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Nr 1 2015 Kyrkonytt 

Den som dricker av det vatten jag 
ger honom blir aldrig mer törstig. 

Det vatten jag ger blir en källa i 
honom, med ett flöde som ger 

evigt liv. 

Johannes 4:14 
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Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

 

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner, 

   Julen 2014 firades stort här i 
kyrkan.  Vi hade högtidsgudstjänst-
er, konserter, försäljningar, Lucia 
och Barnens Julspel.  Ett särskilt 
tack till Emma Eriksson och Mia 
Ekström för deras arbete med barn 
och ungdomskörer!  Det har varit 
underbart att få umgås och att så 
många nu har träffat vårt prästpar, 
Tommy och Gun, under jultiden.   

   Efter alla festligheter har det nya 
året anlänt och vi har nu stigit in i 
2015 med både spänning och 
förväntan. Kyrkans verksamhet 
bygger på ett aktivt deltagande av 
församlingens medlemmar och 
hjälp av många volontärer.  Det är 
pga trogna frivilliga som ställer 
upp, som vi kan ha kyrkkaffe, 
söndagsskola, barnsång, pyssel & 
hantverk, studiegrupper med mera.  
Det finns också många volontärer 
som hjälper till med planering och 
arbetar hårt när vi har basarer, 
middagar, konserter, fundraising 
och andra speciella evenemang. Vi 
har också frivillga, som jobbar med 
Kyrkonytt och håller kyrkans 
websida igång och uppdaterad. 

   Just nu behöver vi ännu fler 
frivilliga som kan stärka och 
förnya kyrkans verksamhet inom 

den svenska kolonin i Toronto   

   Kyrkorådet behöver din hjälp när 
vi planerar aktiviteter för det 
kommande året och siktar på 
framtiden.  Vi har satt lördagen den 
31 januari som ”brainstorming” dag 
för församlingen och alla är varmt 
välkomna till Agricola (kl. 10 – 3).  
En god sopplunch kommer att 
serveras, och vi ser fram emot en 
positiv och konstruktiv diskussion.  
Anmäl er redan nu till kyrkans 
kontor (416-486-0466 eller till 
svenskakyrkan.se/toronto).   

   Enkäten som vi skickar med i 
detta nummer av Kyrkonytt blir 
också till stor hjälp i vår planering.  
Du kan välja att fylla i och  
sända in ditt svar online på 
surveymonkey.com/s/Z88BGP7  
eller via formuläret som medföljer 
detta nummer av KN.  Ditt svar kan 
du lägga i den gula brevlådan i 
trappan upp till expeditionen eller 
skicka per post.  

   Jag ser fram emot att få träffa dig 
i kyrkan den 31 januari och på 
gudstjänster under 2015. 
 
Gott Nytt År!! 

Solveig Lalla 
 
 
 
 
 
 

http://surveymonkey.com/s/Z88BGP7
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Brainstorming om kyrkans framtida verksamhet 

Lördagen den 31 januari träffas vi på kyrkan för en dag med diskussioner 

och samtal om hur vi ser på framtida verksamheter i Svenska kyrkan i 

Toronto. Vad ser vi som vår kyrkas roll och uppgift? På vilka sätt kan 

kyrkan bäst vara ett hem och en samlingspunkt för svensktalande i Toronto 

med omnejd? Det kan vara sådant vi redan gör som behöver göras på annat 

sätt eller annan tid, och det kan handla om nya aktiviteter som vi bör 

erbjuda.  

Med detta Kyrkonytt får du ett frågeformulär att fylla i som kan hjälpa oss 

finna svaren på frågorna ovan. Formuläret finns också elektroninskt via 

kyrkans hemsida. Du kan också välja att fylla i och lämna in det på webben 

via länken surveymonkey.com/s/Z88BGP7  

Dina svar på våra frågor är en mycket viktig del i våra förberedelser inför 

brainstormingdagen lördagen den 31/1, så ta några minuter och fyll idet. 

Särskilt angeläget är det att höra vad du tänker och tycker, om du inte har 

möjlighet att delta i brainstormingen (man säger faktiskt så på svenska 

nuförtiden) men självklart hoppas vi att riktigt många sluter upp. Vi serverar 

Solveigs goda hemmalagade soppa till lunch!  

