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NORDIC IN
THE AIR
ENJOY UNIQUE NORDIC
EXPERIENCES ON BOARD
EVERY FINNAIR FLIGHT

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

”Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du har
skapat”. Psaltaren 104:24

Jag hör ofta människor prata om
att vissa personer har en sån utstrålning, att det är nånting som gör att
man fascineras och väldigt lätt dras
till den personen, man blir helt
enkelt nyfiken på vad som gör att
det nästan lyser om honom eller
henne. Ja, ni själva har säkert någon
sådan person som ni beundrar och
dras till?
Vad beror den här utstrålningen på?
Ja, det handlar ofta tror jag,
om att personen ifråga, känner en
stor trygghet i sig själv, Men jag
tror också att det kan handla om att
personen ifråga har en sorts inre
drivkraft, att det finns nånting som
man har varit med om, upplevt,
eller kommit fram till, som är livsviktigt för en och det som driver en
framåt. En andlig dimension som
på något sätt lyser igenom.
En person som många pratar om
just nu och beundrar eller skakar på
huvudet åt (hennes agerande provocerar och väcker många känslor) är den unga svenska miljöaktivisten
Greta Thunberg.

Hon är 16 år gammal och har verkligen tagit världen med storm. Det
som började som en skolstrejk för
klimatet utanför Rosenbad innan
det svenska valet, har nu blivit ett
globalt fenomen, en superrörelse om
man så vill. Greta säger att de unga
kommer att få lida för vad tidigare
generationer har ställt till med och
att det är dags att agera.
Greta seglar över Atlanten (eftersom
hon inte vill flyga) och pratar på
FNs klimatmöte. Hon har även
blivit nominerad till Nobels fredspris 2019 med motiveringen att
klimat-förändringarna är en av de
största orsakerna till krig och konflikter i världen och man menar att
Gretas rörelse ger hopp för klimatet,
hopp för planeten och hopp för oss
människor.

Bibeln ger oss från första kapitlet
en beskrivning av skapelsen och
Guds uppdrag till oss, att ta hand
om skapelsen. Att vara en del av,
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vårda och använda och skydda, allt
skapat. Vi människor beskrivs som
en arrendator, någon som förvaltar
något som någon annan äger.
Sofia Camnerin, kyrkledare i
Equmeniakyrkan skriver så här i en
debattartikel: ” Varför har vi glömt
det jag tror att vi alla en gång vetat,
att vi hör samman med Gud, varandra och med resten av skapelsen?”.
Det finns många stora problem i
världen, som all plast i världshaven,
gifter i naturen, att vilda djur och
insekter minskar snabbt i antal. Ja,
listan kan göras lång.
Att rädda skapelsen är väl den
största utmaningen, eftersom det i
slutändan handlar om vår överlevnad? Det ska vi försöka göra
på ett rätt sätt, eftersom allt i Guds
skapelse hänger samman och att
det som händer på ett ställe får
konsekvenser på ett annat.
Idag fredag, när jag skriver detta,
skolstrejkar studenter från 100
länder, även här i Australien inspirerade av klimatkämpen Greta.
Jag kan inte låta bli att fascineras.
Tänk att en enda människa genom
en rätt så enkel protest, kan få en hel
värld att diskutera klimatpåverkan,
koldioxidutsläpp och frågan om

hur klimatets, miljöns och naturens
framtid ser ut? Vad betyder det för
oss? Måste vi förändra vår livsstil
och sättet vi konsumerar på, till ett
mer hållbart sätt att leva?
Att leva hållbart är vår tids mest
använda ord. Det gäller bara att
fylla ordet med konkret innehåll
eller hur? Utmaningen är att få del
av och ge varandra de exempel som
väcker lust att vara med och hitta
goda vägar framåt. Den möjligheten
finns.
Nu kanske ni tänker att jag är en
sådan person som engagerar mig
mycket i miljöfrågor och klimatarbete? Och som kan mycket om
det? Inte alls. Men det senaste året
har jag blivit mer och mer fundersam på åt vilket håll vi och världen
är på väg.
Så jag blir inspirerad av de unga
som strejkar och tänker att också jag
kan bidra till förändring.
För det är väl att leva ut Guds vilja?
Det ger mig hopp om framtiden.
Hur tänker du?
Katja Lin
Din präst i Melbourne
P.s Vad kan vi göra för att förbättra
miljön på kyrkan? Förslag?
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Presentation av kyrkorådet - Maria Moren

Hejsan! Jag heter Maria och detta
år mitt första år som representant i
kyrkorådet.

