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Satellitförsamlingarna 

 

Nr 2 2016 Kyrkonytt 

 
Herren lever, våga tro det, 

lämna den tid som gått. 
Hoppet är framtid, 

nu är livet, vår möjlighet. 

   Sv. Ps. 155:1 

 



Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

   
SPECOPS Software develops unique password management and 

desktop management products based on Microsoft technology.  

 

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

Vårterminen är i full gång och i januari 
hade vi bland annat möjlighet att delta 
i en flerspråkig gudstjänst (på finska, 
svenska, estniska och engelska) då 
Matti Kormano installerades som 
Agricola-församlingens nye 
kyrkoherde. Årets första månad bjöd 
också på Taizé-mässa, alltså en mässa 
som bär samma namn som en by i 
Frankrike där schweizaren Roger 
Schütz grundade en liten kristen 
kommunitet. Platsen är nu en 
vallfartsort. Taizé-mässan innehåller, 
förutom nattvard, den speciella musik 
där citat ur bibeln sjungs till enkla, 
meditativa melodier. 
Kyndelsmässodagen hölls en 
lekmannaledd gudstjänst med 
ljuständning av Lilian Junkin.  

I januari startade en studiecirkel om 
Martin Luther inför det kommande 
500-årsjubiléet 2017. Boken som 
gruppen studerar heter "Ordet vid 
bordet – Martin Luthers bordssamtal". 
Cirkeln, som leds av Lilian Junkin, 
beräknas fortsätta till den första maj. 

Fettisdagen inföll i år den nionde 
februari så söndagen den sjunde 
februari var det dags för semlor till 
kyrkkaffet, något som alltid uppskattas 
mycket. I februari var det en flersprå-
kig familjegudstjänst tillsammans 
med församlingarna i Agricola och St. 
Andrew’s Estonian. Under februari 

månad hade vi också glädjen att få fira 
gudstjänst baserad på psalmer som 
församlingsmedlemmarna fått önska i 
förväg. Denna gudstjänst kallades 
därför just för önskespsalmen. Bland 
de psalmer som sjöngs hittar vi 249 
Blott en dag och 256 Var inte rädd.  

När detta skrivs pågår förberedelserna 
inför påskbasaren lördagen den tolfte 
mars och den traditionella påskbuffén 
på påskdagen. Eftersom buffén är 
mycket populär kan det ofta bli fullsatt. 
Den som vill försäkra sig om plats den 
dagen kan köpa biljett redan nu till 
rabatterat pris.  

Vad händer längre fram i vår? Den 
sjuttonde april upprepar vi den 
populära jazzmässan, alltså en mässa 
där psalmerna framförs av jazzmusi-
ker. Efter mässan blir det, precis som i 
höstas, jam session med tapas och vin i 
kyrkans samlingssal. Valborg kommer 
som tidigare att firas i Earl Bales Park. 
Valborgsmässofirandet uppskattas av 
alla åldrar och den som inte varit med 
tidigare är extra välkommen i år.  

Sist, men inte minst, denna termin ser 
vi särskilt fram emot besök av Svenska 
kyrkan i Oslo i maj. Oslokyrkans 
kammarkör, Margaretakören, 
kommer att hålla konsert den sjunde 
maj. Missa inte detta unika tillfälle. 

Ylva Dahl 

 
 
 
 
 
 



PÅSKBASAR 

lördagen den 12 mars 2016  
kl.11.00 - 14.00    

 
Vi öppnar dörrarna och startar försäljningen 
redan kl. 11.00.  Serveringen startar kl. 12.00.  

FÖRSÄLJNING av allt du kan önska dig till 
påsk: Påskris, dukar, servietter, påskpynt, 
bonader, handmålat hantverk m.m. 
Handla vid vårt bakbord så kan du bjuda på 
hembakat utan att behöva baka själv:  Semlor, 
bakelser, bröd, bullar, kakor, och annat gott! 

SERVERING av läckra smörgåsar, semlor, 
bakelser och kakor. 

