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Kyrkorådet har ordet 

 

 

Kära Vänner, 

Ännu en sommar då vi kunde sitta i 

vårt fina, varma väder i Toronto och 

skicka en tanke till släktingar och 

vänner i Sverige och på andra håll i 

Europa.  Industrisemestern där i juli 

blev kylig och ruggig och 

sommaren anlände lagom till 

kräftpremiären den 8 augusti, och 

som förresten inte längre är 

fastställd i lag. Den enda lag som 

idag gäller för kräftor i Sverige är 

den med dillkronorna där 

godingarna ligger i väntan på att 

avnjutas.    

Vårt midsommarfirande i parken 

bakom kyrkan hölls i härligt 

sommarväder. Med lärdom av 

fjolårets stekheta lunch i solgasset, 

valde vi i år att äta inne i för-

samlingssalen, för att sedan flytta ut 

till parken för dans kring midsom-

marstången följd av kaffe och 

jordgubbstårta.  En fin dag som vi 

hoppas kunna upprepa nästa år.  Ett 

stort tack till alla som hjälpte till 

med arrangemangen. Vi behöver 

många frivilliga till midsommar-

festen. Jag hoppas att just du kan 

ställa upp nästa år!  

I mitten juli reste jag med vår 

folkdansgrupp under Raul Selbergs  

 

 

ledning  till den skandinaviska 

folkfestivalen i Jamestown NY, 

cirka en timmes bilväg söder om 

Buffalo.  Just till Jamestown 

utvandrade många svenskar i slutet 

av arton- och början av nitton-

hundratalet. År 1920 var 18% av 

befolkningen i Jamestown födda i 

Sverige!  Deras ättlingar, idag 

bestående av andra och tredje 

generationens svenskar, upprätt-

håller sitt svenska kulturarv på ett 

enastående sätt.  Det är en ära för 

oss att få vara med och visa upp 

vårt folkdanslag på denna festival.  

Som du säkert känner till kommer 

Tommy och Gun Svenssson tillbaka 

till Canada på ytterligare ett år.  I 

slutet av september hälsar vi dem 

varmt välkomna till deras andra 

hem här i Toronto.   

Under hösten kommer kyrkan 

återigen att ha ett brett utbud av 

gudstjänster och aktiviteter.  Jag 

hoppas att du har möjlighet att 

deltaga i någon eller några av dem.  

Vi vill gärna se dig här.  

Välkommen till din kyrka i höst! 

    Claes Holmquist 

 

                Detta Kyrkonytt har ingen sponsor 
                Din firmas namn kunde ha stått här!



    

Lektioner i svenska på 
kyrkan     
 

Även denna termin blir det tre 

grupper som studerar det svenska 

språket i Svenska Rummet innanför 

kyrkans kansli. Lärare är liksom 

tidigare Lilian Junkin. 

Nybörjargruppen träffas lördag  

kl 11 - 13 med början den 17/9,  

och den är för dem som (nästan) 

helt saknar förkunskaper i svenska. 

Den avancerade gruppen tränar 

också sin svenska på lördagar,  

kl 13.30 - 15.30, men börjar inte  

 

förrän helgen därpå, den 24/9.  

Den 21/9 börjar fortsättnings-

gruppen,som träffas onsdag kväll  

kl 18.30 - 20.30.  

Varje kurs pågår i 8 veckor och 

kostar $120, varav en del går till att 

stödja kyrkans verksamhet (med 

kvitto för avdrag på skatten). För 

mer information, kontakta Lilian på 

lilian.n.junkin@gmail.com. 

 
Mat och prat på torsdagar 

Den 22 september börjar vi igen med lunch eller våffelkafé på kyrkan.  Den 

första torsdagen har vi församlingslunch kl 12.30, som vanligt bestående av 

Lilians hemlagade soppa och pastagratänger. Därefter blir det våffelkafé kl 

12.00 fyra torsdagar i rad med nästa lunch kl 12.30 den 27 oktober. Efter 

fyra veckor med våffelkafé blir det sedan lunch igen den 1 december kl 

12.30, före julens alla aktiviteter. 

Till både lunch och våfflor tar Tommy med sig dragspelet, och ibland har 

Gun med sig några kluriga aktiviteter att smälta maten till. Anmälan i förväg 

till kyrkans kansli är önskvärd men inte nödvändig. 

