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Nr 1 2016 Kyrkonytt 

 
 

Men nu består tro, hopp och kärlek, 
dessa tre, och störst av dem är 

kärleken. 

1 Kor 13:13 
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Kyrkorådet har ordet 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

  

I mitten på december så delade vi ut 

en julstjärna och ett julkort till flera 

av våra äldsta medlemmar i vår 

församling. Julstjärnan var ett sätt 

att visa vår uppskattning till de som 

troget stöttat vår kyrka under många 

år, men besöket var även ett sätt att 

lära känna dem lite bättre och 

framförallt för den yngre 

generationen att få tillfälle att prata 

med dem. 

I november utlyste vi efter frivilliga 

som skulle tänka sig att besöka en 

eller två medlemmar. Flera 

ungdomar samt andra 

församlingsmedlemmar anmälde 

sitt intresse och med deras hjälp så 

kunde vi dela ut 18 julstjärnor innan 

jul. Gensvaret har varit fantastiskt, 

och många har hört av sig och 

berättat hur trevligt och uppskattat 

besöken var för ALLA inblandade. 

Vår svenska bakgrund förenar oss, 

men under samtalen så kom det 

fram andra gemensamma nämnare.  

Här är några axplock: Bertil och 

Anette upptäckte att de delar 

samma intresse för segling, Åsas 

besök hos Anne-Marie slutade med 

en spontan manikyr, Arne och 

Christina upptäckte att de har 

samma födelsedag, Cathrine pratade 

med Lukas och Jakob i över en 

timme, Ethel gav Åsa ett par 

stickade tofflor och Berndt och 

Alexandra har bestämt att de ska äta 

middag tillsammans! Vilka 

fantastiska medlemmar vi har, både 

gamla och unga!  

Ett stort TACK till alla som ställde 

upp mitt i julrusningen för att ta sig 

tid att besöka våra härliga 

församlingsmedlemmar.  Dessa 

kontakter sträcker sig över flera 

generationer och vi hoppas att vi 

kan fortsätta det goda samarbetet 

mellan medlemmar oavsett ålder. 

Förhoppningsvis kan vi besöka 

ännu fler nästa år. 

God fortsättning! 

      Christina Keighren 
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Lördagsträff för barn och familjer 
lördagen den 16 januari kl 13 - 15 

Ett nytt program för barnfamiljer erbjuder vi på lördagseftermiddagar 

i kyrkan cirka en gång i månaden. Ylva Dahl Dimitrieff håller i 

trådarna, men avsikten är att föräldrarna skall delta aktivt i 

programmet.  

Välkommen att prova på. 

Agricola får ny präst  

Den 17 januari installeras Pastor Matti 

Kormano som Agricolaförsamlingens nye 

kyrkoherde.  Pr. Matti gjorde för ett antal år 

sedan sin praktikanttjänstgöring vid Agricola, 

så han är inte helt okänd för oss.  

Vi är alla inbjudna till 

installationsgudstjänsten kl. 15.00, som blir 

en gemensam gudstjänst för alla församlingar 

som har sitt hem i Agricola-kyrkan. Efter 

gudstjänsten bjuder Agricola till middag i 

källarsalen.  

Det är ingen svensk gudstjänst denna söndag.   

Ny studiecirkel om Martin Luther 

I år ska vi uppmärksamma det kommande 500-årsjubiléet av att 

Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg 1517 med en 

studiecirkel om just denne man. Han är ju en central figur i den 

kristna kyrkans utveckling.  

Boken vi ska utgå från heter "Luther själv – Hjärtats och glädjens 

teolog”, och lyfter alltså fram den mer lättsamma sidan i Luthers 

personlighet och lära. Den har ju under årens lopp hamnat lite i 

skymundan, och Luther har ofta kommit att associeras till plikt och 

allvar, synd och skuld.  

Under vårterminen ska vi under fem träffar lära känna denne gladare 

Martin Luther, med början söndagen den 24/1. Vi träffas i Svenska 

rummet kl 14, och de övriga träffarna är planerade till den 21/2, 13/3, 

17/4 och 1/5.  Ingen föranmälan behövs. 

Välkommen!       Lilian 
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Semlorna serveras den 7 februari 

I år när påsken kommer extra tidigt, infaller 

fastlagssöndagen redan den 7 februari. Agnetha 

Hertzwall och Eva Cavaco står för kyrkkaffet den 

dagen. Kom och smörj kråset! 