Jag flyttade till Melbourne från
London för 15 år sedan och kommer ursprungligen uppe från Umeå i
norra Sverige.
Till vardags jobbar jag som verksamhetschef på en psykologiklinik
där vi arbetar med familjer där barn
och unga som har det lite svårare
med sin vardag. Jag har även turen

att få vara mamma till tre underbara unga män, varav en numera
har flyttat tillbaka till Sverige för
att studera. Studier har jag själv
precis tagit upp och jag går första året på teologprogrammet vid
Umeå Universitet. Vad det blir av
dessa studier vet jag inte riktigt
an, men diakoni lockar då detta
även är en stor del av mitt arbete
till vardags. Att få arbeta med barn
och unga, samt deras familjer för
att hjälpa dem bli den bästa version
av sig själva som är möjligt är både
givande och krävande...och alldeles
alldeles underbart!
Jag ser fram emot att få representera er vid kyrkorådet och om
ni vill komma förbi och säga hej
finner ni mig i papperståndet under
julbasaren.

Bekanta volontärer på kyrkan

Svenska kyrkan i Melbourne har
genom åren blivit bortskämda
med återvändande volontärer som
kommer och bidrar med sin tid för
att hjälpa till på kyrkan. Även i år
får vi diakonerna Svante Talltorp
och Margareta Gustavsson på återbesök.
Svante kommer i mitten av oktober
och stannar i ca en månad. Han
kommer bland annat att tillsam-

mans med Mats Björklund leda
gudstjänsten den 3:e november.
Margareta har under många år
kommit för att hjälpa till med det
stora basarbaket av tusentals kanelbullar, lussekatter och kakor vilket
hon gör i år igen.
Margareta kommer 10 november
och stannar tills sista januari.
Vi gläds åt denna traditon och att
åter få se dem igen på kyrkan.
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Magnus Lönnberg på besök

Nu kommer jag med min dotter
Kristina och hennes make Bo och
deras båda döttrar Emma och Ida
att besöka Melbourne mellan 20
oktober till 4 november 2019. Det
skulle glädja mig stort om vi fick
möta församlingsbor vid en kvällssamling tisdagen 22/10 kl 18.30
och framåt i Toorak House.

Kära församling i Melbourne
Under åren 1984-88 tjänstgjorde
jag som biträdande präst vid
Svenska kyrkan i Toorak House,
Melbourne. Med min familj med
hustru Irja och barnen Kristina och
Johan fick vi dela underbara år som
prästfamilj i Toorak House.

Varma Hälsningar
Magnus Lönnberg
Kyrkoherde emeritus

Magnus Lönnberg kommer att
predika och leda gudstjänsten
söndagen den 27 oktober kl 11.00

Spring is here!
Join us for a Working Bee in our
beautiful Garden...
Saturday 5th October
1 pm - 4.30 pm

Swedish ”fika” will be provided during the day
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Författarafton

Detta är den sanna historien om
hur han använde sitt inflytande
till att rädda tusentals offer från
koncentrationslägren, hans kontakt
med Folke Bernadotte samt flytten
till Sverige efter krigets slut.

I konversation möter vi Anne M
Carson och svenske Arno Kersten som kommer att diskutera
med Marie Kudnig, Ordförande
i SWEA Melbourne (Swedish
Women’s Association).
Det blir en presentation av Anne
M Carsons nya poetiska biografi
“Massaging Himmler” som handlar
om den relativt okända Dr Felix
Kersten, som var Himmlers massör
under andra världskriget.

Deltar i presentationen gör Arno
Kersten, Dr Kerstens son, på besök
i Australien från Sverige för att
hjälpa till att lansera “Massaging
Himmler” och sprida kunskapen
om hans far.
När: tisdag 19 november kl 19.00
Var: Svenska kyrkan i
Melbourne

Nils Vejby 80 år
Nils Vejby, tidigare vice ordförande och ordförande i kyrkorådet i Svenska kyrkan Melbourne
samt mottagare av Order of
Australia för sina tjänster till den
skandinaviska gemenskapen, fyller
80 år den 23 oktober.
Kyrkorådet och församlingen
gratulerar dig på din bemärkelsedag. Grattis Nils!
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Köttbullstävlingen 2019 - 25 oktober kl. 19.00
Den mycket populära och årliga köttbullstävlingen kommer att äga rum
fredagen den 25 oktober kl 19.00. Då kommer juryn samt publiken att
utse vilken köttbulle som blir årets favorit. Visst vill du 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 på 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, lyssna till kören Skutans
glada sång och ha en festlig
helkväll i god köttbullsanda.

Förra årets vinnare, Harry Kristianson.

