum den andra, lördagen i månaden. Enligt 

uppgift bor det runt 500 svenskar i staden. 

Många av dem svenskar som kommer till 

träffarna arbetar inom IT, försäljning och 

support, oftast på internationella företag. 

Med dagens moderna teknik finns det 

även möjlighet att arbeta på distans med 

inriktning på den svenska och amerikan-

ska marknaden. Att kunna tjeckiska är 

alltså inte absolut nödvändigt. 

Tvillingarna Michael och Peter Bogren 

kommer regelbundet till träffarna. De 

är tjecker, men deras pappa är svensk. 

Faktiskt har de också anknytning till 

Wien, där de gjorde ett Erasmus och hade 

Jeannette Bergström som lärare i svens-

ka. Det kommer också en lärare, som lär ut 

svenska, engelska och tennis. Erik Teppler 

som han heter har tjeckiskt ursprung och 

pratar också bra tjeckiska. Även några av 

hans elever har kommit till träffarna. Våra 

träffar erbjuder alltså möjligheten för både 

svenskar och tjecker att träffas och prata 

svenska.

I Wien har vi sedan några år tillbaka Ung 

i Wien. Den ursprungligen idén var att 

starta något liknande i Prag. Eftersom 

många av dem som kommer till träffarna 

har passerat 30-årssträcket och snarare 

är närmare 40 år, skulle Ung i Prag vara 

missvisande. Därför bestämde jag mig för 

att kalla evenemanget ”Svenskträff i Prag”. 

Det möjliggör att träffarna är öppen för alla 

åldrar, från 18 år och uppåt.  Det faktum 

att vi inte har någon åldersgräns, gör att 

evenemanget även lockar äldre besökare. 

Peter Larsson har till och från bott i Prag i 
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30 år. Han har arbetat med att organisera 

resor dit. Förra gången fick vi också besök 

av ett pensionärspar, som för två år sedan 

bestämde sig för att flytta från Sverige till 

Prag.

Vi har sedan starten hittills haft sex träffar i 

Prag. Vid den första träffen i mars, satt präs-

ten och jag länge ensamma och försökte få 

svar på om någon av besökarna på det full-

satta Café Mlyna möjligtvis pratade svens-

ka. När vi nästan var på väg att gå därifrån, 

kom plötsligt Timo från Sörmland fram till 

oss. Det visade sig vara en lyckoträff. Han 

och hans ryska fästmö planerade nämligen 

att gifta sig. De hade försökt att komma i 

kontakt med Svenska kyrkan i Wien, för att 

hitta en präst till bröllopet. Nu satt prästen 

mitt framför dem och Peter vigde dem i 

Prag senare i september. 

En annan lyckoträff var att en annan svensk 

hade sett mitt evenemang på Facebook. 

Denne svensk heter Daniel Jerabek och 

har tjeckiskt ursprung. Han tyckte att det 

var ett bra initiativ, men han hade ingen 

möjlighet att komma på den första träf-

fen. Daniel berättade att han och hans fru 

Sarah precis skulle öppna ett litet ölcafé 

på den trendiga gatan Krymská i Prag 10. 

Sedan dess träffas vi alltid den andra lör-

dagen i månaden på Lya Beer Café.  

Det brukar komma runt 10-15 personer 

på träffarna och en gång kom till och med 

en kille från Tjeckiens andra största stad 

Brno, två timmars tågresa bort från Prag. 

Jag själv sätter mig gärna på tåget och 

reser de fyra timmarna från Wien till Prag. 

Det skulle glädja mig, om någon från Wien 

gjorde mig sällskap någon gång. I vilket 

fall som helst, säger jag igen na shledanou 

– på återseende i Prag!                          

   Johan Pihl
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KANELBULLENS DAG

Kanelbullens dag firades den 4 okto-

ber 2019 för 20:e gången.  Kanelbullens 

dag infördes 1999 för att fira 

Hembakningsrådets fyrtioårsdag och 

syftet var att skapa en årlig tradition. 

Redan efter några år, när dagen firades 

av skolor, på företag, i butiker, skrevs 

den in i Almanacksförlagets almanackor.  

Uppmärksamheten runt kanelbullens dag-

verkar öka år för år. 

