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Framsida:
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Det är i år 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i
Wittenberg. Vi uppmärksamar detta på Svenska kyrkan i Melbourne med en
reformationsgudstjänst den 29 oktober kl 11.
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F LY T H E N O R D I C WAY

FLY TO
EUROPE
VIA ASIA OR
AMERICA
IN CONNECTION WITH
oneworld PARTNERS
VIA CHOICE OF
GATEWAYS

Our Northern heritage has shaped the way we think. We
know the value of personal space, privacy and simplicity.
Feel it yourself and book your ﬂights at ﬁnnair.com/au
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Kyrkoherden har ordet

För några månader sedan kunde ni
läsa på Facebook och på kyrkans
hemsida att församlingen skulle få
en ny kyrkoherde. Nu är jag och
min man Greg på plats i Toorak.
Och därför är det läge att presentera
mig lite kort.
Jag heter Katja Lin och jag har
arbetat som präst i den svenska församlingen i Sydney under de sista
15 åren. Det har varit ett spännande
och utvecklande arbete som lärt mig
mycket. Särskilt samarbetet med de
många ideella och alla de ungdomar
(unga vuxna) som församlingen
kommer i kontakt med.
Till livets verkligheter hör att det är
fullt av uppbrott. Gud sänder oss till
olika platser.
Nu sänder Gud mig vidare för att

anta nya utmaningar i Melbourneförsamlingen. Det ska bli roligt att
få vara en del av kyrkans arbete
i Melbourne, en församling som
jag genom åren har lärt känna
väl. Det är en spännande tid som
ligger framför, många nya saker
att upptäcka och framförallt nya
människor att möta. Svenska
kyrkan i Melbourne är en självklar
plats för många svenskar och jag
ser fram emot att få arbeta tillsammans med er.
Jag trivs mycket bra i Australien.
Orsaken till att jag hamnade i
detta underbara land får jag nog
tillskriva min australiensiska man
Greg. (Vi träffades under en av
mina många resor, närmare bestämt i Israel). Ett år senare bodde
vi i Sverige! Där stannade vi i tio
år, fick två barn, Amy och Benjamin som nu är vuxna. Vår dotter
är socionom och vår son snart klar
elektriker.
Min man Greg arbetar som trädgårdsanläggare (landscaper) och är
uppvuxen i Sydney.
Hans stora passion i livet är att
spela golf och han ser fram emot
att få nya golfvänner.
(Personligen tycker jag att golf är
urtrist och läser hellre en bok…).
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Kyrkoherden har ordet
Själv växte jag upp i Borås och
flyttade som tonåring tillbaka till
Stockholm där jag är född och
prästvigd. Det var där som kyrkan
så småningom blev en stor och viktig del i mitt liv. Både Greg och jag
ser fram emot att få ett andligt och
socialt hem hos er i församlingen.

Jag tycker om att vara präst i Utlandskyrkan. Det är ett arbete som
jag trivs med. Det bästa med att
vara präst är att få möta människor
i livets olika situationer, i möten vid
gudstjänster, i verksamheter eller
i de enskilda samtalen. Gudsmötet
med människor och människors
möte med Gud kan hända på de
mest oväntade sätt och i överraskande sammanhang.

Jesus lär oss att Gud har omsorg
om oss och att det är en omsorg
som går långt utöver allt vad vi kan
föreställa oss. Gud har till och med
omsorg om fåglarna på marken och
blommorna på ängen, som det står
i bibeln. Jesus visar på många sätt
omsorgen som Gud har om oss- och
för de människor som han möter.
Det visar för oss hur mycket Gud
bryr sig om. Gud har omsorg om
allt. Det är något vi får ta till oss.
Det är viktigt att minnas att oavsett
vad vi känner eller går igenom så är
vi aldrig ensamma.
Ett ord som varit min ledstjärna
alltsedan prästvigningen är “Allt
förmår jag genom honom som
ger mig kraft” (du hittar det i Filipperbrevet kap 4: vers 13).
De orden ser jag som centrala i mitt
vardagsarbete, i min gudsrelation
och i mitt andliga liv.
Nu börjar en ny termin. En ny start
efter sommaruppehållet i de fina
renoverade lokalerna.
Som ni kanske redan vet har en del
saker förändrats vad det gäller arbetslag och tjänster (läs Roger Kal�las artikel). Det innebär självklart
förändringar. Min önskan är att det
ska finnas rum i församlingen för
alla- med våra olikheter och kanske
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delvis olika behov - men ändå en
plats att få känna sig hemma och
trygg i. Där alla känner att de duger
och är välkomna.
En god vän skrev i ett mejl till mig
angående det här med förändringar
: gå vidare, i tro, i hopp och i öppen
och glad förväntan! Jämför inte det
som kommer med vad som varit,
utan bygg vidare, och bygg nytt!
Det är ett mycket bra råd tycker jag
men även en sund inställning. Jag
hoppas att vi tillsammans i församlingen kan stärka varandra att tänka
nytt, utveckla nya tankegångar och
möjligheter.
Vi får fortsätta att prata med varandra om vilka behov som finns
och hur vi kan fortsätta att skapa en
öppen mötesplats.
Välkommen att fira gudstjänst, fika,
samtala eller bara komma förbi och
låna böcker. Jag ser fram emot att
få träffa just dig!
Katja Lin

