
1    

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Innehåll 
Kyrkorådet har ordet        2 
Julbasar 2014                       3         
Program för jultiden      4-5      
Kyrkoherden har ordet    6 
Meditation                8 
Församlingsporträtt       10 
Gudstjänster                      12 
Ekonomi                             13 
Aktivitetsgrupper            14 
Kalendern              14 
Kontakt                               15 

 
 
 

 

Nr 5 2014 Kyrkonytt 

Och ljuset lyser i mörkret, 
och mörkret har inte 
övervunnit det. 

Johannes 1:5 
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Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

   
SPECOPS Software develops unique password management and 

desktop management products based on Microsoft technology.  

 

 

Kära vänner! 

 

Hösten har kommit – vintern står 

snart för dörren.  Höstmörkret 

sänker sig djupare över Toronto.  

Men i kyrkan i Toronto ser vi  

ljusglimtar.  

Meet & Greet som gick av 

stapeln den 2 oktober på Julie M 

Gallery i Distillery District blev 

en lyckad tillställning.  Vi hade 

önskat ett något större antal 

besökare, men de som kom bjöd 

desto friskare på det varierande 

utbudet på vår silent auction.  

Flera penninggåvor gavs också i 

samband med evenemanget. 

Totalt inbringade fundraisern 

$8,900 till kyrkans verksamhet.  

Tack till alla donatorer och 

framför allt ett stort tack till Meet 

& Greet kommittén bestående av 

Cia Leander, Solveig Lalla, Ylva 

Dahl, Christina Keighren och 

Anette Larsson, som 

organiserade en fantastisk kväll.  

En ljusljusglimt för oss är också  

ankomsten av vår nye 

kyrkoherde Tommy Svensson 

och hans fru Gun.  De kommer 

att vara hos oss fram till nästa 

sommar.  Vi gläds åt att ha dem 

här och hoppas att de skall trivas 

i Toronto.  Kom och bekanta dig 

med dem över en kopp kaffe och 

en smörgås på kyrkans julbasar 

lördagen den 8 november. Vi 

träffas där klockan 12.00 när räk- 

mackorna kommer ut från köket. 

Nu går vi mot jul, glädjens stora 

högtid, med allt vad det innebär.  

Kyrkan har som vanligt ett digert 

program med aktiviteter både 

före och efter jul.  

Luciakören under Emma 

Erikssons ledning övar just nu 

för fullt på söndagarna inför sina 

kommande uppträdanden.  Kom 

och upplev ett stämningsfullt 

luciatåg, precis som du minns 

från din barndom.  Låt oss fylla 

kyrkan till sista plats – vi har 

gjort det förr om åren, just på 

Lucia – som vi i år firar 

söndagen den 14/12 

Jag hoppas att få se dig i Din 

kyrka under jultiden.  

Claes Holmquist 

Kyrkorådet har ordet 



3    

JULBASAR 2014 
 

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

juldekorationer, 

svenska textilier, 

adventskalendrar 

och kalenderljus.  

Hembakade bullar, 

bröd och kakor.   

Passa på att beställa din svenska julskinka hos oss.   

Du kan även köpa färsk jäst för ditt eget julbak. 

Pyssel för barnen i tomteverkstaden. 

Lotteri med fina vinster. 

Njut av kaffe, smörgåsar och 

hembakat i vårt café. 

Lördagen den 8 november 

kl.12.00 – 15.00  

i Svenska kyrkan 

25 Old York Mills Road 

416-486-0466 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 
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Svenska kyrkans bord under SWEAs julmarknad! 
Välkomna att besöka kyrkans bord under SWEAs julmarknad vid  

Harbourfront, 22-23 november, kl. 11-16.  Passa på att träffa vår nye 

präst Tommy Svensson.  Skriv ner en bön eller önskan (som ju 

egentligen är samma sak) och häng den på vårt böneträd!  

 

…och glöm inte beställa din julskinka! 
Vid kyrkans bord under SWEAs julmarknad tar vi också upp 

beställningar av julskinka! Betalning sker vid beställningen. 

