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Nr 1 2020 Kyrkonytt 

Ängeln sade till kvinnorna: 
”Var inte rädda. Jag vet att ni söker    
efter Jesus, som blev korsfäst. Han  
är inte här, han har uppstått.” 

Matt 28: 5-6  
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Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

 

 

  

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

Vintern har hitintills varit omväx-

lande på det sätt vi är vana vid i 

Toronto, dvs. en resa på vädrets 

berg-och-dalbana.Visst är det skönt 

som svensk att få känna på riktig 

vinter men det är också trevligt att 

få tina upp mellan varven. 

Dessutom tycker jag om att det är 

så mycket ljusare på vintern här i 

Kanada (om du inte läser detta 

uppe i Arktis förstås). 

I kyrkan gläds vi åt att ha Anders 

Fehn med hustru Inger här fram till 

och med påsken.  Det har varit ett 

kärt återseende. När de var hos oss 

hösten 2017 blev det ett alltför 

snabbt avsked redan efter nyår.  

Denna gången får vi känna att vi 

rår om dem litet mer ordentligt. 

Efter påsk, när paret Fehn åter-

vänder till Sverige för att öppna 

sommarstugan och sjösätta segel-

båten kommer Ulf Claesson 

tillbaka.  Vi är tacksamma för att 

han vill återkomma till Toronto och 

ta hand om vår församling fram till 

sommaren.  

Den utredning, som gjordes förra 

året av SKUT om Torontoförsam-

lingens eventuella återinlemmande 

som en regelrätt församling inom 

Svenska utlandskyrkan, har nu 

lämnats till Rådet för SKUT.  

Något beslut har ännu inte fattats, 

vilket betyder att vi måste vänta, 

och tillsvidare får fortsätta på den 

inslagna vägen med att söka pigga, 

pensionerade präster från Sverige. 

Vi hoppas att du har möjlighet att  

besöka kyrkan framöver.  Vi träffas 

i vår kyrka! 

   Claes H 

Kyrkostämma 2020 

Glöm inte att göra din stämma hörd på årets kyrkostämma  

efter gudstjänsten, söndagen den 1 mars.  För att fira denna  

viktiga dag, serverar Agneta Hertzvall och Sally Ögren semlor till 

kyrkkaffet. Kom och njut! 
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PÅSKBASAR 

lördagen den 28 mars 2020  

kl.11.00 - 14.00    

Vi öppnar dörrarna kl. 11.00.  Serveringen startar kl. 11.30.  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Avliden 

”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) 

Robert Svensson *  15 maj 1921, i Stockholm  

   + 16 januari 2020, i Toronto  

             Gud välsigne hans minne   

Familjegudstjänst 16 februari kl 11.00
Vi firar engelskspråkig familjegudstjänst tillsammans med Agricola och  
St. Andrew’s.  Efter gudstjänsten serveras lunch i källarsalen.  

 

  

Döpta 

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

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

Axel Robert Machacek 

Kailee Elizabeth Horvath  

22 december 2019, i Svenska kyrkan i Toronto 

        Guds välsignelse över deras liv i Kristus. 
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Torsdagsluncherna startar till våren 

Efter ett uppehåll p.g.a. att Lilian inte varit tillgänglig för matlagning startar 

vi åter våra torsdagsluncher en gång i månaden med början i april. Vi dukar 

som vanligt i Toppilasalen och lunchen serveras kl 12.30. 

Här ser du vilka dagar du inte behöver laga din egen lunch!  

2 april 7 maj 11 juni 

Menyn består av en vegetarisk soppa och två pastagratän-

ger, en med fisk och en med kött. Detaljer om menyn mejlas i veckout-

skicket ett par dagar innan lunchen.  

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

expeditionen är inte nödvändig.  

Kaffe med våfflor varje torsdag kl 12.00 (utom då lunch serveras) 
  

Påskens och  fastetidens gudstjänster 

Askonsdagen kl. 19.00 den 26 februari 

Gemensam mässa med Agricolas och St Andrews församlingar. 

Pastors Matti Kormano, Anders Fehn och  Kalle Kadakas. 

Palmsöndagen kl. 16.00 den 5 april 

Högmässa med Anders Fehn. 

