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Nr 1 2018 Kyrkonytt 

Ty hos dig är livets källa,  
i ditt ljus ser vi ljus.   

                      Psaltaren 36:10  
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Kyrkorådet har ordet 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

 

 

Kära Vänner, 

Vi har haft glädjen att ha Anders 
och Inger Fehn här under hösten 
som vårt prästpar.  I ett nafs smälte 
de in i vår gemenskap här i Toronto, 
och trivdes bra det gjorde de.  
Tyvärr kunde de inte förlänga sin 
tjänstgöring utan var tvungna att 
resa hem till Sverige precis efter 
trettonhelgen. Vi saknar dem redan. 

Arbetet med att rekrytera en svensk 
präst fortsätter med oförminskad 
styrka.  I detta har vi hjälp från flera 
håll bl.a. Utlandskyrkan i Uppsala 
och alla våra tidigare torontopräster. 
Lyckligtvis så har Pastor Matti 
Kormano från Agricola lovat att 
tills vidare ställa upp som interim 
kyrkoherde för oss.  Pr. Matti talar 
svenska, men han själv säger att 
hans svenska är rätt rostig efter att 
ha legat i träda i många år. Han ser 
fram emot att kunna bättra på sin 
svenska genom sina kontakter med 
oss.  

Programmen i kyrkan fortsätter som 
vanligt under vintern, förutom att 
torsdagsvåfflorna inte kommer att 
kunna gräddas på grund av brist på 

personal.  De uppskattade luncherna 
fortsätter dock en gång per månad. 

Ta också en titt på det nya 
programmet Sjung och Lek på 
fredagar för barn från 0 år till 
skolåldern.  Det har  redan startat.  

Den 4 mars håller vi årets kyrko-
stämma, och jag hoppas att du kan 
komma till kyrkan den dagen.  The 
Toronto Swedish Singers medver-
kar i gudstjänsten och sjunger då 
den av församlingen så uppskattade 
Schuberts Deutsche Messe. 

Kom ihåg att påsken är tidig i år.  
Påskdagen infaller den 1 april, men 
är för den skull inget aprilskämt, 
utan blir precis så festlig i kyrkan 
som den brukar vara med sång och 
musik samt den traditionella 
påskbuffén efteråt.  Men 
dessförinnan skall vi ha kyrkans 
påskbasar lördagen den 17 mars då 
vi hoppas att du kan komma och 
handla, fika och träffa vänner. 

Välkommen till din kyrka i 

Toronto. 

Claes Holmquist 
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Sjung och Lek på svenska  

Kyrkans barnsång har p.g.a. bristande intresse och resurser varit inaktiv i ett 

par år.  Nu har ett gäng föräldrar  startat upp en ny barngrupp som kallas 

Sjung och Lek.  Gruppen är avsedd för alla barn oavsett ålder och leds av 

Anna Lundkvist, som är en av föräldrarna.  Sång, lek och fika står på 

programmet. 

Plats: Sjung och Lek träffas i  Toppilasalen på kyrkan  

25 Old York Mills  Rd 

Tid:  Fredagar kl. 13 – 15 

Kontakt: Anna Lundkvist 

    lundkvist.ana@gmail.com 

   Välkommen. 

 

Inga torsdagsvåfflor  

På grund av brist på frivillaga som kan ta hand om våffelgräddningen och 

kaffet på torsdagar är vi tyvärr tvungna att ställa in detta populära program 

tillsvidare.  

Lunch för alla  

Församlingsluncherna en torsdag i varje månad kommer att fortsätta genom 

Lilian Junkins försorg.  Hjälp med dukning etc. mottages tacksamt.  Ring 

expeditionen 416 486 0466 om du kan hjälpa till.  

Anmälan till lunchen är inte nödvändig, men är 

uppskattad. 

Lunchen serveras kl 12.30.  Datum för terminens 

luncher är  

 

 

 
Sällskapet Ärtsoppans Wenner inbjuder åter till 
Allmänna Ärtor och Pannkaka  

Nu äntligen återkommer den populära, helsvenska mid-
dagen som arrangeras av sällskapet Ärtsoppans Wenner.   

Torsdagen den 15 februari klockan 19.00. 

i Toppilasalen på Agricolakyrkan.  

