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Pastor's Corner
Ro og meditation styrker hjernen
Schyyyy..... hvornår har du sidst haft et fuldstændigt roligt øjeblik? Og har du haft mere end blot et
øjeblik? Noget tyder på, at det for mange af os sker alt for sjældent og alt for kort.
WHO betegner i dag støj som 'den vestlige verdens plage', og undersøgelser viser, at hver femte
europæer - ud over den daglige baggrundsstøj både hjemme og på arbejde, online og offline –
også er udsat for generende nattestøj. Vi må igen konstatere, at mennesket bare ikke er designet
til at leve i 2021. Vi er ikke konstrueret med trafikstøj, baggrundsmusik, storrumskontorer eller
vaskemaskiner for øje og konstante bombaderinger af likes, nyheder, SMS og beskeder på vores
telefon. Vi er designet til, at larm og støj er noget, vi skal være opmærksomme på. På vagt over for
- noget vi skal reagere på! Gøre klar til at kæmpe mod eller flygte fra det farlige dyr, der er på vej.
Og sådan reagerer systemet stadig i 2021.
Studier fra University of Greensburg og National Institute for Occupational Safety and Health
bekræfter, at konstant udsættelse for støj øger kroppens stressniveau, og kan medføre
stressrelaterede lidelser. Det rigtig interessante er så, at vi i dag også ved en hel del om, hvad det
modsatte af støj - ro - gør for menneskehjernen.
Den dybeste og inderligste ro finder vi både fysisk og mentalt i meditation og relaterede
aktiviteter. Nyere undersøgelser fra bla. Harvard og University of Derby viser at meditation,
mindfulness og compassion training kan bevirke at hjernen reducerer aktiviteten i de områder, der
har med tankemylder, bekymring og selvkritik at gøre.
Når vi oven i det lægger, at et studie viser, at folk, der har trænet absolut ro og mediteret i mere
end 20 år, besidder hjerner, der ganske enkelt er bedre bevaret end ikke-mediterendes, så
begynder de mange mindfulness og meditations kurser at give mening på et helt andet niveau.
Indenfor kristendommen kender vi også til meditation. Mange forbinder meditation med en østlig
tradition, men kristen meditation har været en del af kirken siden oldkirken som en måde at
opleve Guds nærvær på. Ordet meditation kommer fra latin og betyder ”at gruble” eller ”at grunde
over noget”. De første kristne, der brugte meditation, var formentlig ørkenfædrene, som trak sig ud
i ørkenens ensomhed for at tilbringe det meste af deres tid i mediterende bøn. Siden har teologer
beskæftiget sig med meditation, og også de kristne nonne- og munkeordener har siden
begyndelsen brugt meditation som fast praksis i deres tro. I dag bruger mange meditation og bøn
som en kilde til at blive opladet og finde ro i en travl verden.
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Pastor's Corner
Bøn og meditation hænger tæt sammen.
I forbindelse med en gudstjeneste bliver der bedt flere bønner. Og nogen praktisere også at bede
morgenbøn, bordbøn og aftenbøn. Når man taler om bøn, forbinder de fleste det med noget, man
beder om, men det er ikke bønnens eneste formål. Jo mere man involverer sig i bøn, og fordyber
sig i en meditativ ordløs bøn, jo mindre forskel bliver der mellem bøn og meditation. Kristen
meditation er lyttende bøn, hvor man ved at lytte indad bliver bedre til at opfatte Guds vejledning.
Mange har en længsel efter at komme nærmere Gud, og at opleve en ro i deres liv, og her kan
kristen meditation være en hjælp. En af de gode ting ved kristen bøn og meditaiton er, at de kan
udføres alle steder, hvor man kan være uforstyrret. Det kan være hjemme i stuen, i naturen, i et
kirkerum, liggende på en græsplane og kigge op i himlen, eller man kan gå langs vandet.
Ørkenfædrene brugte små bønner, som de gentog igen og igen. En af de bønner som kristne
bruger i dag, er ”Jesusbønnen”. Det er en netop en meditativ bøn der kan ligge som en klangbund
når man søger ro og hvile i sit liv. Jesusbønnen lyder i sin enkelthed: "Herre Jesus Kristus, Guds Søn,
forbarm dig over mig."