Julskinkorna hämtas upp i samband med Luciafirandet den 14 

december, kl.16 – 18 i Svenska kyrkan. 

Första advent – 30 november kl. 16 

Välkommen att inleda julfirandet i kyrkan med 

att vi tillsammans sjunger ”Hosianna, Davids 

son, välsignad vare han som kommer i Herrens 

namn!” Extra festlig musik med trumpetsolist. 

 

Körens Julkonsert 
lördagen den 6 december kl. 19.00  –  OBS!  tidigare datum än förra året  

Välkommen till Toronto Swedish Singers årliga julkonsert under 

ledning av Brigitte Bogar. Efter konserten serveras lussekatter, kaffe  

och glögg m.m.  

Entré $20 (förköp $16). Fritt inträde för barn, 12 år och under. 

Se även separat inbjudan. 

 
Kyrkans stämningsfulla Luciafirande 
söndagen den 14 december 

Servering och försäljning av julpynt, 

basarvaror, hembakat och svensk mat 

och godis börjar kl. 16.00 i 

källarsalen. Hämta din beställda 

julskinka. 

Det fina Luciatåget träder in i kyrkan 

kl.17.00 under ledning av Emma 

Eriksson och Mia Ekström. 

Fortsatt försäljning och servering 

efteråt.  
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Musikgudstjänst – Vi sjunger julens sånger 
söndagen den 21 december kl.16.00  
Vi samlas för att njuta av solosång och nyckelharpa.  Vi som sitter i 

kyrkbänkarna får tillfälle att sjunga de traditionella julpsalmerna och 

sångerna. Pastor Tommy har sitt dragspel med sig! 

 

Julmässa i stället för julotta 
den 25 december kl. 12.00  OBS ny tid. 

Du får sovmorgon på juldagen!  I år 

prövar vi med en något senare julmässa i 

stället för julotta.  Efter gudstjänsten 

serveras lunch med julgröt, svensk 

skinksmörgås, glögg, julkaffe och 

lussekatter. 

 

Barnens Julspel 
söndagen den 28 december kl.16.00  
Kom och se vår julkrubba komma till liv. Upplev hur de tre vise 

männen kommer för att överlämna 

gåvor till den nyfödde Kristus.  

Sjung med i de välkända julpsalmerna.  

Varmt välkommen!  

 

 

Julgransplundring 
söndagen den 11 januari 2015, kl. 16.00 

Efter gudstjänsten är alla välkomna 

till Svenska skolans traditionella 

julgransplundring. Det blir dans runt 

granen med levande musik, 

fiskdamm och härligt fika!  

Välkommen! 
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Kära församling! 

Först och främst ett stort tack till 

er alla för att vi blivit så väl 

mottagna här i Toronto. Det 

känns härligt med all värme som 

omsluter oss. Vi gläder oss åt att 

tillsammans med er få gestalta 

vår tro och vårt hopp. 

Hopp – om vad då? 

Jo, ett hopp tror jag vi delar, även 

om vi formulerar det olika. Nu i 

allhelgonatid aktualiseras det på 

nytt. Jag tänker på hoppet om att 

våra liv inte beror av en slump, 

är meningslösa, men att det finns 

en mening, ett mål för oss. 

Vårt kristna hopp är tron på att 

det finns en uppståndelse från de 

döda, att graven inte är den stora 

svarta slutpunkten eller ens det 

stora frågetecknet utan snarare 

som en mörk tunnel som vi 

måste  igenom för att komma ut i 

ljuset, i livet hos Gud. 

Det finns strängt taget bara ett 

enda skäl till att vi kan hysa ett 

sådant hopp. Det är att Jesus har 

uppstått. Om inte Jesus har 

uppstått, då är vår förkunnelse 

tom, dvs. tomt prat, en bluff. Då 

är vår tro meningslös, då är jag 

och alla andra som tror löjliga 

figurer som man kan driva med.   

 

Men nu har Jesus uppstått! 

Hur ska man kunna tro på det? 

