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När de såg stjärnan fylldes de av 

stor glädje.   

                      Matt. 2:10  
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Kyrkorådet har ordet 

 

Kära Vänner, 

Det engelska ordet Resilient 
används mer och mer i olika 
sammanhang; Resilient cities, 
Resilient infrastructure, Resilient 
citizens. Jag slog upp ordet i 
lexikon för att hitta den svenska 
översättningen och det finns inget 
direkt ord på svenska, men det 
betyder, i stora drag, att vara 
elastisk eller att ha lätt att återhämta 
sig. Det här fick mig att tänka på 
Svenska Kyrkan i Toronto. När vår 
nuvarande präst Anders Fehn fick 
förfrågan i somras om han kunde 
tänka sig att komma till Toronto att 
tjänstgöra, så var hans första 
reaktion: Va! Finns den 
församlingen kvar?  

Jo, vi finns, vi är kvar, vi kämpar 
på. Under årens lopp så har 
verksamheten gått upp och ner, 
ibland har vi mer verksamhet och 
ibland mindre, men vi finns, kyrkan 
är öppen varje söndag och alla är 
välkomna! Kyrkans verksamhet är 
elastisk, den rättar sig efter utbudet 
och resurser, men den återhämtar 
sig alltid, med andra ord: jag tycker 
den svenska översättningen ska 
vara: Svenska Kyrkan i Toronto. 

Utöver gudstjänster så finns det 
andra aktiviteter som ni kan läsa 
mer om i vårt nyhetsbrev, men jag 
vill framförallt hälsa alla välkomna 
till Lucia gudstjänsten den 10 
december. Det brukar bli fullsatt, så 
kom i tid och passa på att bjuda in 

vänner och bekanta för att uppleva 
fin julstämning och svensk 
tradition. Om någon är ledig på en 
torsdag så är ni även välkomna till 
”Mat och Prat”, en sammankomst 
för alla som vill träffa andra 
svenskar i Toronto över kaffe och 
våfflor eller en enkel lunch. Alla 
åldrar är välkomna!  

En annan höjdpunkt i december är 
förstås den årliga julkonserten den 
17 december. Missa inte den! 
Jag vill passa på att tacka alla er 
som kom till kyrkans julmarknad 
den 4 november; räksmörgåsar och 
prinsessbakelser såldes slut som 
vanligt! 

Vi är tacksamma för att Anders och 
hans fru Inger kom hit i höstas och 
har kunnat hjälpa vår församling 
under hösten och speciellt under 
december månad då det alltid är 
mycket på gång i kyrkan. Deras 
insats är värdefull.  

Under våren står vi utan präst, men 
det kanske hinner ändras innan årets 
slut. Vi finns ändå och vi är 
elastiska! Till hösten får vi en ny 
präst: Tommy Qvennerberg och 
hans fru Monica anländer i 
september. 

God Jul och välkomna till Svenska 
Kyrkan i Toronto! 
 

Christina Keighren 



 

  

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 

 

 
En julblomma till församlingsmedlemmar 

I år återkommer initiativet med ett hembesök och utdelande av julblommor 

till de som inte har möjlighet eller orkar att komma till kyrkan längre.   

Ungdomar eller barn och medföljande förälder, kommer 

hem till de äldre eller sjuka med en julblomma från 

församlingen och möjlighet till en pratstund.  

Programmet blev en stor succé både 2015 och i fjol, 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. 

 

Första advent i kyrkan.  
söndagen den 3 december kl. 16.00. 

Välkommen att fira första advent i kyrkan med 

trumpetfanfarer när vi tillsammans sjunger: 

Hosianna, Davids son,välsignad vare han,  

som kommer i Herrens namn. 

Kören från Toronto Swedish Singers deltar i gudstjänsten.  
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Kyrkans stämningsfulla Luciafirande 
söndagen den 10 december 

Servering och försäljning av julpynt och basarvaror börjar kl. 16.00 i 

källarsalen. Stort bakbord med läckerheter. Det efterlängtade Luciatåget 

uppträder i kyrkan kl.17.00 under ledning av Emma Eriksson och Mia 

Ekström. Fortsatt försäljning och servering efteråt.  

Traditionell Julkonsert  
söndagen den 17 december kl. 19.00 

Välkommen till Toronto Swedish Singers årliga julkon-

sert med gästartister under ledning av Brigitte Bogar.  