Anmäl dig till kyrkan senast 22:a
oktober per e-post:
melbourne@svenskakyrkan.se
Obs begränsat antal platser.
Kostnad: vuxen $25.00,
barn $1.00 per år upp till 12 år.
Tävlande som så generöst bjuder på
delikata köttbullar som vi alla får
njuta av, behöver naturligtvis inte
betala något för festen.
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Scandinavian Christmas Bazaar 2019
Saturday Nov 30 & Sunday Dec 1
The renowned Bazaar is our major fundraiser for the year and the monies
raised are vital to the continued activities of our beloved Svenska Kyrkan in
Melbourne!
It is a huge event that attracts thousands of visitors over the two days – and it
takes hundreds of enthusiastic and dedicated volunteers to bring yet another
successful Bazaar to market.
That’s where you come in – your contribution as a volunteer is invaluable
and as setting up the Bazaar spans almost two weeks, there’s sure to be an
opportunity for you to partake. Lunch and a ‘bottomless cuppa’ is provided
on all days.
Pre-Bazaar dates:
			

Thurs 21/11, Fri 22/11 and Sat 23/11
Tue 26/11, Wed 27/11, Thurs 28/11 and Fri 29/11

BAZAAR WEEKEND: Saturday November 30 & Sunday December 1
Post-Bazaar dates: Tue 3/12, Wed 4/12 and Thurs 5/12
To register is easy – just let us know your availability and any work preference. We will endeavour to accommodate, but cannot guarantee, your wishes
At the Swedish Church: Registration forms available at the Shop Counter
Email: swchurchvolunteer@gmail.com
Mobil - call or text
Cecilia Wilson – 0407 833 995
Berith Öström - 0402 932 820
Greetings to all you, past and new volunteers,
let’s work together to make this another big
success for our congregation here at beautiful
Toorak House.
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Insamling av gåvor
till basarens tombola 2019!
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 soft toys.
Tyvärr kan vi inte ta emot kläder (med undantag av Lusekoftor och hembygdsdräkter).
Vi kan ej heller ta emot böcker, tidningar,
grammofonskivor och VHS-videos.
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

Vi behöver medhjälpare att bedriva
basaren i framtiden, så om du är
intresserad, kontakta Ulla.

S W E D I S H 12 C H U R C H
CHRISTMAS RAFFLE
Köp & sälj lotter och stötta kyrkans verksamhet!
Årets stora lotteri är fylld med fantastiska priser.
Första pris:
Tur- och retur resa för två
till Stockholm inkluderande
hyrbil för fem dagar.

Andra pris:
Hurtigrutencruise för två.
Kirkenes - Bergen
(6 dagar/5 nätter)

Lotteriets totala värde är över $18.000 fördelat på 31 vinster
och lottpriset är $5 styck eller 5 stycket lotter för $20.
Dragning av lotteriet sker söndag 1 december kl 15 på basaren.
Du kan dessutom hjälpa kyrkan med att sälja lotter till dina
vännner, grannar, arbetskollegor m.m.
Lotterna finns att hämta på kyrkan.
Tack för ditt stöd till kyrkan!
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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
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Information från kyrkorådet

Stenläggning av delar av uteplatsen vid Sydpoolen
Några av er har säkert lagt märke till att vi håller på med flera byggnadsprojekt i vår trädgård. Alla dessa projekt går ut på att göra trädgården mer
barnsäker och användarvänlig. Ett av de större projekten är stenläggningen
(4500 återanvändna tegelstenar) av ytan mellan poolen, eken och BBQområdet. Arbetet beräknas vara färdigt i god tid innan Julbasaren den 30
november och 1 december.
Detta arbete utförs av Greg Lin,
vår kyrkoherde Katjas make. Greg är
”landscaper” och ställer upp med sin
mångåriga erfarenhet från trädgårdsdesign
och stenläggning helt på volontärbasis.
Materialkostnaderna för detta arbete delas
av den svenska och den danska församlingen
i i Melbourne. Vi tackar den danska
församlingen för deras generösa donation.
Vill du vara med och ge en gåva till detta
arbete och framtida projekt i trädgården?
Din donation för detta ändamål kan sättas in på kyrkans konto.
Bank details:
Swedish Church, ANZ Bank, BSB 013 445, Acc no 0086 79345
Glöm inte att skriva ’Uteplats 19’ i samband med din gåva.
Din donation behövs för att göra utemiljön på Svenska Kyrkan i
Melbourne ännu finare.
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Kalendarium

Oktober 2019- December 2019
Med reservation för ändringar.
Se på hemsida och på sociala medier för senast information
29-Sep		
Söndag
				
1-Okt
Tisdag		
				
				
				
				
				
3-Okt		
Torsdag
				
				
4-Okt		
Fredag		
				
5-Okt		
Lördag		

Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst med nattvard		
10.00 Lille Skutt
10.00 Trädgårdsgruppen 				
11.30 Dansk barn- och föräldraträff
12.30 Korsordsklubben
18.00 Taizémässa 					
18.30 Café Svensson
10.00 Lille Skutt
12.00 Lunchbön
12.10 Torsdagslunch
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
12.30 Two Oaks Club
13.00 Working Bee *sid 7