Skärtorsdagen kl. 19.00 den 9 april 

Gemensamt med Agricolas och St Andrews församlingar. 

Pastors Matti Kormano, Anders Fehn 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 10 april 

Gemensamt med Agricolas församling. 

 Pastor Matti Kormano och Pastor Anders Fehn. 

 Gudstjänsten hålles på engelska i dramaform på temat  

 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 12 april 

Pastor Anders Fehn. 

Högmässa med procession. Påskljuset tändes. 

Efter gudstjänsten serveras Påskbuffé i församlingssalen. 

Till buffén är anmälan nödvändig. Se separat annons. 
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En utmaning.….och ett spännande år! 

Tidigt på våren 2019 fick 
Svenska Kyrkan i Toronto en 
förfrågan från Canadian 
Lutheran World Relief om vi 
kunde sponsra ett ungt par som 
hade bott i Sverige i några år. 
Vår församling hade sponsrat en 
ung familj i en liknande situation 
för sex år sedan genom CLWR.  
Kyrkorådet tog beslut att vi 
skulle försöka hjälpa också 
denna flyktingfamilj.  

De följande månaderna fick vi 
veta lite mer om detta unga par.  
Deras historia började i norra 
Irak där de gifte sig under 
krigstid.  Efter en flykt och en 
lång och svår vandring kom dom 
till Sverige där de fick hjälp av 
vänner och svenska försam-
lingar under flera år…och dom 
trivdes.   

I oktober 2019 välkomnade det 
unga paret en frisk och härlig 
liten gosse till familjen.  Trots 
den stora glädjen var deras 
situation i Sverige prekär.  De 
hade inte fått uppehållstillstånd 
och skulle snart bli utvisade till 

Irak.  Genom CLWR hade 
familjen sökt att komma till 
Kanada.  Här fyllde vi i spons-
ringsformulären och familjen 
lyckades gå igenom alla under-
sökningar och intervjuer på den 
kanadensiska ambassaden i 
Sverige.  Efter många stressiga 
månader var allting klart.  

Strax före jul 2019 fick vi besked 
att flygbiljetter var bokade och 
familjen skulle komma till 
Toronto efter nyår.  Det var en 
förväntansfull delegation av 
svenska församlingsmedlemmar 
som mötte upp på Pearson 
International Airport för att 
välkomna familjen till sitt nya liv i 
Kanada. 

Det är modigt att flytta till ett nytt 
land och en oviss framtid.  Man 
måste bara beundra den styrka 
och optimism vi ser hos dessa 
människor.  Välkommen till 
kyrkan den 9 februari för att 
träffa vår lilla flyktingfamilj och ta 
emot dem med öppna armar.  

      Solveig

KALENDER 
Söndag 1 mars – Kyrkostämma 

Torsdag 2 april – Torsdagslunch 

Lördag 28 mars. – Påskbasar 

Torsdag 9 april – Skärtorsdag 

Fredag 10 april – Långfredag  

Söndag 12 april – Påskdagen med 

 Påskbuffé 

 

Torsdag 30 april – Valborg m. brasa 

Torsdag 7 maj – Torsdagslunch 

Lördag 23 maj – Vårkonsert  

Söndag 7 juni – Nationaldagen firas 

Torsdag 11 juni – Torsdagslunch 

Söndag 14 juni – Skolavslutning 

Lördag 20 juni – Midsommar 
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Gudstjänster februari – april 2020 

 

Dag Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Februari 

  9 Septuagesima 

16.00 Högmässa 

Anders Fehn 

Elisabeth Claesson 

Christina Keighren 

m.fl. 

16 Sexagesima 

11.00 Familjegudstj.  

med Agricola och St 

Andrew’s Estonian; 

på engelska 

Matti Kormano 

Linda Kukk 

Agricola Lutheran 

Women med flera 

serverar lunch 

23 Fastlagssöndagen 

16.00 Högmässa 

Anders Fehn 

Fras Byhno 

Camilla Persson 

Ulrika Palm 

26 Askonsdagen 

19.00 Mässa med  

Agricola och St 

Andrew’s Estonian 

Anders Fehn 

Elisabeth Claesson 

Ingen servering 

Mars 

  1 1:a sönd. i fastan 

16.00 Högmässa 

Kyrkostämma 

Anders Fehn 

Fras Byhno 

Agneta Hertzvall 

Sally Ögren 

  8 2:a sönd. i fastan 

16.00 Högmässa 

Anders Fehn 

Claes Holmquist 

Birgitta och 

Lennart Baum 

15 3:e sönd. i fastan 

16.00 Högmässa 

Anders Fehn 

Christina Keighren 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

22 Jungfru Marie 

bebådelsed. 

