60 år i Toorak House
Jubileumsbilaga

”Stillhetens kapell”

Vad är ett heligt rum?
Hur avskiljer man en plats för att
vi där ska finna andrum och öppna
fönster mot en större verklighet?
Läser man gamla testamentet så
förstår man hur viktigt templet i
Jerusalem var. När ”Israels barn” är
i Babylon så diktas det fantastiska
psalmer om tryggheten att få vara i
templet. I den 84 psalmen står det;
”Sparven har funnit ett rede och
svalan ett bo för sina ungar: dina altaren Herre Sebaot”. Kristendomens
historia är fylld av kyrkbyggen. Och
man kan känna en slags svindel när
man går in under tusenåriga valv
och får tänka att här har människor
bett i många generationer. Valv efter
valv som öppnar sig.
Samtidigt finns det en annan rörelse. Profeter i gamla testamentet var
först skeptiska till tempelbygget.
Israels barn hade aldrig levt så nära
Gud som under ökenvandring då tabernaklet restes när man slog lägret.
Det tempel som restes på kvällen
och packades ned på morgonen dög
gott som gudstjänstrum.
I Utlandskyrkan använder vi oss
ofta av mobila altaren. När Paulus
talar för Atenarna på areopagen säger han; ”Gud som har skapat himmel och jord bor inte i tempel som
är byggda av människohänder”.
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Församlingar anordnar pilgrimsfärder bort från stadens tinnar och torn
och söker Gud i lummiga skogar
eller vid lugna vatten.
Som storstadspräst har jag hört
människor tala om vikten av det
annorlunda rummet. Mitt bland alla
köpcentrum och brusande vimmel
av människor finns en oas en plats
att finna ro på. Men jag har också
hört många tala om att man känner
sig närmast det heliga vid en stilla
skogstjärn eller där vindarna får
blåsa fritt. Peter LeMarc skriver i en
sång där han beskriver det trolska
svenska landskapet. ”Det här är min
kyrka. Det här är mitt tempel”.
Det svenska klimatet gör att den tid
på året som lämpar sig för utomhusgudstjänster är kort. Så är det inte
i Melbourne. Den stora trädgården
som Svenska kyrkan äger och sköter genom idoga volontärer är också
en utmärkt plats för meditation och
rekreation. Ordet rekreation betyder
att återställa skapelsen.
Församlingen är just nu i full färd
med att iordningställa en plats i
trädgården för meditation och bön.
Ett utomhuskapell och en damm där
vi ska få påminnas om den Gud som
skapat himmel och jord” och ”som
möter oss vid lugna vatten och låter
oss vila på gröna ängar”. I samband
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med församlingens sextioårsjubileum den 16 oktober kommer denna
plats att tas i bruk.
Vi hoppas att vi som tillhör församlingen och tillfälliga gäster där ska
finna en plats för andrum och reflektion. Vi tror att vi där ska kunna
möta en efterfrågan om vigslar och
dop utomhus. Ibland när himlen är
blå och vindarna ljumma kommer
vi att kunna fira vår högmässa där.
Ett heligt rum, utan tak. Ett rum för
andlighet där vindarna får blåsa fritt.
Vi hoppas att den platsen ska vara
till välsignelse för oss som söker det

heliga var det än låter sig finnas.
I detta nummer av Horisonten
blickar vi bakåt på de sextio år som
Svenska kyrkan har haft sitt säte i
Toorak House. Du får möta människor vars engagemang har burit
församlingens liv under den tid som
varit. Sextio år är en kort tid med
evigheten som horisont men så är
det också med en människas dagar.
Så mycket viktigare då att finna
platser som berättar om det heliga,
om den kärlek som var och som är,
som är och som alltid finns kvar.
Gunnar Olofsgård
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Sextio år i Toorak House

