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ENJOY UNIQUE NORDIC
EXPERIENCES ON BOARD
EVERY FINNAIR FLIGHT

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

T H E N O R D I C WAY

THERE’S
SOMETHING
NORDIC IN
THE AIR
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Kyrkoherdens tankar….

Just nu är det full fart i kyrkan.
Semlor, behöver jag säga något
mer? Tempot i köket är högt!
Fluffiga bullar, gott om grädde och
en massa mandelmassa inuti…
Det händer något inom en när man
ser alla semlor som står på rad.

Så gott… Eftersom semlor är så populära kommer vi att servera dem
på kyrkan under två veckor för att
ingen ska bli utan.
Men efter att ha ätit semlor är det
dock fasta som gäller.
Fastan börjar 40 dagar före påsk
och avslutas på påskafton. Traditionellt handlar fastan om att avstå
från viss mat men nuförtiden finns
det många andra saker som står i
fokus. Något som blivit mer och
mer vanligt är t ex köp-fasta. Ingenting nytt köps i onödan. En kristen
fasta kan också handla om att avstå
från något för att spara pengar. De
pengar du inte använder kan sedan
gå till någon som behöver dem
bättre än du gör.

När jag var riktigt ung, i mina
tonår fastade jag genom att bara äta
soppa och buljong. Det gick sådär.
Jag blev bara smalare och smalare
och orkade knappt med lektionerna
i skolan. Men jag ville så gärna ge
”mitt allt” och hade läst mycket om
kristen fasta och olika traditioner.
Mina klasskamrater och mina föräldrar tyckte att jag var alldeles för
nitisk i min fasta. Det var jag! Men
det där brinnande engagemanget
som jag kände var samtidigt också
så härligt. Jag tyckte att jag kom
närmare Gud genom att verkligen ta
min fasta på allvar.
Efter några år övergick jag däremot
mer till att fasta i form av att avstå
från saker, som till exempel sötsaker och tv-tittande. Det finns också
en poäng med att fasta av solidaritet
med de människor som inte har så
mycket. Det känns bra att tänka ur
ett lite annorlunda perspektiv.
Inte bara på mig, mitt och mitt
eget…
Vi får under tiden fram till påsk
fundera på vad som händer med
Jesus, som gick genom lidandet och
döden mot uppståndelse och ett nytt
liv. Vi får också fundera på vår relation till Gud och det faktum att Gud
har gett allt för oss.
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På påskdagen får vi höra det fantastiska budskapet:
”Varför söker ni den levande här
bland de döda? Han är inte här,
han har uppstått.”
Luk 24:5-6
Den tredje dagen efter korsfästelsen var graven tom. Några kvinnor
kunde inte hitta Jesus döda kropp.
Men så händer något som de inte
har väntat sig. Medan man fortfarande diskuterade med varandra om
vad som hade hänt, stod Jesus där
mitt ibland dem livs levande.
Den kristna tron uppstod med övertygelsen om att Jesus lever.
En vanlig människa kan inte uppstå
eller med andra ord, komma till liv
igen efter att ha varit död i ett par
dagar. Men Jesus var ingen vanlig
människa, han var sann människa
och sann Gud. Och för Gud är allting möjligt.

Har du fått ditt liv förändrat
någon gång? Det har jag, flera
gånger tror jag till och med. De
första kristna, de som följde
Jesus, deras liv fick en ny mening
sedan de mött honom. Deras liv
förändrades.
När vi försöker begripa oss på
uppståndelsen, vill vi gärna komma fram till något logiskt, något
som hänger ihop förnuftsmässigt.
Men kanske anar vi att det finns
någonting mer än vad vi ser och
begriper?
”En Gud som berör och öppnar
där det annars är stängt.
En Gud som förvandlar och ger
liv också där det ser som mest
hopplöst ut.
En Gud som förstår när vi mår
dåligt och när vi mår bra och
en Gud som vill vara med oss i
allting.
En Gud som kan förvandla också
dig och mig.
En Gud som är större och mäktigare än vad vi kan tänka oss,
bryr sig om just dig och mig…”
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Gud vill ha kontakt med dig och
mig. I Jesus har vi vår chans, livet
kan ändras. Han kallar oss att tänka
nytt, att gå på nya vägar och att
älska oss själva och vår nästa.
Med de orden önskar jag er en
Glad Påsk och vill samtidigt önska
er välkomna till gudstjänster och
gemenskap.

