November 2017 - Februari 2018

99

Finnair is Europe’s ﬁrst airline to ﬂy the new, fuel-efﬁcient and quiet
Airbus A350 XWB. Experience a new sense of ﬂying at A350.ﬁnnair.com

Fly Finnair and oneworld airline partners from Australia
to over 60 destinations in Europe via Asia.

A L L - N E W VO LVO XC 6 0

THE FUTURE OF SAFETY
The All-New XC60 is the epitome of SUV design with
innovative features and world-first safety technologies.
Experience it now at Volvo Cars Brighton.

Volvo Cars Brighton

913 Nepean
Hwy, Bentleigh

T 03 9576 5399
volvocarsbrighton.com.au

11644

Overseas model shown. MY18 XC60 with City Safety with Automatic Braking. City Safety does not prevent all accidents. Driver is
responsible for safe and attentive driving.
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Kyrkoherdens tankar…

ska bli när det är klart. Då ska jag
och min man sitta och dricka kaffe i
vårt nya paradis (uteplatsen), ligga
och läsa böcker i timmar på min
lediga dag i den där hängmattan
som jag hittade i kyrkans lägenhet
eller ha ett välorganiserat kontor
(som ska spara framförallt mig
många timmar). Då, när det blir
klart alltså.

För mig som är nyinflyttad känns
det fortfarande lite konstigt att se
mina saker som brukade ha sina
bestämda platser i mitt hus i Sydney
nu sittandes i min personalbostad
här i Toorak. Det står fortfarande
lite oöppnade lådor i ett av rummen
och väntar på att få bli upppackade.
Lite nya saker har också kommit på
plats och jag funderar på hur och
var allting ska passa in. Jag vet inte
om ni känner igen er, men ibland
känns det som om livet består av en
lång rad ständigt pågående projekt.
Stora och små. En hylla till kontoret, måla om huset eller ordna så att
uteplatsen känns mysig. När man
är igång och ordnar och skapar så
drivs man av tanken på hur bra det

Det kanske är det som är själva
poängen? Att längta och planera för
nästa sak? Det ligger en njutning i
själva processen tror jag.
Nu när vi närmar oss advent och
jul, är det många som har olika
projekt på gång.
Likadant är det i kyrkan.
Snart är det dags för den stora
julbasaren (ett mycket stort projekt)
då vi också firar första advent med
gudstjänst, kända bibeltexter och
Bereden väg för Herran...
Sedan är Luciafirande, barnens jul,
konsert och allsång med jultema i
trädgården och så själva julafton.
Bara för att nämna några saker.
Det ska bli roligt att få fira allt det
tillsammans med er.
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På kyrkan sa någon häromdagen att
det är mycket häftigare att fira advent och jul i Sverige på grund av
mörkret. För det ger en helt annan
känsla. Ljuset betyder så mycket
mer i Sverige när det är som mörkast och kallast där. Det är väl därför som vi har så mycket tända ljus
i vår advents och jultradition?
En annan av de frivilliga på kyrkan
sa däremot så här om att fira advent
och jul i Australien: det finns ju
ingenting som påminner om advent
och jul! Ingenting alls. Nej, det
kanske det inte gör.
Men det betyder ju inte att det är
sämre att fira jul i Australien, bara
annorlunda. Visst får man byta perspektiv, när man befinner sig i ett

annat land med andra traditioner?
Det får mig att uppskatta många
av de traditioner som jag tagit för
givet när jag bodde i Sverige.
Jag är så tacksam att vi i kyrkan
får fortsätta att fira våra svenska
advents- och jultraditioner tillsammans med er andra. Vi får ge vidare
en del av våra traditioner till barn,
familj och vänner. Samtidigt som vi
får ta in en hel del nya sätt att fira
jul på!
Personligen tycker jag väldigt
mycket om adventstiden och är
nästan barnsligt förtjust i det mesta
som hör ihop med de här veckorna
i december. Men så är det ju inte
för alla. Det kan vara en jobbig tid
också. Något som man inte alls ser
fram emot.