Af Pastor Anja Grønne
Mathiassen

(Kilder: Hvad er kristen
meditation? af Marguerita
Hvid, og Ro tak! Stilhed styrker
din hjerne af Psykolog Henrik
Tingleff)
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Assistant's Corner
Hvad bruger du tiden til?
Tiden er noget vi alle holder øje med. Løber den fra os eller følger den med os. Er den
hurtigere end os eller langsommere. Man kan rent faktisk slet ikke definere hvad tiden er. En
ting er dog sikkert, vi holder alle sammen øje med den. Om morgenen er tiden det første vi
tænker på, om aftenen måske det sidste. Hvor meget tid har jeg her til morgen? Har jeg tid
senere idag? Hvor meget tid har jeg? Hvad har jeg tid til i morgen?
Fysikprofessor John Wheeler forsøger at definere tid ved at sige, at tiden er naturens måde at
undgå, at alting sker på en gang. Det lyder jo umiddelbart besnærende og rigtigt, men føles det
altid sådan? Føler vi netop ikke somme tider, at alting sker på en gang? Hvor meget fylder tiden
i dit liv? Har du tid til alt det, du godt vil? Kan du ændre på det, så du får mere tid?
Uanset hvad, så er tiden noget der bevæger sig jævnt fremad upåvirket af, hvad vi mennesker
foretager os. Så for os drejer det sig om, at fylde tiden med meningsfulde øjeblikke.
Den østrigste fysiker Ernst Mach sagde, at tiden er en abstraktion, som vi når frem til ved at
iagttage, hvorledes tingene ændrer sig. Men når tingene ændrer sig, hvad gør vi så? Følger vi
med tiden? Eller prøver vi at stoppe den?
Som assistent her i Frederiskirken bruger jeg min tid på mange forskellige ting. Jeg prøver f.eks.
at sammensætte et interessant og indholdsrigt newsletter, som du forhåbentlig vil få glæde af.
Bruger jeg så tiden korrekt? Er det et godt newsletter? Bruger du tid på at læse det? Hvad synes
du er godt eller dårligt, spændende eller urelevant? Jeg vil med glæde modtage mails om dine
forslag. Vi har denne gang oprettet et medlemshjørne, hvor vi har bragt en artikel om en af
vores medlemmer. En rigtig god artikel synes jeg. Har du også lyst og tid, til at deltage i nogle af
disse arrangementer, vi har planlagt for det kommende år?
Vi har alle sammen travlt med mange ting, men hvis dette kulturelle samlingsted, som
Frederikskirken jo er, skal fortsætte dens virke, så er det vigtigt, at vi har nogle dejlige
medlemmer, som kan og vil afse lidt tid til stedet. Det gælder både unge og gamle. Der kommer
bl.a 8 dage med working bees, de er spredt over 4 weekender og det ville være fantastisk
dejligt, hvis du havde tid og lyst et par timer, bare en af dagene, til at komme og give en hånd
med. Læs her i bladet hvornår det er. Har du ellers nogle forslag til vores newsletter eller andre
gode ideer eller input, så giv os et ring eller send os en mail. Jeg glæder mig til at høre fra dig,
når du har tid.
"Time is nothing else than the form of the internal
sense, that is, contemplation of ourselves and our
internal state”
Immanuel Kant, German philosopher
Af Charlotte Schønbas
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Chairman's Corner

