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Vil du række mig tålmodigheden?
I forbindelse med denne corona pandemi som vi hverken havde forudset, forventet eller var
forberedt på, - syntes jeg vi alle har gjort det godt. Vi har holdt afstand, sprittet af,  opmuntret,
trøstet, gættet, gisnet, håbet, udskudt, og givet afkald. Men nu er det som om vores tålmodighed
er ved at slippe op. Det må godt stoppe nu, så vi igen kan rejse, tjene penge og leve som vi gjorde
før.
Kender du til fornemmelserne i kroppen, når utålmodigheden har fået grebet om dig, og du
mærker en uro, rastløshed, aggressivitet, kort lunte, har dømmende tanker, irritation (især overfor
andre) og oplevelsen af, at verden er imod dig ?. 
Hvis du kender til det – så har du brug for mere tålmodighed. Tålmodighed anses desværre ofte
som en pasitivitet, der udspringer af afmagt og tab af kontrol. 
Modsat tålmodigheden står modet som noget sejt og kraftfuldt, som et prædikat vi gerne vil
erhverve os. Det er en udadvendt aktivitet, som udfordrer vores frygt. Det kan f.eks være at
springe ud i faldskærm, fjerne en edderkop, stille sig op og tale foran en forsamling, at sige sit
arbejde op og rejse jorden rundt, eller at melde ud til et andet menneske at man elsker ham eller
hende. At være modig er altså at tage styringen tilbage. 
Tålmodighed og mod opfattes ofte som hinandens modsætninger. Men rent faktisk ligger ”mod” i
selve ordet tålMODIGhed. Tålmodighed er at have modet til at tåle noget. Og tålmodighed kan
også handle om, at finde modet til at acceptere at der nogle gange er udfordringer, modgang og
modstand i ens liv, som kræver mere tålmodighed, tid, bøn, tro, håb og kærlighed, i stedet for at vi
giver slip og give op. 
 
En klog kvinde har sagt ”Mod brøler ikke altid. Undertiden er mod den lille stemme i slutningen af
dagen, der siger: ”Jeg prøver igen i morgen”. Tålmodighed er et af de dyrebareste
overlevelsesredskaber vi har, og derfor skal den trænes, dyrkes, vedligeholdes og rækkes til
hinanden igen og igen. Billedligt talt kan man sige at tålmodighed er som, når man har sået nogle
frø i jorden, så graver man heller ikke ned til frøene hver dag for at se, om de er begyndt at spire.
Nej, man venter (tålmodigt) på at blomsterne kommer af sig selv – og folder sig ud som de skal. 
En fantastisk måde til at træne sin tålmodighed på er, at begynde at bede. Dagligt at tage et par
minutter i stilhed, hvor man har slukket sin telefon, sidder stille og uforstyrret, folder sine hænder
og beder:
 
Gud, giv mig
sindsro til at acceptere de ting, 
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen. Amen
Reinhold Niebuhri 1932
 
 
Af Pastor Anja Grønne Mathiassen
 

Pastor's Corner
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Assistant's Corner
Jeg har nu været ved kirken i et års tid – og det er nu tid til at sige farvel til Kirken,
Australien og ikke mindst alle Jer skønne mennesker, som jeg har mødt i kirken. 

Jeg kom ind lidt fra siden, da Covid-19 gjorde sit indtog og det ikke var muligt for kirken at få
ungeassistenter fra Danmark. (Jeg elsker titlen ”Ungeassistent”, selvom den er lidt letkøbt – jeg
er jo ikke så ung længere). Jeg har lavet lidt af hvert i kirken - og har nydt det hele. Især mødet
med andre danskere, som kom og hentede danske varer eller havde spørgsmål. Som vi
danskere jo er så gode til, fik vi en lille sludder. Og mødet med danskere, når vi mødtes til
kirkens Events. Og fredage, hvor jeg har mødtes med Legestue-gruppen - dejlige børn, deres
forældre og bedsteforældre. Hvor vil jeg savne Jer alle. 