6-Okt		
Söndag
16:e söndagen efter trefaldighet
				
11.00 Gudstjänst med nattvard
					
aTempo medverkar
					
Allsång vid kyrkfikat
8-Okt		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
12.00 Tisdagsträffen och lunchbön
				
18.00 Taizémässa
10-Okt		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Andakt
				
12.10 Torsdagslunch
11-Okt		
Fredag		
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
			
13-Okt		
Söndag
Tacksägelsedagen
				
11.00 Dansk gudstjänst
				
14.00 Finsk gudstjänst

16
15-Okt		
Tisdag		
				
				
				
17-Okt		
Torsdag
				
				
18-Okt		
Fredag		
				

10.00
10.00
18.00
18.30
10.00
12.00
12.10
10.00
12.30

Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Taizémässa
Café Svensson
Lille Skutt
Lunchbön
Torsdagslunch
Finsk barn- och föräldraträff
Two Oaks Club

20-Okt		
Söndag
18:e söndagen efter trefaldighet
				
11.00 Gudstjänst med nattvard
				
14.00 Bokklubben
22-Okt		
Tisdag		
10:00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
14:00 Träffpunkt Toorak House
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Kvällssamling med familjen Lönnberg
24-Okt		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12:00 Lunchbön
				
12.10 Torsdagslunch
25-Okt		
Fredag		
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
				
19.00 Köttbullstävlingen 2019. sid. 9
					
Kören Skutan medverkar
27- Okt
Söndag
19:e söndagen efter trefaldighet
				
10.00 Norsk barn- och föräldraträff
				
11:00 Gudstjänst under ledning av 			
					
tidgare kyrkoherde Magnus Lönnberg.
29-Okt		
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
14:00 Träffpunkt Toorak House
				
18.00 Taizémässa
				
18.30 Café Svensson
31-Okt		
Torsdag
10.00 Ekumenisk bön - St John´s Church		
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10.00 Lille Skutt
				
12.00 Lunchbön
				
12:10 Torsdagslunch
1-Nov		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
				
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
				
12.30 Two Oaks club
				
3-Nov		
Söndag
Söndagen efter alla helgons dag
				
11.00 Gudstjänst under ledning av 			
					
Svante Talltorp och Mats Björklund
5-Nov		
Tisdag		
Cup Day - Stängt
7-Nov		
Torsdag
10.00 Lille Skutt
				
12.00 Lunchbön
				
12.10 Torsdagslunch
8-Nov		
Fredag		
10.00 Trädgårdsgruppen
				
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
10-Nov
Söndag
				
				
12-Nov
Tisdag		
				
				
				
				
				
14-Nov
Torsdag
				
				
15-Nov
Fredag		
				
				
16-Nov
Lördag		
				

21:a söndagen efter trefaldighet
11.00 Dansk gudstjänst
14.00 Finsk gudstjänst
10.00 Lille Skutt
10.00 Trädgårdsgruppen
12.00 Andakt - Tisdagsträffen
18.00 Taizémässa
18.30 Café Svensson
18.30 Svenska skolans avslutning
10.00 Lille Skutt
12.00 Middagsbön
12.10 Torsdagslunch
10.00 Trädgårdsgruppen 				
10.00 Finsk barn- och föräldraträff
12.30 Two Oaks club
11.00 Svenska skolans avslutning
13.00 Svenska skolans avslutning

18
17-Nov
Söndag
Söndagen före domsöndagen
				
11.00 Musikgudstjänst med kören Skutan
				
14.00 Bokklubben
19-Nov
Tisdag		
10.00 Lille Skutt
				
10.00 Trädgårdsgruppen 				
				
18.00 Taizémässa
				
19.00 Författarkväll. sid. 8
OBS: Kyrkan är stängd 21:a - 29:e november pga basarförberedelser
samt 3:e - 7:e december pga efterarbete av basaren.
22-Nov
Fredag		
09.00 Arbetsdag inför basaren *sid.10
				
10.00 Trädgårdsgruppen
23-Nov
Lördag		
09.00 Arbetsdag inför basaren *sid.10
24-Nov
Söndag
			
26-Nov
Tisdag		
27-Nov
Onsdag
28-Nov
Torsdag
				
29-Nov
Fredag		
30-Nov
Lördag		

Domsöndagen
11.00 Gudstjänst (Kyrkan öppet vid gudstjänst)
09.00 Arbetsdag inför Basaren * sid.10
09.00 Arbetsdag inför Basaren * sid.10
09.00 Arbetsdag inför Basaren * sid.10
10.00 Ekumenisk bön - Toorak Uniting Ch.
09.00 Arbetsdag inför Basaren * sid.10
10.00 BASAR, öppettider 10.00-17.00