Välkommen till

Första adventsgudstjänst med
kyrkoherdeinstallation av Katja Lin
Söndagen 3 december kl 09
Medverkande:
Katja Lin
Biskop Sven Bernhard Fast
Utlandschef Pernilla Håkansdotter
Skandinaviska kören
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Jul firar många av oss på olika sätt
och vi förhåller oss till julen på
olika sätt.
En del av oss är trötta på den, på
all köphets och allt som måste vara
på ett visst sätt för att det alltid har
varit det. Jag tror att det är många
som känner igen sig när jag säger
att julen för många av oss består
av väldigt många ”måsten” i stället
för, vad vi kanske mer skulle behöva: avkoppling och gemenskap.
”I varje hjärta armt och mörkt/
sänd du en stråle blid, en stråle av
Guds kärleks ljus/ i signad juletid.”
Julen glada budskap handlar ju
egentligen om att vi alla har chansen till en gemenskap med Gud.
Det är inget att stressa till utan
istället något att bli stilla inför. Fun-

dera över vad det betyder för oss
att Gud blivit människa för att vara
närvarande i allt det som är vår
verklighet oavsett hur den ser ut.
Vi får fundera vidare över vad det
betyder för vår relation till andra
att Gud ger allt för oss.
Jag är övertygad om att jag också
ska få lite tid över till att ligga i
hängmattan på min fina uteplats….
Med de orden önskar jag dig välkommen att delta i kyrkans advents
och julfirande framöver.
Ha en välsignad och fridfull juletid!
Katja Lin
Din kyrkoherde i Melbourne
Ps: Jag hoppas att vi ses i kyrkan
framöver?

Årsmöte

Söndagen den 4 mars 2018 för Svenska kyrkan i Melbourne
Medlemmarna i Svenska kyrkan i Melbourne kallas härmed till
årsmöte söndagen den 4 mars 2018
med början strax efter högmässan kl. 11.00
Har du förslag på nya ledamöter till kyrkorådet,
vänligen kontakta Anna Önnebo, tel: 0413 779 535
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Volontärnytt

Inger är pensionerad hushållslärare
och Anders pensionerad arkitekt.
Våra hjärtan brinner för Australien,
”vårt andra hemland”. Anders var
där som student redan 1973 och
hela familjen bodde ett par år i
Sydney (89- 91) där vi bla. kom i
kontakt med Svenska kyrkan. Då
var Stig Eklund präst i Sydney. Elsa
vår mellandotter konfirmerades där
och vi var med henne på ett ”konfirmationsläger” i Toorak. Emma vår
yngsta dotter bor sedan många år
på Guldkusten, Mermaid Beach så
det blir en hel del resor dit. I Sverige bor vi både på vårt hemman i
Östergötland och i Stockholm. Våra
intressen är musik, litteratur, natur,
hantverk och barn och barnbarn
förstås. Vi ser mycket fram emot
vistelsen i Melbourne.

Inger och Anders kommer att vara volontärer på kyrkan 19:e november-11:e december

Inger och Anders Eriksson
Rutinerade volontärer
Under den kommande perioden
kommer vi även få se bekanta
ansikten som volontärer på kyrkan.
Tidigare assistenten, Svante Talltorp, kommer att finnas som volontär på kyrkan under tre veckors tid
(26:e oktober - 15:e november).
Margareta Gustavsson kommer
15:e november och stannar under

basarperioden för att hjälpa till med
bland annat basarbaket som hon nu
har gjort i många år.
Vår förra musikerfamilj Bergius
kommer att finnas på kyrkan från
mitten av december till en bit in i
januari för att stötta oss med framförallt musik och vid större arrangemang.
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Volontärnytt
Hej!
Jag heter Pauline, är 26 är och kommer ursprungligen från Degerfors
i Värmland. Jag har alltid tyckt om
att arbeta med människor och när
jag tänker efter inser jag att jag
bara har haft jobb som inneburit
mycket kontakt med andra. Idag är
jag logoped och arbetar med språk
och kommunikation (inte fötter och
ben - ett vanligt missförstånd) och
bor nu i Strömstad, Bohuslän. Till
vardags tycker jag om att läsa, måla
akvarell, umgås med vänner och äta
(liksom på en generell och allmän
nivå. Jag tycker om mat).
Min familj har anknytning till Australien och jag har länge varit nyfiken på att åka dit. Det är fantastiskt
roligt att det nu ska bli av och jag

Pauline kommer att vara volontär från
mitten av december till mitten av januari

tror inte att jag hade kunnat komma
till ett bättre ställe!
Vi kanske ses?

Hälsningar,
Pauline Hägglund

Inbjudan till alla volontärer

Lördagen den 24 februari kl 18 bjuder kyrkan in till volontärfest.
Kyrkan vill på detta vis bjuda in dig, vars insats är ovärderlig för
vår verksamhet här i Melbourne, till en fest. Detta är kyrkans sätt
att tacka alla er som hjälpt till under basaren, i trädgården, i köket,
med körsång och musik eller på andra sätt gett av er tid
och engagemang. Det är tack vare er som kyrkan kan bedriva
sin verksamhet här i Melbourne.
Anmäl dig till festen senast 17 februari.
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En annorlunda jul

förvånade mig med mitt nya hemland, varför skulle julen vara ett
undantag?

