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Nr 4 2018 Kyrkonytt 

 

I varje hjärta armt och mörkt  

sänd du en stråle blid, 

en stråle av Guds kärleks ljus 

 i signad juletid.                 

         Sv. Ps. 116:4 
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Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

Ulla-Gerd Kuess med familj 

Till minne av Henry Kuess, som avled den 27 maj 2018 

 

  

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

”May you live in interesting times” 

är ett gammalt kinesiskt uttryck.  Det 

är verkligen något som vi i Svenska 

Kyrkan i Toronto känner i dessa 

osäkra tider för vår församling.  Vi 

har ännu inte fått någon fast präst 

men vi har klarat oss med stöd från 

generösa och trogna vänner.   

I september var det Pastor Olavi 

Hepomäki som ledde gudstjänsterna 

och vi är så tacksamma för hans 

hjälp.  Första söndagen i oktober 

kom The Norwegian Travelling Band 

till kyrkan.  Vi fick lyssna till 

blåsorkesterns underbara musik och 

njuta av gemenskap i församlings-

salen efteråt.  De följande 

söndagarna i oktober var det Lilian 

Nygren-Junkin som ledde 

lekmannagudstjänster med hjälp av 

Elisabeth Claesson-Ljubicic.  Vi fick 

ha nattvard med förkonsekrerade 

element vilket var en nyhet för vår 

församling.  Lilians innehållsrika 

predikningar ger en mycket att tänka 

på när man återvänder till vardagen 

så kom gärna och lyssna.   

Nu i november blir det 

lekmannaledda gudstjänster men 

kom ihåg att det är ingen gudstjänst 

den 25 november när alla svenskar är 

på SWEA Torontos Julmarknad.  

Pastor Matti Kormano har tidigare 

hjälpt vår svenska församling och 

hade erbjudit leda gudstjänster under 

detta verksamhetsår.  Han har varit 

sjukskriven sen sommaren men 

kommer snart tillbaka till Agricolas 

församlingar.  Pastor Matti kan nu ta 

en gudstjänst i månaden för oss och 

vi gläder oss att få se honom i god 

hälsa snart.  

Ja, nu är hösten verkligen här.  Vi har 

ställt om klockan och tänker sätta 

vinterdäck på bilen.  Vi skådar 

trädens färgprakt under dagen men 

det blir mörkt tidigare på kvällen.  

Men vi glimmar ljus runt hörnet i 

julens glada bud.  Förberedelser har 

varit på gång med pyssel för basarer, 

luciakören övar och hembaket pågår.  

Det är mycket som händer i kyrkan 

innan nyår och jag hoppas att vi kan 

träffas där.  

Välkommen till din kyrka! 

Solveig  
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Svenska kyrkans bord under SWEAs julmarknad! 

Välkommen att besöka kyrkans bord under SWEAs julmarknad på  

Harbourfront, 24 - 25 november, kl. 11-16.  Skriv ner en bön eller önskan, 

som ju egentligen är precis samma sak, och häng den på vårt böneträd!  

Med anledning av att temat för årets julmarknad är IKEA och dess grundare 

Ingvar Kamprad, kommer vi att visa ett collage 

med bilder från Svenska rummet på kyrkan.  

Detta inreddes sommaren 2010 av Mona Horvath 

och Roosa Brandkvist med textilier och möbler 

från IKEA. Något år tidigare hade även kyrkans 

kontor kunnat utrustas med funktionella, IKEA 

kontorsmöbler genom en privat donation. 

…och glöm inte att beställa din julskinka! 

Vid kyrkans bord under SWEAs julmarknad tar 

vi också upp beställningar av julskinka!  

Skinkorna är rimmade på svenskt vis. Betalning 

sker vid beställningen. Julskinkorna hämtas upp 

på kyrkan i samband med luciafirandet den 16 

december, eller tisdagar och torsdagar efter 

överenskommelse med expeditionen 416 486 0466. 

