Januari 2020 - Mars 2020

BÖN FÖR DET NYA ÅRET
Vi ber för det nya året. För fred och rättvisa åt alla folk. För trygghet
och försörjning åt varje människa. För kraft och mod åt de svaga.
För medkänsla och vishet åt de starka. För en fördjupad solidaritet
mellan allt levande. För din närvaro i varje människas liv.
- KG Hammar
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THERE’S
SOMETHING
NORDIC IN
THE AIR
ENJOY UNIQUE NORDIC
EXPERIENCES ON BOARD
EVERY FINNAIR FLIGHT

Finnair, together with our oneworld partners, offers multiple
stops on your journey from Australia to Europe at competitive
fares. Enjoy personal space, privacy and simplicity on board
our flights. Visit us at finnair.com/au
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God fortsättning!

Kyrkoherdens tankar….

Jag känner en stor tacksamhet över
vad vi som församling har fått uppleva under året, tack för ert fortsatta
stöd och för all uppmuntran.
Det har varit ett intensivt år och
kyrkans personal, har tillsammans
med många frivilliga, fortsatt vårt
goda församlingsarbete. Jag vill
rikta ett särskilt tack till alla våra
frivilliga. Ert arbete och er insats
gör verkligen skillnad!
Det har märkts inte minst nu i
november och december månad då
det händer mycket på kyrkan. Det
är planering, hårt fysiskt arbete och
många insatser från olika håll för att
allting ska falla på plats.
Men det är också många skratt och
en stark känsla av glädje i
att få arbeta tillsammans i en
gemenskap. Gemenskap är om man
så vill - något gudomligt. När vi
lever i gemenskap med varandra så
gör vi Gud synlig. Jag är glad att få
dela den gemenskapen med er.
Vi har firat första advent och Julbasar, skolavslutningar och krubbgudstjänst med barnen i lille Skutt.
Vi har lyssnat på vacker sång i

kyrkans Lucia och julkonserter och
sjungit in julen flera gånger om. Vi
har tänt alla ljus i adventsljusstaken
och vi har ätit oss mätta på god mat,
vi har firat julafton och julotta och
hälsat barnet i krubban välkommen.
”Ty över stad och land i kväll, Går
julens glada bud, att född är Herren
Jesus Krist, vår Frälsare och Gud.”
Änglar har kommit och gått efter
att ha önskat oss Glädje och Frid
på jorden och nu är det dags för de
vise männen som följer stjärnan, att
komma fram till stallet i Bethlehem,
där Gud har blivit människa.

Det är glädje och hopp, något som
vi får förmedla till varandra och de
som vi möter. Nu ser vi framåt.
Vad kan vi förvänta oss av 2020?
Det vet vi inte, men på Svenska
kyrkans hemsida står det så här:
Det gångna året har för någon varit
glädjerikt, roligt och fyllt av kärlek.
För någon annan har det varit
sorgligt, orättvist och jobbigt.
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Det vi har gemensamt är att nyårsafton är ett startskott för det nya
med förhoppningar om ljus och
lycka. Oavsett hur det har varit får
vi komma ihåg att ett nytt år –
också ger nya möjligheter. Det är en
nystart, vi får lämna det gamla
som vi inte vill ta med oss och gå
mot det nya. Alltid med Gud i vår
hand.
Jag skickar med en bibeltext för
bön och eftertanke inför det nya
året:
Nyårsvälsignelse
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig
om dagen,inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,

från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.
- Psaltaren 121:5
Jag vill önska Er alla ett Gott nytt år.
Välkommen till kyrkan!

Katja Lin, kyrkoherde

Årsmöte

Söndagen den 15 mars 2020 för Svenska kyrkan i Melbourne
Medlemmarna i Svenska kyrkan i Melbourne kallas härmed till
årsmöte söndagen den 15 mars 2020 med början kl.12.30
Har du förslag på nya ledamöter till kyrkorådet,
vänligen kontakta Anna Önnebo, tel: 0413 779 535
----------------------------------------------------------------------------------AGM
Sunday March 15, 2020 12.30pm
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Linnea Lemón - ungdomsassistent

Hej där!
Mitt namn är Linnea och ni kanske
har sett mig stå i caféet, springa runt
med en kamera eller gå runt och
sjunger, har ni inte det så får jag
presentera mig som den nya ungdomsassistenten. Jag är 23 år, född
i Sundsvall, men bott länge i Stockholm och studerat konstvetenskap i
Uppsala.
Jag har ett stort musikintresse då
jag spelar både harpa och sjunger en
hel del, därför har mitt engagemang
inom Svenska kyrkan i Sverige alltid varit viktigt för mig. Förutom att
syssla med musik så älskar jag att
fota, pyssla och attt leva på resande
fot. Till våren kommer jag även
studera historia via internet samtidigt som jag jobbar här på Svenska
kyrkan, så ser ni mig och har några
roliga historier att berätta så får ni
gärna dela med dom till mig.

Precis innan jag kom till Svenska
kyrkan i Melbourne jobbade jag
på en cattle station i outback
Queensland och tog hand om 700
kossor i tre månader. Efter att ha
rest runt nästan ett år i Australien,
så är det en absolut dröm att få
komma och vara en del av kyrkan
här i Melbourne! Jag ser fram emot
det kommande halvåret och hoppas
att få lära känna dig! Vi ses.

