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Ved julelampens skær

"Nu ringer juleklokkerne fra den gamle landsbykirke, tonerne ringer og trænger ind i mit sind. Ingen
klokker klinger så smukt som juleklokkerne fra vor barndomsby. Jeg hører endnu deres dybe, milde
klang og ønsker, de vil ringe for mig hver jul og følge mig på min rejse til barndommens land." 
Morten Koch 

I mit barndomshjem havde vi mange juletraditioner. En af dem var 1. juledag, hvor vi samledes
hos mine bedsteforældre med onkler og tanter og fætre og kusiner. Sidst på eftermiddagen blev
de levende lys tændt på juletræet, som stod i den fine stue. Der var kun hvidt julepynt på mine
bedste forældres juletræ. Hvide flettede julestjerner, hvide engle, der blæste i basuner og var
klippet ud i karton, hvide stearinlys, fehår og en lysende stjerne i toppen. Når vi alle havde gået
om juletræet og sunget julesalmer, satte vi os ned og min bedstemor læste en julehistorie fra et
julehæfte, der hed ”Ved julelampens skær”. 

Det var alle opbyggelige fortællinger med et budskab til eftertanke. Jeg husker især en fortælling
derfra. Det var fortællingen, om en landsbykirke som havde en ejendommelig kirkeklokke, hvortil
et sagn var bundet. Sagnet sagde, at under den årlige juleindsamling, hvor menigheden skulle gå
op forbi alteret og lægge deres gave på alterbordet, da ville kirkeklokken begynde at ringe, når
den største gave blev lagt. I flere år havde klokkerne ikke ringet, men et år var der gået rygter
om, at den største gave ville blive skænket og kirkeklokken ringe dette år. Det år, fandt
menigheden varmen i den tætpakkede kirke, mens sne og kulde slog mod ruderne. 
Under salmen, efter prædikenen, begyndte menigheden at bevæge sig i en lang række op mod
alteret, for der at lægge hver sin gave. Sognets herremænd og godsejeren var der også, og de
blev fulgt til alteret af alles øjne. Der var en absolut stilhed, når en af dem lagde en pengepose
på alteret. Alle lyttede men ingen kirkeklokke ringede. 

Pastor's Corner
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Rækken af kirkegæster, der gik til alteret for at skænke deres gave, blev kortere og kortere. Den
sidste i rækken var en af de alt for mange bønder, der tidligere på året havde måttet gå fra sin
slægtsgård pga. en høst der slog fejl. 

... fortsættes på næste side



17 Railway Ave, Wahroonga 2076
Ph. 9487 7379  Mob. 0410 843 509
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Forsat fra forrige side...

Glædelig jul.
Af Pastor Anja Grønne Mathiassen

I det øjeblik han lagde sin eneste og sidste lille mønt på alteret og menigheden havde forliget sig
med, at kirkeklokken heller ikke ville ringe i år – da lød det smukkeste og klareste klokkespil fra
kirkeklokken. Den største gave var skænket. Det som for verden ikke blev regnet for noget, havde
fundet Guds nåde. 

Hele denne julehistorie var fortalt i bedste Morten Koch stil og budskabet om, at vores
menneskelig målestok for retfærdighed og uretfærdighed, fastlåste tanker og tro, blev endnu en

gang vendt på hovedet. For lige netop der, hvor alle
statistikker og prognoser og forudsigelser blev sat ud af
spil – der landede julebudskabet til os alle i mine
bedsteforældres stue det år. 

 I dag er der måske ikke meget Morten Koch over vores
jul – og jeg kender ikke nogen, som længere læser højt
fra ”Ved julelampens skær” men budskabet og
kirkeklokkerne fra min barndomsby klinger stadig og
minder mig om, at der er et håb og en glæde til os alle,
som ikke hviler på vores præstationer, diagnoser, skyld
og skam og gode gerninger. 



It is also the time of the year when we hold our Annual General Meeting!

This year, for the first time since 2019, it was held in person at the church. It was lovely to meet
again in our newly renovated hall and be able to enjoy lunch together as we looked back over
the previous year and started to look ahead to the new. 

At the AGM, in my reflection on the past year, I highlighted how our church managed to
successfully navigate a difficult environment impacted by COVID in a way that nevertheless saw
us connect, celebrate, and enjoy many activities together, both face-to-face and online. 
But I also noted that our services have been more sparingly attended since the last lockdowns
ended. We know from reports from DSUK and churches here in Australia that we are not the
only ones seeing this trend. In fact, volunteering, community and church groups are all
experiencing that people have not yet fully returned to ‘normal.’ 