Katja Lin
Din präst i Melbourne

Hej från Pauline

Jaha. Så nu sitter jag här och ska
knåpa ihop en hej då-text. Jag kan
inte förstå att tiden har gått så fort,
det känns ju som om jag just kom.
Men jo, nu har jag varit här sedan
september och det är dags för mig
att ge mig av härifrån. Det blir en
tids resande innan jag åker hem mot
Sverige igen.
Jag har verkligen haft en toppentid
här. Med goa arbetskamrater, omväxlande arbetsuppgifter, underbar miljö, fantastiska gäster &
församlingsmedlemmar kan det inte
bli mycket annan än bra. Så mycket
härliga människor, glädje, gemenskap och skratt. Den här platsen
kommer alltid ha en speciell plats i
mitt hjärta. Tack för den här tiden,
önskar er allt gott!
Pauline
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Möte i Thailand

Efter en härlig jul och ett Gott Nytt
år började jag det nya året med
att åka på konferens till Bangok i
Thailand..

Vi som var med ser ni här på bilden.

Anders Stenbäck och Ulrika Stenbäck, - präst och diakon i Phuket.
Ambulerande präster i Asien, Afrika
och Sydamerika: Mogens AmstrupJacobsen, Gudmund Erling och Åsa
Ström Broman.
Svenska Kyrkan i Utlandets chef
Lena Brolin. Eric Stenberg-Roos
och Anna Stenberg - kyrkoherde
och assistent i Bangkok /Thailand,
Gustav Jocobsson och Eva Jacobsson -präst och assistent i Hong
Kong. Katja Lin och Biskop Thomas
Petersson.
Svenska kyrkan i Utlandet har delat
in sina anställda i de olika församlingarna i olika regioner.

Jag har fått förmånen att få tillhöra
Asien och de ambulerande prästerna i Asien, Afrika och Sydamerikas
gäng.
Med anledning av att kyrkoherde
Eric och assistent Anna skulle
välkomnas med en särskild installationsgudstjänst i Bangkok fanns
också Biskop Thomas Pettersson
och Utlandschef Lena Brolin på
plats.
Vi träffades för att få diskutera och
samtala under några dagar i Bangkok. Vad pratade vi om?
Säkerhet, lokala arbetsgrupper runt
om på våra gudstjänstplatser, diakoni, arbete bland frihetsberövade,
besöksvänner i fängelser, konfirmandarbete, hur vi kan vara kyrka
utan kyrkolokaler? Hur samarbetar
vi med andra kollegor i övriga
kyrkor?
Det är viktigt och intressant att
få prata med kollegor om om hur
våra verksamhetsplatser ser ut, vad
som är aktuellt, vad som kan göras
bättre och vilka planer som finns
för framtiden. Det känns också fint
att få be för varandra och det arbete
som görs i våra olika utlandsförsamlingar. Jag ser fram emot fler
träffar!
Katja Lin
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Volontär - Tina Morand

Mitt namn är Tina Morand, har
hunnit bli 61 år och bor i Höllviken,
Skåne. Jag är mamma till 2 fina
döttrar, Anna och Fredrika.

Jag ser verkligen fram emot att
komma till er och arbeta som volontär och hoppas att vi ska trivas
tillsammans.

Under mitt yrkesliv har jag hunnit
med en hel del. Jag har jobbat på
veckotidning, har jobbat många
år som flygvärdinna, utbildat mig
till informatör och arbetar sedan 12
år tillbaka på SOS International
i Köpenhamn. Mitt arbete är att
koordinera hemtransporter för sjuka
och skadade skandinaver från
hela världen ofta med ambulansflyg.
I mitt arbete möter jag mycket sorg
och kris men också mycket
tacksamhet för den hjälp vi ger.
Märkliga utmaningar blir det ibland
– jag har bl.a talat med chefen på
Bagdad flygplats för att lyckas få
hem en patient (han var trevlig och
hjälpsam).
Fritiden ägnar jag åt familj, vänner,
trädgård och inte minst musik.
Är uppvuxen i en musikfamilj,
spelar piano och gitarr och är sedan
23 år tillbaka medlem i gospelkören Gospel Glory och vi har gjort
många fantastiska konserter.
Det är glädje!

Hälsningar Tina

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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Volontär - Bitte Hurtig

i flera år och besökt många spännande hamnar runt om i världen!
Mitt stora intresse är att resa och att
träffa nya människor och knyta nya
kontakter.
Jag tycker om friluftsliv och är
intresserad av allt som är nyttigt för
kropp och själ. Min pappas föräldrahem i Småland har vi kvar som
fritidsbostad och där älskar jag att
vara och njuta av att vandra i de
djupa småländska skogarna!