Nya öppettider på kyrkan

Försöksordning med nya öppettider
på Svenska Kyrkan i Melbourne
från början av september 2017
Svenska Kyrkan i Melbourne kommer i och med tillträdandet av ny
kyrkoherde att bemannas med tre
fulltidstjänster som bekostas av
Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT).
De tre tjänsterna består av en pedagogtjänst, en musikertjänst och
en arbetsledande kyrkoherdetjänst.
Rollen som tf kyrkoherde innehas
av Katja Lin från slutet av augusti.
Gunnar Wenehult fortsätter som vår
pedagog.
Den fulltids diakontjänst i Melbourne som fram till nu betalats av
SKUT planeras att överföras till
Svenska Kyrkan i Sydney. När den
tjänsten tillträdes blir det följaktligen två fulltidstjänster i Sydney och
en motsvarande reduktion till tre
fulltidstjänster i Melbourne.
För oss i församlingen här i Melbourne återstår att rekrytera en fulltids kyrkomusiker i samarbete med
personalavdelningen i Uppsala.
Vid ett första försök att fylla musikertjänsten kunde inte någon kandidat från Sverige som uppfyllde alla
krav identifieras bland de sökande.
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Dessutom försvåras situationen av
att de australiska visumreglerna för
s.k. ’religious workers’ har skärpts
nyligen. I princip är det bara vigd
personal från Sverige som kvalificerar sig för denna typ av visum.
Musikertjänsten passar inte längre
in i denna kategori.
Kyrkorådet har sedan en tid tillbaka
diskuterat visumproblematiken med
EN immigrationsagent och jobbar
på för att lösa frågan.
Det är kyrkorådets mening att pga.
av visumproblematik som inte har
någon omedelbar lösning kommer
vi under andra halvåret av 2017 att
fortgående troligen inte ha någon
musiker på plats.
Detta innebär att vi bara har två
fulltidsanställda från Sverige på
plats vilket i sin tur påverkar vår

verksamhet och öppettider.
Under september och oktober månad kommer ett försök med begränsade öppettider att evalueras.
Kyrkan hålls öppen mellan kl. 10
och kl. 21 på tisdag och torsdag till
söndag är öppettiderna kl. 10 till kl.
16.30. Kyrkan är stängd måndagar
och onsdagar.
Denna försöksordning är baserad
på analys av besökare under veckan
som visar på att onsdagar är det ett
begränsat antal som besöker kyrkan.
Denna försöksordning är ett steg
mot att balansera verksamhet med
öppettider och en begränsad arbetsstyrka.
Roger Kalla
Kyrkorådets ordförande

Öppettider under september och oktober
Måndag: stängt
Tisdag: 10.00 - 21.00
Onsdag: stängt
Torsdag - söndag: 10.00 - 16.30
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Oscar Lönnborn - volontär 27/8 - 17/11
att resa, jag har varit i 21 länder
och med Australien så blir det 22.
Jag har länge velat åka på ett längre
äventyr och då verkar Australien
perfekt.