1-Dec		
Söndag
1:a Advent
				
09.00 Adventsgudstjänst i trädgården		
					
Sånggruppen aTempo medverkar
				
10.00 BASAR, öppettider 10.00-16.00
3-Dec		
Tisdag		
09.00 Arbetsdag efter Basaren * sid.10
4-Dec		
Onsdag
09.00 Arbetsdag efter Basaren * sid.10
5-Dec		
Torsdag		
Stängt
6:Dec		
Fredag		
Stängt
7-Dec		
Lördag		
Öppet som vanligt igen kl 10.00 - 16.30
8-Dec		
Söndag
2:a Söndagen i Advent
				
10.00 Norsk julgudstjänst och julfirande
					
aTempo medverkar i gudstjänsten
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10-Dec		
Tisdag		
10.00
				
10.00
				
12.00
				
18.00
				
19.00
12-Dec		
Torsdag
10.00
					
				
12.00
					
				
12.20
13-Dec		
Fredag		
10.00
				
10.00
				
12.30
				
20.00

Lille Skutt
Trädgårdsgruppen 				
Andakt - Tisdagsträffen
Taizémässa
Bibeldiskussionsgrupp		
Barnens luciafirande
och julavslutning * sid.22
Barnens lucia och 				
samling vid krubban i kyrkan
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen 				
Finsk barn- och föräldraträff
Two Oaks Club
Luciafirande *sid. 23 (St Johns Ch.)

15-Dec		
Söndag
3:e Söndagen i Advent
				
11.00 Dansk julgudstjänst och julfirande
					
aTempo medverkar i gudstjänsten
17-Dec		
Tisdag		
20.00 Julkonsert med aTempo
					
och kören Skutan. sid. 24
22-Dec		
Söndag
4:e Söndagen i advent
				
11.00 Gudstjänst
24-Dec
Tisdag
JULAFTON
				
17.00 Julfirande * sid.23
			
20.00 Julmässa
25-Dec		
Onsdag
JULDAGEN
				
07.00 Julotta 						
				
10.00 Finsk julgudstjänst
Kyrkan stänger efter finska gudstjänsten 25/12
och öppnar tisdagen den 7 januari
29-Dec		
Söndag
Söndagen efter jul
				
11.00 Nyårsgudstjänst med nattvard
					
(Kyrkan öppet vid gudstjänst och kyrkfika)

20

SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

Tisdagsträffen

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

Kören Skutan

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

Träffpunkt Toorak House

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

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

Korsordsklubben

Trädgårdsklubben

Bokklubben

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

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

Återkommande program varje vecka:

Tisdag:			
10.00
			
10.00
			
18.00
Onsdag:		
19.30
Torsdag
:
10.00
			
12.00
			
12.10
Fredag:		
10.00
Söndag:		
11.00
				
			
14.00
			

Lille Skutt - öppen förskola
Trädgårdsgruppen (volontärer)		
Taizémässa
Kören Skutan
Lille Skutt
Middagsbön
Torsdagslunch
Trädgårdsgruppen (volontärer)
Gudstjänst, svensk,
dansk (2:a söndagen i månaden)		
Finsk gudstjänst (2:a söndagen i månaden)
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SVENSKA KYRKANS TRÄFFPUNKTER

Svenska barn- och
föräldraträffar

Lille Skutt
Öppen förskola för svenska småbarnsfamiljer och deras barn.
Tisdagar kl.10.00 - 12.00.
Torsdagar kl.10.00 - 12.00.

Dansk barn- och
föräldraträff

Träffas första tisdagen i månaden
kl.12.00 - 15.00.

Norsk barn- och
föräldraträff

Träffas fjärde söndagen i månaden
kl.10.00 - 12.00.

Finsk barn- och
föräldraträff

Träffas fredagar kl. 10.00 - 12.00.

Café Svensson

Mötesplats för unga vuxna.
För dig som är student, backpacker,
Au-pair...
Cafét är varannan tisdag (jämna
veckor) kl.18.30 - 21.00.
Information om program och vilka
tisdagar som gäller för Café
Svensson sker via kyrkans hemsida
och FB-gruppen “Café Svensson
Melbourne”.

Taizémässa

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

Ekumenisk bönegrupp

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

Bibeldiskussionsgrupp

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

Torsdagslunch

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

Two Oaks Club

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

Torsdagen den 12 december:
Barnens julfirande med lucia.
Julpyssel och lek kl. 10.00 - 12.00
Kom gärna luciaklädd. Det finns en
heldel lussekläder att låna på kyrkan
om du inte har dina egna.
Kl 12.00 gör vi ett gemensamt luciatåg i kyrkan och samlas
vid krubban där vi ställer i ordning krubblandskapet
tillsammans. Därefter serveras en enkel jullunch.
Kl 13.00 blir det dans kring granen och tomten kommer 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.

