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Nr 4 2015 Kyrkonytt 

Du vattnar jordens fåror 

och jämnar ut dess tiltor. 

Med regnskurar gör du jorden 

mjuk, 

du välsignar det som växer.  

 Psaltaren 65:11   



 2 

Kyrkorådet har ordet 

 

 
Kära Vänner, 
Nu går sommaren mot sitt slut och 
vi får hälsa en ny hösttermin i 
Svenska kyrkan.  Det är med stor 
glädje och tacksamhet som vi 
välkomnar Tommy och Gun 
tillbaka till vår församling för det 
kommande året.  Det är väl 
underbart!! 

Vårterminen 2015 firade vi många 
högtider och traditioner.  På 
Valborgsmässoafton var vi inte så 
många som vanligt .... vi kan 
kanske skylla lite på den dåliga 
väderprognosen?  Den 30 maj ledde 
Tommy högmässa med dop i 
trädgården på Svenska Ambassa-
dörens residens i Ottawa.  
Folkdansarna medverkade och 
eftermiddagen var både högtidlig 
och trevlig .... trots regn och 
blåsväder.  Nationaldagen firades 
med körsång och folkdansmässa i 
gudstjänsten.   

I år bjöd vi på sillunch på 
Midsommardagen.  Detta nya inslag 
var populärt .... och solen sken!  
Sista helgen i juni hade vår kyrka 
kaffetält på Nordic Fair där vi sålde 
svenskt kaffe och hembakade kanel-
bullar.  Vädret spökade igen så alla 
bullar gick inte åt, men det var kul 
att få vara med på denna festival. 

  

Som du kanske minns, skickade vi 
ut en enkät till församlingen i 
början av 2015.  Vi fick bra respons 
och många positiva förslag. Under 
våren började vi med Öppet Hus på 
torsdagar. Lilian serverade sin  goda 
lunch en gång i månaden och vi 
bjöd på fika med Guns härliga 
våfflor de andra torsdagarna.  
Stämningen har varit prima och vi 
fortsätter med detta program nu på 
hösten, så kom och var med!   

Som uppföljning på resultatet av 
enkäten, höll Kyrkorådet två 
brainstorming- och planeringsdagar 
i juni där vi diskuterade nuläget och 
idéer för framtiden.  Mycket av vår 
verksamhet är uppskattad av 
församlingen och skall absolut 
fortsätta.  Nya initiativ som att 
engagera fler ungdomar och barn-
familjer kom också fram i vår dis-
kussion.  Så är t.ex. erbjudande av 
svenska språklektioner redan på 
gång.  

Kyrkorådet ser fram mot en 
spännande höst då vi kan börja 
förverkliga dessa idéer och stärka 
vår Svenska församling i Toronto. 

Jag hoppas att träffa Dig i kyrkan, 

   Solveig

Detta Kyrkonytt har ingen sponsor 
Din firmas namn kunde ha stått här!  
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Friluftsgudstjänst vid Sunset Villa 
med folkdanslaget 

Söndagen den 20 september  
kl.14.00 

Efter gudstjänsten kan man spela kubb, fotboll 
eller någon annan utomhuslek. Du kan även gå en 
härlig 1 km skogspromenad runt tjärnen i skogen. 
Ta med något att sitta på i gräset, egen lunchkorg 

eller avnjut härliga danska smørrebrød i restaurangen eller på 
terrassen. För reservationer ring 519-824-0539. 
Besök gärna deras hemsida: www.sunsetvilla.on.ca. 
Directions: Take Hwy 401 West from Toronto to Hwy 6 South at exit 
299.  Drive 2.5 km South to Leslie Rd West.  Turn right and continue 
4.5 km West until you see the Sunset Villa sign on the right. 