Semlor

Serveras på kyrkan från och med  
22 februari  till och med 7 mars
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Presentation av kyrkorådet - Berit Öström

Hej – jag heter Berit Öström och
det här är andra gången jag är med
i kyrkorådet. Jag tog ett sabbatsår i
2018 mest för att tillbringa mer tid
med den växande barnbarnskaran.
Jag kom med man och 6-åriga sonen
Paul till Australien 1975 och trivdes
förvånansvärt bra med en gång.
Mitt första intryck av Melbourne
var bilfärden från flygplatsen till
Elwood – via Elizabeth Street som
då var ett otroligt färgrikt område
med polkagris randiga hus, gröna
hus med lila fönstarkarmar och
andra byggnader i regnbågens alla
färger. Inte undra på att jag trivdes!
Svenska kyrkan blev från allra
första början en träffplats för oss
och andra nykomna barnfamiljer
och många vänskaper skapades
vid poolen eller över en kopp fika.
Svenska kyrkan har alltid spelat
en stor roll att upphålla de svenska
traditionerna. Både min dotter och
äldsta barnbarnet har gått på Svenska skolan – och min dotter var med
i luciatåget i flera år.
För sex år sedan drog jag mig tillbaka från en givande karriär inom
Publishing & Marketing, vilket
betydde att jag kunde hjälpa till mer
som volontär – i flera år jobbade

jag med Cecilia Wilson, husmor, på
torsdaglunchen och hjälper fortfarande till på de flesta stora högtiderna. I år tog Cecilia och jag också
på oss ansvaret att rekrytera och
organisera volontärer för årets julbasar … ett mycket givande, roligt
och ’karaktärsbyggande’ project!
I över 44 år har Svenska kyrkan varit en viktig och konstant del av mitt
liv och jag ser fram emot många
många år till med vänskap, traditioner och intressanta konversationer.
Allt gott till er från mig
Berit
GREAT EASTERN HAKKA RESTAURANT

LICENCED

SVENSK PIZZA
&
KINAMAT

BYO
wine onl y

Öppettider:
Tis - Fre 12 - late, Lör 13 - late, Sön 17 - late

Tel: (03) 9807 3388

319 Stephensons Rd,Mt Waverley
www.greateasternhakka.com.au
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Zenita och Sven-Johan - volontärer i februari 2020

Vi, Zenita Andersson och SvenJohan Olsson, kommer att vara
volontärer på kyrkan under februari
2020. Vi träffades på studentkorridoren i Lund i slutet av 80-talet och
var vänner i 20 år innan vi blev ett
par och flyttade ihop. Därefter åkte
vi på en långresa till Nya Zeeland
och Australien, då vi gifte oss på
Svenska kyrkan i Melbourne i
februari 2010. Nu planerar vi ännu
en långresa ”down under” för att
fira vår 10-åriga bröllopsdag just i
Melbourne.

Jag, Zenita, är en 53-årig civilekonom som bl.a. har arbetat med
processförbättringar, men är nu
mellan jobb. Jag har varit ute och
rest i många länder i världen och
tycker om att uppleva nya platser
och träffa nya människor. Under
ett par år bodde och arbetade jag i
Singapore där jag regelbundet be-

sökte Svenska kyrkans sociala aktiviteter, var t.ex. med i kören, och
såg då värdet av sådan verksamhet
för utlandsboende svenskar.
Jag har även bott och arbetat i
London några år. Introduktionen
till Svenska kyrkan i Melbourne
fick jag av en vän som bodde och
arbetade i Melbourne ett par år
kring millenieskiftet och sedan åkte
tillbaka för att arbeta som volontär
på kyrkan några gånger. Jag besökte
henne där på några semesterresor
medan jag var singel, och jag gillade kyrkan med dess omgivningar,
t.ex. den stora rofyllda trädgården.
Detta gav mig och Sven-Johan
inspiration både till att gifta oss och
att arbeta som volontärer i Melbourne. Förutom resor är jag intresserad
av matlagning och bakning, främst
sådant som är nyttigt och hälsosamt.
Jag, Sven-Johan, är en 54-årig
civilingenjör som arbetar med
elektronikutveckling på ett medicinteknikföretag. Efter långresan för 10
år sedan, som var min första resa till
Australien och Nya Zeeland, tänkte
jag att jag ville resa tillbaka dit
någon gång och nu känns det som
ett jättebra tillfälle för att fira vår
10-åriga bröllopsdag.
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kan cykla. Resorna med Zenita de
senaste 10 åren har dock fått mig att
upptäcka att det också finns mycket
att se och uppleva i större städer, så
jag ser fram emot att besöka både
Sydney och Melbourne igen på vår
kommande resa. Jag är intresserad
av att fotografera, främst naturbilder men även annat. När jag var
yngre spelade jag klarinett i en
musikkår och sjöng även i en kör.
Jag tycker om att vara ute i naturen,
vilket ger mig ny energi, och när
vi planerar semestrar och utflykter
försöker vi ofta hitta resmål där det
finns vandringsleder eller där man

Vi ser väldigt mycket fram emot
att tillbringa en månad i Melbourne
och på Svenska kyrkan.