16.00 Högmässa 

Anders Fehn 

Elisabeth Claesson 

Caroline Tsilkas 

Susanne Niwong 

29 5:e sönd.i fastan 

16.00 Högmässa 

Anders Fehn 

Fras Byhno 

Ulla Simonassi 

Elisabeth Claesson 

April 

  5 Palmsöndag 

16.00 Högmässa  
Anders Fehn 

Elisabeth Claesson 

A-M. Johansson 

Solveig Lalla 

  9 Skärtorsdag 

19.00 Mässa med 

Agricola och St. 

Andrew’s Estonian 

Anders Fehn 

Matti Kormano 

Kalle Kadakas 

 

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

 
 

Ny studiecirkel  

I februari börjar vår nya studiecirkel 

på Svenska kyrkan. Förra året var 

temat människor som nyligen 

kommit till Sverige från andra 

länder, men i år handlar det om hur 

kyrkan funnits och finns där för 

svenskar, som av 

olika skäl 

bosatt sig i 

andra länder. 

Svenska 

kyrkan i 

utlandet har 

en lång historia som sträcker sig 

tillbaka ända till 1600-talet!  

Vi ska använda en publikation från 

Umeå universitet som ger dels en 

historik över den Svenska kyrkans 

etablering i många länder i världen, 

dels ett antal fallstudier med fokus 

på specifika församlingar i olika 

delar av jordklotet med olika 

förutsättningar för sina verksam-

heter. Sist blickar den här studien  

 

också framåt, liksom vi gör i vår 

egen församling här i Toronto. 

Vad framtiden bär i sitt sköte vet vi 

inte, men kunskaper om det som 

varit även i andra utlandsförsam-

lingar kan vara en bra utgångs-

punkt för funderingar kring vad 

som kan komma härnäst.  

Välkommen till att upptäcka och 

diskutera i vår studiecirkel! Första 

träffen blir den 9e februari klockan 

14.00 i Svenska rummet på kyrkan, 

och texten vi använder finns att 

hämta gratis på nätet. Det kommer 

också att finnas papperskopior för 

alla deltagare i cirkeln. Vi planerar 

6 träffar, ungefär var tredje vecka. 

Exakta datum kan vi prata om vid 

den första cirkelträffen. 

För frågor eller anmälan, kontakta 

antingen Lilian direkt på  

lilian.n.junkin@gmail.com eller 

Kyrkans kansli.   

        Lilian Junkin 

10 Långfredag 

11.00 Gemensam 

temagudstjänst med 

Agricola 

Anders Fehn 

Matti Kormano 

Elisabeth Claesson 

Ingen servering 

12 Påskdagen 

16.00 Högmässa  
Anders Fehn 

Claes Holmquist 

Birkagruppen 

serverar Påskbuffé 

19 2:a sönd. i 

påsktiden  

16.00 Högmässa 

Ulf Claesson 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

26  3:e sönd. i 

påsktiden  
16.00 Högmässa  

Ulf Claesson 

Elisabeth Claesson   

Camilla Persson  

Ulrika Palm 
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Kära vänner. 

”VI ÄR LEMMAR I EN OCH 

SAMMA KROPP” 

Gott Nytt År vill jag  önska, även 

om året varit igång ett tag. Som 

vanligt, och som väl är, är det mesta 

av det nya året okänt för oss. Men 

något vet vi och mycket planerar vi 

för. Vi vet att Guds nåd gäller också 

detta år. Planeringen lämnar han åt 

oss 

Svenska församlingen här i Toronto 

har ett relativt stort adressregister. 

Både digitalt och med ”snigelpost” 

kan vi hålla kontakt med varandra. 

Men vi har inte haft ett riktigt 

MEDLEMSREGISTER. Inte heller 

har vi haft någon medlemsavgift. 

