
 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Innehåll 
Kyrkorådet har ordet       2 
Kommande program 2-5 
Dödsfall  5 
Kalendern  6 
Nyttiga länkar           6 
Lektioner i svenska  7 
Vi fick ett besök  7 
Gudstjänster                      8 
Kaffevärdar sökes  9 
Kyrkoherden har ordet 10 
Kontaktinformation 11 

 

Nr 3 2018 Kyrkonytt 

 
Alla sätter sitt hopp till dig, 

du skall ge dem föda i rätt tid. 
Du ger dem, och de tar emot, 

du öppnar din hand,  
och de äter sig mätta. 

          Psaltaren 104:27-28 
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Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

Ärtsoppans Wenner 

Arrangörer av den populära middagen Allmänna Ärtor 

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

De senaste månaderna har vi upplevt 
rekordtemperaturer inte bara här i 
Toronto men också i Sverige.  Men nu 
går sommaren 2018 mot sitt slut även 
om värmen hänger kvar i luften.  När 
dagarna blir kortare hälsar vi en ny 
hösttermin i Svenska kyrkan.   

Under vårterminen firade vi många 
högtider och traditioner.  I Påsktiden 
fick vi lyssna till Johannespassionen av 
Heinrich Schütz framförd av Toronto 
Swedish Singers.  Påskdagens mässa 
leddes glädjande nog av Tommy Präst 
som med hustru Gun återvänt till 
Toronto på ett par månader.  Efteråt 
njöt vi av Birkagruppens underbara 
påskbuffé.  

Det har blivit tradition att Svenska 
Kyrkan i Toronto firar gudstjänst i 
Ottawa under maj månad och den 11 
maj samlades 75 gäster till högmässa i 
trädgården på ambassadörens residens.  
Ambassadör Per Sjögren återvände till 
Sverige i juli månad och vi kommer att 
sakna hans stöd för vår församling. 

Den 3 juni firades Sveriges National-
dag med folkdansmässa och reception 
efteråt.  Midsommardagen den 23 juni 
var kall och regnig …. så festen 
flyttades inomhus.  Vi satte upp Cias 
lilla midsommarstång i Fellowship 
Hall och det blev en jättefin stämning 
med sill-lunch och folkdans. Vi fick då 
också träffa Rickard Jönsson, den nya 
chefen för Svenska Utlandskyrkan.  

Han var i Toronto på besök och deltog 
i firandet.  Dagen därpå hade vi 
kyrkorådsmöte och fick möjlighet att 
förklara för Rickard den svåra situation 
vi befinner oss i med rekrytering av en 
svensk präst för vår församling.   

Vi är så tacksamma att Anders och 
Inger Fehn var hos oss under 
höstterminen i fjol, och att Tommy och 
Gun Svensson kunde komma tillbaka 
och tjäna vår församling i våras.  Men 
nu har alla återvänt till Sverige och 
framtiden innehåller en viss osäkerhet.  
Vi får stor hjälp av Lilian Nygren 
Junkin som tar hand om lekmanna-
ledda gudstjänster och får stöd av 
Pastor Matti Kormano (som tyvärr är 
sjukskriven de närmaste månaderna).  
Trots denna osäkerhet kommer kyrkan 
att ha ett brett utbud av gudstjänster 
och aktiviteter.  Vi sätter igång med 
första gudstjänsten den 9 september 
med hjälp av Pastor Olavi Hepomäki.  

Vi planerar en Pilgrimsvandring den 
29 september och den 7 oktober har vi 
musikgudstjänst med The Norwegian 
Travelling Band, en blåsorkester som 
är på turné i Canada.  Det finns mycket 
mer att se fram emot under 
höstterminen!! 

Välkommen till din kyrka! 

Solveig Lalla 
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Hantverksdag med Birka 
lördag 22 september kl. 11.00 

Birkagruppen inbjuder till en hantverk- och 

pysseldag där du får hjälpa till att göra prydnader 

till kyrkans julbasar i november.  Har du brist på 

fantasi, kom ändå.  Du kan alltid hjälpa till med 

målning och detaljer.     

Vi träffas kl 11.00 i Svenska Rummet på kyrkan. 

Lunchmackor och kaffe serveras. 

Har du frågor, kontakta Anne-Marie Johansson eller kyrkans expedition.  