BBQ kvällar
18:e januari, 1:a februari och
15:e februari, kl.17:00
Menyn består av grillat kött, goda tillbehör
samt en efterrätt med kaffe.
Utöver detta serveras utsökt underhållning.
B.Y.O
Anmälan senast torsdagen före och priset är:
Medlem - $20
Icke medlem - $25
Barn - $1 per år upp till 12 år!
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Basaren och pölsan

Vad gör en bra basar? Liksom i
pölsan är det svårt att identifiera
en enskild ingrediens, helheten
är större än delarna. Basaren, och
pölsa, omöjligt att inte älska (i
måttfullhet). Detta fantastiska årliga
spektakel, där kultur och religiositet,
historia och hantverk, samarbete och
tillhörighet, entreprenörskap och
kreativitet förenas i en manifestation
av skandinavisk omtanke. En pölsa
av relationer, intressen, nyfikenhet,
kärlek och mänsklig kreativitet.
Stort tack igen till samtliga inblandade, vilken magisk helg det blev.
Snart är det dags igen och det ser vi
fram emot, men först några reflektioner över basarens innersta väsen.
Jag fick förmånen att vara basarens
MC under söndagen. Anna Berghamre i kyrkorådet hade samma
uppdrag under lördagens basar.

Mitt uppdrag: med en mikrofon i
handen försöka vara välkomnande,
underhållande och trivsam i en
välansad seriös, humoristisk och
kyrklig ton. Uppdraget gavs en tystlåten och folkskygg Västerbottning!
Herrens vägar äro outgrundliga.
Tjäran och fjädrarna har äntligen
torkat bort. Dock så möjliggjorde
uppdraget noggranna studier av basarens innersta väsen (och träskor).
Att se hur glatt och arbetsamt alla
volontärer och personal arbetar för
att göra dessa två dagar till en fest,
är verkligen fantastiskt.

Medarbetare som kan sälja glass till
eskimåer, fikatältets fältgeneraler
som stillar allsköns hunger, dryckesvagnens bevattning av församlingen likt ett Göteborgskt skyfall,
brickplockarnas sjukhusgraderade
renlighet, samt kön till danskarna
som ringlar sig lång som skattskrivningen år 6 då Quirinius var ståthållare i Syrien. Du Perikles, ka’ Du
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sige mig hvornår smager en Tuborg
bedst? Hvergang!

Vad mer att förundras och förtjusas
över? Pippis underbara energi och
styrka, Luciatågets skönhet och
stämning, risken för stämning av
donationsgrisen från grundarna av
Peppa Pig, Roger och Indras lottlösa noggrannhet, kyrkpersonalens
outtröttliga arbete, smågodisets
frestelse (stark i anden men svag i
köttet), pepparkakornas pepparlösa
förtjusning, och alla dessa oändliga
varianter av tomtar, troll och ljus.

Basaren är som pölsan, unik och
förtjusande, berörande och bedårande.
Bäst, är pölsan hos Ellen i Lillsjöliden. Den innehåller flådda ekorrar
och lungsot. Bäst, är basaren hos
Katja och Svenska kyrkan i Toorak.
Den innehåller fantastiska människor och kärlek.
David Edvardsson
MC och kyrkorådsledamot

Libby, glad vinnare av första priset i årets
stora lotteri - resa till Sverige för två
Save the date!!!

Scandinavian
Christmas Bazaar 2020
Saturday 28th Nov
&
Sunday 29th Nov

12

We couldn’t have made it without you!

The Scandinavian Christmas
Bazaar 2019 was a great success,
miraculously we surpassed last
years record result. Praise the Lord
and all our Volunteers!
This is our main fundraiser of the
year and thanks to people´s generosity we will be able to continue our
work into coming years.
Our gratitude goes out to each and
everyone of you, our army of volunteers. You are so dedicated, helpful and experienced: many of you
have helped out for many years.
Your support is vital and contributes to the excellent results.
But it is not just about the money,
it is also about people´s hearts and
minds. The feeling of community
and belonging and reaching out to
the wider community and making
new friends.
As a thank you to all our volunteers who helped out during the year

and at the Bazaar, we would like to
invite you to The Swedish Church
Volunteer Party:
Saturday 29 of February at 5pm.
There will be plenty of good food
and entertainment during the evening, so come along and have a fun
night together with the other volunteer friends and Church staff!
God Bless you and your families
and friends and I wish you all the
best in the New Year.
Looking forward to work together
with you next year again!
Reverend Katja Lin
Please lock in the date in your
calender for the next Scandinavian
Christmas Bazaar 2020:
Saturday 28 November - Sunday
29 November.
Dear Volunteers
You are invited to
the 2020 annual Volunteer Party
on Saturday 29 February at 5pm.
We would like to thank you for
your invaluable contribution
during the year. We could not
have done it without your time
and extraordinary effort!
RSVP by 25 February
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Dear Friends in The Scandinavian Choir!

This is a very personal and warm
thanks to all of you who have been
part of the Choir since the very
beginning all those years ago. The
Swedish Church is very grateful for
all that you have contributed to our
spiritual life, the countless Sunday
services, the many concerts and
numerous other events.

