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Assistant's Corner Indhold
Af Maria Særkjær Jeppesen
Kære menighed.
Hvor er jeg ked af ikke at have haft særlig megen mulighed
for at møde jer alle sammen, inden jeg er nødt til at tage
hjem til Danmark igen. Som nogle nok ved, har jeg jo været
i Australien i et år nu, og har tidligere haft stor glæde af
kirken som et mødested for unge danskere. Det var et
sted, hvor jeg kunne skabe et netværk trods mit meget
isolerede arbejde som au-pair i Blue Mountains. Nu har jeg
så haft glæde af, at kunne være med bag kulisserne som
midlertidig assistent her i Corona-krisen. Kirken har været
utrolig stille, og det har af og til været svært at finde på
noget at lave, når nu de daglige aktiviteter var aflyst. Jeg har
dog været i stand til at finde nogle praktiske opgaver at
give mig til, hvilket blandt andet har resulteret i, at
biblioteket nu er blevet ryddet op og er meget mere
overskueligt end før. Da restriktionerne langsomt begyndte
at lette, betød det at jeg kunne begynde at holde
ungdomsarrangementer inde i Sydney. Det har jeg været
så glad for – især efter at have været isoleret i lang tid. Det
var så dejligt at få snakket dansk med jævnaldrende, høre
om deres oplevelser og se smilene på folks læber blive
større og større, efterhånden som samtalerne gled frem.
Jeg har også været heldig at møde nogle få fra menigheden
og komiteen. Anja og jeg har været inviteret ud til mange
utrolig søde og gæstfrie mennesker, og det har vi begge
været så glade for. Ærgerligt at jeg ikke har mulighed for at
få snakket mere med jer alle sammen. Nu går mit ophold
på hæld, og jeg vil helt klart se tilbage på det sidste år, som
noget jeg ikke ville bytte ud for noget andet. Både min tid
som au-pair, rejsende og ikke mindst: assistent hos den
danske kirke. Tak til alle i menighed og komite for at tage
så godt imod mig, og ikke mindst en kæmpe tak til
Anja for at være den bedste kollega, jeg endnu har haft –
hvor har vi haft mange hyggelige timer sammen!
Jeg håber på en dag at kunne komme på besøg igen, så jeg
vælger nu ikke at skrive farvel, men i stedet: vi ses.

Assistant's Corner

Pastor's Corner

Velkommen til Nikolaj

Committee's Corner

Komiteen under Corona

Hjemkomst

Tak

Nyt fra Melbourne

I en Corona-tid

Mennesker er som blomster

Nyt fra Brisbane

Konfirmations Tilmelding

AGM - Sydney

Faste Tilbud

Det Sker

Kalender

2
3
5
6
7
9

11
12
13
14
15
16
17
19
21
23



Australien passede på os, nu
er det vores tur til at passe
på Australien.
Af Anja Grønne Mathiassen

Med coronaen blev alt vendt om og vi har
alle
måtte finde os selv og hinanden i en ny
form. Ud over at alt det fysiske er ændret,
så vi pga. covid-19 restriktionerne ikke har
kunnet mødes fysisk i og omkring kirken –
så er kirken forsat et samlingssted. Kirken
er ikke begrænset af en bygning eller et
matrikelnummer. Kirken er det sted hvor
man må være uden at skulle være noget.

Den er et sted hvor ALLE er velkommen. 
Den danske statsminister Mette
Frederiksen udtalte for kort tid siden: ”Det
var svært at lukke Danmark ned, det bliver
endnu sværere at åbne igen”. Som præst
for den Danske Kirke i Australien kan jeg
med en lille ændring tilslutte mig
statsministerens ord -  ”Det var svært at
lukke kirken ned, det bliver endnu sværere
at åbne igen”. 
Det var svært at lukke kirken ned. Det er
svært at undvære det, man elsker. Og det
er svært at undvære dem, man elsker. Det
er svært at undvære kirken. 
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Pastor's Corner

Det er svært at undvære alt det liv og lyd,
som normalt er en del af den danske
kirke i Australien.
Og derfor er det vigtigt at huske på, at
kirken stadig er her bare i en anden
version. Med coronaen har vi set og
oplever at kirken også kan opleves på
internettet og i telefonsamtaler og i
bønner og i tanker og omsorgsfulde
handlinger og hvordan den nu ellers har
fundet vej på det seneste. Det har været
berigende at opleve at kirken ikke er
begrænset af sin fysiske form!

