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Nr 1 2017 Kyrkonytt 

Jag är världens ljus.  Den som följer 

mig skall inte vandra i mörkret utan 

ha livets ljus.   

                      Joh. 8:12  
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Kyrkorådet har ordet 

 

Kära Vänner, 

När ni läser detta är nyåret redan 

här, och jag hoppas att ni har alla 

haft en riktig fin jul.  Perioden fram 

till jul är en av de mest upptagna i 

vår kalender med många evene-

mang förutom våra vanliga guds-

tjänster.  Julbasaren, luciafirandet, 

och julkonserten ger oss alla 

möjligheten att uppleva vår kultur, 

och det syns att särskilt vid denna 

årstid vill vi följa våra svenska 

traditioner och dela dem med våra 

familjer.   

Vid julbasaren väntade folk som 

vanligt bakom dörren på att vi 

skulle öppna, för att få största 

urvalet av våra goda bakverk och 

pyssel.  Och julstämmning var i full 

fart med doften  av lussekatter i 

luften och julmusik som spelades i 

bakgrunden.   

Några veckor senare var det redan 

första advent, då vi hade 

trumpetare, en liten kör och 

solosång av Sven Ericson som 

förgyllde vår gudstjänst;  musiken 

och sången gjorde att stämningen 

kändes riktigt högtidlig.  

Den 11 december, vid luciafirandet, 

var kyrkan helt full med folk, och 

unga röster höjdes i ljuvlig sång, 

även om det var verkligt vinter-

väder ute denna kväll med mycket 

snö.  

Redan följande söndag var det dags 

för julkonserten med Toronto 

Swedish Singers.  Då var kyrkan 

igen fylld med folk, däribland  

några på besök från Sverige. 

Stämningen och sången var härlig. 

Efteråt samlades folk i salen för 

kaffe, lussekattor och glögg och för 

att prata med nya och gamla 

bekanta. 

Sedan var det jul, och efter 

juldagsmässan njöt deltagarna av 

skinksmörgås och julgröt innan det 

var dags att resa hem. Så det bjöds 

många möjligheter att besöka 

kyrkan och ta ett paus ur vardagens 

jäkt för att söka lite vila och ro.  

Gott Nytt År till er alla.  

Välkommen till din kyrka. 

Linda Kukk 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 

Bro Management Inc. 
Accounting and Bookkeeping Services 

Contact Sally Ogren at 416 451 2163 
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Julgransplundring 

 
söndagen den 15 januari 2017   
kl 16.00 

 
 

Den 15 januari, firar vi familjegudstjänst. Efteråt är alla välkomna till 

Svenska skolans traditionella julgransplundring. 

Det blir dans runt granen till dragspelsmusik av pastor Tommy, samt 

servering av korv med bröd för barnen och härlig fika! 

 

 

Mat och prat på torsdagar  

Varje torsdag träffas vi i kyrkan för mat och prat.  De flesta torsdagar har vi 

våffelkafé kl 12.00.  Vi börjar igen efter julpausen med kaffe och Guns 

härliga våfflor den 12 januari.  Torsdagen den 19 januari  kl 12.30 blir det 

extra festligt med församlingslunch, bestående av Lilians hemlagade soppa 

och pastagratänger.  

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. 

 

12 januari  våffelkafé 

19 januari lunch 

26 januari våffelkafé 

2 februari våffelkafé 

9 februari våffelkafé 

16 februari våffelkafé  

23 februari våffelkafé 

2 mars lunch 

9 mars våffelkafé 

16 mars våffelkafé 

23 mars våffelkafé 

30 mars våffelkafé 

6 april lunch 
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Välkommen på jazzmässa – musik och tapas  
söndagen den 12 februaril kl. 18.00  Obs. tiden 
Jazzmässan i våras blev en dundrande succé, så nu  

kommer den tillbaka med samma band som förra gången.  
Magnus Hjerpe, gitarr 
PJ Andersson, trombon 
Antonius Budi Winarto, bas 
Bruce Tatemichi, piano och saxofon  

Efter mässan blir det mera jazz i källaren medan  

vi får njuta av en tapastallrik med munsbitar och  

vin eller annan dryck. 

