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ASSISTANT’S 

CORNER 
Farvel til 2019 og halløj til 2020 

 

Et nyt år med nye spændende udfordringer ligger 

lige rundt om hjørnet. Et år hvor vi begge får 

fornøjelsen af at have sommerferie to gange – 

den australske ferie i januar og den danske i juli 

måned. Vi har begge nogle helt fantastiske 

oplevelser tilgode; Cordelia skal til Hobart på 

Tasmien og opleve både Wineglass Bay, Mount 

Wellington og de små hyggelige snoede gader i 

Hobart.  Jeg  rejser op af Vestkysten fra Perth til 

Exmouth i camper van og skal sove under åben 

himmel samt svømme med flotte fisk og måske 

en lille haj i Ningaloo reef. Desuden slår jeg et 

smut forbi Sydkorea, hvor jeg skal finde 

vintertøjet frem og helt tæt på den nordkoreanske 

grænse. 

 

Når året slutter er det altid godt med en 

refleksion – Hvad er der sket det sidste år?   

Vi er begge enige om, at vi for et år siden ikke 

vidste at vi ville sidde i hedebølge i december 

måned og lede desperat efter Superflyers på den 

anden side af jordkloden. Ingen af os vidste, 

hvad 2019 ville bringe af eventyr og vi havde 

slet ikke set det komme at Sydney ville blive 

vores nye hjem. Vores tid i Sydney er midlertidig 

og derfor nyder vi alle de oplevelser og minder 

som vi får hernede. 

 

Et nyt år bringer minderne fra tidligere år frem, 

og derfor er der i dette nummer fokus på nogle af 

de mennesker i tidligere har mødt. Vi fejrer 

gensynsglæden med to mennesker, der tidligere 

har arbejdet for kirken og hver især har været 

med til at gøre en forskel. Den ene er tidligere 

præst hernede og den anden er ved at uddanne 

sig til præst. Dette nye afsnit hedder 

gensynsglæde og jeg håber, I vil tage godt imod 

det.  

God læselyst 

 

Klem Cordelia og Karina 
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PASTOR’S CORNER 

Af Anja Grønne Mathiassen 

Nu skal du holde godt fast! - Ifølge 
videnskaben er ”udgangspunktet for 
dannelsen af stjerner, skyer af gas, der 
primært består af brint og helium og nogle få 
tungere grundstoffer. Hvis sådan en sky 
begynder at trække sig sammen, så stiger 
tryk, tæthed og temperaturer. Er der brint 
nok, nås det punkt, hvor de centrale dele er 
varme og tætte nok til at sætte gang i 
fusionsprocesser og en stjerne er født.” 
Sådan beskriver videnskaben stjernerne, som 
ren fysik! Men alle os, der har stået under 
stjernehimlen en stjerneklar nat, vi ved jo 
godt at der er så uendelig meget mere at sige 
om stjerner. 
 
Stjerner fascinerer os. De bringer os tættere 
på himlen, lyser op i den sorte nat, skinner og 
funkler, tænder tro håb og kærlighed, og 
selvom stjernerne er så uendeligt langt væk – 
så kan de bringe os tættere på hinanden, og 
tættere på vores inderste ønsker og længsler. 
Utallige er de gode intentioner, drømme og 
længsler der er blevet født under en 
stjernehimmel. Og når man står der og kigger 
op på de millioner af funklende stjerner, så 
sker der noget med én, og det kan være svært 
ikke at blive grebet af, at livet er større end os 
selv – det er svært ikke at blive grebet af en 
tro på, at der bag ved stjernerne, tiden og 
evigheden, at der bag vores forunderlige 
univers må være en Gud, der har skabt det 
hele.  
 
Med indgangen til et nyt år, et nyt årti, en ny 
dag og en ny dansk præst i Australien - der 
følger en ny start. Det er oplagt at vi ryster 
støvet af os, og ser frem ad, bliver mindet om 
hvorfor vi er her og hvad vi vil med vores liv 
og hinanden og med vores danske kirke i 
Australien. 
 
I bibelen hører vi om de vise mænd der følger 
en ledestjerne frem til deres mål. En 
ledestjerne er en stjerne man kan navigere 
efter, så man ikke skal famle i blinde der hvor 
livet og dagene er tung, og måske syntes at 

være uden 
retning eller 
uden lys. 
Med en 
ledestjerne 
er der altid 
noget at gå 
efter. En 
drøm, et 
håb, et vink, 
en retning, 
en indre 
længsel som 
vil findes og 
leves ud. 
 
Den stjerne 
der lyste over Bethlehem betyder ikke, at Gud 
har givet os en ledestjerne, der angiver den 
præcise retning på vores liv – og det betyder 
heller ikke, at vi får udstukket en facitliste eller 
opskriftsbog på vores liv. At tro på Gud, 
betyder ikke at man kan eller skal slå hjernen 
fra. 
At Gud har givet os en ledestjerne betyder der i 
mod, at lyset skinner, så vi ikke skal famle i 
blinde, og at vi mere end en retning, har fået en 
mening med det hele. Og det betyder at der er 
en mening med vores liv. Der er ingen 
mennesker der er meningsløse. Der er ingen liv 
der er meningsløse. 
  
At finde meningen med livet, er at finde og 
være sig selv, som vi er skabt af Gud, til at leve 
sammen med hinanden. Meningen med vores 
liv er, at vi skal leve sammen og elske hinanden 
fra det perspektiv og den plads, der er vores. 
  
Guds lys og den stjerne der skinner på os og 
giver os kraft, den kan vi dele med andre. 
Ligesom Gud har elsket os, skal vi også elske 
hinanden. Meningen er at vi skal tænde lys i 
hinandens liv, ikke bare i julen, eller under en 
stjernehimmel, men også i hverdag, og ikke 
bare for dem det er nemt for os at elske, men 
også for dem vi har svært ved at finde plads til i 
vores hverdag og i vores hjerter. 
 
Julenat blev der tændt en stjerne – et lys, som 
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PASTOR’S CORNER 

aldrig bliver slukket. Det lys bliver ved med at 
kaste liv og glæde af sig hele året, det insistere 
på at vi alle skal mærke glæden og være 
stjerner der kan lyse for hinanden.  
I en nyere salme udtrykkes det sådan her: 
 
Stjernestunder, 
livets under, 
luft og smag og syn er nyt! 
Blodet bruser, 
løvet suser, 
havets rum er højt og lydt! 
Mærk: alt liv går udad! – Giv! 
For tro er liv. 
 