Australien passede godt på os da
coronaen brød ud og gjorde at vi,
sammenlignet med mange andre lande
kom godt igennem de første måneder. I
skrivende stund er man begyndt at åbne
op igen. At restriktionerne er blevet
fjernet betyder ikke at coronaen er
forsvundet. Den er her stadig, og vil være
her indtil der kommer en vaccine.
Jeg hørte en klog mand forklarede status
på coroanen sådan; ”I den nærmeste
fremtid skal vi leve med coroanen
iblandet os, og vi kan skal se coronaens
tilstedeværelse som ildebrande der
bryder ud her og der. Og det er derfor
vores opgave, på hver vores måde at
hjælpe med at slukke brandene, og
forebygge at de bryder ud, hvorend det er
muligt” Sagt på en anden måde - nu er
det vores tur til at passe på Australien og
hinanden. 

Det er vores tur til at vise forståelse,
omsorg og respekt overfor hinanden og
den måde, hvor på,  vi hver i sær vælger
at tage vores forholdsregler og passe på
os alle.



Nye Muleposer!

Kirken har fået designet nogle nye
muleposer som bliver solgt i vores butik
og webshop.
De er super lækre og vi er så glade for
dem og bruger dem selv regulært.

Hvis disse viser sig at være en succes er vi
åbne for at udvide til at få lavet andre
produkter som enten kan fungere som en
helt speciel souvenir for danske turister,
eller blot som en god måde for de lokale
at vise deres danske farver.

Som præst ved den Danske Kirke i Sydney
er jeg i ugentlig kontakt med et
præstekollegie på 19 andre præster og
kirkesamfund her i Pennant Hills og de
omkring liggende forstæder. I skrivende
stund er der ingen andre kirker der har
åbnet for fysiske gudstjenester,
kirkekontor eller aktiviteter i ved kirken. 

Vi snakker om at det er vigtigt at
kirken åbner sit hjerte og øjne for den
virkelighed, som vi står i lige nu. Vi
beder for kirken, vi beder for
menighederne, vi beder for dig. Og vi
tager vores ansvar dybt alvorligt.
Kirken har gennem alle tider spillet en stor
rolle, alt efter samtiden. Lige nu håber vi at
kirken forsat må være det
sted hvor vi står sammen, også når vi må
være hver for sig.

Ved kirken har vi forsøgt på bedste vis at
nå ud til jer via præstehilsner, e-mail,
telefonopkald, et kort besøg med afstand,
en lille hilsen i postkassen, og i bøn og
tanker, - og selvom det bliver endnu
sværere at åbne op igen, så arbejder vi
hårdt på det, og glæder os vanvittigt til
at kunne åbne kirkens døre for jer alle, og
til at jeg kan komme til Melbourne
og Brisbane og holde konfirmationer og
gudstjenester igen.

Tak for jeres forståelse, og for jeres
omsorg for hinanden og kirken.
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Kære læser
 
Mit navn er Nikolaj Thorngaard, jeg er 27
år gammel, og
den 1. Juli tiltræder jeg officielt stillingen
som ny ungdomsassistent i Den
Danske Kirke. Det ser jeg frem til!
 
Jeg glæder mig især til at hilse på alle jer
udlandsdanskere, der kalder Australien for
“hjem” både midlertidigt eller
permanent. Det bliver rigtig hyggeligt at
mødes over en kop kaffe eller til en
gudstjeneste og være fælles om
danskheden. Det tror jeg, at mange af os
trænger til efter et par hårde måneder
med coronakrise langt væk fra vores kære.
 
Skal jeg fortælle lidt om mig selv, så ankom
jeg til Sydney sammen med min forlovede
Amalie tilbage i januar. 
Vi har fået muligheden for at bo her i et
par år, mens hun er udstationeret som
journalist for Ritzaus Nyhedsbureau, og
det har allerede nu været særdeles
begivenhedsrigt. 
Vi har både oplevet bushfires og
lockdowns på nærmeste hold, men
heldigvis også alle de ting, der gør
Australien helt fantastisk som
gæstfriheden, solskinnet og de åbne
vidder. Det har været stort at se for en
gæv vestjyde fra Holstebro.
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Velkommen til Nikolaj

Jeg er desuden uddannet journalist, og
jeg har både været
ansat på Danmarks Radio og TV2 Nord,
mens jeg her i Australien mest har
arbejdet som freelancer. Jeg elsker sport
og spiller både fodbold, golf og
løber en del, og så holder jeg meget af at
lave mad.

Jeg håber at hilse på så mange af jer som
muligt i løbet
af foråret.

Med venlig hilsen
Nikolaj Thorngaard.