Vi skal have ny formand!
Den 15. august er der årlig generalforsamling og det er tid for mig at takke af efter seks år på
formandsposten og omkring 20 år i kirkekomiteen. Det har været spændende, udfordrende og
sjovt, men det er tid til at lade nye kræfter komme til.
I kirkekomiteen er vi derfor gået igang med det vigtige arbejde at finde den næste formand for
vores kirke.
Formanden vælges officielt af kirkekomiteen efter at komiteen har været på valg på den årlige
generalforsamling. Det er dog at foretrække, hvis komiteen allerede inden AGM har en kandidat
som har lyst og energi til at påtage sig opgaven.
Mine vigtigste sager igennem min formandstid har været generationsskifte i menigheden,
byggeprojekt, finde en ny præst til at afløse Bente og familie og at holde styr på økonomien. Jeg
synes vi er nået et godt stykke af vejen med generationsskiftet, der er stadig masser at gøre, men
rejsen er begyndt. Byggeprojektet er klart, vi mangler bare pengene. Det var skuffende, at AP Møller
Fonden ikke ville være med. Nye kræfter må til for at gøre dette projekt til virkelighed. Anja har nu
været præst for os i over 18 måneder og det er en stor success, ingen tvivl om det. Endelig er der
regnskabet, det balancerer, vi har haft et par mindre underskud et par år, men vores
kassebeholding er stabil, hvilket er utroligt vigtigt for kirkens beståen og udvikling.
Over de næste par måneder vil vi via Facebook annoncering, direkte emails til vores
medlemsdatabase og andetsteds her i bladet give kirkens medlemmer og venner mulighed for at
række hånden op, hvis man har lyst til at blive formand. Det er naturligvis ikke sikkert, at man bliver
valgt, fordi man rækker hånden op og ligeledes er der ikke noget pres for at sige ja til udfordringen
hvis man alligevel ikke er sikker på at det er det rigtige.
At blive formand for den danske kirke i Australien er en fantastisk mulighed for at give tilbage til
vores alles fællesskab og gøre et stykke vigtigt velgørende arbejde. Den Danske Kirke er en markant
institution iblandt danskere og dansksindede i Australien. Det er kritisk, at kirken lever videre, som
det religiøse, kulturelle og sociale centrum. At være formand kræver, at man er parat til at være
leder for kirkekomiteen og kirken med alle dens medlemmer og repræsentere kirken overfor
besøgende, venner og forskellige interessehaver. Konkret betyder det, at man leder komitemøder,
som afholdes 10 gange om året. Man taler ofte med præsten om kirkedriften hvilket kan være stort
set alt mellem himmel og jord og man er indvolveret i økonomiske beslutninger sammen med
kassereren og næstformanden. Kirken får væsentlig støtte af Danske Sømands- og Udlandskirker
(DSUK) og formanden har derfor også en rolle med at vedligeholde det gode samarbejde med
DSUK i Danmark. Det skal nævnes at komiteen er en blanding af erfarne og unge og er som team
rutineret. Derudover mener jeg, at det er vigtigt, at man har gjort sig nogle mere langsigtede
strategiske overvejelser om hvordan kirken skal bestå og udvikle sig i tråd med kirkens rødder og
historie. Dine overvejelser vil sammen med komiteens input være styrende for hvordan kirken
navigerer fremtiden de næste år.
Hvis du synes, at ovenstående lyder spændende og du godt kunne tænke dig at vide mere så
kontakt
gerne
Anja
på
minister@danishchurch.org.au
eller
undertegnede
på
peter.maibom@ecowize.com.au. Se også annonce på side 20 her i bladet med mere udførlige
detaljer.
Af formand Peter Maibom
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Medlemshjørnet
Hej, jeg hedder Alex, jeg blev født i Sydney Australia og er efterkommer af en fange fra den første
flåde. Jeg blev gift med en australsk dansker, Elsa, i 1978, og vi har tre sønner, som alle er gift, og vi
har fem børnebørn.
I 1991 rejste vi som missionærer til Mellemøsten. Derefter tog vi til London i et år, hvor vi besøgte
Danmark flere gange for at se Elsas slægtninge. Vi vendte hjem til Australien i 1994, og i 1996 kom
jeg ind i State Rail Authority som telekommunikationsingeniør.
Den 4. december 2001 tog jeg hjemmefra på arbejde og forventede fuldt ud at vende tilbage den
aften, lidt vidste jeg, at der ville gå endnu 6 måneder, før jeg ville komme hjem.
Jeg begyndte at arbejde i Blue Mountains med en Telecoms engineering-revision af PA-systemet på
Leura station. Så mens jeg tjekkede højttalerne på stationsplatformen, skubbede en mand, der led
af paranoid skizofreni, mig ind i stien til et kommende godstog.
Jeg så toget komme imod mig, og jeg forsøgte at rulle væk. Hvad der så skete, ved jeg ikke, men det
næste jeg ved er, at jeg ligger på siden ved siden af skinnerne. Jeg forsøgte at rejse mig og kunne
ikke, jeg så ned på mine ben, og alt hvad jeg så var et rod overalt. Jeg sagde til mig selv ”Jeg spiller
ikke cricket for Australien i år,” så jeg kiggede på mine hænder og takkede Gud for at jeg stadig
kunne spille guitar. Alt dette skete i løbet af et millisekund, men når jeg gentager det i mit sind, er
det i slowmotion.
På en eller anden måde fandt jeg mig selv på ryggen og kiggede op mod himlen, og det var da, jeg
begyndte at bede til Gud om ting som: "Hvorfor mig ... hvad sker der!" osv. Da indså jeg, at jeg
havde brug for hjælp, og så begyndte jeg at råbe "Hjælp, hjælp!" da jeg hørte en stemme råbe "hvor
er du" råbte jeg "herovre", og i løbet af et par minutter fandt stationens assistent mig, så lagde han
en turnet rundt om mit højre ben og ringede derefter efter en ambulance.
På ingen tid ankom ambulancen med politiet. Mens ambulancefolkene tog sig af mig, interviewede
politiet mig om hændelsen. Derefter blev jeg transporteret til Katoomba hospital og derefter via
Care Flight til Nepean Hospital.
Jeg var stadig ved bevidsthed, da jeg ankom til Nepean skadestue, hvor jeg underskrev
frigivelsesformularen for at amputere mit ben. Jeg blev derefter sat i et induceret koma, og jeg blev
genoplivet omkring 4 uger senere. Manden, der skubbede mig, blev anklaget og fundet skyldig i
mordforsøg og befinder sig i en sikker mental institution, og jeg vælger at tilgive ham, selvom det er
meget svært at gøre det. I NIV-bibelen i indledningen til Salmerne står der "at hævne sig er en
handling fra den" stolte "" NIV s. 767 Og ”Gud er den store dommer over al uretfærdighed” NIV s.
768
Som pastor Jack Hanes har sagt "Du bliver aldrig nødt til at tilgive en anden MERE, end Gud har
tilgivet dig." Johannes 13:15 Jesus beder dig aldrig om at gøre noget for en anden, som han ikke har
gjort for dig. Dette er et valg, jeg tager, og sandsynligvis det sværeste, jeg bliver nødt til at tage.
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Medlemshjørnet
Miraklet
Natten efter ulykken, efter at lægerne havde opereret mig i over 14 timer, kom hovedkirurgen og
fortalte min familie, at der ikke var mere de kunne gøre, og at jeg ville være død om et par timer,
og det var på tide, at de skulle sige farvel til mig.
Mit blodtryk var ekstremt højt, og jeg havde haft et stort antal blodenheder (over 100) med en
hurtig transfuser. Min familie og præster fra min kirke samlede sig omkring mig og begyndte
derefter at bede for mig, så snart de begyndte at bede, begyndte mit blodtryk at falde.
Hovedkirurgen, professor Cartmill, sagde derefter: "Jeg ved ikke, hvad du laver, men fortsæt med
at gøre det, der er en ting mere, jeg vil prøve." Og så kørte de mig tilbage til operationsstuen.
Dette var det første af mange mirakler, der bidrog til min overlevelse. Jeg har haft 46 operationer
siden ulykken. 22 i de første 6 måneder var jeg på hospitalet og yderligere 24 i løbet af de sidste
19 år.
Da jeg vågnede fra mit inducerede koma, kunne jeg ikke tale (jeg havde en trakeotomi på plads),
jeg havde mistet al min muskelstyrke, og jeg havde mistet over halvdelen af min kropsvægt (40-50
kg). Alt var en døs; Jeg kunne ikke bevæge mig fysisk, og jeg var så svag, og jeg kunne ikke engang
skrive. Den eneste måde, jeg kunne kommunikere på var ved hjælp af alfabetkort.
Jeg troede, jeg havde mistet alt, der gør mig til en uafhængig person, og at jeg ville blive alvorligt
lammet for livet. Men jeg tog tre valg, som jeg var fast besluttet på at holde.
Mine tre valg (Mine tre Jellingsten)
1) TRO: Skønt Satan havde gjort sit værste for at ødelægge min familie og mit liv, ville jeg IKKE
stoppe med at tro på Gud Faderen.
2) FAMILIE: Mine familieforhold er de vigtigste ting i mit liv. Ikke biler, huse, guitarer, elværktøj eller
elektroniske gizmos osv.
3) VENSKAB: Jeg kom kun ud af hospitalet med hjælp fra det medicinske personale omkring mig.
Så jeg besluttede, at jeg ville være så behagelig som jeg kunne være, for at gøre tingene så lette
som muligt.
Jeg tilbragte 6 måneder på hospitalet,
I fire af disse måneder var jeg sengeliggende. Jeg var på ICU, kirurgisk og endelig rehabilitering.
Jeg forlod hospitalet i slutningen af maj i 2002 i en kørestol, og vejede ca. 50 kg.
Efter jeg forlod hospitalet spurgte mine arbejdsledere: "Hvad ville jeg gøre?" Jeg sagde, at jeg ikke
længere ville lave ingeniørarbejde, og at jeg ville studere musik. Så i februar 2003 begyndte jeg at
studere bachelor i musik. Det tog mig syv år at gennemføre, da jeg var nødt til at tage nogle
semestre til igangværende kirurgiske operationer, men i 2010 dimitterede jeg med en Bachelor of
Music (Distinction). I 2013 skrev og indspillede jeg min første cd "Hugging Hedgehogs", og i 2016
indspillede jeg min anden cd "The Echidna's Embrace." På den sidste cd var en sang kaldet “It's His
Blood”, som jeg indspillede med Maybelle Galuvao, og denne sang vandt ”John Lennon
Songwriting Award” i kategorien “Gospel” det år. Hvis du går til min hjemmeside
http://www.wollondillyproductions.com kan du læse mere information om min rejse, og hvor du
gratis kan downloade nogle af mine sange, herunder "It's His Blood."
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Medlemshjørnet
Her er fire billeder af mig.
Et før ulykken, et seks måneder
efter og to for at vise, hvordan
jeg er blevet genoptrænet