På Svenska kyrkan i Wien har vi sedan flera 

år uppmärksammat dagen med kanelbul-

lecafé. I år avnjöts kanelbullar av rekord-

många besökare dagen till ära!KÖRBESÖK

Den 13 oktober hade vår församling besök 

av kyrkokören från Sköns församling.  

Kören medverkade under högmässan och 

stod för både orgelmusik och sång!
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XXXXXXX

BISKOPSBESÖK

Den 17 oktober besökte han Wien och fick 

träffa personalen, förtroende valda och 

församlingsmedlemmar. På kvällen firades 

mässa med medverkan av kyrkokören.

Biskop Thomas Petersson är ansvarig för 

Visby stift och för samtliga utlandsförsam-

lingar! Biskopen var tidigare kyrkoherde i 

Utlandskyran.

Biskop Thomas Petersson här med Lucia Nilsson och Peter Styrman
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KALENDARIUM Vintern     2019/2020
NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

Sön 17  Sönd. före domsöndagen

 Vaksamhet och väntan

 11:00 Högmässa

Ons 20 18:00 Kvällsmässa

Sön 24 Domsöndagen

 Kristi återkomst

 11:00 Högmässa

Ons 27 18:00 Vespermässa

Fre 29 Adventgudstjänt i Prag

Lör 30  Adventgudstjänt i Budapest

Ons 18 Vespermässa

Sön 22  4 Advent

 Herrens moder

 11:00 Högmässa

Tis 24 Julafton

 Heliga familjen i stallet

 11:00 Julkrubban

 Julnatten

 22:00 Midnattsmässa

Ons 25  Juldagen

 Jesu födelse

 8:00 Julotta

Kyrkan är stängd 26/12 - 7/1 2020

Ons 8  15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Fre 10 19:00 Ung i Wien

Lör 11 Svenskar i Prag

Sön 12  1 efter trettondagen

 Jesu Dop

 11:00 Högmässa

 Julgransplundring efter mässan

Sön 19  2 efter trettondagen

 Livets källa

 11:00 Högmässa

Ons 22 Vespermässa

Sön 1 1 Advent

 Ett nådens år

 11:00 Högmässa

Ons 4  15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Sön 8 Julmarknad 10:00-17:00

 Sofiensäle, 3. Bezirk

 se information på sid 17

Tis 10 19:00 Ung i Wien

Ons 11  18:00 Vespermässa

Fre 13 Adventgudstjänt i Salzburg

Sön 15  3 Advent

 Bana väg för herren

 11:00 Högmässa

 14:00 & 17:00 Luciakonsert - se sid 18 för mer information
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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 kl: 12:30-13:15

Vintern     2019/2020

FEBRUARI
MARS

BARNGRUPPER OCH KÖRER

Sön 2  Kyndelsmässodagen

 Uppenbarelsens ljus

 11:00 Högmässa

 Söndag med XL se sid 19

Ons 5  15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Lör 8 Svenskar i Prag

Sön 9  Septuagesima

 Nåd och tjänst

 11:00 Högmässa

Mån 10 19:00 Ung i Wien

Ons 12 18:00 Vespermässa

Tor 13  Ärtsoppa 12:00-18:00

Sön 16  Sexagesima

 Det levande ordet

 11:00 Högmässa

Ons 19  18:00 Vespermässa

Tor 20  Stickcafé 18:00

Sön 23  Fastlagssöndag

 Kärlekens väg

 11:00 Högmässa

Sön 26  3 efter trettondagen

 Jesus skapar tro

 11:00 Högmässa

Ons 29 Vespermässa

Tis 25 Fettisdagen

 Semlecafé 14:00-18:00

Ons 26 18:00 Askonsdagsmässa

 Bön och fasta

Sön 1  1 i fastan

 Prövningens stund

 11:00 Högmässa

Ons 4  15:00 Seniorträff

 18:00 Vespermässa

Lör 7 Svenskar i Prag

Sön 8  2 i fastan

 Den kämpande tron

 11:00 Högmässa

Tis 10 19:00 Ung i Wien

Ons 11  18:00 Vespermässa

Sön 15  3 i fastan

 Kampen mot ondskan

 11:00 Högmässa
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PÅ GÅNG

JULMAT

Julbordet är en viktig del för julfirandet för 

de flesta svenskar. Även många österrikare  

uppskattar den svenska julmaten. Vill du 

beställa julmat för avhämtning i kyrkans 

lokaler helgen innnan julafton.  Skicka ett 

mail till  julmat.wien@gmail.com  så skickar 

vi en beställningslista. 