The Scandinavian Choir will be
missed by so many, both inside and
outside our Melbourne Church. One
of the highligths has of course been
the annual Christmas Concert.
People really looked forward to
celebrating Christmas together with
the Choir and the congregation. I
have been told by so many how
wonderful the concerts were.
They will be greatly missed.

The Church has been a home to all
of you. You have found new friendships and shared many good moments and memories together.
Not to mention all the kanelbullar
and fika that you have enjoyed!
You have been loyal and true
Friends.
It is now time to say goodbye, and
again, warmest thanks for all the
good years filled with music and
joy that you have given us.You have
been a true Blessing and I hope that
you will always feel part of us here
at the Swedish Church.
Thank you for your support.
I wish you and your families all the
best for the New Year 2020.
Reverend Katja Lin
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The history of The Scandinavian Choir

of Victoria - our first taste of ‘mini
fame’.

The original Scandinavian Choir
was formed around 1978/9 by
Rise Eilert, the wife of the then
minister, Håkan Eilert.
We were a rather small group of
Swedes and Swedish Finns, like
myself, who were regulars at the
Church. Back then, we only sang
for the special occasions of Easter
and Christmas.
By the time our leading soprano
Inga, took over from Rise in the
early 1980’s, our numbers had
increased with the added benefit of
being joined by Danes, Norwegians
and also Australians. With Inga,
we began singing regularly (in all
the Scandinavian languages) at
Swedish, Danish and Norwegian
services - plus Midsommar, Valborg
and Christmas morning. One particularly memorable event that Inga
organised for us, was to perform at
a Multicultural Concert, held in the
Great Hall at the National Gallery

When Inga returned to Sweden, we
were fortunately ‘rescued’ by Staffan Turinger, who took over as our
much valued conductor for the next
22 years! During those years our
numbers increased to over 30, even
including a representative member
from Iceland, Latvia, France and
Germany. We then expanded our
repertoire to include Finnish and
Icelandic songs. It was also the start
of our well known annual Christmas
concerts which were always well
received. Over the years with Staffan we performed quite regularly
away from the Swedish Church, at a
variety of multicultural and Scandinavian festivals, some of the most
memorable being interstate. After
trips to Sydney (twice), Adelaide,
Tasmania, Brisbane and also New
Zealand (twice), we had become
a close knit group, eager to tackle
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anything that was put to us. Staffan
also certainly managed to arrange
a few unexpected performances!
We found ourselves busking in the
streets of Toorak; singing in the Ericsson Cafeteria in Broadmeadows;
performing at a winery in Heathcote; and on several occasions
almost becoming lost within the
vast departments of IKEA, as we
wandered in a disjointed line singing behind our Lucia. Also due to
Staffan’s connections, we enjoyed
performing several times in Gippsland, in the beautiful Strzelecki
Hills, to commemorate the original
Danish settlement of Poowong.
After Staffan’s retirement, we were
very fortunate to be able to continue for another five years with our
innovative and energetic Austrian
conductor, Eva McAllister, who
effortlessly embraced the languages
and culture of Scandinavia. Over
the years, choir members came
and went. But a strong core of us
remained through to our last years.
During that time we were extremely fortunate to have the leadership
of professional music directors Urban Westerlund and David Bergius
- for one and two years respectively. In 2018 Staffan came out of
retirement to lead a small group of

singers who performed regularly at
Swedish, Danish and Norwegian
services.

For all of us who sang together
over the years, the era of the Scandinavian Choir was a challenging
and stimulating time of fun, friendship and wonderful memorable
experiences! We sincerely thank all
our dedicated conductors, who gave
us the opportunity to bring pleasure
to many, through our joy of singing.

Therese Kennedy
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Möte med Sissel Clunas under ett working bee
Sissel och Peter Clunas har varit
volontärer på Svenska Kyrkan i
många år. Dom har ställt upp som
grillmästare vid BBQ kvällar, som
kyrkvärdar vid gudstjänster, på
event som Syttende Mai och inte
minst som trädgårdsvolontärer. Vid
vårt sista working bee gjorde dom
fint i Stillhetens kapell. Nedan följer
Sissels berättelse om deras och andra norrmänn och kvinnors engagement i Svenska Kyrkan i Melbourne.

«Min mann, Peter (klokkeringeren
siden 2016 og «grillmester») og
jeg liker å hjelpe til under spesielle
arbeidsdager i hagen. I dag har vi
to den ære å klippe gresset og luke
bort ugress i utendørskapellet som
ble åpnet til 60 årsjubileet i 2016.