The turn of 2020 has made the world
encounter new challenges
to current ways of life. There is no doubt
that for us as modern people living
in a metropolis there are plenty of tasks,
busy weekdays, and long transport
times. One's leisure or personal time has
been reduced for many of us and it has
therefore become an asset that many of
us value highly. But as we live through
COVID restricted times for some, these
present days are filled with additional
hours we never knew we once had. I
know my routine has slowed and given
me a chance to reflect and re-examine
one’s journey through life. I asked myself,
am I heading in the right direction or just
a direction? I did though rediscover
myself that being “busy” isn’t a measure of
a life well lived. And what ultimately
matters is how we connect with each
other and how we love our neighbour.
There are lots of things I’m proud of and
achievements I have accomplished in my
career. But mostly, I’m grateful for all our
members and thankful for the
opportunity to serve alongside you as the
youngest member of our committee.
There may be some hidden silver linings
in these difficult situations we are
currently navigating through. 
Despite coronavirus times the church

keeps laying great foundations. The
church is assessing ways to upgrade our
facilities on an ongoing basis and recently
we have received a donation from DSUK
for a new smartboard which will be
arriving shortly. 

Our online website has been updated with
a fresh and vibrant look, while the web
shop has become more established.
During the last few months our online
sales have increased significantly due to
more people doing home cooking and a
more user friendly website and page. This
could not have been possible at all
without the ongoing support of Pernille
Lemming.

As the government starts to ease social
distancing restrictions, the church will be
opening its doors once again (with certain
limitations for now) ready to invite the
community back with shaking elbows. I
hope that come November it is business
as usual and the annual Christmas market
proceeds. 

The market is in many ways extremely
important and brings Danes together on a
festive day while at the same time allowing
us to invite the locals in Pennant Hills and
neighbouring suburbs to visit and
participate in our Danish traditions
proceeds. I welcome everyone back to our
church and I encourage you to embrace
the opportunity to catch up and reconnect
with one another again.

See you all soon.
Thomas Nielsen
Church Committee Member
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Komiteen under Corona

Peter Maibom

Vi gik en tur fra vores hjem i Beecroft til
Kirribilli. Det tog os 6 timer at gå de 25 km som tog os

gennem Lane Cove NP.

Pernille Lemming
Jeg var I New Caledonia da Australien begyndte at lukke ned.
Vi tog hjem fem dage før den planlagte dato da vi blev fortalt

at der ikke ville være flere fly derfra. Vi var i karantæne i 14
dage. Jeg arbejder normalt hjemmefra så de 14 dage gik

med arbejde og udover ikke at kunne tage ned og købe ind,
alt andet var ved det normale. Efter karantænen tog jeg ned
på kontoret da dette skulle flyttes og jeg hjalp med at pakke

sammen og få det flyttet. Alt i alt var der ikke meget som
ændrede sig for os.

Under pandemien har vi alle været udsat for store ændringer i vores hverdag, og vi har
alle været nødt til at tilpasse os den nye virkelighed, som vi er blevet præsenteret.

Udfordringer har der været nok af – lige fra hvordan man holder sig rask, til hvad man
skal lave, med al den ekstra tid mange pludselig havde. Følgende er et lille indblik
i, hvad medlemmerne af vores komité i Sydney har lavet, mens verden har stået

stille.

Mette Southwick

I ugen foer COVID-19 hentede vi vores lille ny familie
medlem  i Bathurst. Han er en Catahoula Leopard Dog-
staten Louisiana's 'national hund'.
Efter heftig debat fik han navnet Jaeger og han har bragt
liv tilbage til vores gamle hund.
At have en lille ny hvalp at holde af og traene fik
lange dage til at gaa hurtigt og gav anledning til masser af
smil og latter.
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Komiteen under Corona

Susanne Nielsen

Vi har renoveret vores fordør og vindue!

Mette Koch Petersen

Vi gik en masse ture i vores lokal område, det nød vi
hele familien.

Thomas Nielsen

Jeg har fået spillet en masse brætspil i løbet af
lockdown.

Hanne Bech Kennedy

Jeg er begyndt at strikke igen.
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Hjemkomst

Af Cordelia Johnston
Efter en noget voldsom og hurtig
hjemrejse, hvor Karina og jeg desværre
ikke havde mulighed for at sige personligt
farvel til jer alle, ankom vi
sikkert til Danmark. 
Sikke en anderledes hjemkomst, end den
vi havde forventet at komme hjem
til. Ingen velkomstfest og hver dag føltes
som søndag, fordi hele Danmark var
lukket ned pga. COVID-19. 
Det var næsten uhyggeligt, hvor stille
Århus var, når jeg kiggede ud ad
vinduet i de 2 uger i karantæne, som jeg
tilbragte hjemme i min lejlighed
afskåret fra alt og alle. 
Men til trods for det noget anderledes
Danmark jeg kom
hjem til, var det også en stor glæde at se
min kæreste igen og at vinke til min
familie fra 2 meters afstand.  
Det har været dejligt at være tilbage i
Danmark og komme hjem igen. Ofte
kan jeg fange mig selv i at tænke, at jeg
stadig befinder mig i Sydney og at
jeg snart skal på kontoret igen og have
min daglige hverdag i den Danske
Kirke. Mit hoved og mit hjerte kunne ikke
følge med da vi skulle rejse til
Danmark og det har betydet, at det har
taget mig et par måneder at vænne mig
til at være hjemme igen.