Första advent i kyrkan 
söndagen den 2 december kl. 16.00 

Välkommen att inleda julfirandet i kyrkan med 

att vi tänder det första adventsljuset och 

tillsammans sjunger  

    ”Hosianna, Davids son ....”  

Extra festlig musik med trumpetsolist. 

Pastor Matti Kormano och Lilian Junkin leder 

högmässan tillsammans. 
 

Svenska körens julkonsert med folkdans 
söndagen den 9 december kl. 19.00 

Välkommen till Toronto Swedish Singers årliga julkonsert under ledning av 

Brigitte Bogar. Folkdansarna under Raul Selbergs ledning medverkar till att 

göra ett varierat program.  

Efter konserten serveras lussekatter, kaffe och glögg m.m. 

Entré $25.00 (förköp $20.00). Fritt inträde för barn och ungdomar, 15 år och 

under. Biljetter kan köpas genom kyrkans expedition 416 486 0466.  
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Kyrkans stämningsfulla Luciafirande 
söndagen den 16 december 

Servering och försäljning av julpynt, basarvaror, 

hembakat börjar kl. 16.00 i källarsalen. Hämta 

upp din beställda julskinka. 

Det vackra luciatåget, under ledning av Emma 

Eriksson och Mia Ekström, träder in i kyrkan 

kl.17.00. 

Fortsatt försäljning och servering efteråt.  

 

Musikgudstjänst – Vi sjunger julens sånger 
söndagen den 23 december kl.16.00  

Kom och börja ditt julfirande genom att sjunga med i julsånger och 

julpsalmer tillsammans med våra gästartister. 

Lindsay Lalla – soprano 

Juha Tikkanen – organ/piano 

Servering i källarsalen efteråt.  

 
Juldagsmässa  
den 25 december kl. 12.00  OBS tiden. 

Anna Runesson är på besök i Toronto denna jul, och hon har lovat att 

leda juldagens mässa. Det blir ett kärt återseende.  

Efter gudstjänsten serveras lunch med julgröt, 

smörgås med svensk julskinka, julkaffe, glögg,  

lussekatter och pepparkakor. 

 

Julgransplundring 
söndagen den 13 januari 2019 

Efter gudstjänsten kl 16.00 är alla 

välkomna till Svenska skolans 

traditionella julgransplundring, som 

börjar kl 17.00. Det blir dans runt 

granen, fiskdamm och härligt fika!   

             Photo by Gaby Dyson on Unsplash 

https://unsplash.com/photos/-x4UeNUUl_U?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/christmas-tree?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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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 och medföljande förälder, kommer hem till de äldre eller sjuka 

med en julblomma från församlingen och möjlighet till en pratstund.   

Programmet har varit en stor succé sedan det startades 2015, och har varit 

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. 

Om du vill vara med och dela ut en julblomma, ring till  expeditionen 

416-486-0466 eller mejla toronto@svenskakyrkan.se 

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.  

Lunch på torsdagar  

På nyåret fortsätter vi med de läckra Torsdagsluncherna en gång i månaden, 

med dessförinnan har vi en till av höstens luncher. Vi dukar i Toppilasalen 

och lunchen serveras kl 12.30. 

Liksom tidigare så är det Lilian som står för matlagningen. Här nedan ser du 

vilka dagar du inte behöver laga din egen lunch! 

29 nov. 

10 jan. 21 feb. 28 mars 2 maj 13 juni 

Menyn består av en vegetarisk soppa och två pastagratänger, en med fisk 

och en med kött. Detaljer om menyn mejlas i veckoutskicket ett par dagar 

innan lunchen.  

Vi är tacksamma om du låter oss veta att du tänker komma, men anmälan är 

inget tvång.      

