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Du visar mig vägen till liv, hos dig 

finns glädjens fullhet, ständig 

ljuvlighet i din högra hand.    

Ps. 16:11 
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Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner, 

 

“Pappa, jag vill ha en svensk 

folkdräkt” säger min 16-åriga 

dotter.  Jag blir lite förvånad för 

hon är ju inte riktigt uppfostrad 

som en svensk. Vi har bott i 

Toronto i hela hennes liv. Jag är 

egentligen halv-svensk (hennes 

farfar är från Nederländerna), 

och min fru är från Barbados.  

Kanske har det här med 

svenskheten inte så mycket att 

göra med var saker och ting 

kommer ifrån. Mycket av det 

typiskt svenska kommer ju från 

helt andra ställen. Kaffe kommer 

ursprungligen från Etiopien, 

kanelen (i kanelbullen och 

pepparkakan) från Sri Lanka, 

mandeln vi har i semlor och 

princesstårtor från Mellanöstern, 

och potatisen på vårt bord har 

sitt ursprung från Sydamerika. 

Jul och påsk firar vi p.g.a. Jesus  

 

 

 

som kom ifrån nuvarande 

Palestina. Mycket av det som är 

svenskt idag blev till genom att 

vi var öppna för människor och 

saker från när och fjärran. Det 

som vi träffade på och tyckte var 

bra blev till en del av oss – vår 

alldeles egna unika svenska 

identitet. 

Paketet med folkdräkten har 

nu kommit fram med posten. 

Den passar perfekt och hon ser 

så stilig ut.  Jag känner mig 

mycket stolt och svensk. Vi 

känner oss så svenska alla tre där 

vi sitter här i en stuga i Toronto. 

Kom och känn dig riktigt svensk 

du också, och kom till kyrkan. 

Vi firar påsk den 16:e April, och 

midsommar den 24:e Juni med 

mycket annat gott däremellan. 

Vi ses, 

                            Erik Wiersma 

 

  

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 

 
 info@jenalex.ca     www.jenalex.ca    Tel: 416 485 9487   Toll Free: 800 536 2539 

 

http://www.jenalex.ca/
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PÅSKBASAR 

lördagen den 1 april 2017  
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. 
 

 
 

Gud skapade mannen innan kvinnan, för att ge honom tillräckligt med 
tid att komma på ett bra svar till hennes första fråga.  

Påskens gudstjänster 

Palmsöndagen 9 april, kl. 16.00. Högmässa. 

Skärtorsdagen 13 april, kl. 19.00.  Vi firar enkel måltid med 

bordsmässa  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, 14 april, kl. 11.00.  Långfredagsgudstjänst; gemensam 

gudstjänst med Agricola. 

Påskdagen, 16 april, kl. 16.00.  Högmässa. Efteråt festar vi vid 

påskbuffén i källarsalen. Till buffén är anmälan nödvändig. Se separat 

annons. 

Välkommen! 
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Priset för årets påskbord är oförändrat $16.00 för vuxna om du bokar och 
betalar i förväg.  Du kan även boka och betala på internet via kyrkans 
hemsida.  Om du anmält dig till middagen men väljer att betala vid dörren 
kostar måltiden $20.00.  Vi har en gräns på max 90 gäster vid middagen. 

Boka plats för ditt sällskap i tid! 

Påskbuffé 

i svensk stil 

Påskdagen den 16 april 

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 12 april, 
till expeditionen per telefon 416 486 0466 

epost till toronto@svenskakyrkan.se  

eller vår hemsida www.svenskakyrkan  

 
 

  

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! 
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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.  
 

Jubilance Singers & Orchestra  

Den 23 april kommer Manne Ideström med sin kör och orkester att 

medverka i gudstjänsten.   

Se separat inbjudan på baksidan av Kyrkonytt.   

