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Nr 2 2015 Kyrkonytt 

Men ängeln sade till kvinnorna:  
”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter 
Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, 

han har uppstått, så som han sade.   
Kom och se var han låg.” 

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

Ärtsoppans Wenner 

Arrangörer av den populära middagen Allmänna Ärtor 

Kyrkorådet har ordet 

Kära Vänner! 

Mars är en vårmånad, men här i 
Toronto-trakten vägrar vintern att 
släppa taget om oss. I kyrkan börjar 
vi dock trotsigt förbereda oss för 
påsken, som i år infaller i början av 
april. Vi är nu inne i Fastan, och för 
ett par söndagar sedan firade vi 
Fettisdagen med semlor till kaffet 
efter en mycket uppskattad psalm-
sångsgudstjänst, där vi fick sjunga 
församlingens föreslagna favoriter. 
Den här gudstjänstvarianten var ett 
initiativ från vår präst Tommy, som 
med framgång använt den tidigare. 
Vi ser fram emot att få vara med om 
den igen! 
Tommy och hans fru Gun har trots 
vintern hunnit bli riktigt varma i 
kläderna, och med deras hjälp kan vi 
nu på torsdagarna kan erbjuda våfflor 
och kaffe vid lunchtid. En torsdag i 
månaden serverar vi lunchmåltid 
med soppa och pastagratänger. Detta 
har vi nu gjort under två veckor och 
reaktionerna har varit positiva. 
Särskilt populär var allsången som 
leddes av Tommy och hans dragspel! 
Det fanns många gamla godingar i 
texthäftet, som till exempel 
Kostervalsen.   
Ett klart vårtecken är att det snart är 
dags för kyrkans påskbasar, den 21 
mars.  I år ska vi pröva att börja 

försäljningen redan klockan 11 och 
avsluta basaren klockan 14. 
Serveringen öppnar klockan 12 med 
det traditionella sortimentet 
smörgåsar och kaffebröd, inklusive 
semlor förstås. Birkagruppen håller 
som bäst på att skapa fina 
påskdekorationer och vackra påskris, 
och församlingens bagare ska baka 
bullar och kakor till försäljning. Så 
kom och köp av fröjder för både öga 
och gom! Våra basarer är ett viktigt 
stöd för församlingens verksamheter. 
Fjolårets julbasar i Svenska kyrkan i 
Oslo blev en julklapp till oss här i 
Toronto, då man där beslutat donera 
en tredjedel av inkomsterna till vår 
församling. Nyligen fick vi veta att 
över $11.000 förts över från Norge 
till vårt bankkonto. Vi är otroligt 
glada och tacksamma över så mycket 
vänskap och stöd från den svenska 
församlingen i Oslo. 
Påskens gudstjänster och andra akti-
viteter under våren finns beskrivna i 
detta nummer av Kyrkonytt.  Lägg 
särskilt märke till det ändrade 
datumet för vår brainstorming-dag, 
som nu blir den 11 april. En viktig 
dag för vår kyrkas framtid! 
Glad påsk! 

Lilian Junkin 
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PÅSKBASAR 
lördagen den 21mars 2015  

kl.11.00 - 14.00   OBS ny tid 
 

I år öppnar vi dörrarna och startar försäljningen 
redan kl. 11.00.  Serveringen startar kl. 12.00.  

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, 
bakelser, bröd, bullar, kakor, och annat gott! 

SERVERING av läckra smörgåsar, semlor, 
bakelser och kakor. 

PÅSKPYSSEL för alla barn, stora och små. 

Välkommen 
 
 

Sällskapet Ärtsoppans Wenner 
inbjuder till vårvinterns 

Allmänna Ärtor och Pannkaka  
  

Välkommen på ärtor och pannkaka på 
Scandinavian Canadian Club, 
91 Stormont Avenue, ett kvarter 
söder om korsningen Lawrence Ave. W 
och Bathurst St. 

Torsdagen den 26 mars, kl 19:00. 

Pris $14.00  

Anmälan till Claes Holmquist på 
claes@sympatico.ca  eller telefon  
416-496-7907.   