 

Studiecirkel 

Vår högaktuella studiecirkel om kyrkans roll i arbetet kring miljö- och 

klimatfrågor samt hållbar utveckling i vår värld fortsätter under vintern och 

våren. Nästa träffar är söndagarna den 1 och 22 februari kl 14 i Svenska 

rummet. Boken Ett biskopsbrev om klimatet som vi använder i studiecirkeln 

kostar $10. Välkomna!       Lilian  

 

Ljusmässa under Kyndelsmässodagen 

Den 8 februari klockan 16:00. 

Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus eller  

bloss (jfr engelskans candle) och har omvandlats  

till den svenska benämningen kyndelsmässa.  

Detta är den dag då Maria förde Jesus till templet 

för första gången.  

Vi vill välkomna alla barn som döptes under året 

2014 till kyrkan och under gudstjänsten kommer vi 

att välsigna ljus som vi använder i våra hem under 

året. 

Välkommen att ta med dina ljus! 

http://surveymonkey.com/s/Z88BGP7
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Familjegudstjänst med Agricola och St. Andrew’s 

Alla hälsas välkomna till en gemensam familjegudstjänst den  

15 februari, tillsammans med Agricola och St. Andrew’s Estonian 

congregations. Gudstjänsten kommer att vara mest på engelska och därför 

lämplig för alla våra tvåspråkiga familjer. 

Gudstjänsten börjar kl. 11.00 och leds av Agricolas pastor Olavi Hepomäki 

med assistans av pastor Kalle Kadakas och vår egen Tommy Svensson. 

Efter gudstjänsten serveras lunch. 

Welcome!   Välkommen!  Tervetuloa!    Tere tulemast! 

Semlorna försenade – serveras den 22 februari 

I år när påsken kommer tidigt, infaller fastlags-

söndagen redan den 15 februari. Eftersom vi då 

har gemensam gudstjänst och lunch tillsam-

mans med de andra församlingarna, kommer de 

sedvanliga semlorna i stället att serveras till 

kyrkkaffet påföljande söndag, den  

22 februari. Kom och smörj kråset! 

  

Kyrkostämma efter kyrkkaffet 1 mars kl. 17.30 

Den 1 mars  är dagen för församlingens årliga Kyrkostämma.  Om du har 

frågor angående kyrkans verksamhet eller kyrkostämman, kan du kontakta 

ordföranden i kyrkorådet, Solveig Lalla.   

Om du vill vara med och arbeta i kyrkorådet är du välkommen att kontakta 

valberedningens ordförande, Ylva Dahl. 

Kom och gör din stämma hörd! 

 

Meditation och mässa 

Meditationsgudstjänsterna fortsätter under vintern.  Vi inleder med ett kort 

citat för att samla tankarna, sedan cirka 20 minuters tyst meditation, och vi 

avslutar med en enkel mässa. Kom och var med om denna stund av stillhet 

och gemenskap var tredje torsdag afton i kyrkan. Ett utmärkt tillfälle att 

varva ner, samla tankarna och känna närhet.  Både nybörjare och erfarna är 

välkomna följande datum kl. 18.30 i kyrkan. 

5 februari 26 februari 19 mars 

Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs hälsar Lilian och Pr. Tommy. 
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Funderar du på att köpa eller sälja hus eller lägenhet i Toronto? 

I dagens marknad är det viktigare än någonsin att ha en sakkunnig 
mäklare vid din sida. Jag har 17 års erfarenhet i branschen och har 
bott i Toronto i över 40 år och ställer gärna upp med information 
även om du inte har tänkt dig en flytt just nu. Jag diskuterar gärna 
de olika alternativen som finns om du vill ”downsize” eller likaså 
om du tänker på att köpa ditt första hem. 

Ring mig eller sänd en email med dina frågor och funderingar och 
låt mig hjälpa dig förverkliga dina planer! 

Marie Agay Sales Person                                                                                                                

marieagay@sympatico.ca                                                                                                                               

HomeLife/Victory Realty Inc., Brokerage                                                                                                            

905.737.0033    cell 416.553.4322 
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Kyrkans Småbarnssång är till för barn i åldrarna 0-5 år och 

deras föräldrar, mor- och farföräldrar eller ’barnvakt’.  

Samling varje torsdag kl.13.00 i Agricolakyrkan. 

Birkagruppen samlas första torsdagen i månaden kl.14.00 i 

Svenska rummet i Agricolakyrkan. Birka ordnar kyrkkaffe, basarer, 

middagar, utflykter, och andra samlingar.  Ordförande är Anne-Marie 

Johansson 416-299-4575. Hjälp är alltid välkommen. 