– alt det, eller noget af denne tro, liv, 
tankegang, overbevisning og kærlighed, vil jeg 
glæde mig til at dele med jer ved 
gudstjenesterne,  og i vores fremtidige møder 
og samværd ud fra den danske kirke i 
Australien. 
Godt nytår 
 
Pastor Anja Grønne Mathiassen 

 
 
 
 
 

Your Danish and Continental Patisserie in Wahroonga. 
 

We make many Danish Specialities incl. Wienerbrød, Franskbrød, Rugbrød,  
Franske Vafler, Kransekage, Lagkage and Kagemænd. 

 
We always have a Danish Pastry Cook ready to assist with special requirements. 

 
There is a very large selection of Danish and Continental bread, cakes and pastries. 

We also serve your favourite coffee or tea made to your liking. 
 

We look forward to seeing you at Bonjour Patisserie. 
 

Hanne and Erik Porse 
17 Railway Ave, Wahroonga 2076 

Ph. 9489 7379  Mob. 0401 742 896  Mob. 0401 635 541 
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COMMITTEE’S CORNER 

Af Mette Southwick 

Så er vi endnu engang i TYVERNE- 

Velkommen til et nyt årti til alle der er 

medlemmer af eller I berøring med Den Danske 

Kirke i Australien.Der er SÅ meget at tage fat på 

i denne udgave af komiteen’s hjørne. 

 

Allerførst så selvfølgelig et hjertevarmt og 

KÆMPE stort velkommen til Anja der er vores 

ny præst, kommet til os fra Dunedin i New 

Zealand. Det var en lang, men god process at 

finde frem til den helt rette- Tak for hjælpen til 

både Melbourne og især DSUK i Danmark. Vi 

havde nogle helt enestående kandidater, men 

synes helt sikkert, at vi har fundet “perlen” At få 

en ny præst er som at starte et nyt kapitel, hver 

gang. Vi er glade og spændte på den fremtid vi 

sammen skal bygge i de næste år og de ny veje 

og ny muligheder vi vil finde og udforske 

sammen . Det er en perfekt tid for alle til at give 

jeres besyv med- Hvad ser I som relevant? – 

Hvad skal ændres?- Hvad er rigtigt godt?- Hvad 

nyt kan vi byde på? Send ønsker og ideer – Ris 

og ros ind til danishchurchproject@gmail.com 

og lad os alle biddrage til at dette bliver et kapitel 

med glæde spænding og vækst. Anja har ellers 

allerede stået sin ildprøve. Julemarkeder rundt 

om i Australien er blevet afviklet og mon ikke 

Frederikskirken’s var det bedste nogensinde? Så 

mange glade dejlige mennesker af alle 

nationaliteter. Ansigter vi ser hvert år på denne 

tid. Smil og latter – trængsel og alarm. At sige 

det er et Dansk julemarked er egentlig ikke 

korrekt. Vi viser vores kultur frem ved disse 

lejligheder, men selve dagen er i den grad et 

stålende eksempel på den ‘ multiculturalism’ der 

gør at vi alle kan føle os velkomne her I 

Australien. Jeg er helt sikker på at Brisbane og 

Melbourne vil give os ret. Disse fantastiske dage 

kan jo ikke ske uden vores mange frivillige. 

Mere end hundrede bare i Sydney- TAK til alle 

der var med! Til Julemarkeds kommiterne især 

og en ekstra tak til assistenterne og Anja der alle 

tre har været der med hjælp og entusiasme og 

endeløs tålmodighed. Oktober November og 

December er gode eksempler på hvor vidt kirken 

egentlig rækker socialt, kulturelt og kirkeligt.  

 

I November havde vi Morten’s aften, der blev 

fejret med dejlig ‘andemad’ og andespil hvor gode 

danske traditioner er i fokus. Dernæst samledes vi 

til Allehelgensgudstjeneste, hvor vi sammen 

mindedes  dem vi savner og har mistet. Så går det 

løs med julemarkedet, advent og kalenderlys og 

vores fine Luciaoptog med børnene. Til sidst 

afsluttes året så med ‘begyndelsen’ idet at vi rundt 

omkring i hele Australien fejrer at Jesus blev født, 

som menneske for så mange år siden i Bethlehem. 

Det kan dårligt blive længere væk både i tid og 

afstand; og dog føles det hvet år så nært når vi 

mødes sammen og fejrer fødselsdag og sammen 

husker at julen er så meget mere end nisser, gaver, 

mad og Santa Claus. 

Så igen VELKOMMEN til et nyt år og et nyt årti 

og en ny præst. Et nyt kapitel i vores fælles 

historie. Som altid vil jeg anmode jer alle om at 

være med og bakke op. Gøre kirken til jeres egen. 

Kom til legestue, til kor, til Danske drinks og 

gåture. Til events— Følg os på Facebook og 

Instagram. Se hvad vi har at byde på og først og 

fremmest hjælp os med sammen at blive endnu 

bedre. 

mailto:danishchurchproject@gmail.com
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TAK TIL VORES STØTTER 

Private donationer: 2019 

SYDNEY 

Lene Aldeguer  

Kirsten & Ole Bachmann  

Ebbe Bahnsen 

Inger Bloch  

Marianne & Claus Broeng 

Lars Bryndum  

Jane & Robert Christensen  

Jorgen B. Christensen 

Ann Lone & Thomas 

Dalhoff 

Ulla Fabian 

Ann-Bett Felthaus  

Irene & Otto Nielsen 

Fredborg 

Kirsten Gross  

Erik Kastholm Hansen  

Tove Hansen  

Jane Harrison  

Kirsten Hodges  

Rosita Hohlenberg  

Jeanette Holst  

Michael Jakobsen  

Lone & Tom Jansen  

Winnie Jensen 

Colin Jones  

Vicky & Finn Jorgensen  

Vagn Jorgensen 

Marianne & Cai Kjaer 

Jan Klockmann 

Anne Lise & Wolfgang 

Kraft 

Mie Olsen & Peter 

Kristensen  

Tina Kristensen 

Birthe & Henrik Damkjaer

-Larsen 

Gitte & Anders Lawaetz  

Karin J. Lyon  

Bente & Vagn Madsen  

Penny & Peter Madvig   

Birgitte & Peter Maibom  

Jørgen Havkrog Markham  

Kirsten Merchant 

Helge Moller  

Inge Nielsen  

Susanne & Jorgen Nielsen 

Kirsten Olesen  

Helle Olsen  

Kirsten & Helge Olsen 

Susan & Preben Poulsen  

Birgitte Sjobeck  

Ehlen & Bent Skjellerup  

Esther Stevns  

Thai Minh Huynh  

Jette & Bill Thompson  

Sinne Willumsen  

Inge Wydeveld  

  

 