 
Middagen är maximerad till 30 gäster – så boka din plats i tid.   
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Brainstorming om kyrkans framtida verksamhet 

Lördagen den 11 april ska vi träffas på kyrkan mellan kl 11 och 14 för 
diskussioner och samtal om hur vi ser på framtida verksamheter i Svenska 
kyrkan i Toronto. Vad ser vi som vår kyrkas roll och uppgift? På vilka sätt 
kan kyrkan bäst vara ett hem och en samlingspunkt för svensktalande i 
Toronto med omnejd? Det kan vara sådant vi redan gör som behöver göras 
på annat sätt eller annan tid, och det kan handla om nya aktiviteter som vi 
kan erbjuda.  
Med förra numret av Kyrkonytt fick du en enkät att fylla i som en hjälp för 
oss att finna svaren på frågorna ovan. Enkäten går också fortfarande att fylla 
i elektroniskt via kyrkans hemsida. Dina svar på våra frågor är en mycket 
viktig del i våra förberedelser inför brainstormingdagen, och har du inte 
redan skickat in dina svar, så ta några minuter och fyll i enkäten nu! Särskilt 
angeläget är det att höra vad du tänker och tycker, om du inte har möjlighet 
att delta i brainstormingdagen. Men vi hoppas självklart att många kommer 
den 11/4 och lockar med Solveigs hemlagade soppa till lunch!  
Ring eller mejla gärna så att vi vet att du kommer. 

Meditation och mässa 

Meditationsgudstjänsterna fortsätter under våren.  Vi inleder med ett kort 
citat för att samla tankarna, sedan cirka 20 minuters tyst meditation, och vi 
avslutar med en enkel  kvällsmässa. Kom och var med om denna stund av 
stillhet och gemenskap i kyrkan. Ett utmärkt tillfälle att varva ner, samla 
tankarna och känna närhet.  Både nybörjare och erfarna är välkomna 
följande datum kl. 18.30 i kyrkan. 

19 mars 16 april 7 maj 28 maj 18 juni 

Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs hälsar Lilian och Tommy. 

Påskens gudstjänster 

Palmsöndagen 29 mars, kl. 16.00. Högmässa. 
Skärtorsdagen 2 april, kl. 19.00.  Mässa (på engelska) tillsammans  

med Agricola och St Andrew’s Estonian. 
Den svenska församlingens kvinnor klär av altaret, och Agricolas 
kvinnor lägger på den svarta altarduken inför långfredagen.  En 
dämpad men stämningsfylld afton. 

Långfredagen, 3 april, kl. 16.00.  Långfredagsgudstjänst.  
Påskdagen, 5 april, kl. 16.00.  Högmässa. Efter mässan festar vi vid 
 påskbuffén i källarsalen. 
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Påskbord 

i svensk stil 

Påskdagen den 5 april 

efter gudstjänsten 

 

Meny 

Gravad lax med gravlaxsås 

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: $18.00 för vuxna,  

>>>>  GRATIS för barn 12 år och under  <<<< 

Anmälan helst innan den  

2 april till expeditionen eller till  

Anne-Marie Johansson  

tel. 416-299-4575 

 

 

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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Kom och smörj kråset på torsdagar  

Under vintern har vi börjat med Öppet Hus på torsdagar kl. 12 - 14.30.  Då 
träffas vi över en kopp kaffe och får njuta av Guns härliga våfflor.  Tommy  
leder underhållningen med allsång och dragspelsmusik. 
En torsdag i månaden är du välkommen på lunch.  Menyn blir en över-
raskning varje gång, men håll med om att det vattnas i munnen när man 
läser recepten på soppan (vegetarisk) och pastan som serverades vid lunchen 
den 19 februari.  Allt talar för att det blir lika läckert i fortsättningen. 
Boka in kommande luncher:  Torsdagarna 19 mars, 16 april och 14 maj. 
Till fikastunderna kan du bara droppa in, men till luncherna ser vi helst att 
du anmäler dig till expeditionen 416-486-0466 eller per email. 