Samtidig tenker vi tilbake på Rosalie (1925-2016) og Barleif Hårstad
(1924-2005), født i Tromsø, Norge,
som arbeidet i hagen en dag i uken
helt siden 1980-tallet under ledelsen
av prestene Magnus Lönnberg og
Göran Modén. Rosalie fortsatte med
det selv etter at Barleif gikk bort,
mens Peter Hellgren var prest her.
Rosalie arbeidet i hagen under oppsyn av Paul Frisk. Hun arbeidet med
det så lenge hun klarte det i høy
alder. Rosalie var født Erickson og
var av svensk avstamming. Hun var
stolt av sin svenske bakgrunn. Etter
at Rosalie sluttet å kjøre bil p.g.a. et
slag, tok Peter og jeg henne med til
søndagsgudstjenestene her.
Rosalie og Barleif betalte for en stol
som de har sin plakat på. Rosalie
gikk bort mens Gunnar Olofsgård
var prest her.
I juli 1987 var Barleif og Rosalie i
hytta, Bjørnehamna, i Sørgattet som
nå er en del av Spitsbergen nasjonalpark på Svalbard. Barleifs mor,
Berntine Johansen var fangskvinne
der på 1930-tallet. Barleif nesten
druknet der i -20 graders kulde i
1933 da han var 9 år gammel, men
moren hans klarte å redde ham som
klamret seg til faren, og en mann
til ut av vannet ved å ro mens hun
holdt dem over vannet.»
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Kalendarium

Januari 2020- Mars 2020
Med reservation för ändringar.
Se på hemsida och på sociala medier för senast information
* = Se även särskild annons
7-Jan		
Tisdag		
				
				
9-Jan		
Torsdag
				
				
10-Jan		
Fredag		
				
				

10.00
10.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00
12.30

12-Jan
Söndag		
				
11.00
14-Jan		
Tisdag		
10.00
				
10.00
16-Jan		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
17-Jan		
Fredag		
10.00
				
10.00
18-Jan		
Lördag		
17.00
					
19-Jan
Söndag		
11.00
14.00
21-Jan		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00
				
18.30
23-Jan		
Torsdag
10.00
				
12.00

Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 			
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch		
Trädgårdsgruppen 				
Finsk barn- och föräldraträff
Two Oaks Club
1:a Söndagen efter trettondagen
Gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 			
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Grillkväll *sid. 9
2:a Söndagen efter trettondagen
Gudstjänst med nattvard
Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt				
Middagsbön
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24-Jan		
Fredag		
				
				

12.10
10.00
10.00
12.30

Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Two Oaks Club

10.00
10.00
13.00
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00
17.00

Stängt pga Australia Day
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Träffpunkten Toorak House
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Grillkväll *sid. 9

2-Feb
Söndag		
				
11.00
4-Feb		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
11:30
				
12.30
				
18.00
				
18.30
6-Feb		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
7-Feb		
Fredag		
10.00
				
10.00
				
12.30

Kyndelsmässodagen
Gudstjänst med nattvard
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Dansk föräldra- barnträff
Korsordsklubben
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff 			
Two Oaks club

9-Feb

Septuagesima
Dansk gudstjänst
Finsk gudstjänst
Lille Skutt

26-Jan
Söndag
28-Jan		
Tisdag		
				
				
30-Jan		
Torsdag
				
				
31-Jan		
Fredag		
				
1-Feb		
Lördag		

Söndag		
11.00
				
14.00
11-Feb		
Tisdag		
10.00
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13-Feb		
Torsdag
				
				
14-Feb		
Fredag		
				
15-Feb		
Lördag		

10.00
18.00
12.00
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00
17.00

Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa					
Andakt - Tisdagsträffen
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Grillkväll * Sid. 9

16-Feb

Söndag		
11.00
				
14.00
18-Feb		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00
				
18.30
20-Feb		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
21-Feb		
Fredag		
10.00
				
10.00
				
12.30

Sexagesima
Gudstjänst med nattvard
Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff			
Two Oaks Club

23-Feb
Söndag		
				
10.00
				
11.00
25-Feb		
Tisdag		
10:00
				
10.00
				
13.00
				
18.00
27-Feb		
Torsdag
10.00
					
				
10.00
				
12.00

Fastlagssöndagen
Norsk föräldra-barnträff
Gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Träffpunkt Toorak House
Taizémässa 				
Ekumenisk bönegrupp,
Svenska kyrkan				
Lille Skutt
Middagsbön
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28-Feb		
Fredag		
				
29-Feb		
Lördag		
				
1-Mar
Söndag
				
3-Mar		
Tisdag		
				
				
				
				
				
5-Mar		
Torsdag
				
				
6-Mar		
Fredag		
				
				
				

12:10
10.00
10.00
17.00

Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Volontärfest * Sid. 12

11:00
10.00
10.00
12.00
12.30
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00
12.30
14.00

1:a söndagen i fastan
Gudstjänst med nattvard
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Dansk barn- och föräldragrupp
Korsordsklubben
Taizémässa					
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Two Oaks Club
World Day of Prayer, St Peters Church

8-Mar
Söndag
				
				
10-Mar		
Tisdag		
				
				
12-Mar		
Torsdag
				
				
13-Mar		
Fredag		
				

11.00
14.00
10.00
12.00
18.00
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00

2:a söndagen i fastan
Dansk gudstjänst
Finsk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Taizémässa
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff

15-Mar
Söndag
				
				

3:e söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
12.30 Årsmöte * sid.5
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17-Mar
Tisdag		
				
				
				
19-Mar		
Torsdag
				
				
20-Mar		
Fredag		
				
				

14.00
10.00
10.00
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00
12.30

Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff
Two Oaks Club

22-Mar
Söndag
Jungfru Marie bebådelsedag
				
10.00 Norsk föräldra-barnträff
				
11.00 Gudstjänst
24-Mar		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen
				
18.00 Taizémässa				
26-Mar		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Ekumenisk bön, St Peters Church
				
12.00 Middagsbön
				
12.10 Torsdagslunch
27-Mar		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
				
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
							
29-Mar
Söndag
5:e söndagen i fasten
11:00 Gudstjänst med nattvard
31-Mar		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen
				
13.00 Träffpunkt Toorak House 			
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson
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Tisdagsträffen

Trivsam eftermiddagsstund för alla
daglediga, andra tisdagen varje
månad kl.12.00.
Vi börjar med andakt i kyrkan och
äter sedan lunch tillsammans och
samtalar en stund.