It is my hope that, as we all refresh and feel more motivated to go out again, we will see
attendance increase. Especially in these times, when there is so much change and upheaval
around us, the church can offer a quiet space for reflection and the community connections
which are so central to our wellbeing. Come along to our beautifully refurbished church and
enjoy the insightful and inspiring sermon by Anja and have a chat with your fellow community
members over a cup of coffee. I promise you will walk away with an extra spring in your step! 

At our AGM, we elected two new members to the Church Committee. Welcome to Joachim
Steen-Larsen and Finn Jørgensen. The Committee now consists of Anja, Mette Southwick (Vice
Chair), Joachim (Treasurer), Finn (Secretary) and me (Chair). Thank you to Britta Bruce, Thomas
and Suzanne Nielsen who retired from the Committee. We are grateful for their contribution.  

The Committee is currently focussed on preparations for our big annual fundraiser the
Christmas Market. Please help where you can. The funds we bring in at the Christmas Market are
vital for the financial health of our church. 

September marks the beginning of Spring in Australia. Flowers are in bloom and remind us of yet
another opportunity to renew and revitalise. 
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Chairman's Corner

... fortsættes på næste side
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Other focus areas include the renovation of the kitchen which is now underway thanks to
generous donations and the hard work of our Building Committee. We also have plans to
renovate the ageing downstairs facilities, including the roof of the annex, the craft room and
shop. We hope that these projects can be completed this Financial Year, provided funds and
trades people are available. 

The Committee with Anja are also considering new 
innovative ways to refresh our church services. This is
important if we want to attract young people and those
who are less familiar with the traditional church service.
If this is something that interests you, please contact
Anja. We would love to hear from you. 

Finally, to all of you who are already volunteering for the
Danish Church or supporting us in any capacity. Thank
you and please know that your contribution is much
valued and appreciated. 

Forsat fra forrige side...



Der er igen legegruppe i kirken, for børn på 0-5 år. Vi mødes i uformelle rammer med et par
planlagte aktiviteter for børnene, der efterfølgende har rig mulighed for at lege frit. Der er kaffe
og the på kanden, så medbring en formiddags-snack og 
godt humør og mød andre børnefamilier med relation til Danmark.

Den føste og tredje fredag i måneden kl 10-12
Sted: Frederikskirken 33-35 Hillcrest Rd. Pennant Hills, NSW, 2120

Igen i år holder vi juleaften i Frederikskirken, og alle er velkomne, hvad enten man er fastboende
eller på gennemrejse. Vi er fælles om forberedelserne, og sammen skaber vi en ægte dansk jul
med mad, hygge, salmer og selvfølgelig en pakkeleg. Mere info på side 12.

Lørdag d. 24. december kl. 16
Pris: $50 pr. pers, betales ved tilmelding til info@danishchurch.org.au eller 02 9980 8223

Youth Network

Kom til Jul for børn, og vær med, når vi holder familie-gudstjeneste med Luciaoptog og
derefter hygger os i hallen, med kreative juleaktiviteter, juletræ og lidt lækkert til de små
julenisser. Vi har tøj og lys til de børn der vil være med i luciaoptoget.
Det bliver en hyggelig dag - og har I nissehuer liggende så tag dem endelig på! 

Søndag den 4. december kl 11 - husk at tilmelde jeres børn til luciaoptoget
Sted: Frederikskirken 33-35 Hillcrest Rd. Pennant Hills, NSW, 2120
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Arrangementer
Julemarked

Juleaften

Anna har planlagt en række aktiviteter for unge mennesker - så kender du
herboende unge eller unge på gennemrejse - så lad dem endelig vide, at der igen er
mulighed for at mødes med andre unge gennem aktiviteter arrangeret af Den
Danske Kirke.
Se artikel på s. 14 - og følg med på facebook, for mere information.

Legegrupper

En af de største fundraising begivenheder i kirkens kalenderår er JULEMARKEDET! Vi glæder os
til igen endelig at kunne invitere til et julemarked på fuld blus - med mad og boder, hygge og
underholdning og et smukt set up af eksterne boder, der sælger keramik, brugskunst, tøj,
bagværk og meget andet. Kom og gør et jule-kup og sikre dig netop de varer, du ønsker for at
holde dansk jul.

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 26. november
Bestil på shoppen til fra 1. nov. via www.danishchurch.org.au 

Jul for børn

mailto:info@danishchurch.org.au
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Mit navn er Joachim Larsen, og jeg
er 30 år gammel. 

Oprindeligt kommer jeg fra
Keteminde på Fyn, inden jeg rejste
til Australien i 2018. 
Her flyttede jeg til Newcastle, hvor
jeg startede en PhD ved University
of Newcastle. Jeg arbejder stadig
ved University of Newcastle, som
laboratory manager, mens jeg er i
gang med at færdiggøre min
afhandling. 