Jag heter Bitte Hurtig.
Kom till Sverige när jag var 3,5
år och växte upp med mina föräldrar och en storasyster i Lerums
kommun utanför Göteborg. Mina
föräldrar var aktiva inom Svenska
kyrkan och min mamma arbetade
som kyrkokamrer i Stora Lundby
församling.
När jag växte upp deltog jag i
kyrkans verksamhet för barn- och
ungdomar. Mitt första sommarjobb
var inom kyrkogårdsförvaltningen.
Jag har alltid tyckt om omväxling
och nya utmaningar. Har bla. bott i
England några år där jag även gick
en floristutbildning.
Sedan har jag jobbat på olika lyxkryssningsfartyg som Stewardess

Nu ser jag fram emot att få träffa er
alla i Melbourne. Det skall bli spännande att ta itu med nya arbetsuppgifter och att lära sig nya saker i en
ny miljö. Jag tror att det kommer att
bli både roligt, nyttigt och stimulerande. Vi ses!
Hälsningar Bitte

Tina Morand kommer att finnas
som volontär på kyrkan under
april månad och Bitte Hurtig finns
på plats från mitten av maj till
slutet av juli. Vi hälsar dem båda
varmt välkomna till Melbourne
och Svenska kyrkan och hoppas att
både Tina och Bitte kommer trivas
hos oss.
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Presentation av kyrkorådet - Roger Kalla

med en australsk familj. Det var
också under denna tid jag hittade
till Svenska kyrkan. Efter ett halvår
i Melbourne träffade jag Jean.
Vi gifte oss i Svenska kyrkan och
vigdes 1989 av dåvarande Kh Stig
Ekelund.

Hej, jag heter Roger Kalla och är
den som kommer längst norrifrån
i Kyrkorådet närmare bestämt från
Kiruna i Jukkasjärvi församling.
Jag konfirmerades i Kiruna kyrka
1973 och flyttade 1978 till Umeå
efter att ha gått ut Gymnasiet i
Kiruna. Efter 10 händelse rika år
på Umeå Universitet, med avslutad
doktorsgrad i växtfysiologi, beslutade jag mig för att flytta till andra
sidan världen, så långt man kan
komma från norra norrlands fjälltrakter.
Jag visste att man spelade en avart
av fotboll, aussie rules, och att djuren och naturen inklusive de endemiska växterna var helt annorlunda.
I Melbourne fortsatte jag att forska i
molekylär växtförädling.
Under den första tiden i Melbourne
reste jag på utflykter i Victoria för
att uppleva den underbara naturen

Vid slutet av 1989 flyttade vi till
Norge där jag blivit erbjuden en
tjänst som associerad professor på
Norges Lantbrukshögskola utanför
Oslo. Efter en tid i Norge och ett
mellanspel i Canberra återvände vi
med våra tre döttrar, till Melbourne.
Lotta, vår yngsta dotter, döptes i
Svenska Kyrkan midsommaren
1996, också denna gång officierade
Stig Ekelund.
Jag blev nu en mer regelbunden
besökare i Kyrkan. Flickorna gick i
Svenska skolan och vårt liv cirkulerade kring barnens väl med många
aktiviteter efter skoltid och på
helgerna. När jag kunde hjälpte jag
till på Kyrkan som frivillig. Det var
också vid den här tiden jag anslöt
mig till Skandinaviska kören.
Jag har alltid tyckt om att sjunga
mest i kör.
År 2003 blev jag invald som
medlem i Kyrkorådet vid Kyrkstämman. Samtidigt blev jag också
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med som Kyrkvärd.
Vid Basaren fick jag börja sälja lotter. Detta att få vara med och ta ökat
ansvar för Kyrkans väl kände jag
gav mig mycket.
När Nils Vejby avgick som ordförande 2008 efter 24 års lång och
trogen tjänst fick jag det hedersamma uppdraget att påtaga mig rollen
som Kyrkorådets valda ordförande.
Att vara Kyrkorådets ordförande
innebär inte bara att hålla i klubban
vid Kyrkstämman och vid våra månatliga Kyrkorådsmöten. Det innebär också att representera Svenska
Kyrkan i Melbourne ibland 40-talet
utlandskyrkor. Bland annat har jag
suttit med i Rådet för Svenska Kyrkan i Utlandet under en tid. Jag har
också haft förmånen att få medverka
i regelbundna konferenser anordnade av Utlandskyrkan både på plats
någonstans i världen och on-line.
Du är välkommen att vända dig till
mig med tankar och funderingar
om vår Kyrka i Melbourne och om
Utlandskyrkan.

Presentation av kyrkorådet
Anna C Berghamre

För ungefär fem år sedan frågade
mig dåvarande kyrkoherde Per
Axerup om jag skulle kunna tänka
mig att bli medlem i kyrkorådet i
Svenska Kyrkan här i Melbourne.
Jag minns att jag sa att det tror jag
inte är så passande och fortsatte
med argumenten att jag är ju varken
djupt religiös eller en särkilt frekvent kyrkobesökare. Perfekt, sa Per
och på den vägen är det!

