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Hela mänskligheten ska få se 

Herrens härlighet.   

                      Jes. 40:5 
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Kyrkorådet har ordet 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 

 

 

Kära Vänner, 

Vilken underbar höst vi har haft.  
När Luciaövningarna började den 
16 oktober hade vi fortfarande 
sommarvärme och i år känns det 
nästan som om sommaren varar väl 
till julen!  

Vi satte igång höstterminen den 11 
september när vi firade högmässa 
ledd av Pastor Matti Kormano.  
Innan Tommy Präst och Gun kom 
tillbaka från Sverige hann vi också 
deltaga i en  lekmannaledd 
gudstjänst med Lilian.  Det är så 
skönt att återigen känna värmen 
som kommer från att umgås med 
vänner i kyrkan.    

Hösten har varit spännande med 
nya initiativ såväl som gamla 
traditioner.  Vi får njuta av Guns 
härliga våfflor på torsdagar och 
lunch en gång i månaden med 
Lilian.  Köttbullsfesten hade tema 
Folkdans i år och det var flera barn 
som provade sig på danslekar.  
Pilgrimsvandringen i Rouge Valley 
var mycket uppskattad av 
deltagarna.  Frukostklubben för 
barnfamiljer hade träff i september 
och i oktober hade vi en liten 
pysselverkstad i Svenska Rummet.  

Det var kul och vi lyckades trolla 
fram några nya skäggtomtar och 
lamm …. men de vackraste 
juldekorationerna skapas av Birkas 
hantverksgrupp under Ingalills 
ledning.  Julbasaren står inför 
dörren den 5 november, så kom och 
se på de nya konstverken som kan 
förgylla dit hem i år. 

Vi har fått glada nyheter från 
Skillingaryds församling i Småland.  
Dom har återigen tagit beslut att 
skänka två församlingskollekter till 
stöd av vår Svenska kyrka i 
Toronto.  Detta sker i oktober och 
vi är ytterst tacksamma för deras 
generositet och omtänksamhet. 

Nu på hösten är det mycket som 
händer.  I november skall vi ha ett 
bord på SWEA Torontos 
Julmarknad med information om 
vår kyrka.   Veckorna därpå firar vi 
Första Advent, Lucia, Julens Sånger 
.... och den härliga stämningen 
omsluter oss medan vi väntar på 
Juldagen.  En underbar tid på året!!  
Jag hoppas att få träffa dig här.  

Välkommen till Din kyrka! 

      Solveig Lalla 
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JULBASAR 2016 
Lördagen den 5 november 
klockan 11.00 – 14.00  

Kom och köp allt du behöver för att fira en svensk jul! 

Vi öppnar dörrarna och startar försäljningen redan klockan 11.00.  

Serveringen startar som vanligt kl. 12.00. 

-  Handgjorda juldekorationer, nya 

svenska textilier, advents-kalendrar 

och kalenderljus.   

-  Hembakade bullar, kakor och 

godbitar.  

-  Passa på att beställa din svenska 

julskinka hos oss. 

-  Köp färsk jäst till ditt eget julbak. 

-  Pyssel för barnen i tomteverkstaden. 

-  Lotteri med fina vinster.  

-  Njut av kaffe, smörgåsar 

och hembakat i vårt café. 

-  Köttbullar med lingonsylt 

för barnen. 

Svenska kyrkan   

25 Old York Mills Road 

416-486-0466 

Svenska kyrkans bord under SWEAs julmarknad! 

Välkommen att besöka kyrkans bord under SWEAs julmarknad på  

Harbourfront, 19 - 20 november, kl. 11-16.  Skriv ner en bön eller 

önskan, som ju egentligen är precis samma sak, och häng den på vårt 

böneträd!  

Vid kyrkans bord under SWEAs julmarknad tar vi också upp 

beställningar av julskinka!  Skinkorna är rimmade på svenskt vis. 

Betalning sker vid beställningen. Julskinkorna hämtas upp på kyrkan i 

samband med Luciafirandet den 11 december eller Julkonserten den 

18 december. 
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Första advent 
söndagen den 27 november kl. 16.00   
 

Välkommen att inleda julfirandet i kyrkan med att vi 

tillsammans sjunger  

    ”Hosianna, Davids son, välsignad vare  

      han som kommer i Herrens namn!”  

Extra festlig musik med trumpetsolist. 

