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Nr 2 2019 Kyrkonytt 

Låt mig var morgon möta din trofasthet. 
Ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg 
jag skall gå, 
jag sätter mitt hopp till dig. 

                 

         Sv. Ps. 116:4 

                                                           

     



  

 

Kyrkorådet har ordet 

Vi väntade länge på sommaren 
2019….men den kom till slut och 
nu njuter vi av ljusa kvällar, sol och 
värme.  Nu när vi står inför en ny 
hösttermin tänker jag tillbaka på 
vilken underbar vårtermin vi hade i 
Svenska kyrkan.   
 
Det kändes tryggt att kunna fira 
högtider och traditioner med Pr. Ulf 
Claesson från februari fram till juni 
2019.  Under den tiden firade vi tre 
gemensamma gudstjänster med St. 
Andrew´s och Agricolas 
församlingar (Family Day; 
skärtorsdag; långfredag).  På 
påskdagen var det en härlig 
stämning i kyrkan och god mat på 
buffén efteråt.  Påsken var sen i år 
och det verkade som om det sedan 
hände någonting hela tiden fram till 
sommaruppehållet.   
 
Veckan efter påsk fick vi besök av 
två advokater från Svenska kyrkan 
i utlandet angående den juridiska 
genomlysningen som pågår. De tog 
två dagar i anspråk för att få svar 
på alla sina frågor till kyrkorådet.  
Sen var det dags för Valborg i Earl 
Bales Park.  Vädret var skapligt, 
men det var skönt att ha vår 
jättebrasa när det blev kyligt på 
kvällen.  Den 11maj var det 
vårstädning på Agricola och vår 
församling tog hand om 
Toppilasalen som vanligt.  
Skolavslutning för Svenska Skolan 
skedde redan den 2 juni i år och 
det var sång och diplomutdelning i 
kyrksalen.   
 
Sveriges nationaldag firades med 
folkdansmässa den 9 juni.  Det har 

blivit en tradition i vår församling.  
Vi fick då träffa vår nye 
Ambassadör Urban Ahlin som höll 
högtidstalet under mottagningen i 
Fellowship Hall.  Veckan därpå var 
det pilgrimsvandring på Mount 
Pleasant Cemetery….väldigt 
intressant och rörande.  Vi 
avslutade vårterminen med 
Midsommarfirande.  Den 22 juni 
fick vi fantastiskt väder och det var 
många som hjälpte till under 
dagen.  Vi hade över 90 gäster på 
sill lunchen och det var en härlig 
stämning hela dagen.  Stort tack till 
alla som hjälpte till!! 
 
Det är underbart att Ulf Claesson 
kommer tillbaka och leder vår 
församling under september-
oktober.  Vi är också väldigt 
tacksamma att Anders och Inger 
Fehn kommer tillbaka till Toronto i 
början av november och stannar till 
april 2020.  I början av oktober får 
vi besök av Anders Alberius som 
har fått uppdrag från Utlandskyrkan 
att göra en utredning av vår 
församling.  
 
Det är mycket som händer under 
höstterminen (pilgrimsvandring, 
pysseldag, luciaövningar, basar 
mm). Den 29 september blir det 
Jazzmässa i kyrkan med jazz och 
tapastallrikar efteråt i källarsalen.  
Den 19 oktober har vi vår årliga 
Köttbullsfest och som du ser, blir 
det mycket att se fram emot under 
höstterminen!! 

 
Välkommen till din kyrka! 
Solveig 
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 Pilgrimsvandring i Fletcher 
Creek Ecological Preserve 

 
lördag 28 september kl. 10.00 
Höstens pilgrimsvandring sker i 

Fletcher Creek Ecological Preserve, 

3955 Concession Road 7, Puslinch, 

ON.   

Vi träffas kl 10 på parkeringen.  

 

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

rast håller vi en kort meditation. Vandringen är 4.8 km lång men möjlighet 

finns att korta av efter 3 km för de som önskar.  Det är en lätt vandring utan 

branta backar delvis på smal grusad väg, delvis på skogsstig. Många 

pilgrimsvandrare uppskattar ofta tid för både egen reflektion och utrymme 

för att dela tankar med andra. Efteråt äter de som vill lunch på Sunset Villa 

som ligger tre minuters bilväg från vandringens parkering. 

 

Till vandringen bör du ha med dig:  

 Bekväma och ingångna skor  

 Kläder efter väder  

 Frukt, nötter eller något annat att tugga på  

 Sittunderlag  

 Vandringsstav, anteckningsbok och en hatt är också bra att ha  

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

 

 

JAZZMÄSSA i kyrkan med Magnus Hjerpes Band 

söndag 29 september kl. 16.00 
 

Vi firar gudstjänst med jazzmusik 

i kyrkan!   

