Mars 2018 - Maj 2018

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.”
Johannesevangeliet 3:16
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know the value of personal space, privacy and simplicity.
Feel it yourself and book your ﬂights at ﬁnnair.com/au
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Kyrkoherdens tankar….
I förra veckan var jag och min man
på bio. Under den 2.5 timmar långa
filmen satt en kvinna några rader
framför oss och smsade genom
hela filmen. Jag blev mer och mer
irriterad. Det störde mig verkligen.
Säkert en del av de andra också. Jag
satt på helspänn, kunde inte koppla
av och bara väntade på att hennes
illgröna meddelanden som syntes på
lång väg, skulle lysa upp på hennes
Iphone. Jag kunde inte låta bli att
tänka: vad är det för vits med att gå
på bio om man bara ska sitta och
svara på mejl och sms? Det måste
väl få finnas stunder eller platser där
man kan få koppla av eller bara ge
sig själv chansen att koncentrera sig
på en grej i taget? Ja, inte är det ok,
att så många av oss har så svårt att
varva ner och “bara vara” i det som
man befinner sig i eller det som man
för tillfället håller på med? För det
är så mycket intryck och saker att
göra hela tiden. Det är alltid något
som tar upp vår tid. Fast visst, det
kanske var så enkelt att kvinnan
tyckte att filmen var urdålig, men
ändå satt kvar i biosalongen för sin
väninnas skull? Vad vet jag?
Just nu befinner vi oss i fastetiden.
Fastan börjar 40 dagar före påsk och
avslutas på påskafton.

”Se vi gå upp till Jerusalem/till
staden den evigt klara. Oss frälsaren sagt att där han är, där ska vi
med honom vara” (fastepsalm 135
i vår svenska psalmbok).
Traditionellt handlar fastan om att
avstå från mat, men i vår tid finns
det andra saker tänker jag, som vi
kanske hellre behöver avstå ifrån.
Som kanske TV-tittande, att hela
tiden ha koll på mobilen, surfa på
nätet eller Facebook? Så någonting
som känns väldigt viktigt för mig
lägger jag bort eller avstår från att
använda. För att påminna mig själv
om vad man kan ha men också vad
jag kan avstå ifrån. Genom att ta
bort något som jag gillar påminner
jag mig själv om vad härligt det
är att inte behöva ta bort det! Men
jag påminns också om att en dag så
måste jag avstå från allting. Vad är
då viktigt egentligen?
Tanken med den här tiden fram
till påsk är att hjälpa oss att tänka
till, för att vi ska kunna fundera ett
varv till, på oss själva och det liv vi
lever. Så det handlar helt enkelt om
oss som personer, hur vi ser på våra
liv, hur vi ser på våra relationer med
de som finns nära oss, men också
relationen med de vi inte känner,
vår nästa och vår relation med Gud.
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Under fastetiden före påsk tänker vi
på Jesus som gick genom lidandet
och döden mot uppståndelse och ett
nytt liv.
Målet med min fasta är att försöka
låta mitt inre få komma ikapp,
fundera på allt onödigt som tar upp
min tid - det skulle nog många av
oss behöva fasta från - tid att känna
efter, att komma närmare Gud men
också att se och uppskatta det som
jag normalt tar för givet.
När jag tänker på vad som är det
mest centrala i min tro, så är det
just uppståndelsen. Det som händer
på påsken och julen är de viktigaste
händelserna i kyrkan. På julen firar
vi att Jesus föds in i vår värld och
på påsken firar vi att Jesus uppstår
från de döda och ger oss möjligheten till ett liv med Gud. Påsken
symboliserar ju hopp och förväntan.
Men samtidigt är det kanske också
en av de svåraste sakerna att ta till
sig och förstå.
“Kristus är uppstånden, ja han är
sannerligen uppstånden”!
Ett under som är omöjligt att förklara, som är omöjligt att förstå.
Men vi får tro på det undret.
”Det är fullbordat”, säger Jesus på
korset. Guds vilja har skett.

Vi kan vara lugna. Det är fastans
och påskens budskap. Jesus gav oss
ett löfte: “de som levde och dog i
tron på honom”, lovade Jesus att
föra “rakt igenom döden till ett liv
utan gräns och slut.” Det kristna
hoppet kommer från tron på det
undret. Visst finns det frågor som vi
alla bär på och som vi inte har alla
svaren på, men en sak vet jag: Jesus
är uppstånden och längtar efter att
få en möjlighet att visa sig verklig
för varenda människa, för var och
en av oss.
Med de orden önskar jag er alla en
riktigt Glad påsk!