Bare det at stå på højre side af
rulletrappen og
hvilken vej jeg skal kigge, efter cyklister
kan stadig få mig til at komme i
tvivl om, hvor jeg skal se hen.
På trods af, at Danmark har været lukket
og nu langsomt åbner for grænserne igen,
har det ikke betydet, at udforskningen af
lille Danmark har stået stille (med
hensyntagen og afstand, selvfølgelig!). Jeg
har været nede og sige goddag til
Jellingstenen og har besøgt mange
strande og badet i det vilde hav på
Vestkysten. På én af mine ture rundt i
Jylland, har jeg også besøgt
Palmestranden
i Frederikshavn, hvor jeg fik en dejlig snert
af Australien med de smukke
palmer allevegne. Jeg tænker dagligt på,
hvordan det går jer i Australien og
håber, at I alle har det godt trods COVID-
19.
Kommer i nogensinde forbi Århus, så
kontakt mig endelig, jeg vil så
gerne hilse på jer og høre, hvordan I har
det. Men for nu, sender jeg et
virtuelt stykke rugbrød med posten til jer
alle sammen for hold op, hvor har
jeg savnet det mens jeg har været væk!

Mange varme hilsner herfra,
Cordelia
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Hjemkomst

Af Karina Schmidt
Kære menighed i
Australien.
Først og fremmeste
tak – tak fordi i har været så
imødekommende, tak for jeres dejlige
opbakning samt
mange smil under mit ophold hos Den
Danske Kirke i Australien. Nu sidder jeg i
Sønderjylland
og tænker tilbage på marts måned hvor
vores hjemrejse skete meget uventet og
pludseligt.
Jeg vidste inderst inde godt at det var det
rigtige valg at rejse hjem, men det
hele gik simpelthen for hurtigt for mig og
jeg havde ikke tid til at bearbejde
mine følelser og hvad der skulle ske før
jeg sad på flyet.
Men efter
hjemrejsen til Danmark tog jeg direkte i
karantæne. Tiden i karantænen gav mig
tid til at samle mine tanker, forholde mig
til fakta omkring situationen, få
læst en god bog samt acceptere at år
2020 slet ikke blev som antaget. Heldigvis
er der noget godt ved enhver situation og
i sidste måned startede jeg i
hjemmeplejen i Sønderborg i forbindelse
med COVID-19 så nu bruger jeg min tid
på at hjælpe udsatte gruppe mennesker
med at give dem en tryg og stabil hverdag
i en ny, anderledes og usikker tid.

Alle mine planer om at finde job i
udlandet samt rejser er sat på standby
indtil videre og jeg
har besluttet at prøve noget helt
anderledes i forhold til ferie; Jeg er i gang
med at planlægge ferie i Danmark. Nu
hvor jeg ikke får brugt mit pas på
udlandsrejser, så har jeg køb et ø-pas
som er et pas med oversigt over øer med
færge
adgang i Danmark. Så nu skal jeg samle
på stempler ved at tage på cykelferie på
Ærø, ø-hop i det sydfynske øhav samt til
Lolland og smage de lokalproducerede
varer. Det bliver spændende at se hvad
Danmark byder på!  Men en ting er dog
sikkert – når verden er ved
at være sig selv igen og jeg har økonomi til
det, så kommer jeg tilbage. Jeg
mangler at uddele en hel del kram samt
sige ordentligt farvel til jer samt
opleve resten af Australien og de
nærliggende lande som jeg ikke nåede i
første
omgang. Eventyret i Australien er et
kapitel jeg aldrig vil glemme – Jeg har
virkelig nydt det! Tak fordi jeg måtte være
en del af jeres hyggelig samfund og
chancen for at opleve Sydney samt
Australien. Tak for nu og pas på hinanden
på
afstand og indtil vi ses så har jeg
vedhæftet lidt billeder fra foråret i
Sønderborg. Klem Karina
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Tak til Vore Støtter