Frisk vind blåser in från Sverige  

I slutet av september kommer Lars och Torgun Frisk till Toronto för att 
besöka vänner och bekanta.  De var vårt omtyckta prästpar här under åren 
1991 – 1996.  Under besöket kommer Lars givetvis att hålla gudstjänst med 
oss.  Det sker söndagen den 27 september kl. 16.  Vi hoppas att du kan 
komma till kyrkan den dagen och återknyta bekantskapen med Lars och 
Torgun.   

Fika och lunch på torsdagar  

Den 1 oktober startar  vi igen med Öppet Hus på torsdagar kl. 12 - 14.30.   
Kom och fika med oss och njut av  Guns härliga våfflor med sylt och 
grädde.  Tommy  leder underhållningen med allsång och dragspelsmusik. 
Första fikatorsdagen i höst blir den 8 oktober. 
En gång i månaden byter vi ut fikat mot en läcker lunch.  Luncherna är 
tillagade av Lilian Junkin och serveras kl 12.30, följande torsdagar.   

Menyn består av vegetarisk soppa och två pastagratänger, en med fisk 
och en med kött. Detaljer om menyn sänds per emejl två dagar innan.  

Välkommen 
p.s.  Lars och Torgun Frisk kommer till lunchen den 1 oktober, så där har du 
ytterligare en chans att träffa dem innan de reser tillbaka till Sverige. 
  

1 oktober 5 november 3 december 
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Konfirmation 
Att konfirmeras är ett erbjudande som vi vill ge till dig som är född 

2002 eller tidigare. 

Det innebär en tid då du tillsammans med andra ungdomar och oss ledare får 
fundera över det som är livet. 

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När  
du är konfirmand finns möjlighet att reflektera över din relation till  
Gud, till andra människor, till dig själv och hela den värld vi lever i. 

Frågor och diskussioner blandas med roliga aktiviteter. Tillsammans tar vi 
oss igenom livets stora och små frågor.  Vi pratar om allt mellan himmel och 
jord och vi vill att du ska få fundera. 

Tid och plats:   
Vi startar upp med en träff med dig och dina föräldrar söndagen den 4 

oktober kl.13.00. Då kan vi bl.a. prata om hur vi skall lägga upp 
konfirmationstiden.Välkomen till den Engelska gudstjänsten kl.11.30 

Vårt förslag är att vi träffas en söndag i månaden kl.13 – 15. Ibland börjar vi 
med engelsk gudstjänst kl. 11.30, ibland slutar vi med svensk gudstjänst kl. 
16.00. 

Plats:  Agricolakyrkan, 25 Old York Mills Road, Toronto ON M2P  1B5 

Konfirmation:  På vårkanten. Exakt datum är ännu inte bestämt.  

Anmälan:  Någon formell anmälan behövs inte.  Kom bara till mötet den 4 
oktober.  För information kontakta expeditionen  på 416-486-0466 eller 
email toronto@svenskakyrkan.se 
 
  Pastor Olavi   Tommy - präst  

 
Kanelbullens dag  
söndag den 4 oktober 
Sedan några år tillbaka firar man i 
Sverige Kanelbullens dag.  Med tanke 
på den framstående plats som fikat 
har fått i svensk matkultur är det 
kanske inte så konstigt. Hos oss bakas 
bullarna den dagen av två av våra 
främsta bullbagare: Agnetha Hertzvall och Eva Cavaco. Så kom och 
njut av de mest sagolika, hembakade kanelbullar till kyrkkaffet.  

mailto:toronto@svenskakyrkan.se
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Taizé-mässor i höst 

Med början i oktober ska vi pröva på att erbjuda s.k. Taizé-mässa i stället 
för meditation + mässa som kvällsgudstjänst på en dag mitt i veckan. Taizé 