 

Valborgsmässoafton 

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

på traditionellt sätt.  Efter mässa i kyrkan, åker vi till Earl Bales Park för 

kaffe och valborgsmässofirandet.  Kl 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 all fika och mat under 

kvällen, men tar med glädje emot en frivillig donation.   

Ta gärna med studentmössa men framför allt ett glatt humör!  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Vårkonsert i Svenska kyrkan
 

Toronto Swedish Singers 

Lördagen den 6 maj, kl. 19:00             Se också separat flyer. 

Vin, öl och tilltugg serveras efter konserten. 
Biljetter kan också köpas genom kyrkans expedition 416-486-0466. 

 

 

 

 

JAZZ-toner i gudstjänsten blir det den 14 maj kl 16. 

Vi jazzar till det igen i kyrkan. Denna gång med 
Jacqueline Johnson, sång 

Marc Auguste , piano 
Magnus Hjerpe, gitarr 

Välkommen 
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Midsommar i det gröna med sill och potatis  
lördagen, den 24 juni 

Fjolårets midsommarlunch 

blev en stor succé, och därför 

återkommer detta evenemang. 

Vi samlas som vanligt  

kl. 11.00 för att klä 

midsommarstången. Kom och 

hjälp till och tag gärna med 

blommor och grönt. Passa på 

och bind dig din egen 

midsommarkrans. 

Efter fullgjort arbete reser vi stången i parken bakom kyrkan.   

Kl. 12.30 firar vi en enkel friluftsgudstjänst med mässa.  

Efter gudstjänsten bjuder Birka-gruppen till midsommarlunch kl. 14.00. 

Lunchen består av inlagd sill och potatis med tillbehör.  Barnmeny med  

köttbullar kommer att finnas.  Du är välkommen till lunchen, även om du 

inte varit med och klätt midsommarstången eller varit på gudstjänsten. 

Lunchen kostar $15.00 och är gratis för barn 12 år och under.  

Efter lunchen dansar vi runt midsommarstången under ledning av våra 

folkdansare.  Därefter serveras svensk jordgubbstårta, kaffe och dricka.  

Till lunchen anmäler du dig till kyrkans expedition 416-486-0466 eller per 

epost senast den 21 juni.  Du kan också anmäla dig via kyrkans hemsida  

www.svenskakyrkan.se/toronto. 

Om du vill komma och hjälpa till med midsommarstången eller andra 

arrangemang är vi tacksamma om du anmäler dig på kyrkans hemsida.    

Vi firar midsommar ”rain or shine”.  Skulle vädret mot förmodan inte 

samarbeta hålles alla evenemang inomhus. 

 

 

  
 

Tack IKEA för allt ni donerat till kyrkans  måltider och basarer. 
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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 6 april  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. 

 

6 april lunch 

13 april våffelkafé  

20 april våffelkafé 

27 april våffelkafé 

4 maj lunch 

11  maj våffelkafé  

18 maj våffelkafé 

25 maj våffelkafé 

1 juni våffelkafé 

8 juni lunch 

15 juni våffelkafé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Vad letar ni efter? 
- Jag letar efter en parkeringsplats. 
- Men ni har ju ingen bil? 
- Jo, den står på parkeringsplatsen jag letar efter. 

Nyttiga länkar 

 Kyrkonytt kan du läsa på:  issuu.com/svenskakyrkantoronto  

 Kyrkonytt att ladda ner: 

  www.svenskakyrkan.se/toronto/forsamlingstidning 

Vill du ha vårt nyhetsbrev rakt ner i din e-postlåda?  Klicka på länken 

nedan eller sätt in den i din browser och anmäl dig. 