Sydney

Ann-Bett Felthaus
Anne Lise & Wolfgang Kraft
Bill & Jette Thompson
Birgitte & Peter Maibom
Birgitte Sjobeck
Birthe & Henrik Damkjær-Larsen
Colin Jones
Ebbe Bahnsen
Ehlen & Bent Skjellerup
Erik Kastholm Hansen
Esther Stevns
Finn & Vicky Jørgensen
Gitte & Andersen Lawaetz
Helge Møller
Helle Olsen
Inge Wydeveld
Inger Bloch
Irene & Otte N. Fredborg
Jan Klockmann
Jane Harrison
Jeanette Holst
Jørgen B. Christensen
Jørgen H. Markham
Karin J. Lyon
Kirsten Hodges
Kirsten & Olse Bachmann
Kirsten Gross

Sponsorer

Guld
Bonjour  Patisserie
Schur

Sølv
Euro-Center Sydney
Blue Water Shipping
Svitzer

Andre Sponsorer
Arla mayer Australia
IT Assist
Matzen Cargo

Der skal desuden lyde en stor
tak til alle de firmaer, som
donerer til The Danish
Christmas Market og til
Skandinavisk Market - samt alle
de private, som støtter med
frivillige arbejdstimer i løbet af
året.

Til alle støtter: Tusind tak!

Melbourne

Erik & Gillian Jensen
Jette Jensen
Henning & Else-Marie Horn
Bodil Nielsen
Birgitte Behn-Katz
Martin, Louise & Christian Sell
Gitte Lindegaard & Poul Nielsen
Pia Bengtsen
Marie & Jørgen Christensen
Marie Kjer-Nielsen
Niels Christian Glimsholt

Brisbane

Aase & Andy Brodersen 
Rie Rasmussen
Lis & Jorgen Skov

Sydney

Kirsten Merchant
Kirsten Olesen
Lars Bryndum
Lene Aldeguer
Lone & Tom Jansen
Marc Skjellerup
Marianne & Cai Kjær
Claus & Marianne Broeng
Michael Jakobsen
Penny & Peter Madvig
Peter Kristensen & Mie Olsen
Robert & Jane Christensen
Dr. Rosita Hohlenberg
Sinne Willumsen
Susan & Preben Poulsen
Susanne og Jørgen Nielsen
Thai Minh Huynh
Thomas & Ann Lone Dalhoff
Tina Kristensen
Tove Hansen
Ulla Fabian
Vagn & Bente Madsen
Vagn Jørgensen
Winnie Jensen
Kirsten & Helge Olsen
Inge Nielsen
Hans Søndergaard

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
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Nyt fra Melbourne

Af Pia Bengtsén
 
En stor tak skal lyde til den danske
klassiske guitarist Simon Thielke, som var
med til at gøre gudstjenesten den 8.
marts ekstra speciel. Simon spillede
Schuberts ‘Ständchen’ og Allegro-4.
Satsen
fra Bachs a-mol sonate. Hvad vi ikke
vidste den søndag i marts var at det ville
blive sidste gudstjeneste i nogle måneder,
og vi at derefter i bogstaveligste
forstand er blevet velsignet af Anja både i
online-gudstjenester og præstehilsener.
Tak til alle de medvirkende i disse
præstehilsener, men specielt til
kirkesanger Sofia Laursen Habelog
musiker Christopher Engel begge fra
Melbourne.
Covid-19 betød at vi desværre måtte
udsætte konfirmationen i april måned, og
vores planlagte tur til Poowong East i maj
måned. Konfirmation vil i stedet blive
afholdt når Den Svenske Kirke åbner igen
for gudstjenester, og vi håber at komme
til Poowong East i 2021. På komiteens
vegne håber jeg at alle er kommet
helskindet igennem de seneste
usædvanlige
måneder, og jeg glæder mig til at mødes,
når vi forhåbentlig snart igen må
samles til gudstjeneste i Toorak.

Konfirmationer
Af Anja Mathiassen

En ting er at få udskudt den tur til
Danmark som man havde glædet sig til –
men noget andet er at få udskudt sin
konfirmation på ubestemt tid! 

Jeg ved vi er mange der føler med vores
kære konfirmander i Melbourne og
Brisbane, som var så tæt på at skulle
konfirmeres, da landet lukkede ned pga
Coronaen.

Derfor er det også nummer 1 på kirkens
liste, af glædelige gudstjenester der skal
afholdes i Melbourne og Brisbane så
snart den Svenska Kyrka åbner op og vi
igen kan holde en gudstjenste. 