Välkommen  



 6 

Ny studiecirkel startar i januari 2019 

Söndagen den 27 januari planerar vi att starta en ny 

studiecirkel på Svenska kyrkan. Vi träffas som 

vanligt kl 14 i Svenska rummet under ledning av 

Lilian Junkin. Cirkelns tema den här gången blir 

”Svenska kyrkan och flyktingarna”.    

Som utgångspunkt för våra diskussioner ska vi 

använda en bok som nyligen publicerades av 

Svenska kyrkan. Den heter ”En tid av möten. 

Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska 

kyrkans församlingar 2015-2016.”  

Bokens innehåll är bland annat baserat på ett antal intervjuer med personer 

som varit engagerade i det här arbetet. Det var ju under de åren som Sverige 

tog emot ett  rekordstort antal flyktingar från främst länder i Mellanöstern. 

Även här i Canada har vi på senare tid fått in många illegala flyktingar vid 

gränsen mot USA. Det är inte i storlek jämförbart med situationen i Sverige 

men visst känns ämnet aktuellt! 

Datum för studiecirkelträffarna är:   

27 januari 24 februari 31 mars 5 maj 9 juni 

 

Om du skriver en cheque .... 

Kom ihåg att om du skriver en check till Svenska kyrkan i Toronto, så skall 

kyrkans namn skrivas på engelska, d.v.s. Swedish Lutheran Church in 

Toronto.  I annat fall kan kassören få problem med att lösa in checken på 

banken.  Tack. 

Glädjande nyheter – Ny präst! 

Efter mycket sökande är det äntligen klart med att vi får en ny svensk 

präst till vår församling i Toronto. I början av februari anländer Ulf 

Claesson med hustru Marita.  De stannar fram till sommaruppehållet 

efter midsommar.  Vi gläds åt att få stifta bekantskap med dem. 

De är hemmahörande i Valbo utanför Gävle, och ser fram emot att få 

uppleva Toronto och Canada.  

Pastor Ulf kommer att presentera sig i nästa nummer av Kyrkonytt. 
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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 övar i regel 

varje onsdag kl.19.00 i 

Agricolakyrkan.  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  

Helgen  24-25 nov. – SWEA 

Julmarknad på Harbourfront 

Torsdag 29 nov. – Torsdagslunch 

Söndag 2 dec. – Första advent 

Söndag 9 dec. – Körens julkonsert 

Söndag 16 dec. – Lucia   

 

 

   

Söndag 23 dec. – Julens sånger och 

psalmer   

Tisdag 25 dec. – Juldagsmässa 

Torsdag 10 jan. – Torsdagslunch 

Söndag 13 jan. – Julgransplundring 

Söndag 27 jan. – Studiecirkelstart 

 

Pilgrimsvandringen  
Lördagen den 29 september var vi en 

grupp på sju deltagare, som gick på en 

6 km lång pilgringsvandring i Eldred 

King Woodlands på Oak Ridges 

Moraine norr om Stouffville. Det var 

en strålande höstdag.  Löven hade så 

smått börjat skifta färg men det mesta 

var fortfande sommargrönt.   

Området var välbesökt av många friluftsentusiaster, bl.a. mötte vi fem 

ryttare med hundar vilket bidrog till upplevelsen i skogen. Vi hade fyra 

raster, varav ett längre lunchstopp vi en tjärn. Dagen avslutades med en kort 

nattvardsstund i Guds fria natur. 

