
P 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Innehåll 
Kyrkorådet har ordet    2 
Påskbasar    3 
Dop    3 
Påskens gudstjänster    4 
Avlidna     4 
Påskbuffé    5 
Torsdagsluncher    5 
Valborgsmässoafton    6 
Kalender    6 
Satellitförsamlingarna    6 
Gudstjänster    7 
Kyrkoherden har ordet    8 
Kontaktinformation         11 

 

Nr 1 2019 Kyrkonytt 

 

Han ger de törstande att dricka och 
mättar de hungriga med allt gott. 

   Ps. 107:9 

                                                    

     



 

  

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

Toronto har i år visat sitt mest 

vintriga ansikte.  Vi får en gratis 

åktur på vädrets berg-och-dalbana.  

Typiskt för Toronto, som ligger just 

där polarvindarna slåss med de 

ljummare fläktarna från Mexikanska 

gulfen. Men det är slutet på mars och 

vi ska nog inte riktigt ropa hej ännu.  

Vi har kanske redan glömt förra 

våren då det kom en hel massa snö 

och underkylt regn den 15 april. 

För en dryg månad sedan anlände vår 

nye kyrkoherde Ulf Claesson med 

hustru Marita till Toronto. Pastor Ulf 

stannar till slutet av juni, och det är 

vi mycket tacksamma för, och 

hoppas att de ska trivas i Toronto och 

vår församling.  

I detta sammanhang vill jag tacka 

Lilian Junkin, som har lett ett mer än 

vanligt antal lekmannagudstjänster 

under hösten och efter nyår. Inte att 

förglömma även ett tack till Prs. 

Matti Kormano och Olavi Hepomäki, 

som också hjälpt oss. 

Ett glatt återseende var Anna 

Runessons besök på Juldagen. Det 

var ett 50-tal personer som kom för 

att fira julmässa med Pr. Anna och 

träffa henne vid lunchen efteråt. Tack 

till alla er som hjälpte till att göra 

lunchen så lyckad. 

Med Svenska utlandskyrkans hjälp 

har vi annonserat efter en ny kyrko-

herde inför hösten.  Vi har fått många 

frågor från intresserade personer och 

flera ansökningar har kommit in. 

Församlingens anställningskommitté 

kommer att ta itu med dessa under de 

kommande veckorna. 

Nu är vi inne i fastetiden och då får 

vi äntligen njuta av de efterlängtade 

semlorna, fastlagsbullarna, het-

väggarna eller vad de nu än må kallas 

på olika svenska dialekter. Själv 

håller jag stenhårt på att inte 

tjuvstarta som man numera gör i 

Sverige, där du snudd på kan köpa 

dig en semla till tjugondag Knut.  

Påsken är sen i år och därmed även 

påskbasaren.  Basaren är som vanligt 

lördagen två veckor innan påsk, dvs 

den 6 april.  Vi hoppas att du har 

möjlighet att komma och besöka 

basaren, handla, äta gott och träffa 

vänner.   

Vi träffas i vår kyrka! 

   Claes H 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
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PÅSKBASAR 

lördagen den 6 april 2019  

kl.11.00 - 14.00    

 

Vi öppnar dörrarna och startar försäljningen 

kl. 11.00.  Serveringen startar i år redan kl. 

11.30, en halvtimme tidigare än i fjol.  

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, princessbakelser, 

chokladbiskvier, bröd, bullar, 

kakor, och annat gott! 

SERVERING av läckra smörgåsar, semlor, 

princesstårta och kakor. 

PÅSKPYSSEL för alla barn, stora och små. 

 

  
Döpt 

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

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

Amelie Grace Hansson  

25 december 2018, i Svenska kyrkan i Toronto  

        Guds välsignelse över hennes liv i Kristus. 
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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) 

Leif Prydz  *    8 juni 1939  

   +   7 januari 2019, i Oakville, Ont. 

Erik Sundström *    9 april 1930, i Stockholm  

   + 16 januari 2019, i Ajax, Ont.  

Agneta Zilén-Singh *    2 maj 1944, i Stockholm  

   +   8 mars 2019, i Oakville, Ont 

             Gud välsigne deras minne 
 

 

Påskens och  fastetidens gudstjänster 

Palmsöndagen kl. 16.00 den 14 april 

Högmässa med Ulf Claesson. 

Kören medverkar. 

Skärtorsdagen kl. 19.00 den 18 april 

Gemensamt med Agricolas och St Andrews församlingar 

Pastors Matti Kormano, Ulf Claesson och  Kalle Kadakas. 

Vi firar en enkel måltid med bordsmässa  i Fellowship Hall. 

Sedan går vi upp i kyrksalen för att klä av altaret inför 

långfredagen.  En dämpad och stämningsfylld afton. 

Långfredagen kl. 11.00 den 19 april 

Gemensamt med Agricolas församling. 

Pastor Matti Kormano och Pastor Ulf Claesson 

Gudstjänsten hålles på engelska i dramaform på tema  

 Were you there  och  Stations of the Cross.  