(uttalas ’täsé’ med betoning på –é, som ordet ”idé”) 

var från början namnet på en fransk by i Bourgogne, 
där schweizaren Roger Schütz på 1940-talet grundade 
en liten ekumenisk kristen kommunitet.  
Idag är den en vallfartsort för människor från olika 
delar av världen, som berörts av klostrets enkla och 
kärleksfulla livsstil såväl som den gudstjänstmodell 
som fått dess namn. Tusentals människor samlades där 

nyligen för att fira klostrets 75-årsjubileum. Det sammanföll dessutom med 
tioårsdagen av broder Rogers död och 100-årsdagen av hans födelse. 
En Taizé-mässa innehåller förutom nattvard mycket av den speciella musik 
som utformats av bröderna i Taizé. Citat från Bibeln sjungs till enkla, 
meditativa melodier som upprepas ett flertal gånger. Stillhet och gemenskap 
präglar dessa korta gudstjänster. Många kyrkor i Sverige erbjuder idag 
Taizé-mässor, i regel på kvällstid under arbetsveckan, någon eller några 
gånger i månaden.  
Vi här i Toronto kommer att hålla våra Taizé-mässor på torsdagskvällar med 
början någon gång i oktober.  Datum meddelas senare via kyrkans 
mailutskick och vår hemsida. Välkommen! 

Våra frivilliga firas! 

Svenska kyrkan planerar en liten tackfest för alla som ställer upp som 
frivilliga medarbetare i kyrkans olika verksamheter. Den är tänkt som dels 
ett tack till dem som redan bjudit på sin tid och energi, sitt engagemang och 
sin arbetsglädje, dels som en inbjudan till dem som funderar på att bli en del 
av denna viktiga och positiva grupp.  
Vi behöver nya friska krafter, och det här är en utmärkt chans att lära känna 
och komma med i vårt glada gäng.  Vi träffas för lunch lördagen den 17 
oktober kl.13.00 på Scandinavian Canadian Club, 91 Stormont Avenue, vid 
Bathurst och Lawrence.  
Anmälan till kyrkans expedition senast den 15/10 – vi måste få veta hur 
många som tänker komma, så att mat och dryck räcker till alla!  

Kyrkorådet  

 

– ”Jag dricker aldrig vatten, beroende på de hemska saker  
som fiskarna gör i vattnet ..... ”.  
       W.C. Fields  
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Tacksägelsegudstjänst  
söndag den 11 oktober kl.16.00 
Under Tacksägelsedagen tackar vi Gud för de 
gåvor jorden ger.  
Ett bra sätt att tacka för detta är att dela med 
sig av sitt överflöd. Ta gärna med en donation 
till Daily Bread Food Bank. 
 
Köttbullsfest med Svenska skolan! 

Lördagen den 24 oktober, kl.16-19 

Årets köttbullsfest går under temat Pippi Långstrump.  Pippi fyller 70 år i 
år men åldras ju inte som vi, utan förblir för evigt en ung dam.  

Vi börjar kl.16.00 med pyssel och knåp som Pippi själv brukar göra.  

Vill du bara deltaga i middagen är du välkommen kl.17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: $15 för vuxna och ungdomar över 12 år.  Barnen äter GRATIS. 
Anmälan senast den 21 oktober till kansliet 416-486-0466 eller per email 
till toronto@svenskakyrkan.se  
Om du vill hjälpa till på köttbullsfesten – kolla länken som läggs upp på 
kyrkans hemsida i början av oktober:  www.svenskakyrkan.se/toronto 
  

Meny 
Hemlagade köttbullar med lingon, 

gräddsås & potatis 
(vegetariskt alternativ finns) 

Ärtor 
Gurka & tomat 

Knäckebröd, smör & ost 
Måltidsdryck ingår 

Öl - $4 extra 

Efterrätt: 
Glass med chokladsås 

Kaffe och te 
Småkakor 
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Hej alla lucior, tärnor, stjärngossar och tomtar! 

Det börjar närma sig höst och vi sätter 
snart igång med Luciakören igen! Vi 
hade jätteroligt förra året och våra 
uppträdanden var mycket uppskattade. Vi 
hoppas att ni alla vill vara med i år igen.  

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! 
Ju fler vi är desto roligare blir det! 