Vores familie på fire, inkl. to teenagedøtre, kom hertil i Juni 2019 på en udstationerings kontrakt
via min mands arbejde. Vi skulle være her i 2 år. Vi har boet i Coogee og har nydt stranden og
at gå ture langs kysten. Vi kom hertil med åbnet sind og glædede os til al det nye. Og nyt var
det, da vi kom til at bo i en lejlighed i en storby mod at bo på landet på en nedlagt landejendom
i lille Danmark med massere af plads omkring os. Vi har elsket at bo her. Hvad vi ikke vidste, før
vi tog afsted, var, at der ville være Bushfires og Covid-19, som har været årsag til at vores
ferieplaner løbende har måttet ændres. Familie og venner ikke har kunnet besøge os som
planlagt, men når det er sagt, så gør det ikke så meget. Vi har alligevel fået så meget godt med
os hjem i rygsækken. Vi kommer hjem og har haft så meget mere familietid disse to år mod
tidligere år, hvor jeg har været på arbejdsmarkedet. Her har jeg haft tid, og det har været et
stort plus for hele familien. Vi har nydt oplevelser sammen, rejst ud, spillet en masse spil, bagt
og hygget – nydt tiden sammen. Mine piger kommer hjem og har fået mange gode austraske
bekendtskaber, som hvem ved - de måske vil have livet ud, og engelskkundskaber, som man
kun får, når man er barn og bor i et andet land. Min mand og jeg har været på utallige bushwalk
– og den australske natur er virkelig noget, vi vil savne. Vi har fået mange gode venner hernede
og det er svært at sige farvel. Australien og australierne er virkelig kommet under huden på os.
Jeg tror altid, at vi vil have en del af os selv hernede.

Kirkens komitee gør, at kirken kan bestå og sørger for, at rammerne omkring kirken fungerer.
Kirkens medlemmer og alle Jer frivillige skal også nævnes. Uden Jer ingen kirke. ALLE er vigtige
og betydningsfulde for Den Danske kirke i Australien. Alle bidrager med noget godt. 

Sidst må jeg også lige nævne vores Pastor Anja. Hun er
en Super woman, som hun jo beviste til Fastelavn i år.
Hun sørger ikke bare for at holde Gudstjeneste. Hun
koordinerer, hun strukturerer, hun prioriterer, hun
kommunikerer, hun giver omsorg og har blik på alt og
alle - hun jonglerer imellem de mange opgaver, der er
så meget anderledes end at være ”almindelig” præst i
et dansk sogn. Og for dælen hun gør det godt. Den
Jernlady vil jeg virkelig savne. 

God vind til Jer alle.                   Mange kærlige hilsner                                                                    
                                                    Pia 
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Chairman's Corner
Vi har brug for hinanden!
 
Jeg så fornylig et indslag i nyhederne. Det handlede om Zoom, Teams, Skype og alle de andre video
platforme som er blevet så vigtige i vores liv. Platformene har revolutioneret måden vi kan
kommunikere på arbejdsmæssigt og med familie og venner. For dem af os som har familie i
Danmark er det helt fantastisk at kunne tale sammen med billede på over så store afstande.
Nyhedsindslaget handlede om, at det næste indenfor videokommunikation bliver 3D. Altså en
stærkere og mere virkelig oplevelse. Det lyder spændende. Specielt i en corona pandemi tid har
video kommunikation været guld værd.
 
Coronapandemien har jo yderligere acceleret en udvikling hvor vi i stigende grad kommunikerer via
elektroniske midler. Vi oplever også hvordan sociale medier gør det muligt for os alle at have
netværk baseret på vores interesser, hobbyer, overbevisninger, arbejdsfelt og så videre. 
 
Men det er også en udfordring for organisationer som Den Danske Kirke. De Danske Sømands og
Udlandskirker begyndte i en tid hvor man ikke havde adgang til kommunikation eller et fly tilbage til
Danmark hvis det blev nødvendigt. Da jeg var styrmandselev i 1982 og på 7 til 9 måneders lange
udmønstringer var højdepunktet breve hjemmefra, når man anløb havn og måske et ”modtager
betaler” opkald fra en mønttelefon i Vancouver eller Melbourne hver anden måned. Film var noget
man fik på store ruller fra Sømandskirken og så kunne man bytte dem næste gang man anløb en
havn med en Sømandskirke. Det kunne nemt være 3-4 måneder senere. I den situation var adgang
til en dansk kirke og kulturelt samlingssted utroligt vigtigt. 
 
Det bør derfor ikke overraske, at mange klubber og kirker med nationalitet som samlingspunkt til
tider har det svært i dag. Verden har ændret sig. Vi siger, at verden er blevet mindre i og med at vi
kan kommunikere så let og frit og kan rejse billigt og sikkert (i hver fald indtil for nyligt). På den
anden side ved vi også, at det moderne samfund anno 2021 med sociale medier,
videokommunikation og alverdens tilbud har medvirket til stigende angstfølelser og rastløshed hos
mange på trods af, at de fleste af os har højere levestandard end vores forældre og
bedsteforældre.
 