 
Familjegudstjänst med Agricola och St. Andrew’s 

Alla hälsas välkomna till en gemensam familjegudstjänst söndagen den  

14 februari, tillsammans med Agricolas och St. Andrew’s Estonian 

församlingar. Gudstjänsten kommer att vara mest på engelska och därför 

lämplig för alla våra tvåspråkiga familjer. 

Gudstjänsten börjar kl. 11.00 och leds av Agricolas pastor Matti Kormano 

med assistans av pastor Kalle Kadakas och vår egen Tommy Svensson. 

Förre kyrkoherden i Agricola, Markku Suokonautio kommer också på besök. 

Efter gudstjänsten serveras lunch. 

Welcome!   Välkommen!  Tervetuloa!    Tere tulemast! 

 

Kyrkostämma efter kyrkkaffet  
28 februari kl. 17.30 

Den 28 februari  hålles församlingens årliga kyrkostämma.  Om du har 

frågor angående kyrkans verksamhet eller kyrkostämman, kan du kontakta 

ordföranden i kyrkorådet, Solveig Lalla.   

Om du vill vara med och arbeta i kyrkorådet är 

du välkommen att kontakta valberedningens 

ordförande, Ylva Dahl. 

Kom och gör din stämma hörd på 

stämman! 

 

Önskepsalmer  

Den 21 februari håller pastor Tommy en gudstjänst på temat önskepsalmer.  

Normalt väljer ju prästen psalmerna, men just den här dagen har du chansen 

att kunna deltaga i psalmvalet. 

Lämna dina önskemål direkt till Tommy eller lägg en lapp i den gula 

brevlådan i trapphuset på kyrkan. Du kan givetvis också skicka din önskan 

per epost.  
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Fika och lunch på torsdagar  

Den 14 januari fortsätter vi med Öppet Hus på torsdagar kl. 12 - 14.30.  

Eftersom den dagen är den första torsdagen sedan vi startade terminen 

serverar Lilian en läcker lunch. 

14 januari 18 februari 17 mars 

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

och en med kött. Detaljer om menyn mejlas ett par dagar innan.  

De övriga torsdagarna blir det kaffe och Guns härliga våfflor med sylt och 

vispgrädde.  Tommy  leder som vanligt underhållningen med allsång och 

dragspelsmusik. 

Välkommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som stärker andra får själv ny kraft. (ordspråksboken)
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Församlingsporträtt av Familjen Byhno. 
                 
För drygt ett år sedan landade Fras 

Byhno med fru och barn på 

Pearson airport. Thorbjörn Eklund 

och jag var där tillsammans med 

Fras’ föräldrar för att möta dem, 

eftersom vi i Svenska kyrkan varit 

med och sponsrat deras 

invandring till Kanada. Då hade 

de levt gömda i en kyrka i Sverige 

för att inte bli utvisade tillbaka till 

Irak, sedan de fått avslag på sin 

asylansökan. Den hjälpen är de 

mycket tacksamma för, och de 

saknar en del av de vänner de fick 

där. Tack vare att de därifrån 

kunde invänta tillstånd att flytta 

till Toronto, ser deras liv idag 

mycket annorlunda ut. 

Sedan ankomsten till Kanada har 

de bott hemma hos Fras’ föräldrar, 

som redan bodde i Toronto . Med 

tiden ska Fras och hans fru Niam 

skaffa egen bostad, men tills 

vidare fungerar det bra som det är. 

Tidigt i februari i år fick Fras jobb 

på Best Buy, och i somras blev det 

till en fast anställning. Visserligen 

är Fras klart överkvalifierad för 

jobbet han har nu, men det är en 

första fot in på den kanadensiska 

arbetsmarknaden – och inkomst! 

Han är IT-ingenjör, och även om 

han arbetar med datorer på Best 

Buy, skulle han med tiden vilja 

göra något lite mer utmanande. 

Kanske undervisa på universitet 

eller högskola här, vilket han 

gjorde flera år i Irak innan 

familjen var tvungen att fly.  