Katja Lin
Din präst i Melbourne
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Vad hände under stilla veckan?
Söndag: Jesus rider in i Jerusalem,
på en åsna. Gör på det sättet tydliga
anspråk, som också märks när folkhopen ropar; Hosianna Davids son!
Återvänder på kvällen till Betania.

Måndag: Jesus går in i templet.
River ner borden för de som säljer
offerdjur och växlar pengar. Menar
att hans fars hus ska vara ett bönens
hus, inte ett rövarnäste. Tillbaka till
Betania igen.
Tisdag: Jesus undervisar i templet,
får också frågan om skatt till kejsaren. På väg ut, med utsikt över staden, håller han sitt apokalyptiska tal
(ser ut att vara bara för lärjungarna)
om templets kommande förstörelse,
om tidens slut och om hans återkomst. Återvänder till Betania.

Onsdag: Jesus verkar stanna i
Betania den här dagen. Han är hos
Simon den spetälske och blir där
smord för sin begravning av en
kvinna med nardusbalsam. Lärjungarna blir upprörda över slöseriet.
Jesus säger att hon har gjort något
gott. Framförallt har hon förstått
vem han är och vad som ska hända
med honom, till skillnad från de
flesta andra.

Torsdag: Jesus och lärjungarna går
in till Jerusalem. De får anvisningar
hur de ska hitta en lokal för firandet av den judiska påskmåltiden. I
”övre salen” sker hos evangelisten
Johannes fottvättningen, medan
synoptikerna (Matteus, Markus
och Lukas) berättar om Jesu sista
måltid, den första nattvarden. ”Gör
detta till min åminnelse”. Efter
måltiden går de ut till Getsemane
trädgård, och Jesus ber och vakar.
Under natten kommer Judas med en
folkhop ”utsänd från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste”.
Jesus arresteras, och skickas mellan
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översteprästerna, den romerske ståthållaren Pilatus och kung Herodes.

Fredag: På morgonen sker den
slutgiltiga domen hos Pilatus. Han
förs ut till Golgata och korsfästs.
Dör efter några timmar på korset.
Josef från Arimataia ordnar med
begravning, ”innan Sabbaten”.

smörja in hans kropp, som seden
var. Graven är tom, stenen är borta
och samma dag får flera av Jesu följeslagare möta den uppståndne. Med
sorg och förtvivlan kommer kvinnorna till graven. Någon de älskade
är död. Men stenen är bortrullad,
den som förseglade graven. Jesus
finns inte längre där. Men de bjuds
på änglabesök: två män skinande
kläder. Änglarna frågar: Varför
söker ni den levande här bland de
döda.

Lördag: Sabbat. Jesus död.
Söndag: Tidigt på morgonen efter
Sabbaten kommer några kvinnor
som följde Jesus till graven för att
Påskfirandet på Svenska kyrkan i Melbourne
Skärtorsdag
Mässa kl. 18

			
			

Långfredag
Gudstjänst kl. 10:30
Skandinaviska kören medverkar
Ekumenisk vandring ca kl. 12:30
Kyrkan stänger efter gudstjänsten
Påskdagen
Högmässa kl. 11
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Vem är Jonatan?

Jonatan är musiklärarstudent på
Musikhögskolan i Malmö, spelar
elbas och cello och jobbar hos oss
fram till slutet av Maj. Han har just
nu uppehållsår från sina studier och
har tillsammans med sin klasskamrat Johannes hamnat på Svenska
Kyrkan i Melbourne fram till slutet
av maj. Jonatan är anställd som
musiker och assistent på kyrkan.
Eftersom han varken fick plats med
bas eller cello i bagaget spelar han
mest piano och gitarr på andakter
och gudstjänster. Oftast spelar han
själv, men ibland får han hjälp av
Johannes, som är sångare. Förutom
att spela musik möter Jonatan våra
gäster i butiken, hjälper till i köket
och uppdaterar på sociala medier.

När han inte jobbar på kyrkan
upptäcker han gärna Melbourne
på cykel, dricker kaffe, klättrar på
klätterväggar, fotograferar och lagar
mat.

Tillsammans med Johannes driver
han ett resekonto jnjtravelsofficial
på instagram och spelar musik på
gatorna. Jonatan har tidigare varit utbytesstudent på University
of Melbourne och ett stort fan av
staden. Han är väldigt glad och
tacksam att få spendera sitt studieuppehåll på en så fin plats som
denna, där han dessutom får bidra
med mycket och får träffa många
människor!