 

Kyrkans stämningsfulla Luciafirande 
söndagen den 11 december 

Servering och försäljning av julpynt, basarvaror 

och hembakat börjar kl. 16.00 i källarsalen.  

Hämta upp din beställda julskinka. 

Luciatåget, under ledning av Emma Eriksson 

och Mia Ekström, träder in i kyrkan kl.17.00. 

Fortsatt försäljning och servering efteråt.  

 
En julblomma till församlingsmedlemmar 

Förra året började vi med ett nytt initiativ, där ungdomar eller barn och 

medföljande förälder,besökte dem i församlingen som inte har möjlighet att 

komma till kyrkan längre.  De får en julblomma från församlingen och 

möjlighet till en pratstund.  Programmet blev en stor succé, och var mycket 

uppskattat av både ungdomarna och de besökta!   

Till årets drive söker vi unga som vill vara med att 

dela ut en julblomma.  Tanken är att bereda 

ungdomarna tillfälle till ett besök över generations-

gränserna och att engageras i en liten pratstund. 

Du får gärna anmäla dig med en kamrat, som inte 

behöver ha någon anknytning till Svenska kyrkan. 

All kommunikation, även med de äldre, förmodas 

kunna ske på engelska, men kan även ske på svenska. 

Anmälan till expeditionen 416-486-0466 eller  toronto@svenskakyrkan.se 

Den tid du deltar i träning och tiden för hembesöket får du räkna mot de 40 

timmars samhällstjänst som du behöver göra för att få ditt secondary school 

diploma.   

Senare håller vi en uppföljningsträff där vi severar pizza till alla deltagare. 
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Frukostklubben  
lördagen den 3 december mellan 9.30 och 11.30 

Välkomna till ”Frukostklubben”!   Vi börjar med en enkel frukost, sedan blir 

det pyssel eller om man vill läsa eller lyssna på saga i läshörnan.   Därefter 

sång och en kort andakt tillsammans. 

Vi hoppas att din familj vill vara med, det är ingen åldersgräns.  Bjud gärna 

med dina vänner och bekanta.För mer information: Svenska kyrkan 416-

486-0466 eller toronto@svenskakyrkan.se 

Mat och prat på torsdagar 

Varje torsdag träffas vi i kyrkan för mat och prat.  De flesta torsdagar har vi 

våffelkafé kl 12.00.  Torsdagen den 1 december kl 12.30 blir det extra 

festligt med församlingslunch, bestående av Lilians hemlagade soppa och 

pastagratänger.  

Till både lunch och våfflor tar Tommy med sig dragspelet, och ibland har 

Gun med sig några kluriga aktiviteter att smälta maten till. Anmälan i förväg 

till kyrkans kansli är önskvärd men inte nödvändig. 

 

Nästa studiecirkel  

Söndagen den 4/12 kl 14.00 börjar vi en ny studiecirkel i Svenska kyrkan. 

Ämnet är mötet mellan kristendom och islam i både historisk och modern 

tid.  

Den bok Tommy och jag slutgiltigt bestämmer att vi ska använda kommer 

då att finnas på kyrkan, så att de som är intresserade kan köpa/låna ett 

exemplar vid denna första cirkelträff. Cirkeln fortsätter sedan efter nyår med 

träff nummer två den 8/1 2017, klockan 14. Varje träff pågår i cirka en 

timme. Välkommen!    

Lilian Junkin  

 
  Satellitförsamlingarna  

Montreal 

Lördagen den 10 december kl. 13.00 bjuder Svenska klubben i 

Montreal till Luciafirande i Norska kyrkan, 5065 rue Sherbrooke,  

Lachine.   

Kyrkoherde Tommy Svensson från Svenska kyrkan i Toronto, leder en 

kort andakt med traditionella julpsalmer.  

Varmt välkommen! 
 

 



 6 

Lektioner i svenska på kyrkan   

Vi fortsätter med lektioner i svenska språket med Lilian Junkin i 

Svenska rummet efter jul. Nybörjargruppen och den avancerade 

gruppen börjar den 14 januari.  Nybörjargruppen träffas kl 11-13, den 

avancerade gruppen kl 13.30 - 15.30. Fortsättningsgruppen träffas 

onsdagar kl 18.30 - 20.30 med början den 18 januari.    