Niam är för närvarande hemmafru 

och tar hand om sonen David, som 

bara är 2 år gammal, samt hjälper 

sina svärföräldrar med dagliga 

bestyr. Dottern Sandra har fyllt 5 

år, går i skola och har redan lärt 

sig bra engelska. Båda barnen 

verkar trivas fint i sin nya miljö. 

Niam funderar på att om några år 

vidareutbilda sig här, gärna inom 

IT, men just nu tar hon kurser på 

LINC (Language Instruction för 

Newcomers to Canada) för att 

bättra på sin engelska.  Och 

medan hon är där, får David leka 

med barn till Niams 

studiekamrater, eftersom LINC 

erbjuder sina deltagare barntillsyn. 

Den 2 december kommer alltid att 

vara en speciell dag för familjen 

Byhno. Den dagen packade de 

sina väskor och åkte till Arlanda 

för resan till Toronto, via London, 

med sina kanadensiska 

immigrationsdokument i 

handbagaget. ”Vårt nya liv 

började den 2 december 2014”, 

säger Fras. ”Den dagen räddade 

min familjs liv.” Och vi är så 

glada att ha dem här och önskar 

dem lycka till i fortsättningen! 

        

Lilian Junkin 
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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.  Kom gärna kl. 12.00 och var 

med på torsdagslunch eller kaffe med våfflor.  

Birkagruppen träffas efter överenskommelse i Svenska rummet i 

Agricolakyrkan. Birka ordnar kyrkkaffe, basarer, middagar, utflykter, 

och andra samlingar.  Ordförande är Anne-Marie Johansson 416-299-

4575. Hjälp är alltid välkommen. 

Kom och pyssla.  Birkas hantverksgrupp håller till i Svenska 

rummet och träffas efter överenskommelse. För information ring 

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

Vi välkomnar tacksamt kreativa medhjälpare. 

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 Raul Selberg 

416-467-0886.  

KALENDER  

Söndag 24 jan. – Studiecirkel start 

Torsdag 14 jan. – Torsdagslunch 

Söndag 14 feb. – Gemensam 

familjegudstjänst  

Torsdag 18 feb. – Torsdagslunch  

 

 

 

Söndag 28 feb. – Kyrkostämma   

Lördag 13 mars – Påskbasar   

Torsdag 17 mars – Torsdagslunch 

Söndag 27 mars – Påskdagen med 

       påskbuffé 

 

Döpta 

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

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

Emelie Louise Dages, och 

Mathilde Eloise Aubin 

den 30 december 2015, i Montreal 

Guds välsignelse över deras liv i Kristus. 
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Kanada börjar med Electronic Travel Authorization   
Med början den 15 mars 2016 måste alla, som flyger till Kanada på svenskt 

(eller annat ”visa exempt”) pass, ansöka om Electronic Travel Authorization 

(eTA).  Utan eTA får du inte gå ombord på flyget.  Du ansöker om eTA via 

internet, och betalar med kreditkort.  Hela processen tar endast ett par 

minuter. Din eTA är giltig i fem år, eller till dess ditt pass går ut. Den gäller 

endast för det pass du har när du ansöker, så om du skaffar ett nytt pass 

måste du också skaffa en ny eTA.    

Om du har svenskt pass och har Permanent Resident status och PR-card 

eller giltigt visum till Kanada, behöver du inte någon eTA för att flyga. 

Läs mera på  www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 

 

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) 

Britta Brand *  31 mars 1920, på Öland 

+  9 januari 2016, i Oakville,ON  

Gud välsigne hennes minne

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

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp


 

Ekonomisk Redovisning (ställning vid novmber månads slut)  
 

 
2015 2014 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $39,241 $45,658 

Gåvor från organisationer och företag $25,793 $5,000 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $35,252 $38,284 

Kyrkkaffe, middagar etc. $7,893 $5,043 

Basarer $12,819 $10,712 

Fundraisers $0 $5,314 

Övriga inkomster $3,630 $3,929 

Summa inkomster $124,628 $113,940 

   Utgifter 
  Anställd personal $27,840 $17,845 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $27,625 $25,864 

Tjänstebostad $25,000 $15,700 

Resekostnader $7,700 $8,873 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $2,000 $1,650 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $4,013 $4,074 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $6,050 $7,107 

Övriga utgifter $100 $213 

Summa utgifter $100,328 $81,326 

   Balans $24,300 $32,614 
  

  

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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Blott i det öppna. 