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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Vårgudstjänst, Valborgsmässofirande
& Marknad
29:e april

Välkommen!
Den 29 april firar vi Valborg på Svenska kyrkan.
Den svenska våren uppmärksammas och firas med:
Vårgudstjänst kl 17
Marknad kl 18 - 20
Valborgsmässoeld kl 19
När valborgsmässoelden brinner får vi lyssna till tal till våren
samt sång från Skandinaviska kören och kören Skutan.
Marknaden bjuder på en mängd marknadsstånd och
servering av bland annat våfflor, korv & bröd och soppa.
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Gungutställning i Emerald
”Nu ska folk få gunga och njuta
hur mycket de vill!”

Så säger Paul Frisk, som fyllt hela
sin vackra gård med ett 50-tal handgjorda gungor för alla sorters bakar.
Den 11:e samt 18:e mars bjuder
Paul och Suzann in till Gungutställning för att alla, oavsett ålder, ska
få njuta av friheten att gunga. Vill
du väcka barnet i dig, känna vinden
mot ansiktet, åka på picknickutflykt
eller kasta spjut? Kanske behöver
du bara komma ut från stadspulsen
för att njuta av lugnet på landet?
Oavsett anledning är Gungutställningen på Paul och Suzanns gård
någonting du inte vill missa!
Vi åker ut en februarimorgon mot
Dandenong Ranges för att träffa
Paul och Suzann och prata om
deras kommande gung-utställning.
Väl framme möts vi av en idyllisk

gård full av kastanjeträd i olika
sorter röda, trähus och en angränsande hästhage med vacker utsikt.
På gården finns Paul och Suzanns
hus, verkstad och smedja. I träden
hänger det ett tiotal gungor av olika
sorter, men många fler ska det bli!
Paul är i full gång och jobbar inför
utställningen, men han är snabb
med att erbjuda oss kaffe och vi slår
oss ned utanför smedjan. Han berättar att idén om en gung-utställning
kommit ur en dröm. Visionen som
han nu haft i flera år ska äntligen
bli verklighet och han hoppas få
färdigt ett 50-tal gungor innan
utställningen. Paul tror att många
drar sig för att sätta sig på en gunga
i vuxen ålder, men menar att det är
en aktivitet som man kan njuta av
oavsett ålder. ”Nu ska folk få gunga
och njuta hur mycket de vill” säger
Paul.
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Därför gör han gungor i olika
material och storlekar så att det ska
finnas en som passar alla.

Paul tillverkar alla gungor för
hand. Han slipar och svetsar ihop
varje gunga med en unik design.
Materialet hittar han på tomten och
i omgivningarna, så mer närproducerat kan det knappast bli. De
flesta av gungorna är tillverkade i
Blackwood, ett färgrikt och massivt träslag som är både vackert och
slittåligt. Stålet är svetsat i Pauls
smedja och snöret flätar han för
hand av med ett UV-behandlat band
så att det ska klara väder och vind.
Drivkraften till att tillverka gungorna har hela tiden varit för utställningen berättar Paul, men tillägger
också går att köpa med sig hem om
de faller i smaken.
De hoppas såklart att så många
som möjligt kommer och tittar på

utställningen. Förutom att titta på
gungor så kan man prova att kasta
spjut i hagen, äta picknick under
kastanjeträden och hälsa på djuren
på gården. Här finns både hästar,
höns, tuppar, gäss, hundar och katter! Självklart kan man också titta
på smedjan och verkstaden och sist
men inte minst få chansen att umgås lite med Paul och Suzann.

Vi kan inte annat än att rekommendera er att åka ut att titta på utställningen efter en fantastisk förmiddag hos Susanne och Paul Frisk.
Jonatan Sagemo
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Semmelpremiär och SBS-inspelning

Den 11 februari var det semmelpremiär på kyrkan. Under dagen
fanns ett filmteam från SBS på plats
för att tillsammans med TV-kocken
Adam Liaw, spela in material för ett
TV-program ”Destination Flavour
Eurovison” som kommer att sändas
mellan semifinalerna i Eurovisionsfestivalen. Programmet kommer
att handla om mattraditioner från
de 7 deltagande eurovisonländerna
men med störst fokus på Sverige.
Eftersom en av Adams favoritbakelser är just semla så passade det bra
att det var semmelpremiär. Hans
bedömning var att husmor Stinas
semla var den godaste han hade ätit.
Nästan 200 semlor serverades under
dagen. Heja Stina!
Dagen slutade med att kören Skutan sjöng två sånger i kyrkan: ”En
vänlig grönskas rika dräkt” samt
australiens bidrag under förra årets
Eurovisonfinal ”Don’t come easy”.
Suzann Frisk hade gjort ett eget arrangemang av sången. En överaskning för de som satt och lyssnade på
kören var att Isaiah Firebrace, som
tävlade för Australien med låten
”Don’t come easy”, dök upp och
sjöng den tillsammans med kören
Skutan.
Programmet kommer att visas på
SBS den 10 maj kl 19.30.
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Kalendarium

