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Nr 3 2015 Kyrkonytt 

Jag vet vilka avsikter jag har  

med er, säger Herren;  

välgång, inte olycka. Jag skall  

ge er en framtid och ett hopp.  

 Jeremia 29:11   
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Kyrkorådet har ordet 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 

Efter en iskall vinter som satte  

många köld- och snörekord i östra 

Canada, så fick vi under några 

dagar i mars smaka på våren. 

Smaka sa jag, för strax därpå blev 

det åter både regnigt och ruggigt. 

Ska våren då aldrig komma på 

riktigt? Vi får hoppas att den gör 

det, åtminstone till Valborgs-

mässoafton som vi firar på 

traditionellt vis i Earl Bales Park.  

Årets påskfirande blev en succé 

med över 80 personer vid påsk-

dagens högmässa och efter-

följande läckra buffé som 

Birkagruppen hade lagat till.  Jag 

måste dock påpeka att vi väldigt 

gärna ser att du  anmäler dig till 

buffén.  I år hade 68 personer 

anmält sig och vi lade som vanligt 

till ett extra bord och dukade för 

80, men så kom det hela 86 

personer.  Vi önskar att du ger alla 

de som jobbar med buffén en 

chans så att de kan duka för alla 

som vill komma! Som tur var 

hade vi tillräckligt med mat för att 

mätta alla hungriga munnar. 

Som du ser längre ner i detta 

Kyrkonytt har vi beslutat att 

servera sill och potatis till lunch 

på midsommardagen.  Vi hoppas 

att detta försök skall slå väl ut och 

bli ett uppskattat inslag i 

midsommarfirandet.  Kom ihåg att 

anmälan behövs för lunchen!  

Kyrkorådets sökkommitté fort-

sätter arbetet med att finna en 

svensk präst med hjälp av Svenska 

utlandskyrkans rekryteringsavdel-

ning.  Vi kommer att på nytt 

annonsera i Sverige inom de 

närmaste veckorna.   

I dagarna har Tommy och Gun 

meddelat att de gärna stannar hos 

oss i Toronto ett år till!  Det 

gläder oss att de trivs så bra i vår 

församling och vi ser fram emot 

ett fortsatt samarbete under det 

kommande året.  Först kommer de 

dock att semestra i Sverige, och vi 

kan räkna med att se dem åter i 

Toronto i början av oktober. 

Under september månad kommer 

andra krafter att hjälpa oss med 

gudstjänsterna. 

  Claes Holmquist 
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Tack IKEA för matvarorna som donerades till påskbuffén den 5 april. 
 

Meditationsgudstjänsterna fortsätter 

Under våren har vi ytterligare två träffar med meditation+mässa, som 

leds av Lilian Junkin och Tommy Präst. Varje session tar cirka 45 

minuter och börjar med en halvtimmes meditation, och därefter firar 

vi en enkel mässa.  

 Torsdagen 14 maj Torsdagen 11 juni 

Välkomna klockan 18.30! 

Fika och lunch på torsdagar  

Vi fortsätter med Öppet Hus på torsdagar kl. 12 - 14.30.  Kom och fika med 

oss och njut av  Guns härliga våfflor med sylt och grädde.  Tommy  leder 

underhållningen med allsång och dragspelsmusik. 

En gång i månaden byter vi ut fikat mot en läcker lunch.  Vi hinner med två 

torsdagsluncher före sommaruppehållet.  Luncherna serveras kl 12.30.  

 

 

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

och en med kött. Detaljer om menyn sänds per emejl två dagar innan.  

Välkommen 

Bönsöndagen  
söndagen, den 10 maj, kl.16.00  

Det är klart att vi serverar kyrkkaffe på bönsöndagen, men det är ju inte 

kaffebönor dagen handlar om, utan givetvis de böner vi ber till Gud.  Vet du 

förresten vad en frälsarkrans är?  Jo det är en sådan där ring man kastar ut 

till en nödställd att klamra sig fast vid i väntan på räddning.  

Inom svenska kyrkan finns det en annan typ av frälsarkrans.  Det är ett 

armband med olikfärgade pärlor som skapades av Martin Lönnebo när han 

en gång under en seglingssemester sökte nödhamn på en liten ö i den 

grekiska skärgården.  Du kan se en bild på Frälsarkransen på omslaget av 

detta Kyrkonytt.  Varje pärla symboliserar en del i vårt liv i Kristus och 

Frälsarkransen kan faktiskt ses som ett slags radband.  Du kan läsa mer om 

Frälsarkransen på  www.verbum.se/fralsarkransen 

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till temagudstjänsten på bönsöndagen 

den 10 maj, som Tommy Präst har baserat på Frälsarkransen.  