Stora som små är välkomna!
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Traditionellt luciafirande
När: Fredag den 13:e december, Kl. 20.00
Var: St Johns Anglican Church*
Med: Kören Skutan
Entre: vid dörren $5
OBS - begränsat antal platser
Kaffe, lussebullar, pepparkakor och glögg serveras på kyrkbacken
före och efter luciafirandet i kyrkan.
* St Johns Anglican Church - 86 Clendon Rd, Toorak VIC 3142,
Crn Toorak Rd and Orrong Rd, Tram 58 stop 134
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The Scandinavian Christmas Concert
performed by
aTempo and Skutan Choir
Traditional Christmas music from Denmark, Finland, Norway, Sweden
and Australia, performed in the original languages

Tuesday 17 December 2019 - 8pm
At the Swedish Church
Tickets $20
Children under 15 $10
For enquiries & ticket sales, phone Peter on 0409 343 805
Due to limited places, pre-purchase is recommended

All funds raised will go towards the two choirs and Church.
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Kom och fira jul på Svenska kyrkan
Julafton 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. 18.30 Dans kring granen
kl. 19.00 Kalle Anka på storbild
kl. 20.00 Julmässa

Julgudstjänster
Första advent, 1 dec kl 09.00
Gudstjänst utomhus i trädgården

Julafton, 24 dec kl 20.00
Julmässa

Andra advent, 8 dec kl 10.00
Norsk julgudstjänst

Juldagen, 25 dec kl 07.00
Julotta

Tredje advent, 15 dec, kl. 11.00
Dansk julgudstjänst

Juldagen, 25 dec kl 10.00
Finsk julgudstjänst

Fjärde advent, 22 dec kl 11.00
Gudstjänst
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Rooms for rent in Toorak at the Swedish Church
Rooms available immediately suited for single occupancy office or as
a treatment and consultations room for professional in the health and
wellness business sector in 21 St Georges Road, Toorak.

Newly renovated and decorated rooms comprising of an anteroom with
clerestory windows of 5 m2 with floor to ceiling shelf. The anteroom
adjoins an 8.3 m2 room with window, running water and handbasin with
vanity unit and heating/cooling through new split airco unit. The rooms are
on the ground floor and have a separate entrance to the outside. Parking
available on site.
Room can be viewed by appointment with Roger Kalla at Swedish Church
0425 735 761. Minimum of $ 300 per week excl GST plus extra for
utilities and bills. Toilets available in nearby building.
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Ur kyrkböckerna
Vigda: Alexander Holm Rannalet och Elizabeth Gonsalves
i Svenska kyrkan i Melbourne 15 juni 2019.
Döpta: Michael Andrew Mercuri född 1 april 2018 döptes i Svenska
kyrkan i Melbourne 31 augusti
			
Begravning: Astrid Yvonne Norman – Avliden 5 juli 2019
Begravningsgudstjänst hölls i Svenska kyrkan i Melbourne den 17 juli
2019
Ge henne O Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa över henne. Amen
--------------------------------------------------------------------------------

Har du frågor om dop, vigsel eller begravning?
Kontakta kyrkoherde Katja Lin
Epost: katja.lin@svenskakyrkan.se
Telefon: 0421 045 112

Minnesord - Yvonne Norman
Den 5/7 2019 fick vi av dottern Emma besked att
vår kära kusin Astrid Yvonne Norman hastigt avlidit
genom olyckshändelse. Yvonne växte upp i Sverige
och flyttade till Australien 1968. Trots det stora
avståndet har vi alltid haft mycket kontakt och
besökt henne ett flertal gånger. Yvonnes hem var
alltid öppet och välkomnande för många besökare
från Sverige och hon visade gärna upp sitt nya
hemland och Svenska kyrkan i Melbourne var ett
givet inslag. Svenska kyrkan var en fast punkt i
hennes liv och betydde väldigt mycket för henne.
Saknaden är stor men nu har himlen fått en ny underbar ängel.
Kusinerna Ann och Gun med familjer
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Medlemskap 2020
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 Svenska kyrkan och allt vi erbjuder,
- har du medlemsrabatt i butiken och på många arrangemang,
- får du tidningen Horisonten hem i brevlådan,
- 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 kyrkans
fortsatta verksamhet i Toorak Hoouse och Melbourne.

Årsavgift för 2020 är:
$ 30 för studenter/ungdomar,
$ 45 för pensionär,
$ 65 för enskild,
$ 70 för pensionärspar
$ 85 för par eller familj.