Jag heter Oscar Lönnborn och jag
kommer från Trelleborg i Skåne.
Jag är 21 år gammal och är en spontan person som inte tar livet på för
stort allvar. Jag älskar att gå på fester och träffa folk men jag uppskattar också lugna kvällar med familj
och vänner. Jag är inte jättereligiös
men jag är döpt, konfirmerad och
jag gillar att gå i kyrkan. Jag älskar

Anledningen till att jag valde Svenska kyrkan i Melbourne var att en
av min pappas vänner varit där och
han var väldigt nöjd. Jag har också
släktingar i Melbourne som jag aldrig har träffat, så det ska bli väldigt
roligt att äntligen få träffa dom. Jag
har också en kompis som pluggar i
Australien så tanken är att jag senare ska resa vidare upp till Sunshine
Coast och träffa henne. Alla som jag
har pratat med som har varit i Australien verkligen älskade det, så jag
är väldigt exalterad över att komma
till ”The Land Down Under”.
Oscar Lönnborn
Vi behöver din hjälp!
Svenska kyrkan i Melbourne behöver
alltid hjälp av frivilliga i olika
sammanhang och framför allt i
kyrkans café och shop.
Vill du hjälpa till?
Kontakta oss:
Tel: 9826 5580 eller
Email: melbourne@svenskakyrkan.se
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Mötesplats 2017
Den 14 – 20 augusti höll Svenska
kyrkan i utlandets en konferens och
utbildning i Uppsala. Ett tillfälle
för personal, förtroendevalda och
ombud att mötas för fortutbildning
och erfarenhetsutbyte.
Början av veckan var till för de
som arbetar med ekonomi och
kommunikation i sin församling.
Fortbildningen för ekonomer och
kassörer handlade om budget och
bokslutsfrågor. Kommunikationsutbildningen var en fortutbildning
i webbpublicering, hur man arbetar
med rörlig bild samt tips och råd i
arbetet med sociala medier. I mitten
av veckan anslöt ytterligare personal och beroende på yrkesprofession valde man mellan teologisk
fördjupning (i Luthers fotspår),
diakonal fördjupning (ekonomiskt
stöd till människor i nöd), pedagogisk fördjupning (konfirmandarbete
för utlandskyrkan) samt musikalisk
fördjupning (musik och rörelse för
barn och vuxna).
Att vi idag lever i en värld där hot
och terror blir vanligare är något
som vi allt oftare får erfara. Därför
ägnades en heldag åt där vi delade
erfarenheter på hur vi i förebyggande syfte kan vara så förberedda
som möjligt om något händer i vår
närhet. Hur ser vår beredskapsplan

ut? Vad har vi för säkerhetstänk som
kyrka? Detta var några av frågorna
som diskuterades.

Sista dagen av konferensveckan
handlade om Seven Sacred Spaces.
Kyrkan i Wales har utvecklat ett
tänkande och en verksamhetsidé utifrån en rumsreflektion där utgångspunkten sker från klostrens olika
rum. Rummen är Kapellet, Cellen,
Trädgården, Matsalen, Kapitelsalen, Biblioteket och Klostergången.
De sju rummen hjälper oss att se
vilka områden vi redan arbetar med
och vilka vi behöver arbeta mer
med. Kyrkan i Melbourne har blivit
bekanta med detta koncept under
Gunnar och Katarina Olofsgårds tid
på kyrkan. På konferensen i Uppsala
delade Gunnar och Katarina med sig
av sina erfarenheter med arbetet av
Seven Sacred Spaces i Melbourne.
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SKUT har fått en ny ledning
I samband med utlandskyrkans
konferens i Uppsala presenterades
SKUT:s nya chefer som kommer att
tillträda under den svenska hösten.
Efter en lång rekryteringsperiod är
det nu klart att Rickard Jönsson blir
avdelningschef, Pernilla Håkansdotter Olsson utlandschef och Lena
Brolin ställföreträdande utlandschef.
Tjänsten som utlandchef har nu
uppdelats till två tjänster, en ordinarie och en ställföreträdande.
Pernilla Håkansdotter Olsson blir
som utlandschef ansvarig för

Richard Jönsson
avdelningschef

församlingarna utomlands och
Rickard Jönsson som avdelningschef är ytterst ansvarig för hela
organisationen.
Gemensamt för de tre nya cheferna är att de har erfarenhet av
kyrkans arbete i utlandet sedan
tidigare. Rickard Jönsson har suttit
i kyrkorådet för Svenska kyrkan
i London, Pernilla Håkansdotter
Olsson har tjänstgjort som kyrkoherde i USA och Lena Brolin
har varit kyrkoherde i Berlin och
Buenos Aires.