Af Alex Varlow
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Working bee 2021
1st Working Bee
Saturday 1st May from 9am – 12 pm and Sunday 2nd May from 12pm – 3pm
2nd Working Bee
Saturday 3rd July from 9am – 12pm and Sunday 4th July from 12pm – 3pm
3rd Working Bee
Saturday 4th September from 9am – 12pm and Sunday 5th September from 12pm –
3pm
4th Working Bee
Saturday 6th November from 9am – 12pm and Sunday 7th November from 12pm –
3pm
The main duties at the working bees will be cleaning, gardening and light maintenance
including painting. If you have a particular skill such as for example a trade we are very
interested in knowing in advance. Secondly you are welcome to bring your own tools if you
think they will come in handy. Everyone is welcome – there is always lots to be done.
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Arrangementer
Kom til Familiedag den 15. maj i Glenworth Valley og tag med til uformel, dansk BBQ
efterfølgende.
Den Danske Kirke i Sydney inviterer til en familiedag i Glenworth Valley - en time nord for Sydney.
Vi glæder os til en dag, hvor børn og voksne kan mødes i lidt andre rammer end sædvanligt. Lad
børnene (over 7 år - alle niveauer er velkomne) ride en tur, mens I hygger jer i de smukke omgivelser
eller hop selv med og oplev naturen fra hesteryg sammen med andre danskere.
Der kan også bookes pony-rides for børn under 7 år - se nærmere ved tilmelding direkte hos
Glenworth Valley Horse Riding.
Rideturen bookes individuelt og betales direkte ved tilmelding til rideskolen.
Efter rideturen har Mette Southwick lovet at tænde grillen og vi kører derfor lidt længere nord på og
griller vores medbragte mad og hygger os i haven med legeplads og flere dyr.
Tilmelding er nødvendig - se nedenfor.
Program den 15. maj:
10.30 Vi mødes ved Glenworth Valley Horseriding
11.00 2 timers ridetur for alle tilmeldte - store som små fra 7 år og op - i den smukke natur
13.15 Afgang til BBQ hos Mette og Mark Southwick (2,5 km kørsel)
13.30 Medbragt mad tilberedes på grillen og der hygges i haven
16.00 Tak for i dag
Tilmelding i 2 steps; book ridning direkte ved Glenworth Valley Horseriding og send os en mail, så
vi ved hvor mange, der kommer til BBQ;
1) Book 2 timers ridetur: http://glenworth.com.au/adventures/guided-horse-riding/ (vælg: "11am
Horse Riding - Trail Ride Adventure 2hrs” den 15. maj og skriv 'Danish Church’ i notes)
2) Tilmeld jer til BBQ: Send navn og antal personer I kommer til BBQ til xxx
Medbring:
Ridning: Lange bukser og lukkede, flade sko/støvler til ridning, solcreme og evt en trøje.
BBQ: Mad og drikke, bestik og tallerkener til BBQ og evt et tæppe.
Pris:
Ridning: §120 pr pers for 2 timers ridning (betales ved tilmelding til rideskolen)
BBQ er kvit og frit - medbring blot mad og drikkevarer til dagen
Tid og Sted:
15. maj kl 10.30-16.00
Glenworth Horse Riding: 69 Cooks Road, Glenworth Valley, 2250
BBQ: 1882 Peats Ridge Road (2,5 km north of Glenworth Valley - indkørslen på venstre side vil være
markeret med danske flag)
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig dag.
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Arrangementer
Sankt Hans aften i Maroota
Dato: Lørdag d, 19. juni
Sted:"Tallo-wira", 53 Floyds Rd., South Maroota, NSW, 2756
Kom og vær med til en hyggelig
aften med bål, båltaler og sang,
gløgg og æbleskiver.
Medbring madkurv,
snobrødspinde, havestole og
varmt tøj - og en lommelygte.