Förra året var min första jul i Australien. Vi hade flyttat från Sverige
i januari samma år. Det blir nog en
ljus jul, tänkte jag och kisade mot
solen. Mina föräldrar i Sverige har
en nära vän från Australien som jag
känt i hela mitt liv. Hon och hennes
svenske man är förresten vigda i
denna fina kyrka i Melbourne. När
jag träffade henne som liten berättade hon gärna för oss barn om
sina barndoms jular i Australien.
Där tomten kom i båt och det kunde vara så varmt att stearinljusen
smälte. Vi lyssnade mållöst med
gapande munnar. Väninnan har
alltid varit bra på att dra en historia. Och jag har aldrig glömt
minnesbilden av de smältande
ljusen. Den sortens värme hade jag
som sexåring aldrig varit med om.
Kanske skulle min första australiensiska jul bli just så, tänkte jag.
Det var redan så mycket som

Som nyinflyttad svensk sökte jag
mig direkt till kyrkan i Melbourne.
Jag har bott utomlands förut och
varje gång svenska kyrkan funnits
på plats har det varit en naturlig utgångspunkt för att träffa nya vänner
och orientera mig i samhället. Någon måste ha sett sällskapssjukan i
mina ögon och var klok nog att dra
nytta av den för vips var jag
rekryterad till kaffetältet på den årliga julbasaren. Så medan jag fantiserade om min första aussi-jul hade
jag inte en tanke på hur exotisk den
skandinaviska julen kan te sig för
människor förrän jag stod mitt uppe
i den och sålde räkmackor.
Inte sedan jag sommarjobbade en
midsommar på Seglarhotellet i
Sandhamn i Stockholms skärgård
har jag sålt så många räkmackor
och köttbullesmörgåsar. Och vad
har danskarna lagt i sin pölse egentligen? För vad får annars människor att köa i timmar för en
varmkorv? Och vad är det som gör
att folk tränger sig fram i folkmassan för att köpa en burk pepparkakor? Om det inte är för en smak av
vår barndoms jular och hemländers
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specialiteter? I vissa fall kanske det
är för att få uppleva helt nya traditioner, som den lilla besökaren jag
hörde i myllret: “Mummy, what’s
the angel doing?” Ängeln var så
klart vår ucia som delade ut pepparkakor. Inget konstigt, tycker vi men
för det lilla barnet var det
mycket förbryllande - och förmodligen exotiskt.
Alla besökare var inte heller som
den äldre svenska damen som berättade för mig att hon bott i Australien i 60 år och numera bara kommer till kyrkan för att gå på basaren
eftersom hon bor så långt bort. Nej,
i kaffetältet hörde jag förutom engelska och de skandinaviska språken
både polska, franska, kinesiska och
andra språk jag inte kunde placera.
Det var en dag av julsånger, Pippi
Långstrump och trötta fötter. En
dag att dela våra skandinaviska
traditioner med människor från hela
världen!

Så hur blev då min första jul i
Melbourne? Varm. Men ljusen
smälte inte. Vi badade i havet. Men
ingen tomte dök upp i båt. Så jag
drar slutsatsen att mina föräldrars
väninna bättrade på sin historia en
aning för att imponera på oss ungar.
Ingen i familjen orkade äta så värst
mycket julmat. Barnen letade upp
Kalle Anka på Youtube och tittade
och vi väntade länge med att öppna
julklapparna. Det var ju så ljust.
PS. Lördag den 2 december står
jag i kaffetältet igen och säljer
räkmackor i julröd klänning. Vill
du hjälpa till? Anmäl dig genom att
skicka ett email till: christmasbazaarvolunteers@gmail.com eller
ringe Jenny som är volontäransvarig på: 0418 510 640. Annars, kom
gärna förbi och hälsa!
Tina Zenou

Nytt medlemskapsår - 2018
Du vet väl om att du kan vara medlem i Svenska kyrkan
i Melbourne? Ditt medlemskap är mycket viktigt för verksamheten
i dag och i framtiden.
TACK FÖR DITT STÖD!
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Skandinaviska julbasaren