Övningarna är som vanligt på söndagar 
kl.17:15 - 18:15 i kyrkan.  
Vi börjar söndagen den 18 oktober. 

Om ni har frågor, ring gärna Mia Ekström (416) 289-8765 eller Emma 
Eriksson (416) 436-5049. 

Ha det så bra tills vi ses!    Emma & Mia 

 

Nya svenska sedlar – donera dina gamla till kyrkan 

Har du dina svenska pengar i madrassen?  Låt dom inte ligga för länge!   

Den 1 oktober 2015 introducerar Sveriges Riksbank nya 20-, 50-, 200- och  
1 000-kronorssedlar.  De nya sedlarna har motiv av internationellt kända, 
svenska kulturpersonligheter från 1900-talet. 

     20 kronor – Astrid Lindgren 
     50 kronor – Evert Taube 
   200 kronor – Ingmar Bergman 
1 000 kronor – Dag Hammarskjöld 

Ett år senare, den 1 oktober 2016 
kommer nya 100- och 500-
kronorssedlarna och mynten. 

Notera att de gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna blir ogiltiga i 
handeln redan efter den 30 juni 2016, och för insättning på bank efter den 31 
augusti.  Efter detta datum kan de endast inlösas genom att skickas per post 
till Riksbanken, och då mot en avgift på 100 kronor. 

Om du inte har några planer på att åka till Sverige och spendera dina 
svenska pengar innan den 1 juli 2016, kan du i stället donera dem till 
kyrkan.  Vi är tacksamma för varje krona vi får.  Du får givetvis 
skattekvitto på din donation, omräknad till kanadensiska dollar. 

             Claes Holmquist  
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Församlingsporträtt av Helén Sjöstrand. 
                 
Förra året hade vi glädjen att 
välkomna familjen Sjöstrand till 
Toronto, när Stefan Sjöstrand 
började sitt jobb här som chef för 
IKEA Canada. I Svenska kyrkan 
fick vi träffa hela familjen först 
vid den årliga köttbullsmiddagen 
och sedan vid olika högtider 
under årets lopp. Flera söndagar 
under året har dessutom Helén 
Sjöstrand med dottern Maja 
kommit till våra gudstjänster, 
inte minst för att Maja nu under 
sommaren konfirmerats i 
Sverige.  
Helén berättar att Stefan antog 
ett erbjudande av IKEA att ta 
hand om verksamheten i 
Kanada, medan han jobbade för 
den svenska möbeljätten i 
Frankrike och familjen bodde 
strax utanför Paris. Beslutet 
mottogs med något blandade 
känslor av övriga 
familjemedlemmar, men så snart 
de kommit till Toronto kändes 
det positivt att ha flyttat hit. De 
har valt att bo ganska centralt, 
nära StClair Avenue och Avenue 
Road, och där trivs de alldeles 
utmärkt. Något alla uppskattar är 
att folk här är vänliga och 
omtänksamma, både ute på sta’n, 

i affärer och när man åker med 
TTC. Annat är det dock när man 
är ute i bil, har Helén märkt. 
Trafiken är frustrerande, men 