Kære konfirmander i Melbourne og
Brisbane vi er mange der tænker på jer,
og glæder os til at fejre jeres konfirmation
med jer ved den første givende lejlighed!
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I en Corona-tid
Af Pia Bengtsén, Melbourne

Covid-19 blev for
alvor en realitet da jeg den 21. marts
modtog et opkald fra
sundhedsmyndighederne og blev påbudt
at gå i selv-isolationen. Jeg havde lidt
letsindigt spillet bridge den 16. marts og
en medspiller havde siden testet
positiv. Hele bridgeklubben blev sendt i
selv-isolation. Heldigvis blev jeg
ikke syg og vi løb ikke tør for hverken mad
eller toiletpapir. Det var en
dejlig dag, da jeg endelig igen måtte gå ud
den 31. marts. 
Siden de første 10 dages isolation er der
gået over 2 måneder hvor Victoria har
været i lock-down indtil skolerne igen så
småt blev åbnet den 26. maj. Som påbudt
arbejder min mand hjemmefra og jeg var
heldig at kunne fortsætte mit lille job
som skolepatrulje. Trods meget få børn
blev det stadig prioriteret, at de
skulle komme sikkert til skole. På den led
føler os vi meget privilegeret. Men
vi har som alle naturligvis også været
mærket af situationen, specielt på det
sociale område. Vi går normalt meget på
restaurant og er medlemmer af
gastronomiske organisationer hvor de
kulinariske og det sociale aspekt
prioriteres højt. Det har derfor været os
magtpåliggende at støtte især vores

lokale restauranter ved at bestille take-
away eller få leveret mad i hvert fald en
gang om ugen.  Vi håber at vores lille
bidrag medvirker til
at restauranterne kan overleve. Men at
sidde hjemme og spise selv god mad,
bliver aldrig det samme som at være til
stede sammen med venner og familie.
For mit vedkommende har isolationen
budt på online bridge, online
fødselsdagssang for dronningen den 16.
april, online præstehilsen og
gudstjeneste, lidt DR-morgensang
med Philip Faber, to lagte puslespil, og en
hjemmestrikket ikke helt perfekt, men
dog yderst brugbar, cardigan. Min mand
fik hurtigt samlet sin fødselsdagsgave;
en James Bond Aston Martin legobil. Også
fik vi opdaget Zoom-møder og Zoom
corona-drinks med venner både i
Australien og udlandet. 6. juni blev så
dagen hvor vi endelig efter 2,5 måned
kunne gå ud og spise igen. Vores lille
italienske restaurant havde åbnet dørene
og når alle regler var iagttaget, kunne de
have i alt 8 gæster i deres lokaler. Det var
næsten som juleaften og meget specielt
igen at gå ud til middag. Nu håber vi så, at
Victoria snart åbner for flere mennesker i
restauranter og kulturelle arrangementer,
og for mit personlige vedkommende at vi
snart igen må mødes i Den Svenske Kirke
til gudstjeneste og frokost.



14

Mennesker er som Blomster
Af  Jasmin Graham-Smid, Melbourne

Mennesker er  lidt som blomster, vi har
også brug for vand,
føde og masser af omsorg. I starten af
denne mærkelige Covid-19 pandemi, 
plantede min mand og jeg grøntsager i
haven.
Mest fordi vi have brug for noget at tage
os til når nu vi ikke kunne tage nogle
steder hen, og der ikke engang er footy i
fjerneren.  Før jeg flyttede til Oz,
arbejdede jeg i hjemmeplejen i DK, det er
et arbejde jeg har elsket(Ja, man kan
sagtens elske at arbejde i hjemmeplejen)
og her i Melbourne arbejder jeg i en privat
hjemmepleje.

Min arbejdsdag ændrede sig meget
lidt, hvad det de daglige opgaver angik.
Men jeg fandt med lynets hast ud af,
hvor skrøbelige vi rent faktisk er. Uden
Gud at læne mig op ad, havde jeg ikke
klaret de forløbne 3 måneder. 
Det var ikke kun min egen frygt, men også
skulle jeg lytte, støtte og vise ekstra
omsorg for alle mine kunder. 

En opgave jeg har
gjort med glæde. Især når verdenen som
vi hørte det i nyhederne var ved at
falde fra hinanden.
Heldigvis hører vi dagligt at
mennesker er gode ved hinanden og
samfund der hjælper samfund. Det
vigtigste er
vel at blive ved med at spørge sig selv –
hvad ville Jesus have gjort. Det er
en god retningslinje for hvordan vi
reagerer på de forskellige situationer vi
lander i. Om det er i supermarkedet eller
om det er når du er ude og gå en tur
ved stranden.
Min tro på Gud, har holdt mig fra at blive
crazy i en
crazy tid.  Gud, min mand, vores have
med
alle grøntsagerne der bare bliver ved med
at vokse og naboens to katte Ralph og
Ted der adopteret os.
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Nyt fra Brisbane

Toms corona-tid

Sofia’s dimissionsfest på Macquarie Uni
blev aflyst, så vi holdt en ceremoni i
baghaven med deltagelse af venner og
familie i Sydney og i Danmark via Zoom.