Det er derfor, at det er så vigtigt at holde fast i Den Danske Kirke som et holdepunkt og værested
for danskere og dansksindede. Jeg er glad for at kunne berette at vi har haft en række tiltag over de
sidste tre måneder og at langt de fleste har været godt besøgt. 50 deltagere til Påskegudstjeneste,
over 40 deltagere til Grundlovsdag, over 100 tilmeldte til Skt Hans plus mange andre spændende,
hyggelige, festlige og sjove arrangementer ført an af alle vores hårdtarbejdende dygtige frivillige!
Den ro og glæde man oplever efter en hyggelig Skt Hans aften eller en Grundlovsgudstjeneste med
efterfølgende frokost er meget tilfredsstillende. Den nærhed og det samvær man oplever i de
virkelige møder mellem mennesker kan ikke erstattes af selv den mest blændende computer
teknologi. Husk at blive ved med at støtte op om Den Danske Kirke, vi har brug for hinanden.
 
Af formand Peter Maibom



Invitation til

generalforsamling
 
VI HAR HERMED FORNØJELSEN AT
INDBYDE MEDLEMMER AF KIRKEN TIL
GENERALFORSAMLING KL.11:30 I
KIRKENS HALL EFTER GUDSTJENESTEN
SØNDAG D. 15/8-2021
 
KIRKEN ER VÆRT VED ET LET
TRAKTEMENT FOR DELTAGERNE.
 
KOM OG STØT OS VED AT DELTAGE!
KOMITEEN BYDER HJERTELIGT
VELKOMMEN!
 
VI VIL GØRE OPMÆRKSOM PÅ, AT KUN
BETALENDE MEDLEMMER HAR
STEMMERET VED
GENERALFORSAMLINGEN. SÅ HVIS MAN
MANGLER AT BETALE SIT MEDLEMSKAB
FOR DETTE ÅR, ER DET EN GOD IDÉ AT
FÅ DET GJORT.
 
STED: FREDERIKSKIRKEN, 35 HILLCREST
ROAD, PENNANT HILLS
 
 
(HVIS DER ER LOCKDOWN, HOLDER VI
DET ONLINE.)
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Kirsten was one of seven siblings, she recalls how her mother gave each child the task of making
Christmas decorations, for Kirsten it was making the classical ‘’paper stars’’.  That is how her
speciality craft began.  From her childhood days of making individual  Christmas stars for the family
Christmas tree, she has now created  many of her own designs, which are so popular at the Danish
Christmas Market. 
 
This classic Christmas decoration is called the Froeble Star, historically it goes back to the early
1800’s, named after Friedrich Frobel.  The Froeble star is made of paper strips, uniquely folded to
form a strong multi pointed star. Although mainly used as ornaments at Christmas time, they can
also be used to decorate gifts, or as special gifts throughout the year. 
 
Kirsten has been the designer of the ‘’Confirmation card’’ which has now become a tradition for
each candidate to receive at their Confirmation Service with the Danish Church in Australia.  The
face of the Confirmation card has stars in the form of a Cross, included in the card is wordings
from the Bible that each candidate has chosen for their card.  An incredibly special memento of
their Confirmation.
 
Seventy years has now passed since Kirsten first arrived in Australia with her husband Brian. For
several years after their arrival in Australia, they lived in regional Qld and NSW. During that time,
they raised two children Mark and Susanne. When moving to Sydney, Beecroft became their home,
which was close to their work and where they enjoyed the bush environment of Beecroft. Their
connection with the Danish Church as been very strong over the decades, with both Brian and
Kirsten being committed committee members for many years.  After Brian’s passing, Kirsten ‘down
sized’ to a village in Carlingford, still very close to the circle of family and friends that she has
formed over the years.
 
If you ask Kirsten the question, how many stars have you made over the years? Her response is
‘’hundreds of thousands’’.  Her supplies of paper strips needed for the stars, comes from many
sources, her niece in Denmark regularly sends packages, her son Mark is constantly cutting strips
and when the Danish Church receives supplies from Denmark there is often strips for stars
included.  Kirsten is very particular and creative about the type of paper and colours to ensure a
good quality star. She is known to the second-hand book shop at Pennant Hills where she will
often go in to buy music sheets/books, to be cut into strips for one of her star wreath designs.  A
great gift for music teachers or lovers of music.
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Medlemshjørnet
Meet our stars! 
Christmas time in Denmark is incredibly special, for many of us we
have wonderful memories that continue to this day. We remember,
the internal warmth from families, the Christmas table that was filled
with traditional delicacies and of course the Danish Christmas dinner.
For Kirsten Olesen, Christmas also brings back the memories of
making her own Christmas decorations.
 



Medlemshjørnet
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Kirsten remains a strong core member of the Danish Handcraft Group that meets every
Wednesday at the Church. Kirsten’s commitment to her craft continues 7 days a week, her
passion for keeping active means there is always some craft on the go – mainly the classical
Danish Christmas Stars for the annual Danish Christmas Market, the main fund raising event for
the Church.