hon tycker ändå det är lite 
förvånande att så många bilister 
här visar sin irritation bakom 
ratten.   
Helén har sina rötter i 
Falkenberg, och där har familjen 
Sjöstrand sitt sommarhus. Det är 
en viktigt fast punkt i tillvaron, 
för familjen har bott på olika 
platser både i Sverige och 
utomlands. Alla tre barnen är 
födda när Helén och Stefan 
bodde i Stockholm under åren 
kring millennieskiftet, men 
sedan gick flyttlasset först till 
Lund och sedan till Holland. 
Efter ett par år i närheten av 
Amsterdam väntade IKEAs 
högkvarter i Älmhult, innan 
familjen flyttade till Frankrike, 
och därifrån blev det alltså 
Toronto som stod på tur. 
Det har därför känts viktigt för 
Helén att finnas hemma för 
barnen, särskilt för att Stefan 
reser mycket i sitt arbete. Hon är 
utbildad lärare för elever i yngre 
åldrar, och kan i framtiden tänka 
sig att återuppta sin pedagogiska 
karriär. Förutom barnen fylls 
Heléns dagar med många andra 
aktiviteter såsom 
volontäråtaganden i barnens 
skola, yoga och annan träning 
för att hålla sig fysiskt i form. 
Helén cyklar också mycket och 
tycker det är ett fint sätt att 
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utforska Toronto. Ett nytt 
intresse sedan hon kom till 
Toronto är att måla, vilket hon 
tycker är fantastiskt roligt.  
Att skjutsa barnen till 
fritidsaktiviteter tar också sin tid. 
För sonen Ludvig (17 år) är det 
fotboll som gäller, medan Maja 
(15år) gillar att rida – och baka, 
men det kan hon ju göra hemma. 
Minstingen Stina (11år) är ett 
riktigt vattendjur som tränar 
simning och andra vattensporter. 
Barnens skolor ligger dock i 
närheten av hemmet, och alla tre 
går liksom i Frankrike i ett s.k. 

International Baccalauréat-
program.  
 
På frågan om det är något i 
Sverige som Helén saknar, är det 
i första hand släkt och vänner. 
Dem försöker hon hålla kontakt 
med via Skype, och då kan 
tidsskillanden mellan Toronto 
och Sverige kännas lite 
besvärlig. Något mer materiellt 
som Helén och övriga familjen 
saknar är – falukorv! Kanske kan 
det vara något för IKEA att börja 
importera?         

Lilian Junkin

 
 
  

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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Populära rätter från torsdagslunchen den 18 juni. 

Kall soppa på avokado och gurka  
En ”normalstor” gurka, skuren  i små bitar 
2 mogna avokador, urgröpta ur sina skal och utan kärna 
1 tärning grönsaks- eller kycklingbuljong, upplöst i 2 dl vatten 
Några kvistar färsk koriander + några blad färsk basilika 
Cirka 1 msk citronsaft (=saften av en färsk citron) 
Cirka 1 tesked finhackad röd spansk peppar 
1-2 tsk finhackad vitlök/1-2 pressade vitlöksklyftor 
Häll alla ingredienserna i en bunke och blanda-puréa med mixerstav  
Smaka av med salt och vitpeppar, om det behövs. Kyl och servera kall! 
(Det är godast att puréa ”lagom”, dvs inte barnmatspuré.) 

Pastagratäng med mild currysås.   
400-500 g pasta, kokt i max 10 minuter (ska vara lite fastare än ’al dente’) 
3-4 skivor fläskytterfilé, i strimlor som steks i 1 msk olja, saltas och peppras 
lite 
1-2 äpple(n), i smala skivor, med skal men utan kärnhus 
1 finhackad gul lök, som steks i 2-3 msk olja tills den är mjuk och 
”genomskinlig” 
2 msk currypulver, som fräses i oljan+löken  
5 dl vatten kokas upp, vari 2 tärningar köttbuljong (ox- eller kyckling-) 
upplöses och sedan rörs ner i lök+curryfräset 
2 dl kaffegrädde + 2-3 msk ”plum sauce” (vanligt till asiatisk mat) tillsätts  
Red såsen till önskad konsistens (inte alltför tjock!) 
I ugnsfast form blandas pasta, kött, äpple och sås. Täck ytan med ströbröd 
och sätt in i ugn, 200 gr C/ 400 gr F, i 40-45 minuter.  