Aftensmåltiderne nåede nye højder og
kogebøgerne er blevet brugt flittigt

Vi så de mest fantastiske solnedgange
(måske er de altid så smukke – og måske

tog vi os bare tid til at nyde dem?)

Marta startede som frisør for familien

Velkommen til Tom Jansen

Efter mange år i NSW flyttede Tom Jansen og hans hustru Lone sidste år til Maudsland
QLD. De og deres familie har i mange år bakket op om den danske kirke i Sydney og

været en fantastisk støtte og hjælp for Den Danske kirke i Sydney. Derfor er det også en
stor glæde at Tom har sagt ja til at sidde i komiteen for Den Danske kirke i Brisbane.
Komitten i Brisbane og præsten ser frem til et godt samarbejde og glæder sig over at

kunne byde Tom velkommen i komiteen, og hans familie velkommen til det danske liv i
Brisbane.
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Konfirmations Tilmelding

Er du født i 2007 eller tidligere, og har du
lyst til at møde andre på din alder?

Vil du gerne lære om kristendommen på
en sjov og spændende måde?

Vil du have en oplevelse for livet?

Så skal du konfirmeres!

Hvad skal der til?
Du skal være døbt, du skal deltage i
undervisningen og du skal gå i kirke et
antal gange.

Hvad koster det?
Det koster $375 for al undervisning,
konfirmandlejren og cermonien.

Hvornår er der undervisning?
Det afhænger af, hvor i Australien du bor:
nogle steder er der både
klasseundervisning og timer på Skype,
mens andre steder primært foregår på
Skype. 
Alle mødes dog til konfirmandlejren i
februar til en fantastisk weekend!

Læs mere på vores hjemmeside:

https://danishchurch.org.au/begiven
heder/bekraeftelse/?lang=da

Konfirmation 2021
Brisbane: 27. marts
Melbourne: 3. april
Sydney: 17. april

Konfirmandlejr: 26.-28. februar

Tilmelding:
Download blanketten på vores
hjemmeside, udfyld den og send den og
en kopi af din dåbsattest til
info@danishchurch.org.au



17

AGM - Sydney

Gudstjeneste: klokken 10:00
Alle er velkomne til at deltage i gudtjenesten lige
meget om man deltager i AGM efterfølgende.
AGM: klokken 11:00
Efter gudstjensten er der AGM i hallen.
Kirken er vært ved et let traktement for
deltagerne. Alle er velkomne!
Nomineringer af nye komitemedlemmer sker
senest en uge før AGM, så kontakt kontoret, hvis
du selv, eller en du kender, vil være med i
komiteen. 
Mail: info@danishchurch.org.au
Komiteen byder nye medlemmer hjertligt
velkommen!
Vi vil gøre opmærksom på, at kun betalende
medlemmer har stemmeret ved AGM, så hvis du
mangler at betale dit medlemskab for dette år,
er det en god idé at få det gjort.

Agenda for AGM
a) Open meeting, recieve apologies
b) Confirm minutes from last AGM
c) Recieve annual reports from: chairman,
minister, treasurer, auditor and other
servants of the church
d) Present and ratify Annual Statement to
Department of Fair Trading
e) Elect up to nine members
f) Appoint an auditor for the coming year
who is not the committee and is not
related to any mamber of the comettee
g) General business

Frederikskirken, 35 Hillcrest Road, Pennant Hills

Søndag d. 16. august 
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Faste Tilbud

Julehåndarbejdsgruppen
Tid: Hver onsdag klokken 10-13
Lokation: Frederikskirken

Hver onsdag mødes en flok kreative
damer til formiddagskaffe og hyggesnak,
mens de arbejder løs på smukt dansk
julepynt som sælges til årets julemarked.
Nye deltagere er meget velkomne! Det
samme er nye ideer og overskydende
materialer - smid det ikke ud, men kontakt
håndarbejdsgruppen. Måske det kan få
nyt liv som en nisse?

Au-Pair Netværk
Tid: Den 2. tirdag hver måned klokken 12
Lokation: Forskellige steder i byeen

Har du en dansk au-par ansat, eller
kender du nogen som har, så hjælp med
at udbrede kendskabet til netværket!
Au-pair netværket er stedet, hvor unge
danske au-pairs kan mødes og dele deres
hverdag og få nye venskaber
Hvis mogen har ansvaret for børn i løbet
af dagen er de meget velkomne til at tage
dem med. Få mere info på facebook
gruppen: "Danske au pairs i Sydney".