MELBOURNE                              

Pia Bengtsen  

Marie & Jorgen 

Christensen 

Niels Christian Glimsholt  

Else-Marie & Henning 

Horn 

Gillian & Erik Jensen  

Jette Jensen 

Birgitte Behn-Katz 

Bodil Nielsen 

Marie Kjer-Nielsen 

Gitte Lindgaard & Poul 

Hoffmann Nielsen 

Martin, Louise & Christian 

Sell  

 

BRISBANE 

Aase & Andy Brodersen  

Rie Rasmussen 

Lis & Jorgen Skov   

 

FONDE 

Dannebrogsfonden, 

Melbourne 

 

GULDSPONSOR 

2019/2020 

Bonjour Patisserie 

SØLVSPONSOR 

2019/2020 

Euro-Center Sydney  

Blue Water Shipping 

Svitzer 

 

ANDRE SPONSORER 

Arla Mayer Australia  

IT Assist 

Matzen Cargo 

 

Dertil kommer alle de 

firmaer, der donerer til 

The Danish Christmas 

Market og til 

Skandinavisk Marked -  

samt alle de private, som 

støtter med frivillige 

arbejdstimer i løbet af 

året 

 

TUSIND TAK! 

Financial support to the Danish Church in Sydney, Frederikskirken 

Over the last few years the Danish Church in Australia, particularly Frederikskirken in Sydney,  

has received very generous support in the form of bequests from some of our late members. 

We have a constant need to receive financial support and fortunately, as you 

may know, we have a number of income sources. We would, however, be very 

grateful if you in your Will (Testament) would consider the Danish Church, 

Frederikskirken, with a bequest, small or large, from your estate. 

Several of our members have recommended the services of solicitor, Mr Vaughan Massey, based in 

Parramatta, in drawing up an appropriate document.   Mr Massey can meet with you in your home to 

discuss a Will in confidence, providing friendly and cost effective advice.  The cost of a basic Will 

amounts to only $220. 

If you would like to use the services of Mr Massey, please contact him on 9891 5400 or check his web 

site www.barberandmassey.com 
 

http://www.barberandmassey.com/
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Af Karina Schmidt 

 

JUL FOR BØRN 

Søndag den 1. december var der fest og farver i 

kirken.  Vi fik holdt julegudstjenesten med  både 

luciaoptog og børneyoga instrueret af Cordelia.  

Det var et meget stort og flot luciaoptog som indtog 

kirken. Efterfølgende var der børneyoga instrueret 

af Cordelia, hvilket var helt fantastisk. Både børn 

og voksne var med på øvelserne, som fortalte 

juleevangeliet. Efterfølgende var der hjemmelavede 

æbleskiver og hotdogs. Der blev sunget, danset om 

træet og en helt bestemt herre kom på besøg med 

lækkerier. Tak for en skøn dag!  

Af Anja Grønne Mathiassen 

 

ALLEHELGENSGUDSTEJENSTE 

Allehelgensdag er den dag i kirkeåret, hvor vi fejrer 

og mindes dem vi har mistet og savner. Ved både 

gudstjenesten i Sydney og  Melbourne  blev alle 

inviteret til at skrive navne ned på dem de hver i 

sær har mistet, og navnene blev så alle læst op 

under gudstjenesten. Samtidig var der også 

mulighed for at tænde et lys og sende en kærlig 

tanke til de afdøde.  I Sydney  var der musikalsk 

deltagelse ved Morten Wang som er ansat ved 

Jyske Opera i Aarhus og Tonya Zenthner. Og i 

Melbourne sang Sofia Laursen Habel, som lige 

straks er uddannet ved musikkoncervatoriet i 

Melbourne, solo. Tusind tak til dem alle.   

Af Karina Schmidt 

 

MORTENS AFTEN I FREDERIKSKIRKEN  

Mortens aften blev traditionen tro fejret med 

andesteg, bingo, hjemmelavet æblekage, og 50 

fantastiske mennesker. Det var en uforglemmelig 

aften med højt humør, og stor opbakning til vores 

bingo. Tak til alle jer der kom og var med til at gøre 

det til en sjov og hyggelig aften – og dermed 

støttede kirken på aller bedste vis.  

SIDEN SIDST 
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Af Amja Grønne Mathiassen 
 
JULEMARKED  I  SYDNEY 

Kæmpe tak fra alle os til alle jer! 

Et stort og varmt tak for alles støtte, opbakning, 

køb, deltagelse og gode humør i forbindelse 

med årets julemarked ved den Danske Kirke i 

Sydney  2019. Vi er meget taknemmelige og 

glade for jeres støtte på den ene og anden måde. 

Som kirke er vi fuldt ud klar over, at vi ikke 

kunne gøre det, vi gør, blandt danskerne i 

Australien – uden vores succesfulde 

julemarkeder. 

 

Noget af det der kendetegnede julemarkedet i 

2019 var de mange glade gæster, kendte og nye 

ansigter, og bl.a. flere fra kirkens facebooksider 

mødte op IRL – det var fantastisk at være 

sammen med jer. Vi vil også gerne benytte 

lejligheden til at sige tusind tak til alle de 

virksomheder, der igennem året støtter op 

omkring vores arrangementer med deres 

produkter.  De næste sider er for at vise vores 

taknemlighed til de virksomheder, samt nogle af 

JULEMARKED I SYDNEY 

de frivillige fra julemarkedet i Sydney der er med 

til at gøre en forskel.  

 

Der er så mange mennesker der hjælper Den 

Danske Kirke i Australien for at vi sammen kan 

bibeholde vores traditioner, give dem videre til 

vores kære og sætte fokus på. Tak for det!  

 

På vegne af Den Danske Kirke i  Australien 

ønsker vi jer en glædelig jul og et godt nytår! – 

og på gensyn i det nye år. 
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TAK TIL VORES JULEMARKEDS-SPONSORER 

PRIVATE SPONSORS 
HANNE BECH KENNEDY 

MERETE HIGGINBOTHAM 

LEAH JEWELLERY 

MONA LISA POTTERY 

MINDFUL MAKING 

HELENE 

FISKARS 

HOUSE OF BRANDS 

NORD HAUS 

UB ART SHACK 

HELENE SHUHIN 

NORD HAUS 

LOKALE SPONSORS 
Wild Caktus 

Pennant Hills Dry Cleaners 

Tung Tong Roong Thai 

Pennant Hills Gourmet 

Charcoal Chicken and Salads 

Kolachi 

Java Lava 

Astley Phamacy and Mobility 

Pennant Hills 
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TAK TIL VORES SKØNNE FRIVILLIGE 
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KALENDER 

DANSK FOR VOKSNE 

STARTER FØRSTE UGE 

AF FEBRUAR. SE 

HJEMMESIDE 

 

LØRDAG DEN 01. KL. 