från dåtids skandinaviska sjömanskyrkan till nutids själsliga
och kroppsliga oas på andra sidan
Svenska kyrkan i Melbourne har
sedan 1956 funnit sin hemmahamn
i det förra guvernörs residenset
Toorak House. Denna historiska
byggnad var det Brittiska imperiets
första säte för administrationen av
kolonin Victoria mellan 1854 till
1874.
De många goda minnena från dessa
sex decennier förknippas med personer som stigit in över tröskeln till
kyrkan och som stannat en kortare
eller längre stund. Listan på personer som bidragit till Kyrkans liv
under de första 60 åren är mycket
lång. Ni hittar intervjuer med några
välkända ansikten på Kyrkan i detta
special nummer av Horisonten.
Den kompletta listan på anställd
personal under våra sextio första år
finns tillgänglig på Kyrkan.
Vad som präglat arbetet och verksamheten på Kyrkan under alla år
är det goda skandinaviska samarbetet. Detta samarbete förstärktes
och konsoliderades vid inflyttningen i de nya lokalerna 1956. Då
samlokaliserades norsk och svensk
sjömanspräst på Toorak House. En
norsk idrotts assistent anställdes

också för att anordna olika sportarrangemang för sjömännen.
Kyrkans epok som sjömans kyrka
för skandinaviska besättningar kom
till ett slut i början på 1970 talet.
Då flyttade den norske sjömansprästen till Norska kyrkans lokaler
i Sydney. På 1970 talet stödde
Australien immigration av unga och
arbetsföra personer med fria resor
down under. Många svenskar kom
till Australien via det sk Special
Passage Assistance Program som
erbjöd en rad förmåner till invandrare från nordvästra Europa. Under
två år reste mer än 2500 skandinaver, mest svenskar, till Australien
inom ramen för detta program.
På 1980 talet etablerade sig stora
svenska företag som t ex Ericsson i
Melbourne. Svenska företag spons-

rade svenska anställda med arbets
och uppehållstillstånd. Många av
de som kom på kortare kontraktsanställningar blev kvar i Melbourne.
Det var under dessa decennier som
grunden lades för den församling av
utlandssvenskar vi känner igen idag.
Många av dem som bär och har burit verksamheten på Kyrkan kom till
Melbourne under dessa decennier.
De sista tre decennierna har präglats av kortare eller längre besök av
svenska backpackers, studerande,
forskare, och IT entreprenörer som
hittar fram till Kyrkan via sociala
medier. Vår Kaffestuga har blivit
en digital sockenstuga där de unga
surfar vidare på olika plattformar.
Kärnan av församlingen består dock
av de som bor kvar i Australien.
Enligt aktuell statistik (Australian
Census 2011) bor 1,760 svenskar
födda i Sverige i Victoria. I hela
Australien finns drygt 8,000 svenskar. Sverigeanknytning anger 34,000
att de har. Vi önskar förbli relevanta
för dessa australiensvenskar samt
turister som en skandinavisk sockenkyrka där man finner det man
söker av tro, öppenhet och hopp.
Roger Kalla
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Minnen från Kyrkan på
1960- och 1970-talen
Med Louise, två små barn och en
hund kom jag till Melbourne i juni
1965 för att bli professor i lingvistik vid det nya Monash University.
Vi besökte Kyrkan och prästen
välkomnade oss med: ”Detta är
en sjömanskyrka.” Det kanske inte
var så illa ment och vi fortsatte att
komma. Prästen var fullt sysselsatt med att besöka båtarna, hjälpa
besättningarna på olika sätt och ta
emot dem när de besökte Kyrkan
för att läsa svenska tidningar och
kanske ringa hem. Senare delen av
60-talet var en tid då Kyrkans verksamhet med båtarna höll på att avta
och praktiskt taget försvinna.
Med containers kunde båtarna
lastas av och på på någon dag
och besättningen hade inte tid att
komma till Kyrkan. Den hade dessutom blivit asiatisk. Jag hade på
Kyrkans anslagstavla sett en serie
av båtarnas fotbollslag som spelade
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mot varandra när de möttes i någon
hamn. Kyrkans lag var också med.
Jag beslöt att delta.
Fotbollslaget, som hade Skandia i
gula bokstäver på bröstet på den blå
tröjan, hade sällan något annat lag
att spela mot eftersom svenskarna
höll på at försvinna från båtarna.
Omkring 1970, senast 1972, spelade
vi den sista matchen mot en båt.
Lite tidigare tror jag det var som
vi spelade en match mot Bellmans
BK, laget av de svenskstuderande
på Melbourne University. Och de
vann. Det gick min ära förnär. Jag
lyckades ordna en returmatch och
såg till att ingen av våra bästa spelare saknades. Och vi fick revansch.