Kom till kyrkan och lös avgiften för 2020 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. $30 Senior $45 Singel $65 Senior couple $70 Couple/Fam. $85
M/ship $_______
Paid by Credit Card/
Master Card

Donation $______
Visa

Total $_________

Internet
Banking*

Cheque

Utskick av Horisonten:
Papperstidning
Digitalt
---------------------------------------------------------------------------------------Admin only: Paid

Horisonten

Sign__________________ Date:_______

Membership valid from January 1 until December 31, year:

2020

---------------------------------------------------------------------------------------Name on Credit Card (only if sending by mail)
______________________________________________________________________

Credit Card Number

CVV-code Expiry Date

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

______________________________________

Date:__________

30

Summary in English

The Vicar´s thoughts:
“O Lord, how manifold are your
works! In wisdom have you made
them all; the earth is full of your
creatures”. Psalms 104: 24

I often hear people say that some
people have such charisma, something that makes you fascinated by
and easily attracted to that person,
curious about what makes him/her
this way. Yes, you probably have
someone that you admire?
Why this carisma? I think it often
is confidence but could also be an
inner drive based on experience and
passion. A spiritual dimension that
somehow shines through.
One person that many people talk
about right now is the young Swedish environmental activist Greta
Thunberg (her actions provoke and
evoke many feelings).
She is 16 years old and has really
taken the world by storm. What
began as a school strike for the
climate outside Government House
in Stockholm, has now become a
global phenomenon. Greta says
that young people today will suffer
for what previous generations have
done and that it is time to act.
Greta sails across the Atlantic
(because she does not want to fly)

and talks at the UN Climate Summit. She is also nominated for the
Nobel Peace Prize 2019 on the
grounds that climate change is one
of the biggest causes of wars and
conflicts in the world and it is believed that Greta’s movement provides
hope for the climate, hope for the
planet and hope for us humans.
From the beginning the Bible talks
about God’s creation and his mission to us, to take care of it as if it
was our own.
Sofia Camnerin, leader of The
Equmenia Church writes in an
article: ”Why have we forgotten
what I think we all once knew, that
we are connected to God, each other
and to the rest of the creation?”
There are many major problems
in the world, such as all the plastic
in the ocean, environmental toxins
and rapidly decreasing in number of
wildlife and insects. To look after
what God created is probably our
biggest challenge, since it is ultimately about our welfare and lifestyles.
Today, when I am writing this,
students from 100 countries, including Australia, are participating in
protests inspired by climate fighter
Greta.
Imagine that a single person, th-
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rough such a simple protest, can
have the whole world discussing
climate change, carbon dioxide
emissions and the future of our
planet. How can we live more sustainable?
Sustainable living is a very common phrase today. The challenge is
to make it part of everyday life.
You may think that I am very involved in environmental issues and
climate work? Not at all. But lately
I have given more though to where
we are heading.
The young students and their protests inspire me to think of how I
can contribute to change. That is
God’s will, isn’t it?
It gives me hope for the future.
What are your thoughts?
Katja Lin
Your priest in Melbourne
P.S. How can we improve the environment of the church?
Suggestions?
Presentation of Church Council
Members – Maria Moren
Hello, my name is Maria, and this
is my first year as a member of the
Church council.

I moved to Melbourne from London
15 years ago. Originally, I am from
Umeå in the northern part of Sweden. I work as a manager at a psychology clinic with families whose
everyday life is a bit harder than for
most of us. I am very fortunate to be
a mother of three young men. One
of them has moved back to Sweden
to study.
I am studying first year Theology
at Umeå Universitet, I am not sure
what it will lead to, but diaconal
work is a big part of my day. To
work with children and young
people and their families, to help
them be the best version of themselves is both rewarding and
challenging and also wonderful.
I am looking forward to representing you as a church council member. During the bazaar you can find
me at the “paper stand” if you want
to come and say hello.
Volunteers Returning
Deacons Svante Talltorp and
Margareta Gustavsson is returning
as volunteers.
Svante will be here from midOctober to mid-November and
Margareta will be her from midNovember to January. We are very
grateful for this tradition and are
looking forward to seeing them.
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Visit from Magnus Lönnberg
“Dear Congregation in Melbourne
– During 1984 – 1988 I worked as
a Vicar at the Swedish Church in
Toorak. Together with my wife Irja
and children Kristina and Johan I
shared some wonderful years with
you in Toorak.
I will visit Melbourne with my
daughter Kristina and her family
from Oct 20 to Nov 4. I would like
to meet you in the evening of Oct
24 at Toorak House.
Kind Regards – Magnus Lönnberg
, Vicar Emeritus and prost honoris
Causa”
Magnus Lönnberg will lead the
Service on Sunday Oct 27, 11am
Evening with author Anne M
Carson – Nov 19, 7 pm at Toorak
House
In conversation event:
An author’s talk. Anne M Carson
and Swedish Arno Kersten will
be talking with Marie Kudnig,
President of SWEA Melbourne
(Swedish Women’s Educational
Association).
The focus of their conversation will
be Anne M Carson’s new poetic
biography of Dr Felix Kersten:
”Massaging Himmler”.
It tells the remarkable true story of
little-known humanitarian, Dr Felix