”Det enda som krävs för att 

ondskan skall segra,” skriver 

Simone Weil, ”är att det goda låter 

bli att göra något.” 

Dvs. att vi resignerar, ger upp. 

Blir handlingsförlamade. Den 

risken finns uppenbarligen. Att vi 

tycker att problemen är så stora, så 

oåtkomliga för oss vanliga 

människor att vi ger upp tanken på 

helheten och bara inriktar oss på 

oss själva och vårt eget. Man 

tappar sammanhanget, förlorar 

meningen. 

”Alla andra tänker på sig, det är 

bara jag som tänker på mig.” 

Inför flyktingkatastrofen, 

miljöför-störingen och 

snedfördelningen av denna 

världens goda sägs det ibland: 

”Varför gör Gud ingenting?” 

Vad då gör? Förvandlar stenar till 

bröd? Svavelutsläpp till frisk luft? 

Flyktingkaravaner till trevliga 

utflykter? 

Gud har gjort något. Vi har 

påmints om det den gångna julen. 

Hur han lämnat sin himmel och 

stigit ner i mörkret, för att dela det 

med oss, vara hos oss, som en av 

oss. Inte som en trollkarl eller 

undergörare, utan som en som vill 

vinna vår kärlek. 

 

 

Det vi behöver få syn på och öva 

oss i är Jesu sätt att se på 

människan och samhället.  

Den sortens trygghet som bygger 

på fördomar och bristande 

kunskap måste bytas ut mot den 

levande och skapande trygghet 

som det är att våga bejaka sig 

själv med såväl sina förtjänster 

som sina fel och brister och ändå 

veta: någon vill mig, någon har 

mig kär. 

Följande judiska legend tål 

eftertanke. 

En rabbi frågade sina lärjungar när 

man kunde säga att dagen hade 

kommit:” När natten är förbi? När 

det är gryning?” 

Lärjungarna grubblade mycket på 

den underliga frågan och kom 

med olika förslag. Som t.ex.: 

Natten är förbi när man kan skilja 

ett får från en hund, en häst från 

en åsna osv. 

Men rabbin godkände inget av 

svaren. Till slut gav han själv 

svaret: 

”Natten är förbi och dagen har 

kommit, när du ser in i din 

medmänniskas ögon och i honom 

känner igen din broder och din 

syster. Då har det blivit ljus i ditt 

liv. Till dess lever du i mörker.” 

Kyrkoherden har ordet 



 

En av våra psalmer börjar så här: 

Blott i det öppna har du en möjlighet. 

Låser du om dig kvävs och förtvinar du. 

Och den fortsätter: 

Leva i världen omvänd till verklighet 

vänd mot Guds framtid 

följd av hans trofasthet. 

Mörkret du möter aldrig i ensamhet. 

Blott i det öppna ligger din möjlighet. 

 

Gud välsigne Dig! 

Tommy – präst  

 

Skatt på svensk pension 

Tillhör du gruppen svenskar i Canada, som får pension från Sverige? 

Visste du att en del av din svenska pension är befriad från skatt i 

Canada?  

Sverige och Canada har ingått ett avtal, Treaty E102416, the 

“Convention Between Canada and Sweden for the Avoidance of Double 

Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on 

Income”. Enligt detta avtal skall pension som är befriad från skatt i det 

ena landet (Sverige) också vara befriad från skatt i det andra (Canada). 

Den skattefria delen av din svenska pension är lika med det s.k. 

fribeloppet, som för taxeringsåret 2015 uppgår till SEK 34,265. Om din 

pension från Sverige överstiger fribeloppet skall du endast betala skatt i 

Canada på den överskjutande delen.  Avdraget göres på Line 256 i din 

kanadensiska tax return. Du bör skicka med en förklaring som hänvisar 

till ovanstående avtal.  Kontakta mig gärna för ytterligare detaljer. 

Läs också Pensionsmyndighetens upplysningar om skatt på svensk 

pension för utlandsboende:  

https://secure.pensionsmyndigheten.se/SkattForDigSomBorUtomlands.h

tml 

Claes Holmquist 

 

KOMPROMISS – Konsten att dela en kaka på ett sådant sätt att 
var och en tror att han fått den största biten. 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/SkattForDigSomBorUtomlands.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SkattForDigSomBorUtomlands.html
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Gudstjänster januari – mars 2016 

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

Dag Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Januari   

 17   2:a efter trett. d. 