  

Torsdagen 21 maj Torsdagen 18 juni 



 4 

Filmkväll  
Torsdagen den 28 maj, kl. 18.30.  

Svenska kyrkan bjuder till filmkväll.  Vi ser den prisbelönta dokumentären 

"Chasing Ice" (75 min.) som visades för första gången i november 2012. 

Under sex års tid hade National Geographics fotograf James Balog då filmat 

med speciell kamerateknik för att visa hur glaciärer och isberg i Arktis 

påverkas av klimatförändringarna idag.  

Balog var själv en klimatskeptiker när projektet började men kom att helt 

ändra uppfattning som ett resultat av det han såg och dokumenterade. 

Filmen fick 2014 The Satellite Award for Best Documentary, och den 

nominerades även för en Oscar. Mycket sevärd!  Diskussion efteråt. 

Pizza och öl eller dricka till självkostnadspris får vi i en paus under filmen. 

Folkdansmässa och firande av Sveriges Nationaldag 
Söndagen den 7 juni kl. 16.00 

Medverkar gör The Toronto Swedish Folkdancers 

and Singers  

under ledning av Solveig Lalla och Brigitte Bogar. 

Efter gudstjänsten fortsätter firandet i 

församlingssalen med flaggprocession, högtidstal, 

sång och servering av snittar, tårta, småbröd, kaffe 

och dricka. 

 

Traditionell skolavslutning i Svenska kyrkan 
söndagen, den 14 juni, kl.16.00 

I år firar Svenska skolan 

sin traditionella skol-

avslutning i samband 

med gudstjänsten den 14 

juni.  Detta är ett utmärkt 

sätt för unga och gamla 

att komma samman och 

fira att sommaren är här.  

Kom och upplev barnens 

presentationer och uppträdanden och sjung med i de traditionella sommar-

sångerna.  Efter avslutningen med diplomutdelning samlas vi i parken 

bakom kyrkan för picnic och korvgrillning. 

Alla hjärtligt välkomna! 
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Midsommarlunch i det gröna med sill och potatis  
lördagen, den 20 juni 

På midsommardagen bjuder vi 

till svenskt midsommarfirande 

i parken bakom kyrkan. 

Vi samlas redan kl. 11.00 för 

att klä vår midsommarstång. 

Kom och hjälp till och tag 

gärna med blommor och 

grönt. Passa på och bind dig 

din egen midsommarkrans. 

Efter fullgjort arbete bjuder 

Birka-gruppen kl. 12.30 till midsommarlunch bestående av sill och potatis 

med tillbehör.  Du är välkommen till lunchen, även om du inte varit med 

och klätt midsommarstången. Lunchen kostar $10.00 och är gratis för barn 

12 år och under.  

Friluftsgudstjänsten börjar kl. 14.00.  Efter gudstjänsten dansar vi runt 

midsommarstången under ledning av våra folkdansare.  Sedan bjuder vi på 

svensk jordgubbssommartårta, kaffe och dricka.  

Till lunchen anmäler du dig till kyrkans expedition 416-486-0466 eller per 

email senast den 17 juni.  Om du vill komma och hjälpa till med 

midsommarstången eller andra arrangemang är vi tacksamma om du ville 

anmäla dig på kyrkans hemsida  www.svenskakyrkan.se/toronto  där du 

också kan anmäla dig till lunchen.  

Vi firar midsommar ”rain or shine”.  Skulle vädret, mot förmodan, inte 

samarbeta hålles alla evenemang inomhus. 

Vi hoppas att vi får se dig i midsommar! 

 

 
Tack till svenska Margaretaförsamlingen i Oslo  

Ett stort TACK till svenska Margaretaförsamlingen i Oslo, som skänkte en 

tredjedel av vinsten från sin julbasar förra året till församlingen i Toronto.  

Vi är oerhört tacksamma för detta stöd.  

Nästa vår 2016 kommer kören från svenska kyrkan i Oslo att besöka 

Toronto.  Vi ser fram emot att träffa dem då och hoppas att kunna bjuda på 

riktigt fint och behagligt torontoväder under deras vistelse.  Någon form av 

konsert står på programmet, exakt vad är ännu inte bestämt. 
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Varför konfirmeras? 

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och den 

kristna tron.   