Alla välkomna! 
 

 22 september  kl 12.30  lunch 

 29     kl 12    våfflor 

   6 oktober kl 12       våfflor 

 13   kl 12       våfflor 

 20   kl 12       våfflor 

 27  kl 12.30  lunch 

   3 november kl 12       våfflor 

 10   kl 12       våfflor 

 17   kl 12       våfflor 

 24  kl 12       våfflor 

   1 december  kl 12.30  lunch   

mailto:lilian.n.junkin@gmail.com
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“Frukostklubben” 

Välkomna till den nya ”Frukostklubben”.  Vi träffas lördagar mellan 9.00 

och 11.00  i Svenska kyrkan, med start den 24 september.  Markera in det i 

din kalender redan nu!                           

Vi börjar med en enkel frukost, kaffe, te 

och juice, och så varierar vi med bagels, 

flingor, frukt, ost,  kanske ägg och 

pannkakor. 

Sedan blir det pyssel eller om man vill läsa 

eller lyssna på saga i läshörnan.   Därefter 

sång och en kort andakt tillsammans. 

Vi hoppas att din familj vill vara med – det är ingen åldersgräns.  Bjud gärna 

med dina vänner och bekanta. Kanske kan du även tänka dig vara med som 

ledare/hjälpare själv någon gång. 

Vi tycker det skall bli jätteroligt! 

Allt gott. 

För mer information: Kontakta kyrkans kansli på 416-486-0466 eller  

toronto@svenskakyrkan.se 

 

Höstkonsert med Toronto Swedish Singers  

söndag 25 september kl 16.00 

I stället för gudstjänst denna söndag, 

kommer Toronto Swedish Singers att ge en 

höstkonsert i kyrkan.  

Konserten är gratis men en frivillig 

donation mottages tacksamt.  Intäkterna 

kommer att doneras till lokala välgörenhetsorganisationer.   

Programmet består huvudsakligen av svensk och nordisk körmusik. 

Pr. Tommy kommer att hålla en kort betraktelse i 

konserten.  

Vanligt kyrkkaffe med dopp serveras efteråt. 

 Välkommen 
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Konfirmationläsning 

Att konfirmeras är ett erbjudande som vi vill ge till dig som är född 2003 

eller tidigare. 

Det innebär en tid då du tillsammans med andra ungdomar och oss ledare får 

fundera över det som är livet.   

 Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När  
 du är konfirmand finns möjlighet att reflektera över din relation till  
 Gud, till andra människor, till dig själv och hela den värld vi lever i. 

Frågor och diskussioner blandas med roliga aktiviteter. Tillsammans tar vi 

oss igenom livets stora och små frågor.  Vi pratar om allt mellan himmel och 

jord och vi vill att du ska få fundera. 

Vi startar upp med en träff med dig och dina föräldrar söndagen den 25 

september efter den engelska gudtjänsten kl.11:30.  Pizza lunch serveras.   

Då kan vi bl.a. prata om hur vi skall lägga upp konfirmationstiden. 

Anmälan:  Någon formell anmälan behövs inte.  Kom bara till mötet den 

25 september.  För information kontakta expeditionen  på 416-486-0466 

eller email toronto@svenskakyrkan.se 

 
 Pastor Matti Kormano   Tommy - präst  

 
Tacksägelsegudstjänst    

söndag 9 oktober kl. 16.00 

Under Tacksägelsedagen tackar vi Gud för de gåvor 

jorden ger.  

Ett bra sätt att tacka för detta är att dela med sig av sitt 

överflöd. Ta gärna med en matdonation till Daily Bread 

Food Bank och lämna i insamlingslådan i kyrkans foajé. 

 

 
Pyssel Workshop  

lördag 15 oktober 

Vi träffas kl 10.00 i Svenska Rummet 

på kyrkans expedition. Kom och hjälp 

oss pyssla inför kyrkans Julmarknad, vi 

behöver nya fräscha ideér.  Vi bjuder på 

lätt lunch och fika.  
  

mailto:toronto@svenskakyrkan.se
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Pilgrimsvandring i Rouge National Urban Park 

lördag 1 oktober 

Höstterminens pilgrimsvandring sker i Rouge National Urban Parks vackra 

naturområde i östra Toronto.  

