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HORISONTEN
September - oktober 2016
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60 år i Toorak House
firas den 16 oktober

Program:

Gudstjänst kl 11.00
Körsång
Tal
Finger food & mingel
Utställning
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Kyrkoherden har ordet
”Det är bara ur det egna goda
som man kan bidra till det gemensamma goda”.
Om när vinet blev till vatten.
I Johannesevangeliet sägs det att
Jesu första under äger rum i Kana.
Han besöker ett bröllop men på
tredje dagen tar vinet slut. Jesus
räddar festen genom att förvandla
vatten som skulle använts till reningsceremonier till vin. Det är ett
fantastiskt under och bröllopsfesten
i Kana får ett lyckligt slut.
Jag tycker om den berättelsen men
det finns också en gammal kinesisk
berättelse om ett bröllop och en
bröllopsfest. Den är mer förmanade
och menad att försöka visa på vad
som är viktigt i ett äktenskap. Men
berättelsen kan även användas som
en illustration om vad som är viktigt
i en församlings liv. Berättelsen
lyder som följer.
”När den unge brudgummen hade
friat till sin tilltänkta och fått hennes
ja bestämde dom sig för att anordna
en pampig bröllopsfest. Dom unga
två var mycket lyckliga och ville
dela med sig frikostigt av sin lycka
trots att dom inte var förmögna vad
det gäller pengar. Dom funderade
över inbjudningslistan. Nog ville

dom att alla släktingar och vänner
skulle komma. Det blev hundra
gäster när gästlistan var färdigskriven. Dom bokade ett fint tempel för
ceremonin och lät anlita välrenommerade musiker. Dom funderade
över matsedeln och tänkte, ”Inte
ska vi väl knussla på denna stora
dag”, middagen skulle bestå av
många fina maträtter. Men när dom
kom till vinlistan så insåg dom att
pengarna inte riktigt räckte till och
dom sa till varandra. ”Nog kan vi
be våra gäster ta med sig en liter
rött vin var. Bröllopsvärden kan be
dom hälla det i den stora vintunnan
och sedan och när middagen börjar
skålar vi välkomna och festen kan
börja”.
Sagt och gjort och den stora dagen
kom. Solen sken över Kina.
Brudparet var så hisnande vackert.
Musiken var fantastisk och dagen
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var fylld av glädje och förhoppningar. När gästerna tagit plats i matsalen och det doftade från köket lät
bröllopsvärden slå upp vinet för den
första skålen. Men ett under hade
skett. Vinet hade förvandlats till vatten. Det blev tyst i den stora matsalen. Efter några sekunder spred sig
en genansens rodnad över samtliga
inbjudna. Dom insåg i samma stund
att alla hade tänkt samma tanke.
”Vad spelar det för roll om jag slår
i en liter vatten istället för vin i tunnan, ingen kommer att märka någon
skillnad”.
Vad kan man lära av en sådan berättelse? Vad är sentensen som ska
säga något viktigt om ett lyckligt
äktenskap? Jo, det är bara ur det
egna goda som man kan bidra till
det gemensamma goda. Ett lyckligt
äktenskap bygger på att man ger
frikostigt av det som man själv har.
Så är det också i Guds församling.

högtider kan firas och till att mötesplatser skapas. Allas insatser behövs
för att det goda livet i församlingshuset ska kunna fortsätta och allas
bidrag är viktiga. Att vara medlem
är ett sätt att bidra. Att ge tid och
engagemang under basarveckan, att
vara en del av trädgårdsgruppen som
möts på fredagar eller att ge köket
en hand när vi firar svenska högtidsdagar eller har gemenskapskvällar är
ovärderligt. Vi behövs på så många
olika sätt som gudstjänstvärdar, i
biblioteket och som förebedjare för
församlingens liv. Svenska kyrkan i
Melbourne delar det unga kinesiska
brudparets situation att inte vara
stadd i kassa. Så donationer och
gåvor tas tacksamt emot.

Varmt välkommen stod det på inbjudan till bröllopsfesten i den lilla
kinesiska byn. Varmt välkommen
du också till oss i Svenska kyrkan
i Melbourne och minns att ”det är
bara ur det egna goda som man kan
I detta nummer får du möta några av bidra till det gemensamma goda”.
de volontärer som genom sitt arbete
och sitt engagemang bidrar frikosGunnar Olofsgård
tigt till församlingslivet i Svenska
kyrkan i Melbourne. Genom sitt
idoga arbete i café, kök och trädgård
skapar dom rum för oss att vistas i
och att trivas i. Genom sitt engagemang bidrar dom till det gemensamma goda i Toorak house och att till