Du får möjlighet att prata om och upptäcka saker om dig själv, Gud och 

livet.  Du inbjuds att uppleva en annorlunda tid i ditt liv. Detta är ett unikt 

tillfälle att få fundera över livets stora frågor: Vem är jag? Vart är jag på 

väg? Vad är rätt och vad är fel?  Finns ondska?  Vem var Jesus?  Finns det 

ett liv efter döden?  Vad är viktigt i livet? Vänner, familj, skola, pengar... 

Du som skulle vilja pröva på detta. Hör av dig till Svenska kyrkan i Toronto, 

tel. 416-486-0466 eller till prästen tel. 416-951-0870. 

Vi startar upp i oktober 2015. Förslagsvis en träff i månaden (söndagar) i 

Svenska kyrkan. Därutöver läsning på distans via internet. Konfirmation i 

slutet av maj 2016, Välkommen!!! 

      Tommy - präst  

 

 

 

 

 

Ambassaden söker handläggare  

Ambassaden i Ottawa söker en lokalanställd medarbetare för press- och 

kulturhandläggande arbetsuppgifter.  

Tillträde:  1 september 2015  Sista ansökningsdag: 15 maj 2015 

Upplysningar lämnas av ambassadör Per Sjögren, tel 613 244 8208, eller 

nuvarande befattningsinnehavare Britt Bengtsson, tel 613 244 8211.  

Mer info finns på  www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ottawa/ 

Svenskundervisning på kyrkan 

Den planerade svenskundervisningen som annonserades i förra numret av 

Kyrkonytt kommer att starta till hösten.  Om du är intresserad, tag kontakt 

med Lilian Junkin eller kyrkans kansli. 

Satellitförsamlingarna  
Ottawa 

Lördagen den 30 maj kl 14.00.  Ambassadör Per Sjögren hälsar alla 

välkomna till friluftsgudstjänst i residensets trädgård.  Efter 

gudstjänsten bjuder ambassadören på kyrkkaffe och förfriskningar och 

Toronto Swedish Folkdancers underhåller. 

Varmt välkommen! 
 

 



 7 

  



 8 

 

 

 

 

 

 

 
Christina Keighren 

Dubbelt församlingsporträtt av Christina och Ylva. 

I mars valdes två nya medlemmar in i kyrkorådet, Christina Keighren och 

Ylva Dahl. För att församlingen ska få lära känna dem lite närmare, fick de 

svara på några frågor om sig själva och sina bakgrunder.  

Båda två flyttade till Toronto på grund av kärleken. 

Christina träffade sin blivande make, när hon 

jobbade här som au-pairflicka i mitten av 80-talet. 

De gifte sig 1988 och flyttade in i sitt nya hem i 

Toronto. Ylva och hennes man träffades i Tyskland 

där de båda studerade tyska, och 2002 flyttade Ylva 

till hans hemstad, Toronto, från Stockholm där hon 

är född och uppvuxen. Ylva jobbade inom skolans 

värld i Sverige, men här i Kanada bytte hon karriär och började arbeta 

tillsammans med sin make, som är egen företagare i musikbranschen. 

Christina har sina svenska rötter i den småländska 

myllan och bodde hela sin uppväxttid i Jönköping. 

Efter studenten ville hon ut i världen, och det var 

familjens personkontakter som gjorde att det blev just 

till Toronto som Christina kom för att jobba som au-

pair och resa runt i Nordamerika. Efter ett år i Kanada 

började hon studera på Vadstena Folkhögskola, som 

drivs av Svenska kyrkan. På schemat stod historia och 

turism, och efter ett års studier blev Christina officiell Vadstena-guide i 

Klosterkyrkan. Efter bröllopet i en kyrka i närheten av Vadstena väntade 

Toronto och nya uppgifter. Sedan 20 år jobbar Christina på Exportrådet, 

eller Business Sweden som det heter idag. Där marknadsför hon svensk 

miljöteknik och stadsutveckling och organiserar även resor till Sverige för 

kanadensare, som vill studera svensk kompetens inom dessa områden.   

Både Ylva och Christina har stort intresse för kultur i många olika former 

och delar en kärlek till naturen och en aktiv livsstil med yoga för Ylva och 

skidåkning, simning och promenader för Christina. Vad gäller svensk kultur 

betonar de båda vikten av traditioner kring årets högtider och gemenskapen 

med andra svenskar i dessa sammanhang. Båda ser som utlandsvenskar 

Svenska kyrkan i Toronto som en naturlig träffpunkt, och de vill gärna verka 

för att hjälpa kyrkan nå ut till grupper som inte så ofta kommer till kyrkan. 

