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Tack Fredrika!

Kyrkoherden har ordet

Det har varit lätt att som man
komma in i det australiensiska
samhället. Mycket är igenkännbart
från hemma. Synen på livets glädjeämnen känns igen kulturen, idrotten, maten och viljan att vara ute
i naturen. Som man har jag också
med lätthet blivit insläppt som
yrkesperson. Men efter snart två år
på andra sidan jordklotet lär man
också känna skillnaderna.
Jag har tänkt att det som är självklart på Södermalm i Stockholm ser
annorlunda ut i Australien
År 1856 utgav Fredrika Bremer
idéromanen Hertha, med undertiteln: En själs historia, teckning ur
det verkliga livet. Den handlar om
hur viktigt det var att kvinnor fick
sin myndighet. Huvudpersonen,
Hertha, för en kamp mot sin
förmyndare och försöker slippa att
bli bortgift. Fredrika Bremer var
själv uppvuxen i en högborgerlig
miljö i Stockholm och förväntningarna på henne var att bli gift och
genom sin man etablera sig som en
societetsdam i det Stockholmska
kultur- och överklasslivet.
Romanen väckte offentlig debatt
och den så kallade Herthadiskussionen ledde till att riksdagen 1858
beslöt att ogifta kvinnor skulle få

rättigheten att ansöka om att bli
myndiga vid 25 års ålder.
Förstås fanns det många kvinnor
innan Fredrika Bremer som tog
kamp för att kvinnor inte skulle ses
som främst ett bihang till mannen
eller definieras utifrån sin roll i
familjelivet. Och Fredrika har fått
många efterföljare. Många efter
henne har påpekat att samhället
går miste om 50 procent av sin
kapacitet genom att neka kvinnorna
tillträde till samma rättigheter som
männen. Men den kamp som en
generation vinner kan lätt förloras
av nästa. I dagens Ryssland tas
lagar bort som var ämnade att
skydda kvinnor från våld i hemmet

5
och i USA undertecknas förslag
om nya abortlagar med en fond av
kostymklädda män i bakgrunden.
Kanske riskerar det som var en
självklarhet under min uppväxt att
både män och kvinnor var en del av
det offentliga livet och yrkeslivet att
gå förlorat. Vi låter oss underhållas
av ”desperate housewife” och för
nya generationer unga kvinnor kan
det vara en frestelse att låta sig bli
försörjd och att avhända sig makten
över det egna livet. Risken blir då
stor att många kvinnor hamnar i
samma frustration och utanförskap
som Fredrika Bremer upplevde i
1800-talets Stockholm.

firade tidiga segrar i Australien
men jag tycker också jag har sett ett
samhälle med kvardröjande hemmafrukultur och stereotypa könsrollsmönster. Då blir det viktigt att
komma ihåg historien och att rikta
sitt tack till någon. Fredrika är väl
bara ett av dom namn som förtjänar
att nämnas.
Så till alla, kvinnor och män, som
med sitt liv och sitt arbete sökt
bidra till en jämställd värld ett Tack
för att ni har gjort skillnad.

Jag tänker också att feminismen har
djupa rötter i kyrkan och i evangeliet. Nog finns också där djupa
patriarkala mönster men inte ens en
tvåtusenårig manlig kyrkohistoria
har kunnat sudda ut det faktum att
den första budbäraren om Jesus
var en icke namngiven kvinna från
Sykar. Likaså var de första vittnena
till Jesu uppståndelse från de döda
tre kvinnor.
Den åttonde mars firas världen över
den internationella kvinnodagen.
Det är en viktig dag och en dag då
vi behöver påminna oss om vår
historia. Jag vet att kvinnorörelsen

Gunnar Olofsgård
Kyrkoherde
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Annika Gustavsson new book keeper / secretary

Hello,
My name is Annika and I have been
working at the church since October as an book keeper /secretary.
I have lived in Melbourne for 18
years with my husband Lars and
my four almost grown up children
Tobias, Fredrik, Sara and Johanna.
I am originally from Värnamo.
When I am not working or looking
after everyone else I love to sew.
The Swedish Church is a lovely
place to work and so far I have met
a lot of very nice people and I am
sure I will meet many more.