12.00 - EXPATS MEET-UP 

 

SØNDAG DEN 02. KL. 

10.00 - GUDSTJENESTE I 

SYDNEY, INDSÆTTELSE 

AF PRÆST ANJA 

GRØNNE MATHIASSEN  

 

ONSDAG DEN 05 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN STARTER OP 

 

ONSDAG DEN 05 KL 16.00 

- 21.00 CAFE SVENSSON 

 

FREDAG DEN 07. KL 10.00 

- LEGESTUE I PENNNANT 

HILLS  

 

FREDAG DEN 07. KL 18.00 

- UNGENETVÆRK PÅ 

SLIP INN 

LØRDAG DEN 08. KL17.00 

- MEET UP I MELBOURNE 

 

SØNDAG DEN 09. KL10.45 

-  DANSK FOR BØRN I 

SYDNEY 

 

SØNDAG DEN 09. KL11.00  

- FASTELAVNS 

GUDSTJENESTE I 

MELBOURNE 

 

TIRSDAG DEN 11. KL 

11.00  - AU PAIR 

NETVÆRK 

 

ONSDAG DEN 12 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

 

ONSDAG DEN 12 KL 19.00 

- KOR I HALLEN   

 

SØNDAG DEN 16. KL 

10.00  - FASTELAVNS 

GUDSTJENESTE I 

SYDNEY 

ONSDAG DEN 19 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

TORSDAG DEN 20  KL 

19.00 - EXPATS DRINKS 

 

FREDAG DEN 21. KL 10.00 

- LEGESTUE I PENNNANT 

HILLS  

 

FREDAG DEN 21 KL 14.00 

- SØNDAG DEN 23 KL 

16.00 KONFIRMAND 

WEEKEND I SYDNEY 

 

ONSDAG DEN 26 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

 

ONSDAG DEN 26 KL 13.00 

-  DANSK FROKOST   

 

ONSDAG DEN 26 KL 19.00 

- KOR I HALLEN   

 

FREDAG DEN 28 KL. 19.00 

- FILMAFTEN OG BYG-

SELV BURGER 
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SØNDAG DEN 01. KL10.00 

-  UDENDØRS 

GUDSTJENESTE PÅ 

CENTRAL COAST, NSW 

 

ONSDAG DEN 04 KL 10.00 

- JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES  

 

ONSDAG DEN 04. KL 16.00 

- CAFE SVENSSON 

 

FREDAG DEN 06. KL 10.00 

- LEGESTUE I PENNANT 

HILLS 

 

SØNDAG DEN 08. KL11.00 

- GUDSTJENESTE I 

MELBOURNE 

 

SØNDAG DEN 08. KL10.00  

- DANSK FOR BØRN I 

SYDNEY 

 

TIRSAG DEN 10 KL 11.00 - 

AU PAIR NETVÆRK  

 

ONSDAG DEN 11 KL 10.00 

- JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES  

 

ONSDAG DEN 11 KL 19.00  

- KOR I HALLEN 

 

SØNDAG DEN 15. KL10.00  

- GUDSTJENESTE I 

SYDNEY SAMT BRUNCH 

 

ONSDAG DEN 18 KL 10.00 

- JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES  

 

TORSDAG DEN 19 KL 

19.00 - EXPATS DRINKS 

 

FREDAG DEN 20. KL 10.00  

- LEGESTUE I PENNANT 

HILLS 

 

LØRDAG DEN 21. KL 10.00 

- MEET UP I BRISBANE 

 

SØNDAG DEN 22 KL. 14.00

- KONFIRMATION I 

BRISBANE 

 

ONSDAG DEN 25 KL 10.00 

- JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES  

 

ONSDAG DEN 25 KL 13.00 

- DANSK FROKOST  

 

ONSDAG DEN 25 KL 19.00  

- KOR I HALLEN 

 

FREDAG DEN 27 KL 18.30 

- HJÆLPERFEST  
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 Faste tilbud i Frederikskirken 

Har du noget stof med 

julemotiver til overs?  

Donér det tgerne til os 

ONSDAG DEN 01 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

 

ONSDAG DEN 01 KL 18.30 

-  SOUNDS ON THE 

TERRACE AT MCA 

 

FREDAG DEN 03 KL 10.00 

- LEGESTUE I PENNNANT 

HILLS  

 

FREDAG DEN 03. KL 18.00 

- UNGENETVÆRK PÅ SLIP 

INN 

 

SØNDAG DEN 05. KL 11.00 

- KONFIRMATION SAMT 

PALME SØNDAGS 

GUDSTJENESTE I 

MELBOURNE 

 

ONSDAG DEN 08 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

ONSDAG DEN 08 KL 16.00 

-  CAFE SVENSSON 

 

ONSDAG DEN 08 KL 19.00  

-  KOR I HALLEN 

 

SKÆRTORSDAG DEN 09 

KL. 19.00 - FÆLLES 

SPISNING I HALLEN 

 

SØNDAG DEN 12 KL 10.00 

- PÅSKE GUDSTJENESTE I 

SYDNEY 

 

SØNDAG DEN 12 KL 10.45 

- DANSK FOR BØRN 

 

TIRSDAG DEN 14 KL 11.00 

- AU PAIR NETVÆRK 

 

ONSDAG DEN 15 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

 

 

TORSDAG DEN 16 KL 

18.30  - EXPATS DRINKS 

 

FREDAG DEN 17 KL 10.00 

- LEGESTUE I PENNNANT 

HILLS  

 

SØNDAG DEN 19 KL 10.00 

- GUDSTJENESTE I 

SYDNEY 

 

ONSDAG DEN 22 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

 

ONSDAG DEN 22 KL 13.00 

-  DANSK FROKOST    

 

ONSDAG DEN 22 KL 19.00 

- KOR I HALLEN 

 

ONSDAG DEN 29 KL 10.00  

-  JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN MØDES 

 

A 

P 

R 

I 

L 

KALENDER 

JULEHÅNDARBEJDS 

GRUPPEN 
 

Gruppen mødes hver onsdag i hver 

måned kl. 10.00 - 13.00 i 

Frederikskirken. 

 

Onsdag mødes en gruppe damer til 

formiddagskaffe og hyggesnak 

kombineret med nisser, engle og 

julestjerner.  

 

Nye deltagere  er meget velkomne. 

Nye idéer  er også velkomne, det 

samme er nye og brugte materialer, 
så smid ikke noget ud, men tilbyd 

det til julehåndarbejdsgruppen! 