JULMARKNAD

BARNENS LUCIATÅG

VILL DU VARA MED?

Vill du vara med och hjälpa till med julmarknadsförberedelserna

eller på själva julmarknadshelgen? 

Vad är du bäst på? Baka, sälja, bära eller dekorera? Vi behöver försärkning på alla områden!

Hör av dig till personalen eller Cecilia om du vill vara med och hjälpa till på årets julmarknad! 

cecilia.winkler@svenskakyrkan.se

I år går vi tillsammans med Svenska skolans barn på julmarknaden kl 15:00.

För mer info om övning mm se veckobrev.

printed by:

Sista beställningsdag är måndag den 2 

december. Utlämning av beställda varor i 

kyrkans lokaler:

Fredag den 20 december 12:00-18:00 

Söndag den 22 december 13:00-18:00 
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WWXXX ORD

2. ADVENT
NY LOKAL - NEUES LOKAL

SVENSKA KYRKANS
JULMARKNAD

WEIHNACHTSMARKT
DER SCHWEDISCHEN KIRCHE

2 0 1 9

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

SOFIENSÄLE 
MARXERGASSE 17 
1030 WIEN

8. DEZEMBER
10:00 - 17:00

SÖNDAG - SONNTAG
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Chor der Schwedischen Kirche / Instrumentalensemble
Katharina Hieke, musikalische Leitung
Peter Styrman, Pfarrer

Pfarre St. Gertrud, Kutschkermarkt
Währingerstr. / Kutschkerg.
1180 WIEN

LUCIAKONZERTE

14:00 - Luciakonzert für Kinder
17:00 - Luciakonzert                  

15. Dezember 2019

Eintritt frei - Spende erbeten
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PÅ GÅNG

LUCIAKONSERT

15 december 

Kl 14:00 Luciakonsert för barn

Kl 17:00 Luciakonsert

Efter den senare konserten inbjuds till

glögg på kyrkans innergård och försäljning 

av varor i kyrkans lokaler.

Semlecafé 25 febuari 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.

SEMLOR

ÄRTSOPPA

XL är ju något som är lite större än det van-

liga. Ett par söndagar varje termin provar 

församlingen det. Det som är större är att 

vi i direkt anslutning till kyrkkaffet får höra 

ett föredrag eller annat om ett ämne som 

ansluter till församlingen eller till kyrkoåret 

eller något annat intressant. 

Premiär blir det på Kyndelsmässodagen 

den 2 februari. Vi gästas av kyrkoherden 

Markus Hagberg i Södra Kållands pasto-

rat, Skara stift. Han kommer att ge en liten 

inblick i den Lutherska kyrkans förståelse av 

Jungfru Maria.

SÖNDAG MED XL

29 mars anordnas påskmarknad i kyrkans 

lokaler 12:30-16:00. 

Försäljning av godis, matvaror och lite 

annat! Ett urval av de bästa svenska bak-

verk säljs i caféet; semlor, princesstårtor 

och kanelbullar. På innergården serveras 

nygräddade våfflor. 

PÅSKMARKNAD

Torsdag den 13 februari kl. 12:00-18:00

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

JULGRANSPLUNDRING

Den 12 januari dansas julen och granen 

ut med traditionella dans- och sånglekar. 

Välkomna till en ny termin!

Chor der Schwedischen Kirche / Instrumentalensemble
Katharina Hieke, musikalische Leitung
Peter Styrman, Pfarrer

Pfarre St. Gertrud, Kutschkermarkt
Währingerstr. / Kutschkerg.
1180 WIEN

LUCIAKONZERTE

14:00 - Luciakonzert für Kinder
17:00 - Luciakonzert                  

15. Dezember 2019

Eintritt frei - Spende erbeten
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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 gör vi också förstås! 

Vi brukar turas om att ta med oss fikabröd 

och kaffe, te etc. ordnar kyrkan. 

Att vara med i babygruppen är gratis för 

församlingens medlemmar. Icke medlem-

mar betalar 5 € per gång eller 40 € för en 

termin (januari-juni resp. september-de-

cember).