Velkommen på komiteen 
- mød kirkens 2 nye komitemedlemmer i Sydney

Mit navn er Finn Jørgensen, og jeg kommer oprindelig fra Skovlunde i udkanten af København,
men har nu boet i Sydney i over 30 år. 
Oprindeligt ankom jeg til Sydney sammen med min Australsk-fødte hustru, Vicky, for lige at prøve
det der Australien. 

Sammen med vores døtre, Mette og Anja, har vi været glade for at kunne være en del af
menigheden i Sydney siden Mettes dåb i 1995. 
Det er ikke min første tur i komiteen, da jeg bl.a var formand i en årrække mens Jesper Engholm
og senere Bente Holdgaard var præster. Men jeg syntes, det nu var på tide at tage en tørn igen.

Min forskning handler mest om alger, og hvordan de kan bruges til medicinsk brug. 
Jeg arbejder også med kombucha og dens funktionalitet – så hvis nogen ligger inde med en
hjemmelavet kombucha, og gerne vil vide hvilke mikroorganismer, der lever i den, get in touch! 

Foruden at være en del af den nye kirkekomite, er jeg også med i Julemarkedskomiten. 



Min første arbejdsdag på kontoret var tirsdag den følgende
uge. Derfra har det været introduktion til mine opgaver og
kirkens daglige gang – jeg synes lige så stille, at jeg er ved at
komme efter de mange alsidige opgaver og glæder mig til også
selv at skulle tage mere ansvar og intiativ. 

Den 15. september flyttede jeg ind i en lejlighed i Meadowbank,
som jeg havde fundet på nettet. Den ligger fem minutter fra
togstationen, hvorfra det tager 20 minutter til kirken og en halv
time ind til byen. Helt perfekt til min hverdag og et virkelig
dejligt område!
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Anna i Sydney 
-den første måned i Australien

De første par dage gik med små ture
rundt i området, en tur ind i Sydney
CBD og et besøg i kirken til
gudstjeneste og generalforsamling. 
 På trods af det våde og blæsende
vejr var mit førstehåndsindtryk godt! 

Jeg ankom til Sydney torsdag den 1. september efter at have været på
farten i 24 timer.

I lufthavnen blev jeg mødt af Anja, der stod og ventede med et dansk
og et australsk flag. Jeg blev kørt hjem til den private indkvartering, hvor
jeg skulle tilbringe mine første fem nætter. Jeg var meget nervøs for,
hvor meget jetlag jeg ville få, men heldigvis faldt jeg nemt i søvn om
aftenen og vågnede udhvilet morgenen efter. Jeg slap for jetlag!

Jeg har over sociale medier opstøvet nogle venner, som jeg har
mødtes med flere gange. Det er både nogle, der læser hernede, er
au pair's og er her på backpackertur. Derudover synes jeg
simpelthen, at alle er så søde og imødekommende hernede.
Specielt alle jer jeg allerede har mødt i kirken – der gik ikke længe
før jeg følte mig hjemme.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har
lyst til at mødes over en kop kaffe, en frokost eller til en
gåtur. Min info findes på første side i bladet.

/Anna

Farvel til familie og venner i CPH
Airport 

Indflytning i min lejlighed - godt der er
en IKEA lige i nærheden...

Jeg glæder mig meget til at se, hvad det
kommende år har at byde på, og jeg er sikker
på, at det bliver helt fantastisk.

Skønt at mødes med andre
unge danskere i Sydney!

Fedt at opleve en ny by - som er super smuk...
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Both migrated to Australia – Birger as a young man and Betina with her parents and
siblings in her early teens. The company is being run much like a Danish factory, where
the employees are involved, responsible for themselves as well as their team-mates. You
would have to search for a long time to find a hierarchy like this in many other places of
work in Australia. 

Vegmasters prides itself to include Arbejdsglæde in daily practice, making sure staff have
the best conditions possible. Prioritising a great team-work spirit. 
Every day is different and keeping up with the different food trends, as well as managing
shortages in produce availability due to disasters like fires, floods, mice plagues, Corona
Virus, price hikes to name a few – makes for an exciting daily workplace. 