Vi spelade alla lördagar klockan två
på en av de två planerna i Como
Park. Början av matchen drog sig
med tiden mot tre. Vi delade upp
oss i två nya lag varje vecka. Så
snart spelet var igång var det vi,
gamla sympatiska vänner, mot
dem, obekanta otäckingar, och det
var livsviktigt att ge dem ordentligt
med stryk.
Redan på sextiotalet hade de
svenska spelarna börjat minska men
antalet spelare fylldes på av spelare
av diverse nationaliteter som såg
oss spela och frågade om de fick
vara med. De första hade tröjor som
hade Makedonia på bröstet. Ingen
hade australisk dialekt.

Under de tidigaste åren hämtade jag
var vecka före matchen fotbollen
som låg i Kyrkans tvättstuga. Senare
hade flera spelare med sig en boll
och vi kunde värma upp med dem
innan matchen kom igång.
När jag 2007 vid 85 års ålder slutade spela, hade jag länge varit den
ende svensken. Man kan undra om
Skandia var stans tidigaste fotbollslag vid en tid då riktig fotboll var
föraktad om den alls var känd.
Under mina och Louise tidiga år,
då Kyrkans verksamhet blev mer
och mer inriktad på svenskarna i
staden, var Kyrkan en viktig del av
vårt liv och vi besökte den de flesta
veckor flera gånger. Kyrkan hade
blivit en församlingskyrka och var
inte längre en sjömanskyrka. Vid
en tid då internet inte hade liksom
öppnat upp världen var samtalen vid
kaffeborden mer begränsade, men
att få nyheter från Sverige var nog
viktigare än nu. Om någon hade
varit i Sverige var det en intressant nyhetskälla. Man lyssnade på
Louise SBS svenska program och
diskuterade dem även med henne
när hon var i Kyrkan. Hon läste
också under många år ofta texten på
gudstjänsterna. Hennes nyanserade
nästan dialektfria uttal uppskattades.
Att hon var från Stockholm kunde
knappt märkas. Ibland kritiserade
någon hennes ”spetsiga” sje-ljud.
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Jag kunde inte försvara henne eftersom jag hade och har stor sympati
för ”det gamla hederliga svenska
sje-ljudet”. Louise och jag blev i
Kyrkan bekanta med flera industrioch affärsmän och deras familjer.
De var inte bara från de stora svenska firmorna som Saab, Ericsson
och SKF utan kunde vara anställda
i utländska firmor som cheferna i
Shell, Union Carbide och Stanley.
Vi bjöd varandra på goda svenska
middagar, i flera hänseenden olika
mot australiska bjudningar (man
kommer i tid och man har inte med
sig mat).
De som hade hand om verksamheten i Kyrkan skötte den så att det
kändes bra att besöka Kyrkan. Vi
tyckte att det var ledsamt när en
präst med familj som vi lärt oss
tycka om måste lämna oss som vi
tyckte för snart. Den mycket uppskattade husmodern Kerstin sörjde
för stabilitet. Det är en glädje för
gamla församlingsmedlemmar att
ännu träffa henne i Kyrkan, nu
utnämnd till hedershusmor. En
gul boxer Bluey, följd av den gula
boxern Samson, var anställda med
uppgift att hälsa besökare välkomna
och sedan hålla dem i god stämning.
Arbetet skötte de utmärkt.
Hantverkare som ville pröva sin
lycka i Australien talade jag med i