Kom och pyssla.  Birkas hantverksgrupp håller till i Svenska 

rummet och träffas efter överenskommelse. För information ring 

Anne-Marie Johansson 416-299-4575 eller kansliet 416-486-0466.  

Vi välkomnar tacksamt kreativa medhjälpare 

Sjung i Kören!  Den 

svenska kören övar i regel 

varje onsdag kl.19.00 i 

Agricolakyrkan.  För 

information, ring Claes 

Holmquist 416-496-7907.   

Dansa folkdans!   Det 

svenska folkdanslaget övar 

också onsdagar, kl.20.30 i 

Agricolakyrkan.  För 

information, ring Solveig Lalla 

416-483-3921.  
 

KALENDER 2015 

Lördag 31 januari – 

Brainstorming session om vår 

framtid. Lunch serveras.   

Söndag  1 februari – Studiecirkel 

före gudstjänsten. 

Söndag  8 februari –  

    Kyndelsmässodagen. 

Söndag 15 februari – Gemensam 

familjegudstjänst kl. 11.00.  

Lunch serveras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 22 februari – Fastlags-

firande med semlor till kaffet  

Söndag 1 mars – Kyrkostämma  

Lördag 21 mars – Påskbasar 

Söndag 22 mars – Våffeldagen 

Torsdag 2 april – Skärtorsdag 

Fredag  3 april – Långfredag 

Söndag  5 april – Påskdagen 

Måndag 30 april – Valborg  

Lördag 9 maj – Vårkonsert

Avliden 

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus 

föra till sig de avlidna tillsammans med honom  (1 Thess. 4:14) 

      Ingmar Söderström, * 2 november 1920        

  + 11 januari 2015 i Hallstahammar 
 

     Gud välsigne hans minne 



Gudstjänster januari-mars 2015 

Om du inte har möjlighet att ta förordnad söndag, försök skaffa 
ersättare och meddela kyrkans expedition 416-486-0466. 

 

En söndag under meddelandena från predikstolen säger prästen:  ”Idag har 

jag både glada och  tråkiga nyheter att berätta.  De glada nyheterna är att vi 

nu har tillräckligt med pengar för att starta bygget av den nya församlings-

salen. Den tråkiga nyheten är att dessa pengar fortfarande ligger i era 

fickor.” 

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Januari 

18  2:e efter trett. d. 

16.00 Gudstjänst  
Lilian Junkin 
Fras Byhno  

Cia Leander 

Ylva Dahl  

25  3:e efter trett. d. 

16.00 Mässa 

Lillbirka 

Tommy Svensson  

Eva-Stina Dobrovolski 

Anette Larsson 

Elisabeth Claesson 

Februari  

1  Septuagesima 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson  
Gun Svensson 

A-M Johansson 

Solveig Lalla  

8  Kyndelsmässod. 

16.00 Mässa  
Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Claes Holmquist  

Lena Wahlberg 

15 Fastlagssönd. 

Gemensam 

familjemässa 

11.00 

OBS tiden! 

Tommy Svensson 

Olavi Hepomäki 

Kalle Kadakas 

Lilian Junkin m fl. 

Svenska kyrkan, 

Agricola,  

St. Andrew’s 

Estonian 

 

22  1:a i fastan   
16.00 Psalm-

sångsgudstjänst  

Lillbirka 

Tommy Svensson 
Elisabeth Claesson  

Camilla De-Melo 

Ulrika Palm 

Mars 

1 2: i fastan  
16.00 Mässa 

Kyrkostämma 

Tommy Svensson 
Sven Ericson 

Eva Cohen  

Agnetha Hertzwall  

Eva Cavaco 

8  3:e i fastan  

16.00 Mässa  
Tommy Svensson  

Claes Holmquist  

Carin Porporo 

Åsa Hellenberg 

15 Midfastosönd.  

16.00 Mässa  
Tommy Svensson 

Fras Byhno 

TBA 
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid november månads slut)  
 
Inkomster 2014 2013 

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $45,658 $39,490 

Gåvor från organisationer och företag $5,000 $13,513 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $38,284 $41,213 

Kyrkkaffe, middagar etc. $5,043 $6,532 

Basarer $10,712 $17,179 

Fundraisers $5,314 $1,380 

Övriga inkomster $3,929 $4,735 

Summa inkomster $113,940 $124,042 

   Utgifter 
  Anställd personal $17,845 $55,591 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $25,864 $25,851 

Tjänstebostad $15,700 $16,720 

Resekostnader $8,873 $8,807 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $1,650 $2,990 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $4,074 $8,812 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $7,107 $10,094 

Övriga utgifter $213 $1,114 

Summa utgifter $81,326 $129,979 

   Balans $32,614 -$5,937 

 

Glöm inte påskbasaren lördagen den 21 mars kl 12 – 3 p.m. 
Mera information i nästa Kyrkonytt.   