De betonar vikten av att få med den yngre generationen i kyrkans aktiviteter 

och framtida verksamhet, och att stötta och utveckla församlingens arbete 

känns angeläget för dem. Vi i kyrkorådet välkomnar dem varmt i vår 

gemenskap!      
Lilian Junkin 

 

 

 

 

 

 

 
Ylva Dahl 



 9 

Ekonomisk Redovisning (ställning vid mars månads slut)  
 

 
2015 2014 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $0 $12,657 

Gåvor från organisationer och företag $11,793 $0 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $8,783 $9,378 

Kyrkkaffe, middagar etc. $1,061 $953 

Basarer $4,924 $259 

Fundraisers $0 $0 

Övriga inkomster $1,093 $725 

Summa inkomster $27,654 $23,972 

   Utgifter 
  Anställd personal $7,360 $3,040 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $7,330 $6,856 

Tjänstebostad $7,350 $7,200 

Resekostnader $2,771 $86 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $500 $450 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $493 $269 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $1,890 $2,560 

Övriga utgifter $0 $0 

Summa utgifter $27,694 $20,461 

   Balans -$40 $3,511 

 
Note:  Verksamhetsbidraget för 2015 på $43,714 från Svenska kyrkan i  
 utlandet mottogs den 9 april och redovisas i nästa Kyrkonytt. 
 

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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Sång, lek och vuxenprat är det i Agricola-

kyrkan varje torsdag kl. 14.30 för barn i åldrarna  

0-4 år plus vuxen 

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 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 Solveig Lalla 

416-483-3921.  
 

KALENDER 2015 
Lördag 9 maj – Vårkonsert 

Söndag 10 maj – Temagudstjänst 

Torsdag 14 maj – Meditation 

Torsdag 21 maj – Torsdagslunch 

Torsdag 28 maj – Filmkväll 
Söndag 7 juni – Nationaldagen  

   firas  

 
 
Torsdag 11 juni – Meditation 

Söndag 14 juni – Skolavslutning 

Torsdag 18 juni – Torsdagslunch 

Lördag 20 juni – Midsommar 

 

Döpta 

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

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

Tora Ingelög Janet Perschonke 

 12 april 2015, i Burnaby, Vancouver 

Guds välsignelse över hennes liv i Kristus. 
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Funderar du på att köpa eller sälja hus eller lägenhet i Toronto? 

I dagens marknad är det viktigare än någonsin att ha en sakkunnig 
mäklare vid din sida. Jag har 17 års erfarenhet i branschen och har 
bott i Toronto i över 40 år och ställer gärna upp med information 
även om du inte har tänkt dig en flytt just nu. Jag diskuterar gärna 
de olika alternativen som finns om du vill ”downsize” eller likaså 
om du tänker på att köpa ditt första hem. 

Ring mig eller sänd en email med dina frågor och funderingar och 
låt mig hjälpa dig förverkliga dina planer! 

Marie Agay Sales Person                                                                                                                

marieagay@sympatico.ca                                                                                                                               

HomeLife/Victory Realty Inc., Brokerage                                                                                                            

905.737.0033    cell 416.553.4322 
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.Gudstjänster maj - september 2015 

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

 
 

– Jag hörde att din fru övertalade dig att ta cykeln till jobbet.   

Hur går det för dig? 

– Jag antar att det är OK, med det är lite bökigt att få in den  

i bilen varje morgon.  

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Maj 
  3 5:e i påsktiden 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 
Gun Svensson 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