       Claes H. 
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Gudstjänster november 2018 – januari 2019 

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

–  Jag vill att mina barn skall ha allt det jag själv inte hade råd med. 
    Sedan vill jag flytta in hos dom.  
      Phyllis Diller  

Dag Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

November   

25 Ingen svensk 

gudstjänst 

English service  

m. Agricola 11.30 

 

December    

2 Första i advent  

16.00 Mässa  
Matti Kormano 

Lilian Junkin 

Christina Keighren 

Elisabeth Claesson 

Karen Ljubicic 

9 Andra i advent  

19.00 Obs. tiden 

 

Julkonsert med 

Toronto Swedish 

Folkdancers and 

Singers 

Kören och 

folkdansarna 

16 Tredje i advent 

Luciagudstjänst 

17.00  

Solveig Lalla 

Claes Holmquist 

Fras Byhno 

Birkagruppen 

23 Fjärde i advent 

16.00 Julens sånger 

och psalmer 

TBA 

Fras Byhno 

Cathrine och Per 

Clemens 

25 Juldagsmässa 

med barndop 

12.00 Obs. tiden 

Anna Runesson 

Linda Kukk 

Elisabeth Claesson 

A-M Johansson 

Januari   

  6  Trettondedagen 

16.00 Mässa 
Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Elisabeth Claesson  

Sally Ögren 

 13 1 e trettondagen  

16.00 Gudstjänst 

Julgransplundring 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Svenska Skolan 

 20 2 e trettondagen  

16.00 Gudstjänst 
TBA 

 

Linda Stromberg 

Christine Chaiet 

 27 3 e trettondagen  

16.00 Gudstjänst 
TBA Nicole & Erik 

Wiersma 
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Vi har nu kommit in i november 

månad, och naturens sprakande 

färgprakt övergår alltmer till att 

likna ett svart-vitt foto med 

många gråa nyanser, svarta kala 

trädkronor och snart nog vit snö. 

Vår Herre byter film i sin 

kamera. Samtidigt blir dygnets 

mörka timmar allt fler, innan det 

vänder mot ljusare tider några 

dagar före jul.  

Men i kyrkan väntar vi inte ända 

till vintersolståndet – vi tänder 

trotsigt ett ljus redan på första 

advent, som även är kyrkans 

nyårsdag. Psalmen ”När 

vintermörkret kring oss står, då 

gryr på nytt vårt kyrkoår” 

sjunger vi på första söndagen i 

advent, som i år infaller den 2 

december. Därefter tänder vi ju 

ett ljus till för varje söndag fram 

till jul, då de fyra adventsljusen 

följs av Livets ljus när Jesus 

föds, och Gud kliver in under 

våra villkor och blir människa.  

Teologerna må tvista om vilken 

tid på året Jesusbarnet egentligen 

såg dagens ljus, men ingen 

ifrågasätter längre att den 

historiske Jesus faktiskt funnits, 

och han levde sannerligen inte 

ett liv i sus och dus medan han 

vandrade bland oss på jorden.  

Visst tänder vi många ljus under 

julens högtider och lyser upp 

mörkret omkring oss, men vad 

Jesus som Livets ljus kan göra är 

att lysa upp mörkret inom oss, 

fylla våra innersta mörka rum 

med både värme och ljus. Men 

då måste vi öppna oss för den 

möjligheten och släppa in 

Honom i själ och hjärta.  

Det behöver inte med 

nödvändighet vara så, men 

många av oss har nog fått 

uppleva att den dörren öppnas 

lite lättare i kyrkan. Jag vet att 

jag inte är ensam om att under en 

enstaka julgudstjänst ha fått 

erfara en gudomlig närhet, som 

var svår att definiera men 

omöjlig att förneka. När sådant 

händer blir kyrkan en ny prioritet 

i livet, en möjlighet för nya 

möten både med andra som firar 

gudstjänst och med Gud. Hoppas 

du känner, att du alltid är 

välkommen till oss i Svenska 

kyrkan i Toronto och kommer 

till oss nu under julen och även 

på det nya året.  

Till sist vill jag önska var och en 

”God Jul och Gott Nytt År” – 

Gud välsigne oss alla!  
 

Lilian Junkin

Lilian har ordet    
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– Det var en liten biff? 

– Ja, men herrn kommer bli förvånad över hur lång tid det tar att äta 

upp den." 

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 

 

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, vikarieande kyrkoherde   647-642-1717 
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                       gm@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
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