Kyrkan. De var missnöjda för de
fick inte göra ett bra arbete. Det
skulle ta för lång tid och inte löna
sig. De hade inte fattat att sättet att
bedöma är här att near enough is
good enough. Det kommer nog inte
längre sådana svenskar.
En dag fick jag idén att starta en
Saturday School och lyckades få
australiska pengar och bidrag från
Skolöverstyrelsen i Stockholm.
Eleverna var unga barn och både
de och deras mammor tycktes vara
nöjda. Klassrummet var kyrkans
bibliotek. Inga avgifter behövde
upptas. Vid mina årliga besök i
Stockholm hade jag pengar att köpa
barnböcker till ett bibliotek vars
utlåning uppskattades. Jag gav
mammorna, som väntade på sina
barn som hade lektion, en lektion
i svenska. De kände sig som en
grupp och gav sig namnet Two oaks
club. Den finns än. Jag minns inte
när skolan började men den fanns
omkring 1980.
Inga minnen av det kyrkliga?
Gudstjänster, julotta, påskgudstjänst, dop, bröllop, begravningar.
De var viktiga men har varit som de
ska och då finns det inte så mycket
att berätta.
Göran Hammarström
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Kerstin har alltid funnits
här- hon är kyrkan

”Är Kerstin här idag?” Den frågan hör till de vanligaste från våra
gäster under en dag i caféet i Toorak House. Det finns nog ingen i
den svenska församlingen i Melbourne som inte har träffat Kerstin
Askelund. ”Hon har alltid funnits
där och är kyrkan för mig” som en
besökare uttryckte det. Det finns
nog heller ingen som är bärare av
så mycket historia kring Svenska
kyrkan i Melbourne som Kerstin är.
-Jag kom hit den sista januari
1974 efter tio år som husmor i
Sjömanskyrkan i Hamburg. Jag
hade fyra ställen att välja mellan;
Buenos Aires, Rio de Janeiro,
Durban eller Melbourne. Det var
lite svårt att veta vart jag skulle.

Så ringde prästen Arne Söderholm som arbetade i Sydney på
den tiden och övertalade mig och
sa att det var klart att jag skulle
välja Melbourne och då blev det
så. När jag steg av planet så var
det 28 grader varmt och jag tänkte
att det här kommer aldrig att gå.
Men det gjorde det och nu har jag
bott här i 42 år och Melbourne har
blivit min hemstad.
En plats för sjömän och
emigranter
Kerstin har sett många människor
komma och gå genom åren. Hon
anlände under den stora emigrationsvågen från Skandinavien som
började i slutet av 1960-talet och
höll på till mitten av 70-talet. Australien behövde arbetskraft och
lockade svenskar med gratis flygresor. Det kom många svenska familjer till kyrkan för att umgås och
prata svenska. Kyrkan blev en viktig
samlingspunkt och man kunde få
hjälp att hitta både jobb och boende
i Melbourne.
-Det kom också många till kyrkan
som hade hemlängtan. Jag minns
särskilt fruarna, berättar Kerstin.
De hade det ofta svårt att komma
in i det australiensiska samhället och ville hem till Sverige.
Det gick lättare för männen, de
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fick jobb snabbt och lärde sig på
så vis språket och fick vänner.
Många familjer flyttade tillbaka
till Sverige efter de två år som de
förbundit sig till att stanna för att
få gratis flygbiljett hem.

Under den perioden fanns det också
mycket sjömän som besökte Toorak
House. Det kunde ligga uppemot ett
femtontal fartyg i hamn samtidigt
och kyrkans buss hämtade upp dem
som ville besöka kyrkan. Kerstin
berättar att en viss del av sjömännens lön gick till att understödja
kyrkan eftersom det officiellt var
en sjömanskyrka. Det kunde därför
hända att det ibland blev vissa intressekonflikter mellan sjömän och
emigranter minns Kerstin. Sjömännen tyckte att det var deras kyrka
eftersom de betalade för den.
-På den tiden arbetade vi från
kl.10 på morgonen till 22 på
kvällen berättar Kerstin. Vi var
tre stycken anställda, husmor,
assistent och präst. På onsdagskvällarna var det filmkvällar som
lockade ett åttiotal besökare.
Då kunde vi hålla på till sent på
kvällen. Det visades både svenska
och amerikanska filmer och det
var mycket populärt både bland
sjömän och emigranter.
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På 1980-talet och framåt avtog
sjöfarten till Melbourne, fartygen
moderniserades och numera är det
ytterst sällsynt med besök av sjömän
i kyrkan.
Syföreningen som blev tisdagslunch
När Kerstin kom så fanns det en syförening som bestod av damer som
sydde och förberedde inför julbasaren. Svenska företag hade på den
tiden svenska chefer på plats i Melbourne och deras fruar var mycket
aktiva i kyrkan. Syföreningen
ombildades senare och blev det som
nu är tisdagsluncher. Det var flera
kvinnor som inte hade körkort och
som därigenom inte kunde ta sig till
kyrkan på egen hand. Förslaget kom
då att det skulle finnas en aktivitet
som även var öppen för män och så
började det serveras lunch och gavs
tid för social samvaro.