PÅSKPYSSEL för alla barn, stora och små. 

Välkommen 

 
Just innan begravningen gick begravningsentreprenören fram till den åldriga 
änkan och frågade: ”Hur gammal var din man?” 
”98,” svarade hon, ”två år äldre än jag.” 
“Så du är 96,” kommenterade entreprenören. 
“Knappt lönt att gå hem, eller hur?” svarade änkan med ett leende.  

Påskens gudstjänster 

Palmsöndagen 20 mars, kl. 16.00. Högmässa. 

Skärtorsdagen 24 mars, kl. 18.30.  Vi firar sedermåltid med   

 bordsmässa (på engelska) i Fellowship Hall tillsammans med 

 Agricola och St Andrew’s församlingar.  Sedan går vi upp i 

 kyrksalen för den traditionella avklädningen av altaret inför 

 långfredagen.  En dämpad men stämningsfylld afton. 

Långfredagen, 25 mars, kl. 16.00.  Långfredagsgudstjänst baserad på  

verket Via Dolorosa (Smärtornas väg) av Bo Setterlind.  

Påskdagen, 27 mars, kl. 16.00.  Högmässa. Efteråt festar vi vid 

 påskbuffén i källarsalen. Till buffén är anmälan nödvändig. 

 Påskpyssel för barnen. 



Priset för årets påskbord har sänkts till $16.00 för vuxna om du bokar och 
betalar i förväg.  Du kan nu även boka och betala på internet via kyrkans 
hemsida.  Om du betalar vid dörren kostar måltiden $20.00. 

I fjol kom det 30 personer till påskbordet, som inte hade anmält sig.   
Detta ställde till stora problem med både dukning och servering. 
I år sätter vi därför en gräns på max 90 gäster vid middagen. 

Boka plats för ditt sällskap i tid! 

Påskbuffé 

i svensk stil 

Påskdagen den 27 mars 

efter gudstjänsten 

Meny 

Gravad lax med gravlaxsås 

Ägg och inlagd sill 

Janssons frestelse 

Köttbullar, Prinskorv 

Skinka, Kokt potatis 

Blandad grönsallad 

Smör, bröd och ost 

Kaffe och tårta 

Vatten och läsk ingår; öl $4.00 extra. 

Pris: $16.00 för vuxna  vid förköp 

>>>>  GRATIS för barn 12 år och under  <<<< 

Sista anmälningsdag är den 23 mars, 
till expeditionen per telefon 416 486 0466 

email till toronto@svenskakyrkan.se  
eller vår hemsida www.svenskakyrkan.se/toronto  

 

 
 
 

Det gläder oss att så många tar del i Birkagruppens läckra påskbord. 
Det är ju förutom en måltid också en viktig fundraiser för kyrkans 
verksamhet.  Tack för ditt stöd och smaklig måltid! 



Plats:  Earl Bales Park, infart via 

Raoul Wallenberg Rd från Bathurst 

St, cirka 1.5 km norr om Hwy 401.  

När du kommit in i parken, håll till 

höger där vägen delar sig och 

fortsätt till Fire Pit No. 2 alldeles vid 

slutet av parkeringsplatsen.  
 

Välkommen på jazzmässa – musik och tapas  
söndagen den 17 april kl. 18.00  Obs. tiden 
Jazzmässan i höstas blev en dundrande succé, så nu  

kommer den tillbaka med samma band som förra gången.  
Magnus Hjerpe, gitarr 
PJ Andersson, trombon 
Antonius Budi Winarto, bas 
Bruce Tatemichi, piano och saxofon  

Efter mässan blir det mera jazz i källaren medan  

vi får njuta av en tapastallrik med munsbitar och  

vin eller annan dryck. 

Tapastallrik - $10.00, vin eller öl - $5.00. 

Anmälan till måltiden per email toronto@svenskakyrkan.se  

eller telefon 416-486-0466. 
 