Den Danske kirke i Sydneys nuværende formand, Peter Maibom blev valgt ind i komiteen i 1997, og
siden 2015 har han været formand for den Danske kirke i Sydney. Efter flere årtier har Peter nu valgt at
træde tilbage og give pladsen til nye gode kræfter. ”På kirkens og menighedens vegne skal der lyde en
stort tak til Peter for hans store engagement, godt samarbejde og imponerende indsats gennem årene." 
 
Næstformand Mette Southwick: Fra mig skal der lyde en enorm tak til Peter for de aar vi har
samarbejdet i menigheds raadet. Peter's insats har vaeret 150%. Vi har haft en engageret, enthusiastisk,
professionel og utraettelig formand. Under Peter's formandskab har der vaeret store udfordringer paa
mange omraader- der er ydet  et kaempearbejde fra Peter's side - isaer omkring vores byggeprojekt og
omkring skift af praest, for slet ikke at tale om de udfordringer det sidste aars COVID-19 har bydt paa.
Peter har med taalmodighed formaaet at holde styr paa vores komite og holdt os paa stoet kurs
omkring de maalsaetninger vi har haft for vores arbejde for kirken. Den helt klare hjertesag har altid
vaeret at fremtidssikre vores kirke- det arbejde Peter har lagt i den vil holde videre frem og er en
inspiration til os alle. TAK Peter
 
Peter Madvig: "Sig næmer nu tiden, hvor han må bort..." Nå, ikke helt bort, men kirkens glimrende
formand, Peter Maibom, må nu trække sig tilbage fra hvervet som Formand / Chairman i den danske
kirke, medhovedsæde i Frederikskirken. Vi, der tidligere har siddet på posten, fx Mette Southwick, Finn
Jørgensen og jeg selv, ved hvor meget, der kræves - men heldigvis har vi alle haft storartede
medarbejdere i kirke-komiteen og gode præster at arbejde for og med, samt opbakning fra
menigheden....uden disse, var det blevet for svært. Ikke at forglemme vore venner i DSUK. 
Tænk - jeg ophørte med at være formand i 2007 efter (altfor) mange år - men allerede før da havde vi
Peter Maibom i menighedsrådet! Jeg husker med taknemlighed hans stille og rolige væremåde og evnen
til at 'gå lige til sagen' uden at tabe sig i for megen snak og diskusion, en uundværlig medarbejder i
gruppen.
Uden tvivl, hans gerning som formand har været af kæmpe værdi for kirken, og jeg vil tilslutte mig
medlemmerne med at sige en stor tak og alt held i fremtiden. Peter, jeg er sikker på, din familie vil nyde
at ha' dig mere hjemme!   
 
Pastor Anja G. Mathiassen: 
Det er med stort vemod at jeg skal sige farvel og tak til kirkens dygtige formand gennem de sidste 7 år.
Jeg har både før min ankomst og i mine nu knap 2 år som præst her ved kirken set og oplevet at der er
stor respekt omkring Peters virke – både fra kirkens medlemmer, i komiteen og fra DSUKs sekretariat i
Danmark. 
I Peter Maibom har jeg mødt en kirkekomiteformand med visioner og ønsker for kirkens fremtidige
beståen og vækst, og som med hans forretningsmæssige erfaring og viden har været en uvurderlig
støtte og inspirator for mig som nyankommen dansk præst i Australien. Peter har lagt timer i at vejlede,
rådgive og lytte hvilked har været med til at jeg hurtigt har følt mig velkommen her og hurtigt er faldet til.
Jeg er dybt taknemmelig for vores tætte samarbejde, Peters humor og det venskab som er opstået. Jeg
ser frem til forsat at være en ven af Familien Maibom i Beecroft. 

Tak til Peter Maibom
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Working bee 2021
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We only have two more working bees left this year. Because of the Covid-19
Restrictions unfortunately we had to cancel the 2nd one. So come and join us for a
hygge and fun day, where we all help each other making this place an even better
place to meet. Vi ses.
 
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.



Arrangementer
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Foredrag ved forstander ved Diakonhøjskolen i Aarhus, Jens Maibom

Dato: Fredag d. 13. august kl. 18.30
Sted: Frederikskirken, Pennant Hills

”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!

Tilmelding er nødvendig til kontoret: info@danishchurch.org.au senest d.11 august 
Foredraget foregår på storskærm, mens vi hygger med kaffe og kage.

Dato: Søndag d. 15. august kl. 11.30
Sted: Hallen i Frederikskirken
i Pennant Hills

AGM  - Kirken er vært ved et let traktement for deltagerne

Fars dag med hakkebøffer og bløde løg

Efter gudstjenesten fejrer vi alle jer skønne fædre ved at invitere til en dejlig dansk herrefrokost
med hakkebøffer, bløde løg, sovs og kartofler. Samt en lækker dessert.  