Linedance og tysk pølsebord
Vi inviterer vi til Linedance og et tysk pølsebord. Der kommer en
instruktør ud og guider os igennem en times Linedance. Bagefter er der
tysk pølsebord og en kold øl.
Linedance er en sjov måde, at få lidt motion på, man kommer til at
bruge det meste af kroppen, også lattermusklen. Linedance danses på
rækker uden partner og er for unge som gamle. Sagt på en anden
måde - alle kan være med.
Dato: Lørdag d. 17. juli kl. 11
Sted: Hallen i Frederikskirken
i Pennant Hills
Pris: nærmere information følger

Dansk middag og foredrag ved forstander ved Diakonhøjskolen i Aarhus, Jens Maibom
Dato: Fredag d. 13. august kl. 18
Sted: Frederikskirken.
”Mennesket er ingen ø - perspektiver på liv og tilværelse”?
Foredraget vil med afsæt i historier og fortællinger indfange et helt grundlæggende og afgørende
perspektiv ved vores fælles liv og tilværelse: VI ER IKKE ALENE.Mennesket er ingen ø - men en del
af en fælles verden, et fælles liv, et fællesskab.At det forholder sig sådan - at mennesket er vævet
ind i andre mennesker liv og færden - er naturligvis en påstand.Men sådan én af slagsen, der
ikke er til at komme uden om. Og hvorfor skulle man?Til gengæld kunne man passende overveje
hvilken betydning det får, at vi mennesker er overladt til…hinanden!
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Siden sidst
I marts havde vi en fantastisk dejlig dag med klinisk diætist Mette Koch Petersen, som
fortalte om Sense Diæt og det var en stor succes.

