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Satellitförsamlingarna 

 

Nr 2 2018 Kyrkonytt 

 

 

Liksom jorden får grönskan att spira 
och trädgården sådden att skjuta upp, 

så låter Herren Gud rättfärdigheten spira.  

                Jesaja 61:11 
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Utskicket av detta Kyrkonytt har ingen sponsor 
 

????? 

Din firmas namn kunde ha stått här! 

  

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

Vintern går mot sitt slut, men den där 
fina vårvärmen känns fortfarande 
avlägsen.  Nåväl, vi har det kanske 
bättre än i Europa där ovädret ”The 
Beast from the East” slog till med 
besked i södra Sverige och på 
kontinenten.  

Glädjande nyheter för oss i Toronto 
är att Tommay och Gun Svensson 
har kommit tillbaka till oss på ett 
gästspel på två och en halv månad.  
De anlände till Palmsöndagen och 
stannar till just efter nationaldagen i 
juni. Vi är mycket tacksamma över 
att få se dem hos oss igen. 

Vi fortsätter att söka efter en mer 
permanent lösning på prästfrågan. 
Under tiden uppskattar vi att vi fått, 
och kommer att få, tillfällig hjälp av 
Pr. Matti Kormano från Agricola  
och Pr. Olavi Hepomäki, som båda 
två är svensktalande.  

Vid årets kyrkostämma den 4 mars, 
återvaldes Solveig Lalla till försam-
lingens ordförande. Ylva Dahl av-
gick från kyrkorådet och Rebecka 
Högdahl Hornburg valdes in.  Vi 
tackar Ylva för hennes bidrag till 
församlingen och önskar Rebecka 
välkommen. 

Påskbasaren inföll i år tyvärr under 

skolornas March break vilket gjorde 
att vi hade något färre besökare och 
även ett något svagare resultat. Ett 
stort tack till Birkagruppen och alla 
medhjälpare för det arbete ni lägger 
ner på att göra våra basarer till både 
spännande och trevliga fundraisers.    

Valborgsmässoafton firar vi som 
vanligt i Earl Bales Park. Vi hoppas 
på fint torontoväder i år så att vi 
slipper huttra eller bli blöta. Kom ut 
och tag del i en klassisk svensk 
tradition, att hälsa våren välkommen 
med brasa, sång och vårtal.  

Vi har i dagarna fått besked att 

Utlandskyrkans nye chef Rickard 

Jönsson kommer på besök till 

Toronto i juni.  Han kommer att 

närvara vid kyrkans traditionella 

midsommarfirande i parken, och 

kommer dessutom att träffa kyrko-

rådet och informera sig om försam-

lingen. Vi hälsar Rickard välkommen 
till Toronto och vår svenska kyrka. 

Men först ska vi fira påsk, en av 

kyrkoårets största högtider. Jag 

hoppas att du kan komma och festa 
med oss på påskbuffén.   

Glad Påsk! 

Claes Holmquist 
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Ny biskop för kyrkorna i utlandet 

Efter det slutliga valet står det klart att det är Thomas 

Petersson som har valts till ny biskop i Visby stift och 

därmed även för utlandskyrkorna. 

Thomas Petersson är 49 år gammal, prästvigd 1992. Han 

kommer närmast från Växjö pastorat där han är domprost. 

Dessförinnan arbetade han fem år inom Svenska kyrkan i 

utlandet, som kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin.   

Den 3 juni vigs Thomas Petersson till biskop av ärkebiskop Antje Jackelén i 

Uppsala domkyrka.  Den 26 maj lägger Biskop Sven-Bernhard Fast ner 

biskopsstaven, och den 9 juni mottages den nya biskopen i Visby 

domkyrka.   

Påskens gudstjänster 

Skärtorsdagen kl.19.00 den 29 mars 

Gemensamt med Agricolas församling. 

Pastor Matti Kormano och Pastor Tommy Svensson 

Vi delar en måltid och nattvarden i församlingssalen. 

Sedan fortsätter vi till kyrkan där altaret avklädes. 

 

Långfredagen kl.11.30 den 30 mars. 

Gemensamt med Agricolas församling. 

Pastor Matti Kormano och Pastor Tommy Svensson 

Temagudstjänst, ” Were You There” och  

    ”The Stations of the Cross” 

 

Påskdagen kl.16.00 den 1 april 

Pastor Tommy Svensson 
 

Mässa med procession. 