Svenska kyrkan i Toronto är en icke-vinstdrivande organisation som 
medlemmarna bygger tillsammans. Glöm därför inte bort ditt bidrag till 
kyrkans ekonomi. Du får skattekvitto för alla donationer på sammanlagt över 
$25 per år. Ett behändigt sätt att ge din donation är att ansluta Dig till vårt 
Pre-Authorized Remittance program. Om du inte har möjlighet att komma till 
kyrkan för gudstjänst eller andra aktiviteter men gärna vill ha Kyrkonytt, ber vi 
om en frivillig prenumerationsavgift på $15 per år. Tack för Ditt stöd till Din 
kyrka! 

  Ny medlem      Adressändring      Skicka mig information om PAR 

          Pre-Authorized Payment. 
Namn:………………………………………………………………………… 
Adress:……………………………………………………………………….. 
Postal Code  ...............................Telefon:………………………………… 
E-post:…………………………………………………………………………. 
Skickas till: Swedish Lutheran Church, 25 Old York Mills Rd, Toronto ON, M2P 1B5 



 

Det första tecknet 

Det var så det började. Det 

svindlande äventyr de fick dela 

med Jesus. 

Det första tecken lärjungarna 

fick vara med om är en helt 

otrolig upplevelse på en fest utan 

like. Jesus tar med dem på ett 

bybröllop där glädjen står högt i 

tak, man dricker så friskt att 

vinet tar slut. 

Det första tecknet. Det som 

anger tonarten, karaktären, pekar 

framåt. Han som kommer för att 

bygga Gud rike startar sitt verk 

med att rädda festen vid ett 

bröllop. Så skall det vara i Guds 

rike, så skall det vara kring 

honom: fest, överflöd, gratis 

glädje för de  fattiga. 

Det är Johannes som berättar om 

bröllopet i Kana. Hans berättel-

ser är fyllda av symbolik. Så är 

det här också. Vattnet som Jesus 

förvandlar till vin står i det här 

fallet för alla de krav andra och 

vi själva lägger på oss: krav på 

lycka, krav på hälsa, krav på 

anpassning osv. 

Vinet som serveras till sist 

proklamerar: nu hänger mitt liv 

inte längre på min förmåga att 

leva upp till alla förväntningar, 

min egen förmåga att lyfta mig i 

håret; nu är mitt liv något som 

ges mig, den stora glädjen att få 

ta emot, inte lag – men evange-

lium. 

Javisst, djupast sett är själva 

centrum i berättelsen om 

vinundret i Kana detta:  Att Jesus 

kan förvandla vatten till vin i ditt 

liv. Förvandla våra gamla slitna 

liv och relationer just som de är 

utan att förkasta dem. 

Våra ofta tafatta försök att skapa 

verklig fred, hållfasta relationer, 

ett gott liv för varandra i olika 

sammanhang, allt det som vi så 

dåligt förverkligar – allt kan 

genomsyras av hans Ande. 

Vardagsskvättarna av gammmalt 

vatten blir som skimrande vin 

när Jesus får ta hand om dem. 

Jesus visade sin härlighet många 

gånger. Här glimmade den till 

vid ett bröllop. Lärjungarna fick 

tid att ta det till sig, fråga, växa – 

och en gång kunde Johannes 

sammanfatta: ”Vi såg hans 

härlighet, han var full av nåd och 

sanning” (Joh,1:14) 

 

Frid och allt gott önskar, 

Tommy - präst 

Kyrkoherden har ordet 



 
2014 

 
 

 

Barbro E. Stålbecker-Pountney b.a., ll.b., ll.m. 
Barrister & Solicitor 

Wills and Estates,  
Powers of Attorney,  
Not for Profit & Charity Law 

 

Suite 700 - Two Bloor St. W., Toronto, ON  M4W 3R1 
416 323-6890         

lawyer@bsplaw.ca 

 

Köpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, TomterKöpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, TomterKöpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, Tomter

Åsa Elisabet Hellenberg

Broker, Accredited Senior Agent

Office:  416- 444 -1324
Cell:   416- 992 -3124

hellenmoh@rogers.com
www.beemanrealestate.ca 

BEEMAN Real Estate Inc., Brokerage
1315 Lawrence Ave East, Unit 209, 

Toronto, ON, M3A 

Köpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, TomterKöpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, TomterKöpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, Tomter

Köpa - Sälja - Hyra

Köpa/Sälja:   Villor & Hus, Bostadsrätter, Fritidshus, Tomter
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Kontaktinformation 
Besöksadress: 25 Old York Mills Road Toronto ON  M2P 1B5 
Tel: 416-486-0466 
E-mail: toronto@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/toronto 
Kansliet är öppet tisdagar 12.00–15.00 och torsdagar 12.00–17.00. 

Präst:  Tommy Svensson     ulf.tommy.s@swipnet.se 416-951-0870 
Kanslist:  Elisabeth Claesson   toronto@svenskakyrkan.se  905-271-4271  
Organist:  Juha Tikkanen  416-968-0548 

Kyrkoråd 

Ordförande:  Solveig Lalla  solveig.lalla46@gmail.com 416-483-3921 
Vice Ordf.:  Lilian Junkin  lilian.n.junkin@gmail.com 416-934-1713 
Sekreterare:  Claes Holmquist claes@sympatico.ca 416-496-7907  
Kassör: Anne-Marie Johansson  
 annemariejohansson31@gmail.com 416-299-4575 
Marie Agay marieagay@sympatico.ca 416-447-4454 
Eva Cavaco famcavaco@sympatico.ca 647-983-1224 
Elisabeth Claesson toronto@svenskakyrkan.se  905-271-4271 
Cathrine Demeter cdemeter@sympatico.ca 416-447-8121 
Thorbjörn Eklund  thor@eklund.ca 416-445-3933 
Cia Leander cialeander@sympatico.ca 
Carin Porporo glimmer.carlson@gmail.com 416-322-0466 
Erik Wiersma erikwiersma@sympatico.ca 416-488-5716  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

Dr. Elias ”Lou” Tsilkas D.D.S. 
Leg. Tandläkare 
745 Danforth Avenue, Suite 201 
Toronto ON   
Tel. 416-466-2538 
Utbildad vid Karolinska Institutet, 
Stockholm 
Nya patienter är välkomna. 

 
 

Kontaktinformation till svenska myndigheter & organisationer 

Generalkonsulatet 416-963-8768 

Ambassaden, Ottawa 613-244-8200 

SWEA Ordf., Birgitta Sigfridsson               sweatoronto@gmail.com 

Svenska Nätverket, Ylva Dahl                      svenskanatverket@yahoo.ca 

Svenska Skolan                       chair@svenskaskolan.ca 
Handelskammaren 416-925-8661 

Manusstop för nästa utgåva av Kyrkonytt:  27 februari 
Kyrkonytt är tryckt på 100 % återvunnet, ekologiskt papper! 
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Svenska Skolan i Toronto välkomnar 

alla barn från 4 års ålder med svensk 

anknytning.  Svenska Skolan erbjuder 

undervisning i 3 olika grupper i och 

runt Toronto. Våra skolgrupper övar 

språkkunskaper samt lär sig om svensk kultur, vanor och traditioner. 

Om du är intresserad av att hjälpa till som lärarhjälp så är du också 

mycket välkommen att kontakta oss (betalning via honorar).  

För information om skolan och registrering, vänligen kontakta 

pernillaingram@yahoo.com. För information om 

lärarhjälp/intresseanmälan, vänligen kontakta 

jennifer.lindqvist@gmail.com 

Besök gärna vår hemsida www.svenskaskolan.ca för mer information.  

 

Satellitförsamlingarna  

Gudstjänst i Vancouver 

Söndagen den  18 januari kl 14.00 i Danska kyrkan i Burnaby.  

För mer information kontakta Katarina Low 778-552-9956. 

Prästen från Svenska kyrkan i Toronto, Tommy Svensson,  leder 

gudstjänsten. 

Varmt välkomna! 
 

 

mailto:pernillaingram@yahoo.com
mailto:jennifer.lindqvist@gmail.com