 

 

 

 

 

 

Valborgsmässoafton 

Lördagen den 30 april hälsar vi våren välkommen med majbrasa och vårtal 

på traditionellt sätt.  Vid vackert väder träffas vi kl. 17.00 för traditionella 

svenska lekar i det gröna. 19.00 tänder vi brasan, sjunger vårsånger, grillar 

korv och dricker kaffe och läsk. För att värna om miljön använder vi inte 

engångskoppar utan de som vill ha kaffe tar med sig en egen kaffemugg.  

Kyrkan bjuder som vanligt på allt fika och mat under kvällen, men tar med 

glädje emot en frivillig donation.   

Ta gärna med studentmössa men framför allt ett glatt humör!  

 

Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med 
Välkommen att ringa Tommy Präst för själavårdssamtal 416-951-0870 

Det går också bra att skicka mejl och boka tid 

 



Besök från Margaretakyrkan i Oslo  

Som ni kanske känner till har svenska 

Margaretakyrkan i Oslo stöttat vår församling 

ekonomiskt under de senaste åren. Detta stöd 

är vi mycket tacksamma för. 

Första veckan i maj kommer Margareta-

församlingens kammarkör samt kyrkoråd på 

besök till Toronto.  Med på resan är även våra 

f.d. kyrkoherdar Gunnar Prytz Leland och 

Anna Runesson. Det kommer att bli spännande 

att få återknyta bekantskapen med dem och att dessutom få göra nya 

bekantskaper med de övriga i gruppen, som uppgår till cirka 40 personer.  

Under resan kommer de att besöka turistattraktioner i Toronto samt givetvis 

Niagarafallen och vingårdar i det området. 

Vi önskar våra vänner från Oslo välkomna till Toronto. 

 

Kom och lyssna till kammarkören och musiker från 
Margaretakyrkan i Oslo 

Lördagen den 7 maj klockan 19.00 inbjuder kammarkören med 

musiker till en vårkonsert med svenska toner  i Agricolakyrkan.  

Efter konserten är du välkommen till en 

mottagning i källarsalen med vin och 

tilltugg.  Där kan du  träffa körens 

medlemmar och Margaretaförsam-

lingens kyrkoråd, samt givetvis våra 

tidigare präster Gunnar och Anna. 

Biljetter till konserten kommer att 

säljas under veckorna framöver.   

Se vidare inbjudan på separat annonsblad med detta Kyrkonytt. 

Söndagen den 8 maj klockan 11.00  firar vi gemensam guds-

tjänst med Agricola och St Andrew’s församlingar.  Under gudstjänsten 

sjunger kammarkören Missa Brevis (kort mässa).  Efteråt serveras lunch 

av Birkagruppen. 

Välkommen 



 
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 19 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 Team Realty Inc., 

Brokerage                                                                                                            

905.737.0777   cell 416.553.4322 

 



Församlingsporträtt av Thorbjörn Eklund. 
  
Efter mer än 50 år i Svenska 

församlingens kyrkoråd har nu 

Thorbjörn valt att inte förnya sitt 

mandat. Under dessa år har han 

hunnit uträtta mycket och varit både 

vice kassör och sekreterare i 

kyrkorådet. Thorbjörn var också 

drivande i ärendet att få familjen 

Byhno sponsrad av oss i Svenska 

kyrkan och hjälpta att få ett tryggt 

och säkert liv i Kanada. I förra 

Kyrkonytt kunde ni läsa om hur väl 

det har fungerat.  

Thorbjörn har bott i över 55 år i 

Kanada, mer än de flesta av oss i 

”kolonin”. Han kom hit 1955 som 

20-åring genom personliga 

kontakter i Flin Flon, Manitoba, 

sedan han avslutat sina studier till 

byggnadsingenjör vid tekniska 

gymnasiet i Luleå. Han arbetade 

först i Manitoba med diverse olika 

byggnadsjobb, men med tiden kom 

Thorbjörn till Toronto för att 

studera till civilingenjör vid U of T. 