LEGESTUE 

 
Den 1. og 3. fredag i hver måned  

mødes vi fra klokken 10.00-12.00 i 

Frederikskirken. 

 

Små børn oplever med sanserne. 

Sproglege og sang er med til at 

stimulere barnets kreative, motoriske 

og sproglige udvikling  – på den 

måde  lærer de dansk på et 

væsentligt tidspunkt i deres 

udvikling. Resten af tiden er afsat til 

leg, hygge og snak. 

 

Medlemskab: 

Vi forventer, at barnets familie er 

medlem af Den Danske Kirke. Det 

koster kun $75 pr. familie for et år. 

 

Vel mødt til nogle gode og sjove 

timer sammen med andre forældre 

og børn! 

AU-PAIR NETVÆRK 
 

Mødetider 

Vi mødes den 2. mandag hver 

måned kl. 12.00  forskellige steder i 

byen. 

 

Har du en dansk au-pair ansat, eller 

kender du nogle, der har, så hjælp 

med at udbrede kendskabet til Au-

pair netværket. 

 

Au-pair netværket er stedet, hvor 
unge danske au pairs kan mødes og 
dele deres hverdag. Desuden er det 
en mulighed for at få nye venskaber 
i denne store nye by.  
  

Er der au-pairs, der har ansvaret for 

de små i dagtimerne, er de 

selvfølgelig meget velkomne til at 

tage børnene med.  
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JULEHÅNDARBEJDSGRUPPEN 

Af Britta Bruce 

 
Den danske julehåndarbejdsgruppe mødes, hver 

onsdag til 3 timers hygge. Her laver vi julepynt, 

som sælges på det danske julemarked, hver 

November. Vi starter hver uge med morgenkaffe.  

Den fjerde onsdag i måneden slutter vi med  

dansk frokost i hallen. 

 

Den danske julebutik er hjertet af det årlige 

Julemarked og bidrager meget til den løbende 

økonomiske støtte til den Danske Kirke og 

sociale og kulturelle aktiviteter. Alle er 

velkomne. Nogle damer arbejder på deres egne 

kreative projekter og ideer, mens andre hjælper 

hinanden. Vi har mange materialer til vores 

rådighed. Det vigtigste er at skabe et godt 

fælleskab med hygge, hvor vi kan snakke dansk 

og bruge vores kreativitiet til at hjælpe kirken. 

Vi glæder os til at få besøg, så kom og få en kop 

kaffe og en god snak. 

Vi har brug for julematerialer og dekorationer! 

Vi elsker at arbejde med genbrugsmaterialer og 

naturlige produkter. Dette bevarer følelsen af 

skandinavisk naturligt design. Vi ved allerede nu 

at vi får tralvt i 2020, så derfor opfordre vi alle til 

at være med, store som små. Er du kreativ og god 

til at arbejde med dine hænder så skriv endelig til 

kontoret eller mød op en onsdag. Kender du nogen 

der kan arbejde med træ ville dette også være en 

kæmpe hjælp.  

  

Vi søger desuden også materialer til at være 

produktive, så vi kan lave mere julepynt som kan 

sælges på julemarkedet 2020 så har du materialer i 

farver, med julemønster eller træ. Små lerpotter, 

filt eller bær så skriv til kirkekontoret på 

info@danishchurch.org.au - Tusind tak. Det ville 

være en kæmpe hjælp! 
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DET SKER  

INDSÆTTELSE AF PRÆST ANJA GRØNNE 

MATHIASSEN SØNDAG DEN 02. FEBRUAR 

KL. 10.00 I SYDNEY 

 

Vi byder velkommen til et nyt år og har den store 

glæde at kunne sige velkommen til indsættelse af 

Pastor Anja Grønne Mathiassen som vores nye 

præst ved den Danske Kirke i Australien. 

 

I den anledning vil vi gerne invitere dig/jer til at 

være med til denne festlige og vigtige dag. Vi 

markerer indsættelsen med en gudstjeneste, hvor 

Ambassadør Tom Nørring indsætter Anja Grønne 

Mathiassen og efterfølgende vil kirken være vært 

ved et traktement i kirkens hall. 

 

Vi glæder os til at tage imod alle, som ønsker at 

fejre dagen sammen med os! Vi ses til en 

fantastisk søndag! 

FASTELAVNS GUDTJENESTER I FEBRUAR 

 

Igen i år er der fastelavnsgudstjenester i både 

Melbourne og Sydney. Kom gerne udklædt 

allerede til gudstjenesten. Alle er velkommen; 

både fornemme prinsesser, farlige pirater, seje 

superhelte og alle andre der gerne vil have en ægte 

fastelavnsbolle eller en hotdog. 

 

I Melbourne foregår det søndag den 9. februar kl. 

11.00 i Den Svenske Kirke. I Sydney er det 

søndag den 16. februar kl. 10.00 i Frederikskirken.  

FILMAFTEN OG BYG-SELV BURGERE 

FREDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19.00 

 

Vi byder velkommen til endnu en filmaften, hvor 

hyggen endnu engang er i fokus. Vi skal lave byg-

selv burgere med en masse lækkert tilbehør og se 

en god film. Vi vil sørge for mad, snacks samt 

kaffe og te, så det eneste du skal medbringe er 

godt humør, lidt penge til f.eks. sodavand og 

eventuelt din egen stol hvis du gerne vil sidde 

ekstra godt.  

 

Pris $25 for medlemmer, $30 for ikke-medlemmer 

HJÆLPERFEST  FOR FRIVILLIGE FREDAG 

DEN  27.  MARTS KL. 18.30 

 

Som en kæmpe tak for hjælpen til markederne, og 

ved vores talrige arrangementer holder vi det for 

alle jer, der har været med til at løfte opgaverne. 

Vi kan ikke gøre dette uden jer! 

Der vil være lækker mad og underholdnng. Kom 

med og nyd en hyggelig aften sammen med de 

mange frivillige, der gør en kæmpe forskel for 

kirken! Er der nogle af jer der gerne vil stå for lidt 

underholdning, så skriv endelig til os. 

 

OBS tilmelding til kirkekontoret senest 16.03! 

BRUNCH OG GUDSTJENESTE I SYDNEY 

SØNDAG DEN  15.  MARTS KL. 10.00 

 

Denne søndag byder vi på lækker brunch efter 

gudstjenesten. Efter gudstjeneste kl. 11 går vi over 

i hallen hvor vi skal hygge. Der vil være lidt for 

alle, idet vi servere frisk frugt, æg, bacon, pølser, 

franskbrød, rugbrød samt lækkert pålæg. 