Musikerfamiljen
Westerlund
Hej,
Jag heter Urban Westerlund och det
är med stor spänning och glädje jag
och min familj nu packar våra sista
väskor inför avresan till Australien.
Vi bor sedan 2003 i Åkersberga
utanför Stockholm där jag arbetar
som kyrkomusiker i ÖsteråkerÖstra Ryds församling. Jag och
min fru Keren som är född och
uppvuxen i Melbourne träffades
på en musikerutbildning i Norge i
början av 90-talet. Idag har vi varit
gifta i ganska precis 20 år och har
förmånen att få vara föräldrar till tre
underbara grabbar. Under slutet av
1990-talet och början av 2000-talet
så frilansade vi regelbundet som
konserterande musiker runt om i
Skandinavien och delar av Europa
men också i Australien. Keren på
instrumentet viola da gamba och
jag som cembalist och continuoorganist. Keren har sedan dess också
utbildat sig till gymnasielärare och
arbetar idag på Viktor Rydbergs
gymnasium i Djursholm med engelska och religion som huvudämnen.
Våra pojkar Sebastian 14 år och
Felix 11 år har precis haft sina respektive skolavslutningar på Internationella Engelska Skolan i Täby och
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Ruben har gått sitt första år i förskoleklass. Sebastian spelar trombon
och har precis gått från sopran till
tenor i gosskören och Felix spelar
trummor och sjunger altstämman.
Ruben är en bolltrollare och allmän
glädjespridare. Flytten till Melbourne är naturligtvis pirrig och spännande men med 2-språkighet som
grund och nära släkt i Melbourne
verkar pojkarna väldigt trygga trots
allt.
Jag och Keren har besökt Svenska
kyrkan i Melbourne vid ett flertal
tillfällen första gången redan 1993
och senast med hela familjen på julafton och julnattsmässan 2014. Det
är ett privilegium att nu få komma
ner och vara en permanent del av
församlingens liv och verksamhet.
Vi ser fram emot att få träffa er alla!
Hälsningar
Urban med familj

Stina - ny husmor
Hej, jag heter Stina och är kyrkans
nya husmor. Jag har bott i Melbourne i 24 år men kommer ursprungligen från Örebro men med rötter
från Småland och Skåne. Min man,
Dave, är från Australien och vi har
två döttrar Maja och Elli. Maja har
nog många av er träffat tidigare,
hon jobbade på kyrkan i några år
innan studierna tog över. På min
fritid tycker jag om att sköta om
vår trädgård, läsa, laga god mat och
umgås med familj och vänner. Jag
har volontärjobbat på kyrkan i flera
år och under det här året har jag
varit timanställd och vikarierat som
husmor. Dessutom är jag medlem
i kyrkans bokklubb sedan några år
tillbaka.
Nu ser jag framemot att få träffa er
alla, så kom gärna fram och säg hej
nästa gång ni besöker kyrkan.
Stina
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Ny volontär på ingång
Hej
Rickard heter jag. En resglad
skåning,med glatt humör uppväxt på
Söderslätt.närmare bestämt i Trelleborg.
Under åren har jag jobbat runt med
diverse som tex golvläggare, kyrkovaktmästare för Anderslövs församling, resemontör i USA,
oljeplatform i Norge och nu senast
på Kastrups flyplats i Danmark som
säkerhetsvakt.
När jag väl inte jobbar så tillbringar
jag mesta tiden med mina vänner,
träna på friskis o svettis en hel del
och såklart min absoluta favorithobbys som är, amerikanska gamla bilar
och gå på konsert.
Men nu ser jag framförallt framemot att åka ner down under! för
att hjälpa till på svenska kyrkan i
Melbourne !
Hoppas vi
ses,
Rickard
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Engagera dig - bli volontär! Inför den stundande basaren har vi
Svenska kyrkan i Melbourne drivs
som en ideell förening vilket innebär att vi är helt beroende av människors enskilda insatser för att få
ekonomin att gå ihop och ha möjlighet att erbjuda verksamheter riktade till skandinaver i Melbourne.
Ett enkelt och viktigt sätt att stödja
arbetet är att bli medlem (anmälningstalong finns i tidningen). Ett
annat sätt är att ge penninggåvor
och donationer till verksamheten.
Du kan också bidra med en arbetsinsats som volontär.
Volontär
Som volontär i kyrkan har Du inte
bara turen att träffa våra härliga besökare som bjuder på medryckande
historier och inspirerande samtal.
Du får också chansen att hjälpa till
vid betydelsefulla evenemang och
i det vardagliga arbetet i Toorak
House.
Ungefär 15 volontärer i veckan är
involverade i bland annat trädgårdsarbete, biblioteksadministration,
bakning, matlagning och kaféservering. Inför och under vår årliga
julbasar, Scandinavian Christmas
Bazaar, är runt 400 volontärer involverade i diverse sysslor.