Här fick han kontakt med Bertil och 

Gunhild Andersson, som var 

mycket engagerade i den svenska 

församlingen. Thorbjörn följde 

deras exempel och kom med till 

Svenska kyrkan. Genom såväl 

kyrkan som Skandinaviska klubben 

fick han kontakt med flera andra 

skandinaver i Toronto. En viss ung 

dam vid namn Maija dansade han 

med på Skandinaviska klubben en 

gång, och när de senare stötte på 

var-andra på tunnelbanan, stod det 

klart att de var menade för var-

andra. Två år senare gifte de sig. 

Inte långt senare flyttade de till 

Luleå, och där föddes deras båda 

söner, Björn-Erik och Mikael. Där 

blev Maija snart också flytande 

svenskspråkig, och sönerna 

uppfostrades på svenska i hemmet. 

Men efter drygt fyra år tog familjen 

Eklund beslutet att flytta tillbaka till 

Kanada. Karriärmöjligheterna för 

Thorbjörn var bättre där än i norra 

Sverige, så de satsade på en 

återflytt. Det visade sig vara ett 

klokt beslut, och Thorbjörn jobbade 

med vägbyggen och infrastruktur 

för en konsultfirma och två 

markexploatörer i Toronto fram till 

pensionen. Ja, han har fortfarande 

några konsultuppdrag på gång, så 

helt pensionär är han inte.  

Sönerna verkar ha ärvt sin fars 

begåvning när det gäller teknik och 

ingenjörskonst, och den yngre 

undervisar i elteknik på akademisk 

nivå i Oshawa medan den äldre är 

verksam inom IT i San Francisco. 

Thorbjörn och Maija har fem 

barnbarn, Björn-Eriks två barn i 

Kalifornien – som tack vare sin 

pappa och svenska au-pairflickor 

har bevarat det svenska språket till 

nästa generation – och Mikaels tre 

barn i Oshawa, som det ju är lättare 

för Thorbjörn att få träffa oftare.  

Thorbjörns fritidsintressen är att 

spela brigde och vara i sommar-

stugan norr om Toronto. Segling 

har också varit ett stort intresse, och 

han har fortfarande en Vega-båt att 

ta ut på sjön. Thorbjörn är alltjämt 

mycket aktiv inom svenska 



aktiviteter i Toronto och kommer 

troget till kyrkans gudstjänster. 

Under många år var han också en 

av de tappra herrarna i 

folkdanslaget, och Thorbjörn ser ett 

stort värde i att bevara de svenska 

sederna och traditionerna bland 

svenskarna i Toronto. Att känna 

sina rötter är att känna sig själv!  

Han upp-skattar öppenheten för  

många olika kulturer i dagens 

Toronto, som både bevarat sin 

anglosaxiska karaktär och 

utvecklats till en multikulturell 

storstad sedan Thorbjörn först kom 

hit.  Han har sett staden växa och 

bli en tolerant hemvist för 

människor från vitt skilda 

bakgrunder.  

      Lilian Junkin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Satellitförsamlingarna  

Vancouver 

Söndagen den 3 april kl 15.30.  Gudstjänst i Danska kyrkan i Burnaby 

med Tommy Svensson. Tema för gudstjänsten är ”Önskepsalmer”. 

Skicka in just din önskepsalm till:  toronto@svenskakyrkan.se  

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

Ottawa 

Lördagen den 21 maj kl 14.00.  Ambassadör Per Sjögren hälsar alla 

välkomna till friluftsgudstjänst i residensets trädgård.  Efter 

gudstjänsten bjuder ambassadören på kyrkkaffe och förfriskningar och 

Toronto Swedish Folkdancers underhåller. 

Varmt välkommen! 
 