Pris $14.00 - Anmälan till Claes Holmquist  
tel. 416-496-7907 eller email  claes@sympatico.ca 

OBS max 30 gäster till denna middag, så boka i tid. 

15 februari 22 mars 26 april 31 maj 



 4 

Studiecirkeln har startat 

Det är ännu inte för sent att komma med vinterns studiecirkel på kyrkan. 

Som Lilian Junkin skrev i förra numret av Kyrkonytt är temat för denna 

cirkel ”Samerna och Svenska kyrkan”.  Studien tar upp frågan 

om relationerna mellan kyrkan och den samiska befolkningen 

med anleding av den s.k. vitboken som publicerades 2016, och 

som bl.a. belyser de oförrätter mot samerna som Svenska 

kyrkan deltog i under nittonhundratalets första hälft.   

Kyrkan tog initiativet till nomadskolorna som ledde till 

splittrade familjer och kränkningar av samisk kultur.  En direkt parallell kan 

dras mellan det som hände i Sverige och det s.k. residential school system 

som skapades av kyrkorna i Kanada för barn från First Nations under 

samma tid.  

Studiecirkeln träffas söndagar kl 14.00 i Svenska rummet på kyrkan 

följande dagar:   25/2   18/3   8/4   13/5   27/5 och 17/6 

 

PÅSKBASAR 
lördagen den 17 mars 2018  

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 
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Sjung och Lek  
är den nya barngruppen som träffas i Toppilasalen på 

kyrkan varje fredag kl. 13 – 15. För mer information, 

kontakta Anna Lundkvist på  lundkvist.ana@gmail.com 

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 på onsdagar 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  

Onsdag 14 feb. – Askonsdagen 

Torsdag 15 feb. – Lunch för alla 

Söndag 18 feb. – Gemensam 

familjegudstjänst med Agricola  

Söndag 4 mars – Kören sjunger 

Schuberts Deutsche Messe. 

Kyrkostämma efter kaffet.  

Torsdag 22 mars – Lunch för alla 

Söndag 25 mars – Palmsöndagen 

Kören medverkar  

Söndag 1 april – Påskdagen 

Påskbuffé efter gudstjänsten 

Torsdag 26 april – Lunch för alla  

Måndag 30 april – Valborg 

Lördag 17 mars – Påskbasar 

 

 Döpta 

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

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

Linnea Helen Elisabeth Lane  

28 december 2017, i Montreal 

  Anders Bradley Legg  

7 januari 2018, i Svenska kyrkan i Toronto 

 

 Guds välsignelse över deras liv i Kristus. 
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Gudstjänster  februari - mars 2018 

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

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

 

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) 

Karin Kellay   *  1 oktober 1941, i Nedertorneå 

   +  26 december 2017, i Mississauga  

Gud välsigne hennes minne 
 

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Februari 

4 Kyndelsmässod. 

16.00 Mässa 
Matti Kormano 

Christina Keighren 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet  

11 Fastlagssöndagen 

16.00 Mässa 
Matti Kormano 

Elisabeth Claesson 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

14 Askonsdag 

19.00 OBS tiden! 

Mässa m Agricola 

Matti Kormano 

Claes Holmquist 

Ingen servering 

18 

 

 

1:a i fastan 

11.30 OBS tiden! 

Familjemässa m. 

Agricola 

Matti Kormano 

Elisabeth Claesson 

Family Day lunch 

med Agricola  

25 2:a i fastan 

16.00 Mässa 
Matti Kormano 

Sven Ericson 

Inger, Anna och 

Sofia Bugyra 

Mars 

4 3:e i fastan 

16.00 Mässa 

Kören sjunger 

Deutsche Messe 

Matti Kormano 

Lilian Junkin 

Åsa Hellenberg  

Carin Porporo 

Kyrkostämma 

11 Midfastosöndagen 

16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki  

Fras Byhno 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

18 Jungfru Marie 

bebådelsedag 

16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki  

Elisabeth Claesson 
Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 
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Ekonomisk Redovisning (preliminär ställning vid årets slut)  

 
2017 2016 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $44,610 $49,067 

Gåvor från organisationer och företag $15,016 $22,622 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $44,296  $49,178 