Annika Gustavsson

Testamente – tänk på kyrkan!
När det är dags att skriva testamente, tänk på att kyrkan och
verksamheten bland svenskar och andra skandinaver alltid
behöver ekonomiskt stöd.
Genom din gåva är du med och säkrar fortsatt verksamhet för framtida
generationer

:
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Tjänsteförändringar och nya ansikten
på Svenska kyrkan i Australien och Nya Zeeland

Svenskar är ett resande folk och
svenskars resvanor förändras över
tid. Många svenskar väljer också
att under en period av livet bosätta
sig utomlands. Men valet av utflyttningsort förändras över tid.

I samband med att kontrakten för
kyrkoherde och diakon går ut i
augusti så har Svenska kyrkan i
Utlandet i samråd med den Svenska
församlingen i Australien/ Nya
Zeeland valt att förstärka närvaron i
Sydney med en utsänd och att skära
ner på antalet utsända i Melbourne
till tre.

Vi ser att det bor fler svenskar i
Sydney, att den stora turistströmmen av svenskar går dit och att
unga backpackers oftare söker sig
till New South Wales och Queensland än till Melbourne. Samtidigt
har det endast varit en utsänd i
Sydney som arbetat under hårt
tryck. Utifrån dessa förutsättningar anser Svenska kyrkan i
utlandet att det är det rimligt att
fördela personalresurserna på ett
mer proportionerligt sätt och som
överensstämmer med de faktiska
behoven i Australien/Nya Zeeland.
Detta innebär att du kommer
att se en ny kyrkoherde på plats
förhoppningsvis i augusti månad
samt att församlingen i Melbourne inte har någon utsänd diakon.
Det kommer också att bli ett byte
på musikertjänsten då Urban Westerlund med familj återvänder till
Sverige efter midsommar.
Rekrytering av ny kyrkoherde pågår i skrivande stund och sökande
efter ny musiker påbörjas inom en
snar framtid.

Tyska kyrkan i Sydney där Svenska kyrkan
bedriver sin verksamhet.
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Resultat av enkätundersökning
bland medlemmarna i Svenska kyrkan i Melbourne

Under oktober månad 2016 skickades en enkätundersökning ut till
alla medlemmar i Svenska kyrkan i
Melbourne som är över 18 år.

Undersökningen, som är ett samarbete mellan församlingen, La Trobe
University och Umeå universitet,
innehöll bland annat frågor om
upplevelse av och förväntningar
på Svenska kyrkan i Melbourne.
Enkäten innefattade även frågor
kring upplevelser av livskvalitet,
hemmastaddhet och känsla av sammanhang och skickades till 269
hushåll. Vi fick in totalt 176 svar
(150 hushåll bestående av en eller
flera medlemmar över 18 år) vilket
anses som en relativt hög nivå ur
forskningssynpunkt.

Vi kommer att presentera resultatet
i samband med årsmötet söndagen
den 5:e mars kl. 12.30 och hoppas
att alla som är intresserade har möjlighet att närvara och ställa frågor
kring undersökningen.
Vi vill passa på att tacka alla er
som deltog och gjorde det möjligt
för oss att genomföra denna för oss
viktiga enkätundersökning. Detta är
ett viktigt instrument inför framtida
verksamhetsplanering i Svenska
kyrkan i Melbourne.
Varmt välkommen söndagen den
5:e mars!

Årsmöte

Söndagen den 5 mars 2017 för Svenska kyrkan i Melbourne
Medlemmarna i Svenska kyrkan i Melbourne är välkomna till årsmöte
söndagen den 5 mars 2017 med början strax efter högmässan kl. 11.00.
Årsmötet kommer att kompletteras lördagen den 18 mars kl. 09.00
då redovisningsrapporten läggs fram i samband med idé och framtidsdag
för personal och kyrkoråd.