Pernilla Håkansdotter Olsson
utlandschef

Lena Brolin
ställföreträdande utlandschef
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Dags att börja samla in gåvor till
basarens tombola 2017!
Titta efter i dina skåp! Föremålen behöver inte vara nya, bara de är i relativt gott skick. Det behöver inte vara skandinaviska föremål, och inget är
för smått att skänka. Särskilt uppskattas prydnadssaker, skålar och vaser,
broderade bonader, tavlor, dukar och julpynt. Många barn köper lotter så vi
behöver leksaker och dylikt.
Om du inte hittar något i dina skåp så kanske du hittar Kosta-Boda-Orrefors ljusstakar, skålar eller fat i din lokala Op Shop för bara några dollar.
Vi kan betala dig för dem.
Tyvärr kan vi inte ta emot kläder (med undantag av Luse koftor och hembygdsdräkter). Vi kan inte heller ta emot böcker eftersom det inte längre
finns ett stånd för försäljning för begagnade böcker.
Ta med tombolagåvor till kyrkan när som helst under året och ge till
personalen eller lägg i insamlingslådan. Lägg gärna med en lapp med ditt
namn och information om vad du skänker.
Liksom tidigare år är det
Ulla Svensson och
Elsbeth Doolan som håller
ihop arbetet.
Om du är tveksam gällande
gåvor kan du kontakta Ulla
på ulla@netspace.net.au
och Elsbeth på
doolans@hotmail.com
Vi behöver fler medhjälpare inte bara under basaren men också för resten
av året, så om du är intresserad, kontakta Ulla.
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KÖTTBULLSTÄVLING 13 oktober kl. 19.00

Missa inte årets stora köttbullstävling på Svenska kyrkan i Melbourne.
Denna kväll kommer 2017 års bästa köttbulle att utses av såväl jury
samt den köttbullsälskande publiken.Välkommen att vara med!
Du som vill tävla anmäler dig
till kyrkan - max 15 tävlande och
först till kvarn gäller. Du lagar
minst 70 köttbullar på valfritt kött
och efter bästa valfria recept.
Köttbullarna levereras senast kl
18.30 tävlingsdagen - kalla eller
varma.
Köttbullarna bedöms efter smak,
doft, konsistens och form.
Det finns två priser att vinna juryns samt publikens favorit.

Du som inte vill tävla men ändå
vill vara med på festen får njuta
av köttbullar i olika smaker med
de sedvanliga tillbehören, rösta på
publikens favorit, sjunga köttbullsvisor och ha festlig helkväll i god
köttbullsanda.
Anmäler dig till kyrkan senast
27:e september.
Obs begränsat antal platser.

Kostnad: $25.00 vuxen, barn $1.00 per år upp till 12 år.
Tävlande deltar gratis på festen.
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Kalendarium

September 2017 - Oktober 2017
Med reservation för ändringar.
* = se även särskild annons
3-Sep		

Söndag		
11.00
5-Sep		
Tisdag		
10.00
				
11.30
7-Sep		
Torsdag
10.00
				
12.00
8-Sep		
Fredag		
12.30
9-Sep		
Lördag		
11.00

12:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa					
Lille Skutt
Dansk barn- och föräldraträff		
Lille Skutt
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Sångsamling

10-Sep		

Söndag		
11.00
12-Sep		
Tisdag		
10.00
				
12.00
14-Sep		
Torsdag
10.00
				
12.00
16-Sep		
Lördag		
10.00

13:e söndagen efter trefaldighet
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Lille Skutt
Torsdagslunch
Sångsamling

17-Sep		
Söndag		
				
11.00
				
14.00
19-Sep		
Tisdag		
10.00
				
18.00
				
18.00
10.00
21-Sep		
Torsdag
				
12.00
22-Sep		
Fredag		
12.30

14:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst
Bokklubben
Lille Skutt
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Torsdagslunch
Two oaks club

24-Sep		

Söndag		
10.00
				
11.00
				
14.00
				
16.00
26Sep		
Tisdag		
10.00
				
14.00
				
18.00
				
18.00
28-Sep		
Torsdag
10.00
10.00
				
				
12.00

14
15:e söndagen efter trefaldighet
Norsk barn- och föräldraträff
Högmässa
Bokklubben
Musikgudstjänst
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Taizémässa
Café Svensson
Ekumensik bönegrupp St Peters Ch.		
Lille Skutt
Torsdagslunch				

1-Okt		
Söndag		
				
11.00
3-Okt
Tisdag		
10.00
				
11.30
				
18.00
				
18.00
5-Okt		
Torsdag
10.00
				
12.00
6-Okt		
Fredag		
12.30

Den helige Mikaels dag
Högmässa 			
Lille Skutt
Dansk barn- och föräldraträff
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Torsdagslunch
Two Oaks Club

8-Okt		

Tacksägelsedagen
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Tisdagsträffen
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Torsdagslunch
Köttbullstävling *12
Sångsamling