Squash- och morotssoppa (cirka 6 portioner)  
200-250 gr morötter 
200-250 gr butternut squash 
300-350 gr potatis 
1 gul lök 
Det vita på en purjolök 
1 grönskaksbuljongtärning 
½ liter vatten 
Koka upp vattnet och lös upp buljongtärningen. Lägg i grönsakerna i 
skivor/bitar pch sjud i 30-45 minuter, tills de känns mjuka. Puréa med 
mixerstav (eller kör i blender) och tillsätt vatten till önskad konsistens.  
Peppra efter smak – salt brukar inte behövas.  
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Pastagratäng med lax och spenat i dillsås (8 portioner) 
450 gr rotini(=spiraler)-pasta 
150-200 gr strimlad rökt lax 
150 gr frysta spenatblad 
Till såsen (1 kopp= 1 ”measuring cup”): 
1½ kopp vatten  
2 fiskbuljongtärningar 
½ kopp vitt vin 
2 koppar mjölk 
2-3 matskedar redning 
½ kopp finklippt dill 
½ kopp riven ”vit” ost 
Koka pastan i max 10 minuter. Slå av vattnet, spola med kallt vatten och 
blanda i en stor skål pastan + laxstrimlorna + den tinade spenaten (pressa 
ut vatten ur spenatbladen först!). Lös upp buljongtärningarna i kokande 
vatten, tillsätt vin och mjölk, koka upp och red av. Häll en kopp av såsen i 
en annan liten kastrull, och blanda i osten tills den smält. Tillsätt den 
klippta dillen i resten av såsen. Häll dillsåsen i skålen och rör om.  Lägg 
pastablandningen i en gratängform och bred ostsåsen i ett tunt lager 
överst. Gratinera i ugn, 200C/400F, tills pastan blivit genomvärmd och 
ytan lite gyllenbrun (cirka 30 min.)  

Pastagratäng med kyckling och röd paprika i champinjonsås.   
450 gr rotini-pasta     (8 portioner) 
1 röd paprika, c:a 300 gr, strimlad 
2 kycklingbröst, i ”munsbitar” 
2 msk olja + 1 -2 msk smör/margarin 
1 gul lök, hackad 
C:a 225 gr skivade champinjoner 
1 hönsbuljongtärning 
2 koppar vatten  
2 koppar mjölk 
2-3 msk redning (+sojasås) 
½ -1 kopp riven cheddarost (gärna ”gul”) 
Pastan enl. ovan. Fräs paprikastrimlorna i en msk olja i en wokpanna eller 
större stekpanna. För paprikan till pannans sidor, häll i en liten skvätt olja 
till och bryn kycklingbitarna. Häll paprika + kyckling i skålen med pastan 
och blanda. Smält smöret till såsen i en kastrull och stek löken tills den är 
mjuk och lite genomskinlig. Tillsätt en liten skvätt olja och 
champinjonerna (bryt sönder större svampskivor!) och fräs lök+svamp 
tills svampbitarna har ”krympt”. Koka upp vatten och lös upp 
buljongtärningen och häll i såskastrullen. Tillsätt möjlken och redningen 
och smaka av med salt och peppar. Lite sojasås i st. f. en del av saltet ger 
såsen färg! Rör ner såsen i pastablandningen. Lägg i gratängform, strö ost 
över och gratinera!  



 8 

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 
parkeringsplatsen.  

 

Döpta 

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte.  
  Guds Rike tillhör sådana som de” (Markus 10:14) 

  Brooke Kennedy Burton,   
 6 november 2014, Svenska kyrkan i Toronto 

  Alexander Erik Sörell Stuart,  
 18 januari 2015, i Vancouver 

  Guds välsignelse över deras liv i Kristus. 