mer behov än någonsin av Din hjälp
för att få det hela att fungera. Tveka
inte att ta kontakt med oss och anmäla Ditt intresse att hjälpa till!
Som volontär finns det så mycket
Du kan bidra med. Några exempel
på uppgifter:
- Trädgård och underhållsarbete
- Kök
- Shop och café
- Marknadsföring
- Medlemsrekrytering
- Distribution av medlemstidningen
Horisonten
Det finns tusen andra sätt att vara en
del av arbetet. Vad är Du bra på och
hur vill Du bidra? Ta kontakt med oss
så samtalar vi vidare.
Hembesök och bilskjuts
En del av våra äldre medlemmar har
svårt att ta sig till kyrkan av olika
skäl. Ett hembesök eller ett erbjudande om bilskjuts till kyrkan är en
välkommen insats.
Om du har tid, lust och möjlighet så
är Du varmt välkommen att anmäla
Dig till vår besöksgrupp som organiseras av vår diakon Katarina Olofsgård som Du når på e-post katarina.
olofsgard@svenskakyrkan.se eller
telefonnummer 0459-225 558

Intervju med Britt Wilson,
Trädgårdsvolontär

Britt har arbetat 3 år som trädgårdsvolontär i Svenska kyrkan Melbourne. Kom till Australien 1968.
Britt har två döttrar som föddes här
och hon har besökt kyrkan tillsammans med dem genom åren. Britt
har tidigare arbetat bland annat som
trädgårdsdesigner och drivit ett eget
företag. Hon har länge haft tankar
kring den unika trädgården i Toorak
House och vad man kan göra med
de olika platserna som den rymmer.
Engagemanget började med att
Toorak House renoverats på utsidan
och rabatterna blivit illa åtgångna
under renoveringsarbetet. Britt
erbjöd sig då att komma och ställa
i ordning rabatterna inför invigningen. Volontärsinsatsen utökades
senare då Britt fick idén att komma
en gång/månad och jobba utifrån ett
tema. Tanken var att fler Skandinaviska volontärer skulle rekryteras
och lära mer kring australiensisk
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trädgårdsskötsel. Men det blev varje
fredag för Britts del eftersom det
var så roligt och så mycket behövde
göras. Sedan manga år tillbaka har
det kommit en liten grupp på fredagar men behovet av fler volontärer
i trädgården är stort. År 2014 hade
gruppen det första plantståndet på
basaren då man sålde växter och
gav ut information om den nyinstallerade köksträdgården och kompost
avdelningen. Just nu arbetar vi med
att färdigställa ett speciellt omrade
i trädgården där man kan sitta stilla
en stund, omgiven av grönska med
porlande vatten som sällskap.

Vad ger det dig att vara volontär?
Det är fantastiskt! Väldigt givande
att vara i den miljö som Svenska
kyrkan utgör, den är ett andrum i
tillvaron. Alla är så välkomnande
och vänliga och man känner sig
hemma. Det känns också fint att få
göra en insats och bidra med det
jag kan och är intresserad av. Jag
älskar den här trädgården med alla
dess möjligheter. Att få utlopp för
min kreativitet ger mig så mycket

och balanserar och ger inspiration
i vardagens bestyr.
Skulle du rekommendera andra
att vara volontärer i Svenska kyrkan i Melbourne?
Absolut! Det ger så mycket och
jag kan verkligen rekommendera
det. Vi i trädgårdsgruppen blir så
glada över förstärkning. Om vi
blir fler här så kan vi utveckla arbetet ytterligare. Det är också ett
bra sätt att lära sig australiensisk
trädgårdsskötsel. En del svenskar
som flyttar hit kanske vill börja
odla men vet inte riktigt hur man
ska börja. Kanske skulle vi kunna
jobba utifrån ett koncept ”Ett
år i trädgården” för att lära mer
kring årstidernas växlingar. Ett
annat tema är ”Barnens trädgård”
och hur vi kan jobba vidare med
de delar av trädgården som är
barnanpassade. Det vore roligt
om föräldrar skulle känna lust och
inspiration att komma och jobba
med oss en stund. Vi planerar att
göra specialprojekt sista lördagen
varje månad. Vi börjar den 24
september. Kom med och ha kul i
trädgården!
Britt planerar att göra en sandlåda
vid lekplatsen och söker efter en
gammal båt som skulle kunna göra
ramen till detta. Har du eller vet du
någon som skulle kunna donera en till
kyrkan så kontakta gärna oss.
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Intervju med Berit Östrom
Cafe- och köksvolontär

Berit kom till Australien med sin
familj redan 1975 och fastän livet i
Melbourne var mycket annorlunda
än i Stockholm, tog det inte länge
förrän hela familjen var helt engagerade i sin nya omgivning – skola,
vänner, jobb och naturligtvis Svenska kyrkan.
Berit drog sig tillbaka från ett
givande och fulfilling karriär inom
publishing och marknadsföring –
från privata independent företag
till globala corporations. Familjen
spenderade många lördagar på
Svenska kyrkan och hennes dotter
deltog i luciatåget som liten och
gick också på Svenska skolan i
många år.
Berit har haft hand om smörgåstältet for basaren i flera år och arbetar
som volontär både på torsdagslunchen och vid de stora högtiderna,

dvs midsommar, valborg, nationaldagen osv.
Vad ger det dig att vara volontär?
Mycket skratt och intressanta
diskussioner med många olika
människor från många olika
bakgrunder båda de unga och de
äldre. Det lär mig mycket om
hur vårt society fungerar på en
grässrot nivå, och att trots våra
olikheter är vi alla lika i grund
och botten … så det känns som
jag får mycket mer tillbaka som
volontär än vad jag ger i tid och
arbetskraft.