Ja, det handlar inte om att 

intellektuellt försöka slå knut på 

sig själv. Snarare om en relation, 

ett förtroende, en tillit som växer 

fram ju mer jag ser Jesus så att 

säga umgås med honom, dvs 

läser om honom, hör om honom, 

talar med honom – det är det vi 

kallar bön – prövar det han 

säger.  

Du får lov att tro. Du får lov att 

tro att Jesus menar vad han 

säger: ” Den som kommer till 

mig skall jag inte visa bort”. 

Eller: ”Den som tror på mig skall 

leva om han än dör.” 

Hur uppstår de döda? Hur går det 

till? 

Den frågan ställde man redan på 

Nya Testamentets tid och Paulus 

svar i 1 Kor 15 duger gott i dag 

också: ”Det du sår får inte liv om 

det inte dör. Och när du sår, är 

det inte den blivande växten du 

sår utan ett naket sädeskorn eller 

något annat frö”. Men av detta 

lilla frö som måste myllas ner 

och dö blir det en levande växt. 

Ofattbart. Men så är det. 

Och så är det också med de 

dödas uppståndelse. Precis som 

för växten är döden en 

förutsättning för livet. Och precis 

som det är skillnad mellan fröet 

och växten är det skillnad mellan  

 

Kyrkoherden har 
ordet 



 7 

vår jordiska kropp och vår 

himmelska. Men det finns en 

kontinuitet, ett samband. 

Vetekornet blir ett veteax, inte 

havre. Den jordiska, kanske 

mycket skröpliga kropp jag bär 

här, slipper jag där. Men den nya 

kropp jag får är min. Jag blir 

fortfarande jag. 

Så här härligt målar Britt G. 

Hallqvist vårt hopp: 

 

 

De skall möta de trofasta vänner 

Som de miste på jorden en gång. 

De skall leka med änglar och 

helgon 

i Guds paradis. 

De skall dansa där. 

De skall sjunga, sjunga, ja, 

sjunga en ny, jublande sång. 

Du får lov att tro det. 

Gud välsigne Dig! 

  Tommy - präst  

Ny studiecirkel börjar i november 

Den 16/11 börjar vi en ny studiecirkel i Svenska kyrkan i Toronto. 

Som vanligt träffas gruppen ett antal söndagar kl 14 i ”Svenska 

rummet” på kyrkan. Temat den här gången är ”Kyrkan, miljön och 

klimatet” och den bok våra diskussioner utgår från heter ”Ett 

biskopsbrev om klimatet”. Den är skriven av biskoparna inom 

Svenska kyrkan. Vi kommer att beställa exemplar av den här boken, 

som deltagarna sedan kan köpa direkt från kyrkan. Vid den första 

träffen går vi igenom upplägget för studiecirkeln och läser gemensamt 

bokens inledning. Vi bestämmer också hur ofta vi vill träffas efter det 

andra tillfället, som bIir den 11/1-15. Vi kommer att behöva 4-5 

ytterligare söndagar under våren för att tillsammans ta del av och 

dryfta bokens mycket angelägna innehåll. Cirkelns ledare är Lilian 

Junkin tillsammans med pastor Tommy.   

       

Sällskapet Ärtsoppans Wenner inbjuder till 
Allmänna Ärtor och Pannkaka 

på Scandinavian Canadian Club, 
91 Stormont Avenue, 
ett kvarter söder om 
Lawrence Ave. West och Bathurst St. 

Torsdagen den 13 november klockan 19.00 
Pris $14.00 - Anmälan till Claes Holmquist  
416-496-7907  eller  claes@sympatico.ca 
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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 

 

Meditationsgudstjänster 

Under hösten började vi igen med 

kvällsmeditationer i kyrkan. Meditationerna har 

blivit uppskattade så därför fortsätter vi med 

dem. Vi inleder med ett kort citat för att samla 

tankarna, sedan cirka 20 minuters tyst 

meditation, och vi avslutar med en enkel mässa. 

Både nybörjare och erfarna är välkomna 

följande torsdagar kl. 18.30 i kyrkan. 

13 november 4 december 15 januari 

5 februari 26 februari 19 mars 

Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs 

hälsar Lilian och pastor Tommy. 