Ungenetværk
Tid: 1 gang om måneden - varierende tid
Lokation: Forskellige steder i byen

En gang om måneden samles unge
danskere i Sydney for at opleve forskellige
dele af byen mens der skabes venskaber.
Kender du nogen som kunne være
interesseret, så få dem ind på
facebookgruppen "Young Danes In
Sydney".

Legestue
Tid: 1. og 3. fredag i måneden 10-12
Lokation: 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.
Det forventes at barnets forældre er
medlem af Den Danske Kirke.
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Faste Tilbud

Syng i Kor
Tid: Hver anden onsdag klokken 19-21
Lokation: Hallen i Frederikskirken

I koret synges der både danske og
engelske sange og alle med en lyst til at
synge sammen med andre er velkomne
uanset alder og køn. Her er der lige så
stor fokus på hygge som på sang.
Kontakt korleder Merete Higginbotham på
tlf: 0478 631 000 eller 
mail: neback@aapt.net.au

Dansk Frokost
Tid: 4. onsdag hver måned klokken 13
Lokation: Hallen i Frederikskirken

Kom og få et lækkert hjemmelavet måltid
dansk mad i selskab med andre
dansksindede. Hver frokost starter med
en lille sang fra højskolesangbogen
efterfulgt af lækker mad.
Tilmelding er nødvendig så vi er sikre på at
have mad nok til alle.

Dansk for Børn
Tid: 2. søndag i måneden klokken 10:45-
13:30
Lokation: Frederikskirken

Her har dine børn mulighed for at lære
dansk i et hyggeligt miljø sammen med
jævnaldrende.Børnene er inddelt i tre
grupper efter niveau og alder. Der er
fokus på at kunne føre en samtale og
forstå sproget.
Få mere info på mail:
info@dansihchurch.org.au

Dansk for Voksne
Tid: Onsdag aften
Lokation: Frederikskirken / Skype

Her er der mulighed for ikke blot at lære
det danske sprog, men også at lære mere
om kultur, historie og samfundet som
Danmark er bygget op af.
Hvis du er interesseret så kontakt
kontoret på mail:
info@danishchurch.org.au
eller lærer Charlotte Schonbas på mail:
CSchonbas@yahoo.com.au
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Det Sker

Genåbning af kirken

Vi håber alle at kirken og alle de aktiviteter der er i og omkring kirken vil genåbne
hurtigst muligt. Formanden og jeg rådfører os løbende med andre kirkesamfund i
Sydney, vores skandinaviske kollegaer i Australien, NSW regerings retningslinier og
ændringer af restriktionerne – alt sammen for at afveje hvornår vi kan åbne op
igen og hvordan det gøres på bedste vis. Det handler om sikkerhed og sundhed
for alle i menigheden, for os der arbejder her, og det handler helt konkret om
kirkens forsikring. Til dags dato er der INGEN kirkesamfund i Sydney som har
åbnet op for aktiviteter. Dette omfatter også samlinger i mindre grupper eller
anden offentlig adgang i og ved kirkerne og de dertilhørende menighedslokaler. Jeg
og kirkekomiteen opfordrer til at vi alle fortsætter med at støtte hinanden og eventuelt
samles i mindre grupper i private hjem indenfor de restriktioner der er pålagt os.

Gudstjenester
Hurraaa vi har
åbnet op for gudstjenesterne i
Frederikskirken igen. Kirken er målt op,
der er gjort hovedrent, vi har købt masser
af håndsprit og alle kirkegæster skal
skrive sig ind i en bog. Pt må vi ikke have
nadver eller sang under gudstjenesterne,
så i stedet afspiller vi salmesang. Efter
gudstjenesterne er der stående kirkekaffe
og kringle udenfor. ALLE er velkommen og
vi beder jer om at holde afstand og
vise corona-hensyn. 
Der er gudstjeneste i Frederikskirken i
Sydney d.1. og d.3. søndag hver måned.

Julemarked 2020
Hvordan julemarkedet helt konkret
kommer til at se ud i praksis ved vi ikke
endnu. Men vi har mange spændede og
kreative ideer på tegnebrættet og glæder
os til at kunne afholde julemarkedet og til
at sprede den danske julehygge ud over
hele Australien. Det hårdt arbejdende
julemarkedsudvalg er i skrivende stund i
fuld gang med at bestille vare og hente
donationer hjem fra Danmark. Og trods
store udfordringer, forhindringer og
begrænsninger er håndarbejdsgruppen
også i gang med at nørke og kreare det
dejligste julpynt. I kan godt glæde jer – vi
lover jer, der bliver også et julemarked i
november 2021!
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Kalender
Følgende kalender gælder KUN hvis det er forsvarligt at mødes i større grupper. Følg

med på mail/facebook for at få at vide hvorvidt kirken er åben