11

Skulle du rekommendera andra
att vara voluntärer i Svenska
kyrkan i Melbourne?
Det finns bara ett svar till den
frågan – Ja, absolut!
Det ar en underbar omgivning,
med engagerad och positiv
personal, och att vara volontär
pa Svenska Kyrkan känns inte
som ett jobb – det känns som en
social outing with friends!

Intervju med
Viktoria Hallmans

Café- och köksvolontär
Viktoria är 20 år gammal och kom
till Melbourne i augusti 2015 för
att arbeta som au-pair under ett år.
Som café- och köksvolontär säljer
Viktoria fika, matvaror och presentartiklar från shopen. Det blir också
en del bakning av småkakor. Är
man svensk så är man!
Vad ger det dig att vara volontär?
Det är kul att bidra till den svenska gemenskapen här i Melbourne.
Jag har stött på så många vänliga
ansikten här samt fått ta del av
många svenskars erfarenheter och
historier.

Skulle du rekommendera andra
att vara volontärer i Svenska kyrkan i Melbourne?
Ja absolut! Inte bara för att kyrkan
i sig är en underbar miljö utan
också för alla människor man träffar där. Det är roligt och stimulerande och ett bra sätt exempelvis
för nyinflyttade skandinaver att
knyta kontakter här i Melbourne.
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KÖTTBULLSTÄVLING 30 SEPTEMBER KL 19:00!!!

Vi erbjuder en festlig kväll med kulinariska upplevelser och kittlande
tävlingsnerver. Förra årets vinnare, Kerstin Askelund, gör köttbullstävlingens ordförande Paul Frisk sällskap i juryn.
Vill du tävla - eller nöjer du dig med att smörja kråset?
Alla är lika välkomna!
Du som vill tävla anmäler dig till kyrkan - max 15 tävlande och först till
kvarn gäller. Du lagar minst 70 köttbullar på valfritt kött och efter bästa
recept (ditt eget, mammas mormors...)
Köttbullarna levereras senast kl 18.30 tävlingsdagen - kalla eller varma.
Köttbullarna bedöms efter smak, doft, konsistens och form.
Det finns två priser att vinna - juryns samt publikens favorit.
Du som vill vara med på festen,
där vi njuter av köttbullar med sedvanliga tillbehör, anmäler dig till
kyrkan senast 27:e september.
Obs begränsat antal platser.
Kostnad: $ 25.00 vuxen,
barn $1.00 /år upp till 12 år.
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Kalendarium

September 2016 - Oktober 2016
Med reservation för ändringar.
* = se även särskild annons
1-Sep		
Torsdag
				
				

11:30 Sångsamling
11:50 Andakt med stora och små
12:00 Torsdagslunch

Söndag		
15:e söndagen efter trefaldighet
11:00 Högmässa. Skandinaviska kören 		
				
Efter kyrkkaffet samtal och bibelstudie kring
				
Seven Sacred Spaces
6-Sep		
Tisdag		
10:00 Lille Skutt
				
11:30 Dansk barn- och föräldraträff
7-Sep		
Onsdag
09:00 Morgonmässa
				
13:30 Korsordsklubben		
8-Sep		
Torsdag
11:30 Sångsamling
				
11:50 Andakt med stora och små
				
12:00 Torsdagslunch
9-Sep		
Fredag		
12:30 Two Oaks Club
4-Sep		

11-Sep		

Söndag		
11:00
13-Sep		
Tisdag		
10:00
				
12.00
14-Sep		
Onsdag
09:00
15-Sep		
Torsdag
11:30
				
11:50
				
12:00

16:e söndagen efter trefaldighet
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch

18-Sep		
Söndag		
17:e söndagen efter trefaldighet
				
11:00 Högmässa			
20-Sep		
Tisdag		
10:00 Lille Skutt

21-Sep		
Onsdag
22-Sep		
Torsdag
				
				
25-Sep		
Fredag		
25-Sep		

09:00
11:30
11:50
12:00
12:30

Söndag		
10:00
				
11:00
				
14:00
27-Sep		
Tisdag		
10:00
				
14:00
28-Sep		
Onsdag
09:00
29-Sep		
Torsdag
10:00
				
11:30
				
11:50
				
12:00
30-Sep		
Fredag		
19:00

Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Two oaks club
18:e söndagen efter trefaldighet
Norsk barn- och föräldraträff
Musikgudstjänst
Bokklubben
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Morgonmässa
Ekumensik bönegrupp, T U C			
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch				
Köttbullstävling *12