Pilgrimsvandring i York Regional Forest 
lördag 29 september 

Höstens pilgrimsvandring sker i York Regional Forest uppe på Oak Ridges 

Moraine, norr om Markham.    

Pilgrimsvandringen börjar med en presentation av alla som deltar. Vid varje 

rast håller vi en kort meditation. Vandringen som är cirka 5 km inbjuder till 

stillhet under både gemensamma samtal och enskild tystnad. Många 

pilgrimsvandrare uppskattar ofta tid för både egen reflektion och utrymme 

för att dela tankar med andra. Vi tar rast 15 minuter varje vandringstimme 

med en längre rast mitt på dagen för mässa i det fria och medhavd lunch. 

Till vandringen bör du ha med dig: 

 Bekväma och ingångna skor 

 Kläder efter väder 

 Lunch med varm och/eller kall dryck 

 Frukt, nötter eller något annat att tugga på 

 Sittunderlag (kyrkan har 5 att låna ut) 

 Vandringsstav, anteckningsbok och en hatt är också bra att ha 

Anmälan görs till kansliet: 416-486 0466 eller toronto@svenskakyrkan.se  

Detaljer om mötesplats och tid meddelas senare till de som anmält sig.   

York Regional Forest består av ett antal naturområden uppe 

på Oak Ridges Moraine.  Moränen är en s.k. randmorän som 

går i öst-västlig riktning från Niagara Escarpment vid Milton 

till Rice Lake i närheten av Peterborough. Efter att den 

ursprungliga skogen skövlats på 1800-talet och stora 

erosionsskador uppstått, började man återplantera skog 1924, 

något som fortfarande pågår.   

Det kostar inget att besöka skogsområdena och på flera ställen 

finns fri parkering. 
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Musikgudsgudstjänst / konsert 
söndag den 7 oktober kl.16.00 

Vi firar Canadian Thanksgiving genom att tacka 

Gud för de gåvor jorden givit oss. Ett bra sätt att 

tacka för detta är att dela med sig av sitt överflöd. 

Ta gärna med donationer till Daily Bread 

Foodbank och lämna i lådan i kyrkans entré. 

Denna dag får vi också besök av the Norwegian Travelling Band, en 

blåsorkester på 35 personer som är på turné i östra Kanada.  Orkestern som 

startades 1983 har till syfte att ge medlemmarna möjlighet att resa och spela 

tillsammans på utlandsturnéer. Medlemmarna är också aktiva i andra 

orkestrar på hemmaplan. Förutom Toronto besöker de även Montreal på 

denna resa. 

Orkestern kommer att underhålla oss i en musikgudstjänst med klassisk 

musik blandad med psalmsång. 

Hej alla lucior, tärnor, stjärngossar och tomtar! 

Det börjar närma sig höst och vi sätter snart igång med Luciakören igen! Vi 

hade jätteroligt förra året och våra uppträdanden var mycket uppskattade. Vi 

hoppas att ni alla vill vara med i år igen.  

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! Ju fler vi är 

desto roligare blir det! 

Övningarna är som vanligt på söndagar kl.17:15 - 18:30 i 

kyrkan. Vi börjar söndagen den 14 oktober. 

Om ni har frågor, ring gärna Mia Ekström (416) 289-8765 

eller Emma Eriksson (416) 436-5049. 

Ha det så bra tills vi ses!     

      Emma & Mia 

Barngruppen Sjung och Lek  
fortsätter under hösten som vanligt i Toppilasalen på kyrkan fredagar kl.  

14 – 16. För mer information, kontakta Anna Lundkvist på  

lundkvist.ana@gmail.com   
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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) 

Margareta Beck * 25 januari 1939 

   + 23 april 2018, i Collingwood 

Henry Kuess  * 20 juni 1931, i Krumpendorf, Österrike 

   + 27 maj 2018, i Toronto 

Kjell Renström * 7 maj 1919, i Ljungaverk 

   + 25 juni 2018, i Oakville 

      Gud välsigne deras minne 
 

 

Församlingsluncherna fortsätter  

Nästa församlingsluncherna en torsdag i varje månad fortsätter under 

hösten. Kom och njut av härliga soppor och gratänger lagade av Lilian 

Junkin. 

Datum för terminens 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.  

 

  

 

Sällskapet Ärtsoppans Wenner inbjuder till höstens 

Allmänna Ärtor och Pannkaka 

Torsdagen den 4 oktober klockan 19.00. 
i Toppilasalen på Agricolakyrkan.  