Vegmasters continues to provide quality Australian produce to our customers, making
sure nutritious fresh vegetables and fruit are provided to our families. 
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Vegmasters 
- in Australia for more than 35 years

Vegmasters was created by Danish entrepreneur Birger Nissen over 35 years ago when
he invented a Parsley cutting machine to an industrial scale. His wife Betina took over
the business years ago and is now running Vegmasters with an onus on promoting
Australian grown produce for Australian Food Manufacturers. 
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Canberra
Dansk/Norsk julegudstjeneste
Tirsdag 6. december kl. 18
St John's Anglican Church
Canberra, 45 Constitution
Avenue, Reid, ACT 2612

Adelaide
Dansk/Norsk julegudstjeneste
Lørdag d. 10. december kl. 12
Immanuel Lutheran Church
139 Archer St., North Adelaide, SA
5006

Perth
Dansk julegudstjeneste
Torsdag d. 15. december kl. 19
St. Johns Lutheran Church,
14 Aberdeen Street, WA 6000

 

Jul i Australien
Der er et hav af jule aktiviteter i Den Danske Kirke i Australien - vi har forsøgt at samle en del af
dem her og give et overblik. Hiv evt midtersiden her ud og hæng den op på køleskabet -

Luciaoptog i Sydney
Skal du være med?
Både til julemarkedet d. 26. november og til Jul for børn-gudstjenesten d. 4. december i
Frederikskirken vil der være luciaoptog. Det bliver flot og fint, og vi håber, at der er en masse
børn har lyst til at deltage. Vi har både kjoler og lys til optoget.

Det er åbent for børn i alle aldre og I kan tilmelde jer via kirkekontoret på telefon 029980 8223
eller til info@danishchurch.org.au .

Brisbane
Dansk julegudstjeneste
Lørdag d. 17. december kl. 10
St. Mark’s Lutheran Church, 71
Newnham Rd., Mt. Gravatt East,
QLD 4122

Melbourne
Dansk julegudstjeneste
Søndag d. 18. december kl. 11
The Swedish Church, 21 St.
Georges Road, Toorak, VIC 3142

Sydney
English Christmas service
Lørdag d. 24. December kl. 13
Dansk julegudstjeneste 
Lørdag d. 24. December kl. 15
Frederikskirken, 35 Hillcrest Rd.,
Pennant Hills, NSW 2120

Julegudstjenester 2022

Jul for børn
Kom til Jul for børn,  vi holder en familie-gudstjeneste med Luciaoptog og derefter
hygger os i hallen, med kreative juleaktiviteter, juletræ og lidt lækkert til de små
julenisser. Det bliver en hyggelig dag - og har I nissehuer liggende så tag dem
endelig på! 
Tid: Søndag den 4. december kl. 11
Sted: Frederikskirken, 35 Hillcrest Rd., Pennant Hills

https://facebook.com/stjohnscanberra
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Juleaften i Frederikskirken
-Kom og fejr dansk juleaften med os
Efter den danske julegudstjeneste d. 24. december kl.15 fejrer vi juleaften sammen med
alle, der har lyst til at tilbringe denne aften med andre danskere i Sydney.

Er du backpacker, au pair, fastboende, på gennemrejse eller lignende, så er du hjertelig
velkommen til at være med på denne særlige aften.

Vi hjælper hinanden med at lave maden, konfekten, pynte juletræet, hygge os - og rydde
op. Alt du skal medbringe er dit bedste julehumør, egne drikkevarer og en pakke til 
 pakkespil.
Flere detaljer følger, når du melder dig til.

Tid: 24. december kl.16
Sted: Frederikskirken, 35 Hillcrest Rd. Pennant Hills NSW 2120
Pris: $50 per person, som betales ved tilmelding
Drikkevarer er BYO
Tilmelding: info@danishchurch.org.au eller ring til os på 02 9980 8223

 Vi har max. 50 pladser, så tag en ven eller familien under armen og meld dig til allerede i
dag - sidste tilmelding mandag den 19. december.

Julemarkeder 2022

mailto:info@danishchurch.org.au


Legegruppen i Sydney er startet op igen, og alle familier med børn på 0-5 år
er meget velkomne i kirken den 1. og 3. fredag i måneden, hvor vi mødes til
leg i både fast og fri form. Omgangstonen er uformel og på dansk - så meget
som muligt. 

Picnic
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Siden sidst i Sydney

Renovering af køkken

Skolebesøg

Legegruppe

Der har været gang i kirken de seneste måneder, og det føles som om,
hverdagen for alvor er ved at vende tilbage efter Corona-nedlukningerne.

Vi har blandt andet holdt barnedåb i Brisbane, og et stort tillykke med
dåben, skal lyde til Eli Asbjørn Dunnell og hans forældre Freja og Nathan.

Vi holdt AGM i Sydney, hvor vores juniorassistent, Anna netop var landet
og fik hilst på de første fra menigheden og den nyvalgte kirkekomite.