Mars 2018- Maj 2018
Med reservation för ändringar. Se gärna på hemsida
och följ oss på soviala medier för senast information
* = Se även särskild annons
1-Mar		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Andakt
				
12.10 Torsdagslunch			
4-Mar		
Söndag		
				
11.00
				
12.00
6-Mar		
Tisdag		
10.00
				
11.30
				
12.30
				
18.00
				
18.30
				
19.30
8-Mar		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
9-Mar		
Fredag		
12.30

Tredje söndagen i fastan
Gudstjänst med nattvard			
Årsmöte
Lille Skutt
Dansk barn- och föräldragrupp
Korsordsklubben
Taizémässa					
Café Svensson
Lenten Studies - St Johns Church
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club

11-Mar
Söndag		
				
11.00
13-Mar
Tisdag		
10.00
				
12.00
				
18.00
				
19.30
15-Mar
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10

Midfastosöndagen
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen med frågesport
Taizémässa
Lenten Studies - Toorak Uniting Church
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch

18-Mar
Söndag		
Jungfru Marie bebådelsedag
				
11.00 Gudstjänst med nattvard
				
14.00 Bokklubben

20-Mar
Tisdag		
				
				
				
22-Mar
Torsdag
				
				
23-Mar
Fredag		

10.00
18.00
18.30
19.30
10.00
12.00
12.10
12.30
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Lille Skutt
Taizémässa
Café Svensson
Lenten Studies - St Peters Church
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club

25-Mar
Söndag		
				
11.00
27-Mar
Tisdag		
10.00
				
14.00
				
18.00
29-Mar
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
				
18.00
					
30-Mar
Fredag		
10.30
			
ca 12.30
					
31-Mar
Lördag			

Palmsöndagen
Gudstjänst
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Taizémässa		
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Skärtorsdagsmässa
Långfredagen
Långfredagsgudstjänst
Ekumenisk vandring
Kyrkan stänger efter gudstjänst
Påskafton - kyrkan stängd

1-Apr		
Söndag		
				
11:00
3-Apr		
Tisdag		
10.00
				
11.30
				
12.30
				
18.00
				
18.30
5-Apr		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
6-Apr		
Fredag		
12.30

Påskdagen
Gudstjänst med nattvard
Lille Skutt
Dansk barn - och föräldraträff
Korsordsklubben
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club
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8-Apr		
Söndag		
				
11.00
10-Apr		
Tisdag		
10.00
				
12.00
				
18.00
12-Apr		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10

Andra söndagen i påsktiden			
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Taizémässa
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch

15-Apr
Söndag		
Tredje söndagen i påsktiden
			
11.00 Gudstjänst med nattvard
				
12.30 Kyrkvärdsträff (introduktion för dig 		
					
					

				
17-Apr		
Tisdag		
				
				
19-Apr		
Torsdag
				
				
20-Apr		
Fredag		

14.00
10.00
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
12.30

som är intresserad av att vara kyrkvärd
eller redan är det.)

Bokklubben		
Lille Skutt
Taizémässa
Café Svensson		
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club

22-Apr
Söndag		
				
11.00
24-Apr		
Tisdag		
10.00
				
14.00
				
18.00
26-Apr		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10

Fjärde söndagen i påsktiden
Gudstjänst
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Taizémässa				
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch

29-Apr
Söndag		
				
17.00
				
18.00
1-Maj		
Tisdag		
10.00

Femte söndagen i påsktiden
Vårgudstjänst
Marknad och valborgsfirande *9
Lille Skutt - öppen förskola

				
				
				
				
3-Maj		
Torsdag
				
				
4-Maj		
Fredag		

11.30
12.30
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
12.30

6-Maj		
Söndag		
				
11.00
8-Maj		
Tisdag		
10.00
				
12.00
				
18.00
10-Maj		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
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Dansk föräldra- barngrupp
Korsordsklubben
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Bönsöndagen
Gudstjänst med nattvard
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Taizémässa					
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch

13-Maj
Söndag		
Söndagen före pingst
				
OBS - ingen dansk gudstjänst
					
Eurovisonfest
15-Maj		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson
17-Maj		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Andakt
				
12.10 Torsdagslunch
Save the date!
13 maj - Eurovisonfest
på svenska kyrkan i Melbourne.
Mer information kommer på
hemsida och sociala medier när vi
närmar oss datumet.