2-Okt		
Söndag		
Den helige Mikaels dag
				
11:00 Högmässa
				
Efter kyrkkaffet samtal och bibelstudie 		
				
kring Seven Sacred Spaces
4-Okt
Tisdag		
10:00 Lille Skutt
				
11:30 Dansk barn- och föräldraträff
5-Okt		
Onsdag
09:00 Morgonmässa
				
13:30 Korsordsklubben
6-Okt		
Torsdag
11:30 Sångsamling
				
11:50 Andakt med stora och små
				
12:00 Torsdagslunch
7-Okt		
Fredag		
12:30 Two Oaks Clu
9-Okt		

Söndag

11-Okt		
Tisdag		
				

Tacksägelsedagen
11:00 Dansk gudstjänst
10:00 Lille Skutt
12:00 Tisdagsträffen

12-Okt		
Onsdag
13-Okt		
Torsdag
				
				

09:00
11:30
11:50
12:00
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Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch

16-Okt		
Söndag		
				
11:00
18-Okt		
Tisdag		
10:00
19-Okt		
Onsdag
09:00
20-Okt		
Torsdag
11:30
				
11:50
				
12:00
				
19:00

21:a söndagen efter trefaldighet
Högmässa, 60-års jubileumsfirande
Lille Skutt
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Bokklubben

23-Okt		
Söndag		
				
10:00
				
11:00
25-Okt		
Tisdag		
10:00
				
14:00
26-Okt		
Onsdag
09:00
27-Okt		
Torsdag
10:00
				
11:30
				
11:50
				
12:00

22:a söndagen efter trefaldighet
Norsk barn- och föräldraträff
Musikgudstjänst
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Morgonmäsa
Ekumenisk bönegrupp, Sv. Kyrkan		
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch

30:e Okt
Söndag		
23:e söndagen efter trefaldighet
				
11:00 Högmässa
				
Efter kyrkkaffet samtal och bibelstudie 		
				
kring Seven Sacred Spaces 			
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SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

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.

Bokklubben

Läser du gärna svenska böcker?
Varannan månad träffas 4:e torsdagen och varannan månad den fjärde
söndagseftermiddagen.
Se kalendariet

Korsordsklubben

Tillfället för dig som tycker om att
lösa svenska korsord.
Vi träffas första onsdagen varje
månad kl.13.30.

Ekumenisk bönegrupp

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

Two Oaks Club

Träffas varannan fredag (jämna
veckor 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 9588 0661
eller Robyn Carlsson 9877 9072

Trädgårdsklubben
Varje fredag under ledning av
Britt Wilson tar gruppen hand om
kyrkans köksträdgård och annan
trädgårdsskötsel.

Återkommande program varje vecka:
Tisdag - fredag:		
12.00 Middagsbön
Tisdag:			
10:00 Lille Skutt - öppen förskola
Onsdag:			
09.00 Morgonmässa
			
19.30 Kyrkokören Skutan
Torsdag : 		
11.30 Sångsamling
			
11.50 Middagsbön för hela familjen
			
12.00 Torsdagslunch
			
19.30 Skandinaviska kören
Fredag:		
från. 10.00 Trädgårdsarbete med volontärer
			
12.30 Enklare gemensam lunch
Söndag:		
11.00 Högmässa, svensk, dansk, norsk,
				
musiksgudstjänst (4:e sön i månaden)
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SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

Svenska barn- och
föräldraträffar

Lille Skutt
Öppen förskola för svenska småbarnsfamiljer och deras barn 0-4 år.
Tisdagar 10.00 - 12.00.
Familjetorsdag från kl.11.30.
Sångsamlingen kl.11.30.
Andakt med stora och små kl.11.50.
Lunch kl.12.00.
Sångsamling lördagar kl 11.00
och 14.00 under skolterminerna.

Dansk barn- och
föräldraträff

Samlas i Svenska kyrkan första
tisdagen i månaden kl.11.30 15.00.

Norsk barn- och
föräldraträff

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 och medverkar bland annat i
kyrkans musikgudstjänster.

Skandinaviska kören

Övar torsdagar kl 19.30. Kören
sjunger på alla nordiska språken
samt engelska.
Kören medverkar i gudstjänsten
första söndagen i månaden.

Träffpunkt Toorak House

Vi träffas, fikar, handarbetar
och samtalar om livets väsentligheter.
Denna träffpunkt är till för dig över
40 år. Vanligtvis sista tisdagen
varje månad kl.14.00.

Fjärde söndagen i månaden
kl 10.00 - 12.00.

Café Svensson

Mötesplats för dig som är student,
backpacker, Au-pair mm.
Information om program för Café
Svensson sker via FB-gruppen
Cafét är tisdagar kl 19.00 - 22.00.