Varje kurs pågår i 8 veckor och kostar $120, varav en del går till att 

stödja kyrkans verksamhet (med kvitto för avdrag på skatten). För 

mer information, kontakta Lilian på lilian.n.junkin@gmail.com. 

Svenska körens Julkonsert 
lördagen den 18 december kl. 19.00 

Välkommen till Toronto Swedish Singers årliga julkonsert under ledning av 

Brigitte Bogar. Efter konserten serveras lussekatter, kaffe  och glögg m.m. 

Entré $20.00 (förköp $16.00). Fritt inträde för barn, 12 år och under. 

Se även separat inbjudan. 

Juldagsmässa  
söndagen den 25 december kl. 12.00  OBS tiden. 

Försöken med sovmorgon på juldagen, har fallit mycket väl ut och 

därför fortsätter vi på samma sätt även i år.  

Efter gudstjänsten serveras lunch med julgröt, smörgås med svensk 

julskinka, julkaffe, glögg och lussekatter. 

Julgransplundring 
söndagen den 15 januari 2017 kl 16.00 

Efter familjegudstjänsten är alla välkomna till Svenska skolans 

traditionella julgransplundring. Det blir dans runt granen med levande 

musik, fiskdamm och härligt fika!  

 

    

Nyttiga länkar 

 Kyrkonytt kan du läsa på:  issuu.com/svenskakyrkantoronto  

 Kyrkonytt att ladda ner:         

 www.svenskakyrkan.se/toronto/forsamlingstidning 

 Facebook:  www.facebook.com/svkyrkantoronto 

 Twitter:  twitter.com/svkyrkantoronto 

mailto:lilian.n.junkin@gmail.com
https://issuu.com/svenskakyrkantoronto
https://www.svenskakyrkan.se/toronto/forsamlingstidning
https://www.facebook.com/svkyrkantoronto
https://twitter.com/svkyrkantoronto
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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

 3R3 
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Mera nya svenska pengar – donera dina gamla till kyrkan 

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

Den 1 oktober 2016 inleddes den andra fasen i det stora svenska 

valutareformen som förra året innebar att Sverige fick nya nya 20-, 50-, 200- 

och 1 000-kronorssedlar.  Nu är det dags för de nya 100- och 500-

kronorssedlarna och mynten i valörerna 1-, 2- och 5-kronor.  Det enda mynt 

som förblir oförändrat är den tjocka, guldfärgade tiokronan.                         

Liksom tidigare har de nya sedlarna 

motiv av internationellt kända, svenska 

kulturpersonligheter från 1900-talet. 

    100 kronor – Greta Garbo 

    500 kronor – Birgit Nilsson 

Notera att de gamla 100- och 500-

kronorssedlarna och mynten blir ogiltiga 

i handeln redan den 30 juni 2017.  Sista dagen att sätta in pengarna på konto 

i en bank är för mynten den 31 augusti 2017 och för sedlarna den 30 juni 

2018. Efter detta datum kan sedlar inlösas genom att de skickas per post till 

Riksbanken, och då mot en avgift på 100 kronor.  Mynten däremot blir helt 

ogiltiga och kan inte lösas in av vare sig 

Riksbanken eller andra banker. 

Om du inte har några planer på att åka till 

Sverige och spendera dina svenska pengar 

innan den 1 juli 2017, kan du i stället donera 

dem till Svenska kyrkan i Toronto.  Vi är 

tacksamma för varje krona vi får.  Du får 

givetvis skattekvitto på din donation, omräknad 

till kanadensiska dollar. 

       Claes Holmquist 

Avlidna 

”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) 

Bertil Clemens   *   8 mars 1921, i Göteborg 

 + 30 september 2016, i Toronto  

 Harri Abi   * 25 juni 1921, i Estland 

    +  7 april 2015, i Toronto 

Gud välsigne deras minne 
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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. 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, Toronto Swedish Singers 

övar i regel varje onsdag 

kl.19.00 i Agricola-kyrkan.  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 5 nov. – Kyrkans julbasar 

Helgen  19-20 nov. – SWEA 

Julmarknad på Harbourfront 

Söndag 27 nov. – Första advent 

Torsdag 1 dec. – Torsdagslunch 

Lördag 3 dec. – Frukostklubb 

 

 

 

 

 