Jag är en Värmlandstös som kom till
Australien för ungefär 17 år sedan
efter många år av studier och jobb i
Stockholm och Zürich. Jag kom hit
efter en långresa i Asien där jag tiRoger Kalla digare träffat min nuvarande sambo.
Vi bor (fortfarande tillsammans :) i
Middle Park och har tre barn som är
5, 10 och snart 15 år gamla.
Från Konstfack, Lärarhögskolan
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och Universitetet i Stockholm
har jag en gymnasielärarexamen
i svenska och litteratur samt i det
estetiska ämnet bild och jobbar med
språkkurserna och litteraturkurserna
inom IB-programmet (International
Bacceleureate) på olika gymnasieskolor i Melbourne. Jag jobbar
också med bedömninsstrategier och
bedömningsfrågor för VCAA (Victorian Curriculum and Assessment
Authorities) som även använder mig
som språkspecialist. Sist men inte
minst befinner jag mig i slutfasen
av att bli licenserad Davis Autism
Coach och jobbar som utbildare tillsammans med en grupp psykologer
i ett multiprofessionellt team i East
Melbourne. Vi har den stora glädjen
att arbeta tillsammans med individer
med en autismspektrumdiagnos och
deras familjer.
I en värld som snurrar allt snabbare
ser jag ett enormt värde i det vår
kyrka står för och jag ser kyrkorådets arbete som ett mycket viktigt

arbete. Kyrkorådet bär förstås ytterst
ansvar för att vår kyrka här i Melbourne levererar det vår huvudman
i Sverige har gett i uppdrag. Men att
vara en svensk kyrka i utlandet så
långt borta från Sverige är en komplex uppgift och ett oerhört ansvar
då det innebär mer än att vara ‘bara’
en traditionell svensk kyrka. Kyrkan
här blir även kulturbärare, språkbefästare, ett hem långt borta från våra
svenska hem och en plats för människor att både kunna sörja på men
också en plats där man kan få dela
sin glädje eller tala om sin oro och
sin ängslan.
För mig är det en plats för reflektion, en plats där vi talar om andra
värden än materiella, där vi blickar
inåt snarare än runt nästa hörn. Så
i brist på min “Sola i Karlstad” så
tänker jag att “sola” alltid lyser i
min svenska kyrka i Melbourne.
Hoppas vi ses där!
Anna C Berghamre

Årsmöte
Medlemmarna i Svenska kyrkan i Melbourne är välkomna till årsmöte
söndagen den 3:e mars 2019, med början 12.30
---------------------------------------------------------Annual General Meeting, Sunday March 3, 2019
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Valborgsfirande

30 april firar vi Valborg och den svenska våren!
En sprakande kväll med marknad och matservering
i trädgården kl. 18.00 - 20.00.
Vår lilla valborgsmässoeld tänds kl. 19.00 under körsång av
de klassiska vårvisorna samt tal till våren.

Välkommen!
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Påsk på kyrkan
Skärtorsdag 18 april
Mässa kl. 18.00
Långfredag  19 april
Gudstjänst kl. 10.30
Ekumenisk vandring ca kl. 12.30
Kyrkan stänger efter gudstjänsten
			
Påskdagen 21 april
Högmässa kl. 11.00
Kyrkoherde Katja Lin leder gudstjänsten och
tidigare kyrkoherde Peter Hellgren predikar.
Toorak Ecumenical Council
in association with the
Slovenian Catholic Mission
Invite YOU to attend
World Day of Prayer - Slovenia
A service of worship written by
Christian women in Slovenia
Friday 1 March 2019 at 2.00pm
The Swedish Church,
21 St Georges Road, Toorak
‘Come – Everything is Ready’
The World Day of Prayer is a global ecumenical movement promoting prayer and action for
peace and justice. On 1st March 2019 congregations in over 170 countries will follow a service
of worship written by Christian women in Slovenia from different Christian traditions. The World
Day of Prayer Australia-wide project encourages and supports counselling for women in Slovenia
who are experiencing trauma. It is run by the Bible Societies of Australia & Slovenia in association with World Day of Prayer Slovenia.
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Kalendarium

Mars 2019- Maj 2019
Med reservation för ändringar.
Se på hemsida och på sociala medier för senast information
* = Se även särskild annons
1-Mar		
Fredag		
				
				
3-Mar
Söndag
				
				
5-Mar		
Tisdag		
				
				
				
				
				
7-Mar		
Torsdag
				
				
8-Mar		
Fredag		

10.00 Finsk barn- och föräldraträff
10.00 Trädgårdsgruppen
14.00 World Day of Prayer *14		
11.00
12.30
10.00
10.00
12.00
12.30
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
12.30

Fastlagssöndagen
Gudstjänst med nattvard			
Årsmöte *12
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Dansk barn- och föräldragrupp
Korsordsklubben
Taizémässa					
Café Svensson
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Two Oaks Club

10-Mar
Söndag
				
				
12-Mar		
Tisdag		
				
				
14-Mar		
Torsdag
				
				
15-Mar		
Fredag		
				

11.00
14.00
10.00
12.00
18.00
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00

Första söndagen i fastan
Dansk gudstjänst
Finsk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Taizémässa
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Finsk barn- och föräldraträff
Trädgårdsgruppen