Skandinavisk præstemøde i den danske præstegård hvor den svenske, norske og danske
præst mødtes til godt kollegialt fællesskab.
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Siden sidst
I februar havde vi et brag af en fastelavnsfest. Der var flotte udklædninger og lækre
hotdogs og fastelavnsboller. Der blev kåret kattekonger og dronninger
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Siden sidst
I april holdt vi en hyggelig påskefrokost med dejlig dansk mad. Det var en rigtig hyggelig
dag.
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Siden sidst
Tak til Hanne Bech Kennedy
Hermed skal lyde en stor tak til Hanne Bech Kennedy som har valgt at træde af som kasserer
for den danske kirke i Sydney, da hendes nærmeste familie og fuldtidsarbejde kræver hendes
fulde opmærksomhed.
Hanne har været tilknyttet den danske kirke i Sydney igennem mange år, og har været kasserer
for kirken siden 2016. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Hanne, som har
været pålidelig og loyal i hendes engagement.
Hanne har været en trofast støtte og sponsor for kirken. Fremhæves skal Hannes arbejde som
kasserer og hendes store årlige donation af eftertragtede hjemmebagte småkager til
julemarkedet. Kirken og komiteen takker Hanne for den fine indsats, og er dybt taknemmelige
for den vigtige opgave og det store og tidskrævende arbejde som Hanne har varetaget igennem
årene.
Vi ønsker Hanne og hendes familie en forsat god tid sammen og glæder os over at Hanne forsat
vil være en del af kirkens menighed.
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Nyt fra Melbourne
Nyt fra Melbourne
Årets første gudstjeneste og konfirmation den 14. februar måtte desværre aflyses, da Victoria gik i 5
dages lock-down. Men endelig lykkedes det og Anja kom efter et år igen til Melbourne og holdt
gudstjeneste den 14. marts. Ingen altergang, men vi måtte synge, og vi skulle ikke bære mundbind. Så
kan det næsten ikke blive bedre. Samme dag var der også Fastelavn og indskrivning til Den Dansk
Skole, så der var pænt fremmøde.
Og efter et par nervøse uger lykkedes det sørme igen at få Anja til Melbourne til gudstjeneste og
konfirmation den 11. april. Vi havde ellers allieret os med den norske diakon Håvard Osland så vi
kunne have gennemført, men det blev heldigvis ikke nødvendigt i denne omgang. Med seks
konfirmander var vi glade for at Anja selv kunne gennemføre.
I marts holdt vi også igen ”rigtigt” komitemøde, dog ikke med de helt store beslutninger, da vi er lidt
forsigtige med at planlægge alt for meget. Vi havde i år håbet på en tur til Poowong East, men den tur
må desværre udsættes til 2022. Derfor bliver der normal dansk gudstjeneste den 9. maj efterfulgt af
dansk frokost.
Af Pia Bengtsén
Konfirmation i Melbourne d. 11. april
Det blev, som vi havde håbet, en dejlig festlig søndag med seks konfirmander, aTempo kor og en
godt fyldt kirke. Freja og Mathias fra Melbourne havde ventet et år på deres store dag, Leo og Laura
var kommet fra Sydney, og sammen med Nikolaj og Matias også fra Melbourne, var de alle glade for
at vi kunne gennemføre gudstjeneste og konfirmation. Det var kirkekomite og præst også. Der var
heldigvis dejligt varmt i kirken og de tilstødende lokaler da vejret bestemt ikke viste sig fra sin bedste
side. Rigtig mange blev til frokost der bestod af traditionelt dansk smørrebrød smurt af komiteen
søndag morgen. Tak til alle der mødte tidligt op. Også tak til aTempo der sang dejligt ved
gudstjenesten og den efterfølgende frokost.
Af Pia Bengtsén
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Nyt fra Melbourne