 https://www.svenskakyrkan.se/toronto/kyrkonytt 

 Facebook:  www.facebook.com/svkyrkantoronto 

 Twitter:  twitter.com/svkyrkantoronto 

 Donera online:   https://www.svenskakyrkan.se/toronto/stod-kyrkan 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/svenskakyrkantoronto
http://www.svenskakyrkan.se/toronto/forsamlingstidning
https://www.svenskakyrkan.se/toronto/kyrkonytt
https://www.facebook.com/svkyrkantoronto
https://twitter.com/svkyrkantoronto
https://www.svenskakyrkan.se/toronto/stod-kyrkan
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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 mejl.  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. 1 april – Påskbasar 

Torsdag 6 april – Torsdagslunch 

Söndag 9 april – Palmsöndag,  

Torsdag 13 april – Skärtorsdag  

Gemensam gudstjänst med 

Agricola 

Fredag 14 april – Långfredag 

Gemensam gudstjänst med 

Agricola 

 

 

 

Söndag 16 april – Påskdagen med 

Påskbuffé 

Söndag 23 april – Jubilance Singers 

and Orchestra 

Söndag 30 april – Valborg  

Torsdag 4 maj – Torsdagslunch 

Lördag 6 maj – Vårkonsert 

Söndag 14 maj – Jazz -toner 

Söndag 4 juni – Nationaldag, 

folkdansmässa 

Torsdag 8 juni – Torsdagslunch  

Lördag 24 juni – Midsommar   

  



   
9 

Församlingsporträtt:  Intervju med  Claes Holmquist 
  
KN: Claes, hur länge har du varit 

aktiv i Svenska kyrkan i Toronto?  

CH: Sedan 1991. 

KN: Vilka uppgifter brukar du 

hjälpa till med?  

CH: Inom Birka hjälper jag ofta till 

med logistik dvs att transportera 

prylar. Att jag kör en Volvo 

stationsvagn gör ju detta möjligt. 

Jag sköter ofta om praktiska detaljer 

när vi sätter upp för basarer och 

andra evenemang.  Dessutom är jag 

alltid med då vi har storbak i 

kyrkan.  Jag älskar att baka!   

KN: Kan du berätta lite om vad ditt 

frivilliga engagemang ger dig som 

person?  

CH: Jag tror att det ligger i släkten. 

Båda mina syskon i Sverige är 

engagerade inom frivilligorganisa-

tioner. Den största tillfredställelsen 

kommer av att kunna hjälpa andra, 

speciellt de som inte längre har 

möjlighet eller ork att vara med och 

organisera evenemangen, men som 

gärna kommer som deltagare. 

För ett antal år sedan tänkte jag på 

detta om att som frivillig organisera 

basarer, middagar, pilgrimsvand-

ringar, träffar m.m. och vad det är 

som gör att man fortsätter med det. 

Jag kom då på att det beror på det 

gensvar man får. Jag tycker att ett 

fint valspråk för allt frivilligt arbete 

är: Din närvaro – vår belöning! 

KN: Har du något speciellt minne, 

som du skulle vilja dela med dig av 

till Kyrkonytts läsare?  

CH: För många 

år sedan blev 

det fel på en 

beställning av 

basarvaror från 

Sverige och vi 

fick 3,000 

gulliga påsk-

kycklingar i 

stället för 30. Vi lyckades bli av 

med dem genom att skänka 

överskottet till andra SKUT-kyrkor.  

Hösten därpå åker Lars Frisk ut till 

tullen för att hämta varorna till 

julbasaren, som på den tiden 

skickades fraktfritt till oss genom 

SAS försorg. Lars ringer till mig 

och säger att nu är vi lyckliga ägare 

till 200 kg stearinljus. Förskräckt 

säger jag: ”Har det blivit fel igen?” 

Lars lugnar mig och säger att han 

träffat en mycket hygglig tullare 

som ändrade i manifestet så att hela 

partiet blev stearinljus därför att de 

kunde tas in tullfritt till Canada.  

Tilläggas skall att Lars alltid satte 

på sig prästkragen när han skulle ut 

till tullen eftersom han ansåg att han 

fick ett bättre bemötande då. Och 

det stämde ju i detta fall!  