Personer i församlingen spelar de olika rollerna och vittnar om 

 sina upplevelser i samband med Jesu lidande, och död.  

Påskdagen kl. 16.00 den 21 april 

Pastor Ulf Claesson 

Mässa med procession. 

Påskljuset tändes 

Solosång 

Efter mässan serveras Påskbuffé i församlingssalen. 

  Till buffén är anmälan nödvändig. Se separat annons. 
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 Påskbuffé 

  i svensk stil Påskdagen den 21 april 

 efter gudstjänsten 

    Meny 

Gravad lax  
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  <<<< 

$16.00 om du beställer och betalar i förväg ! 

Om du får vårt veckoutskick kommer du att få en personlig inbjudan. 

Anmälan senast torsdag den 18 april via 

 Kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/toronto/paskbuffe 

 Email till: toronto@svenskakyrkan.se 

 Kyrkans expedition tel. 416-486-0466 

 Anne-Marie Johansson tel. 416-299-4575 

 

 

 

Lunch på torsdagar  

Under våren fortsätter vi med de läckra Torsdagsluncherna en gång i 

månaden. 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!  

Datum för de kommande luncherna denna termin är: 

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 till 

expeditionen är inte nödvändig.      

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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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 
den stora parkeringsplatsen.  
 

Valborgsmässoafton 

Tisdagen den 30 april hälsar vi våren välkommen med majbrasa och vårtal på 
traditionellt sätt.  Vi träffas kl. 18.00, och kl. 19.00 tänder vi brasan, sjunger 
vårsånger, lyssnar till vårtal, 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 på plats.   
Ta gärna med studentmössa men framför allt ett glatt humör!  

Alla är varmt välkomna att komma och värma sig vid majbrasan!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Förra veckan när det var strömavbrott satt jag fast i hissen i två timmar.  

–  Det var väl inget. Jag stod fyra timmar i en rulltrappa. 

KALENDER 
Torsdag 28 mars – Torsdagslunch 

Lördag 6 apr. – Påskbasar 

Torsdag 18 april – Skärtorsdag 

Fredag 19 april – Långfredag  

Söndag 21 april – Påskdagen med 

 Påskbuffé 

Tisdag 30 april – Valborg  

 

Torsdag 2 maj – Torsdagslunch 

Lördag 11 maj – Vårkonsert  

Söndag 2 juni – Skolavslutning 

Söndag 9 juni – Pingst/ 

Nationaldagen firas 

Torsdag 13 juni – Torsdagslunch 

Lörsdag 22 juni – Midsommar 

 

Satellitförsamlingarna 

Vancouver 

Söndag den 28 april kl 16.00. Gudstjänst i Danska kyrkan i Burnaby  

med Ulf Claesson.  

För mer information, kontakta Christer Hallberg på challberg@telus.net   

Varmt välkommen! 
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Gudstjänster mars – maj 2019 

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

Dag Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Mars 

24 Jungfru Marie 

bebådelsed. 

16.00 Mässa 

Ulf Claesson 

Claes Holmquist 

Elisabeth Claesson 

Christine Chaiet 

31 Midfastosöndagen 

16.00 Mässa 

Ulf Claesson 

Elisabeth 

Claesson 

Per & Cathrine 

Clemens 

April 

  7 5:e sönd.i fastan 

16.00 Mässa 
Ulf Claesson 

Fras Byhno 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

14 Palmsöndag 

16.00 Mässa  
Ulf Claesson 

Christina 

Keighren 

Elisabeth Claesson 

Sally Ögren 

18 Skärtorsdag 

19.00 Mässa med 

Agricola och St 

Andrews Estonian 

Ulf Claesson 

Matti Kormano 

Kalle Kadakas 

 

Lätt måltid serveras 

19 Långfredag 

11.00 Gemensam 

temagudstjänst med 

Agricola 

Ulf Claesson 

Matti Kormano 

Ingen servering 

21 Påskdagen 

16.00 Mässa  
Ulf Claesson 

Lilian Junkin 

Birkagruppen 

serverar stor 

Påskbuffé 

28  2:a sönd. i påsktiden 

16.00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Elisabeth 

Claesson 

TBA 

Maj 

  5  3:e sönd. i påsktiden 
16.00 Mässa  

Ulf Claesson 

  

TBA 

12 4:e sönd. i påsktiden 
16.00 Mässa  

Ulf Claesson 

  

TBA 
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Hej alla församlingsmedlemmar, 

tillskyndare och övriga 

intresserade i Toronto och 

satellitförsamlingarna i Canada – 

intressant begrepp satellit-

församling.  På det ’religiösa’ 

området så har jag min uppväxt 

inom Frälsningsarmén. Och där 

använde man begreppet 

’utposter’, när man med någon 

regelbundenhet besökte nära-

liggande platser för gudstjänster. 

Jag som medlem i Gävle 

musikår fick resa till exotiska 

platser som Hofors, Upplands-

bodarna, Hamrånge, Mackmyra 

o liknande, sällan mer än någon 

eller några mil bort. Att resa till 

satellitförsamlingarna i Canada 

är, förstår jag att helt dagsföretag 

och till Vancouver behövs både 

flyg och flera dagar. Spännande 

perspektiv!  