Då fick vi i kyrkan hjälpa till så
gott vi kunde när det gick snett
för någon som behövde stöd. Idag
får man jobba under tiden man
är i landet och unga människor
har mycket mer pengar att röra
sig med. Det gör att de också kan
resa mer och bo bättre.

På frågan om det fanns någon
barnverksamhet i kyrkan tidigare
svarar Kerstin att hon inte minns
att det var så många barn förutom
på lördagar. Då kom familjerna för
att umgås med varandra. Männen
spelade fotboll och badade bastu
och barnen lekte. Då var det massor
av barn minns Kerstin. Det startades
senare en söndagsskola då Staffan
Rönngård var präst och Familjetorsdagarna som fortfarande är igång
har hållit på i många år.

Tenniseran
Det dröjer inte länge innan man förBackpackers och barn
står att Svenska kyrkan i Melbourne
Under den tid som Kerstin funnits
är starkt förknippad med svensk tenmed har det alltid kommit unga
nishistoria. Det ligger ett romantiskt
backpackers till kyrkan.
skimmer över slutet av 1980-talet
-Det är stor skillnad på dem som
och början av 1990-talet när man
kom på 1970-talet och dem som
pratar med svenskar som befann sig
kommer idag. Förr fick man inte
i Melbourne då det begav sig med
arbeta och tjäna pengar när man
våra stora tennisstjärnor i Australian
reste i Australien. Det gjorde att
Open. Därför är det självklart att
många ungdomar jobbade ”svart”, fråga Kerstin vad hon minns från
åkte fast och blev hemskickade.
den tiden.

-Jodå jag minns allt en hel del.
Det kom massor av ungdomar hit
för att titta på tennis. De dagar de
inte hade råd att gå på matcherna
hängde de här i kyrkan och jag
bredde ostmackor för glatta livet.
Och ja vad hette de allt? Wilander, Edberg och Järryd. Alla kom
de och besökte kyrkan. Ett år anlände de tidigare till Melbourne
och vi bjöd in dem till julfirande.
De tackade ja men på ett villkor;
det skulle inte vara några andra
här, de ville vara ifred. Men
reportrarna och fotograferna hade
fått nys om inbjudan och låg i
buskarna och väntade på dem.
Det löste tennisspelarna med att
komma en timme senare så det
blev vare sig bilder eller reportage.
Kyrkan- en viktig mötesplats
När Kerstin ser tillbaka på alla år så
kan hon se en förändring i livsmönster hos skandinaverna. Idag
reser många till Sverige från midsommar och framåt. Folk har bättre
råd att resa och kan hålla kontakten
med dem därhemma via Skype och
sociala medier. Det är också vanligt
att föräldrar kommer till Melbourne
och besöker sina barn och barnbarn
vid jultid. Kyrkans roll som mötesplats är dock ändå densamma. Det
är viktigt att ha kontakt med sina
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rötter, få möjlighet att prata svenska
och fira svenska högtider.
Det är tryggt att kyrkan finns i livets
olika skeenden, både i glädje och
i sorg. För Kerstins egen del har
kyrkan funnits med sedan barn- och
ungdomstiden. Hon är uppvuxen i
ett kyrkligt hem och har alltid känt
sig hemma med gudstjänster och
församlingsverksamhet.