Kören Skutan

Är en kör som sjunger svensk musik
av alla dess slag. Alla övningar sker
på svenska. Skutan övar onsdagar
kl.19.30 - 21.30.

Träffpunkt Toorak House

Läser du gärna svenska böcker?
Vi träffas tredje söndagen i
månaden kl.14.00.

Vi träffas, fikar, handarbetar
och samtalar om livets väsentligheter. Denna träffpunkt är till
för dig över 40 år. Vanligtvis sista
tisdagen varje månad kl.13.00.

Korsordsklubben

Trädgårdsklubben

Bokklubben

Tillfället för dig som tycker om
att lösa svenska korsord. Vi träffas
första tisdagen i månaden kl. 12.30.
För mer information kontakta
Kerstin Askelund på kyrkan.

Varje tisdag och fredag tar gruppen
hand om kyrkans köksträdgård och
annan trädgårdsskötsel.
Det är bara att dyka upp från
kl.10.00 på tisdagar och/eller fredagar. Kl.12.00 bjuder vi dagens
volontärer på något att äta.

Återkommande program varje vecka:

Tisdag:			
10.00
			
10.00
			
18.00
Onsdag:		
19.30
Torsdag
:
10.00
			
12.00
			
12.10
Fredag:		
10.00
Söndag:		
11.00
				
			
14.00
			

Lille Skutt - svensk barn- och föräldraträff
Trädgårdsgruppen (volontärer)		
Taizémässa
Kören Skutan
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen (volontärer)
Gudstjänst, svensk,
dansk (2:a söndagen i månaden)		
Finsk gudstjänst (2:a söndagen i månaden)
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Svensk barn- och
föräldraträff: “Lille Skutt”

För svenska småbarnsfamiljer och
deras barn.
Tisdagar kl.10.00 - 12.00.
Torsdagar kl.10.00 - 12.00.

Dansk barn- och
föräldraträff

Träffas första tisdagen i månaden
kl.12.00 - 15.00.

Norsk barn- och
föräldraträff

Träffas fjärde söndagen i månaden
kl.10.00 - 12.00.

Finsk barn- och
föräldraträff

Träffas fredagar kl.10.00 - 12.00.

Café Svensson

Mötesplats för unga vuxna.
För dig som är student, backpacker,
Au-pair...
Cafét är varannan tisdag (jämna
veckor) kl.18.30 - 21.00.
Information om program och vilka
tisdagar som gäller för Café
Svensson sker via kyrkans hemsida
och FB-gruppen “Café Svensson
Melbourne”.

Taizémässa

Varje tisdagskväll kl.18.00.
En enkel mässa i stillhet med korta
meditiativa sånger och många
levande ljus.

Ekumenisk bönegrupp

Träffas den sista torsdagen i varje
månad. Träffarna sker i någon av
kyrkorna i Toorak. Se kalendariet
för datum och plats.

Bibeldiskussionsgrupp

Träffas två tisdagar i månaden
kl. 19.00. Kontakta kyrkoherde
Katja Lin om du är intresserad att
vara med och för att bekräfta vilka
datum som gäller.

Torsdagslunch

Varje torsdag mellan kl.12.10 13.00 serveras lunch. Torsdagens
meny annonseras ut på kyrkans
Facebooksida ett par dagar innan.

Two Oaks Club

Träffas varannan fredag (jämna
veckor kl.12.30 - 14.30) för att på
svenska prata om svenska förhållanden. Det är samtidigt en övning
i svensk konversation för de som
inte har svenska som modersmål.
Kontakta David Yee 03 9588 0661
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Nytt medlemskapsår 2020!
Det är alltid viktigt med många medlemmar! Det är aldrig försent att gå
med! Eftersom vi gärna vill bli fler ber vi också om hjälp att rekrytera nya
och nygamla medlemmar!
Som medlem är du med och bidrar till kyrklig, kulturell och social
verksamhet bland svenskar och andra skandinaver och människor med
anknytning till Skandinavien,
- har du tillgång till Toorak House och allt det erbjuder,
- har du medlemsrabatt i butiken och på många arrangemang,
- får du tidningen Horisonten hem i brevlådan fyra gånger om året,
- möjliggör du stöd och hjälp till skandinaver i Australien och på
Nya Zealand som av olika anledningar har råkat i svårigheter,
- är du en av alla dem som tryggar framtiden för Svenska kyrkan i
Toorak House.
Årsavgift för 2020 är:
$30 för studenter/ungdomar,
$45 för pensionär,
$65 för enskild,
$70 för pensionärspar
$85 för par eller familj.
Kom till kyrkan och lös avgiften
för 2020 eller använd formuläret
som finns på nästa sida.  