Dato: Søndag d. 5. september kl. 11
Sted: Hallen i Frederikskirken
i Pennant Hills
 

Tree Top Climbing

Come monkey around with us! These obstacle courses up in the trees feature around 100
challenges taking participants from one tree to the next. There are various levels of difficulty to
allow you to push your limits at your own pace and learn great skills.

Dato: Lørdag d, 18. september
Sted: Central Coast
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Linedance og tysk pølsebord

 Arrangementer

Kirkens fødselsdag

Dato: Søndag d. 3. oktober kl. 11
Sted: Hallen i Frederikskirken
i Pennant Hills
 

Vi fejrer kirkens fødselsdag med et brag. Dejlige danske meterlange landgangsbrød med diverse
danske pålæg, samt en lækker fødselsdagskage. 

Program:
1.Meet at the Treetop adventure park
2.Climb the trees
3.Picnic BYO

TREETOP ADVENTURE PARK - PRICES
CHILD (3-9YRS OLD) $28.00
JUNIOR (10-17YRS OLD)Participants must be at least
1.4m tall. $38.00
ADULT (18YRS +)Participants must be at least 1.4m tall.
$48.00
FAMILY2 adults and 2 children or 2 juniors. 5%
Discount
GROUPS10 participants or more. 5% Discount
Senior / Student Concession $43

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. oktober kl. 11
Sted: Hallen i Frederikskirken
i Pennant Hills
 
Pris: nærmere information følger
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 Siden sidst
 Vores alle sammens danske bager Bonjour Patisserie er blevet solgt. Efter mange års

hårdt arbejde, har Hanne og Erik valgt at trække sig tilbage og nyde livet. 
Vi takker dem begge for det fantastiske dejlige samarbejde vi har haft med dem.

Bageriet har fået nye ejere, som vi gerne vil præsentere jer for her.
Welcome to Darin and Pia.

Hello My name is Darin Oldfield, my wife’s is Pia Oldfield and we have one 3 year old daughter –
Anna Grace. My wife and I met in Dubai and our daughter was also born there. I was in Dubai for 13
years and Pia my wife was there for 15 years. Whilst Dubai is a wonderful place to live in, we wanted
our daughter to be raised in Australia and be closer to family so when the opportunity became
available we came home February this year and became owners of Bonjour Patisserie in March. 
 
My background is in Real Estate and Pia comes from a family of bakers and her passion lies in
Patisserie. She has a professional diploma in Patisserie and has since joined the team of Pastry
Chefs in Bonjour Patisserie. 
 
We appreciate the support that the Danish Church and its community has given Bonjour Patisserie
over the years. Rest assured that all the Danish delights, bread and pastries will continue to be
available in Bonjour Patisserie. We look forward to meeting you in Bonjour and at next Danish fair in
November.
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Siden sidst
I maj havde vi et par super gode dage med vores Working bee. Vi startede dagen med
dejlig dansk frokost og bagefter, blev der med fælles hjælp og masser af sjov, arbejdet
på livet løs.

I juni holdt vi vores Grundlovsdagsfrokost. Det var en rigtig dejlig dag og en helt
fantastisk underholdende Grundlovstale. Det er altid hyggeligt, med noget dansk
samvær. 

I juli holdt vi et brag af en Sankt Hans fest med lige under 100 fremmødte. Det var en
super dejlig aften, vejret var godt , humøret var højt og snobrødene var varme. Så vidt
vides kom heksen også godt afsted. 



 
 
 
Nu er det tid til at tilmelde dig konfirmandholdet 2021-2022 ved Den Danske kirke i
Australien 
 
Er du mellem 13-15 år og har du lyst til at tænke mere over, og diskutere livet, døden, det gode
og det onde i verden, miljøet, sygdom, succes, kristendommen, tro, håb og kærlighed – så er det
her en enestående mulighed for dig. 
Konfirmandundervisningen er tilrettelagt for unge dansk-australsk-interesserede som bor i
Australien eller New Zealand. Undervisningen foregår over zoom. Der er 7 undervisningsgange
og en konfirmandweekend i februar 2022. Du får tilsendt opgaver som du skal lave forud for
zoom-undervisningen.  I den periode du modtager konfirmandundervisning skal du gå i kirke
mindst 6 gange, og hvis du bor i køre-safstand til den danske kirke i Sydney, Melbourne eller
Brisbane skal du deltage ved gudstjenesterne der.
 
Det er også muligt at følge konfirmandundervisningen i Australien og blive konfirmeret i
Danmark. Dette skal dog godkendes af den præst som skal konfirmere konfirmanden i Danmark.
 