Sidst men ikke mindst er der nu gang i sidste etappe af renoveringen
i Hall'en. Der er i skrivende stund håndværkere i færd med at sætte
nyt køkken ind, hvor det gamle stod - vi glæder os over det nye
køkken fra DanKitchen, som vil være klar til brug, inden vi skal fylde
det med smørrebrød og andre lækkerier, når det inden længe er tid
til årets julemarked - har du husket at sætte kryds i kalenderen
den 26. november, kl. 9-15?

Barnedåb,  AGM og fernisering

Vi holdt picnic tilbage i august måned, hvor vi mødtes i en park med en
legeplads og med opfordringen til at gå med på en kort Bushwalk - som alle
store som små kunne overkomme. 

En hyggelig dag med medbragte picnickurve, boldspil masser af snak og nye
relationer, der blev formet både blandt børn og voksne.

I september havde vi besøg af en 3.g klasse fra Haderslev
gymnasium. Vi inviterede dem ind på en kop kaffe og en sodavand
og fortalte lidt om, hvad vi som kirke i udlandet står for, og hvad
det vil sige at være et socialt, kulturelt og religiøst samlingssted. 

Anna var frisk og tog en del af præsentationen - selv om hun kun
havde været hos os i 2 uger.
 

En anden særlig begivenhed var afsløringen af et nyt portræt af Dronning Magrethe II, som
fremover vil pryde væggen i Hall'en. 



Vil du være frivillig?
Send en email til Anna på
info@danishchurch.org.au

Vi glæder os til igen at kunne holde et kæmpe dansk julemarked efter to år
med Corona-restriktioner! Lørdag den 26. november holder vi traditionen tro
julemarked ved kirken i Pennant Hills i Sydney. 

Julemarkedet er vores største fundraiser og samtidig et samlingspunkt for
danskere og familier med tilknytning til Danmark. Det er en dag med fest,
farver og julestemning - og vi har brug for en masse frivillige hænder, der har
lyst til at løfte i flok - både på dagen og i ugen op til markedet!

Har du og evt. din familie tid og lyst til at være en del af dette skønne marked,
så vil vi meget gerne høre fra jer - hvad enten det er nogle timer eller evt. et
par dage du har mulighed for at afsætte som frivillig. 

Youth network
Af Anna Glüsing Winther
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Frivillig til årets julemarked?

12. november - Museumstur – Justice and Police Museum, Comtemporary Art og White
Rabbit Gallery efterfulgt af en kop kaffe somewhere. 
26. november - Julemarked i Den Danske Kirke, vær frivillig og få gratis mad/drikke. Tag
efterfølgende med de andre frivillige danske unge i byen!

11. december - Coogee til Bondi Walk – walk and talk med andre danske unge. 6km langs
kysten i solskin. Husk Badetøj! 
24. december - juleaften i Den Danske Kirke med dansk julemad, juletræ og hjemlige
traditioner.

Cirka 14. januar - OpenAir biograf i den botaniske have. Udendørs film med udsigt til
Operahuset og Harbour Bridge – nok den bedste filmoplevelse ever!!
Eventuelt cruise med Sydney Harbour Tall Ship og deres unge danske besætning.

En af de opgaver, jeg har glædet mig til at kaste mig over, da jeg kom til Sydney, er, at
genetablere aktiviter for unge mennesker i Sydney - hvad enten de er på gennemrejse - er i byen
et år - eller er fastboende unge med relation til Danmark.  De første aktiviteter har allerede
været i gang i oktober - og her kan I se, hvad jeg planlægger for de kommende måneder. Følg
gerne med på Frederikskirkens Assistent på Facebook, der vil være løbende opdateringer om
events for unge.



Nyt fra Brisbane
Af Pia Blak 

Vores gudstjeneste den 25. september var en stor succes. Vi havde
et fantastisk fremmøde på næsten 40 mennesker i St Marks
Lutheranske Kirke, Mt Gravatt, som var smukt dekoreret med store
farverige blomster og grøn prædikestol og alterdug som
repræsenterer Helligånden, livet, evigheden og håbet. Det er flot, at
vi kan leje en kirke, der altid er smukt dekoreret, og som afspejler
årstiderne og farverne i den kristne kalender.