Jag och hustru Marita har en hel 

del erfarenheter inom SKUT-

familjen. Åren 2000 – 2003 var 

vi i Bangkok, Thailand, som var 

tre mycket intressanta och 

intensiva år. För min del 

avslutades Thailandsäventyret 

med flodvågskatastrofen på 

Annandag Jul 2004, då jag fick 

återvända och vara med om det 

svåra och för många helt livs-

förändrande. 

Vi har sedan varit på ett antal 

platser som semestervikarier. 

Fantastiskt spännande och 

lärorikt har det varit. Förra året 

2018 fick vi så förmånen att 

vikariera på SKUT-kyrkan på 

Teneriffa från Mars till slutet av 

Juni 

Och nu i Januari i år så var vi på 

återbesök till ön en vecka och 

träffade många av våra nya 

vänner från året innan. Det var 

riktigt trevligt att få komma åter 

till sommaren mitt i vår smäll-

kalla vinter. Bl a fick jag vara 

med om en pilgrimsvandring 

över ett av dom många vulkan-

berg som Teneriffa till stor del 

består av. Vandringsledare är 

Bjarne (från Skärplinge) som är 

mycket rutinerad på området. 

Han går minst två vandringar 

varje vecka tillsammans med en 

riktigt avancerad grupp. Vår 

vandring var så där litet lagom – 

mycket ojämn terräng förstås 

och mycket upp och ner, men 

med täta stopp för andakter och 

förstås lunch. 

Inför ett avsnitt av vandringen 

varnade oss Bjarne – ’nu skall vi 

igenom ett område, där det är 

högst sannolikt att vi kommer att 

möta människor iklädda bara 

skor, inget annat’. Och så blev 

Kyrkoherden har ordet    
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det också, ett antal gånger. Litet 

annorlunda att under en av 

andakterna få sällskap av en 

’ikläddbaraskor-man’, som 

visade sig vara nyfiken på vilka 

vi var och vad vi gjorde där. Han 

lommade dock vidare, när han 

upptäckte att han inte förstod 

vårt språk. 

Hippiesamhället vi passerade 

igenom, alla tält, gamla 

husvagnar, egenbyggen av det 

material som råkade finnas till 

hands hade rivits ned av 

kommunala myndigheter så sent 

som året innan och förbjudits att 

återkomma. Men nu var allt som 

vanligt igen. Bostäder av alla 

sorter var på plats. Det kunde 

räcka med att stapla stenar för att 

markera sin plats. Vädret 

behöver ingen bekymra sig för. 

Dagtid är det alltid sommar, det 

regnar nästan aldrig på den här 

södra delen av ön och havet 

ligger inbjudande och alltid 

badvänligt nedanför berget. Å 

andra sidan kan man ju 

reflektera över hippielivet. Vad 

pysslar folk med hela dagarna, 

blir det inte mördande tråkigt i 

längden med det primitiva livet? 

Noterar med intresse att ni 

pilgrimsvandrar i Canada också. 

Det ser vi fram emot – med eller 

utan hippieläger. 

Ulf Claesson  

  

Kom med i Toronto Swedish Singers 

Gillar du att sjunga i kör eller vill prova på?  
Toronto Swedish Singers söker nya med- 
lemmar. Denna termin har vi en ny körledare,  
Pieter Sigmundt som bl.a. var med och startade Vox Finlandiae. Han 
är själv aktiv i flera körer i Toronto. 

Vi sjunger huvudsakligen sånger på svenska, såsom Bellman, Taube 
med flera.  Även det finlands-svenska musikarvet uppmärksammas 
genom  Topelius, Runeberg och Sibelius. 

Vi träffas onsdagskvällar kl 19.00 i kyrkan. Vi avslutar kl 20.30 med 
snacks tillsammans med de svenska folkdansarna som därpå börjar 
sin övning under Raul Selbergs ledning. 

Kontakta  Pieter Sigmundt  pieter@sigmundt.com   
eller    Raul Selberg     rshot98@hotmail.com   

Välkommen 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kan du mjölka och köra en traktor”, frågade bonden sin nya dräng. 
"Köra traktor kan jag, men mjölka den har jag aldrig gjort” svarade drängen. 

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:  Ulf Claesson, kyrkoherde   ulf.g.claesson@gmail.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 
Christina Keighren ckeighren@hotmail.com  647-502-9782 
Cia Leander cia.leander@svenskakyrkan.se 
Ulrika Palm 
Caroline Strand Tsilkas 
Erik Wiersma erikwiersma@rogers.com 416-488-5716  

Satellitförsamlingarna 
Montreal   Johan Sunnberg        johan.sunnberg@videotron.ca 
Vancouver   Christer Hallberg            challberg@telus.net 

 

 

 

 
 

 

      

 

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, Lisa Quondamatteo               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
file:///C:/Users/Claes/Kyrkan/KYRKONYTT/www.svenskaskolan.ca