20-Maj
Söndag		
				
11.00
					
				
14.00
22-Maj		
Tisdag		
10.00
				
18.00
24-Maj		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
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Pingstdagen
Norsk gudstjänst och
nationaldagsfirande
Bokklubben					
Lille Skutt
Taizémässa
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch

27-Maj
Söndag		
				
11.00
29-Maj		
Tisdag		
10.00
				
14.00
				
18.30
				
18.00
31-Maj		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
1-Juni		
Fredag		
12.30

Heliga trefaldighets dag
Gudstjänst
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Café Svensson
Taizémässa
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club

Årsmöte
Söndagen den 4 mars 2018 för
Svenska kyrkan i Melbourne
Medlemmarna i Svenska kyrkan
i Melbourne är välkomna till
årsmöte söndagen den 4 mars
med början strax efter gudstjänsten
som börjar kl. 11.00.

Toorak Ecumenical Council invites you to...
A Lenten Pilgrimage to the Heart:

may we be always ready to
give up what we cannot keep
in order to gain what we
cannot lose

Join us for thoughtful
reflection and discussion during this season of Lent

Tuesday 6 March, 7.30-9pm

Topic The Pilgrim’s Journey: Taking and Leaving
Venue St John’s Anglican Church
cnr Toorak and Oorong Roads

Tuesday 13 March 7.30-9pm

Topic Becoming Fully Present
Venue Toorak Uniting Church 603 Toorak Road

Tuesday 20 March 7.30-9pm

Topic Seeing Clearly – New Horizons
Venue St Peter’s Catholic Church 585 Toorak Road
Supported by the Toorak Ecumenical Council
Resources courtesy of the SA Council of Churches
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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

Skandinaviska kören

Övar en torsdag i månaden samt
vissa söndagar. Kontakta Staffa
Thuringer för mer information.
Kören sjunger på alla nordiska
språken samt engelska.

Kören Skutan

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

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

Korsordsklubben

Träffpunkt Toorak House

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.

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.

Återkommande program varje vecka:
Tisdag:			
10.00 Lille Skutt - öppen förskola
			
10.00 Trädgårdsgruppen				
			
18.00 Taizémässa
			
18.30 Café Svensson (jämna veckor)
Onsdag:		
19.30 Kören Skutan
Torsdag : 		
10.00 Lille Skutt
			
12.00 Middagsbön
			
12.10 Torsdagslunch
Fredag:			
10.00 Trädgårdsarbete med volontärer
			
12.30 Enklare gemensam lunch
Söndag:		
11.00 Gudstjänst, svensk, dansk, norsk
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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 kl.10.00 - 12.00.
Torsdagar kl.10.00 - 12.00.

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.
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”.

Torsdagslunch

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

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.

Trädgårdsklubben
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.

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 9588 0661
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Scandinavian Christmas Bazaar 2017
Our sponsors Volvo and Finnair
again teamed up for the 1st prize in
the Raffle: A journey for two people
to Scandinavia, including economy
flights to Gothenburg and a “Volvo
of your choice” car rental for two
weeks. The 2nd prize was a cruise
for two people along Göta kanal,
from Stockholm to Gothenburg,
donated by 50 Degrees North.
The Scandinavian Christmas Bazaar
2017 was the wettest anyone could
remember. The wait for the last
delivery of the goods imported from
Scandinavia was long and nervous,
so it was a great to finally see the
truckload arrive at our gates in the
evening before the opening of the
Bazaar. The Swedish Church is dependent on the economic outcome
of our annual big Bazaar.
The morning of the first day of the
Bazaar began with rain and it would
continue to rain on and off throughout the two days. Still, many visitors braved the weather and came
equipped with umbrellas, raincoats
and gum boots.
The Bazaar was officially opened
by the Swedish Ambassador, Pär
Ahlberger and our Bishop, SvenBernhard Fast.

The Sunday service proceeding
the second day of the Bazaar was a
special installation service for our
new Vicar Reverend, Katja Lin.

Both our Bishop, Sven-Bernhard
Fast, and the Head of the Swedish
Church Abroad, Pernilla Håkansdotter-Olsson, contributed to the
welcome service.
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As the rain kept falling, the
grounds flooded and we had to
sand bag a few of the tents to
keep the water out. However, our
fantastic volunteers together with
staff kept going in a very positive
way, ensuring that the bazaar was a
success. The rain did certainly not
affect the mood of our visitors, and
even if it had some effect on the
sales of ice creams and soft drinks,
we still sold food and market goods
for AUD 280.000 over the weekend.