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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Kyrkböckerna
VIGDA:
Jennifer Irwin & Samuel Persson
14 juni 2016
AVLIDNA:
Lena Marie-Louise Galea
14 juni 2016
*
Geoffrey Vardon
29 juni 2016

Konsulära ärenden
Sedan svenska konsultatet i Melbourne stängt hjälper kyrkan till
med vissa uppdrag för att underlätta för de svenska melbourneborna.
Dit hör:
utlämning av pass
utlämning av körkort
undertecknande av levnadsintyg
Öppetiderför konsulära ärenden: tisdag och onsdag 13.00 - 15.00
För övriga ärenden hänvisas till Svenska Ambassaden i Canberra
Telefon:02 6270 2700
Webb: http://www.swedenabroad.com/Start____21361.aspx
Email: ambassaden.canberra@gov.se
Email Visa Section: ambassaden.canberra-visum@gov.se
Email Swedish passports: ambassaden.canberra-pass@gov.se
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Medlemsundersökning i Svenska kyrkan Melbourne
Svenska kyrkan i Melbourne firar i
år 60 år i Toorak House. Mycket har
hänt under dessa sextio år. Många
skandinaver beskriver att de har
funnit ett andra hem i kyrkan som
fått betyda mycket både i glädje
och högtid men också när livet haft
sina dalar och känts tungt. Behoven
har skiftat, människor har kommit
och gått och besökt kyrkan under
kortare eller längre perioder.

samheter, men också försöka fånga
upp det som är aktuellt och hitta nya
vägar framåt. Enkäten kommer att
skickas ut till alla medlemmar som
bor i Australien och består av flera
delar. Frågorna handlar om bakgrund och demografi, upplevelser,
förväntningar och behov kring församlingens verksamhet, samt frågor
kring hemmastaddhet, livskvalitet
och känsla av sammanhang.

Vid jubiléer är det lätt att enbart
blicka bakåt och se det som har
varit men det är också angeläget
att tänka framåt och fundera kring
kyrkans roll i ett framtidsperspektiv; vad betyder Svenska kyrkan i
Melbourne för sina församlingsmedlemmar idag? Vilka behov och
förväntningar har man på kyrkan?
Vad önskar man inför framtiden?

Vi hoppas på en hög svarsfrekvens
och ber våra medlemmar om medverkan. Det är viktigt då ett litet
antal svar också kan vara en signal
kring angelägenhetsgrad som vi i
så fall behöver ta på allvar inför
framtiden.

Svenska kyrkan i Melbourne har
fått en unik möjlighet att, i samarbete med La Trobe University och
Umeå universitet, göra en enkätundersökning bland våra medlemmar för att få svar på frågor kring
kyrkans roll och verksamhet i relation till upplevelser av livskvalitet,
hemmastaddhet och känsla av sammanhang. Vi behöver tänka och reflektera kring våra nuvarande verk-

Katarina Olofsgård, Diakon,
Svenska kyrkan i Melbourne 0459
225 558

Om du har frågor kring enkätundersökningen kontakta:

David Edvardsson,
Professor, La Trobe Universitet
0400 589 727
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Förnya ditt medlemskap!
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 2016 är $ 25 för studenter/ungdomar,
$ 40 för pensionär,
$ 55 för enskild,
$ 60 för pensionärspar,
$ 75 för par eller familj.
Kom till kyrkan och lös avgiften för 2016 eller använd formuläret.
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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. $25 Senior $40 Singel $55 Senior couple $60 Couple/Fam. $75
Donation $______

M/ship $_______
Paid by Credit Card/

Visa

Master Card

Total $_________

Internet
Banking*

Cheque

Name on Credit Card
______________________________________________________________________

Credit Card Number

cvv-code Expiry Date

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

______________________________________

Date:__________

---------------------------------------------------------------------------------------Admin only: Paid

Horisonten

Sign__________________ Date:_______

Membership valid from January 1 until December 31, year:

2016
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Dags att börja samla in gåvor
till basarens tombola 2016!
Titta efter i dina skåp! Föremålen behöver inte vara nya, bara de är i relativt gott skick. Det behöver inte vara skandinaviska föremål, och inget är
för smått att skänka. Särskilt uppskattas prydnadssaker, skålar och vaser,
broderade bonader, tavlor, dukar och julpynt. Många barn köper lotter så vi
behöver leksaker och soft toys.
Om du inte hittar något i dina skåp så kanske du hittar Kosta-Boda-Orrefors ljusstakar, skålar eller fat i din lokala Op Shop för bara några dollar. Vi
kan betala dig för dem.
Tyvärr kan vi inte ta emot kläder (med undantag av Lusekoftor och hembygdsdräkter). Vi kan ej heller ta emot böcker eftersom vi ska inte längre
ska ha ett stånd för försäljning av begagnade böcker.
Ta med tombolagåvor till kyrkan när som helst under året och ge till personalen eller lägg i insamlingslådan. Lägg gärna med en lapp med ditt namn
och information om vad du skänker.
Liksom tidigare år är det
Ulla Svensson och
Elsbeth Doolan som håller
ihop arbetet.
Om du är tveksam gällande
gåvor kan du kontakta Ulla
på ulla@netspace.net.au
och Elsbeth på
doolans@hotmail.com
Vi behöver fler medhjälpare inte bara under basaren men också för resten
av året, så om du är intresserad, kontakta Ulla.