Vi behöver din hjälp inför och under basaren
Visst vill Du också vara med och hjälpa till med årets basar som ligger till
grund för hela kyrkans verksamhet?
Inför basaren: För att få ordning på alla tält,
hyllor, bord och allt annat som behövs under
basaren ordnar vi ett antal arbetsdagar där du kan
vara till stor hjälp för allt på plats.
Dessa dagar är: fredag 24/11, lördag 25/11,
tisdag28/11, onsdag 29/11, torsdag 30/11 samt fredag 1/12.
Alla arbetsdagar börjar kl 09.00 och under dagarna
bjuds det på lunch och fika.
Under basaren: Det finns en mängd olika
uppgifter som behöver utföras. Det kan
vara försäljning av varor, servera, sälja
lotter, hjälpa till i barnhörnan, göra
räkmackor och mycket annat. Sysslorna
är många och din insats behövs verkligen
för att ro en basar med över 10.000
besökare i land. Normalt behövs det runt
400 volontärinsatser under basardagarna.
Missa inte chansen att få vara delaktig i
årets största och viktigaste händelse för vår församling.
Vill du veta vad Du kan hjälpa till med?
Kontakta Jennie Foletta (som är volontäransvarig)
eller någon annan personal på kyrkan.
Email: christmasbazaarvolunteers@gmail.com eller ph: 0418 510 640
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Skandinaviska julbasaren
Underhållning
Under basarhelgen bjuds det som
vanligt på underhållning av olika
slag. Sång, musik och teater från
olika artister uppträder vid scenen
som är placerad mittemot det stora
kaffetältet mellan ekarna.
Vi får bland annat möta Lucia med
följe vid flertalet tillfällen och
platser under basaren, samt barnens
luciatåg vid scenen.
Självklart kommer Pippi Långstrump
och delar ut guldpengar till barnen.
Båda dagarna så blir det en liten
teaterföreställning med Pippi,
poliserna Kling och Klang samt
ruskiga pirater vid scenen.
Folkmusiktoner från gruppen
Nordanlåt, trubadursång av Mats
Björklund och en hel del annan
underhållning.
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SWEDISH CHURCH
CHRISTMAS RAFFLE
Köp- och sälj lotter
Årets lotteri är späckat med fantastiska
priser. Första pris, som är sponsrat av
Finnair och Volvo, är en tur- och retur
resa för två till Göteborg. I priset ingår
även en Volvobil för två veckor.
Andra pris är en Göta kanal kryssning
för två sponsrat av 50 Degrees North.
Lotteriets totala värde är på nästan
$18.000 och lottpriset är endast $2!
Med andra ord har Du goda chanser att
vinna något av dessa priser.
Du kan dessutom hjälpa kyrkan att
sälja lotter till dina vännner, grannar,
arbetskollegor m.m.
Lotterna finns att hämta på kyrkan.

1st Prize: Two economy return flights
to Gothenburg and a Volvo of your
choice for two weeks.
Provided by Finnair and Volvo Dealer
Group Victoria
Subject to Availability. Conditions apply.
Valued at $ 7.500

4th Prize: Family gift pack from
SCANIA.
Valued at $725.00

10th Prize: Gift Voucher
Provided by Kaja Clothing
Valued at $200

5th Prize: Family gift pack from
SCANIA.
Valued at $725.00

2nd Prize: Göta Canal - classic cruise
A 4 day cruise on the Göta Canal through
tranquil landscapes and timeless towns
of Sweden’s countryside. A double cabin
in cat. A for two persons on the Classic
Canal Cruise in 2018. Full board and
lodging with 3 breakfasts, 4 two-course
lunches and 3 three-course dinners. The
cruise goes from Gothenburg to
Stockholm or vice versa.
Subject to availability - book early.
Valued at $6000.00

6th Prize: LC 18 Lawn Mower
Provided by Husqvarna
Valued at $499.00

11th Prize: Dinner Sorted box,
recipe and ingredients for four
dinners for a family of 4-5 people
Provided by Dinner Sorted
Valued at $145.00

3rd Prize: Original Acrylic Painting
Provided by Marja-Leena Montonen
Valued at $ $1000.00

7th Prize: Karesuando Small Axe
'Unna Áksu' - With Diamond Sharpener
Provided by Dahlgren Trading
Valued at $300.00
8th Prize: Unique ceramic wall piece
by Melbourne based Ceramist Lene
Kuhl Jakobsen
Provided by Lene Kuhl Jakobsen
Valued at $250
9th Prize: Collection of wheatbags.
Provided by The Åustralian Wheatbag
Store
Valued at $206

12th Prize:A pewter /silver
necklace with reindeer leather and
sterling silver beads.
Provided by Swede little Things
Valued at $135
13th Prize: Viking Gum Boot
Provided by MK Nordica
Valued at $115
14th Prize:A 100 percent linen
table runner and 2 tea towels.
Provided by Jo Melrose
Valued at $89
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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
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Kalendarium