We would like to express our gratitude and many, many thanks to our
fantastic volunteers. Without all of
you this would not be possible!
Roger Kalla
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Kyrkans renovering 2017

Under juli förra året stängde vi
huset för ett större renoveringsprojekt. Detta gjordes möjligt genom
ekonomiskt bidrag från Svenska
kyrkan i utlandet i Uppsala. (Vid
tidigare projekt renoverades kyrkan
utvändigt och verandan byggdes
om). Renoveringen innefattade
reparation av skador och målning
invändigt på på tak och väggar. Som
ni alla säkert minns, flagnade färgen
på taket i stora salen, i hallen och i
kapellet.
När renoveringsprojektet skulle
starta hade vi problem med att
många i såväl kyrkorådet som lokalanställda var bortresta under tiden
juni-augusti. Det beslutades att Ken
Sayers och Marina Nielsen från
kyrkorådet skulle övervaka arbetet.
Kens hustru Debbie som har stor erfarenhet av färgval i såväl moderna
som historiska hus, togs ombord
som rådgivare och projektkoordinator. Debbie agerade också som
konsult och hjälpte till med olika-

uppdrag som tex att transportera
ljuskronor och lampor till elektriker
för att reparera ledningar. Vi bjöd
också in Tracy Ashdown till gruppen eftersom hon hade engagerat
sig i arbetet att dokumentera husets
historik.
Den största frågan var vilka färger
som skulle passa bäst till väggar
och tak. Dels måste vi välja färg
som passar med tanke på husets
ålder och status, samt göra huset
mer harmoniskt för de som besöker
och jobbar i huset. Vi samlades över
en helg och målade en massa olika
färgprov som Debbie hade beställt.
Efter ett antal timmar insåg vi att vi
behövde extra nyanser av de grundfärger vi hade tittat på för att få
fram färger som ger ett bra intryck
både på dag och kvällstid. Själva
processen av färgval gick till så att
vi i gruppen gick runt huset och
lade färgprov mot alla väggar och
så nära som möjligt mot taket. Som
i alla hus kan ibland färgen skifta
från vägg till vägg och rum till rum,
beroende på det naturliga ljuset i
rummet. Efter mycket diskussion
och de anställdas önskemål om
en trivsammare och ljusare miljö,
så beslutades färgerna för såväl
de stora ytorna som taklister och
takrosetter. Färgvalen sändes till
den målerifirma som anlitats av den
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projektledare som valts av kyrkokansliet i Uppsala.
Vi måste säga att vi blev mycket
nöjda med målarna som anlitades.
De gjorde ett mycket gediget jobb.
Särskilt då det stod klart när de
gamla färgerna togs bort, att såväl
väggarna som tak behövde mycket
förarbete.

I samband med måleriarbetet tog vi
också chansen att ångtvätta gardinerna i stora salen och alla kuddar
och dynor på sofforna. Vi passade
också på att rengöra och där det
behövdes reparera lamporna i alla
rummen som blev målade. De stora
ljuskronorna från kapellet var i stort
behov av rengörning så Debbie och
Ken tog dem hem för att ta bort
smuts samt polera mässingen. Som
ni kanske har noterat när ni tittat
på ljuskronorna där dom hänger i
sin prakt så har dom ett hundratal
små dekorativa blommor. Sven
och Christine spenderade åtskilliga
timmar med att ta bort all smuts
och handpolera dessa blommor som

dekorerar ljuskronorna, innan lamporna sattes ihop och monterades
upp igen. Tilläggas kan att ljuskronorna nu är lackade så att de inte
ska behöva rengöras igen på många
år. För att kunna måla taket på ett
säkert sätt fick målarna bygga upp
en ställning i rummen så att de lätt
kunde nå taken. När ställningen var
kvar i det stora rummet tog Marina,
Debbie och jag chansen att ta oss
upp och titta på speciellt taklister
och takrosetter. Då bestämde vi att
göra några mindre ändringar där
extra färg lades på så att att vissa
detaljer blev mer synbara.
Vi höll koll på arbetet hela tiden,
speciellt Debbie och Sven som var
till stor hjälp och på plats nästan
dagligen. Svens kunskap om husets
byggnation och förmåga att komma
upp med lösningar var uppskattat
och hjälpsamt för både arbetarna
och för oss i gruppen under projektets förlopp. I kapellet visade det
sig att fönstret på den västra väggen
var mögelskadat. Tyvärr blev det
inte åtgärdat förra gången när huset
renoverades, men turligt nog hade
vi utrymme i vår budget denna gång
så det är nu fixat.
Nu när jobbet är klart kan vi alla
njuta av ett fräschare hus, många år
framöver.
Ken Sayers
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Medlemskap 2018!