25

BETALA DIN MEDLEMSGÅVA
The Swedish Church

21 St Georges Road, Toorak, Victoria 3142, Australia

Tel. 03-9827 5580 Fax. 03-9826 6838
ABN 77 219 825 595

Name

________________________________________________

Other family members names and children’s year of birth
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Address______________________________________________________________
City/Suburb___________________

State ________ Postcode _________

Phone (H)

Mobile

____________________

Nationality_____________________
E-mail address

_________________________

Renewal

New member

____________________________________________________

M/ship: Youth/Stud. $30 Senior $45 Singel $65 Senior couple $70 Couple/Fam. $85
M/ship $_______
Paid by Credit Card/
Master Card

Donation $______
Visa

Total $_________

Internet
Banking*

Cheque

Utskick av Horisonten:
Papperstidning
Digitalt
---------------------------------------------------------------------------------------Admin only: Paid

Horisonten

Sign__________________ Date:_______

Membership valid from January 1 until December 31, year:

2020

---------------------------------------------------------------------------------------Name on Credit Card (only if sending by mail)
______________________________________________________________________

Credit Card Number

CVV-code Expiry Date

* Bank Details: Swedish Church, ANZ Bank, BSB 013 445, Account 0086 79345
Signature

______________________________________

Date:__________
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Raoul Wallenberg Commemoration on
Sunday 19 January 2020 at 11 am at St Kilda Town Hall

Raoul Wallenberg was a Swedish
diplomat who helped save up to
100,000 Hungarian Jews when Germany invaded Hungary in 1944 by
arranging safe houses and Swedish
passports for those threatened by
Nazi persecution. He was captured
by the Soviet army on 17 January
1945, was brought to the Lubjanka
prison in Moscow, and was never
heard from again. His fate in captivity is not known, despite great efforts
to find out what happened to him.

engraved with his name and a birch
planted in his memory. To honour
his heroism, the City of Port Phillip
together with the Jewish organisation B’nai B’rith hold a commemoration ceremony in January every
year. Everyone is welcome to attend.
Refreshments will be served after
the ceremony.

There are several monuments commemorating the heroic acts of Raoul
Wallenberg across the globe and a
few in Melbourne. In the garden of
the Swedish Church there is a stone

The organisers appreciate RSVPs,
so if you plan to attend or want
further information, please contact
helena.grunfeld@gmail.com,
0404 857 806.

Venue: Council Chamber, St Kilda
Town Hall, cnr Brighton Road &
Carlisle Street, St Kilda

Kyrkböckerna

Vigda:
Scott Nygaard och Kathryn Andrews
i Svenska kyrkan i Melbourne 17 november 2019
Lars Olsson och Elisabeth Björklund
i Svenska kyrkan i Melbourne 20 november 2019
Begravning:
Barbara de Vries – Avliden 27 oktober 2019. Begravningsgudstjänst
hölls i Saint John’s Anglican Church, Camberwell den 6 november 2019
-------------------------------------------------------------------------------------Har du frågor om dop, vigsel eller begravning?
Kontakta kyrkoherde Katja Lin via epost: katja.lin@svenskakyrkan.se eller telefon: 0421 045 112
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Summary in English

The Vicar’s Thoughts:
I am very grateful for everything
that’s happened at the Swedish
Church in Melbourne this year and
for all your support and encouragement.
It has been a busy year and our staff
together with many volunteers have
continued the good work. A special
thank you to all our volunteers, all
your hard work makes a difference.
Especially now when there is a lot
of things going on at the Church.
It is a lot of planning, hard work
and coordination by many of you to
make it all happen.
But it is also a lot of laughs and
happy times in working together
as a community, it is if you want
– something divine. We make God
visible by working together. I am
very happy to be able to share that
community with all of you.
We have celebrated the first Sunday
in Advent and had our Christmas
Bazaar, the end of the school year
and a Christmas service with the
children in Lilla Skutt. We have
listened to beautiful singing at the
Lucia and Christmas concerts, we
have also been singing along in
many Christmas songs. We have lit
all the Advent candles and eaten a
lot of good food, we have celebrated
Christmas Eve and early Christmas

morning service welcoming baby
Jesus.
“And through city and country tonight, The joyful message of Christmas is now being carried,
That born is the Lord Jesus Christ,
our saviour and God.”
Angels have come and gone with
the message of joy and peace on
earth, now it is time for the three
wise men that followed the Star of
Bethlehem to arrive at the stable
where God became one of us.
This is a joy and hope that we can
give to each other and to those we
meet. We are now looking forward,
what can we expect from 2020?
We don’t know that, but on the
Swedish Church website it says:
The past year has been joyful,
happy and full of love for someone.
For someone else it has been sad,
unfair and hard. We have all in
common that New Year’s Eve is the
start of something new with expectations of light and joy. Regardless
of the past, a new year is new possibilities. It is a new start, we can
leave the old behind if we want to
and walk towards the new. Always
holding God’s hand.
I give you a bible verse for prayer
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and reflection at the start of the new
year:
New Year Blessing:
The Lord is our keeper, The Lord is
your shade on your right hand.
The sun shall not strike you by day,
nor the moon by night. The Lord
will keep you from all evil, he will
keep your life, The Lord will keep
your going out and coming in,
from this time forth and forevermore. -Psalm 121:5-8
Happy New Year to all of you.
Welcome to the Church!
Katja Lin, Vicar
Presentation of Church Council
Members – Berit Öström
Hello, my name is Berit Öström
and this is my second time as a
member of the Church Council. I
had a break during 2018 to spend
more time with the growing number
of grandchildren. I came to Australia 1975 with my husband and
6-year old son Paul and felt at home
surprisingly soon.
My first impression of Melbourne
was very colourful houses. No
wonder I liked it straight away. The
Swedish Church became from the
beginning a place to meet other new
families. Many friendships were
made at the pool and in the café.
The Church has been an important