 

Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med 

Ring gärna församlingens präst Tommy Svensson  

och boka tid för själavårdssamtal (416-951-0870).  

Samtalen sker under tystnadsplikt. 
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Dags att köpa eller sälja ditt hem i Toronto? 
 

Med över 14 års erfarenhet som mäklare och med 
en 20-årig bakgrund inom fastighetsinvestering har 
jag en unik kunskap om allt vad köp och försäljning 
innebär. 

Jag vet hur köpare och säljare tänker och kan 
därför ge konstruktiva råd om hur man bör gå 
tillväga för att få bästa möjliga pris vid försäljning samt hur man finner 
det mest prisvärda objektet vid köp av ett nytt hem. 

Ring mig så vi kan diskutera hur jag kan stå till tjänst 
Jag besvarar gärna frågor om fastighetsmarknaden utan att du 
behöver känna dig bunden. Hos mig kan du känna dig trygg. 

Marie Agay 

Sales Person 
www.marieagay.com 

marieagay@sympatico.ca 

HomeLife/Victory Realty Inc., Brokerage 
416-590-0033 cell: 416-553-4322 
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Församlingsporträtt:  Pastor Tommy Svensson 

”Spännande och intressant!” blev 

det spontana svar jag fick på min 

fråga vad vår nye pastor ansåg om 

att resa runt i Kanada till våra 

satellitförsamlingar. För vår 

svenska präst i Toronto har ju hela 

landet som sitt pastorat – världens 

till ytan största!  Glimten i 

Tommys öga avslöjade en viss 

äventyrslusta i hans personlighet, 

vilket bekräftades när han 

berättade mer om sin mångåriga 
erfarenhet som präst.  

Tommy prästvigdes i Lund 1963 

och gifte sig midsommardagen 

året därpå med sin Gun, som han 

träffat i en kristen ungdoms-

förening redan som tonåring. De 

har alltså nyligen firat guld-

bröllop! De båda döttrarna föddes 

1967 och 1970, och när de vuxit 

till sig lite var det dags för den 

första tjänsten som SKUT-präst. 

Det blev Utlandskyrkan i Sao 

Paolo i Brasilien, där familjen 

bodde och verkade 1983-86.  

Därifrån bar det direkt av till 

Fuengirola på spanska sydkusten, 

även kallad Solkusten, där det bor 

många svenskar, både pensionärer 

och yngre med familjer. I Spanien 

stannade familjen Svensson hela 

sju år, och då var Tommy 

intensivt engagerad i att få en 

egen, lämplig kyrkolokal för den 

svenska församlingen där. Detta 

lyckades 1989, och de lokalerna 

använder Svenska kyrkan i 
Fuengirola än idag. 

Där hann även familjens yngsta 

dotter träffa sin blivande make, 

som är norrman, och medan resten 

av familjen flyttade tillbaka till 

Sverige 1993, bor hon och hennes 

man fortfarande i Fuengirola. 

Äldsta dottern hamnade som gift i 

Stockholm, och båda döttrarna har 

två döttrar var – familjetradition! 

Tommy och Gun hoppas att barn 

och barnbarn ska kunna komma 

och hälsa på dem här i Toronto, 

som de hittills bara har fått 

positiva intryck av, mycket tack 

vare den vänlighet de mött från 

såväl kända som okända 

människor och stadens rika 

kulturutbud. De har redan köpt 

biljetter till fyra operaföreställ-

ningar, och konserter kommer det 

också att bli. Förutom klassisk 

musik är de båda mycket förtjusta 

i jazz, och tips på ställen som 

erbjuder bra jazzmusik emottages 
med tacksamhet! 

Sedan Tommy gått i pension, 

lockade Utlandskyrkan igen, och 

innan de kom hit till oss har Gun 

och Tommy hunnit med en del 

korttidsplaceringar. Först ut var 

Bangkok under ett par månader 

2004 och därefter tre turist-

säsonger (= oktober – påsk) i rad 

på Gran Canaria. Till Fuengirola 

ville de också gärna tillbaka, och 

under två kortare perioder år 

2012/2013 och våren 2014 hade 

Tommy vikariat där. Och nu, fram 

till slutet av juni 2015, har vi 
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alltså förmånen att få ha Tommy 

och Gun hos oss i Toronto.   