November 2017 - Februari 2018
Med reservation för ändringar.
* = se även särskild annons
2-Nov		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Middagsbön
				
12:10 Torsdagslunch
3-Nov		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
				
12:30 Two Oaks club
4-Nov		
Lördag		
11:00 Sångsamling
				
5-Nov		
Söndag		
Söndagen efter alla helgons dag
				
11.00 Gudstjänst, Svante Talltorp och
					
Mats Bjröklund medverkar
7-Nov		
Tisdag		
Cup Day - Stängt
9-Nov		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Middagsbön
				
12.10 Torsdagslunch
10-Nov
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
11-Nov
Lördag		
11.00 Sångsamling
12-Nov
Söndag		
				
11.00
14-Nov
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
12.00
				
18.30
16-Nov
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
17-Nov
Fredag		
10.00
				
12.30

22:a söndagen efter trefaldighet
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen
Andakt - Tisdagsträffen
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen 				
Two Oaks club

19-Nov
Söndag		
				
11.00
				
14.00
21-Nov
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00

17
Söndagen före domsöndagen
Gudstjänst
Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa

OBS: 23:e nov - 1:a dec är kyrkan stängd pga basarförberedelser
24-Nov
Fredag		
				
25-Nov
Lördag		

09.00 Arbetsdag inför basaren *s.12
10.00 Trädgårdsgruppen
09.00 Arbetsdag inför basaren *s.12

26-Nov
Söndag		
			
11.00
28-Nov
Tisdag		
09.00
29-Nov
Onsdag
09.00
30-Nov
Torsdag
09.00
1-Dec		
2-Dec		

Fredag		
Lördag		

Domsöndagen
Gudstjänst
Arbetsdag inför Basaren * s.12
Arbetsdag inför Basaren * s.12
Arbetsdag inför Basaren * s.12

09.00 Arbetsdag inför Basaren * s.12
10.00 BASAR, öppettider 10.00-17.00

3-Dec		
Söndag		
				
09.00
					
				
10.00

1:a Advent
Första adventsgudstjänst med
kyrkoherdeinstallation * s.6
BASAR, öppettider 10.00-16.00

5-Dec		
6-Dec		
7-Dec		
8:Dec		
9-Dec		

Arbetsdag efter Basaren * s.12
Arbetsdag efter Basaren * s.12
Stängt
Stängt
Luciafirande * s.24

Tisdag		
09.00
Onsdag
09.00
Torsdag		
Fredag		
Lördag		
17.00

10-Dec		
Söndag		
2:a Söndagen i Advent
				
10.00 Norsk julgudstjänst,
					
Skandinaviska kören, norsk Julfest

12-Dec		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
12.00
				
18.00
13-Dec		
Onsdag
20.00
14-Dec		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
15-Dec		
Fredag		
10.00
				
12.30
16-Dec		
Lördag		
11.00
					
		
17-Dec		
Söndag		
				
11.00
					
22-Dec		
Fredag 		
				
20.00
24-Dec
Söndag		
				
17.00
			
ca. 20.30
25-Dec		
Måndag		
				
07.00
				
11.00
26-Dec		
Tisdag			
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Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Andakt - Tisdagsträffen
Taizémässa			
Luciafirande *s. 24
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen 				
Two Oaks Club
Krubb/familjegudstjänst och
därefter barnens julfest * s.25
3:e Söndagen i Advent
Dansk julgudstjänst,
Skandinaviska kören, danskt julfirande
Öppet 15-21.30
Christmas Carols in the garden *s.25
JULAFTON
Julfirande * s.26
Julmässa
JULDAGEN
Julotta, Skandinaviska kören
Finsk julgudstjänst
Annandag jul - Stängt

31-Dec		
Söndag		
Söndagen efter jul - Nyårsafton
				
11.00 Gudstjänst
Kyrkan stängd efter gudstjänsten 31/12 och öppnar med gudsjtänst 7/1
7-Jan		
Söndag		
				
11:00
					
9-Jan		
Tisdag		
10.00

1:a Söndagen efter trettondedagen		
Musikgudstjänst med
David och Åsa Bergius
Lille Skutt

				
				
				
11-Jan		
Torsdag
				
				
12-Jan		
Fredag		
				

10.00
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
12.30
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Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch		
Trädgårdsgruppen 				
Two Oaks Club

14-Jan		
Söndag		
2:a Söndagen efter trettondedagen
				
11.00 Gudstjänst
16-Jan		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson - Filmkväll
18-Jan		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Middagsbön
				
12.10 Torsdagslunch
19-Jan		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
20-Jan		
Lördag		
17.00 Grillkväll *s.27
					