Singers Needed!
Do you value your Scandinavian or Nordic roots? Can you hold a tune? Do you either derive joy from
singing with others or, given the opportunity, think you might enjoy it? Then we would like to hear
from you!
aTempo is a small group of a Capella singers who would like to be a slightly bigger group. We are
inviting contact from both men and women who meet the above basics. All interaction is in English,
but we sing songs from all the Nordic/Scandinavian countries in the native language.
We practise on Wednesday evenings at the Swedish Church in Toorak from 7.30pm. If you can read
music, that will be a plus. We are a fun-loving group and hope you are too!
If this sounds of interest or you would like some more information, please contact Peter by either
mobile (0409 343 805) or email (peter.marke@hotmail.com).
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Nyt fra Melbourne
Her er så lidt af hvad der skete til Fastelavn her i Melbourne.
Efter Gudstjenesten var der så slå katten af tønden (Fastelavn) for børn og voksne. Der var utrolig
mange flotte udklædninger, der var virkelig gjort meget ud af det i år. Der var omkring100 til at slå
katten af tønden. Køen var lang, da der jo skulle holdes afstand og selvfølgelig var der præmier til de
bedst udklædte, som det var svært at vælge. Normalt vælges der 2, men der var så mange jeg syntes
der skulle have en præmie, så jeg fik fat i 4 ekstra gevinster, men hvis jeg havde kunnet, ville alle
havde fået en præmie.
Som altid var der hotdogs og drikke. Afstanden skulle også holdes der, så endnu en lang kø. Udover
hotdogs var der som altid kaffe/te og kage. En rigtig god dag med et dejligt socialt samvær med en
hel del nye som vi håber, at se mere til når der er arrangementer og måske også til Gudstjenesten,
som har en dejlig frokost bagefter og socialt samvær.
Af Jette Gier
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Annonce
Formand for Den Danske Kirke i Sydney.
Den Danske Kirke søger per 15. august en ny formand for en minimum periode af 2 år.
Formanden vælges officielt af kirkekomiteen efter at komiteen har været på valg på den årlige
generalforsamling. Det er dog at foretrække, hvis komiteen allerede inden AGM har en kandidat
som har lyst og energi til at påtage sig opgaven.
At blive formand for den danske kirke i Australien er en fantastisk mulighed for at give tilbage til
vores alles fællesskab og gøre et stykke vigtigt velgørende arbejde. Den Danske Kirke er en markant
institution iblandt danskere og dansksindede i Australien. Det er kritisk, at kirken lever videre, som
det religiøse, kulturelle og sociale centrum for danskere og dansksindede.
At være formand kræver, at man er parat til at være leder for kirkekomiteen og kirken med alle dens
medlemmer og repræsentere kirken overfor besøgende, venner og forskellige interessehaver.
Konkret består opgaverne blandt andet af:
Lede komitemøder 10 gange om året
Regelmæssige samtaler med præsten om kirkedrift hvilket kan være stort set alt mellemhimmel
og jord
Økonomi og økonomiske beslutninger i samarbejde med kassereren og næstformanden
Rekruttering af assistenter
Samarbejde med Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK)
Vi forestiller os, at du har nogen erfaring indenfor ledelse og økonomi og godt kan lide at arbejde
med mennesker. Det er kirkekomiteens ansvar at udvikle og gennemføre strategier vedrørende
kirkens beståen og udvikling i tråd med kirkens rødder og historie og det vil være din opgave at lede
dette arbejde .
Den Danske Kirke i Australien er en Luthersk kirke grundfæstet i den danske folkekirke. Kirken har
en omsætning på lidt over $200,000 om året og driftsbudgettet har historisk været i balance. Kirken
har derudover et fornuftigt niveau af likvide midler og ejer bygningerne i Pennant Hills. Kirken er et
aktivt medlem af og får væsentlig støtte fra Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Den
nuværende kirkekomite er en blanding af erfarne og unge og er som team rutineret.
Hvis du synes, at ovenstående lyder spændende og du godt kunne tænke dig at vide mere så
kontakt Præst Anja Grønne Mathiassen på mobil 0421 063 773 eller email
minister@danishchurch.org.au eller Formand Peter Maibom på mobil 0421 285 353 eller email
peter.maibom@ecowize.com.au. Alternativt send enten Anja eller Peter en ansøgning via email.
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Nyt fra Brisbane
I Brisbane var vi utrolig velsignet søndag den 28. marts, fordi vi kunne have vores danske
gudstjeneste som planlagt. Med kun 3 gudstjenester om året har vi ikke mange
muligheder for at mødes som et dansk kirkesamfund. Vores sidste gudstjeneste var
virtual med præst Anja på storskærmen på grund af Covid udbrud i Northern Beaches,
Sydney. Denne gang havde vi næsten en gentagelse med et Covid udbrud i det nordlige
Brisbane. Vi nåde det lige, for kun en dag senere erklærede Queensland Premier
Annastacia Palaszczuk en 3-dags Lockdown i Greater Brisbane.
Som mor til en af konfirmanderne var jeg særlig nervøs for at
Palmesøndagsgudstjenesten ikke ville ske. Min søn gik glip af sin konfirmation året før,
da Covid-19 først ramte, og gudstjenesten blev aflyst med kun en uges varsel. I året det
gik, voksede han 10 cm ud af sit jakkesæt. Vi måtte gå på tøj indkøb endnu en gang.
Til gudstjenesten så konfirmanderne fantastiske ud og de strålede af stolthed og lettelse.
Anja fortalte en sjove historie om et problem med flagermus i en kirke og hun delte
nogle gode visdomsord med konfirmanderne. Kæmpe tillykke til Martin Blak og Amalie
Andersen.
Ikke alene lykkedes gudstjenesten, men vi var også begejstret over at have en barnedåb
på samme tid. Iført en flot dåbskjole med blåt bånd blev baby Kasper ledsaget af en stor
spændt børneflok som ikke ville gå glip af noget ved døbefonten. Et rigtig flot syn. Stort
tillykke til Kasper Hammer og hans forældre Katrine og Michael.
Anja holdt en spændende prædiken, der fremhævede de forskellige personligheder som
deltog i Jesu indtog i Jerusalem på æslet. Det var en vellykket gudstjeneste og vi takker
de Skandinaviske Sangere som også underholdte os med to dejlige påskesalmer
'Påskeblomst hvad gør du her' og 'Påskemorgen slukker sorgen'
Efter gudstjenesten fortsatte festlighederne i hallen nedenunder, hvor børnene kunne
bolter sig på legepladsen, og de voksne kunne nyde et glas champagne, kransekage og
chokoladedåbskagen. Lokalet var fyldt med latter og gode samtaler. Det var vidunderligt
at se så mange dejlige festligheder på en dag. Tusind tak til alle som deltog, til komiteen
og specielt til komite ægtefællerne Melinda og Carlo plus deres børn for alt deres hjælp
og støtte.
Næste gudstjeneste: Søndag 27. juni, klokken 14:00 i St Marks, Mt Gravatt
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Nyt fra Brisbane
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Faste tilbud
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Julehåndarbejdsgruppen
Tid: Hver onsdag klokken 10-13
Lokation: Frederikskirken