Pilgrimsvandringen börjar med en 

presentation av alla som deltar. Vid 

varje rast håller vi en kort meditation. 

Vandringen som är cirka 5 km 

inbjuder till stillhet under både 

gemensamma samtal och enskild 

tystnad. Många pilgrimsvandrare 

uppskattar ofta tid för både egen 

reflektion och utrymme för att dela 

tankar med andra. Vi håller rast 15 

minuter efter varje vandringstimme 

med en långrast mitt på dagen för 

mässa i det fria och medhavd lunch. 

Till vandringen bör du ha med dig: 

 Bekväma och ingångna skor 

 Kläder efter väder 

 Lunch med varm och/eller kall dryck 

 Frukt, nötter eller något annat att tugga på 

 Sittunderlag (kyrkan har 5 att låna ut – kontakta Claes) 

 Vandringsstav, anteckningsbok och en hatt är också bra att ha 

Anmälan görs till kansliet: 416-486 0466 eller toronto@svenskakyrkan.se  

Detaljer om samlingsplats och tid meddelas senare till de som anmält sig.   

Rouge National Urban Park är Canadas första nationalpark i en stad.  Den 

bildades 2016 efter ett gemensamt projekt där de federala och provinciella 

regeringarna, kommuner och andra parter såsom Toronto Region Conservation 

Authority och Toronto Zoo, gick ihop och bidrog med markområden så att en 

sammanhängande park kunde bildas.  Parken ligger i gränsområdet mellan 

Toronto, Markham, Pickering och Uxbridge och administreras nu av Parks 

Canada. Stora delar av parkens norra områden kommer även i framtiden att 

bestå av jordbruk i drift.    

Genom parken rinner Rouge River och Petticoat Creek och flera av dessas 

biflöden.  Toronto Zoo utgör också en del av parken. Vandringslederna i parken 

är under utveckling, men en del finns redan.  

Det kostar inget att besöka parken och på flera ställen finns fri parkering.   

Om du har frågor om Rouge National Urban Park, kontakta Claes Holmquist.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringsled i Rouge Park 

© 2015 Rouge Park  
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Köttbullsfest med Svenska skolan! 

Lördagen den 22 oktober, kl.16-19 

Årets köttbullsfest går under temat folkdans.  Vi lär oss att dansa 

folkdans! 

Vi får lära oss om folkdans och olika folkdräkter av Raul Selberg som 

är ledare i Folkdanslaget.  Sedan övar vi in en dans och uppträder för 

middagsgästerna. 

Kom gärna i folkdräkt om du har. 

Vill du bara deltaga i middagen är du välkommen kl.17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: $15 för vuxna och ungdomar över 12 år.  Barnen äter GRATIS. 

Anmälan senast den 18 oktober till kansliet 416-486-0466 eller per email 

till toronto@svenskakyrkan.se  

Om du vill hjälpa till på köttbullsfesten – kolla länken som läggs upp på 

kyrkans hemsida i början av oktober:  www.svenskakyrkan.se/toronto 

 

– Varför ser du så ledsen ut? 

– Jag har just läst en bok med ett mycket tragiskt slut. 

– Vilken bok då? 

– Min bankbok .....  

Meny 

Hemlagade köttbullar med lingon, 

gräddsås & potatis 

(vegetariskt alternativ finns) 

Ärtor 

Gurka & tomat 

Knäckebröd, smör & ost 

Måltidsdryck ingår 

Öl - $4 extra 

Efterrätt: 

Glass med chokladsås 

Kaffe och te 

Småkakor 
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Hej alla lucior, tärnor, stjärngossar och tomtar! 

Det börjar närma sig höst och vi sätter 

snart igång med Luciakören igen! Vi 

hade jätteroligt förra året och våra 

uppträdanden var mycket uppskattade. Vi 

hoppas att ni alla vill vara med i år igen.  

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! 

Ju fler vi är desto roligare blir det! 

Övningarna är som vanligt på söndagar 

kl.17:15 - 18:15 i kyrkan.  

Vi börjar söndagen den 16 oktober. 