Söndag 11 dec. – Lucia 

Söndag 18 dec. – Julkonsert med 

          Toronto Swedish Singers   

Söndag 25 dec. – Juldagsmässa 

Söndag 15 jan. – Julgransplundring 

Söndag 12 feb. – Jazzmässa 

 

 

 

  
 

Tack IKEA för matvarorna som donerats till kyrkans   

måltider och basarer. 
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Församlingsporträtt av Ingalill Saxena 
  
På söndag eftermiddag i Svenska 

kyrkan kan man i regel räkna med 

att få träffa Ingalill bland de 

församlade. Och i Birkas pyssel-

grupp bidrar hon med både 

kreativitet och flinka fingrar, så att 

våra basarer får fina handgjorda 

dekorationer att sälja. Dessutom har 

Ingalill deltagit i kyrkans studie-

cirklar, så hennes engagemang är 

både generöst och varierat, liksom 

hennes händelserika liv.  

Ingalill Friberg föddes i Småland 

och familjen bodde i Svarttorp, 

Ölmstad och Jönköping under 

hennes uppväxt. Hon flyttade till 

Lund för att studera litteratur-

historia, nordiska språk och 

engelska vid universitetet där. Inte 

visste hon då att hon skulle träffa 

sin blivande man där, men  på ett 

internationellt seminarium mötte 

hon en viss doktor Saxena, och då 

sa det klick. Hans doktorsgrad i 

nationalekonomi var från 

Amsterdams universitet, men han 

kom från Indien. När han sedan 

arbetade i Stockholm, flyttade 

Ingalill dit och avslutade sin 

examen vid Stockholms högskola 

(som det hette då). 

Till Toronto kom Ingalill 1981, men 

då hade hon redan bott i USA, 

Indien och England. I Stockholm 

fick Ingalill nämligen kontakt med 

Svensk-amerikanska stiftelsen, 

vilket ledde till jobb som lärare i 

svenska vid Gustavus Adolphus 

College i Minnesota. Där stannade  

hon två år, medan Suren Saxena för 

Svenska Kooperativa Förbundet 

arbetade med att i New Delhi starta 

ett Kooperativt Studiecenter och 

öppna ett regionalkontor för 

Sydostasien för the International 

Cooperative Alliance. Det flyttade 

honom till Indien, och då följde 

Ingalill med. År 1961 gifte de sig i 

New Dehli, där de bodde och där 

två av barnen föddes. År 1968 blev 

Suren chef för the International 

Cooperative Alliance, och familjen 

Saxena flyttade till London, där 

ännu en dotter föddes.  

Valet att flytta till Kanada gjordes 

mest för barnens skull, för på den 

tiden kunde den engelska arbets-

marknaden vara ganska fördoms-

full. I Kanada arbetade Suren för 

både CIDA och  Världsbanken, och 

Toronto blev familjens tredje 

hemort. Här blev de kvar, och 

Ingalill fick jobb som kontorschef, 

vilket hon fortsatte med fram till 

pensionen.  

Barnen var nu stora, och 1999 hade 

hon blivit änka, så hon hade tid att 

engagera sig i annat, såsom Svenska 

kyrkan. Även om hon av praktiska 

skäl inte varit så kyrkligt aktiv 

tidigare, hade hon sin kristna tro 

med sig från uppväxten i Småland, 

och alla barnen är döpta – en i New 

Dehli och två i Jönköping. Vi är så 

glada och tacksamma att få ha 

Ingalill hos oss här i Svenska 

kyrkan i Toronto!  

   Lilian Junkin 
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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 

 

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 Salesperson                                                                                                                

marieagay@sympatico.ca                                                                                                                               

Right at Home Realty Inc.                                                                                                               

416-391-3232   cell 416.553.4322 
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid september månads slut)  

 
2016 2015 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $36,800 $32,786 

Gåvor från organisationer och företag $19,273 $22,792 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $27,320 $26,981 

Kyrkkaffe, middagar etc. $7,780 $5,326 

Basarer $5,782 $5,610 

Fundraisers $0 $0 

Övriga inkomster $2,122 $2,635 

Summa inkomster $99,077 $96,130 

 
 

 Utgifter  
 Anställd personal $27,387 $19,710 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $23,405 $22,738 

Tjänstebostad $22,050 $20,100 

Resekostnader $8,444 $3,835 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $1,500 $1,500 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $1,982 $1,743 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $9,864 $5,384 

Övriga utgifter $156 $100 

Summa utgifter $94,788 $75,110 

   Balans $4,289 $21,020 
  

 Tiden är den mest rättvist fördelade resursen.   
 Alla har 24 timmar till sitt förfogande varje dygn. 