Kurs i svenska 

Svenska kyrkan i Toronto planerar att erbjuda kurser i svenska språket med 
början veckan efter påsk. Undervisningen kommer att äga rum i 
mötesrummet innanför kyrkans kansli på antingen måndagar kl 13-15 eller 
onsdagar kl 14-16 och/eller kl 19-21, beroende på vad som passar bäst för 
dem som anmäler intresse. Både nybörjar- och fortsättningsnivå kan 
erbjudas.  Kursen pågår i 8 veckor till en kostnad av $120/deltagare, och en 
del av de pengarna går till att stödja kyrkans verksamhet. 
Undervisningsgruppernas storlek blir minst 4 och högst 10 deltagare. 
Kursledare är Lilian Nygren-Junkin, som är f.d. lärare och lärarutbildare i 
svenska och svenska som andraspråk (Göteborgs Universitet och University 
of Toronto). Intresseanmälan görs till Svenska kyrkans kansli, tel. 416 481 
0466 / epost toronto@svenskakyrkan.se, senast den 20 mars.    

Valborgsmässoafton 

Torsdagen den 30 april hälsar vi våren välkommen med majbrasa och vårtal på 
traditionellt sätt.  Vid vackert väder träffas vi kl. 17.00 för traditionella svenska 
lekar i det gröna. 19.00 tänder vi brasan, sjunger vårsånger, 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 allt 
fika och mat under kvällen, men tar med glädje emot en frivillig donation.   
Ta gärna med studentmössa men framför allt ett glatt humör!  

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

Torsdag 19 mars – Torsdagslunch 
Lördag 21 mars – Påskbasar 
Söndag 22 mars – Våffeldagen 
Torsdag 2 april – Skärtorsdag 
Fredag  3 april – Långfredag 
Söndag  5 april – Påskdagen 
Lördag 11 april – Brainstorming 

 

 

Torsdag 30 april – Valborg  
Lördag 9 maj – Vårkonsert 
Torsdag 14 maj – Torsdags- 

  lunch 
Söndag 7 juni – Nationaldags- 

  firande 
Lördag 20 juni – Midsommar  

Torsdag 16 april – Torsdagslunch 
 
 

 
 

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) 

      Thyra Amalia Edwards, * 29 augusti 1917 i Hamrånge       
       + 28 december 2014 i Unionville  

 
     Gud välsigne hennes minne 



  

Gudstjänster mars - maj 2015 

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

 
Steinway piano till salu.   
Upright Steinway – Hamburg från 1968 i gott skick, $5,000.  Hör av dig till 
Anna Runesson (anna.runesson@svenskakyrkan.se) om du är intresserad.  

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Mars 

15 Midfastosönd. 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Fras Byhno  
Maria Dahlman 
Rebecka Högdahl  

22 

 

Jungfru Marie 

bebådelsedag 

16.00 Mässa  

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson  
Lena Wahlberg 
Claes Holmquist 

29 Palmsöndagen 

16.00 Mässa                              
Tommy Svensson          

Lilian Junkin 
Cia Leander 
Ylva Dahl 

April  

2  Skärtorsdagen 

19.00 Skärtors-
dagsmässa 

Tommy Svensson  
Olavi Hepomäki 
Elisabeth Claessson 

Ingen servering 

3  Långfredagen 

16.00 Lång-
fredagsgudstjänst 

Tommy Svensson 

E-S. Dobrovolski 
Ingen servering 

5 Påskdagen 

16.00 
Påskdagsmässa 

Tommy Svensson 

Sven Ericson 
Eva Cohen  

Påskbuffé 

Birkagruppen 
 

12 2:a i påsktiden 

16.00 Gudstjänst 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Linda Kukk 

Agnetha Hertzwall 
Eva Cavaco  

19 3:e i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Claes Holmquist 
Sally Ögren 
Elisabeth Claesson 

26 4:e i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Thorbjörn Eklund 
Elisabeth Claesson 
Christina Chaiet  

Maj 
3 5:e i påsktiden 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Gun Svensson 
A-M Johansson 
Solveig Lalla 

10   Bönsöndagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 
TBA 

11



 12 

Ekonomisk Redovisning (ställning vid årets slut 2014)  
 
Inkomster 2014 2013 

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $50,622 $46,490 

Gåvor från organisationer och företag $5,000 $23,513 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $46,459 $52,155 