Vigtige datoer:
 
1 september 2021 - Sidste frist for tilmelding– se nedenfor hvordan du tilmelder dig 
8 september 2021 kl.7pm - første undervisningsgang
25-27 februar 2022 i NSW - Konfirmandlejren i NSW
 
Konfirmationsdatoerne er:
 
Brisbane: 27. marts 2022 kl.14
Melbourne: 10. april 2022 kl.11
Sydney: 17. april 2022 kl.10 
 
Det koster $375 for al undervisning, konfirmandlejren og ceremonien. Og du skal være medlem
af den danske kirke i Australien for at deltage. Du tilmelder dig ved at downloade blanketten på
vores hjemmeside https://danishchurch.org.au  udfyld den og send den og en kopi af din
dåbsattest til info@danishchurch.org.au
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pastor Anja Grønne
Mathiassen på tlf. 042 106 3773 eller pr. mail: minister@danishchurch.org.au
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Tak for dit medlemsskab
 
Kære medlemmer af den danske kirke i Sydney. Som du måske har opdaget er et medlemsskab
af den danske kirke i Sydney steget. På et komitemøde i april 2021 besluttede kirkekomiteen, at
det var tid til at hæve medlemsskabet, og vedtog at et medlemsskab af den Danske kirke i Sydney
2021-2022 skulle  stige til $100 for voksen/familie og $50 for studerende og pensionister. 
 
Vi håber på jeres fortsat søtte og vil gerne benytte lejligheden til at fortælle jer, at vi er så utrolig
glade og dybt taknemmelige for jeres medlemsskab. Sammen med jeres søde tilbagemeldinger
til kirken, præsten, komiteen, assistenten og andre medlemmer, ser vi ikke kun jeres
medlemsskab som en økonomisk håndsrækning til kirken, men i lige så høj grad som en venlig
tilkendegivelse og anerkendelse af Den Danske Kirke i Sydnes tilstedeværelse. Vi har sagt det før,
og det kan ikke siges for mange gange – uden DIG og dit medlemsskab var her ingen dansk kirke. 
 
Har du lyst til at blive mere involveret i kirkens arbejde og mange kulturelle arrangementer, så tag
kontakt og vi vil elske at byde dig velkommen. Her er altid brug for ”varme hænder” og vi kan helt
sikkert finde en opgave til dig. Og sidst men ikke mindst – så husk, at du er altid velkommen til at
kigge forbi kontoret til en kop kaffe eller snak. 
Vi ses.
 
Den Danske kirke i Sydney
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Smagen af Danmark
 

I slutningen af juli fik vi igen fyldt op på hylderne i kirkebutikken med danske varer. Vi har blandt
andet nogle nye Haribo produkter, Click mix og Matador Mix dark som vi håber vil falde i god
jord. Vi har også fået brunsæbe, Karen Wolf tarteletter, og kartofler i glas. Kig forbi i kirkens
åbningstid eller klik ind på vores hjemmeside og bestil varerne der. Husk når du køber i
kirkebutikken så er du med til at støtte Den Danske kirke i Australiens eksistens – på forhånd tak
for enhver støtte. 



Nyt fra Melbourne
 
Så skete det igen. Victoria gik i lockdown, og vores gudstjeneste i maj måned måtte aflyses. I
skrivende stund er Greater Sydney i lockdown så, desværre, heller ikke i juli måned kan Anja
tage til Melbourne. Heldigvis har Senior Chaplain Hans Christiansen lovet at hjælpe os med
gudstjeneste og dåbshandling den 11. juli. En stor tak skal lyde på forhånd til Hans. Det glæder
os, at vi ikke behøver at aflyse Karlas dåb og at vi kan mødes til gudstjeneste med efterfølgende
frokost.
 
Trods nogen bekymring grundet lockdown i mange andre dele af landet, kan vi her i Victoria
glæde os over, at vi så småt vender tilbage til mere normale tilstande, med genåbne
restauranter, museer, teatre og biografer; og ikke mindste live sport. Godt nok skal vi bruge
mundbind inden døre, men det er en lille pris at betale for større frihed. 
 
I kirkekomiteen kigger vi ikke alt for langt ind i fremtiden, men glæder os blot over enhver
gudstjeneste, der kan afholdes uden problemer. Vores årlige generalforsamling regner vi med
at afholde søndag den 10. oktober når vores kasserer Martin Sell forhåbentlig er kommet godt
retur fra Danmark. Mere information vedr. AGM vil blive tilsendt direkte til alle medlemmer. 
 