17-Mar
Söndag
				

Andra söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard

16
17-Mar		
Söndag		
19-Mar
Tisdag		
				
				
				
				
21-Mar		
Torsdag
				
				
22-Mar		
Fredag		
				

14.00
10.00
10.00
18.00
18.30
19:00
10.00
12.00
12.10
10.00
12.30

Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Taizémässa
Café Svensson
Lenten Studies - St Peters Catholic Ch.
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Two Oaks Club

24-Mar
Söndag
Jungfru Marie bebådelsedag
				
10.00 Norsk föräldra-barnträff
				
11.00 Gudstjänst
26-Mar		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen
				
13.00 Träffpunkt Toorak House
				
18.00 Taizémässa
				
19:00 Lenten Studies - Svenska kyrkan		
28-Mar		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Ekumenisk bön - Uniting Church
				
12.00 Andakt
				
12.10 Torsdagslunch
29-Mar		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
				
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
							
31-Mar
Söndag
Midfastosöndagen
11:00 Gudstjänst med nattvard
2-Apr		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen
				
12.00 Dansk barn - och föräldraträff
				
12.30 Korsordsklubben
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson
				
19:00 Lenten Studies - St Johns Ch
4-Apr		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
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4-Apr		
Torsdag
				
5-Apr		
Fredag
				

12.00
12.10
10.00
12.30

Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Two Oaks Club

7-Apr
Söndag
				
9-Apr		
Tisdag		
				
				
				
11-Apr		
Torsdag
				
				
12-Apr		
Fredag		
				

11.00
10.00
10.00
12.00
18.00
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00

Femte söndagen i fastan			
Gudstjänst med nattvard
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Tisdagsträffen
Taizémässa
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff

14-Apr

Söndag

11.00
				
14.00
16-Apr		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00
				
18.30
18-Apr		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
				
18.00
					
19-Apr		
Fredag		
10.30
			
ca 12.30
					
20-Apr		
Lördag			
21-Apr
Söndag
				
23-Apr		
Tisdag		

Palmsöndagen
Dansk gudstjänst. Sång av aTempo
Finsk gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Taizémässa
Café Svensson		
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Skärtorsdagsmässa
Långfredagen
Långfredagsgudstjänst
Ekumenisk vandring
Kyrkan stänger efter gudstjänst
Påskafton - kyrkan stängd

Påskdagen *14
11.00 Gudstjänst med nattvard
10.00 Lille Skutt

18
23-Apr		
Tisdag		
10.00
				
18.00
25-Apr		
Torsdag		
26-Apr		
Fredag		
10.00

Trädgårdsgruppen
Taizémässa
Anzac Day - stängt
Finsk barn- och föräldraträff

28-Apr

Andra söndagen i påsktiden
Norsk föräldra-barnträff
Gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Träffpunkt Toorak House
Marknad och valborgsfirande *9
Café Svensson
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Two Oaks Club

Söndag

30-Apr		
Tisdag		
				
				
				
				
2-Maj		
Torsdag
				
				
3-Maj		
Fredag		
				

10.00
11.00
10.00
10.00
13.00
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
12.30

5-Maj
Söndag
				
11.00
					
7-Maj
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
12.00
				
12.30
				
18.00
9-Maj		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
10-Maj		
Fredag		
10.00
				
10.00
12-Maj
Söndag
				
				
14-Maj		
Tisdag		

Tredje söndagen i påsktiden
Gudstjänst med nattvard
Sång av aTempo
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Dansk föräldra- barngrupp
Korsordsklubben 				
Taizémässa					
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff

Fjärde söndagen i påsktiden
11.00 Dansk gudstjänst
14.00 Finsk gudstjänst
10.00 Lille Skutt
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14-Maj		
Tisdag		
				
				
				
16-Maj		
Torsdag
				
				
17-Maj		
Fredag		
				
19-Maj

10.00
12.00
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
10.00

Trädgårdsgruppen
Tisdagsträffen
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff

Söndag

11.00
					
				
14.00
21-Maj		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00
23-Maj		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
24-Maj		
Fredag		
10.00
				
10.00

Femte söndagen i påsktiden
Norsk gudstjänst, Sång av aTempo
Norskt nationaldagsfirande
Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Taizémässa
Lille Skutt
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Finsk barn- och föräldraträff

26-Maj
Söndag
				
				
28-Maj		
Tisdag		
				
				
				
				
30-Maj		
Torsdag
				
				
				
31-Maj		
Fredag		
				

Bönsöndagen
Norsk föräldra-barnträff
Musikgudstjänst med kören Skutan
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Träffpunkt Toorak House
Café Svensson
Taizémässa
Lille Skutt
Ekumenisk bön - St Peters Church
Andakt
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Two Oaks Club

10.00
15.00
10.00
10.00
13.00
18.30
18.00
10.00
10.00
12.00
12.10
10.00
12.30
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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.