Söndag

10-Okt		
Tisdag		
				
				
				
12-Okt		
Torsdag
				
13-Okt		
Fredag		
14-Okt		
Lördag		

11.00
10.00
12.00
18.00
18.00
10.00
12:00
19.00
11.00

15-Okt		
Söndag		
				
11.00
				
14.00
17-Okt		
Tisdag		
10.00
				
18.00
				
18.00
19-Okt		
Torsdag
10.00
				
12.00
20-Okt		
Fredag		
12.30
Lördag		
11.00
21-Okt		
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18:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa
Bokklubben
Lille Skutt
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Torsdagslunch
Two Oaks Club
Sångsamling

22-Okt		
Söndag		
				
10.00
				
11.00
24-Okt		
Tisdag		
10:00
				
14:00
				
18.00
				
18.00
26-Okt		
Torsdag
10:00
				
10.00
				
12:00
28-Okt		
Lördag		
11.00

19:e söndagen efter trefaldighet
Norsk barn- och föräldraträff
Gudstjänst
Lille Skutt
Träffpunkt Toorak House
Taizémässa
Café Svensson
Ekumenisk bönegrupp St Johns Church
Lille Skutt
Torsdagslunch
Sångsamling

29- Okt
Söndag		
20:e söndagen efter trefaldighet
				
11:00 Reformationsgudstjänst och
					
500 årsjubileum
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SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

Tisdagsträffen

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

Bokklubben

Läser du gärna svenska böcker?
Vi träffas tredje söndagen i
månaden kl 14.
Se kalendariet

Korsordsklubben

Tillfället för dig som tycker om att
lösa svenska korsord. Vi träffas en
gång i månaden.
För mer information kontakta
Kerstin Askelund på kyrkan.

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

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.

Återkommande program varje vecka:
Tisdag - fredag:		
12.00 Middagsbön
Tisdag:			
10.00 Lille Skutt - öppen förskola
			
18.00 Taizémässa
Onsdag:		
19.30 Kören Skutan
Torsdag : 		
10.00 Lille Skutt
			
12.00 Torsdagslunch
			
19.30 Skandinaviska kören
Fredag:		
från. 10.00 Trädgårdsarbete med volontärer
			
12.30 Enklare gemensam lunch
Söndag:		
11.00 Högmässa, svensk, dansk, norsk
			
16.00 Fjärde söndagen i månaden 				
gudsjtänst eller musikgudstjänst
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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
Torsdagar 10.00 - 12.00
Torsdagslunch 12.00 - 13.00
Sångsamling
lördagar kl 11.00 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 18.00 - 21.00.

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 och medverkar bland annat i
kyrkans musikgudstjänster.

Skandinaviska kören

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

Two Oaks Club

Träffas varannan fredag
(jämna veckor 12.30 - 14.30)
för att på svenska prata om svenska
förhållanden. Det är samtidigt en
övning i svensk konversation för de
som inte har svenska som modersmål.
Kontakta David Yee 9588 0661
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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Scandinavia • Finland • Iceland • Greenland • Russia • Baltic States • High Arctic

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

Contact us to discover your
personalised Nordic experience
1300 422 821

info@fiftydegreesnorth.com
fiftydegreesnorth.com

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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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

* 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:

2017
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Bildgalleri

Folkdansmässa - Träd in i dansen

Skandinaviska kören och Skutan sjunger i samband med nationaldagsfirandet
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Bildgalleri

Tillsammans klär och smyckar vi vår majstång

Katarina leder oss i midsommarfirandets ringdans
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Summary in English

From the pen of Katja:
A couple of months ago you could
read on our website and Facebook
page that there will be a new Vicar
in Melbourne. Now my husband
Greg and I are here.
My name is Katja Lin and I have
worked as the Vicar of the Swedish
Church in Sydney for the past 15
years. It has been a very exciting
and fulfilling time, especially meeting the many volunteers and young
people that comes to the church.
One of life’s realities is that God is
sending us to different places and
now God is sending me to Melbourne. I have got to know the church in
Melbourne over the years and now I
am very excited to meet new people
and work with all of you.
I love living in Australia and the
reason I am here is my Australian
husband Greg. We met during my
many travels in Israel. We lived
in Sweden for 10 years. Our two
grown up children Amy and Benjamin were born there. Greg is a
landscaper and grew up in Sydney.
His big passion in life is playing
golf and hopes to meet many new
golf friends. (Personally, I’d rather
read a book…)
I grew up in Borås and moved to
Stockholm, where I was born, as