part in keeping the Swedish traditions. My daughter and oldest
grandchild both attended the Swedish School – my daughter was also
part of Lucia several years.
I retired from a giving career in
publishing and marketing six years
ago, which meant I could help as
a volunteer more – I helped with
Thursday lunches with Cecila
Wilson for many years and still
do at big events. This year Cecilia
and I recruited and coordinated the
volunteers for the bazaar…a very
character building task!
The Swedish Church has been
an important and constant part of
my life for 44 years. I am looking
forward to many more years with
friendships, traditions and interesting conversations.
All the best from me to you!
Berit
Linnea Lemon –
Hello there!
I am Linnea and you might have
seen me already at the church, in
the café or walking around with a
camera and singing. I am 23 years
old and born in Sundsvall but lived
in Stockholm for several years,
while studying arts in Uppsala.
I am very interested in music and I
play the harp and I sing a lot. Other
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than music I love photography,
crafting and to travel. While working here I will also study history
online.
Before coming to Melbourne I
worked at a cattle station in outback
Queensland after a year traveling
around Australia.
Coming to Melbourne and be part
of the Swedish Church here is a
dream. I am looking forward to the
next six months and hope to get to
know you. See you!
Volunteers February 2020
Zenita Andersson and Sven Johan
Olsson will join us as volunteers in
February. They got married at the
Swedish Church in Melbourne in
February 2010 and are now doing
an extended holiday “Down Under”
to celebrate their 10-year wedding
anniversary.
The Bazaar and the Sausage
What makes a good Bazaar? Just
like a sausage you can’t identify one
ingredient, the big picture is more
important than the different parts.
This wonderful yearly spectacle, a
mix of traditions, religion, history
and arts, craft, community, entrepreneurship and design, all with Scandinavian origin.
Thank you to everyone involved

and what a magical weekend it was.
I was the MC during the Sunday
and Anna Berghamre during the
Saturday. My job was to have a microphone in my hand and be welcoming and entertaining.
Fantastic to see how staff and
volunteers work together to make
this event fantastic.
The Bazaar is like the sausage;
unique and lovely, touching and
adorable. It’s the best!
David Edvardsson
MC and Member of the Church
Council
BBQ evenings
Januari 18, February 1 & 15, 5 pm,
RSVP the Thursday before.
Member: $20, Non Member: $25,
Children: $1 / year until 12 years
old.
Semlor
“Semlor” will be available in the
Café February 22 – March 7.
Membership 2020
Don’t forget to pay your
membership for 2020.
$30 Students/Youth
$45 Pensioner
$65 Adult
$70 Pensioner couple
$85 Couple / Family
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Personalen i Melbourne
Katja Lin, kyrkoherde
Telefon: 61 (0)421 045 112 eller +61 (0)3 9827 5580
E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se

Gunnar Wenehult, pedagog
Telefon: +61 (0)459 225 532 eller +61 (0)3 9827 5580
E-post: gunnar.wenehult@svenskayrkan.se

Annika Gustavsson, sekreterare och ekonom
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: annika.gustavsson@svenskakyrkan.se

Stina Dunstan, husmor
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: stina.dunstan@svenskakyrkan.se

Linnea Lemon, assistent
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: melbourne@svenskakyrkan.se

Sven Hedin, vaktmästare
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: sven.hedin@svenskakyrkan.se

Kerry Petherick, Lokalvårdare
Telefon: +61 (0)3 9827 5580

Du kan alltid kontakta oss på kyrkans
telefon +61 (0)3 9827 5580 under våra
öppettider. Vi är inte alltid tillgängliga att
svara men lämna ett meddelande på
telefonsvarare så kontaktar vi dig.
Telefonsvararen lyssnas av en gång per dag.
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KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR DIG
Tisdag: 10.00 - 21.00
Torsdag - söndag: 10.00 - 16.30
Tuesday: 10am - 9pm
Thursday - Sunday: 10am - 4.30pm
Så här hittar du:
Lokaltåg från City till Heyington Station
(Glen Waverley Line)
eller
Ta spårvagnen nr 58 från City mot Toorak.
Gå av på Toorak Road vid stopp 135, ”Woorigoleen Rd.”

21 St Georges Road
Toorak, Victoria, 3142
Ph +61 (0)3 9827 5580
Webb: www.svenskakyrkan.se/melbourne
E-post: melbourne@svenskakyrkan.se

Scandinavia • Finland • Iceland • Greenland • Russia • Baltic States • High Arctic

We’re locals!
Let us show you
the hidden gems
of our region.

Contact us to discover your
personalised Nordic experience
1300 422 821

info@fiftydegreesnorth.com
fiftydegreesnorth.com