Som en del av årets konsert framföres det dansk-

svenska juloratoriet Gabriel och Maria. Musiken är 

skriven av den danske tonsättaren John Høybye och 

texten av den kända svenska författarinnan Britt G. Hallquist som också 

skrivit många psalmer i vår svenska psalmbok. 

Efter konserten serveras lussekatter och glögg m.m.  

Entré $25 (förköp $20). Fritt inträde för barn, 12 år och under. 

Se även separat inbjudan. 

Juldagsmässa 
måndagen den 25 december kl. 12.00 noon 

Efter gudstjänsten serveras glögg, julgröt, smörgås med svensk julskinka 

och kaffe. 

Mat och prat på torsdagar  

Vårt våffelcafé är ett uppskattat drop-in där både unga och gamla träffades 

för några timmars samvaro.  Lekrum för de mindre. 

De flesta torsdagar serveras våffelor kl 12.00, och en gång i månaden bjuds 

det på församlingslunch bestående av Lilians Junkins hemlagade soppa och 

pasta-gratänger.  Luncherna börjar kl 12.30, och till dessa är vi  tacksamma 

om du meddelar kansliet att du tänker komma, men det är inte nödvändigt.  

30 november lunch 

  7 december våffelcafé 

14 december våffelcafé 

18 januari lunch 
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Nästa års studiecirkel på Svenska 
kyrkan i Toronto har fokus på 
relationen mellan kyrkan och den 

samiska befolkningen. 

Boken vi ska använda heter ”Samerna och Svenska kyrkan” och 
handlar om historia och försoning. 

I februari 2017 kom boken Samerna 

och Svenska kyrkan, som samman-

fattar en diger projektrapport, den 

s.k. Vitboken (se nedan).  

Sylvia Sparrok är ordförande i 

samiska rådet i Svenska kyrkan: 

– Vi måste fortsätta prata om 

försoningsfrågor och stärka det 

samiska kyrkolivet och samiskt 

självbestämmande i kyrkan, säger 

hon.  

Bakgrunden till Vitboken är att 

Svenska kyrkan bidrog till 

rasbiologin och tog initiativ till 

nomadskolorna som segregerade 

familjer. I nomadskolorna kunde 

barnen pryglas för att de talade 

samiska. 

– Det som hände påverkar många 

samer än i dag, säger Sylvia 

Sparrok. 

Det var under en konferens i Kiruna 

hösten 2011, som samiska 

företrädare uppmanade Svenska 

kyrkan att ta ansvar för kränkningar 

som kyrkan gjort sig skyldig till 

mot den samiska befolkningen.  

Vitboken, som publicerades i april 

2016, synliggör och bekräftar 

samernas historia och 

kränkningarnas konsekvenser, 

något som många inte känner till 

idag. Det är viktigt att både kyrkan 

och allmänheten får ta del av dessa 

samiska erfarenheter, säger Sylvia 

Sparrock. 

– För att bygga upp relationen med 

det samiska folket måste kyrkan ta 

sitt ansvar och återställa det som 

blev fel. Det här kan vara en bra 

början. 

I sitt förord till Vitboken betonar 

ärkebiskop Antje Jackelén hur 

viktig boken är för att göra upp med 

kyrkans historia av kolonialism 

samt för viljan att bygga 

ömsesidiga, respektfulla och 

rättvisa relationer.  

  Lilian Junkin 

Om du är intresserad av att komma med i studiecirkeln, håll utsikt efter 
mer information i nästa nummer av Kyrkonytt. 

  
Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med 

Välkommen att ringa Pastor Anders för själavårdssamtal 416-951-0870 

Det går också bra att skicka mejl och boka tid 
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Öppet hus med allsång på torsdagar  är 

det i Toppilasalen på kyrkan. Kaffe med våfflor varje 

torsdag kl. 12.00. En gång i månaden serverar vi i 

stället 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 i regel på 

onsdagar, kl.20.30 i 

Agricolakyrkan.  För information, 

ring Raul Selberg 416-467-0886.

  
 

KALENDER  

Helgen 25 – 26 nov. SWEA 

 Julmarknad på Harbourfront 

Torsdag 30 nov. – Torsdagslunch 

Söndag 10 dec. – Lucia 

Söndag 17 dec. – Julkonsert 

 

 

Söndag 24 dec. – Ingen gudstjänst 

Måndag 25 dec. – Juldagsmässa 

Onsdag 14 feb. – Askonsdags-

mässa 

Söndag 18 feb. – Gemensam 

gudstjänst med Agricola 

Annonsera i Kyrkonytt 

Kyrkonytt skickas per e-post till 350 mottagare,  
och i tryck till 250 adresser fyra gånger per år.  
Det är det säkraste sättet att nå svenskar och  
svensktalande i Toronto med omnejd.  