Scandinavian
Christmas
Bazaar
2016
This year on The Scandinavian
Bazaar about 12 000 people come
to the Swedish Church.
Many of us had joined to prepare
this event many weeks before we
opened on the 5th of December. Of
course we were nervous when the
day was coming closer.
How many people would come?
Was it going to rain? How much
money should we make? We had
many anxious questions. The
Parish is so dependent on the big
Bazaar.
But it all turned out better than we
could predict. More people than
ever. The weather was good and all
the visitors seemed to have a good
time and the queues to the coffee tent, the Danish hot food and
the Norwegian waffles were long.
People flocked to the lovely handcrafts for Christmas, the beautiful
crystal and the high quality Swedish textiles. We enjoyed gorgeous
music and got a view of Pippi
Långstrump.
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For the children there were also the
baby animal zoo and the jumping
castle just to name a few.
Our sponsors had made the raffle
extra special this year with excellent prices from Finnair and Volvo,
a journey for two to Scandinavia including “the Volvo of your choice”
for two weeks, (first prize) and a
cruise for two along the Norwegian
coast (second prize).
After the Bazaar comes this great
feeling of relief. Such a phenomenal effort and we did it with all
the volunteers who made the 2016
Bazaar biggest success ever, the
total income for the two days was
around $346,000 dollar!!!
We would like to express our
gratitude and many, many thanks.
Without you all this would not be
possible!
The Staff in the Swedish Church
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Påsk på olika sidor av jordklotet
Vi säger Glad Påsk till varandra så
här års. Och när man är i Sverige
känns det löftesrikt att se de första vårblommorna tränga sig fram
bland gamla höstlöv och grenar.
Vi säger Glad Påsk och vi känner
hur livet kommer tillbaka. Hemma
sjunger fåglarna igen och snart ska
gräset bli grönt. Hur mycket har
inte frusna nordiska själar längtat?

för att vårda sina minnen. Dom gick
tappert och trotsigt för att visa sin
respekt och för att ge ett sista uttryck av ömhet till någon som betytt
mycket för dem. När graven var
tom så fylldes dom inte av glädje
utav av rädsla och ilska. Någon
hade rövat bort den dom älskade,
inte ens i graven fick han vara i
fred.
Det tog tid innan dom förstod vad
det var som hade hänt. Det tog tid
innan dom anade att det som var ett
givet slut var början på något nytt.
Och det tar tid innan sorg och rädsla
kan vändas i glädje. Men glädjen
kom och kvinnorna förstod att livet
hade vunnit nya marker och att det
fanns fler möten att göra med den
dom saknade. Den påsk som verkligen är glad och löftesrik är djupt
förankrad i de tider då livet är svårt.
Det gör glädjen djupare.

Kyrkans första påsk kom mycket
överraskande. De flesta av oss har
hört om sorgetåget som gick till
Jesu grav strax utanför Jerusalem.
Inte förväntade sig kvinnorna som
var på väg till graven vare sig
glädje eller fågelsång. Dom gick
som ett av alla världens sorgetåg

11
Här på södra halvklotet ger naturen
en annan tydning av påsken.
Efter en lång och fantastisk sommar börjar träden kring Svenska
kyrkan att avlövas. Efter alla ljusa
dagar så skymmer det tidigare
på kvällen. Här påminns vi än
mer om att det tar tid innan fröet
som läggs i jorden får liv igen. Så
många mörka kvällar innan ljuset
på nytt segrar över mörkret. Men
ändå berättar våra traditioner om
samma sak. Ägget på bordet där
livet är gömt. Tuppen som gal in en

ny morgon. Det finns något som är
för starkt för att stängas in i gravar
eller i den mörka jorden, något som
bara är i sin början.
Glad Påsk önskar jag dig vare sig
du firar den på södra eller norra
halvklotet. Firar du den här i Melbourne är du välkommen hit till
kyrkan för att stämma in i sångerna
och höra berättelserna om livet seger och om morgonen då ljuset från
andra världar flödade in.
Gunnar Olofsgård

Påskfirandet på Svenska kyrkan i Melbourne
Skärtorsdag
Mässa kl. 18
Skandinaviska kören
Långfredag
Gudstjänst kl. 10:30
Keren Westerlund Viola da gamba
Ekumenisk vandring ca kl. 12:30
Kyrkan stänger efter gudstjänsten
				
Påskdagen
Högmässa kl. 11:00
Kören Skutan
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Kalendarium

Mars 2017- Maj 2017
Med reservation för ändringar.
* = se även särskild annons
1-Mar		
Onsdag
09:00 Morgonmässa
				
13:30 Korsordsklubben
2-Mar		
Torsdag
11:30 Sångsamling
				
11:50 Andakt med stora och små
				
12:00 Torsdagslunch
4-Mar		
Lördag		
11:00 Sångsamling			
5-Mar
Söndag
				
				
7-Mar		
Tisdag		
				
				
8-Mar		
Onsdag
9-Mar		
Torsdag
				
				
10-Mar
Fredag		
11-Mar		
Lördag		

11:00
12:00
10.00
11:30
19:00
09:00
11:30
11:50
12:00
12:30
11:00

12-Mar
Söndag
				
11:00
14-Mar
Tisdag		
10:00
				
12:00
15-Mar
Onsdag
09.00
16-Mar
Torsdag
11:30
				
11:50
				
12:00
18-Mar
Lördag		
09:00
					
					