 

 

 Toronto Swedish Folkdancers  
   and Singers 

present 

A Spring Concert with Folkdancing 

Sunday, May 1, at 2.00 p.m.  
St Augustine of Canterbury Anglican Church 
1847 Bayview Avenue at Broadway (north of Eglinton Av)  

Reception with wine and refreshments to follow the concert. 
Admission: $20 (advance sale), $25 at the door. 
For tickets contact 416-445-2889 or www.tsfs.ca 
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Öppet hus på torsdagar är det i Toppilasalen 

på kyrkan. Kaffe med våfflor varje torsdag kl. 

12.00. Oftast blir det allsång till Tommy Prästs 

dragspel eller någon lek. En gång i månaden 

serverar vi lunch kl 12.30. Nästa lunch blir den 17 mars. Anmälan 

till lunchen är önskvärd och göres till kyrkans expedition 416-486-

0466 eller per email.  Lekrum finns för barnen.  

Birkagruppen träffas efter överenskommelse 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  

Lördag 12 mars – Påskbasar 

Söndag 13 mars – Våffeldagen 

Torsdag 17 mars – Torsdagslunch 

Torsdag 24 mars  – Skärtorsdag 

Söndag  27 mars – Påskbuffé 

Söndag 17 april – Jazzmässa 

Lördag 30 april – Valborgsmäss 

 

 

 

 

Lördag 7 maj – Konsert med 

kammarkören från Oslo 

Söndag 8 maj – Missa Brevis med 

kammarkören från Oslo. 

Söndag 15 maj – Konfirmation 

Söndag 5 juni – Nationaldags- 

  firande 

Lördag 25 juni – Midsommar  

 

  

Tack IKEA för matvarorna som donerades till kyrkans  

måltider och basarer. 



  

Gudstjänster mars - maj  

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

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Mars 

13 

 

Jungfru Marie 

bebådelsedag 

16.00 Mässa  

Tommy Svensson 

Claes Holmquist   

Elisabeth Claesson 

Christine Chaiet 

20 Palmsöndagen 

16.00 Mässa                              

Tommy Svensson          

Sven Ericson 

Eva Cohen 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

 

24  Skärtorsdagen 

18.30 Skärtors-

dagsmässa 

Tommy Svensson  

Matti Kormano 
 

Sedermåltid 

25 Långfredagen 

16.00 Lång-

fredagsgudstjänst 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Ingen servering 

27 Påskdagen 

16.00 

Påskdagsmässa 

Tommy Svensson 

Fras Byhno 
Påskbuffé 

Birkagruppen 

 

April  

3 2:a i påsktiden 

16.00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Elisabeth Claesson 

Camilla Demelo 

Ulrika Palm 

10 3:e i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Gun Svensson 

Elisabeth Claesson 

Sally Ögren 

17 4:e i påsktiden 

18.00 Jazzmässa 
Tommy Svensson 

Claes Holmquist 
Tapastallrik o. vin 

Gun Svensson 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

24 5:e i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

Cia Leander 

Ylva Dahl 

Maj 

1 Bönsöndagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Fras Byhno 

Elisabeth Claesson 

Christine Chaiet 

8   Söndagen före 

pingst 

11.00 Mässa  

med Oslokören 

Tommy Svensson 

Matti Kormano 

Claes Holmquist 

Lunch 

Birkagruppen 
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid årets slut 2015)  
 
Inkomster 2015 2014 

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $43,714 $50,622 

Gåvor från organisationer och företag $25,792 $5,000 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $44,191 $46,459 

Kyrkkaffe, middagar etc. $8,457 $5,430 

Basarer $16,182 $14,925 

Fundraisers $0 $5,314 

Övriga inkomster $3,960 $4,257 

Summa inkomster $142,296 $132,007 

   Utgifter 
  Anställd personal $31,475 $21,270 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $30,068 $28,149 

Tjänstebostad $27,450 $18,150 

Resekostnader $8,127 $14,098 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $2,000 $1,800 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $7,115 $7,839 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $6,778 $7,674 

Övriga utgifter $1,684 $1,888 

Summa utgifter $114,697 $100,868 

   Balans $27,599 $31,139 

 

 

Frustration är att försöka hitta sina glasögon utan glasögon. 