 

Efteråt serverar vi ”tapas” tallrik 

($10) medan vi lyssnar till mer 

jazz i Fellowship Hall.   

 

Det är viktigt att anmäla sig till 

kansliet! 
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Hantverksdag med Birka   
lördag 5 oktober kl. 10.00 

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 10.00 i Svenska Rummet på kyrkan. 

Lunchmackor och kaffe serveras. 

Har du frågor, kontakta Anne-Marie Johansson eller kyrkans expedition.  
Hej alla lucior, tärnor, stjärngossar och tomtar!  
 

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 20 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  

 

Våffelcafé på torsdagar  

Vårt våffelcafé har varit ett uppskattat drop-in där både unga och gamla 

träffades för några timmars samvaro. Lekrum för de mindre.    

Vi träffas i Toppila Salen och sätter igång den 10 oktober.  

Våfflor serveras kl 12.00. 

 

Denna höst blir kan vi tyvärr inte  

bjuda på lunch en gång i månaden.  

Vi hoppas att Lilian Nygren-Junkin  

kryar på sig fort!!  
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Köttbullsfest  

Lördagen den 19 oktober, kl.16.30 - 19  

Visst kan man hitta goda köttbullar i affären, men inga går upp emot 

mammas hemlagade. Birkagruppen är ju inte precis din mamma, men de gör 

fantastiskt goda, hemlagade köttbullar som du kan njuta av på kyrkans 

köttbullsfest. Eftersom svenska köttbullar är världsberömda har vi till årets 

middag även bjudit in våra vänner från Agricola att komma och smaka på 

riktiga, hemlagade köttbullar.  

 

Aktiviteter för barnen börjar kl 16.30, och om du endast vill deltaga i 

middagen är du välkommen kl.17.30.  

 
     Meny  

Hemlagade köttbullar med lingon, gräddsås 

& potatis  

 (vegetariskt alternativ finns)  

Ärtor  

Gurka & tomat  

Knäckebröd, smör & ost  

Måltidsdryck ingår  

Öl - $4 extra  

Glass med chokladsås  

Kaffe och te / småkakor 

 

 

Pris: $15 för vuxna och ungdomar över 12 år. Barnen äter GRATIS.  

 

Anmälan senast den 16 oktober på ett av följande sätt: – via kyrkans 

hemsida: www.svenskakyrkan.se/toronto där du också kan förbetala via 

Paypal; – per telefon till kansliet 416-486-0466; – per email till: 

toronto@svenskakyrkan.se  

 

Om du vill hjälpa till på köttbullsfesten – kolla länken som läggs upp på 

kyrkans hemsida i början av oktober: www.svenskakyrkan.se/toronto 

Birkagruppen är tacksam för all hjälp.  

 

Undomar som anmäler sig och hjälper till vid middagen får räkna tiden som 

”Community Involvement Hours” för Secondary School Diploma. Tag med 

ditt formulär för påskrift.  
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JULBASAR 2019 
Lördagen den 16 november 

klockan 11.00 – 14.00  
 

Kom och köp allt du behöver för att fira en svensk jul! 

Som vanligt öppnar vi dörrarna och startar försäljningen 

redan klockan 11.00.  Serveringen startar som kl. 11.30. 

Handgjorda juldekorationer, 

nya svenska textilier, 

adventskalendrar och 

kalenderljus.  Hembakade 

bullar, kakor och godbitar.  

Passa på att beställa din 

svenska julskinka hos oss. 

Du kan även köpa färsk jäst 

till ditt eget julbak. 

Pyssel för barnen i tomte- 

verkstaden. 

 

Lotteri med fina vinster.  

Njut av kaffe, smörgåsar och 

hembakat i vårt café. 

Köttbullar med lingonsylt för 

barnen. 

Svenska kyrkan   

25 Old York Mills Road 

416-486-0466 

VARMT VÄLKOMMEN! 
Vi behöver frivilliga som hjälper till vid julbasaren (och även vid 

andra tillfällen).  Anmäl dig genom SignUpGenius via den länk som 

vi skickar ut till alla emailadressater, eller per telefon till kansliet.   
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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. 

 

 
Höstterminen för TSFS har satt 

igång!!  Vi söker nya medlemmar till 

både sång och dans. 

 

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.  
 

Välkommen  

Sjung i kören!   