Kyrkkaffe, middagar etc. $9,573  $9,936 

Basarer $15,276  $15,889 

Övriga inkomster       $3,801      $3,636 

Summa inkomster $132,572 $150,328 

 
  

Utgifter   

Anställd personal $37,664 $38,924 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $33,827 $30,950 

Tjänstebostad $29,400 $29,400 

Resekostnader $9,754 $10,520 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $4,100 $3,985 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $7,815 $7,963 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $6,747 $13,581 

Övriga utgifter        $1,008         $438 

Summa utgifter $130,315 $135,761 

  
 

Balans $2,257 $14,567 

  

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 

The Nordic Viking Event 
för unga och gamla 

Lördag 7 april, 2018, 15.30 - 19.30 

Danska Lutherska Kyrkan i Toronto, 72 Finch Ave. W. 

För biljetter och information, kontakta   

Eva Terp  terpeva@bell.net  eller Linda Strömberg  beserker60@outlook.com 

 

mailto:terpeva@bell.net
mailto:beserker60@outlook.com
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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 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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Ljuset och mörkret  

”Och ljuset lyser i mörkret, och 

mörkret har inte övervunnit det.” 

Så står det alldeles i början av 

Johannesevangeliet (Joh. 1:5), där 

Johannes skriver om hur Ordet 

blev människa när Gud gav 

världen sin ende son och Jesus 

föddes i Betlehem. Den händelsen 

har vi ju nyligen firat i kyrkor 

världen över i olika julguds-

tjänster, som här hos oss i Toronto 

vid vår juldagsmässa. 

Att ljuset lyser i mörkret både 

bokstavligen och symboliskt kan 

vi tydligt erfara, när vi firar jul på 

breddgrader där vintermörkret 

kring oss står och vi såväl utom-

hus som inombords är i behov av 

ljus och värme. Det gäller i 

Canada lika väl som i Sverige.  

Men det är kanske inte alltid lika 

lätt att instämma i att mörkret inte 

har övervunnit ljuset.  När vi tar 

del av nyheter från olika håll i 

världen, nära och fjärran, kan det 

kännas övermäktigt mörkt. 

Politiska stridigheter, folkmord, 

naturkatastrofer, personliga 

konflikter – ja, listan kan göras 

lång över situationer där det 

definitivt ser mörkt ut. Vad kan vi 

enskilda människor göra? Kanske 

inte så mycket på egen hand,  men  

 

med förenade goda krafter kan vi 

åstadkomma mycket, tända många 

ljus i mörkret som i slutändan inte 

vinner över ljuset. Med historisk 

facit i handen kan vi se hur t.ex. 

hemska oförrätter med tiden vänts 

till rätta och undertryckta 

människor fått upprättelse.  

Vi har på senare tid fått bevittna 

hur Canadas originalbefolkningar 

börjat få gehör för sina krav på 

kompensation och ursäkt  för det 

kulturmord som begicks av vita 

kolonisatörer och deras kyrkligt 

styrda skolor under de förra 

seklen, och en försoningsprocess 

har tagit sina första steg.  

En liknande utveckling har också 

skett mellan Svenska kyrkan och 

samerna i Sverige, och i vår ska vi 

i vår nya studiecirkel här i 

Toronto läsa och diskutera mer 

om detta högaktuella ämne.  

Ljuset har till slut börjat bryta 

igenom och övervinna mörkret. 

Inför det nya året får vi hoppas 

och tro att så även blir fallet i vår 

egen  tillvaro, i stort och smått, 

genom att Gud låter sitt ljus lysa 

in i våra liv och visar oss hur Hans 

ljus för alltid övervinner mörkret. 

Jag önskar er alla ett välsignat 

2018!   

   Lilian 

 

Lilian Junkin 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 

Swedish Lutheran Church in Toronto 

Besöksadress: 25 Old York Mills Road Toronto ON  M2P 1B5 
Telefon till expeditionen:          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:  Matti Kormano          mattipastor@gmail.com    647-951-0870 
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  905-232-0404 
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  
 

Satellitförsamlingarna 
Montreal   Johan Sunnberg         johan.sunnberg@videotron.ca 
Vancouver   Katarina Low  katarinalow33@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

      

 

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, Toronto 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 
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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! 

 