 

Pris $20 for medlemmer, $25 for ikke-medlemmer 

SKÆRTORSDAG DEN 09. APRIL KL. 19.00 

 

Denne torsdag sætter vi hyggen i fokus og byder 

på fællespisning i hallen. Vi byder på rugbrød 

med alt det bedste  - der vil være æg og rejer, 

fiskefillet med remoulade samt dansk makrel.  

 

Der vil komme flere informationer løbende. 

PÅSKEGUDSTJENESTE  I SYDNEY SØNDAG 

DEN 12 APRIL KL. 10.00 

 

Denne søndag fejrer vi påskedag. Kom til en 

festlig gudstjeneste for hele familien. Denne dag 

kan børnene deltage i søndagsskole, hvor de kan 

høre en spændende påskefortælling. Efter 

gudstjenesten vil der være lidt lækkert til ganen.  

MEET-UP I MELBOURNE LØRDAG DEN 08.  

FEBRUAR KL. 16.00 

 

Denne lørdag er der hygge i Melbourne med 

assistenten fra Sydney. Vi mødes i byen og finder 

et sted at få lidt lækkert mad. Sted samt 

information kommer løbende på sociale medier. 
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GENSYNSGLÆDE MED ... 

Af Jesper Engholm 
Præst ved Frederikskirken i Sydney 
Fra 2005 til 2011 
 

Jeg savner Australien hver eneste dag. Jeg tror, det er 

sådan en grundlæggende længsel efter et sted og en 

tid, hvor der var højt til loftet, hvor natur og udeliv 

var en selvfølge og hvor generøsitet og varme lå som 

en dyb understrøm uanset om du stod i skolegården, i 

outbacken, eller i hall´en en søndag formiddag i 

Frederikskirken. Jeg savner Australien hver dag og 

har sørget for, at der i hvert eneste rum i 

præstegården i Valby hænger et billede, der minder 

mig om alt det gode, varme og fantastiske vi 

oplevede de 6½ år vi tilbragte i landet. Jeg siger 

gerne ja, hvis jeg bliver spurgt om jeg vil holde 

foredrag om min tid som præst i Australien. For et 

par uger siden var jeg i Tingbjerg kirke og mens jeg 

fortalte dukkede minderne op sammen med billeder 

op af Peter, Trevor, Kronprinsen, Kirsten, Finn, 

Sherie og alle de andre gode venlige og velkendte 

ansigter. Jeg ved selvfølgelig godt, at Australien også 

er alt muligt andet og at hverdagen med alle dens 

trækasserier også er en del af dagligdagen. Men sådan 

tænker jeg ikke på det. Australien er for mig et 

mentalt paradis.  Når det er sagt, så skal der ikke 

herske tvivl om, at vi har det godt og at vi er lige, 

hvor vi skal være. Det flaskede sig for os i starten af 

2012, hvor både Birgitte og jeg fik embede i 

København. Børnene fandt hurtigt ud af det danske 

skolesystem og fik nye venner. Det var også godt at 

komme tættere på Simon, der jo var rejst i forvejen 

1½ år før. Jo, vi har det godt.  

 

Det er på flere områder et ganske anderledes job at 

være præst i Danmark i forhold til Australien. 

Pludselig var jeg ikke omgivet af lufthavne og makrel 

i tomat, men af en menighed, der bor dør og dør med 

en og så en masse kollegaer. Det var sådan set fint 

nok at biskop og provst boede på den anden side af 

jorden, men nære præstekollegaer kunne jeg godt 

savne på kontoret i Pennant Hills. Det er der til 

overflod her og det er en stor glæde. Jeg tænker, at 

det er grunden til at jeg har involveret mig som 

tillidsmand og lige nu er jeg sammen med gode 

kollegaer med til at udvikle et stort rollespil til 

konfirmanderne i provstiet. Der var som præst i 

Australien selvfølgelig én meget nær kollega, 

ungdomsassistenten, og det er altid en fryd at høre 

nyt fra dem. Der er jo en flok præster i blandt, så dem 

støder jeg af og til på. Barbara bor i Valby og så 

hjælper Andrea i øvrigt med mine konfirmander i år. 

Det er så hyggeligt og sjovt, at vi har et fælles hjem i 

den danske kirke i Australien 

Netop konfirmandundervisning er et af de steder hvor 

forskellen fra Australien til Danmark er slående. Når 

jeg udmattet kommer hjem efter at have undervist 65 

konfirmander i Valby, kan jeg godt savne at sidde med 

7 konfirmander i konferencerummet under hallen og 

tale stille og roligt med dem. Så er der selvfølgelig 

flere vielser og bisættelser, men uanset om det er 

Australien eller Danmark, så bliver det søndag. 

Søndagsgudstjenesten er for mig det store pulsslag der 

generation efter generation slår og slår som det store 

bankende hjerte, som al kirkens øvrige aktivitet drejer 

sig om og holdes i live af.  

Søndagsgudstjenesten i Timotheuskirken er ikke så 

forskellig fra søndagsgudstjenesten i Sydney, lige 

bortset fra, at det vrimler med ansatte omkring en. 

Tænk jer. En kirketjener, en organist og fire 

korsangere. Dyrt, men topproffesionelt.  

 

Birgitte slår sine folder i Mattæuskirken på Vesterbro. 

Hun har skrevet et par bøger og er meget brugt som 

foredragsholder i landets sognegårde og på præsternes 

efteruddannelse. Og børnene. Ja, Dagmar på 14 er i 9. 

klasse og er i gang med grundige overvejelser om hvad 

hun skal til næste år. Karla på 16 er i 1.g og er på 

sporet. De bruger begge en stor del af fritiden i 

badmintonklubben. Frida, 21, er for tiden på højskole i 

Mexico og vi er meget spændte, hvilken uddannelse 

hun kaster sig over når hun kommer hjem. Simon er 

blevet 26 og er færdiguddannet som Cand. Comm. 

(Kommunikation) og arbejder som konsulent i et 

vikarbureau. Han er flyttet sammen med sin kæreste 

Marie på Vesterbro. Tænk sig som tiden går.  

Jeg savner Australien hver dag og savner livet omkring 

kirken i Pennant Hills, de månedslige ture til alle de 

gode folk i Melbourne og altid hyggelige kvartalsture 

til Brisbane. Jeg savner julerejsen og morgenmad hos 

Kate og Per i Perth og jeg kunne blive ved, for et hav 

af gode minder vælder frem lige nu.  Jeg glæder mig til 

vi ses igen. Downunder, til julegudstjeneste i 

Timotheuskirken eller en kop kaffe i præstegården. 

Bliv ved med at kigge forbi, for I kommer altid som et 

solstrejf fra varmere egne.  