Bon appétit önskar Lilian  
 
 
Svenskundervisning på kyrkan 

I höst börjar vi med lektioner i svenska språket på kyrkan,  
närmare bestämt i Svenska rummet innanför kansliet. 
Nybörjargruppen träffas kl.19-21 på onsdag kväll med  
början den 16/9 och gruppen för dem med förkunskap- 
er i svenska träffas på lördag eftermiddag kl. 13-15  
med början den 12/9. Kursen pågår i 8 veckor och  
priset är $120. Gruppstorleken är max. 10 deltagare.  
För mer info kontakta Lilian Junkin på:   
lilian.n.junkin@gmail.com 
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid juni månads slut)  
 

 
2015 2014 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $21,857 $25,312 

Gåvor från organisationer och företag $22,792 $2,000 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $19,745 $20,513 

Kyrkkaffe, middagar etc. $5,127 $3,393 

Basarer $5,314 $4,470 

Fundraisers $0 $0 

Övriga inkomster $1,881 $1,020 

Summa inkomster $76,716 $56,708 

   Utgifter 
  Anställd personal $15,850 $10,615 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $15,408 $14,438 

Tjänstebostad $14,700 $10,800 

Resekostnader $3,820 $8,205 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $1,000 $900 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $1,718 $1,275 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $3,692 $4,342 

Övriga utgifter $100 $206 

Summa utgifter $56,288 $50,781 

   Balans $20,428 $5,927 
  

  

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 
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Sång, lek och vuxenprat är det i Agricola-
kyrkan varje torsdag kl. 14.30 för barn i åldrarna  
0-4 år plus vuxen.  Kom gärna tidigt och var med 
på torsdagslunch eller kaffe med våfflor.  

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 Raul Selberg 
416-467-0886.  

KALENDER Hösten 2015 

Söndag 20 sept. – Sunset Villa 
Söndag 27 sept. – Gtj. m Lars Frisk  
Torsdag 1 okt. – Torsdagslunch 
Söndag 4 okt. – Konfirmations-

träff 
Lördag 17 okt. – Medarbetarlunch 
 
 

 

 

Söndag 18 okt. – Luciaövning start   
Lördag 24 okt. – Köttbullsfest   
Torsdag 5 nov. – Torsdagslunch 
Lördag 7 nov. – Kyrkans Julbasar 
Lörd. – Sön. 21 - 22 nov. –  
 SWEA Harbourfront 
Torsdag 3 dec. – Torsdagslunch 
 

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 Thessalonikerbrevet 4:14) 

Willy Brand *  13 november 1918, i Nederländerna 
+  25 augusti 2015, i Oakville,ON  

Gud välsigne hans minne
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Gudstjänster september - november 2015 

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

 
 

– Berätta inte om dina problem för folk.  Åttio procent bryr sig 
inte, och de andra tjugo är tacksamma för att det är du och 
inte dom, som har problemen. 

Lou Holtz  

  

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

September 

13   15 e trefaldighet 

16.00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 
Eva-Stina Dobrovolski 

Agnetha Hertzwall 
Elisabeth Claesson 

20 16 e trefaldighet 

14.00  Mässa 
Obs. tiden! 

Olavi Hepomäki          

 
Sunset Villa 

27   17 e trefaldighet 

16.00 Mässa 
Lars Frisk 

Claes Holmquist 
A-M Johansson 
Solveig Lalla 

Oktober  

  4  Den helige 

Mikaels dag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson  
Sven Ericson 
Eva Cohen 

Agnetha Hertzwall 
Eva Cavaco 

11 Tacksägelsedagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 
Soppa och fika 
A-M Johansson 
Solveig Lalla 

18 20 e trefaldighet 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 
Carin Porporo 
Åsa Hellenberg 

25 21 e trefaldighet 

16.00 Mässa 
Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 
Eva-Stina Dobrovolski 

Cia Leander 
Ylva Dahl 

November 
  1   Sönd. e alla 

helgons dag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson  
Camilla Demelo 
Ulrika Palm 

  8 23 e trefaldighet 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Claes Holmquist 
Elisabeth Claesson 
Christin Chaiet 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/lou_holtz.html
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Ny lag om svenskt medborgarskap 