Kören Skutan

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

Träffpunkt Toorak House

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

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

Korsordsklubben

Trädgårdsklubben

Bokklubben

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

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

Återkommande program varje vecka:
Tisdag:			
10.00 Lille Skutt - öppen förskola
			
10.00 Trädgårdsgruppen (volontärer)			
			
18.00 Taizémässa
Onsdag:		
19.30 Kören Skutan
Torsdag : 		
10.00 Lille Skutt
			
12.00 Middagsbön
			
12.10 Torsdagslunch
Fredag:			
10.00 Trädgårdsgruppen (volontärer)
Söndag:		
11.00 Gudstjänst, svensk,
				
dansk (andra söndagen i månaden)		
			
14.00 Finsk gudstjänst (andra söndagen 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 kl.10.00 - 12.00.
Torsdagar kl.10.00 - 12.00.

Dansk barn- och
föräldraträff

Träffas första tisdagen i månaden
kl.12.00 - 15.00.

Norsk barn- och
föräldraträff

Träffas fjärde söndagen i månaden
kl.10.00 - 12.00.

Finsk barn- och
föräldraträff

Träffas varannan fredag,
udda veckor, kl. 10.00 - 12.00.

Two Oaks Club

Träffas varannan fredag (jämna
veckor kl.12.30 - 14.30) för att på
svenska prata om svenska förhållanden. Det är samtidigt en övning
i svensk konversation för de som
inte har svenska som modersmål.
Kontakta David Yee 03 9588 0661

Taizémässa

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

Ekumenisk bönegrupp

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

Bibeldiskussionsgrupp

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

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.
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En rungande fanfar för 2018 års julbasar!

Ett litet utdrag här (utan inbördes
rangordning) från min årliga och
icke förhandlingsbara, absolut superviktiga ’att-göra-lista’:
-

Läs böcker
Njut av VARJE ny morgon
Ta saker som de kommer
”Volontära” på Svenska
kyrkans basar i Toorak
Var modig
Kramas ofta och länge etc.

Jo, precis så ligger det till. Den
första helgen i december är sedan
många år tillbaka bade helig och
gjuten i sten för mig. Det vet både
familj och vänner, för då jobbar
jag nämligen tillsammans med ett
fantastiskt dedikerat team för att
skapa en liten oas här i Melbourne
av svensk kultur, svenska traditioner
och skandinaviska produkter.

Svenska Kyrkans Julbasar har blivit
en älskad tradition och en härlig
höjdpunkt att se fram emot varje år,
inte bara för mig utan för tusenoch åter tusentals människor i
Melbourne.

Det ligger ett gediget arbete med
oändligt många timmars planering
bakom ett evenemang som drar
mellan 10 000-15 000 människor.
För de hundratals volontärer som
gör det årliga evenemanget möjligt
innebär det en väldigt, väldigt hektisk vecka men en alldeles, alldeles
underbar upplevelse.
Vad många kanske inte känner till
är att julbasaren är en ekonomisk
livboj för svenska kyrkan i Melbourne. Med det menar jag att utan
basaren och den inkomst som genereras under dessa två hektiska dagar
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i december skulle vi inte kunna
bedriva en verksamhet som ens
ligger nära den som erbjuds idag.

Detta innebär att alla dessa fantastiska volontärer som offrar sin tid,
sin kunskap och sitt engagemang
faktiskt är med-skapare av den plats
som för så många av oss utlandssvenskar i Melbourne innebär den
ljuva känslan av att komma hem.
Det är en sann glädje att få vara en
del av något som sätter ett sådant
avtryck!

Så kära vänner;
plocka nu fram almenackan, låt er
inspireras av min ‘att-göra-lista’
och boka in första helgen i december 2019 ( i år 30:e november och
1:a december) . Då är det dags för
årets julbasar. Då ses vi och då kör
vi! Alla tillsammans för Svenska
kyrkan i Melbourne mot framtiden!
Ett stort och särskilt TACK till alla
volontärer och till kyrkans personal
som gjorde 2018 års julbasar till
den strålande succen den blev!

Varma hälsningar,
Anna C Berghamre
(MC för julbasaren 2018
och ledamot i kyrkorådet)
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Kyrkböckerna

DÖPTA:
Clohe Elisabeth Luisa Coelho
Liv Saga Triggs Olsen		
Oliver Brian Russel		

född 1 maj 2018		
döpt 30 december 2018
född 23 december 2016 döpt 30 december 2018
född 29 november 2018 döpt 3 februari 2019

VIGDA:
Håkan Nyman & Caroline Johansson			
Christopher Freeman & Susannah Guthrie		
			
AVLIDNA:
Maria Michelsson					
Marianne Gempele					

23 december 2018
16 februari 2019
8 januari 2019
10 februari 2019

--------------------------------------------------------------------------------------Har du frågor om dop, vigsel eller begravning?
Kontakta kyrkoherde Katja Lin
Epost: katja.lin@svenskakyrkan.se
Telefon: 0421 045 112
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Nytt medlemskapsår 2019!
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 2019 är:
$ 30 för studenter/ungdomar,
$ 45 för pensionär,
$ 65 för enskild,
$ 70 för pensionärspar
$ 85 för par eller familj.