Första söndagen i fastan
Högmässa, Skandinaviska kören
Årsmöte
Lille Skutt - öppen förskola
Dansk barn- och föräldragrupp
Café Svensson
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Sångsamling
Andra söndagen i fastan
Dansk gudstjänst
Lille Skutt - öppen förskola
Tisdagsträffen
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Extra årsmöte. Revisions rapport.
Kyrkan stängd i övrigt pga personal 		
och kyrkorådsdag.

19-Mar
Söndag
				
21-Mar
Tisdag		
				
22-Mar
Onsdag
23-Mar
Torsdag
				
				
				
24-Mar
Fredag		
25-Mar
Lördag		
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Tredje söndagen i fasten
11:00 Högmässa, kören Skutan
10.00 Lille Skutt - öppen förskola
19:00 Café Svensson
09:00 Morgonmässa
11:30 Sångsamling
11:50 Andakt med stora och små
12:00 Torsdagslunch
19:00 Bokklubben
12.30 Two Oaks Club
11:00 Sångsamling

26-Mar
Söndag
				
				
28-Mar
Tisdag		
				
				
29-Mar
Onsdag
30-Mar
Torsdag
				
				

14:00
16:00
10:00
14:00
19:00
09:00
11:30
11:50
12:00

Jungfru Marie bebådelsedag
Bokklubben
Musikgudstjänst
Lille Skutt - öppen förskola
Träffpunkt Toorak House
Café Svensson		
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch

11:00
10:00
11.30
19:00
09:00
13:30
11:30
11:50
12:00
12:30
11:00

Femte söndagen i fastan
Högmässa
Lille Skutt - öppen förskola
Dansk barn - och föräldraträff
Café Svensson
Morgonmässa
Korsordsklubben
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Sångsamling

2-Apr

Söndag

4-Apr		
Tisdag		
				
				
5-Apr		
Onsdag
				
6-Apr		
Torsdag
				
				
7-Apr		
Fredag
8-Apr		
Lördag		

9-Apr
Söndag
				
11:00
				
12:30
11-Apr		
Tisdag		
10:00
				
12:00
				
19:00
12-Apr		
Onsdag
09:00
13-Apr		
Torsdag
11:30
				
11:50
				
12:00
				
18:00
					
14-Apr
Fredag
				
10:30
					
			
ca 12:30
					
15-apr		
Lördag			
				
16-Apr
Söndag
11:00
18-Apr		
Tisdag		
10:00
				
19:00
19-Apr		
Onsdag
09:00
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Palmsöndag 				
Dansk gudstjänst
Konsert *21
Lille Skutt - öppen förskola
Tisdagsträffen
Café Svensson
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Skärtorsdagsmässa,
Skandinaviska kören
Långfredag 				
Långfredagsgudstjänst,
Keren Westerlund viola da gamba
Ekumenisk vandring
Kyrkan stänger efter gudstjänst
Påskafton - kyrkan stängd
Påskdagen
Högmässa, kören Skutan		
Lille Skutt - öppen förskola
Café Svensson				
Morgonmässa

Kyrkan är stängd från torsdag 20 april - tisdag 25 april
pga församlingsresa till Adelaide
26-Apr		
Onsdag
27-Apr		
Torsdag
				
				
				
29-Apr		
Lördag		

09:00
11:30
11:50
12:00
19:00
11:00

Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Bokklubb
Sångsamling
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30-Apr
Söndag
				
				
				
2-Maj		
Tisdag		
				
				
3-Maj		
Onsdag
				
4-Maj		
Torsdag
				
				
5-Maj		
Fredag		
6-Maj		
Lördag		
7-Maj

Söndag

9-Maj		
Tisdag		
				
				
10-Maj		
Onsdag
11-Maj		
Torsdag
				
				
13-Maj
Lördag		
			
14-Maj
Söndag
				
16-Maj
Tisdag		
				
17-Maj		
Onsdag
18-Maj		
Torsdag
				
				
19-Maj		
Fredag		

11:00
14:00
16:00
10:00
11:30
19:00
09:00
13:30
11:30
11:50
12:00
12:30
11:00

Tredje söndagen i påsktiden
Högmässa
Bokklubben
Höstmarknad och Valborgsfirande *20
Lille Skutt - öppen förskola
Dansk barn- och föräldraträff
Café Svensson
Morgonmässa
Korsordsklubben
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Sångsamling