Af Pia Bengtsén

Nyt fra Melbourne
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Long way home
Dansk sprog og danskhed i Australien
 
 
 
 
 
 
 
Gennem en række semistrukturerede interviews med 90 første- og anden-generations dansk-
australiere er denne bog et forsøg på at forstå, hvordan det står til med modersmålet her, hvor
dagligsproget er engelsk. Bevares, det indsamlede datakorpus viser tydeligt, at vores hjemlands
sprog halter, fordi der uvilkårligt smutter en del engelske låneord ind i danske samtaler. Vi gør,
hvad vi kan for at bevare vores modersmål for ellers, som en respondent udtrykte det, ”taber
[sic] man det”, og ”that’s a real skam!” I vores optik betyder det dog ikke, at vores medfødte kultur
dermed også automatisk halter - eller helt uddør – tværtimod! De indsamlede data viser tydeligt,
at vi er ultrakonservative på nogle områder, for eksempel med hensyn til flere af vores
medbragte traditioner. Juleflæskesteg, rødkål og brunede kartofler hører simpelt hen til en dansk
jul, selv i 38 graders fugtig sommervarme som i Darwin. Som en respondent så malerisk udtrykte
det, da en veninde tilbød at medbringe noget sushi til julemiddagen, fik at vide, at det skulle hun
”fandeme ikke, for maden er en af vores traditioner!” – og dem må der altså ikke røres ved.
Dannebrog bliver da også hejst på mangen en flagstang, når der er fødselsdag i familien; nogle
familier samles stadig hos deres gamle forældre til deres fødselsdage på plejehjemmet med
sang og flag, medbringende en kæmpelagkage med lys i.
 
Til spørgsmålet om statsborgerskab var det lidt overraskende at se, hvor mange danskere der
har boet i Australien i 30, 40 eller flere år først besluttede sig til at blive australiere efter
Danmark tillod dobbelt statsborgerskab i 2015; for dem er deres identitet åbenbart så tæt
knyttet til det danske pas, at de ”under ingen omstændigheder ville opgive det ”, som én
respondent sagde. 
 
Til trods for, at der kun var cirka 2,500 danskfødte australske borgere med i den sidste census i
2016, var der over 54,000, der opgav dansk som deres kulturarv. Det forsøgte jeg at forstå
gennem et par små analyser, som er udlagt i bogen. Ligeledes var det spændende at se, at
Queensland, dengang blot en koloni, tilbød “assisted passage” allerede fra 1860, og at
medlemstallene i de danske og skandinaviske klubber rundt omkring i landet stort set afspejlede
bølgegangene i de lokale staters økonomi. Om man skulle tillade svenskere (nordmænd og
”englændere”) fuldt medlemskab i klubberne gav flere gange anledning til heftige diskussioner,
som i sidste ende næsten altid blev løst i al fordragelighed pga klubbernes akutte pengemangel. 
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Nyt fra Melbourne

Det hævdes, at modersmålet er det, der over alle politiske, moralske og religiøse holdninger
binder os sammen, og at forsømmelse af sproget fører til sproglig såvel som til kulturel
åndenød. Vi, der bor her i Australien, nogenlunde så langt væk fra fædrelandet som man kan
komme, er godt klar over, at vores sprog nok lyder lidt affekteret i nutidsdanske ører. Hvis det er
et tegn på iltmangel som nogen hævder, får det bare være! 



Nyt fra Melbourne
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Fortsat fra forrige side:
 
Hjulpet godt på vej af den tidligere kirke- og undervisningsminister, Bertel Haarders
Danmarkskanon, blev de typisk danske karaktertræk diskuteret i de mange interviews. De tre, der
blev nævnt hyppigst var kønsligestilling, tillid og hygge, som også forekommer i
Danmarkskanonen. Det er ret interessant, af forfatteren Marie Caroline Bjelke Petersens mest
berømte bog, ”The captive singer”, blev udgivet på syv sprog i 1917 efter at have solgt 150,000
kopier på engelsk samt andre 40,000, der var blevet oversat til dansk. Dét hendes bøger blev
mest kendt for, var hendes holdning til kønnenes ligestilling, især kvinders rettigheder, på et
tidspunkt, hvor begrebet ”feminisme” endnu var ukendt.
 
Bogen omfatter ni kapitler og indeholder mange fotos såvel som citater fra interviewene og
henvisning til den litteratur, der er nævnt. Den kan købes hos Amazon. Senere vil i også kunne
købe den gennem den danske kirke.
 
”Bogen kan købes direkte fra Gitte Lindgaard til AUD $25 plus fragt. 
Kontakt Gitte Lindgaard på gitte.lindgaard@gmail.com”

mailto:gitte.lindgaard@gmail.com


20



Nyt fra Brisbane

21

Nyt fra Brisbane
 
Det er omkring 18 måneder siden corona-pandemien først rystede verden og vi er næsten
blevet vant til at forvente det uforventede, planlægge med forsigtighed og have en Plan B og C i
baghovedet. Det blev så til Plan B ved vores kvartårlige gudstjeneste søndag den 27. juni og
det var lige før den heller ikke gik. Covid var sluppet løs igen i Sydney og havde spredt sig
hurtigt med den nye Delta-variant, lige da Anja var parat til at hoppe på flyet til Brisbane. Igen
måtte hotel, bil og flyvebillet aflyses. Vi vidste ikke hvad der ventede lige om hjørnet, så det var
en svær beslutning for Brisbane kirkekomiteen – skulle vi aflyse eller ej. Vi tog chancen og
bestemte stadig at afholde gudstjenesten, for søde lille Emil skulle jo have sit navn. Det viste sig
at vi kun lige nåede det for krav om obligatorisk mundbind startede om tirsdagen og om
onsdagen var der 4 dages øjeblikkelig lockdown i Brisbane. Krisen var hurtig blevet national. 
 