Vi opbevarer en samling af danske salmebøger i St. Marks Kirke, så
vi ved hver gudstjeneste kan lade vores stemmer klinge til velkendte
danske salmer, normalt akkompagneret af Helen Stolz på kirkens
elektriske orgel. 
Vi vidste det ikke på det tidspunkt, men det var måske sidste gang,
vi hørte denne himmelske orgellyd. St Marks overvejer nemlig at
skille sig af med orgelet. Tilsyneladende er den danske kirke den
eneste, der bruger det. Dette elektroniske træblæseinstrument er
noget af en udfordring at spille, og vi har været velsignet med
Helens dygtighed og musikalitet. 
De øvrige gudstjenester er gået over til det moderne bruge af et
ungdomsband forrest i kirken med elektrisk keyboard, trommer og
guitarer.
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Personligt kommer jeg til at savne de rige lydlag og toner, som orglet producerer, der er skabt
ved bruge af det ekstra fodpedal-keyboard sammen med de to hånd-keyboards.

Gudstjenesten startede med en hjertevarmende barnedåb på engelsk for unge Eli Asbjørn
Dunnell. Det havde været en lang ventetid for ham og hans forældre Freja Rasmussen og
Nathan Dunnell. Efter 2 år med Covid kunne familie fra Danmark endelig komme for at deltage i
barnedåben af det yngste familiemedlem. Det var et stort øjeblik, hvor Eli blev budt velkommen i
Guds familie.

Vores præst Anja delte i sin danske prædiken, historien om Martha og Maria og fik os til at
tænke over, hvilke ting i vores eget liv er vigtigere end andre ting. Når vi forsøger at prioritere for

mange ting, bliver vi stressede og
vores helbred lider. Vi er nødt til at
vælge få ting og give dem tid nok,
og vi skal lære at værdsætte
magten af at gøre ingenting. Find
tid til bare at være og lade Gud
komme ind. Et vigtigt budskab til
alle. Vi har normalt en engelsk
oversættelse af prædikenen til
vores danske gudstjenester.

... fortsættes på næste side
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Efter gudstjenesten hyggede vi os nedenunder med friskbagt
chokoladekage (tak Lone og Tom) og kiks til vores te og kaffe.
Dejligt at se så mange glade smilende mennesker. 

23 personer blev til Gitte Lindgaards foredrag om det danske
sprog og om at være dansk i Australien. Vi var så optagede af
emnet og informationerne, at vi næsten ikke bemærkede, at
Gittes foredrag varede i ca. 2 timer.

Publikum var ihærdig optaget og deltog i diskussionen om,
hvordan vi som individuelle dansk-australiere forsøger at bevare
vores danske sprog i vores liv og hjem, og hvorfor vi glider ind i
det engelske sprog under visse omstændigheder. 

Mange mente, at der ikke er nogen undskyldninger for ikke at
bruge dansk i daglige samtaler i hjemmet med danske partnere
og med danske venner, men erkendte, at det er sværere at
fastholde dette, når de diskuterer deres arbejde. Der er for
mange komplekse faglige begreber, som vi måske ikke kender
det korrekte danske ord for. 

Vi har et par
eksemplarer af
Gittes bog ’Lang
vej hjem’ som
kan købes
gennem Den
Danske Kirke i
Brisbane.

Tak til alle de skønne frivillige, der hjalp til i køkkenet - Lis, Anna,
Mette, Ulrik, Tom, Lone, Carlo og Isabella. Mange hænder gør
arbejdet lettere og hurtigere. Intet er mere værdifuldt end jeres tid
og energi, og derfor værdsætter vi hver en hjælp, I kan tilbyde.

Sæt kryds i kalenderen!

Lørdag d. 19. november, Julemarked i Brisbane kl. 8-12
Lørdag d. 17. december, Julegudstjeneste i Brisbane kl. 10:00 
 

Begge events foregår i Danish Church - St Marks, Mt Gravatt
Følg os på Facebook for opdateringer på https://www.facebook.com/DanishChurchBrisbane

Forsat fra forrige side...

Tak Gitte fordi du kom hele vejen fra Ballarat
for at dele din viden, din research, din tid og
din bog med os. 

https://www.facebook.com/DanishChurchBrisbane


Faste tilbud, Sydney

Julehåndarbejdsgruppen
Tid: Hver onsdag kl. 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 kl. 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.

Legegruppe for børn
Tid: 1 og 3. fredag i måneden, kl. 10-12
Lokation: Frederikskirken

Vi har startet legegruppen  op igen, for de
0-5 årige og deres voksne.  Vi starter hver
gruppe op med et par fælles aktiviteter for
børnene og derefter er der fri leg og
muligheden for at mødes på tværs - over
en kop kaffe/the. Skriv til Anna hvis I 
 kommer: info@danishchurch.org.au

Kor
Tid: Hver anden onsdag kl. 19-21
Lokation: Frederikskirken

Vores fantastiske kor er startet op igen
efter renovering  af vores lokaler  - så kom
og vær med. Der er plads til flere. 