KN: Har du en hälsning till de som 

funderar på vad det innebär att 

ställa upp som frivillig i Svenska 

kyrkan i Toronto?  

CH: Vi har roligt när vi arbetar 

tillsammans och tillfredställelsen att 

kunna göra något för andra är 

faktiskt den drivande kraften.   

   Ylva Dahl 
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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 

 

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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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 epostadress  

Glöm ej att skicka din adressändring till kansliet. 

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

 



 
12 

Gudstjänster april 2017 – juni 2017 

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

APRIL    

2 5:e i Fastan 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Gun Svensson 

Elisabeth Claesson 

Sally Ögren 

9  Palmsöndagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

13 Skärtorsdagen 

19.00 Mässa 

OBS tiden! 

Tommy Svensson 

Matti Kormano 

Bordsmässa  i 

Fellowship Hall    

kl 19.00 

14 Långfredagen 

11.00 Gudstjänst 

OBS tiden!  

Tommy Svensson 

Matti Kormano 

 

Ingen servering 

16 Påskdagen 

16.00 Påskmässa 

Dop 

Tommy Svensson 

Sven Ericson 

Eva Cohen 

Påskbord 

Birkagruppen 

23  2:a i påsktiden 

16.00 Gudstjänst 

med Jubilance 

Singers & Orchestra 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

30 3:e i påsktiden 

16.00 Mässa 

 

Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Kaffe i Earl Bales 

park. Valborgs-

mässofirande, brasa 

MAJ    

7 4:e i påsktiden 

16 .00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Fras Byhno 

Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 

14  5:e i påsktiden  
16.00 Mässa 

med Jazz-toner 

Tommy Svensson 
Ylva Dahl 

Elisabeth Claesson 

Christina Chaiet 

21 

 

 

Bönsöndagen 

16.00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Fras Byhno 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

28  Söndagen f. pingst 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 
Elisabeth Claesson 

Agnetha Hertzwall 

Eva Cavaco 

JUNI    

4 Pingstdagen 
16.00 Folkdansmässa 

Nationaldagen 

Tommy Svensson  

Sven Ericson 

Eva Cohen 

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

 

Välkommen till engelsk gudstjänst med Agricolas församling 

under sommaren.  Söndagar kl 11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Kyrkostämman 

Söndagen den 26 februari hölls 

årets kyrkostämma vid kaffet efter 

gudstjänsten. Det var 34 

medlemmar närvarande vid 

stämman. 

Solveig Lalla återvaldes till 

ordförande för det kommande året. 

Återinvalda i kyrkorådet blev Marie 

Agay, Cia Leander och Erik 

Wiersma.  Nyinvald blev Birgitta 

Baum.  Vi hälsar henne 

välkommen!  

Det nya kyrkorådet kommer att 

installeras vid en kort ceremoni i 

gudstjänsten på palmsöndagen den 

9 april. 

Du finner namnen på alla kyrko-

rådets medlemmar på sidan 19. 

            Claes H. 

11 Heliga trefaldighet  

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Svenska skolan  

18 1:e trefaldighet 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 

24 Midsommardagen 

OBS tiden! 

12.30 Friluftsgudstj. 

Tommy Svensson 

Gun Svensson  

Birkagruppen 

serverar 

Sommarlunch 

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 

 

 

Vigda 
”De är inte längre två utan ett” 

              (Markus 10:8) 

 
Dayan Nadjari och Nathalie Martina Zell  

Lördagen den 7 mars  2017 i Svenska kyrkan, Toronto 

 
Välsignelse över deras gemensamma liv i Kristus 
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Varför studerar de svenska? 
 

Sedan 

september 

2015 har vi 

erbjudit 

lektioner i 

svenska på kyrkan. I dagsläget 

är det tre grupper som träffas 

en gång i veckan i ”svenska 

rummet” bakom kyrkans 

kansli. Grupperna består av i 

snitt fem deltagare, vilket är en 

ganska lagom storlek. 