Påskljuset tändes 

Solosång 

Efter mässan serveras Påskbord i församlingssalen. 

Pris: Vuxen, vid dörren $20.00 

  Vuxen, förköp $16.00   

  Barn 12 år och under, gratis. 
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 Påskbuffé 

   i svensk stil 

Påskdagen den 1 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: $20.00 för vuxna,  

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

20% rabatt om du beställer och betalar i förväg ! 

Pris: $16.00 

Anmälan senast torsdag den  

29 mars  till expeditionen 

eller till  

Anne-Marie Johansson  

tel. 416-299-4575 

 

 

 

Kören - Toronto Swedish Singers 

Vi i församlingen tackar kören för deras framförande av Heinrich Schütz’ 

Johannespassionen under Brigitte Bogars ledning, som avslutning på 

Palmsöndagens gudstjänst. 

Körens nästa framträdande i kyrkan blir deras Vårkonsert med efterföljande 

samkväm, lördagen den 5 maj kl. 19:00.  Se flyer med detta Kyrkonytt. 

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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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) 

Johan Beck  * 13 augusti 1924, i Uddevalla 

   + 10 februari 2018, i Mount Forest, ON 

Margot Söderström *  8 augusti 1923  

   + 8 mars 2018, i Hallstahammar  

      Gud välsigne deras minne 
 

Studiecirkeln om Samerna och Svenska kyrkan 

Du kan fortfarande komma med i studiecirkeln 

om Samerna och Svenska kyrkan som vi 

berättade om i förra numret av Kyrkonytt.  

Programmet leds av Lilian Junkin och vi träffas 

söndagar kl 14.00 i Svenska rummet på kyrkan. Återstående mötesdagar 

under våren är 22 april, 20 maj och 17 juni. 

Församlingsluncherna fortsätter  

Församlingsluncherna en torsdag i varje månad fortsätter under våren. Kom 

och njut av härliga soppor och gratänger lagade av Lilian Junkin. 

Datum för terminens återstående luncher är:  

Vi träffas och äter i Toppilasalen på kyrkan kl 12.30. 

Hjälp med dukning etc. mottages tacksamt.  Ring 

expeditionen 416 486 0466 om du kan hjälpa till.  

  

26 april 31 maj 

Satellitförsamlingarna  

Vancouver 

Söndagen den 22 april kl 15.30.  Gudstjänst i Danska kyrkan i Burnaby 

med Tommy Svensson.  

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

Ottawa 

Lördagen den 12 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. 

 

 



 6 

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.  
 

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.. 

Sjung i kören!  Den svenska 

kören, Toronto Swedish Singers  

övar i regel på onsdagar kl.19.00 i 

Agricolakyrkan.  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  

Torsdag 29 mars – Skärtorsdag 

Fredag  30 mars – Långfredag 

Söndag  1 april – Påskdagen med 

  Birkas påskbuffé 

Torsdag 26 april – Torsdagslunch 

Måndag 30 april – Valborgs- 

mässoafton med majbrasa  

 

 

Lördag 5 maj – Vårkonsert 

Torsdag 31 maj – Torsdagslunch 

Söndag 3 juni – Nationaldags- 

  firande 

Söndag 10 juni – Konfirmation 

Söndag 17 juni – Skolavslutning 

Lördag 23 juni – Midsommar  

Valborgsmässoafton 

Måndagen 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 all fika 
och mat under kvällen, men tar med glädje emot en frivillig donation.   
Ta gärna med studentmössa men framför allt ett glatt humör!  

Alla är varmt välkomna att komma och värma sig vid majbrasan!   
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Gudstjänster mars – juni 2018 

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Mars 

29  Skärtorsdagen 

19.00 Skärtors-

dagsmässa 

Matti Kormano 

Tommy Svensson 

 

Måltid innan 

mässan 

30  Långfredagen 

11.30 
Temagudstjänst 

Matti Kormano 

Tommy Svensson 

 

Ingen servering 

April  

1 Påskdagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Fras Byhno 
Påskbuffé 

serverad av 

Birkagruppen 

8 

 
2 i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet 

15 3 i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

22 4 i påsktiden 

16.00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Linda Kukk 

Camilla Demelo 

Ulrika Palm 

29 5 i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Gun Svensson 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

Maj 

6  Bönsöndagen 

16 .00 Mässa 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Inger Bugyra 

Anna och Sofia 

13 Sönd. f. pingst  
16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki 

 