21-Jan		
Söndag		
3:e Söndagen efter trettondagen
			
11.00 Gudstjänst
				
14.00 Bokklubben
23-Jan		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson
25-Jan		
Torsdag
10.00 Ekumenisk bönegrupp
				
10.00 Lille Skutt				
				
12.00 Middagsbön
				
12.10 Torsdagslunch
26-Jan				
Stängt pga Australia Day
28-Jan		
Söndag		
Septuagesima
				
17.00 Musikgudstjänst - Obs tiden!

10.00
10.00
14.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
17.00
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Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Träffpunkten Toorak House
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen
Grillkväll *s.27

4-Feb		
Söndag		
				
11.00
6-Feb		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
11:30
				
12.30
				
18.00
				
18.30
8-Feb		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10
9-Feb		
Fredag		
10.00
				
12.30
10-Feb		
Lördag		
11.00
				
17.00

Kyndelsmässodagen
Gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Dansk föräldra- barnträff
Korsordsklubben
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen 				
Two Oaks club
Sångsamling
Grillkväll * 27

11-Feb		
Söndag		
				
11.00
13-Feb		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00
				
12.00
				
18.30
15-Feb		
Torsdag
10.00
				
12.00
				
12.10

Fastlagssöndagen
Dansk gudstjänst
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa					
Andakt - Tisdagsträffen
Café Svensson
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch

30-Jan		
Tisdag		
				
				
				
1-Feb		
Torsdag
				
				
2-Feb		
Fredag		
3-Feb		
Lördag		

16-Feb		

Fredag		
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10.00 Trädgårdsgruppen

18-Feb		
Söndag		
				
11.00
				
14.00
20-Feb		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
18.00
				
18.30
22-Feb		
Torsdag
10.00
				
10.00
				
12.00
				
12.10
23-Feb		
Fredag		
10.00
				
12.30
24-Feb
Lördag		
11.00
				
18.00

Första söndagen i fastan
Gudstjänst
Bokklubben
Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa
Café Svensson
Ekumenisk bönegrupp
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen 				
Two Oaks Club
Sångsamling
Volontärfest *s.11

25-Feb		
Söndag		
Andra söndagen i fasten
				
10.00 Norsk föräldra-barnträff
				
11.00 Gudstjänst
27-Feb		
Tisdag		
10:00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
14.00 Träffpunkt Toorak House
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson
1-Mars		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Middagsbön
				
12:10 Torsdagslunch
2-Mar		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
3-Mar		
Lördag		
11:00 Sångsamling
				
4-Mar		
Söndag
Tredje söndagen i fastan
				
11:00 Gudstjänst
				
12:00 Årsmöte *s.7
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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.14.00.
Se kalendariet

Korsordsklubben

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

Skandinaviska kören

Övar torsdagar kl.19.30.
Kören sjunger på alla nordiska
språken samt engelska.

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

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:			
10.00 Lille Skutt - öppen förskola
			
10.00 Trädgårdsgruppen				
			
18.00 Taizémässa
			
18.30 Café Svensson
Onsdag:		
19.30 Kören Skutan
Torsdag : 		
10.00 Lille Skutt
			
12.00 Middagsbön
			
12.10 Torsdagslunch
			
19.30 Skandinaviska kören
Fredag:		
från. 10.00 Trädgårdsarbete med volontärer
			
12.30 Enklare gemensam lunch
Söndag:		
11.00 Gudstjänst, svensk, dansk, norsk
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SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

Svenska barn- och
föräldraträffar

Lille Skutt
Öppen förskola för svenska småbarnsfamiljer och deras barn 0-4 år.
Tisdagar kl.10.00 - 12.00
Torsdagar kl.10.00 - 12.00
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.
Cafét är tisdagar 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.

Ekumenisk bönegrupp

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

Taizémässa

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

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

Two Oaks Club

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

Lördag den 9:e december:
Kl. 17 i Svenska kyrkan

Barnens luciatåg

Vill du att ditt barn skall vara med i barnens luciatåg så
kontakta kyrkan: melbourne@svenskakyrkan.se
Onsdag den 13:e december:
Kl. 20 i Uniting Church *

Traditionellt luciafirande
med kyrkans kör Skutan
Entre vid dörren $5

OBS - begränsat antal platser
----------------------------------------* Uniting Church - 603 Toorak Rd, Toorak VIC 3142
500 m from the Swedish Church
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Julkrubbsgudstjänst och
barnens julfest - lördag 16 dec
Vi samlas kring krubban kl.11 där festen startar
med att vi ställer i ordning krubblandskapet
tillsammans. Sedan följer julsånger och dans
kring granen. Tomten kommer också och delar
ut julklappar.
Ta med två julklappar: en till ditt eget barn
(skriv namn) samt en som du ger bort till ett
annat barn via Frälsningsarmén (denna julklapp
behöver du inte slå in).