Med sig i bagaget hit hade 

Tommy ett dragspel, som vi ser 

fram emot att få höra i olika 

sammanhang. På det spelar 

Tommy mest populärmusik, men 

en och annan psalm kan det nog 

bli också. Förutom det uppenbara 

musikintresset, är Tommy mycket 

intresserad av idrott, och i unga år 

höll han på med fotboll, brottning 

och cykling.  Numera är det 

framför allt golf som gäller, men 

simning på ett närbeläget gym i 

Toronto finns också med på 

dagordningen, och Tommy och 

Gun har redan varit med och övat 

med vårt folkdanslag. Olika 

ställen för att knyta 

personkontakter är viktiga för 

Tommy i hans arbete som präst, 

förutom förstås att fira gudstjänst 

på söndagarna. Det centrala för 

Tommy i hans kristna tro är 

tilliten och kärleken, tryggheten 

att få vila i Guds hand. Det 

budskapet vill han förmedla, och 

vi i Svenska kyrkan i Toronto tar 

med glädje och tacksamhet emot 

det. Vi ser fram emot de 

kommande åtta månaderna! 

Lilian Junkin 

Glada nyheter om vår flyktingfamilj     

Vår sponsrade Irakiska flyktigfamilj har nu fått klartecken att komma 

till Canada.  Fras Byhno med familj anländer den 2 december. 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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Gudstjänster 

Datum Gudstjänst Präst/Kyrkvärd Kyrkkaffe 
Nov    

9 24 e tref.    

OBS tiden 11.00 

Välkomstgudstjänst 

för St Andrews 

Estniska församling 

Tommy Svensson, 

Olavi Hepomäki 

med flera  

Lunch 

16 Sön f domsönd. 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Thorbjörn Eklund 

Camilla De Melo 

Ulrika Palm  

23 Domsöndagen 

OBS tiden 11.30 
Olavi Hepomäki 

English service 

med Agricola 

 

30 Första i advent  

16.00 Mässa  

Lillbirka 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Agnetha Hertzwall 

Eva Cavaco  

Elisabeth Claesson  

Dec    

7 Andra i advent  

16.00 Mässa  
Tommy Svensson 

E-S Dobrovolski 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

14 Luciagudstjänst 

OBS tiden 17.00 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Birkagruppen 

21 Fjärde i advent 

16.00  Julens 

sånger och psalmer 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Birkagruppen 

25 Julmässa 

OBS tiden 12.00 
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson  

Claes Holmquist 

28 Söndagen efter jul 

16.00 Barnens 

Julspel 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

Föräldrarna med 

hjälp av Birka 

Jan    

4 Söndagen e. nyår 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

11 Trettondedag jul 

Julgransplundring 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

Svenska skolan 

Om du inte har möjlighet att ta förordnad söndag, försök skaffa 
ersättare och meddela kyrkans expedition 416-486-0466. 
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid september månads slut) 
 
Inkomster 2014 2013 

Bidrag från Svenska kyrkan I utlandet $37,967 $35,990 

Gåvor från organisationer och företag $2,000 $13,513 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $26,039 $35,346 

Kyrkkaffe, middagar etc. $3,523 $4,855 

Basarer $4,606 $8,421 

Fundraisers 
1)

 $520 $0 

Övriga inkomster $2,249 $3,503 

Summa inkomster $76,904 $101,628 

   Utgifter 
  Anställd personal $11,585 $45,805 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $21,293 $21,280 

Tjänstebostad $10,800 $13,518 

Resekostnader $8,205 $6,779 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $1,350 $1,350 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $1,576 $8,252 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $5,968 $8,708 

Övriga utgifter $214 $2,543 

Summa utgifter $60,991 $108,235 

   Balans $15,913 -$6,607 

 
  Note 1:  Inkomster från Meet and Greet den 2 oktober är ej inräknade.