Och det har fungerat ändå. Nu 

behöver vi kanske tänka till. Och 

fundera på just begreppet 

MEDLEM – MEMBER. 

Orden betyder detsamma på båda 

språken. Det handlar om 

kroppsdelar. Aposteln Paulus hade 

(liksom jag) anledning att fundera 

över detta med medlemmar – 

kroppsdelar. Han utvecklar det 

ganska ingående i första 

Korinthierbrevet, kapitel 12. 

Förklarar hur viktig varje kroppsdel 

är. Hur alla behövs. Han skriver 

också om att ingen kroppsdel kan 

försöka frånsäga sig sin uppgift och 

ansvar. Att alla lemmarna ingår,  

tillhör kroppen. Ja, dom utgör 

kroppen.  

 

Så skriver Paulus också om att dom 

har medkänsla med varandra. ” Om 

en kroppsdel lider, så lider också 

dom andra delarna.” och så är det 

ju. Det går inte att koppla bort och 

isolera värken i ett ben eller arm. 

Kroppen påverkas. 

Aposteln Paulus 

reste runt kring 

den då kända 

världen kring 

Medelhavet 

och grun-

dade flera 

församlingar. Han besökte dem och 

skrev till dem. Ibland uppmunt-

rande och tröstande. Men också 

tillrättavisande och lite strängt när 

det behövdes. Han visste att dom 

bestod av MEDLEMMAR. Så är 

det också med vår svenska 

församling i Toronto. Den består av 

medlemmar. Delar av samma kropp 

Kristus. Vi hör ihop.  

Men vi behöver veta om varandra. I 

en stor stad och i ett mycket stort 

land blir det extra viktigt. 

Kyrkorådet har därför beslutat att 

skapa ett  mer formellt medlems-

register  vid sidan av adress-

registret. Det är skillnad mellan att 

vara MEDLEM och Adressat! Din 

Kyrka och församling vill vara lika 

öppen och välkomnande. Fort-

farande utan avgift. Kyrkan är ingen 

sluten förening. Den är en kropp 

med (med)lemmar. Som behöver 

Kyrkoherden har ordet    
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varandra. Inte minst när en 

kroppsdel lider. 

Jag vill därför hälsa dig välkommen 

som MEDLEM. I vår församling 

finns de som kom från Sverige för 

60 år sedan och mer. Det finns 

många som är födda här. Ändå vill 

jag hälsa dig välkommen som just 

medlem och uppmana dig att fylla i 

medlemstalongen och sända in den, 

om du inte redan gjort det. 

Men mest av allt vill jag hälsa dig 

välkommen till Din Kyrka. Till 

gudstjänsten och till allt annat.  

Du är lika viktig som de övriga 

lemmarna i kroppen. Och du behövs 

i din församling! 

Anders Fehn  

Vik. Kyrkoherde 

 

 
 

 Påskbuffé 

  i svensk stil Påskdagen den 12 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  <<<< 

$18.00 om du beställer och betalar i förväg ! 

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

Anmälan senast torsdag den 9 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 

 

 
 
 

Fotografier av mig gör inte mitt utseende rättvisa – de ser ut precis som jag.  

       Phyllis Diller   

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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Jag har alltid fått lära mig att högakta äldre personer, men det blir allt 
svårare att hitta nån.  

  

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:  Anders Fehn, kyrkoherde     anders.fehn@hotmail.se 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 marieagay23@gmail.com 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 

 

 

 

 
 

 

      

 
 

Lärarinnan: Gustav, hur stavar du ”krokodil”? 
Gustav: K-R-O-C-K-O-D-I-L  
Lärarinnan: Nej, Gustav, det är fel. 
Gustav: Det kan hända att det är fel. Men fröken frågade ju hur  
 jag stavar det. 

   

Kontaktinformation till svenska myndigheter & organisationer 

Generalkonsulatet, Toronto   416-963-8768 

Ambassaden, Ottawa 613-244-8200 

SWEA Ordförande, Lisa Quondamatteo     president @sweatoronto.org 

Svenska Nätverket, Ylva Dahl               svenskanatverket@yahoo.ca 

Svenska Skolan  gm@svenskaskolan.ca 

Handelskammaren 416-925-8661 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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