Pris $15.00 - Anmälan till Claes Holmquist  
tel. 416-496-7907 eller email  claes@sympatico.ca 

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

  

18 oktober 29 november 



 6 

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

kyrkan varje fredag kl. 14 – 16. 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  
Se även veckoutskick på email 

Lördag 22 sept. – Hantverksdag  

med Birkagruppen 

Lördag 29 sept. – Pilgrimsvandring 

Söndag 7 okt. – Musikgudstjänst med 

Norwegian Travelling Band  

Söndag 14 okt. – Luciaövning startar  

Torsdag 18 okt. – Torsdagslunch 

 

 

 

 

 

Lördag 10 nov. – Kyrkans julbasar 

Helgen 24-25 nov. – SWEA julmarknad 

på Harbourfront 

Torsdag 29 nov. – Torsdagslunch 

Söndag 2 dec. – 1:a advent 

Söndag 16 dec. – Lucia 

   

 

  
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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Lektioner i svenska på kyrkan     

Denna termin blir det två grupper som studerar det 

svenska språket i Svenska Rummet på kyrkan. Lärare 

är liksom tidigare Lilian Junkin. 

Nybörjargruppen träffas onsdagar kl 19 - 21 med början den 5 september, 

och riktar sig till dem som (nästan) helt saknar förkunskaper i svenska. 

Fortsättningsgruppen tränar sin svenska på torsdagar, kl 19 - 21, men börjar 

inte förrän den 27 september.  

Det blir ingen grupp för avancerade studier denna termin.  

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. 

 

  
Ett besök vid vårt midsommarfirande 

Det händer ganska ofta att folk från Sverige 

besöker vår församling, och vårt midsommar-

firande förra juni var inget undantag.  Förutom att 

vi hade besök av den nya chefen för Svenska 

Utlandskyrkan, Rickard Jönsson och hans fru, så 

var det två okända, unga flickor bland dom som 

stod i kö för att köpa biljetter till vår sill- och 

potatis-lunch efter gudstjänsten.  Flickorna hette 

Cecilia och Maria, studenter från Göteborg, och dom var på en 

jordenruntresa under sommaren.   

Förutom Kanada hade dom varit på Island och skulle sedan resa 

vidare så långt bort som till Machu Picchu i Peru.  Men när man är ute 

på äventyr kan det kännas välkomnande att ta en paus med bekant 

språk och gamla seder bland nya vänner, och samtidigt hälsa på sin 

kyrka utomlands, särskilt om man vill fira midsommar!  Så tänkte 

Maria och Cecilia i alla fall, och det är vi glada för. 

       Linda Kukk 

 

Översten besöker en brandstation och frågar: 

– Vad gör ni när det inte brinner? 

– Tja, vad har ni själva gjort sedan Karl XIV Johan dog?   

mailto:lilian.n.junkin@gmail.com
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Gudstjänster september – november 2018 

 

  

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

September 

9 15 e. trefaldighet 

16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki 

Elisabeth Claesson 

A-M Johansson 

Solveig Lalla  

16 16 e. trefaldighet 

16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki 

Linda Kukk 

Inger, Anna och 

Sofia Bugyra 

23 17 e. trefaldighet 

16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki 

Fras Byhno 

Agneta Hertzwall 

Sally Ögren 

30 Den Helige Mikaels 

dag 

16.00 Mässa 

Olavi Hepomäki 

Sven Ericson 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

Oktober 

7 19 e. trefaldighet 

16.00 Musikgtj. 

med Norwegian 

Travelling Band 

Solveig Lalla 

Fras Byhno 

Birkagruppen 

serverar soppa och 

smörgås 

 

14 Tacksägelsedagen 

16:00  Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Christina Keighren 

A-M Johansson 

Solveig Lalla  

21 21 e. trefaldighet 

16.00  Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Fras Byhno 

Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 

28 22 e. trefaldighet 

16.00  Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson  

Carin Porporo 

Åsa Hellenberg 

November 

4 Sönd. efter 

Alla helgons dag 

16:00  Gudstjänst 

TBA 

Linda Kukk 

Elisabeth Claesson  

Sally Ögren  

11 24 e. trefaldighet 

16.00  Gudstjänst 
TBA 

Elisabeth Claesson 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

 

Tack IKEA för att ni donerar till kyrkans  måltider och basarer. 
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Kaffevärdar sökes – Du behöver inte kunna baka 

Vi behöver fler som hjälper till med att vara kaffe-

värdar.  De flesta av våra värdar brukar själva baka det 

som serveras.  Om du inte är pigg på, eller inte har tid 

att baka, vill vi ändå ha din hjälp med att bara koka 

kaffe och servera. 