10   Bönsöndagen 
16.00 

Temagudstjänst -  

Frälsarkransen 

Tommy Svensson 
Elisabeth Claesson 

Camilla DeMelo  

Ulrika Palm 

17 Sönd. före pingst 
16.00 Mässa                              

Tommy Svensson          
Fras Byhno 

Anette Larsson 

Elisabeth Claesson 

24   Pingstdagen 
16.00 Mässa 

Tommy Svensson 
Linda Kukk 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

31   Heliga tref. dag 
16.00 Gudstjänst 

Lilian Junkin 
Elisabeth Claesson 
Eva Stina Dobrovolski 

Åsa Hellenberg 

Carin Porporo 

Juni  
  7  1 e trefaldighet 

16.00  

Folkdansmässa 

Tommy Svensson  
Lilian Junkin 

Birkagruppen 

Nationaldags-
firande 

14 2 e trefaldighet 
16.00 Gudstjänst 

Skolavslutning 

Tommy Svensson 
Gun Svensson 

Svenska skolan 

och föräldrar 

20 Midsommard.  
14.00 

Friluftsgudstjänst 

Tommy Svensson 
Elisabeth Claesson 

Birkagruppen 

Sommarlunch  

September 

  6   14 e trefaldighet 
16.00 Gudstjänst 

Lilian Junkin 
Claes Holmquist  
Elisabeth Claesson 

A-M Johansson 

Solveig Lalla 

13 15 e trefaldighet 
16.00 Mässa 

TBA 
Claes Holmquist  

Agnetha Hertzwall 

Eva Cavaco 



  

 

Hoppet är framtid 

Vad väntar ni er av svenska kyrkan? 
Den frågan ställdes till några några 
nyutexaminerade sjuksköterskor.” 
Hon skall inge hopp!” blev svaret. 

Man behöver inte läsa många 
dagstidningar eller se många 
nyhetsprogam för att inse att vi 
behöver mycket input av hopp. 
Konstigt väder, världsekonomin i 
gungning, rekordhög arbetslöshet, 
grova våldsbrott, terrordåd. Jo, vi 
behöver hopp, mod och framtidstro. 

Jag har nyligen läst en bok om 
Dietrich Bonhoeffer, tysk präst och 
författare. Han var aktiv motstånd-
are till nazismen och blev också till 
sist fängslad och avrättad. Men just 
i fängelset kunde han skriva : ”Av 
goda makter underbart bevarad, det 
främmande och nya väntar jag.” 
(Bonhoeffer, Ps. 509) 

Det går att hysa hopp, det går att tro 
–  också i det allra svåraste. 
Aposteln Paulus var alldeles 
övertygad om att detta hopp och 
denna tro inte var ett hjärnspöke 
eller en from förhoppning bara. 
Därför kunde han skriva: ”Ingenting 
kan skilja oss från Guds kärlek.”  
Ingenting!  Där har vi grunden för 
vårt hopp, grunden för vår 
framtidstro. 

Gud är kärlek, och denna kärlek tar 
gestalt och form i Jesus Kristus, 
som går i döden för vår och 
världens skull. Men kärleken kan 
inte dödas. Den uppstår. Den måste 

ges vidare till alla som saknar 
mening och hopp. Jesus är inte 
borta, det finns en mening, det går 
att hysa hopp! 

Denna erfarenhet beskriver Bo 
Setterlind  i en av våra psalmer så 
här:  ”Någon du känner vill dig 
alltid väl, vill i nöd och glädje gå 
hemlig vid din sida, aktsam om din 
själ.” (Ps. 357:3) 

Jag tror att många av oss kan dela 
Bo Setterlinds erfarenhet. Men 
långtifrån alltid. Ibland är det mest 
tomhet vi känner, kanske 
hopplöshet, inför något svårt kan 
rädslan ta överhanden, ibland kan 
skuld och skam dominera. Jesus 
visste det också. Därför gav han 
sina lärjungar – och alltså oss också 
– rådet: Be!  

Be, säger han, be i mitt namn! 
Vi får be som Guds älskade barn. 
Vi ropar inte ut vår rädsla, våra 
frågor, vår hopplöshet eller vad det 
nu kan vara i en tom, iskall rymd. 

Vi ropar till en Fader som älskar 
oss. Därför kan vi vara alldeles 
sanna och äkta inför Gud. 
Gud – inte bunden av tid och rum – 
är oss närmare än vårt eget hjärta. 
Gud är den som ser oss, hör oss, 
berör oss. 

Det är inte kört! 

Av goda makter underbart bevarad, 
det främmande och nya väntar jag! 

Gud välsigne dig! 

Tommy – präst 

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 
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  solveig.lalla46@gmail.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 
Elisabeth Claesson toronto@svenskakyrkan.se  905-271-4271 
Ylva Dahl Dimitrieff  416-461-3351 
Cathrine Demeter cdemeter@sympatico.ca 416-447-8121 
Thorbjörn Eklund  thor@eklund.ca 416-445-3933 
Christina Keighren ckeighren@hotmail.com  647-502-9782 
Cia Leander cialeander@sympatico.ca 
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 Ordförande, Gunilla Sjölin               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:  21 augusti 
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 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 Noak 

Lindqvist på  noak.lindqvist@svenskaskolan.ca    

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

mailto:noak.lindqvist@svenskaskolan.ca