Alle er velkommne  - vi synger med det
næb, vi nu engang har. Så kig inden for og
vær med hver anden onsdag aften. 

Er du interesseret så kontakt os og få lidt mere info - meget gerne via mail:
info@danishchurch.org.au
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efterfulgt af lækkert dansk smørrebrød. Den 9. oktober var der så igen gudstjeneste efterfulgt af
frikadeller og kartoffelsalat før det årlige AGM.

Gudstjenesten 13. november må desværre aflyses, da Anja er optaget af videreuddannelse den
weekend. I stedet ser vi så frem til den traditionelle danske julegudstjeneste søndag den 18.
december, som sædvanlig med BYO-frokost i haven bagefter. Vi håber på enten krybbespil eller
Lucia-optog og naturligvis stort fremmøde.

Nyt fra Melbourne
af Pia Bengtsén

Mange fra komiteen var i Europa hen over sommeren - og det samme var Anja. Selv var jeg i
Danmark og nød i fulde drag den skønne danske sommer og gensynet med familie og venner.
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Jeg har taget billeder
med hjem, som
afspejler min sommer
Danmark. 
Efter et par lange år,
var det fantastisk
endnu engang at være i
Danmark. Det kan
varmt anbefales. 

Det blev 11.
september, Anja igen
kom til Melbourne og vi
kunne holde
gudstjeneste efter en
pause i de foregående
måneder; denne gang 

Efterår, vinter og forår
Af Jette Gier
 

Her er resultaterne af hvad jeg har lavet under/efter en depression, som
nær gik galt. Jeg var for længe om at række ud, men fandt hjælp og støtte
ved en god veninde og lægens medicin. Det kunne ikke stå alene - jeg havde brug
for at lave noget i løbet af dagen. Jeg har brugt meget energi på at holde MASKEN,
når jeg var sammen med andre, da det ikke var godt at sige nej tak til at være
sammen med andre. Det kaldes ENSOMHED, noget jeg aldrig før har oplevet. Jeg
har altid kunnet selv, hjulpet hvor jeg kunne og været der for andre. Da det ikke er
så nemt mere, er jeg en af de ENSOMME nu. Noget ikke mange af jer ved, men det
er der så kommet disse ting ud af og der kommer stadig flere, da ENSOMHED ikke
er nem at komme af med.

Nisseparret og smykker er resultatet af den proces, jeg har været igennem. Jeg venter på at få
træsko fra DK og håber at jeg kan få nisserne solgt til juletid, smykkerne kan købes nu. Har du
lyst til at prøve at lave dit eget unikke smykke. så kan du kontakte mig, og vi kan evt. finde en dag,
hvor der er nogle stykker, som vil lave eget design. Der vil altid være te/kaffe og lidt godt til.  



Det traditionelle skandinaviske julemarked er igen i år fortrinsvis online salg, men der vil også
være åbent for salg i Den Svenske Kirke tirsdage, torsdage og lørdage fra kl. 10.00 til kl.16.00, og
søndage fra kl. 12.00 til 16.00. 
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Dansk Dag 26. nov.
-Julemarked i Toorak
Af Pia Bengtsén

Officielt åbner julemarkedet i weekenden 12-13. november og slutter ved den danske
julegudstjeneste den 18. december. De danske varer er på vej fra Danmark og skulle være klar til
salg, når markedet åbner. Lørdag den 26. november bliver ”Dansk Dag” med hotdogs,
frikadeller, risalamande og wienerbrød.

Der vil blive mulighed for at lave din egen juledekoration, høre dansk julemusik, og lege i haven.
Vi beder om godt vejr, da det meste foregår udendørs.

Frivillig?
Vi har brug for frivillige til at hjælpe til både ude
og inde, så har du tid, så meld dig venligst til hos
Gitte Hatwell.
En opfordring skal også lyde på vegne af Den
Svenske Kirke, der har brug for frivillige til at
pakke online varer i november og december.
Har du tid og lyst til at hjælpe, så tag fat i
Gunnar Wenehult i Den svenske Kirke.



Sæt kryds i kalenderen

Lørdag d. 26. november, Dansk Dag kl. 10-16

Søndag d. 18. december, Julegudstjeneste kl. 11

Find flere informationer på vores Facebookside

Jette valgte desværre at stoppe på komiteen i
forbindelse med AGM den 9. oktober.

Heldigvis har Jette lovet stadig at hjælpe til efter
behov ved fremtidige gudstjenester, og naturligvis vil
Jette også være at finde ved den kommende Danske
Dag den 26. november.