Anledningarna till att man 

studerar svenska varierar, men 

den vanligaste motivationen är 

en svensktalande hjärtans kär. 

Det kan också vara någon 

förälder som haft svenska som 

modersmål men valt att inte 

tala svenska i familjen.  

Det finns också de som ska 

flytta till Sverige för studier 

eller arbete och vill ha med sig 

lite av språket i bagaget. Just 

nu befinner sig en av mina 

tidigare elever i Stockholm, 

där hon under vårterminen 

studerar filmvetenskap vid 

universitetet. I den avancerade 

gruppen finns ett par deltagare 

som redan bott en tid i Sverige 

och lärt sig språket där. Nu vill 

de hålla det vid liv, så att 

språkfärdigheterna inte faller i 

glömska. Dessutom har jag 

enstaka elever som helt enkelt 

är intresserade av att lära sig 

språk och tyckte att svenska 

kunde vara kul att pröva på. 

Med andra ord en brokig 

skara! 

Svenskundervisningen 

fungerar delvis som en 

fundraiser för kyrkan, och 

ungefär hälften av det 

deltagarna betalar går till 

församlingens verksamhet.  

För mer information, kontakta 

Lilian på 

lilian.n.junkin@gmail.com

 

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) 

Berndt Hasselrot  *  15 maj 1920, i Falun 

             +   7 mars 2017, i Toronto  

 Gud välsigne hans minne 

 

 

mailto:lilian.n.junkin@gmail.com
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Förklädd gud 
 
 

Söndagen den 5 mars hade vi  

möjlighet att höra på Förklädd 

gud framförd i vår egen svenska 

kyrka.  Förklädd gud, som 

komponerades 1940, har åter 

blivit väldigt populär i Sverige 

och framförs ofta där.  

Det var en förväntansfull publik 

som hade samlats för att lyssna 

på ett så berömt körverk, och vi 

blev inte besvikna. 

Stycket började med ett prelu-

dium på piano i mjuka toner som 

lockade deltagarna till stillhet 

 

 

för att lyssna, och öppna sig för 

budskapet i vad som följde.  Och 

vad som följde var ett mäktigt, 

tankeväckande verk - det var 

poesi blandad med lyriska toner.  

Musik som kändes samtidigt 

modern och klassik , och dikter 

som fick en att tänka på 

budskapet i körverket. 

Toronto Swedish Singers gjorde 

ett fint uppförande av verket;  

förgyllt av solouppträdande av 

deras dirigent Brigitte Bogar, 

och Jason Lamont från Canadian 

Opera Companys kör. 

Det var lätt att förstå varför 

denna komposition har blivit så 

populär i Sverige.  Nu kan vi 

bara hoppas att vi får möjlighet 

att lyssna på en repris i 

framtiden. 

  Linda Kukk 

  

 

 

 
    
   
 

 

  

Satellitförsamlingarna  

Vancouver 

Mässa i danska kyrkan, Burnaby i Vancouver söndagen den 7 maj 

kl 16.00. Tema: Frälsarkransen. Sång av Christer Hållberg, 

Marita Birkner och Monica Severinson.  

Ottawa 

Mässa i ambassadör Per Sjögrens trädgård i Ottawa lördagen den 

20 maj kl. 14.00.  Folkdans och körsång. 

Båda gudstjänsterna leds av Tommy Svensson, som för sista 

gången gästar församlingarna.  

Varmt välkommen! 
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid årets slut)  

 
2016 2015 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $49,067 $43,714 

Gåvor från organisationer och företag $22,622 $25,792 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $49,178 $44,191 

Kyrkkaffe, middagar etc. $9,936 $8,457 

Basarer $15,889 $16,182 

Övriga inkomster $3,636 $3,960 

Summa inkomster $150,328 $142,296 

 
 

 Utgifter  
 Anställd personal $38,924 $31,475 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $30,950 $30,068 

Tjänstebostad $29,400 $27,450 

Resekostnader $10,520 $8,127 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $3,985 $2,000 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $7,963 $7,115 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $13,581 $6,778 

Övriga utgifter $438 $1001,684 

Summa utgifter $135,761 $114,697 

   Balans $14,567 $27,599 

 

 Bästa sättet att undvika stekos i köket – gå ut och ät! 