Kyrkkaffe, middagar etc. $5,430 $7,071 

Basarer $14,925 $22,353 

Fundraisers $5,314 $0.00 

Övriga inkomster $4,257 $4,535 

Summa inkomster $132,007 $156,117 

   Utgifter 
  Anställd personal $21,270 $60,768 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $28,149 $28,136 

Tjänstebostad $18,150 $18,240 

Resekostnader $14,098 $9,340 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $1,800 $1,800 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $7,839 $15,380 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $7,674 $10,917 

Övriga utgifter $1,888 $3,715 

Summa utgifter $100,868 $148,296 

   Balans $31,139 $7,821 

 

 
Folk vill sitta längst fram i bussen, längst bak i kyrkan och vara i 
mitten av all uppmärksamhet.  
 

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 



  

 

Gläd dig som människa! 

Den påsken, den första, började inte 
med trumpetfanfarer och jublande 
processioner. Den börjar med några 
kvinnor i djup sorg på väg att göra i 
ordning en kär väns grav. 
Och så finner de den tom. ”De 

visste inte vad de skulle tro”, 

berättar Lukas. 

När de senare kommer hem och 
berättar allt de varit med om för de 
andra vännerna får de höra att det  
bara är tomt prat de kommer med. 
Naturligtvis. Kvinnor var  ju inte 
vittnesgilla. Hur skulle man då sätta 
tilltro till dem när de kommer och 
berättar att någon som blivit 
begravd har blivit levande igen. 
Det trosvissa påskjublet satt med 
andra ord trångt den första påsken. 
Precis som det kanske gör hos 
någon i dag också. 

Låt oss då komma ihåg: De som 
inte visste vad de skulle tro, ja, 
t.o.m. talade om uppståndelsen som 
tomt prat, de blev inte nedklassade 
eller utstötta. De fick vara med 
ändå. Och efter hand föddes och 
växte tron på att livet hade segrat, 
att Jesus var uppstånden. Det var 
inte tomt prat. 

Jag tror att man måste se påsken 
och uppståndelsen ihop med hela 
Jesu liv. Han helade människor, han 
förlät och upprättade, han skapade  

 

 
 

på nytt, han botade. Detta liv 
fortsätter, kan inte stängas in bakom 
någon sten, kan inte dödas. Gud vill 
liv, ljus, kärlek. 

Livet kan ibland överraska oss. Det 
är motsägelsefullt, ibland ologiskt. 
Vi kan vara rädda för livet. Vi tror 
att tryggheten ligger i att behärska 
det, ordna det, göra om det så att det 
inte bjuder på obehagliga över-
raskningar. Men livet låter sig inte 
hejdas. Jesus kallar oss till liv. Var 
inte rädd för livet. Lev och låt leva! 

Jesus levde också detta livet, han 
kom inte hit bara för att dö. Hela 
hans liv var viktigt. 
Och det är ditt och mitt liv också. 
Meningen med livet är just livet. 
Uppståndelsen säger: Du är befriad 
att leva – nu! 

Min stund på jorden är inte bara ett 
preludium,  en prövotid, en illusion, 
några år då det gäller att skaffa sig 
så många upplevelser som möjligt.  

Det är viktigare än så. 

”Herren lever! Orden når oss: Se, 

jag gör allting nytt! Framtiden 

väntar, res dig, gläd dig som 

människa!” 

Gud välsigne dig! 
 

Tommy - präst 

Kyrkoherden har ordet 
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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:  22 april 
Kyrkonytt är tryckt på 100 % återvunnet, ekologiskt papper! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Edmonton 
Don Sjöberg har inbjudit Gun och Tommy Svensson till att hålla 
gudstjänst och deltaga i firandet av Mikael Agricola, Finlands 
reformator och det finska skriftspråkets fader, fredagen den  
10 april kl. 19.00 i Edmonton. 

Vancouver 

Söndagen den 12 april blir det svensk mässa med dop i Danska kyrkan 
i Burnaby klockan 14.00 

Varmt välkomna! 
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