  

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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Gudstjänster november 2016 – januari 2017 

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

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

November 

6   Sönd. e alla 

helgons dag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

13 Sönd. f 

domsöndagen 

16.00 Mässa   

Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

20 Domsöndagen 

11.30 Obs. tid 

English service 

med Agricola 

 

27 Första i advent 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet 

December 

4 Andra i advent 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson  

Elisabeth Claesson 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

11 Tredje i advent 

Luciagudstjänst 

17.00 Obs tiden 

Tommy Svensson 

Fras Byhno 

Birkagruppen 

18 Fjärde i advent 

19.00 Obs tiden 

Julkonsert 

Tommy Svensson 

Christina Keighren 

Kören 

25 Juldagsmässa 

12.00 Obs. tiden 

Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Elisabeth Claesson 

Claes Holmquist 

Januari 

8 1 e trettonded. 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Ylva Dahl 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

15  2 e trettonded. 

16.00 Familjegtj. 

Julgransplundring 

Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 
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Bibeln – Guds ord? 

Vad menar vi när vi säger att Bibeln 

är Guds ord? Vad lägger vi in i det 

uttrycket? Betyder det att varje 

bokstav, varje sats i Bibeln är 

dikterade av Gud? Eller…? 

Det sättet att se på Bibeln har ställt 

till med problem för många. Och 

när man hittar något som inte 

stämmer – ja, då får den ligga där 

och damma. 

I själva verket består ju Bibelns av 

en mängd böcker som kommit till 

inom en avsevärd tidsrymd och som 

är sinsemellan väldigt olika. 

Bibeln har inte skapats vid ett 

skrivbord. Den har växt fram ur 

berättelser. Människor har talat om 

vad de sett och hört och erfarit. 

Ordet, gudsordet har alltså burits 

från människa till människa – 

tolkat, talat, valt. Bibeln är inte lika 

med Guds ord. Men Guds ord, Guds 

tilltal finns i Bibeln. Och bibelordet, 

det tryckta eller det talade, som t.ex. 

i en predikan, det blir Guds ord när 

Anden säger en i hjärtat: Det här 

gäller dig! 

Carlos Mestre, Brasiliens kanske 

flitigaste bibelutläggare säger: 

Egentligen har Gud gett oss två 

böcker. Den första och viktigaste är 

själva livet. I historiens händelser, i 

vårt eget dagliga liv talar Gud till 

oss. Men för att vi ska kunna tyda 

våra liv, se sammanhangen, se att 

Gud är med oss i vår vardag, har 

han gett oss bibelboken med GT 

och NT. 

Så mycket enklare om Guds ord 

hade varit en sluten bok – som 

Koranen t.ex. – en bok man kunde 

lära sig och behärska. Så att man 

kunde slå upp och hitta svar på alla 

frågor man har om lidandet, om vad 

man ska äta, om hur mycket pengar 

man får ha osv.  Fast är det 

egentligen det vi vill? Är det ändå 

inte livet, det pulserande, vi söker? 

Guds ord är inte en trycksak. Men i 

trycksaken Bibeln möter vi Gud 

själv. ”Och ordet blev kött och tog 

sin boning ibland oss.” Det syftar 

förstås på Jesus. Han var och är det 

levande ordet. Där han gick fram 

skapade han  liv. Skuldtyngda fick 

förlåtelse. Utstötta drogs in i 

gemenskapen. 

Jesu motståndare hade en gång 

skickat ut några män för att gripa 

honom. Men de kom tillbaka med 

oförrättat ärende. Det var de själva 

som hade gripits. Rapporten löd: 

”Aldrig har någon människa talat 

som han.” 

Det går att göra samma erfarenhet i 

dag. Av något annorlunda, 

befriande, friskt och levande. Men 

då måste du förstås komma i vägen 

för ordet. Låta det tala till dig, våga 

se det som ett tilltal just till dig. 

Pröva ordet! Varför inte? 

Gud välsigne Dig! 

  Tommy – präst 

Kyrkoherden har ordet 
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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 
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 december. 
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 tre 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 Peter 

Olsson på olsson_p@yahoo.com    

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! 

 