15.00 Mässa  

Installation av Pr. 

Matti Kormano. 

Multicongr. service 

Tommy Svensson 

med flera. 

Elisabeth Claesson 

 

Celebration Dinner 

by Agricola –  

All welcome 

 24 Septuagesima 

16.00 Taizémässa  
Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Cia Leander 

Ylva Dahl 

 31 Kyndelsmässod. 

16.00 Gudstjänst 

 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Fras Byhno 

Solveig Lalla 

 

Februari    

  7 Fastlagssöndagen 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Agnetha Hertzwall 

Eva Cavaco 

 14 1:a i fastan 

11.00 OBS tid! 

Familjegudstj. 

med Agricola och 

St Andrew’s. 

Tommy Svensson 

Matti Kormano 

Kalle Kadakas 

Gun Svensson 

 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet 

 21 2:a i fastan 

16.00 Tema/önske- 

psalmer 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

 

Åsa Hellenberg 

Carin Porporo 

 28 3:e i fastan  

16.00 Mässa 

Kyrkostämma 

Tommy Svensson 

Fras Byhno 

Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 

Mars   

  6   Midfastosöndagen 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Agnetha Hertzwall 

Eva Cavaco 

13 

  

 

Jungfru Marie 

bebådelsedag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Claes Holmquist 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet 

20 

 

 

Palmsöndagen 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Sven Ericson 

Eva Cohen 

Solveig Lalla 

A-M Johansson 



 

Uppdatering av vårt adressregister 

I och med att mer och mer av vår kommunikation sker på 

elektronisk väg genom email, web sites, facebook etc. är det 

viktigare än någonsin att vi har din emailadress så att vi kan nå dig 

med våra utskick.  Kyrkonytt kommer fortfarande att publiceras 

både i elektronisk och tryckt form och du väljer själv vilken 

version du vill ha. 

Om du tillhör den allt större gruppen som får Kyrkonytt per email, 

har vi ju redan din emailadress och ingen åtgärd behövs från dig. 

Om du väljer att fortsätta att få din Kyrkonytt med posten, vore 

det dock bra om du kunde meddela oss din emailadress om du inte 

redan gjort så. På så sätt kan vi nå dig med snabb information 

mellan utskicken av Kyrkonytt. 

Om du inte längre vill ha Kyrkonytt, vänligen skicka oss ett 

meddelande per email, post eller telefon, så att vi kan ta bort 

ditt namn från vår adresslista.  Du kan också returnera ett 

oöppnat kuvert med Kyrkonytt genom att stryka över etiketten 

med din adress samt skriva ”RTS” (Return to Sender) på kuvertet.   

Kyrkonytt utkommer för närvarande med fem nummer per år.  

Vår kostnad för att skicka ut ett tryckt nummer av Kyrkonytt är nu 

cirka $2.10, inklusive porto. Om du vill fortsätta att få tidningen 

men inte har möjlighet att stödja kyrkan genom kollekt, ber vi om 

en frivillig prenumerationsavgift på $15.00 per år.  

Vi tackar på förhand för ditt stöd till Svenska kyrkan i Toronto. 

 

Under en resa i västra Ontario, kom en familj i kapp en 
hästdragen vagn.  Ägaren av vagnen, som var mennonit hade 
tydligen god humor, ty bak på vagnen satt en handmålad skylt 
som löd:  

”Energisnålt fordon. Går på havre och hö.  
  Varning – kliv ej i avgaserna.” 
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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 

 

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 19 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 Team Realty Inc., 

Brokerage                                                                                                            

905.737.0777   cell 416.553.4322 
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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 
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:  14 mars. 
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. 

Prenumerera på Kyrkonytt  

Du kan få Kyrkonytt som email eller med brevpost. 

Kontakta kansliet på  toronto@svenskakyrkan.se   

eller ring 416-486-0466. 

Om du flyttar eller byter emailadress  

Glöm ej att skicka din adressändring till kansliet. 

Gud vet alltid var du är, men vi gör det inte! 

 

  

Varmt välkommen! 
 

 

mailto:noak.lindqvist@svenskaskolan.ca