Chirstmas Carols in the garden
fredag 22 dec kl .20
Ta med din picknickfilt, något gott att äta och ett gott humör.
Vi sjunger in julen tillsammans.
Allsång och konsert.

Medverkande:
Suzann Frisk, David Berigius, kören Skutan och DU
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Julfirande på Svenska kyrkan
24 dec från kl 17.00
Jultallrik med Janssons frestelse, köttbullar, skinka, sill,
ägghalvor, prinskorv, rödbetsallad, julgröt och dryck - $ 25
		
		
		
		

Hålltider för firandet:
kl. 17.00 Kyrkan öppnar för servering
kl. 18.00 Dans kring granen
kl. 19.00 Kalle Anka på storbild
kl. 20.30 Julmässa

Anmäl dig till melbourne@svenskakyrkan.se eller ring 03 9827 5580
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BBQ kvällar
20 januari, 3 februari och 10:e februari, kl.17:00
Menyn består av grillat kött, goda tillbehör
samt en efterrätt med kaffe.
Utöver detta serveras en utsökt underhållning.
B.Y.O
Anmälan senast torsdagen före och priset är:
Medlem - $20
Icke medlem - $25
Barn - $1 per år upp till 12 år!
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Nytt medlemskapsår 2018!

Det är alltid viktigt med många medlemmar! Det är aldrig försent att gå
med! Eftersom vi gärna vill bli fler ber vi också om hjälp att rekrytera nya
och nygamla medlemmar!
Som medlem är du med och bidrar till kyrklig, kulturell och social
verksamhet bland svenskar och andra skandinaver och människor med
anknytning till Skandinavien,
- har du tillgång till Toorak House och allt 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 2018 är $ 25 för studenter/ungdomar,
$ 40 för pensionär,
$ 60 för enskild,
$ 65 för pensionärspar
$ 80 för par eller familj.
Kom till kyrkan och lös avgiften för 2018 eller använd formuläret.

Kyrkböckerna

6 september 2017

Avliden
Maya Kristine Triggs

Ge henne O Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa över henne.
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BETALA DIN MEDLEMSGÅVA
The Swedish Church

21 St Georges Road, Toorak, Victoria 3142, Australia

Tel. 03-9827 5580 Fax. 03-9826 6838
ABN 77 219 825 595

Name

________________________________________________

Other family members names and children’s year of birth
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Address______________________________________________________________
City/Suburb___________________

State ________ Postcode _________

Phone (H)

Mobile

____________________

Nationality_____________________
E-mail address

_________________________

Renewal

New member

____________________________________________________

M/ship: Youth/Stud. $25 Senior $40 Singel $60 Senior couple $65 Couple/Fam. $80
Donation $______

M/ship $_______
Paid by Credit Card/

Visa

Master Card

Total $_________

Internet
Banking*

Cheque

Name on Credit Card
______________________________________________________________________

Credit Card Number

CVV-code Expiry Date

* Bank Details: Swedish Church, ANZ Bank, BSB 013 445, Account 0086 79345
Signature

______________________________________

Date:__________

---------------------------------------------------------------------------------------Admin only: Paid

Horisonten

Sign__________________ Date:_______

Membership valid from January 1 until December 31, year:

2018
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Köttbullstävlingen 2017

En värdig vinnare av årets köttbulletävling blev danska Jette Gier som vann
juryns pris och blev publikens favorit för bästa och godaste köttbulle.
Grattis Jette!
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

Semlor
Serveras på kyrkan från
och med Fettisdagen
den 13 februari till och med
söndag 25 februari
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Summary in English

From the pen of Katja:
It is strange to see my belongings
from Sydney in my new home in
Melbourne. I still have some boxes
to unpack and I keep thinking of
how to make everything fit in to my
apartment. It is an ongoing project.
Sometimes life feels like several
ongoing projects, big and small.
The thought of how good it is
going to be keeps you motivated,
for example having coffee with my
husband on the patio. Maybe that’s
the point, to look forward to and
plan for the next big thing.
It is soon Advent and Christmas,
many of us have a lot going on. It
is the same thing at the Swedish
Church, the Christmas Bazaar is
a big project. It is taking place on
the first weekend of advent this
year. After that comes Lucia, the
Children’s Christmas celebrations,
Carols in the garden and Christmas
Eve. I look forward to celebrate
with all of you.
We celebrate Christmas in many
different ways. In Sweden, it is
the darkest time of the year and
maybe that’s why candles and
Christmas lights are so important
in Scandinavian Christmas traditions. Christmas in Australia is