 

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 
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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 Thess. 4:14) 

 Jim Mayberry, * 17 juli 1929 i New Haven, Conn.,  

   + 8 september 2014 i St Catharines, Ont. 

     Gud välsigne hans minne 

 

Kyrkans Småbarnssång är till för barn i åldrarna 0-5 år och 

deras föräldrar, mor- och farföräldrar eller ’barnvakt’.  

Samling varje torsdag kl.13.00 i Agricolakyrkan. 

Birkagruppen samlas första torsdagen i månaden 

kl.14.00 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 på torsdagar med öppet hus mellan kl. 14.00 och 19.00.  Ring 

Anne-Marie Johansson 416-299-4575 eller kansliet 416-486-0466 för 

mer information. 

Sjung i Kören!  Den 

svenska kören övar 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 Solveig Lalla 

416-483-3921. 

KALENDER 2014 - 2015 
lördag 8 november – Julbasar 

söndag 16 november – Nya 

     studiecirkeln startar 

helgen 22–23 november –  

     SWEAs julmarknad 

söndag 30 november – Första advent 

lördag 6 december – Julkonsert  

söndag 14 december – Lucia 

söndag 21 december –   

     Gudstjänst med julmusik 

torsdag 25 december –  

     Julmässa med lunch 

söndag 28 december – 

     Barnens julspel 

söndag 11 januari –  

     Julgransplundring  
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Kontaktinformation 
Besöksadress: 25 Old York Mills Road Toronto ON  M2P 1B5 
Tel: 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:  Tommy Svensson     ulf.tommy.s@swipnet.se 416-951-0870 
Kanslist:  Elisabeth Claesson   toronto@svenskakyrkan.se  905-271-4271  
Organist:  Juha Tikkanen      416-968-0548 

Kyrkoråd 

Ordförande:  Solveig Lalla  solan_46@hotmail.com 416-483-3921 
Vice Ordf.:  Lilian Junkin  lilian.n.junkin@gmail.com 416-934-1713 
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 
Eva Cavaco famcavaco@sympatico.ca  647-983-1224 
Elisabeth Claesson toronto@svenskakyrkan.se   905-271-4271 
Cathrine Demeter cdemeter@sympatico.ca  416-447-8121 
Thorbjörn Eklund  thor@eklund.ca   416-445-3933 
Cia Leander cialeander@sympatico.ca 
Carin Porporo glimmer.carlson@gmail.com 416-322-0466 
Erik Wiersma erikwiersma@sympatico.ca  416-488-5716  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

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 416-963-8768 

Ambassaden, Ottawa 613-244-8200 

SWEA Ordf., Birgitta Sigfridsson               sweatoronto@gmail.com 

Svenska Nätverket, Ylva Dahl                      svenskanatverket@yahoo.ca 

Svenska Skolan                       chair@svenskaskolan.ca 
Handelskammaren 416-925-8661 

Manusstop för nästa utgåva av Kyrkonytt: 15 december. 
Kyrkonytt är tryckt på 100 % återvunnet, ekologiskt papper! 
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Svenska Skolan i Toronto välkomnar 

alla barn från 4 års ålder med svensk 

anknytning.  Svenska Skolan erbjuder 

undervisning i 3 olika grupper i och 

runt Toronto. Våra skolgrupper 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 

pernillaingram@yahoo.com. För information om 

lärarhjälp/intresseanmälan, vänligen kontakta 

jennifer.lindqvist@gmail.com 

Besök gärna vår hemsida www.svenskaskolan.ca för mer information.  

  

Satellitförsamlingarna  

Luciafirande i Montreal 

Lördagen den  13 december kl 13.00 inbjuder Svenska klubben i 

Montreal till Luciafirande i Norska kyrkan (5065 Sherbrooke Street, 

Lachine).  

Prästen från Svenska kyrkan i Toronto, Tommy Svensson  kommer att 

medverka med en kort andakt och traditionella julpsalmer. 

Varmt välkomna! 

 

 

mailto:pernillaingram@yahoo.com
mailto:jennifer.lindqvist@gmail.com
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