Kontakt: Maria Wembelius

Mail: marwem@hotmail.com

Telefon: 0664-512 58 70

Måndagar kl 16:00-18:00

Välkommen till kyrkan för att mötas sam-

tala, leka och sjunga på svenska. Vi heter 

TonFiskarna för vi tycker om att ta ton och 

sjunga. 

Soppa, smörgås, kaffe och te finns fram-

dukat 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).

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! 

TONPRICKARNA 

BARNKÖRFRÅN 7 ÅR
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INFORMATION OM GRUPPER

KYRKOKÖREN SVENSKTRÄFF I PRAGTONFISKARNA 0-6 ÅR
Onsdagar kl. 19:00-21:00

Kyrkokören är en vuxen kör för var och en 

som tycker om att sjunga. Kören medverkar 

regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid 

traditionella högtider så som Lucia, Valborg, 

nationaldagsfirande samt midsommarfi-

rande. Med jämna mellanrum samlas vi till 

After choir efter körövningen. Välkommen 

att prova på.

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 69918647317

E-mail: pihl_j@hotmail.com

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



WIENBLADET

22

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: Hanna Elveros

mobil 0699-161 691 08

Email: wien@svenskakyrkan.se

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. Den här ter-

minen har inletts med att sticka sockor, 

men självklart tar man med sig det man 

håller på med eller låter sig inspireras till 

helt andra projekt! 

Om intresse finns kan vi också sticka till ett 

hjälpstickningsprojekt. 

Ingen kostnad, men lägg gärna en slant för 

fikat!

Kontakt: 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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KYRKORÅD

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 årets höststämma framlades ett förs-
lag 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
Jeannette Bergström, sekreterare
Johan Pihl  vice sekreterare
Cecilia Winkler  kassör
Agneta Waneck  vice kassör
Isabell Schlyter  ledamot
Kerstin Winopal  ledamot

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

Kontaktuppgifter finns på sista sidan i 
Wienbladet.

NYTT KYRKORÅD
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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 (Personennummer) 

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 for-

muläret 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 få hälsa en ny människa välkom-
men till livet är stort. Att få presentera 
den nya familjemedlemmen för släkt 
och vänner är en livets fest värd att fira. 
Genom dopet blir man också medlem i 
kyrkans stora familj. Det är många frågor 
inför livets stora högtider så som dop och 
vigsel. Hur fungerar det? Var kan vi vara? 
Kostar det något?

Ni som dopfamilj eller brudpar bestäm-
mer var ni vill vara. Det går lika bra att ha 
ett dop  i hemmet som  i en kyrka. 

Många vill då det handlar om vigsel 
blanda traditioner från Österrike och 
Sverige, och det brukar sällan vara något 
problem.

För välsignelse tar vi ut en avgift plus 
eventuella omkostnader. Vid dop på 
annan plats än i kyrkan på Gentzgasse tar 
vi ut resekostnad och eventuell kostnad 
för övernattning. 

DOP OCH VIGSEL

Sedan vt -19 har vi ordnat med Barnens 

gudstjänst i våra högmässor. 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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ANNONSER

Svenska Skolan i Wien- 
en skola där man 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 trespråkig förskoleverksamhet 
på svenska, tyska och engelska, trespråkig förskole-
klass som vänder sig ti ll barn året innan de ska börja 
åk 1 och svensk grundskola åk 1–6. Våra starka sidor 
är vår uteverksamhet med två fi na lekplatser, språk, 
kultur 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 peter.styrman@svenskakyrkan.se

Kantor mobil 0699-194 772 15
Katharina Hieke katharina.hieke@svenskakyrkan.se

Volontär
Hanna Elveros mobil 0699-161 691 08

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

Wienbladet
Medverkande i detta blad:  Jeannette Bergström, Anna Jakobson, 
 Anders Nilsson, Johan Pihl, 
 Peter Styrman, Cecilia Winkler
  
Ansvarig utgivare Peter Styrman. 
Annonser i Wienbladet
och på hemsidan: wien@svenskakyrkan.se
Upplaga: 750 exemplar

Adress  Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: Sjuttiofemnittioåtta
Telefon  01-479 65 17
E-post  wien@svenskakyrkan.se
Hemsida  www.svenskakyrkan.se/wien
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien
Bankkonto IBAN: AT74 1100 0024 1338 7800 
  BIC: BKAUATWW 
  Bank Austria