Vi var så taknemmelige for at vi nåede at have en rigtig dejlig barnedåb i St Marks med Anja på
storskærmen. Det var vores anden barnedåb i år. Denne gang var det Lisa og Nicholas Bagger
Gurieff, der præsenterede deres 3 måneder gamle søn for at modtage sit navn - Emil Bagger
Gurieff. Der var et pænt fremmøde på 38 glade mennesker, spredt på hver anden bænk
igennem kirken. Familien på 5 plus deres faddere var et festlig og herligt syn, ved døbefonten.
Et andet sæt faddere var også til stede men via telelink, hele vejen i Danmark. 
 
St Marks egen Pastor Matthew Thomas stod for barnedåben og velsignelsen. Anja var på
storskærmen med en forudindspillet prædiken over teksten med splinten i andres øjne og
bjælken i vores egne og om at bygge broer i stedet for at sætte hegn op. Vi sang uden
mundbind og spredte stemning med fire dejlige salmer (I Østen stiger solen op, Nu titte til
hinanden, Du Herre Krist og Nu takker alle Gud) sammen med organisten Helen Stolz.   
Bagefter var menigheden samlet under kirken for hygge og dejlige friskbagte æbleskiver, takket
være den unge Mayas fantastiske bageevne. Tusind tak også til Mel, Lone, Isabella, Tom og
Asbjørn for deres store hjælp til opsætning og oprydning bagefter.
 
I september prøver vi noget nyt - i stedet for vores sædvanlige gudstjeneste holder vi en
familievenlig picnic med spil, leg, snak og hygge ved Simpson Fall hvor der også er mulighed for
vandretur til vandfaldet.  Der kommer mere information på Facebook / e-mail tættere på
datoen.  Anja er i Brisbane både lørdag og søndag og er klar til at møde enhver, som ønsker en
samtale.
 
Af Pia Blak 
(formand for den danske kirke i Brisbane)

Næste arrangement: 
Søndag 26 september, kl 11,
Simpson Fall Picnic Area,
Mount Coot-tha Forest
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Faste tilbud
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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?

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 og torsdag aften
Lokation: 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.
Undervisningen kører online, så du kan
være med uanset hvor i landet du
befinder dig.
Hvis du er interesseret så kontakt
kontoret på mail:
info@danishchurch.org.au
 

Kor
Tid: Hver fjortende dag 19.15-21
Lokation: Frederikskirken

Vores fantastiske kor er startet op igen og
der er plads til flere. Alle er velkommen
med det næb de nu engang har. Så kom
og vær med.
Hvis du er interesseret så kontakt
kontoret på mail:
info@danishchurch.org.au



Gudstjenester 2021
 

SYDNEY:
 
1. august kl.10
 
15. august kl.10 med efterfølgende
AGM/Generalforsamling.
 
5. september kl.10 med efterfølgende Fars Dag
herre frokost.
 
19. september kl.10
 
3. oktober kl.10 med efterfølgende
fødselsdagsfrokost for kirken.
 
17. oktober kl.10

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

Så vidt det er muligt synger vi og modtager nadver ved vores gudstjenester i NSW.
Vi holder os fortsat orienteret om diverse restriktioner. 

Hold øje med din email, vores facebook sider og Instagram.

MELBOURNE:
 
8 august kl.11
 
12 september kl. 11
 
10 oktober kl.11

 
 

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

BRISBANE:
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26 september – Picknic i parken kl.11
at

Simpson Fall Picnic Area, Mount Coot-tha Forest
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17 Railway Ave, Wahroonga 2076
Ph. 9487 7379  Mob. 0410 843 509



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

Andre
 

ANDRE STATER 

FONDE
Dannebrogsfonden, Melbourne 

GULDSPONSOR 
Bonjour Patisserie 

SØLVSPONSOR 
Euro-Center Sydney 
Blue Water Shipping 

ANDRE SPONSORER 
Arla Mayer Australia 
IT Assist 
Matzen Cargo
Vegmasters 

TUSIND TAK!

 

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 

Tak til vore støtter

Brisbane
 

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

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
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