a teenager. It was there the church
became an important part of my
life. Both Greg and I are looking
forward to making The Swedish
Church in Melbourne our home.
I like being a Vicar in SKUT, the
best part is meeting different people in different walks of life. The
meeting with God can happen in the
most unexpecting and surprising
situations. Jesus teaches us that
God looks after us in a way that is
a lot bigger than we realize. It is
important to remember that we’re
never alone. Philippians 4:13; “I
can do all this through him who
gives me strength” has been guiding
words for me in my daily work and
in my relationship with God and in
my spiritual life.
Now it is a new term after the summer holidays in the newly renovated
church. I hope there will be a place
for everyone, with all our differences and needs to feel at home and
safe. A place where everyone feels
needed and welcome.
A good friend of mine sent me an
email about changes; “go forward
in faith and hope with an open mind
and build a new life without looking
back. That’s good advice and I hope
we can strengthen each other and
work towards new possibilities.
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Summary in English

Welcome to the Swedish Church to
take part in our services, for a coffee (fika) , for a chat or to borrow a
book. I am looking forward to meet
you.

New Opening hours:
From Roger Kalla:
During September & October we
are going to try new opening hours:
Tuesdays: 10am – 9pm
Thursday – Sunday: 10am – 4.30pm
This is due to changes in number of
staff. We now have three full time
positions instead of four, the position of Deacon has been moved to
Sydney that is going to have two
full time positions instead of one.
Melbourne is yet to fill the role
of musician and is working with
SKUT in Uppsala to solve this.
The situation is made worse by
new visa rules and the position of
musician does not fit in the “religious workers” category any longer.
The Church Council has discussed
this problem with one immigration
agent and this problem is unlikely
to be solved before the end of the
year.
This means there is only two full
time positions from Sweden and
that will affect our activities. This
trial is based on the analyses of the
number of visitors during the week.

New Volunteer from Sweden
Oscar Lönnborn from Trelleborg is
going to help out at the church 27/8
– 17/11.
We need your help
We always need help from volunteers in different roles, especially in
the café and shop. Do you want to
help us? Call 9826 5580 or email
melbourne@churchofsweden.org.
Christmas Bazaar 2017
We are again looking for prizes for
this year’s tombola. Contact Ulla
ulla@netspace.net.au or Elsbeth
doolans@hotmail.com for further
details.
Meatball Competition
Our yearly meatball competition is
held on October 13, 7pm.
If you want to compete or just enjoy
the party RSVP by September 27.
Cost: Adults $25, Children $1 per
year until 12 years, Competitors is
enjoying the party for free.
To compete we ask you to make 70
meatballs by 6.30 on the day of the
competition.
There is a limit of 15 competitors so
“first in - best dressed”.
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Personalen i Melbourne
Katja Lin, kyrkoherde
Telefon: +61 (0)3 9827 5580 eller +61 (0)421 045 112
E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se

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

Stina Dunstan, husmor
Telefon: +61 (0)3 9827 5580 eller + 61 (0)459 225 558
E-post: stina.dunstan@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

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: stängt
Tisdag: 10.00 - 21.00
Onsdag: stängt
Torsdag - söndag: 10.00 - 16.30
----------------------------------------------Monday: closed
Tuesday: 10am - 9pm
Wednesday: closed
Thursday - Sunday: 10 - 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

Bazaar
Christmas
2009

Bazaar
Scandinavian

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

Saturday 5th
December
2009 10am to 5pm
Sat 5th December
Sunday 6th December 11.30am to 4pm

10am to 5pm

Sun 6th December
11.30am to 4pm

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

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

Swedish Church
Free admission,
donations welcome!

21 St Georges Road, Toorak

Swedish Church
scandinavianbazaar.com.au
VOLONTEER
NEEDED!
Toorak House
21 St Georges Rd, Toorak

PLEASE SIGN UP AT
THE SHOP.
Church Opening hours

The Swedish Church needs your help!
Tram no 8 towards Toorak,
stop no 38 Melway 58 K

1/12 - 5/12
2pm-6pm

Every year over 12000 people come and enjoy the Bazaar.
It is because of you we can make this great event happen! To make
this possible we will need around 400 volunteers helping out
with things like setting it all up, selling raffle tickets,
making sandwhiches and waffles etc.
Free admission,
donations welcome!

You can be part of this great event.
Contact The Church and see how you can help.

scandinavianbazaar.com.au
Email: melbourne@svenskakyrkan.se

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