different and it is ok to change your
traditions but I am very grateful
that we can continue to celebrate a
Swedish Advent and Christmas in
the Swedish Church. Personally,
I like Advent but for some it is a
very difficult time. For many there
is a lot of things that must be done
before Christmas, maybe we need to
take it easy and enjoy each other’s
company.
Christmas is really about the opportunity to have a relationship with
God. To think about what it means
that he became human to be part of
our lives, no matter how different
they may be, and our relationship to
each other.
Welcome to enjoy Advent and
Christmas at the Swedish Church.
Hope to see you there.
Volunteer News:
Inger and Anders Eriksson is coming from Sweden and will be helping out at the Church from Nov 19
to Dec 11. Their youngest daughter
lives on the Goldcoast and consider
Australia their second home land.
They are looking forward to their
time in Melbourne.

Svante Talltorp is coming back and
will be at the church Oct 26 to Nov
15.
Margareta Gustavsson is coming
back to make cinnamon scrolls for
the bazaar. She will be here from
Nov 15 to Dec 7.
Our former musician David Bergius is coming back with his family
from mid-December to early January to help out with music events.
Pauline Hägglund will be here from
mid-December to mid-January.
We need many volunteers for the
bazaar, both before and during the
bazaar. On Nov 24, 25, 28, 29, 30
and Dec 1 we will work on setting
up the tents, tables, shelfs etc.
Please contact Jennie Foletta who is
our volunteer coordinator on:
Ph 0418 510 640 or email:
christmasbazaarvolunteers@gmail.
com
On Saturday February 24, we are
having a big party for all volunteers. RSVP to the Church by February 17.
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A Different Christmas by Tina
Zenou
Last year was my first Christmas
in Australia. I had heard embellished stories from a family friend
as a 6-year old how an Australian
Christmas would be.
A lot of things in my new home
country surprised me, would Christmas be an exception?
When I moved to Australia I visited
the Swedish Church soon after. I
was immediately recruited to work
in the coffee tent during the bazaar.
While I was thinking about how
my Aussie Christmas would be,
I didn’t think about how exotic a
Scandinavian Christmas would be
to others. What made people que
for a Danish hot dog for hours. Are
people looking for their childhood
Christmases or are they looking
for new experiences. One little boy
asked his mother what the angel
was doing. The angel was Lucia
handing out ginger bread biscuits. I
heard many languages during a day
with Scandinavian traditions with
people from all over the world.
My first Christmas in Melbourne
was warm and we went swimming.
The kids found Kalle Anka on
Youtube.
This year I will be at the coffee tent
again. Do you want to help?
Otherwise come and say hello.
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Calendar:
brations, Christmas Buffet $25, we
Our Christmas Bazaar will be held
finish with a Christmas Mass at 8.30
on Dec 2 - 3 and as usual there will pm, RSVP to melbourne@churbe a lot of entertainment on the
chofsweden.org or call (03) 9827
stage across from the big coffee
5580
tent. Lucia will appear during the
day and at 2 pm on the stage. Pippi
BBQ Evenings, Jan 20, Feb 3 and
Longstocking will make an appeaFeb 10, 5 pm, BYO, Cost: Member
rance too.
$ 20, Non Member $ 25, Kids $ 1
per year up to 12 years
Nov 23 – Dec 1, The Church will
be closed due to bazaar preparations March 4, 2018 Annual General
Meeting, after the 11 am Service
Dec 3, 9 am First Sunday of
If you have any suggestions for new
Advent Service, Induction of Vicar
members please contact Anna ÖnKatja Lin
nebo 0413 779 535
Dec 9, 5 pm Children’s Lucia
Celebrations If you want your child
to participate contact melbourne@
churchofsweden.org
Dec 13, 8 pm Lucia Celebrations,
the choir Skutan, limited spaces
Dec 16, 11 am Children’s Christmas
Celebrations, bring two presents,
one for your child and one for another child via the Salvation Army
(don’t have to be wrapped)
Dec 22, 8 pm Christmas Carols in
the garden, bring your picnic blanket and something to eat
Dec 24, 5 pm Christmas Eve Cele-

Don’t forget to pay your membership for 2018! Come in to the
church to pay or use the form on
page 29.
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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

Scandinavian
Christmas
Bazaar
2nd Dec 10 am - 5 pm
3rd Dec 10 am - 4pm