Denna termin kommer vi att lägga upp ett förråd av kanelbullar när vi har 

storbak.  Om våra kaffevärdar inte kan, eller inte hinner baka, är det bara att 

hämta bullar i frysen och värma på dessa till kaffet. Lätt som en plätt! 

Så låt inte din aversion mot jäsdegar hindra dig från att bli kaffevärd.  Gå 

ihop med en kompis och slå en signal till kyrkans expedition 416-486-0466 

eller mejla till toronto@svenskakyrkan.se 

Kom gärna och hjälp till på våra storbak.  Kontakt är Solveig Lalla. 

Dopdroppen har kommit in igen 

Dopdroppen och silverdroppen finns nu åter att köpa från 

från kyrkans expedition. Båda smyckena är tillverkade av  

kontrollerat, svenskt silver. 

Dopdroppen med kedja (9 x 13 mm) $50.00 

Silverdroppen med kedja(21 x 32 mm) $75.00  

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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Farewell 

”När jag hör trastens klara sång, 

när lärkan jublar dagen lång, 

högt ovan fält och backar, 

då kan jag icke tiga still. 

Min Gud, så länge jag är till 

för livet jag dig tackar.” 

                              Psalm 200:4 

När vi nu än en gång brutit upp från 

Toronto, känns det ännu viktigare att 

få säga TACK. Tack för återseendets 

glädje, tack för alla gamla och nya 

möten, tack för att det kändes som att 

komma hem igen, tack för att vi åter 

fick fira gudstjänst tillsammans. Det 

har varit ”magiskt” som man säger nu 

för tiden. 

Men nu måste vi alltså säga Farewell. 

Det säger man väl knappast nu för 

tiden, men just här och nu innebär 

ordet en önskan från oss, dvs. Farväl 

eller ännu bättre i två ord – ”far väl”. 

Far väl med vår kära församling i 

Toronto. Ta vara på era unika 

möjligheter att fira gudstjänst på 

svenska. Ta vara på alla tillfällen till 

möten som svenska kyrkan erbjuder, 

från köttbullsfest till påskbuffé. Ta 

vara på din förmåga att själv vara en 

medarbetare, praktiskt och/eller 

ekonomiskt. Framför allt: ta vara på 

varandra. 

Far väl med vår kära svenska för-

samling i Toronto. Det är inte minst 

en bön till er i Uppsala som har hand 

om Svenska kyrkan i utlandet. 

Vi frågar oss ofta: Varför får inte 

Torontoförsamlingen i världens näst  

största land 

samma status 

som övriga 

utlands-

församlingar? 

Varför tvingas 

vår församling 

hanka sig fram 

med pensione-

rade präster? 

Ändå firar vi 

gudstjänst på 

svenska varje 

söndag. Ett par 

gånger om året 

också i Vancouver, Montreal och 

Ottawa. Här i Toronto utför vi samma 

arbete som i vilken annan svensk 

församling som helst. Frivilliga 

medarbetare lägger ner ett otroligt 

jobb. Men nu behöver församlingen 

ett rejält stöd från Svenska kyrkan i 

utlandet. Nu behöver man en 

heltidsanställd präst. Nu behövs en 

satsning också i världens näst största 

land. 

Far väl med vår kära församling. 

Det får till sist bli en bön till vår herre 

Jesus Kristus. När han lämnade sina 

lärjungar gav han dem ett oerhört 

löfte: ”Jag är med er alla dagar till 

tidens slut.” Därför kunde han också 

säga: ”Känn ingen oro och tappa inte 

modet.” 

Det får också bli mina avskedsord: 

”Känn ingen oro och tappa inte 

modet.” 

Farewell! Gud välsigne dig! 

Tommy - präst 

Kyrkoherden har ordet 
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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:  Vakant      416-486-0466 
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 vår 

General Manager på  gm@Svenskaskolan.ca    

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! 

 

file:///C:/Users/Claes/Kyrkan/KYRKONYTT/gm@Svenskaskolan.ca
file:///C:/Users/Claes/Kyrkan/KYRKONYTT/www.svenskaskolan.ca