Summary in english

From the pen of Gunnar
Olofsgard: It is only out of your
own good that you can contribute to
the good of others. In the Gospel of
John Jesus is present at a wedding
in Cana in Galilee. The wedding
that lasted over several days was
suddenly running out of wine for
the feast. His mother asked him
what he was going to do about it
but he resisted her request. He told
the servants to pour out the water
that was kept for the cleansing
ceremony. Lo and behold it was not
water but the best wine! The wedding feast got a very happy ending.
I remember a similar story about
a Chinese tale about another wedding feast. It was aimed to show
what is important in a marriage and
can also show what is important in
a congregation. When the young
bridegroom had proposed to his
beloved they decided to arrange a
magnificent feast but they were not
rich and they had to keep within
their means. They made up the
invitation list inviting relations and
friends, they booked the temple and
arrange for some good musicians
to entertain. The meal was decided upon and then….. There was
no money left for the wine. What
should they do? They discussed it
and came to the conclusion that it
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would be quite all right to ask all the
guests to bring a bottle of red wine
that would be poured into a wine
barrel.
The day was wonderful, everyone
was enjoying themselves and the
food smelled fantastic. To start it all
off the host proposed a toast and the
wine was poured out. What a calamity! It was not wine but water that
gushed out! Total silence fell, after
a moment blushes started appear on
the faces of the guests as they realised that they had all had the same
thought, ‘What would it matter if I
pour in a bottle of water instead of
wine, nobody will notice the difference?’
What can we learn from this story?
What can bRubene applicable in a
marriage? Only this – it is only out
of the good in oneself that one can
contribute to the common good! A
happy marriage is built upon the
fact that one gives freely of that
that is in oneself without request for
something in return and that is also
the way in God’s Church.
Volunteers: In this issue you will
meet some of the volunteers who
contribute to the running of the
Church. They contribute to pleasant
surroundings, a face and someone to
have a chat with. Every contribution
is valuable whether small or large.

For the Bazaar the need is huge,
to become a paying member is not
only contributing to the running of
the Church but also showing Sweden that the church here has a stable
ground. Volunteers are also helping
in the garden, in the kitchen and on
special occasions when more staff
is needed.
Rickard is a new short term volunteer from Trelleborg and will
shortly arrive to help out with his
many of his DIY skills. His hobbies
are old American cars and concerts.
We are looking forward to hearing
more of his many adventures the
world over.
One of our faithful volunteers is
Britt Wilson who with all her considerable gardening skills has transformed the garden and established a
much used kitchen garden over the
last three years. Britt’s knowledge
of Australian gardening is a valuable asset in the old garden at Toorak
House. She is enjoying the challenge and all the new contacts she
has made and highly recommends
the volunteer work.
Another of our faithful volunteers
is Berit Ostrom who has lived in
Melbourne since 1975. Not many
knows her huge contribution over
the Bazaar days when she is in
charge of the sandwich making,
all the thousands of them. She will
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usually be found in the kitchen on
a regular basis and at special functions. Berit also enjoys the contacts she gets and all the new people
she meets. It is no doubt they have
fun in the kitchen when you hear all
the happy laughs.
Viktoria is one of our young volunteers who came last year as an
au-pair. She is now to be found
in the shop or kitchen welcoming
everyone with her sunny smile.
Thanks to Viktoria our small biscuits never run out. She shares the
view point of all the volunteers that
it is both give and take that gives so
much and recommends becoming
a volunteer on a long or short term,
one day per week or month or only
on special like the Bazaar.
Meat ball Competition: The Meatball competition will take place
30th September. To compete we ask
you to make at least 70 meatballs
and deliver them to the kitchen not
later than 6.30pm on the day of the
competition. As a guest you will enjoy tasting the meatballs and salad.
As usual there is a limited number, 15 competitors and 55 guests.
Please express your interest no later
than 27th September with payment
for non competitors of $25 per person. You are warmly welcome.

New Organist: Urban Westerlund
with wife Keren and three sons Sebastian (14 years), Felix (11 years)
and Ruben (who has just finished
his first school year) have strong
ties to Melbourne where Keren was
born and raised. We are looking
forward to much lovely music as
well as fun from this very musical
family. They are looking forward to
be better acquainted with us all but
are not exactly new comers as they
have already visited the church on
several occasions.
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We wish you warmly welcome!
New Husmor: Our new Husmor is
Stina Dunstan who has been temporary Husmor and volunteer for
many months. You are warmly welcome to the staff here at the church.
Christmas Bazaar: We are again
looking for volunteers for the
yearly Bazaar and also gifts for the
tombola. Please contact the church
for further contacts.