11:00
10:00
12:00
19:00
09:00
11:30
11:50
12:00
11:00

Fjärde söndagen i påsktiden
Högmässa, Sånggruppen A-Tempo
Lille Skutt - öppen förskola
Tisdagsträffen
Café Svensson
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Sångsamling

11:00
10:00
19:00
09:00
11:30
11:50
12:00
12:30

Femte söndagen i påsktiden
Dansk gudstjänst
Lille Skutt - öppen förskola
Café Svensson
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Two Oaks Club

20-Maj		

Lördag		

16
11:00 Sångsamling

21-Maj
Söndag
				
11:00
					
23-Maj		
Tisdag		
10:00
				
19:00
24-Maj		
Onsdag
09:00
25-Maj		
Torsdag
11:30
				
11:50
				
12:00
27-Maj		
Lördag		
11:00

Bönsöndagen
Norskgudstjänst, Skandinaviska kören
Norskt Nationaldagsfirande
Lille Skutt - öppen förskola
Café Svensson
Morgonmässa
Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Sångsamling

28-Maj
Söndag
				
				
30-Maj		
Tisdag		
				
				
31-Maj		
Onsdag

Söndagen före pingst
Bokklubben					
Musikgudstjänst, Kören Skutan
Lille Skutt - öppen förskola
Träffpunkt Toorak House

Juni
1-Juni		
Torsdag
				
				
2-Juni		
Fredag		
3-Juni		
Lördag		

14:00
16:00
10:00
14:00

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

Sångsamling
Andakt med stora och små
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Sångsamling

4-Juni
Söndag
Pingstdagen
				
11:00 Högmässa med avtackning
					
Skandinaviska kören, Nordanlåt
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VOLVO CARS
BRIGHTON

E X PE R I E N C E F I R S T- C L A S S LUXU RY
Volvo Cars Brighton

913 Nepean Hwy, Brighton VIC 3204
9576 5399
LMCT 11644
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SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

Tisdagsträffen

Ekumenisk bönegrupp

Bokklubben

Two Oaks Club

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.
Läser du gärna svenska böcker?
Vi träffas fjärde torsdagen och
fjärde söndagen i månaden.
Se kalendariet

Korsordsklubben

Tillfället för dig som tycker om att
lösa svenska korsord.
Vi träffas första onsdagen varje
månad kl.13:30.

Träffas den sista torsdagen kl 10:00
varje månad. Träffarna sker i någon
av kyrkorna här i Toorak: St John,
St Peters, Toorak Uniting church
eller Svenska kyrkan.
Se kalendariet för datum och plats.

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

Återkommande program varje vecka:
Tisdag - fredag:		
12:00 Middagsbön
Tisdag:			
10:00 Lille Skutt - öppen förskola
Onsdag:		
09:00 Morgonmässa
			
19:30 Kören 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
			
12:15 Enklare gemensam lunch
Lördag			
11:00 Sångsamling
Söndag:		
11:00 Högmässa, svensk, dansk, norsk,
			
16:00 Musiksgudstjänst/konsert (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.
Sångsamling kl.11:30. För små
i verandarummet och för stora i
kapellet.
Andakt med stora och små kl.11:50.
Lunch kl.12:00.
Sångsamling lördagar kl 11 under
skolterminerna.

Dansk barn- och
föräldraträff

Samlas i Svenska kyrkan första
tisdagen i månaden kl.11:30 15:00.

Norsk barn- och
föräldraträff

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 - 21.30.

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.

Skandinaviska kören

Övar torsdagar kl 19:00. 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.

Trädgårdsklubben
Varje fredag och den tredje lördagen i månaden från kl. 10:00, under
ledning av Britt Wilson tar gruppen
hand om kyrkans köksträdgård och
annan trädgårdsskötsel.
Kontakta Britt Wilson 0417 597022
Email: brittwilson@bigpond.com
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Valborgsmässofirande och höstmarknad
30:e April kl 16.00 - 20.00

Den 30 april firas det Valborg på Svenska kyrkan.
Vi firar den svenska våren med Valborgsmässoeld,
vårtal och sång av Skandinaviska kören och
kören Skutan.
I samband med valborgsfirandet är det en
skandinavisk höstmarknad med en mängd
marknadsstånd och servering av bland annat
våfflor, varm korv och soppa.
Marknaden pågår mellan kl. 16.00 - 20.00
och kl. 19.00 tänds valborgselden.