Nu är också kyrkan det riktiga hemmet för Kerstin. Här bor hon, har
sitt liv och sina vänner. Varje dag
står Kerstin och bakar bullar, stryker
tvätten eller tar en pratstund vid kaffebordet med gäster som kommer.
Och det är verkligen sant som besökaren sa. Kyrkan och Toorak House
skulle inte vara den unika plats det
är utan Kerstin!

Pia Lövhielm en aktiv besökare av
kyrkan sedan flytten 1956
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längtan gjorde sig påmind.
Pia minns att Oskar Lundgren fick
följa med ett fartyg till Darwin där
besättningen utgjordes av skandinaviska sjömän och blev starkt
berörd av alla möten och samtal
med dem. Efter den resan var han
mycket angelägen om att hitta en
lämplig mötesplats för sjömännen
i Melbourne och var sedan en ivrig
förespråkare för inköpet av Toorak
House. Pia var närvarande vid den
högtidliga invigningen 1:a advent
1956, samma år som OS i Melbourne gick av stapeln.
För Pia och hennes familj har
Svenska kyrkan och Toorak House
betytt mycket genom åren.

För Pia Lövhielm 91 har Melbourne varit hemstad sedan 1954. Hon
minns Svenska kyrkan när den låg
på Clarendon Street och då flytten
gick till Toorak House 1956.
- Jag var god vän med Oskar
Lundgren som var kyrkorådets
ordförande på den tiden. Vi lärde
känna varandra genom mitt arbete på Röda korset där han satt i
en av kommittéerna. Vi blev goda
vänner och hade mycket gemensamt eftersom vi hade samma
modersmål. Oskar Lundgren var
ett stort stöd genom åren då hem-

- Det är här jag har fått känna
kontakt med mina skandinaviska
rötter. Bara detta att få höra och
tala sitt eget modersmål har varit
av oerhört värde. Jag har ju mitt
skandinaviska ursprung, det kan
jag inte hjälpa. Att kunna fira jul,
midsommar och valborg tillsammans med andra skandinaver och
bli påmind om hemlandets traditioner och seder har varit viktigt
för mig.
Det var inte med något lätt hjärta
som Pia lämnade Finland, sina
föräldrar, syskon och vänner 1954.

Med make och tre små barn samt
makens föräldrar och syskon med
familjer gick de ombord på fartyget
som skulle ta dem till Melbourne.
Pias svärfar som var en inflytelserik och bestämd man hade hört ”rosenröda berättelser” om Australien
och beslöt sig för att hela familjen
skulle flytta med.
- Det var bara att finna sig och
acceptera, berättar Pia, jag försökte protestera mot att någon
annan bestämde över mitt liv
men svärfar var obeveklig, vi
skulle flytta allihop.
Familjen hade köpt ett par hus i
Chelsea. Pia minns att det kändes
mycket ovant att flytta in i ett hus
som inte var likt de därhemma.
Det fanns ingen toalett inomhus
och de frös eftersom huset inte var
isolerat. Det var också mycket som
kändes nytt och främmande med
den australiensiska kulturen.
- Det var en svår tid och jag hade
stark hemlängtan. Det tog många
år innan jag accepterade att vi
hade lämnat Finland och innan
jag såg Australien som mitt
hemland. Det var viktigt för mig
att upprätthålla svenska språket
och jag pratade alltid mitt modersmål med barnen. Här var
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Svenska kyrkan till stor hjälp att
klara av de tuffa perioderna, där
fick jag samtala om det som var
svårt. Vi åkte ofta dit på söndagar
för att träffa andra skandinaviska
familjer, det betydde mycket. För
barnen var det spännande att få
träffa andra barn, leka och bada i
poolen.
Efter makens bortgång 1972 återvände Pia några år till Finland för
att vårda sin sjuka mamma men
kom sedan tillbaka till Melbourne
och bor nu i ett trivsam hus i
Mt Waverley.
-Nu är jag en flitig besökare på
tisdagsluncherna och missar aldrig korsordsklubben som träffas
en gång i månaden berättar Pia.
Det är ett bra sätt att få lite hjärngympa. Då tar jag min bil och kör
hit, det är så trevligt!