Svenska skolans musikal Klas Klättermus

Avtackning av musikerfamiljen Bergius

Vårkonsert med Skutan

Introduktion i hur man spelar didgeridoo
med Paul Frisk
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Personalen i Melbourne

Gunnar

Katarina

Gunnar

Urban

Stina

Malin

Sven

Kerry

Gunnar Olofsgård, kyrkoherde
Telefon: +61 (0)3 9827 5580 eller +61 (0)418 510 640
E-post:gunnar.olofsgard@svenskakyrkan.se
Katarina Olofsgård, diakon
Telefon: +61 (0)3 9827 5580 eller +61 (0)459 225 558
E-post: katarina.olofsgard@svenskakyrkan.se
Gunnar Wenehult, pedagog
Telefon: +61 (0)3 9827 5580 eller +61 (0)459 225 532
E-post: gunnar.wenehult@svenskayrkan.se
Urban Westerlund, kyrkomusiker
Telefon:+61 (0)3 9827 5580 eller +61(0)459 225 546
E-post: urban.westerlund@svenskakyrkan.se
Malin Sandbacka, sekreterare och ekonom
Telefon:+61 (0)3 9827 5580 eller +61 (0)459 225 560
E-post: malin.sandbacka@svenskakyrkan.se
Stina Dunstan, husmor
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, hygien
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
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KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR DIG!
Måndag/Monday: Stängt/Closed
Tisdag/Tuesday - Lördag/Saturday: kl 12.00 - 18.00/6pm
Söndag/Sunday: kl. 11.00 - 16.00/4pm
Tisdagar under skolterminer är kyrkan öppen till kl 20.30
Kyrkan är även öppen under speciella högtider och i samband
med gudstjänster, gruppträffar och andra evenemang.
Se vår kalender för mer information.

Så här hittar du:
Ta spårvagnen nr 8 från City mot Toorak.
Gå av vid stopp 38, Woorigoleen rd.
Du kan också ta lokaltåg från City till Heyington Station
(Glen Waverley Line) (Melway 2M:K5)

21 St Georges Road
Toorak, Victoria, 3142
Ph +61 (0)3 9827 5580
Fax + 61 (0)3 9826 6838
Webb: www.svenskakyrkan.se/melbourne
E-post: melbourne@svenskakyrkan.se

Bazaar
Christmas
2009

Bazaar
Scandinavian

Welcome to the annual Scandinavian Christmas
Bazaar, held in the beautiful gardens of the Swedish
Church, Toorak. The event celebrates everything
The event celebrates everything
unique about Scandinavia, arts, crafts and design,
Saturday
5th
December
10am
to
5pm
unique
about
Scandinavia;
small business opportunities, delicious variety of
Sat 5th December
10am to 5pm
arts,
crafts and design, Scandinavian
smallfoods and wonderful entertainment.
Sunday 6th December 11.30am
to 4pm
Sun 6th December
business opportunities, delicious
11.30am toSwedish
4pm
Church
variety of Scandinavian foods and
21 St Georges Road, Toorak
5th Dec
Swedish Church
6th Dec
wonderful entertainment.
VOLONTEER NEEDED!
Toorak House
10am-5pm 11.30am-4pm
21 St Georges Rd, Toorak
PLEASE SIGN UP AT THE SHOP.

Saturday 5th3
December
2009 10am to 5pm
- 4 December
Sat 5th December
Sunday
6th December
11.30am
to 4pm
The
Swedish
Church needs
your
help!
10am to 5pm

The event celebrates everything
unique about Scandinavia;
arts, crafts and design, small
business opportunities, delicious
variety of Scandinavian foods and
wonderful entertainment.

Every 6th
year over
10 000 people come and enjoy the Bazaar.
Sun
December

4pm
To11.30am
make ittopossible
we need around 400 volunteers helping out
with everything
from
setting itRoad,
all up Toorak
to making coffee and
21 St
Georges
selling
gingerbread
biscuits.
Swedish Church
Tram no 8 towards Toorak,
stop no 38 Melway 58 K

Swedish Church
Free admission,
donations welcome!

scandinavianbazaar.com.au
VOLONTEER
NEEDED!
Toorak House

You SIGN
can be part
of this
great
event.
PLEASE
UP
AT
THE
SHOP.
Church Opening hours

21 St Georges Rd, Toorak

Contact The Church and see how1/12
you
can help.
- 5/12

Tram no 8 towards Toorak,
stop no 38 Melway 58 K

2pm-6pm

Email: melbourne@svenskakyrkan.se
Ph: 9827 5580

Free admission,
donations welcome!

scandinavianbazaar.com.au

Church Openin
1/12 - 5/
2pm-6p