       Phyllis Diller 

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 



 

 17 

Trygghet och öppenhet 
 

Med blandade känslor konstaterar 

jag att detta är mitt sista bidrag i 

Kyrkonytt. Efter Midsommar 

återvänder Gun och jag för gott till 

Sverige. Vi har haft en fantastiskt 

fin tid här i Toronto. Det som först 

var tänkt som ett år blev två år och 

sedan tre år. Hela tiden har vi varit 

omgivna av människor som älskar 

sin kyrka och lägger ner av sin tid 

och kraft och engagemang för 

henne helt ideellt. Vi gläder oss 

oerhört över att ha fått uppleva 

detta. 

Dags alltså för några avskedstankar. 

För mig har det känts viktigt att 

försöka beskriva den kristna tron 

som något som har med hela livet 

att göra. Att vara kristen är inte en 

hobby eller ett specialintresse, som 

t.ex. att vara frimärkssamlare eller 

golfare eller liberal. Kristen tro är 

en livshållning, ett sätt att tolka 

livet och förhålla sig till livet. 

Just nu skulle jag vilja beskriva den 

hållningen med två ord. Det första 

är trygghet. Att få lov att tro att man 

är älskad, omgiven på alla sidor av 

någon som vill mig och har en 

uppgift för mig. Det är en grund-

trygghet ända från barndomen. 

”Vart jag mig i världen 

vänder….Gud förbliver Fader vår.” 

Det andra ordet är öppenhet. Dels 

 

för andra människors tankar och 

åsikter och för hur andra männi-

skors livsvillkor ser ut. Att ha fått 

vistats i andra länder och möta 

andra kulturer har varit en stor 

förmån. Men öppenheten gäller 

också gentemot en själv, att våga ta 

bort skygglapparna, vara beredd till 

omprövning, öppen för nya 

utmaningar. 

Ibland är jag rädd för att man 

kanske talar för mycket om trygg-

heten. Gud blir lätt en snäll och 

oförarglig farbror.  

Men tro kan också vara att utmanas. 

Vad är det för besvär vi försöker 

komma ifrån, men som bär på något 

omistligt? Vad är det vi förlorar när 

vi inte låter någon vara till besvär i 

våra liv? Förlorar vi kanske livet 

självt? 

Tro kan också vara att få en uppgift 

att brottas med. Vi får inte förlora 

den sidan av vår tro. Dessutom har 

Gud en förkärlek för att använda sig 

av människor som vi inte förväntar 

oss. Tänk om det är du? 

Och glöm aldrig: 

Vem du än är, var du än är, hur du 

än har det så är du sedd, känd och 

älskad! 

Gud välsigne dig! 

  Tommy – präst  

Kyrkoherden har ordet 
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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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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 yamidahl@yahoo.se 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 
Birgitta Baum birgitta.baum@gmail.com 
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, Ulrika Palm               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:  10 augusti. 
Kyrkonytt är tryckt på 100 % återvunnet, ekologiskt papper! 
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A SPRING CONCERT  

presented by 

TORONTO SWEDISH 

SINGERS 
and Guest Artists 

directed by 

Brigitte Bogar 

Saturday May 6, 2017 at 7:00 pm 

Admission $25.00 (advance sale $20.00) 

Includes concert and reception.  

Free admission for children 12 and under. 

Advance ticket purchase at ph. 416-423-7147  

Agricola Lutheran Church 

25 Old York Mills Road (near York Mills subway station)  
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