Välkommen!
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Concert
Sunday 9 April at 12.30
Danish-Australian musical duo Dual Aura
Folk tunes and baroque music from Europe,
including the Danish, Swedish and Celtic traditions.
Please join after the danish service (11 am)
for an entertaining and stimulating musical journey!
Free entry but retiring donations are welcome.

Invitation
Swedish Church parish trip to Adelaide
20th of April - 24th of April 2017
The Swedish Church in Melbourne and the Scandinavian choir have got an invitation from our friends Karin
and Ian Parson in Adelaide to come and give a concert and celebrate a Sunday service the weekend 20th of
April until the 24th of April (Thursday and Monday are travelling days with bus). During our stay there will
be held a festival in the valley, Vintage festival, https://barossavintagefestival.com.au/. We, the staff in the
Swedish church here in Melbourne, invite you to join the choir and us. The invitation is open for everyone.
Intinery
20 April, Thursday
Leaving Melbourne in the morning. Approximately 11 hours travel time including stop for lunch and coffee.
A modern Bus Coach with designated bus driver. Arriving the Barossa Valley with reception with dinner in
the evening organized by local Scandinavian community.
21 April, Friday
Excursion to Hahndorf Village, this wonderful old German town is a favorite in the valley. It was named
after a Dane - Dirk Meinhertz Hahn, Captain of the ship the Zebra which saved the German settlers from
prosecution and brought them to freedom and prosperity in the Adelaide Hills.
22 April, Saturday
A tour including a visit to Yaldara, a beautiful castle and winery with exquisite gardens. On the way there
will also be time for a visit to the local Farmers Market which is on every Saturday. Afternoon concert with
the Scandinavian Choir at Angaston Uniting Church. Guest ensemble: Lucinda Moon - baroque violin,
Keren Bruce - Viola da gamba and Urban Westerlund - Harpsichord.
23 April, Sunday
Church Service at the Zion Lutheran church in Angaston. Scandinavian Choir, Urban Westerlund - Musician,
Gunnar Olofsgård - minister, Katarina Olofsgård - deacon. Afternoon to be announced.
24 April, Monday, Leaving Barossa Valley in the morning. Arriving Melbourne in the evening.
Costs
Costs for the trip per person including Bus travel, daytrips and accommodation including breakfast will be
$450 for a double/twin room or $ 600 with a single room. For those of you who would struggle with this
expense there are possibilities to get a subsidized price depending on your financial situation.
Please contact Deacon Katarina Olofsgård. 0459-225558, katarina.olofsgard@svenskakyrkan.se
Registration
Since there are a limited number of participators, do not wait to register. We need your registration before
the 10th of March. A registration fee of $50 must be paid at the same time to the Swedish Church bank
account. Mark the payment with your family name and “Adelaide”.
Bankdetails: Swedish Church, ANZ Bank, BSB 013 445, Account 008679345
You can register by e-mail melbourne@svenskakyrkan.se or phone 03 – 9827 5580
WELCOME TO JOIN US!
The staff in the Swedish Church in Melbourne
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Kyrkböckerna

Olivia Martnes Klotz		
Alexander Claesson Zurcas
Kristian Kaila			
Eden Miller			

DÖPTA:
född 21 september 2015
född 28 april 2016
född 29 oktober 2016
född 18 december 2015

VIGDA:
Lassa Amundröd & Lene Höyer - Dahl			
Stefan Larsson & Louise Johnson			
Charles Thomas & Amelia Dahl Jalland			
Anthony Ambrosini & Bronwyn Fox			
Rosalie Hårstad			
Nis Arne Kjer Nielsen		
Arvid Jonson			
Bengt Persson			
Margret Nicholas		

AVLIDNA:
2 oktober 2016
4 januari 2017
4 januari 2017
5 januari 2017
11 januari 2017

döpt 20 november 2016
döpt 20 november 2016
döpt 17 december 2016
döpt 29 januari 2017