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 kyrkan 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 2018 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 2018 eller använd formuläret.
Tack för att du stöder kyrkans verksamhet!

DÖPTA:
Sienna Elizabeth Dahlgren
Violet Mary Maple		
Mateo Alexander Milton

Kyrkböckerna
född 17 augusti 2016
född 20 oktober 2016
född 5 februari 2017

döpt 17 december 2017
döpt 6 januari 2018
döpt 4 februari 2018

VIGDA:
Anna Wengholm & Daniel Smith			
Håkan Eriksson & Britt - Marie Klasén 			

4 november 2017
28 december 2017		

AVLIDEN:
Suoma Godsholm					

16 januari 2018
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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

* Bank Details: 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:

2018
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I backspegeln

Ett nytt arrangemang som anordnades på kyrkan i jultid var ”Carols
in the garden”. Suzann Frisk och
David Bergius tillsammans med
kören Skutan stod för programmet. En mycket lyckad kväll som
kanske kan bli en ny tradition?

I november 2017 invigdes utställningen om Raul Wallenberg - to me
there’s no other choice. Ambassadör
Pär Ahlberger samt professor Frank
Vajda, som räddades av Raoul
Wallenberg i Budapest när han var
nio år gammal, fanns på plats vid
invigningen.
Utställningen visas februari ut.

I samband med tisdagsträffen den
13 februari fick vi träffa Lars Sjöberg, svensk konsthistoriker och
författare. Han har haft en utställning på kyrkan av sina akvareller
med Toorak House som motiv. Lars
har nu rest hem till Sverige igen
men donerade 10 orginalakvareller.
Tavlorna finns att köpa på kyrkan
för $50 styck. Först till kvarn...

27

Summary in english

Thoughts from the Vicar:
Last week my husband and I went
to the movies. During the 2 ½ hour
long movie I was very annoyed with
a woman that was texting a couple
of rows in front of us. Her bright
green messages really bothered me.
I couldn’t stop thinking; what’s
the point of going to the movies
if you’re just going to be on your
phone. It should be times when
you can just relax and focus on one
thing at the time. To focus on what’s
happening now. We are always so
busy. But maybe she didn’t like the
movie and just stayed for her friend.
We don’t know.
Lent starts 40 days before Easter
and ends on Easter Saturday. Traditionally Lent is about abstinence
from food. I think there is a lot of
other things we should take a break
from, like our phones, social media
etc. Something that is important
to us, to remind us of what we
have but can do without. By taking
something away that I like I remind
myself how good it is to have it.
What is really important if I one day
can’t have everything?
Lent is a time to think about ourselves, the life we live and our relationship to people around us, but
also people we don’t know and our

relationship to God. The week before Easter we think about how Jesus
suffered and died before giving us
a new life. The purpose of Lent for
me is to catch up with myself, to be
closer to God and appreciate what I
usually take for granted.
The Resurrection is the centre of my
faith. Easter and Christmas are the
most important events in the church.
At Christmas we celebrate Jesus coming in to our world. At Easter we
celebrate how Jesus makes it possible for us to have a life with God.
Easter means hope and expectations,
but maybe it is one of the hardest
things to accept and understand. The
Resurrection is a miracle we have to
believe in, even though it is impossible to explain and understand.
Jesus says on the cross: “It is finished”. It is God’s will. The message
to take away from Lent and Easter is
that Jesus promised us eternal life to
those who believe in him. There is a
lot of questions that we don’t have
the answer to, but one thing I know
for sure: Jesus is risen and wants to
be in our lives, every single one of
us.
With those words I wish you a very
Happy Easter!
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What happened during
Holy Week?:
Sunday:
Jesus rides into Jerusalem.
People wave palm leaves and shout
“Hosanna, Son of David”.
Jesus returns to Bethany.
Monday:
Jesus enters the temple and expels
the merchants and money changers. He refers to the temple as his
Father’s house, a place for prayers
not thieves. Jesus returns to Bethany.
Tuesday:
Jesus is teaching in the temple. He
predicts his own death in his apocalyptic speech to his Disciples. Jesus
returns to Bethany.
Wednesday:
Jesus stays in Bethany.
He is with Simon the Leper and
that’s where he is being prepared
for his funeral by Mary of Bethany.
This upsets his Disciples, but Jesus
explains that she has done something good and understands what
is going to happen to him.
Thursday:
Jesus and his Disciples come to Jerusalem. There they get instructions
on how to find a place to celebrate
Jewish Passover.
John talks about the foot washing
ceremony and the Synoptics (Matthew, Mark and Luke) talk about the