English Summary
The Swedish church, established
in 1907 in Melbourne, was looking for a new home in the mid
1950’s as Melbourne harbour was
expanded and the old church in
South Melbourne was going to be
demolished. Pastor Oskar Lundgren
was the driving force and the successful purchase of Toorak House
was made in 1956, the year of the
Melbourne Olympics.
One of our contributors, Pia Lövhielm, remembers the move from
South Melbourne to the leafy suburb of Toorak. Toorak House was
built in 1849 and was used as the
residence of Governors of Victoria
from 1854 to 1874. Traces of this
glorious time is still in evidence in
the ornate ceiling decorations, massive façade and lovely gardens.
We are now celebrating the first
60 years in this magnificent home
of the Swedish church in Toorak
House. When the Swedish Church
moved to Toorak House it was
mainly a Seamen’s church looking
after the many ships that arrived in
Melbourne’s harbour. The sailors
were collected from the ships and
driven to Toorak House for coffee, bullar, newspapers and football
games.
Pia Lövhielm came to Melbourne
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with her husband’s family in 1954.
It was a huge move from Finland to
Melbourne with her small children.
She became good friends with Oskar Lundgren who was the driving
force in establishing a seamen’s
church in Melbourne. He helped
her when homesickness threatened
and of course they spoke the same
language. She visited the church
regularly and her children enjoyed
playing with the other children of
migrant families and to swim in the
hand dug pool on hot Melbourne
summer days. Pia was eager to keep
the traditions from her home country and that was possible at Toorak
House. After the death of her husband she returned to Finland for a
time but now resides in Mt Waverly.
She is a regular visitor to the Tuesday lunches and rarely misses the
Cross Word Club.
Another old member from the early
times in Toorak House is Goran
Hammarstrom. He and his wife
Louise, two small children and a
dog arrived in Melbourne in 1965.
Goran remembers the times when
the sailors played soccer against
other teams from the area. Soccer
was not a very well known game
in those days but all had a good
time. Goran finished playing when
he was 85 years old. As the years

went by the ships became more and
more sophisticated and there were
no time left for visits to the church.
The aim for the church became
the local population and all the
back-packers and tourists as well
as many who came out on contract
to the various Swedish companies.
Louise was hosting Swedish radio
programs and Goran started the
Swedish School on Saturdays that
is still running with students completing VCE. He also started the
conversation group Two Oaks Club
that is still running today.
One person who is still at the
church is Kerstin Askelund, our
much beloved Husmor. Not a day
goes by without Kerstin popping in
for a chat, some ironing and baking.
Kerstin knows how the church has
developed from a seamen’s church
to what it is today. When she arrived in 1974, the church was still
primarily there for the boats and
had long opening hours. During
the late sixties and early seventies
many migrants came to Australia
and among them Swedes. Many of
these migrant families came to the
church to speak Swedish and ‘fika’,
watching their children play and
celebrating the various Swedish
holidays at totally incorrect times,
Midsummer in mid winter and
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Christmas in the middle of summer.
During the later years it became
easier to travel and a lot of tourists
and back packers started to arrive.
Families came on Saturdays to chat
and play. Play groups were started
and also a Sunday school. The Swedish tennis players were very successful and Australian Open had a
huge following with the fans painted
blue and yellow. The church became
a centre for socialising during those
hectic days and there was a lot of
baking and coffee making.
Today many families go home to
Sweden during the swedish summer
months but earlier it was not so easy
and cheap so the fellowship was
much more important.
What is going to happen in the
future? The thoughts of our present
pastor, Gunnar Olofsgard, gives
ideas we might take up. Should we
use the garden to a better purpose
and have weddings and christenings
there? Have special areas for meditation, open rooms to come closer
to our God? Just to sit on the bench
in the kitchen garden and see all the
well planned beds thrive can bring
us closer to what Church really is,
not necessary a building but a place.
What will the next sixty years
bring?
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