En viktig ändring i lagen om svenskt  
medborgarskap trädde i kraft den  
1 april 2015. 
Om du förlorat ditt tidigare svenska med- 
borgarskap genom att du sökt t.ex. kanaden- 
siskt sådant, kunde du enligt Medborgarskaps- 
lagen från 2001, under en tvåårsperiod, genom  
en enkel anmälan ansöka om att få tillbaka ditt  
svenska medborgarskap.  Det visade sig att endast 5,575 personer utnyttjade 
denna möjlighet, det stora flertalet under de sista sex månaderna av 
övergångsperioden.  De nya bestämmelserna återinför möjligheten att 
ansöka om att återfå ett tidigare förlorat svenskt medborgarskap, och denna 
gång utan tidsbegränsning.  
Jag vill framhålla att ändringarna i Medborgarskapslagen, inte påverkar 
bestämmelserna för barn födda utomlands och som har svenskt 
medborgarskap men aldrig varit bosatta i Sverige.  Dessa förlorar 
fortfarande sitt svenska medborgarskap när de fyller 22 år, såvida de inte 
innan dess ansöker hos Migrationsverket om att få behålla detsamma.  I 
ansökan måste man styrka att man ”varit i Sverige under förhållanden som 

visar samhörighet med Sverige.” Ett exempel på sådan samhörighet är besök 

hos mor- eller farföräldrar eller andra släktingar.     
I alla dessa frågor bör du kontakta ambassaden i Ottawa eller svenskt 
konsulat.  
      Claes Holmquist 

 

Döpta 

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte.  
Guds Rike tillhör sådana som de.” (Markus 10:14) 

Nils-Erik, Charles döpt 30 maj 2015, Ottawa, ON 

Tor Alexander, Chvostek döpt 1 maj 2015, (i hemmet) Guelph, ON 

 Guds välsignelse över deras liv i Kristus. 
 

 
Folk vill sitta längst fram i bussen, längst bak i kyrkan, och vara mitt i 
uppmärksamheten.   
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An Invitation 

THE SCANDINAVIAN-CANADIAN CLUB 
OF METROPOLITAN TORONTO 

 
80th ANNIVERSARY 

Celebration 

Dinner, Dance and Entertainment 

at the 
Toronto Cricket Club 

141 Wilson Avenue, Toronto 
on 

FRIDAY, OCTOBER 23, 2015 

Time: cocktails at 6pm; dinner at 7pm 
Price: $50 
Cash Bar 

 
To reserve your tickets, please contact Elaine 

by phone: 416-431-7299 or email:  mcdonald7299@rogers.com 

 

RSVP no later than Tuesday, October 13 

Reservations to be confirmed by cheque made out to 

 The Scandinavian-Canadian Club of Toronto, and sent to: 

Elaine McDonald, 95 Botany Hill Rd., Toronto, ON M1G 3K6 
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Tro, öppenhet och hopp 
Den 12-15 augusti var 380 
personer från Svenska Kyrkan i 
Utlandet samlade till Höstmöte i 
Uppsala. Vi kom från hela världen 
– Christina Keighren och jag från 
Toronto. Det var överläggningar, 
samtal, föredrag, presentationer, 
gudstjänster, middagar, pilgrims-
vandring, zumba (!) och mycket 
annat. För mig som gammal 
utlandspräst var det inte minst 
roligt att återse kolleger från 
skilda hörn i världen. 
För att inte tala om Toronto-
klubben! Vid avslutnings-
middagen – vegetarisk – satt vi 
tillsammans sex personer med 
stark förankring till Toronto – 
Lars och Torgun Frisk, Anna 
Runesson, Gunnar Prytz Leland, 
Christina Keighren och under-
tecknad. Självklart skålade vi för 
Svenska kyrkans i Toronto 
framtid. Dagarna i Uppsala gav 
oss inspiration och hopp. 
Fredagens pilgrimsvandring blev 
en mäktig upplevelse. Vi åkte 
buss till Lena kyrka och därefter 
vandrade vi under tystnad och en 
klarblå himmel ca 6 km till Tensta 
kyrka. Vid tre tillfällen gjorde vi 
en kortare paus med ledorden Tro, 
Öppenhet och Hopp. Alltsammans 
avslutades med  en härlig 
Pilgrimsgudstjänst med överfylld 
kyrka och en psalmsång som 
nästan fick taket att lyfta sig. 