Kom till kyrkan och lös avgiften för 2019 eller använd formuläret.
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Summary in english

The Vicar’s Thoughts:
At the moment the kitchen is very
busy making Semlor, I don’t have to
say much more than that. Fluffy soft
rolls with cream and almond paste.
They are very special and will be
sold in the café for two weeks so no
one misses out. After eating Semlor comes lent. Lent starts 40 days
before Easter. Traditionally it meant
to abstain from certain foods. Today
it is more common to refrain from
buying certain things and give the
money to those less fortunate than
ourselves. When I was a teenager, I
only ate soup and broth during lent.
It didn’t work out very well, I got
skinnier and was almost too tired
for school. My friends and family
thought I was too dedicated, and I
was, but it was also this literal commitment that made me feel close to
God.

We also get to reflect over our relationship with God and that he gave
us everything. On Easter Sunday we
get to listen to the wonderful message: “Why do you look for the living
among the dead? He is not here, he
is risen.” Luke 24:5-6

The grave was empty on the third
day after his death. A group of women couldn’t find his dead body and
when they were talking about what
has happened, he appeared among
them. The Christian faith comes
from the belief that Jesus is alive.
A normal person can’t rise from the
dead but Jesus wasn’t a normal person. He was a real person and a real
God. For God anything is possible.
Have your life ever changed? Mine
has changed many times. The first
Christians who followed Jesus got a
new purpose for their lives. Their lives changed. When we are trying to
After a few years I changed to reunderstand the resurrection, we tend
frain for other things during lent, for to looks for a logical explanation,
example eating no sweets and not
but maybe there is some things we
watching TV. It is a way to show
don’t understand. God wants to be
solidarity with people that have
in our lives. Jesus is our chance to
less. Lent gives us an opportunity to change our lives. He is calling us to
get another perspective by not only see things differently, to take a new
thinking about ourselves.
path and love ourselves and others.
During the time leading up to Easter With those words I say Happy Easwe think about how Jesus suffered,
ter and welcome to the Church.
his death, resurrection and new life. Katja
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Bye from Pauline:
Oh well, now I am sitting here and
trying to write a goodbye text. Time
has passed very quickly, it feels
like I just got here, but I have been
here since September and it is time
to move on. Before going back to
Sweden, I will do some travelling.
I have had a great time here with
wonderful colleagues, different
things to do, a great environment,
lovely guests and church members.
Many happy moments together and
this place will always hold a special
place in my heart. Thank you and all
the best!
Pauline
Meeting in Thailand:
After a wonderful Christmas and
New Year’s, I went to Bangkok
in Thailand for a conference. The
Swedish Church Abroad (SKUT)
is divided in to regions. I am fortunate to belong to Asia and the group
of ambulating reverends in Asia,
Africa and South America. While
Bishop Thomas Petersson and Head
of SKUT Lena Brolin was there, we
all met to talk about our work and
work situations. It is important to
meet with colleagues and talk about
how we can make our work better
and plan for the future. It feels good
to be able to pray together for each

other and our work in our different
congregations. I am looking forward to more meetings.
Katja
Volunteer – Tina Morand:
My name is Tina Morand, I am 61
and live in Höllviken, Skåne. I am
the mother of two lovely daughters, Anna and Fredrika. I have had
many different jobs and the past 12
years I have worked at SOS International in Copenhagen. My role
there is to organize transport home
for Scandinavians that have been
injured or got sick while overseas,
often with air ambulance. I see a lot
of grief and crisis but also gratefulness for what we do. When I am not
working, I like to spend time with
my family and friends, work in my
garden and last but not least play
music. I play piano, guitar and sing
in the gospel choir Gospel Glory.
I really look forward to come to
you and work as a volunteer.
Tina
Volunteer – Bitte Hurtig:
My name is Bitte Hurtig and I came
to Sweden when I was 3,5 years
old. I grew up in Lerum outside
Gothenburg. My parents were very
active in the Swedish Church and I
participated in the different groups
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for children and young people.
I have lived in England for a few
years where I studied to become a
florist. I have also worked on different cruise ships and travelled a
lot. My big interest is to travel and
meet new people. Now I am looking
forward to meet you in Melbourne.
Bitte
Introducing the Church Council
Members: Roger Kalla
Hello, my name is Roger Kalla and
I am the member of the Church
Council that comes from the furthest north in Sweden, from Jukkasjärvi. I have been a member
of the Church Council since 2003
and the Chairperson since 2008.
My predecessor Nils Vejby was the
Chairperson for 24 years. After 10
eventful years at Umeå University
and a PhD, I decided to move to
Melbourne. As far away as I could
get from northern Sweden. I knew
that they played a version of footy,
aussie rules, and that flora and
fauna was unique. I had studied
plant physiology in Umeå. During
my first time in Melbourne I did
many excursions to experience the
nature with an Australian family
that became my friends. During this
time, I also discovered the Swedish
Church. After 6 months I met Jean,