Vi erbjuder annonsplatser i både färg och i svart- 
vitt till överkomliga priser.  
Kontakta kyrkans expedition för prislista.  

Ditt företag kan också få sin logga visad på Kyrkans hemsida. 

Med en annons i Kyrkonytt stödjer du Svenska kyrkan i Toronto. 
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Gudstjänster december 2017 – januari 2018 

Om du inte har möjlighet att ta förordnad söndag, försök skaffa 

ersättare och meddela kyrkans expedition –  416-486-0466.  

 
 

 

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

December    

3 1:a söndagen i 

advent 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Christina 

Keighren 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

10 

 

2:a söndagen i 

advent 

Luciagudstjänst 

17.00 Obs tiden 

Anders Fehn 

Claes Holmquist 

Birkagruppen 

17 3:e söndagen i 

advent 

19.00 Obs tiden 
Julkonsert med 

Toronto Swedish 

Singers 

Anders Fehn 

Linda Kukk 

Toronto Swedish 

Singers 

25 Juldagsmässa 

12.00 Obs. tiden 

Anders Fehn 

Fras Byhno 

Elisabeth Claesson 

Claes Holmquist 

Januari    

7 1:a söndagen 

efter trettond. 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Lilian Junkin 

 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

14  2:a söndagen 

efter trettond. 

16.00 Gudstjänst 

Lilian Junkin 

Fras Byhno 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

Döpta 

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte.  

  Guds Rike tillhör sådana som de” (Markus 10:14) 

Lucas Axel Dobrovolski   

12 november 2017, Svenska kyrkan i Toronto 

  Guds välsignelse över hans liv i Kristus. 
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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 20 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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Den stora glädjen  

Det kunde behövas lite glada 

tillrop den natten. Det var trista 

taxeringstider i Betlehem. 

Överfyllda vägar och värdshus 

som på alla sätt påminde om 

överheten och romersk ockupa-

tion. Då får herdarna höra orden:  

JAG BÄR BUD OM EN STOR 

GLÄDJE. 

Änglaorden från himmelen 

kommer till oss i julens evan-

gelium. Vi gläds över orden från 

ängeln. Vi gläds över julen. I den 

stora glädjen pyntar vi våra hem. 

Tänder alla ljusen och gläder 

varandra med julklappar. Det gör 

vi rätt i. Det finns all anledning att 

fira.  

I helig julnatt kommer Gud till 

oss. Han som skapat universum 

blir ett litet människobarn. Vi kan 

undra varför Gud väljer denna 

väg. Att födas av Maria. Och 

senare lida och dö på ett kors. 

Visst kan vi undra.  

Och vi får gå långt tillbaka för att 

finna svaret. Ända till Edens 

lustgård. Med ”trädet på gott och 

ont.” Där människan kunde välja. 

Den fria viljan ”gudslikheten” 

sattes på prov. Nu får vi välja 

igen. Gud kommer som ett litet 

barn. Det är goda nyheter.  

 

 

DIN KYRKA VILL VARA TILL 

GLÄDJE 

Under mer än 60 år har svenska 

kyrkan funnits här i Toronto. Med 

just uppdraget att förmedla 

glädjebudskapet. Verksamheter, 

lokaler, präster, 

människor väx-

lar. Men bud-

skapet är det-

samma. Her-

darna utanför 

Betlehem fick 

budskapet av en ängel. Vikingarna 

i Sverige fick det av munkar från 

Irland. Och ut över världen spreds 

det. Budskapet om den stora 

glädjen. 

DU FÅR VARA TILL GLÄDJE 

Att komma till kyrkan är inte som 

att gå och se en föreställning. Det 

är DU som är kyrkan. Utan dig 

blir det ingen kyrka. Det gäller 

överallt. Svenska Kyrkan i 

Toronto , med satellitförsam-

lingar, utgörs av dig. Vi kan 

behöva ta ekonomiskt ansvar. 

Men viktigast är vår uppgift att 

mötas och dela budskapet. Ta del 

av glädjebudskapet i din kyrka. 

Och sen sprida det. Till dem i din 

närhet som behöver det.  

Väl mött 

     Anders Fehn 

  Kyrkoherde  

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:  Anders Fehn    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@rogers.com 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:  29 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! 

 