Under ett par års tid har man inom 
Svenska Kyrkan i Utlandet arbetat 
med frågan om vad som skall vara 
vår värdegrund. Vid Höstmötet 
presenterades resultatet vid olika 
tillfällen, bl.a. genom ett sång-
program som leddes av Per 
Harling. 
Tro, öppenhet och hopp är de ord 
man stannat vid. Så här heter det i 
presentationshäftet: Våra resor går 
allt längre bort i världen och varar 
allt längre tid. Fler och fler 
svenskar bosätter sig utomlands. 
Möten med medmänniskor som 
talar mitt hemspråk är värdefulla i 
glädje och sorg. 
Svenska kyrkan i utlandet vill 
skapa rum för tro i möten och 
närvaro, vill resa upp i öppenhet 
och omsorg, vill sända ut med 
hopp och engagemang. 
Visst känner vi igen oss. 
TRO – som kyrka vill vi vara en 
gemenskap som bärs av tro – både 
av Guds tilltro till oss och av tron 
på den Gud vi lärt känna i Jesus 
Kristus.  
Det personliga mötet, gudstjänsten 
och samtalet vill frigöra mod till 
en respektfull tro och kraft att 
bygga relationer inför livet. 
ÖPPENHET – som kyrka vill vi 
vara en gemenskap som präglas av 
öppenhet. 
Utlandskyrkan vill ge mod att vara 
förankrad i samhället vi lever i. Vi 
vill öppna oss för den kraft som 

Kyrkoherden har ordet 
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reser oss, skapar energi och 
väcker engagemang. 
HOPP – som kyrka vill vi vara en 
gemenskap som förmedlar hopp. I 
utlandskyrkans gemenskap vågar 
vi förändras och förändra. 

Tillsammans skapar vi en hoppfull 
framtid. 
Snart ses vi igen. Gud välsigne 
Dig! 

Tommy – präst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör sökes 

Tycker du om att titta i Kyrkonytt?  Gillar du att 
göra layouts och grafisk design?  Nu har du chansen!  
Vi söker någon som kan ta på sig arbetet att sätta 
ihop Kyrkonytt 5 gånger per år.  
Materialet produceras av olika medarbetare, och din 
uppgift blir att redigera det hela till en trevlig och 
snygg produkt som folk gärna vill läsa både i tryck 
och på webben. 
Om du är intresserad, tag kontakt med Claes Holmquist på 416-496-7907 
eller claes@sympatico.ca 



  

 
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 
Elisabeth Claesson toronto@svenskakyrkan.se  905-271-4271 
Ylva Dahl Dimitrieff  416-461-3351 
Thorbjörn Eklund  thor@eklund.ca 416-445-3933 
Christina Keighren ckeighren@hotmail.com  647-502-9782 
Cia Leander cialeander@sympatico.ca 
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 Ordförande, Gunilla Sjölin               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:  16 oktober. 
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 skol-

grupper 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 Noak 
Lindqvist på  noak.lindqvist@svenskaskolan.ca    

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

Satellitförsamlingarna  

Vancouver 
Söndagen den 25 oktober kl 14.00. Gudstjänst i Danska kyrkan i 
Burnaby med Tommy Svensson.  För mer information, kontakta 
Katarina Low 778-552-9956. 

Montreal 

Lördagen den 12 december.  Svenska klubben i Montreal inbjuder till 
andakt  med  Luciafirande i Norska kyrkan, 5065 rue Sherbrooke,  
Lachine.  Tommy Svensson leder andakten.  Välkommen.   
 

Varmt välkommen! 
 
 

mailto:noak.lindqvist@svenskaskolan.ca