Om ni har frågor, ring gärna Emma Eriksson (416) 436-5049 eller Mia 

Ekström (416) 289-8765. 

Ha det så bra tills vi ses!    Emma & Mia 

 
Nästa studiecirkel  

Vi, dvs Tommy och Lilian, planerar en ny studiecirkel på kyrkan, som 

startar med en introduktionsträff före gudstjänsten den 4 december, vilket är 

andra advent. Vi ses som vanligt kl 14, och varje träff pågår i cirka en 

timma. Då kan intresserade deltagare även skaffa sig den bok som gruppen 

ska utgå från, när studiecirkeln fortsätter i januari.  Lämplig 

mellandagsläsning!  

Ämnet är inte helt spikat ännu, men det lutar åt fokus på mötet mellan 

kristendom och islam både i historiskt perspektiv och – inte minst – i vår 

egen tid. Andra förslag är dock välkomna – mejla din idé till Lilian eller 

kyrkans kansli!  

Kanelbullens dag  

Sedan 1999 firar man i Sverige 

Kanelbullens dag på den 4 oktober.  

Med tanke på den framstående plats 

som fikat har i svensk matkultur är det 

kanske inte så konstigt.   

Här i Toronto firar vi på närmaste 

söndag, den 2 oktober.  Kanelbullarna till kyrkkaffet den dagen bakas av två 

av våra mest framstående bullbagare: Agnetha Hertzvall och Eva Cavaco.   

Kom och njut av de mest sagolika kanelbullar som står att finna!   



 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Den enda gång jag någonsin funnit nöje i att stryka kläder 

var när jag av misstag hällde gin i ångstrykjärnet.  
      Phyllis Diller 

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 

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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Öppet hus på torsdagar är det i Toppilasalen 

på kyrkan. Kaffe med våfflor varje torsdag kl. 

12.00. Oftast blir det allsång till Tommy Prästs 

dragspel eller någon lek. En gång i månaden 

serverar vi lunch kl 12.30. Anmälan till lunchen är önskvärd och 

göres till kyrkans expedition 416-486-0466 eller per email.  Lekrum 

finns för barnen.  

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, Toronto Swedish 

Singers övar i regel varje 

onsdag kl.19.00 i Agricola-

kyrkan.  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 Hösten 2016 

Torsdag 22 sept. – Torsdagslunch 

Lördag 24 sept. – Frukostklubb 

Söndag 25 sept. –  

Konfirmationsträff, Höstkonsert  

Lördag 1 okt. – Pilgrimsvandring 

Lördag 15 okt. – Pyssel Workshop  

Söndag 16  okt. – Luciaövning start 

Lördag 22 okt. – Köttbullsfest  

 

 

 

 

Torsdag 27 okt. – Torsdagslunch 

Lördag 29 okt. – Frukostklubb 

Lördag 5 nov. – Kyrkans Julbasar,  

Helgen 19 – 20 nov. 

 SWEA Harbourfront 

Torsdag 1 dec. – Torsdagslunch 

Söndag 11 dec. – Lucia 

Söndag 18 dec. – Julkonsert 

 

 

– Vilken snygg ögonskugga du har. Vad är det för märke?  

– Varuhusets nya svängdörr .....   
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Gudstjänster september - november 2016 

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

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

September 

11   16 e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Matti Kormano 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Anne-Marie 

Johansson 

Solveig Lalla 

18 17 e trefaldighet 

16.00 Gudstjänst   

  

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Fras Byhno 

Elisabeth Claesson 

m. fl. 

25  18 e trefaldighet 

16.00 Höstkonsert 

Toronto Swedish 

Singers 

Fras Byhno 

Kören 

Oktober  

  2  Den helige 

Mikaels dag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson  

Sven Ericson 

Eva Cohen 

Agnetha Hertzwall 

Eva Cavaco 

  9 Tacksägelsedagen 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet 

16 21 e trefaldighet 

16.00 Gudstjänst 

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Fras Byhno 

Carin Porporo 

Åsa Hellenberg 

23 22 e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson 

Camilla Demelo 

Ulrika Palm 

30 23 e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Fras Byhno 

Elisabeth Claesson 

Sally Öberg 

November  

  6 Sönd. e alla 

helgons dag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Elisabeth Claesson  

Anne-Marie 

Johansson 

Solveig Lalla 

13   Sönd. f 

domsöndagen 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 
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Fattig eller rik 

Läs gärna berättelsen om den rike 

mannen och Lasaros först. 