Elisabeth Claesson 

Sally Ögren 

20  Pingstdagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

 

Gunilla Sjölin 

Gun Svensson 

27 Heliga tref. dag 

16.00 Mässa 

Mors dag 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

Juni 

3 1:e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Vi firar Sveriges 

nationaldag 

Tommy Svensson  

Christina Keighren 

Birka serverar 

festkaffe 
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“ En ros kan säga mycket, två rosor ännu mer 
vad säger då buketten, som du i vördnad ger 
den borde kunna säga, bland livets skratt och gråt, 
de enkla dyra orden som heter tack, förlåt " 

     Svenskt väggord  

Juni 

10 2:e  trefaldighet 

11.30 Gudstj. 

Konfirmation 

Matti Kormano 

Linda Kukk 

 

Agricola 

 

17 3:e trefaldighet 

16.00 Gudstjänst 

Skolavslutning 

Matti Kormano 
Elisabeth Claesson 

Svenska skolan 

23 Midsommar 

OBS tiden! 

12.30 

Friluftsgudstj. 

Matti Kormano 

Fras Byhno 
 

Birka serverar 

midsommar-

lunch 

September 

9 15:e trefaldighet 

16.00 Mässa 

TBA TBA  

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 
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Livet vann! 

Det hade vi inte väntat oss. Att vi så 

snart skulle vara tillbaka, skriva i 

Kyrkonytt, fira mässa  i Svenska 

kyrkan i Toronto. Men det känns 

väldigt bra. Pensionärslivet får 

vänta ett par månader till.  

Nu är livet – vår möjlighet. 

Ja, vad väntar vi oss av livet 

egentligen? 

Status quo – att allt skall gå sin gilla 

gång, löpa i vanda fotspår? Eller 

hyser vi en oro, rentav rädsla för 

hur det ska gå med vår värld? Vågar 

vi ha förväntningar på något nytt, 

något annorlunda? Vågar vi hoppas 

på framtiden? 

Kan korset i vår kyrka ge oss någon 

vägledning? 

Det första korset säger oss är att 

världen var lika vansinnig då som 

nu. Man korsfäste kärleken själv. 

Man varken såg eller förstod.  

När Jesus dog på korset gav lär-

jungarna upp både liv och förhopp-

ningar. Allt var slut. Trodde de. 

Korset är svårt att förstå. En 

förorättad Gud som offrar sin egen 

son för att sedan kunna förlåta. Det 

är en bild som är svår att ta till sig 

Behövde Gud att hans son offrades? 

Nej! 

Jesus gick inte till Jerusalem för att 

Gud tvingade honom. Det är Gud 

själv  som går den riktigt stora 

kärlekens enda väg  i den kamp  

mellan liv och död, som ingen av 

oss kommer undan. 

För mig betyder korset att Gud 

finns med hela vägen, också i det 

svåraste av allt. 

Han finns inte där ute i rymden 

någonstans – bortom. Utan han 

söker upp fördärvsmakterna skuld 

och skam, lidande och död.  

Därifrån genomälskar han världen. 

Kärleken hade en väg – fast ingen 

såg det. Vi får tro att Gud finns 

någonstans i det som sker eller trots 

det som sker också i dag. Kärleken 

finner sin väg också i dagens 

förvirrade värld. 

Vårt hopp är Guds makt att börja på 

nytt, att förnya förstört liv. Jesus 

dog verkligen. På den mänskliga 

nivån hade han förlorat. 

Men Gud börjar om igen. Genom 

sin död sprängde Jesus vår 

verklighets gränser. Han ”dog sig ut 

i världen” för att vara med oss alla 

dagar och för att till sist vid tidens 

slut ta med oss till nya himlar och 

en ny jord. 

 

Men korset där ditt liv förbrann 

i evig offerglöd, 

dock vittnar evigt att du vann 

oss livet med din död. 

 

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 

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:  Tommy Svensson     guntommy@me.com    416-951-0870 
Kanslist:  Elisabeth Claesson   toronto@svenskakyrkan.se  905-232-0404  
Organist:  Juha Tikkanen  416-968-0548 

Kyrkoråd 
Ordförande:  Solveig Lalla  solveig.lalla46@gmail.com 416-483-3921 
Vice Ordf.:  Linda Kukk lkukk@bell.net 416-291-8392 
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 
Rebecka Hornburg 
Christina Keighren ckeighren@hotmail.com  647-502-9782 
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! 

 