we got married at the church 1989.
Later that year we left for Oslo,
Norway and a position as Associate
Professor. We returned to Australia
in 1993 with two daughters, Anna
and Sara. After 3 years in Canberra
and one more daughter, Lotta, we
returned to Melbourne. After returning to Melbourne I became a more
frequent visitor to the Swedish
Church and our girls were attending the Swedish School. Our lives
were focused around the children
but I volunteered when I could
and I also joined the Scandinavian
Choir during this time. To be the
Chairperson of the Church Council
is not only to lead the meetings. It
also means to represent the Church
among the other 40 something Swedish Churches outside Sweden.
Roger
Anna C Berghamre:
About 5 years ago the then Vicar
Per Axerup asked me if I would
become a member of the Church
Council. I remember saying that I
wasn’t suitable since I wasn’t very
religious or a frequent visitor. Per
said perfect, and the rest is history.
I’m from Värmland and came to
Australia 17 years ago after studying and working in Stockholm and
Zürich. I came here after travelling
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in Asia where I met my partner. We
live (still together) in Middle Park
and have three children, 5, 10 and
almost 15 years old. After becoming
a high school teacher in Swedish,
Literature and Art, I am now working with the language and literature
courses within the IB (International
Baccalaureate) program in different
high schools in Melbourne. I am
also working for VCAA and soon
I will be a licensed Davis Autism
Coach. It is a privilege to work with
people with ASD (Autism Spectrum
Disorder) and their families. I see
the church council as important
work, we are representing the
church in Sweden and to be a Swedish Church outside Sweden is more
than being a traditional church. It
is also to represent Swedish culture
and language and a home away from
home to enjoy each other’s company
share our worries. For me it is a
place of reflection. Hope to see you
there!
Anna
Valborg:
April 30, 2019 6.00 pm. – 8.00 pm.
Night Market and Cafe open. 7.00
pm Valborg Bonfire
Easter:
Easter Thursday, April 18, 2019

Mass 6.00 pm.
Good Friday, April 19, 2019
Service 10.30 am
Ecumenical Walk ~ 12.30 pm
Easter Sunday, April 21, 2019
Mass 11.00 am
Drumroll for The Scandinavian
Christmas Bazaar 2018:
First weekend of December is crossed out in my calendar every year.
Family and Friends know that I am
busy working at the Bazaar to create
an oasis with Swedish culture and
traditions. It is a very loved tradition and the highlight of the year
for many. The event is visited by
10.000 – 15.000 people and is made
possible by hundreds of volunteers. It is a hectic and but wonderful
experience. What maybe many
people don’t know is that the bazaar
is financially vital for the Swedish
Church in Melbourne. Thank you to
all volunteers and staff that made the
Bazaar 2018 a great success!
Kind Regards, Anna C Berghamre
(MC for the Bazaar 2018 and member of the Church Council)
Membership 2019:
$ 30 Youth/Students, $ 45 Senior
$ 65 Adult, $ 70 Senior couple,
$ 85 Couple/Family
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Personalen i Melbourne
Katja Lin, kyrkoherde
Telefon: 61 (0)421 045 112 eller +61 (0)3 9827 5580
E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se

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

Annika Gustavsson, sekreterare och ekonom
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: annika.gustavsson@svenskakyrkan.se
Finns på kyrkan tisdagar och torsdagar
Stina Dunstan, husmor
Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: stina.dunstan@svenskakyrkan.se

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

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

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

Du kan alltid kontakta oss på kyrkans
telefon +61 (0)3 9827 5580 under våra
öppettider. Vi är inte alltid tillgängliga att
svara men lämna ett meddelande på
telefonsvarare så kontaktar vi dig.
Telefonsvararen lyssnas av en gång per dag.
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KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR DIG
Tisdag: 10.00 - 21.00
Torsdag - söndag: 10.00 - 16.30
Obs - Kyrkans Café och shop är ej bemannad under gudstjänsttid

----------------------------------------------Tuesday: 10am - 9pm
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
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Du har väl inte glömt
att det är nytt medlemskapsår - 2019
Det är lätt att glömma men det är aldrig
försent att förnya ditt medlemskap.
Är du osäker på om du har förnyat för 2019
så kan du kontakta kyrkan.
Ditt medlemskap och bidrag är viktigt för
församlingens fortsatta blomstrande verksamhet.