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 är påsk på jorden! 

Herren lever, våga tro det! Herren 
lever, mitt ibland oss. Även om vi 
inte alltid ser det eller känner det. 

Jag tror att många av oss är väldigt 
mycket släkt med de två lärjungarna 
på vägen till Emmaus. 

Villrådigheten och hopplösheten. 
Vad har vi att hoppas på, att se fram 
emot? Vad betyder långfredagens 
och påskens händelser för oss? Att 
Jesus blev korsfäst och dog är ju 
obestridligt. Med vad ska man säga 
om den tomma graven och kvinnor-
nas upplevelser? Ja, vad ska man 
tro? 

”Medan de gick där och samtalade 
och diskuterade, kom Jesus själv 
och slog följe med dem.” 

Dvs. han gick med dem, sida vid 
sida. Delade vandringen med dem. 
Och han lät dem tala ut, lyssnade, 
frågade. Han engagerade sig i hur 
de hade det, hur de upplevde det 
som hänt. ”Lyssnade med hjärtat” 
så att säga. Det var de som stod i 
centrum. 

Det heligas närvaro mitt i det 
vardagliga. Med oss, nära oss på vår 
väg genom livet. De kände inte igen 
honom, men han var där. 
”Slog följe med dem”. 

Det börjar bli sent på kvällen när de 
kommer fram till Emmaus. De båda 
vännerna ber den okände som slagit 
följe med dem att stanna kvar hos 
dem över natten. Det är då det hän-
der. När han, gästen, tar över värd-

skapet, välsignar brödet och bryter 
det. ”Då öppnades deras ögon och 
de kände igen honom.” Det som 
inte kvinnornas berättelse eller ens 
samtalet under vandringen kunnat 
göra, det åstadkom 
måltidsgemenskapen.  
”Då öppnades deras ögon”. 

När man har sorg eller är inne i en 
svår kris är det inte säkert att ord 
hjälper. Visst kan det vara skönt att 
ha någon att tala med. men ofta kan 
en gest ge mer hjälp. Någon säger 
ens namn med öm och tillgiven 
röst. En kram, en blick, ett hemligt 
tecken, vänner emellan. Nattvarden 
är Jesu hemliga tecken. När hjärtat 
inte vill brinna av hans ord, när jag 
själv blir stum i bönens samtal. Då 
kan en bit bröd doppat i vin 
försäkra mig om att Han finns 
alldeles nära. 

Vandringen till Emmaus började i 
villrådighet och modlöshet. Även 
en och annan bland oss vet hur det 
är att förlora hoppet, när något går 
annorlunda än vi hoppats, och hur 
det är att förlora tron och glädjen på 
vägen.  

Så kommer han som är hoppet och 
livet och slår följe med oss som 
förlorat hoppet. Stannar kvar hos 
oss, sitter till bords med oss, bryter 
brödet så att vi känner igen honom,  
ger oss nytt hopp, ny glädje och nytt 
liv. 

Det är påsk på jorden! 
Gud välsigne dig! 

Försäkrar      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.:  Ylva Dahl  416-461-3351 
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   
Christina Keighren ckeighren@hotmail.com  647-502-9782 
Linda Kukk lkukk@bell.net 416-291-8392 
Cia Leander cia.leander@svenskakyrkan.se 
Helén Sjöstrand  sjostrandhelen@gmail.com 416- 371-5225  
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:  22 april 
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. 

Prenumerera på Kyrkonytt  

Du kan få Kyrkonytt som email eller med brevpost. 

Kontakta kansliet på  toronto@svenskakyrkan.se   

eller ring 416-486-0466. 

Om du flyttar eller byter emailadress  

Glöm ej att skicka din adressändring till kansliet. 

Gud vet alltid var du är, men vi gör det inte! 

 

  

Varmt välkommen! 
 

 

mailto:noak.lindqvist@svenskaskolan.ca