 

Alle gode hilsener fra hele familien Engholm 

/Jesper 
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Af Kirstine Rasmussen 
Assistent ved Frederikskirken i Sydney 
Fra 2015 til 2017 
 

Kære Menighed, 

 I er i mine tanker ugentligt og måske endda 

næsten dagligt til tider, fordi jeg jo heldigvis 

tog nogle dejlige ”souvenirs” med mig hjem i 

form af en mand og et barn, og de minder mig 

om min fantastiske og livsforandrende tid hos 

jer. I denne tid er det særligt hårdt at være 

hjemme i Danmark, fordi mørket og kulden 

indebærer mange timer indendørs. Det står i 

skærende kontrast til solen og varmen og 

mangoer og strand og højt humør i Sydney. Og 

det savner jeg stadig og vil måske altid savne 

det. Til gengæld føles det rart at have familien 

tættere på i hvert fald for en stund. For ønsket 

om en dag at rejse ud igen er meget præsent. 

Vi bor nu i Malmö, men jeg er i København på 

daglig basis, fordi jeg både studerer og 

arbejder der. Til sommer bliver jeg færdig som 

teolog og har derefter kun 6 måneder tilbage 

på pastoralseminariet, inden jeg forhåbentligt 

skal ud i en virkelighed i Folkekirken. Det ser 

jeg virkelig frem til.  Der håber jeg, at mine 

erfaringer fra jeres sydlige kirke kan få lov at 

bidrage til mere frivillighed og nytænkning.  

Jeg har dog heldigvis stadig min gang i kirken, 

fordi jeg arbejder som kirketjener i endnu en 

dejlig Frederiks Kirke, denne går under navnet 

Marmorkirken. Selvom denne kirke er meget 

anderledes, så er mine erfaringer fra Australien 

gode i rygsækken; både til kirkekaffe og i 

mødet med alle slags mennesker. Et stort 

tillykke med jeres nye præst, Anja.  Lov mig at 

I som altid passer godt på jeres præst og 

assistenter såvel som på hinanden og  

GENSYNSGLÆDE MED ... 

fællesskabet i 

kirken. Det er 

aldeles værdifuldt.  

Til sidst vil jeg 

såmænd bare ønske 

jer alle en glædelig 

jul og et godt nytår.   
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SKANDINAVISK MARKED I MELBOURNE 

By  Pia Bengtsen  
 

Om det var Anjas bønner eller blot vejrguderne, 

der smilede til os står hen i det uvisse. I hvertfald 

havde vi flot solskin og en skøn dag lørdag trods  

en overskyet og lidt kølig søndag. Det begyndte 

heldigvis først at regne ud på eftermiddagen. Det 

betød rigtigt stort fremmøde og jeg tror alle er 

enige om, at vi havde ekstra travlt. Både 

udendøre í hotdogs, frikadeller og kage boden og 

indendøre i delien og ved juledekorationerne. 

Vores nye præst Anja åbnede markedet lørdag 

formiddag sammen med den svenske præst Katja 

Lin og så blev shopperne sluppet løs. Som 

sædvanlig blev der solgt skandinavisk design og 

børnene kunne gå i Kids Corner eller kæle med 

dyrene. Der var Luciaoptog og Pippi 

Langstrømpe´og selv Julemanden kom forbi.  

Mange tak til alle de frivillige der som sædvanlig 

mødte talrigt frem.  



DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 19 



20 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 

JULEKLIP I MELBOURNE 

By  Jette Gier 
 

Melbourne havde for første gang en Julehygge/

Juleklip eftermiddag efter Gudstjenesten i 

November. Dette var en succes som vi vil 

gentage igen næste år. Vi var mellem 30-35 

voksne og børn. 

  

Der blev flettet julehjerter, lavet stjerner, kurve, 

kræmmerhuse, musetrapper og klippet 

kravlenisser. Der var juleslik og saftevand til 

børnene, Martin Sell havde lavet Gløgg til de 

voksne og Henrik Dichmann fra Danish 

Bakehouse lavede lækre Donuts til alle.  

Henrik Nørskov Pedersen sørgede for 

julemusiken. Kiersten Jørgensen havde købt 

sakse og limstifter og fundet glanspapir og andre 

ting vi skulle bruge. Jette Gier hjalp med at flette 

hjerter, lave stjerner og musetrapper. Hele 

menighedsrådet havde inden arrangementet 

været i fuld gang med at gøre klar til de mange 

mennesker, der havde tilmeldt sig. Sidst men ikke  

mindst så havde Pia Bengsten sørget for lidt sødt 

til ganen i form af slik. Vi sætter stor pris på alle 

der hjalp til før, under og efter arrangementet samt 

til alle de glade børn og voksne der var med til at 

gøre dagen til en succes. Det er dejligt at vi kan 

holde fast i de danske traditoner og få en hyggelig 

eftermiddag sammen. 

 

Alle var meget glade for denne eftermiddag og det 

sociale samvær. Det var dejligt at man fik talt med 

nogle af dem man ellers ikke får talt med efter en 

Gudstjeneste, da nogle bliver til frokost og andre 

skal videre til andre arrangementer efter 

Gudstjenesten. 

Nedenfor ses billeder fra dagen. 
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UNGE NETVÆRK 

 
JUL I MELBOURNE 

Af Pia Bengtsén  
 

Søndag d. 15. December indfandt julen sig for 

alvor I Melbourne med julegudstjeneste. 

krybbespil og BYO frokost.i det grønne. Vi 

havde omkring 100 deltagere til en hyggelig 

gudstjenste med deltagelse af koret aTempo og 

det lykkedes sørme også at få børn nok til et 

krybbespil. Tak til Barbara  Henriksen og 

assistant Karina fra Sydney og selvfølgelig til 

alle børnene, små som store, der deltog. Efter 

gudstjenesten var der frokost i haven, og det blev 

til nogle dejlige timer med lækker medbragt mad.  

 

Kirkekomiteen håber at alle har haft en glædelig 

jul og er kommet godt ind i det nye år.  