En stor tak skal lyde til Jette for flot arbejde for Den
Danske Kirke.
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AGM i Melbourne
Af Pia Bengtsén

Det årlige AGM fandt sted søndag den 9. oktober efter gudstjenesten. 
Pia, Martin og Anja aflagde rapport og den nye komiteblev valgt. Desværre havde Jette valgt at
stoppe på komiteen, men heldigvis fortsætter de øvrige medlemmer. 
En stor tak skal lyde til komiteen samt Gitte Lindegaard for udsendelse af kommunikation. Tak
også til Dannebrog Foundation for deres generøse støtte, og til Den svenske Kirke for lån af
kirken og godt samarbejde året igennem.

Tak til Jette Gier
Af Pia Bengtsén

På første billede herover ses den nye komité bestående af fra venstre Erik Thorup, Christina
Gregersen, Pia Bengtsén, Gitte Hatwell og Martin Sell. Stig Jensen var fraværende.



Gudstjenester
 

 
Hold gerne øje med din email og vores

hjemmeside, facebook og instagram. for
flere oplysninger inden hver gudstjeneste -

og husk vi livestreamer flere af
gudstjenesterne.

SYDNEY:

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

Søndag d. 6. november kl. 10,
Alle Helgens dag 

Søndag d. 4. december kl. 11, 
Jul for børn - med efterfølgende
julehygge i hallen

Lørd. d. 24. december kl. 13 og 15,
Julegudstjeneste på engelsk kl 13
Julegudstjeneste på dansk kl 15

Søndag d. 5. februar kl. 10, 
med efterfølgende sommercafe
 Septuagesima 

Søndag d. 19. februar kl. 10, 
familiegudstjeneste og FASTELAVN

MELBOURNE:

The Swedish Church
21 St Georges Rd
Toorak VIC 3142

Søndag d. 18. december kl. 11,
Dansk julegudstjeneste

Søndag d. 12. februar kl. 11 
Dansk gudstjeneste og FASTELAVN

BRISBANE:

St. Mark’s Lutheran Church, 71
Newnham Rd., 
Mt. Gravatt East, QLD 4122

Lørdag d. 17. december kl. 10,
Dansk julegudstjeneste
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Tak til vores støtter
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Sydney
 

Birgitte & Peter Maibom
Birgitte Sjobeck
Birthe & Henrik Damkjaer-
Larsen
Ebbe Bahnsen
Finn & Vicky Jørgensen
Grethe Østergaard
Helle & John Olsen
Inge Wydeveld
Inger Bloch
Irene Fredborg & Otto Halkjaer
Nielsen
Jan Klockmann
Jane Harrison
Jeanette Holst
Karin J. Lyon
Kirsten & Ole Bachmann
Leon & Andrea Olsen
Marc Skjellerup

Andre
 

 

FONDE
Dannebrogsfonden, Melbourne 

SØLVSPONSOR 
Vegmasters
Bluewater shipping
Winmark Wines
Bonjour Patisserie

ANDRE SPONSORER 
Euro-Center Sydney 
IT Assist 
Matzen Cargo
 

TUSIND TAK!

 

Sydney
 

Claus & Marianne Broeng
Mark & Mette Southwick
Peter& Mie Kristensen /
Olsen
Peter Nommesen
Thomas & Ann Lone Dalhoff
Vagn Jørgensen
Winnie & Niels Ulrich Jensen
Anja Grønne Mathiassen
Else & Alex Varlow
Britta Huttel

Brisbane
 

Helle & Phillip Cook
Lis & Jørgen Skov
Joan & Jørgen Lausen / Hansen

Melbourne
 

Bodil Nielsen
Erik & Gillian Jensen
Henning & Else-Marie Horn
Jette Jensen
Marie & Jørgen Christensen
Niels Christian Glimsholt
Tove Hald

Andre stater

Kirsten & Helge Olsen



DANISH
CHRISTMAS

MARKET
Vi glæder os til at åbne dørerne til årets
julemarked, der er tilbage som et fysisk marked
med madboder, hotdogs, smørrebrød,
æbleskiver og meget mere.

Der er selvfølgelig håndlavet julepynt og boder
med skandinavisk design og gode julegave ideer.

Børnehjørnet er også tilbage med kreative
juleideer, fiskedam og lego-konkurrence.

Online shoppen åbner for bestillinger den 1. nov.,
og I kan forudbestille varer, så de er klar til
afhentning i kirken den 26. november.

Der vil igen i år være mulighed for shipping, så de
af jer, der bor langt fra kirken, også kan nå at få
jeres julegodter inden jul.

Vi ses kl. 9-15

Lørdag den 26. november
 

Frederikskirken, 35 Hillcrest Rd, Pennant Hills