22 december 2016
14 januari 2017
28 januari 2017
18 februari 2017
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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 2017 är $ 25 för studenter/ungdomar,
$ 40 för pensionär,
$ 60 för enskild,
$ 65 för pensionärspar
$ 80 för par eller familj.
Kom till kyrkan och lös avgiften
för 2017 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 $60 Senior couple $65 Couple/Fam. $80
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:

2017
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Summary in english

From the pen of
Gunnar Olofsgård
In 1856, a Swedish socialite, Fredrika Bremer, published a book titled
Hertha – the story of one soul’s life
reality – a story about the importance of women’s right to independence when coming of age. The book
became a topic of public debate and
in 1858 the Swedish Government
decided that unmarried women had
the right to apply for independence
at the age of 25.
The struggle for equality between
men and women continue to this
day – and sadly there are instances
of regression of women’s rights as
in some countries laws are changed
to strip women of their rights; in
Russia re domestic violence and in
the US re abortion laws.
Despite a patriarchal pattern in the
Church, feminism still have deep
roots within its history with the first
messenger a woman from Syskar
and the first witnesses of Jesus’
resurrection were three women.
On March 8 we celebrate International Women’s Day, a day of
reflection of the importance of
women’s rights both here in Australia where some conservative

views of women’s roles in society still linger. But to all of you
who through your life and work
contribute to a more equitable
world I say thank you for making
a difference.
Staff  changes and new faces at
the Swedish Church
The Swedish Church Abroad, in
consultation with the Swedish
Church in Australia and NZ, have
agreed to reorganise the staffing
between Sydney and Melbourne
when the contract with Gunnar
and Katarina Olofsgård expires
in August. As many more Swedes reside in Sydney, which also
enjoys a higher number of visits
from tourists and backpackers –
there is a need to increase resources to adequately service the
Sydney congregation and visitors
alike.
Consequently Sydney will receive
one additional staff member while
Melbourne will have one less. A
new parish priest will arrive in
Melbourne hopefully in August,
but the role of deacon will not be
filled.
Further, with the return to Sweden
by the current cantor Urban Wes-
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Summary in english
terlund in June, the search for his
replacement will commence soon.
Result of Member survey
During October 2016 a survey
was sent to Swedish Church in
Melbourne members. The survey,
a collaboration between the congregation, La Trobe University
and University of Umeå, sought
answers to members’ experiences
and expectations, as well as questions of quality of life, sense of
belonging and relativity in regard to
the Swedish Church.
The result of the survey will be presented at the AGM on March 4, at
12.30pm, followed by a Q&A session. This survey and its result is a
vital knowledge base to plan future
activities for the Swedish Church in
Melbourne.
Easter – north and south of the  
equator
Up north Easter is a time of greeting new beginnings after a long
and dark winter. We wish one
another Happy Easter and rejoice at
the re-emergence of spring flowers,
bird song and longer light-filled
days.
The first Easter of the Church was
marked by the visit to Jesus’ grave
outside Jerusalem by a group of

women – to show their respect and
love for someone who meant so
much to them. Finding the grave
empty they were filled with fear,
but over time their fear turned to
joy and celebration.
Here in Melbourne, the time of Easter is when nature is turning mellow
with trees and flowers preparing for
the oncoming autumn and shorter
days. But wherever you are, our
traditions remain the same – the
Easter egg hiding life, the rooster
calling in a new beginning; there’s
a belief that’s too strong to be confined to the dark.
I wish you a Happy Easter wherever you are and here in Melbourne
you are warmly welcome to the
Swedish Church to join in our Easter celebrations and the bringing of
light.

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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Bildgalleri

2016-års konfirmandgrupp: Ella, Anna, Johanna och Vilhelm

Basaren 2016 slog alla rekord! Stort tack till alla som var med och bidrog till detta.

29
99

Bildgalleri

Stämningsfull luciakonsert i Toorak Uniting Church

Julpyssel med Lille Skutt
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Personalen i Melbourne

Gunnar

Katarina

Gunnar

Urban

Stina

Annika

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
Annika Gustavsson, sekreterare och ekonom
Telefon:+61 (0)3 9827 5580 eller +61 (0)459 225 560
E-post: annika.gustavsson@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 - Fredag/Friday: kl 12 - 18 /6pm
Lördag/Saturday kl 11 - 18/6pm
Söndag/Sunday kl. 11 - 16/4pm
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