(Luk.16:19-31) 

Självklart handlar det inte om att 

vara rik eller fattig i ekonomisk 

mening. Felet med den rike mannen 

var inte att han var rik. Felet var att 

han inte såg världen därutanför.  

Den riken mannen är inte nödvän-

digtvis en hjärtlös människa. Han är 

troligen en mycket trevlig sällskaps-

människa, när han ställer till med 

fest bjuder han generöst och han 

oroar sig för sina bröder. Men han 

ser inte, alternativt vill inte eller 

orkar inte se Lasaros utanför porten. 

Här bränner det till. För den rike 

mannen kan mycket väl vara både du 

och jag. Globalt sett är vi det – rika – 

ja, om man jämför med Världens 

Barn.  

Men jag tänker inte så mycket på 

pengar och ägodelar utan snarare på 

hur vi ser på världen utanför vår 

egen. Vad är det vi inte vill se eller 

försöker undvika att se.? Kanske 

finns det någon som är ensam, någon 

som har sorg, någon invandrare 

utanför just din eller min dörr?  

Den rike mannen var så upptagen i 

sin egen värld att han varken såg 

eller brydde sig om Lasaros.  

Vad är det du och jag är så upptagna 

av att vi inte ser? 

Att inte se hur andra har det, att inte 

bry sig om världen utanför ens eget 

revir, det är verklig fattigdom. För 

Gud är tillvaron odelbar. Kärleken 

och rättvisan skall förverkligas 

radikalt och gränslöst. Här finns 

inget ”vi” och ”dom”.  

Gud finns inte bara någonstans där 

uppe i yttre rymden, han finns också 

här, i denna vår värld, på detta vårt 

klot. ”Högt i stjärnehimlen, kan vi 

dig ej finna, men i mänskovimlet är 

du hos oss Gud.”  

Det har Jesus lärt oss och visat oss. 

Att han finns här betyder ju, enkelt 

uttryckt, att han bryr sig. 

Det börjar med hans kärlek, se’n kan 

vår komma. Kanske till att börja med 

ängsligt sneglande på den konstiga 

människan bredvid mig, kanske 

ängsligt kvarhållande åtminstone 

någon jordisk trygghet eller ägodel 

för egen del. Men kärleken driver ut 

rädslan – så småningom. Inte heller 

det är ett krav eller hot eller dom för 

den som inte kommit så långt. Lika 

lite som man kan pressa sig att älska 

kan man  pressa sig att ta emot 

kärlek om man är ovan – och det är 

många. Men man kan kanske våga 

chansa, ta risken, släppa till sig för 

värmen – en liten bit i taget. 

Gud välsigne dig! 

Tommy – präst  

 

Kyrkoherden har ordet 
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–  På gamla dar känns det som om jag är helt ur form och min kropp har 
blivit slapp och fet.  Jag gick till min läkare för att kolla om något var fel.  
Allt var OK, men han gav mig råd att gå med i ett gym och börja motionera.   

Jag beslöt att ta en kurs på tio lektioner i aerobics för seniorer.  Jag böjde, 
vred, snurrade, hoppade upp och ner och svettades i en hel timme, men 
när jag väl hade fått på mig min leotard var lektionen redan över. 

Satellitförsamlingarna 

Vancouver 
Söndagen den 16 oktober kl 16.00. Gudstjänst i Danska kyrkan i 

Burnaby  med Tommy Svensson.  För mer information, kontakta 

Katarina Low 778-552-9956.  Kyrkkafé efter gudstjänsten. 

  

Varmt välkommen! 
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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

 3R3 
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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.:  Ylva Dahl  416-461-3351 
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 
Christina Keighren ckeighren@hotmail.com  647-502-9782 
Linda Kukk lkukk@bell.net 416-291-8392  
Cia Leander cialeander@svenskakyrkan.se 
Erik Wiersma erikwiersma@rogers.com 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:  16 oktober. 
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! 

 

mailto:noak.lindqvist@svenskaskolan.ca