Endnu engang får Melbourne besøg af en af de 

danske assistenter fra Sydney. Denne gang er det 

Cordelia som lørdag den 8. februar kl. 17.00 vil 

sørge for hygge og godt selskab i Centrum.  Vi 

mødes ved Southern Cross Station kl. 17 og finder 

et hyggeligt sted, hvor vi kan få lidt at spise og 

måske en enkelt drink. Vi sørger også for, at der 

vil være diverse spil til hyggen. Senere kan vi gå 

igennem  China Town for at se udsmykningen i 

forbindelse med det Kinesisk Nytår. Fang 

Cordelia på facebook eller telefon 0422 748 075 

Er du ung, au pair, backpacker eller noget helt 

andet i Melbourne, så kom endelig og sig hej! 
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JULEMARKED I BRISBANE 

Af Merete Kern  Acting President 
 

Vores Julebazar, som er kirkens eneste 

indtægtskilde, blev holdt på en meget varm 

lørdag den 16. november 2019 i Brisbane. Det 

blev en stor succes takket været de mange 

frivillige, som gav af deres tid aftenen før 

bazaren, og hjalp med at sætte borde, stole, 

racerbane og overdækstelte op, og få de danske 

impoterede varer bragt til kirken. Tak til Ann 

Soe, Bent, Frederik, Asbjørn, Carlo, Harly, Lisa 

og Merete. Hanne kom også og satte sin flotte 

nissebod op. Også tak til alle de som bemandede 

salgsboderne på selve dagen, igen Ann Soes 

familie og Mette og familie. Tak til Anna, som 

igen i år stod for børnehjørnet, hvor børnene 

lavede flotte juledekorationer, julenisser og andre 

ting.  Tak til Pia, Carlo og familie for Lego 

racerbanen som blev godt brugt af børnene hele 

dagen.   

 

Tusinde tak alle sammen, uden jeres hjælp gik 

det ikke. Der kom rigtig mange mennesker til 

Bazaren, og der blev solgt mange varer. Der var 

dog lidt remoulader, makrel i tomat, torskerogn, 

kammerjunker, marcipan og slik tilovers. Men vi 

fik igen et bord i den danske klub ved Cafe 

Danmark 22. november 2019, og det lykkedes 

Asbjørn, Melinda og Pia at sælge godt ud af 

varene. Tak for jeres ekstra indsats. Stemningen 

var fantastisk. Den blev hjulpet af Kupeleja 

bandet med Kurt, som forsanger, på alle de kendte 

danske og engelske julesange, som vi kunne synge 

med på, ved hjælp af Steinar Johansen og hans 

lille kor at sangere.  Vores nye præst Anja Grønne 

Mathiassen kom med præmier til vores lotteri, 

hvor 1. præmie var en flot kurv med vin og varer.  

Tak til Melinda og børnene for deres ivrige salg of 

billetter.  Præsten holdt også velkomsttalen, og 

snakkede med vores kirkemedlemmer, det var 

hyggeligt, at møde hende. Folkedanserne under 

ledelse af Lis gav en opvisning, og bød derefter 

alle op til at deltage i dansen, og det gjorde rigtig 

mange. Den flotte Vikingeudstilling under Harly 

blev meget beundret, og den danske bager Britt, 

som havde mange lækre ting med, blev også godt 

besøgt. Ligeledes Imogens bod med broderier.  

 

I kiosken gik æbleskiverne, tak til Mette, Åse, Pia, 

Asbjørn og Lisa som bagte dem, som varmt brød, 

og de lækre ostemadder på Britts gode franskbrød 

og de store hot dogs var også populære. Der var 

meget travlt i køkkenet, hvor Lise, Eva, Birthe, 

Lisa og Merete arbejdede nonstop. Klokken 12 

noon begyndte oprydningen, og hvor var det 

dejligt, at så mange hjalp til med at tage af borde, 

vaske op, gøre rent, støvsuge og køre varer væk. 

Det betød, at vi kunne levere møderummet og 

legepladsen tilbage til kirken i opryddet og god 

stand. Tak til alle jer som hjalp til. 
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Af Pia Blak  
 

We were welcomed to St Mark’s Lutheran 

Church  by the stunning colours of the large and 

beautiful orange and red Poinciana Royal Flame 

tree that grows at the front of the church.  All 

year this tree provides lovely shade and then at 

this time of the year it really puts on a show.  

Inside the cool retreat of the church, 30 or so 

cheerful Danes eagerly embraced the Danish 

tradition of attending a Christmas church service 

in the lead up to Christmas.   

 

The service started with a small but very lovely 

Lucia procession to help set the mood.  Thank 

you girls.  You did a beautiful job and Magnus 

did a great job with the entrance and exit prayer. 

 

The church was filled with cheerful voices as 

everyone joined in the Danish Christmas hymns 

including ‘Det kimer nu til julefest’, ’Julen har 

bragt velsignet bud’, ‘Et barn er født in 

Betlehem’, ‘Dejlig er den himmel blå’ og ‘Dejlig 

er jorden’.    

 

This was the first service with our lovely new 

priest Anja Grønne Mathiaseen. She provided a 

great and inspiring sermon sharing the Christmas 

story of Jesus birth and the Christmas message of 

love and understanding. Thank you Maya and 

Isabella for doing the collections and to everyone 

who gave so generously to help keep the Danish 

Church going in Brisbane.  

JULEGUDSTJENESTE DEN 14. DECEMBER 

 

Afterwards everyone gathered in the hall under 

the church for some great Christmas cheer.  Thank 

you Joan for your effort in making and sharing 

amazing homemade ‘brunkager’ and ‘klejner’.  

They were gone in an instans.  Thank you also to 

everyone who attended the service and joined in 

the Christmas cheer afterwards over a cuppa and 

Christmas goodies and then helped to tidy up at 

the end.   

 

Your support and help is so valuable.T hank you 

Anja also for the invaluable preparation lesson 

conducted before the service for our two 

konfirmander Martin and Amalie. Last but not 

least, all of this would not have been possible 

without the small but dedicated ‘two man show’ 

of Carlo and Asbjørn who set up the church with 

lighting, sound system, air conditioning, handed 

out hymn books and flyers, got the children into 

their Lucia outfits, provided the music, brought 

and sold the remains of the imported Danish 

goods, set up the downstairs hall with tables, 

chairs, cheerful Christmas table clothes, turned on 

the earn, provided tea, coffee, cakes, biscuits and 

heated up the aebleskiver.  Thank you. 

 

On behalf of the Danish Church Committee in 

Brisbane, we would like to wish you all a fantastic 

and blessed Christmas and a wonderful and 

prosperous New Year.   

Merete, Pia and Asbjørn 

VIL DU VÆRE MED I KOMITTEEN? 

Af Merete Kern 
 

Kunne du tænkte dig at være med til at holde de 

danske traditioner ved lige? Være med til at 

skabe god stemning og glæde for menigheden i 

Brisbane? I det nye år ønsker vi at udvide vores 

komite, og vi søger derfor flere committee 

medlemmer. Så hvis du kender nogle eller selv 

sammen med en ven eller veninde har lyst til at 

hjælpe til, og gøre en forskel så ring endelig til 

enten Asbjørn på 0450 240 008 eller Merete på 

0409 911 313 for at få flere informationer.  
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