Kersten, Heinrich Himmler’s
masseur during the Second World
War, who used his influence to
secure the release of many thousands of people.
Our event is also an opportunity
to meet Arno Kersten who is Dr
Kersten’s son, visiting from Sweden
to launch ”Massaging Himmler”
and publicise his father’s story.
When: Tuesday 19 November 7pm
Where: Swedish Church
Meatball Competition – Friday
Oct 25, 9 pm
Competitors – Drop off 70 meatballs, any recipe, warm or cold, by
6.30 on the day. No fee.
If you want to come and eat meatballs: $25 / adult and $1 per year
up to 12 years.
Register by mailing melbourne@
churchofsweden.org (competitors
and meatball eaters)
Limited numbers.
Bazaar reminder
Don’t forget to look for donations
to the Tombola, contact Ulla
Svensson ulla@netspace.net.au if
you have any questions or if you
want to help.
New brick area in the garden
We have several project in the gar-
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den to make it safer and more user
friendly. The biggest one is new
bricks between the pool, oak tree
and BBQ. Katja’s husband Greg
Lin is volunteering his time to do
the work. The cost is shared between the Swedish and the Danish
Churches in Melbourne.
Donations are gratefully accepted
and can be paid to ANZ Bank, BSB
013 445, Acc No 0086 79345, Acc
Name Swedish Church, reference
your donation with Uteplats 19.
Children’s Lucia and Christmas
Celebrations – Thursday Dec 12
10am Christmas Crafts and Play
12 pm Lucia procession and gathering in the church
1 pm Dancing around the Christmas tree and visit from Santa
Bring two gifts; one for your child
with your child’s name on it and
one for donation to the salvation
army.
Traditional Lucia Celebrations
– Friday Dec 13, 8 pm St Johns
Anglican Church
Tickets $5, payable at the door –
limited space.
The choir Skutan is singing
Coffee, “Lussekatter” and Gingersnaps are served before and after
the service

Christmas at the Swedish Church
- Dec 24, from 5pm
$25/ person
5pm Café opens
6pm Dancing around the Christmas
tree
7pm Donald Duck on the big
screen TV
8.00 pm Christmas Service
In Memoriam – Yvonne Norman
“On July 5, we got the news from
Yvonne’s daughter Emma that our
cousin Astrid Yvonne Norman
suddenly passed away due to an
accident. Yvonne grew up in Sweden and moved to Australia 1968.
Yvonnes home was always open for
visitors from Sweden, she liked to
show her new homeland to visitors
and a visit to the Swedish Church in
Toorak was a given visit. We miss
her but heaven has a new wonderful
angel.
Cousins Ann and Gun with
families”
Membership 2020
$ 30 Student
$ 45 Pensioner
$ 65 Adult
$ 70 Pensioner couple
$ 85 Couple/Family
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Personalen i Melbourne

Katja Lin, kyrkoherde

Telefon: 61 (0)421 045 112 eller +61 (0)3 9827 5580
E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se

Gunnar Wenehult, pedagog

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

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

Stina Dunstan, husmor

Telefon: +61 (0)3 9827 5580
E-post: stina.dunstan@svenskakyrkan.se

Sven Hedin, vaktmästare

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

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

Du kan alltid kontakta oss på kyrkans telefon +61 (0)3 9827 5580 under våra öppettider. Vi är
inte alltid tillgängliga att svara men lämna ett meddelande på telefonsvarare så kontaktar vi dig.
Telefonsvararen lyssnas av en gång per dag.
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KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR DIG
Tisdag: 10.00 - 21.00
Torsdag - söndag: 10.00 - 16.30
Tuesday: 10am - 9pm
Thursday - Sunday: 10am - 4.30pm
Så här hittar du:
Lokaltåg från City till Heyington Station
(Glen Waverley Line)
eller
Ta spårvagnen nr 58 från City mot Toorak.
Gå av på Toorak Road vid stopp 135, ”Woorigoleen Rd.”

21 St Georges Road
Toorak, Victoria, 3142
Ph +61 (0)3 9827 5580
Webb: www.svenskakyrkan.se/melbourne
E-post: melbourne@svenskakyrkan.se

Konfirmand 2020

med start februari 2020
Konfirmationstillfälle bestämmer vi tillsammans
Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.
Du får också lära dig mer om kristen tro och även om dig själv.
Utgångspunkten finns nästan alltid i de frågor som du bär med
dig och vi pratar om allt mellan himmel och jord: om förlåtelse,
relationer, sorg och glädje och allt det som livet handlar om.
Är du intresserad?
Eller har du frågor kring konfirmation
är du välkommen att kontakta: Katja Lin
Email: katja.lin@svenskakyrkan.se
Mobil: 0421 045 112.