Legestue
Tid: 1. og 3. fredag i måneden 10-12
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?

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.

Dansk for Børn
Tid: 2. søndag i måneden klokken 10:4513:30
Lokation: Frederikskirken

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

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

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

Gudstjenester 2021
Det er nu igen muligt at synge og modtage nadver ved vores gudstjenester i NSW.
Vi holder os fortsat orienteret om diverse restriktioner.
Hold øje med din email, vores facebook sider og Instagram

SYDNEY:

MELBOURNE:

2. og 16. maj kl.10
6. og 20. juni kl.10
4. og 18. juli kl.10

9. maj kl.11
13. juni kl.11
11. juli kl.11

I Frederikskirken
33-35 Hillcrest Rd.
Pennant Hills NSW 2120

I den svenske kirke i Toorak
21 St Georges Rd
Toorak VIC 3142

Efter gudstjenesten d. 6 juni kl.10
fejrer vi Grundlovsdag med dejlig
frokost, tale og sang i
Frederikskirken.
BRISBANE:
27 juni kl. 14
I St Mark's Lutheran Church
71 Newnham Rd.
Mount Gravatt East QLD 4122
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17 Railway Ave, Wahroonga 2076
Ph. 9487 7379 Mob. 0401742 896 Mob. 0401 635 541
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Tak til vore støtter
Sydney
Kirsten & Ole Bachmann
Familien Bahnsen
Claus og Marianne Broeng
Lars Bryndum
Jorgen B. Christensen
Robert & Jane Christensen
Thomas & Ann Lone Dalhoff
Ann-Bett Felthaus
Irene & Otto Nielsen Fredborg
Kirsten Gross
Erik Kastholm Hansen
Tove Hansen
Jane Harrison
Kirsten Hodges
Jeanette Holst
Thai Minh Huynh
Michael Jakobsen
Winnie Jensen
Finn & Vicky Jorgensen
Vagn Jorgensen
Marianne & Cai Kjaer
Jan Klockmann
Anne Lise & Wolfgang Kraft

Sydney
Tina Kristensen
Birthe & Henrik Damkjaer-Larsen
Gitte & Anders Lawaetz
Karin J. Lyon
Vagn & Bente Madsen
Penny & Peter Madvig
Birgitte & Peter Maibom
Jørgen Havkrog Markham
Kirsten Merchant
Helge Moller
Susanne & Jorgen Nielsen
Kirsten Olesen
Helle Olsen
Kirsten og Helge Olsen
Peter Kristensen & Mie Olsen
Susan & Preben Poulsen
Birgitte Sjobeck
Ehlen & Bent Skjellerup
Esther Stevns
Bill & Jette Thompson
Sinne Willumsen
Inge Wydeveld

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

Brisbane
Andy & Aase Brodersen
Rie Rasmussen
Lis Og Jorgen Skov
Lone & Tom Jansen

Andre
ANDRE STATER
FONDE
Dannebrogsfonden, Melbourne
GULDSPONSOR
Bonjour Patisserie
Schur
SØLVSPONSOR
Euro-Center Sydney
Blue Water Shipping

ANDRE SPONSORER
Arla Mayer Australia
IT Assist
Matzen Cargo
Vegmasters
TUSIND TAK!
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Kalender