last supper and the first holy communion. He is betrayed by Judas
and arrested.
Friday:
Jesus is sentenced by Pontius
Pilate. He is crucified and dies on
the cross. Joseph from Arimathea
prepares the funeral before the Sabbath.
Saturday:
Jesus is dead.
Sunday:
Early in the morning a few grieving
women come to the grave to tend
to the body but the grave is open.
Angels appear and asks: “Why they
are looking for the living among the
dead?”.
Jesus shows himself to his Disciples during the day.
Easter at The Swedish Church:
Thursday: 29/3 6pm Mass
Good Friday: 10.30am,
Service, Scandinavian
Choir, Ecumenical walk.
The church is closed after the service.
Easter Sunday: 11am, Mass
Valborg:
Welcome to celebrate the Swedish
spring at the Swedish Church April
29th. We start with a service at
5pm. The night market is open 6pm
to 8pm. The Valborg bonfire will
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be at 7pm. The Scandinavian Choir
will sing and there will be waffles,
hot dogs and soup to purchase.
Renovations:
The Swedish Church interior
renovations took place during July
last year. The church had reduced
opening hours during this time due
to many staff and volunteers being
away on holidays. Some very dedicated volunteers and Sven put in
a lot of work into the renovations.
Now we can enjoy our freshly painted church.
Membership:
Don’t forget to pay your membership fee for 2018.
Students/Young people - $25
Pensioner - $40
Pensioner couple - $60
Adult - $65
Adult couple/ family - $80
Who is Jonatan?
Jonatan is a music teacher student
from Malmö. He has taken a gap
year with his classmate Johannes
and is working with us as musician
and assistant until end of May.
His electric bass and cello didn’t
fit in his luggage so he is mostly
playing piano and guitar during
the services and other events at the
church. A lot of the times Johan-

nes, who is a singer, helps out too.
In addition to being a musician,
Jonatan is helping out in the café
and kitchen. He is also taking care
of our social media accounts at the
moment.
When he is not working he likes to
see Melbourne on his bike, drink
coffee, climb climbing walls, take
photos and cook food. He has been
an exchange student at Melbourne
Uni before and is a big fan of the
city.
Jonatan and Johannes are running
the Instagram account jnjtravelsofficial and together they are also
busking.
Jonatan is very happy and grateful
to spend his gap year here, where
he can help out and meet a lot of
people.
“People will now be able to enjoy
as many playground swings as
they want”
On March 11 and 18 you can visit
Paul and Suzanne Frisk at their
property in Emerald to look at their
swing exhibit. It is fifty uniquely
handmade swings for every kind of
bum. They are made by Paul and
the wood comes from his property
and the surrounding areas. It is
highly recommended to go for a
visit.
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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
Finns på kyrkan tisdagar och torsdagar
Stina Dunstan, husmor
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: stina.dunstan@svenskakyrkan.se

Jonatan Sagemo, musiker
Telefon: +61 (0)3 9827 5580

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

Kerry Petherick, hygien
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 kyrkans
telefonsvarare så kontaktar vi dig.
Telefonsvararen lyssnas av en gång per dag.
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KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR DIG
Måndag: stängt
Tisdag: 10.00 - 21.00
Onsdag: stängt
Torsdag - söndag: 10.00 - 16.30
----------------------------------------------Monday: closed
Tuesday: 10am - 9pm
Wednesday: closed
Thursday - Sunday: 10am - 4.30pm
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 58 från City mot Toorak.
Gå av vid stopp 135, Woorigoleen Rd.
Du kan också ta lokaltåg från City till Heyington Station
(Glen Waverley Line)
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

Forma mig
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Gud, nu är tiden för bön och fasta,
att stanna upp för att gå på djupet.
Hjälp mig att fundera på vad i mitt liv som behöver en
annan rikting.
Det är lättare att förändra formerna än att förändra
innehållet, låt min yta och mitt djup gå hand i hand.
Forma mig innefrån,
så att jag är som du vill att jag skall vara.
Tack för att jag får unna mig tid för eftertanke.
Gå med mig så att jag vågar gå på djupet med mitt liv.
Kerstin Hesselfors Persson