Kontakta Pieter Sigmundt 

pieter@sigmundt.com.   

Dansa folkdans!  

Raul Selberg 

rshot98@hotmail.com   

416-467-0886.  
 

 

 

KALENDER  

lördag 28 sept – Pilgrimsvandring 

söndag  29 sept – Jazzmässa 

lördag 5 okt – Birka Hantverksdag 

söndag 6 okt – Högmässa med 

Anders Alberius kl 16 

torsdag 10 okt – Våffelcafé kl 12 

 

 

 

 

söndag 13 okt – Vi serverar soppa 

efter Tacksägelsegudstjänst 

lördag 19 okt – Köttbullsfest   

lördag 16 nov - Kyrkans julbasar 

lördag 30 nov – Julkonsert med    

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

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

SEPT.    

22 14 e. trefaldighet 

16.00 Mässa 

Ulf Claesson 

Lilian Junkin 

Agneta Herzwall 

Sally Ögren 

29 Den Helige 

Mikaels dag 

16 .00 Jazzmässa 

Ulf Claesson 

Claes Holmquist 

 

Birka 

Jazz och Tapas 

OKT.    

6 16 e. trefaldighet 

16.00 Gudstjänst 

Ulf Claesson 

Fras Byhno 

 

Caroline Tsilkas 

Susanne Niwong 

 

13 Tacksägelsedagen  

16.00 Mässa 

 

Ulf Claesson 

Christina Keighren 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

Soppa serveras 

20 

 

 

18 e. trefaldighet 

16.00 Gudstjänst 

Ulf Claesson 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

27 

 

19 e. trefaldighet 

16.00 Mässa 

 

Ulf Claesson 

Elisabeth Claesson 

Åsa Hellenberg 

Miriam Mohamadi 

NOV.    

3 Sönd.e. alla 

helg.d.  16.00 

Gudstjänst 

Anders Fehn 

Fras Byhno 
Linda Kukk 

Sally Ögren 

10 21 e. trefaldighet 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Linda Kukk 

Per och Cathrine 

Clemens 

17 Sönd.f.domssönd. 

16.00 Gudstjänst 

 

Anders Fehn 

Christina Keighren 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg  

24 Domssöndagen 

16.00 Mässa 

 

Anders Fehn 

Elisabeth Claesson 

 

Birgitta Baum 

Lennart Baum 
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’Hösten (?) 2019 – inte 

mycket till höst ännu, mera 

njutbar sensommar I min 

erfarenhet. Men ändå, förr 

eller senare gör sig hösten 

definitivt påmind, jag fick 

ju förmånen att fylla i 

luckan Sep/Okt och nu är vi 

här både hu Marita och jag. 

Jag vill önska er alla 

svensktorontobor välkomna 

till det ny arbetsåret 2019 – 

2020. Vi har en hel del att 

se fram emot och att hoppas 

på den närmaste tiden. Det 

viktigaste för vår församling 

är förstås UTREDNINGEN, 

som kommer att avgöra vår 

församlings framtid. Skall 

vi återigen bli en fullvärdig 

medlem i SKUT, Svenska 

Kyrkan i Utlandet, med allt 

vad det skulle innebära, 

eller vad blir resultatet? Vi 

lär få beskedet sannolikt i 

början av nästa år, beroende 

på hur Rådet för SKUT har 

sina möten inlagda. 

Utredaren Anders Alberius 

kommer hit för en veckas 

besök 1 Oktober. 

Förresten – hoppas att ni 

alla har haft en givande 

sommarledighet. Har 

förstått att värmen har varit 

envis här i Toronto. Hemma 

i Sverige har vi haft en 

’normal’ sommar, dvs 

ömsom vin, ömsom vatten. 

Men hoppas vi alla kan 

känna oss nöjda med det 

som varit. Livet handlar ju 

om så mycket mer än bara 

temperatur, vin och vatten. 

För egen del – vi är glada 

att få vara tillbaks i Toronto 

igen. Från början av 

November kommer Anders 

Fehn och hustru Inger och 

löser av. 

 

Frid och Fred, Nåd och 

Välsignelse tillönskas er 

alla. 

 

Ulf Claesson. kh 
 

Kyrkoherden har ordet    
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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
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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 ulf.g.claesson@gmail.com   416-951-0870 
Kanslist:  Elisabeth Claesson   toronto@svenskakyrkan.se  
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 ukpalm68@gmail.com 
Caroline Tsilkas tsilkas@hotmail.com 
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, 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! 

 

  

Varmt välkommen! 
 

 

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 

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