Tapastallrik - $10.00, vin eller öl - $5.00. 

Anmälan till måltiden per email toronto@svenskakyrkan.se  

eller telefon 416-486-0466. 
 

 

 

 

 

 

 
Nästa studiecirkel 

 Vår studiecirkel 

om det högaktuella ämnet  

Islam och Västerlandet -  

möten, myter och motsättningar 
vilket också är titeln på den bok 

vi använder, började med en 

inledande träff den 4/12. Vi kan 

fortfarande välkomna ett par 

deltagare till i gruppen, som 

nästa gång träffas den 8/1 2017, 

kl.14 i Svenska rummet bakom 

kyrkans kansli. Kontakta Lilian 

Junkin för mer information 

och/eller anmälan! 
      Lilian Junkin

Studiecirkeln träffas kl 14 följande datum: 

 

5 februari 5 mars 2 april 7 maj 

Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med 
Välkommen att ringa Tommy Präst för själavårdssamtal 416-951-0870 

Det går också bra att skicka mejl och boka tid 
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Kyrkostämma efter kyrkkaffet  
26 februari kl. 17.30 

Den 26 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! 

 

Semlorna serveras den 26 februari 

I år infaller fastlagssöndagen den 26 februari. 

Agneta Hertzwall och Eva Cavaco står för 

kyrkkaffet den dagen. Kom och smörj kråset! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktmästaren till den nyss anlände:     

"Konferensen har nyss börjat. Gå in så tyst ni kan." 

"Sover dom redan?"   

Söndagen den 22 januari 2017 kommer ambassadör Per Sjögren att 

hålla ett anförande i Eglinton - St. George's United Church’s 

Compassionate Justice Speaker Series.  Titeln för hans anförande är  

 

The Swedish Model for a Fair and Inclusive Society 
 

Anförandet börjar kl. 12.30 och är öppet för alla. 

Fri entré. 

 

Adressen till Eglinton - St. George's United Church är 35 Lytton 

Blvd (ett kvarter väster om Yonge, i höjd med Sporting Life) 
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PÅSKBASAR 2017 
Lördagen den 1 april 
klockan 11.00 – 14.00 

Kom och köp allt du behöver för att fira påsk! 

Vi öppnar dörrarna och startar försäljningen redan klockan 11.00.  

Serveringen startar  kl. 12.00. 

-  

FÖRSÄLJNING av allt du kan önska dig till påsk: Påskris, 

dukar, servetter, 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! 
Svenska kyrkan 

25 Old York Mills Road 

416-486-0466 
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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  
 

Söndag 15 jan. –Julgransplundring, 

familjegudstjänst 

Torsdag 19 jan. – Torsdagslunch 

Söndag 12 feb. – Jazzmässa 

Söndag 19 feb. – Gemensam 

gudstjänst med Agricola 

Söndag 26 feb. – Fastlagsöndag, 

Kyrkostämma 

 

 

 

Onsdag 1 mars – Askonsdag 

Torsdag 2 mars – Torsdagslunch  

Söndag 5 mars – Temagudstjänst, 

kören sjunger Förklädd gud   

Lördag 1 apr. – Påskbasar 

Torsdag 6 apr. – Torsdagslunch   

Söndag 16 april - Påskdagen 

 

 

Jag frågade kyparen, ”Är den här mjölken färsk”? 
Han svarade, ”Snälla damen, för tre timmar sedan var den gräs". 

        Phyllis Diller   
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Församlingsporträtt:  Intervju med  Eva Cavacao 
  

 

KN: Eva, hur länge har du varit 

aktiv i Svenska kyrkan i 

Toronto? 

EC: Sedan 2005. 

 

KN: Vilka uppgifter brukar du 

hjälpa till med? 

EC: Allt möjligt, t ex att göra 

smörgåsar till kyrkans 

julmarknad och påskbasar, baka 

och ibland sälja bakverk och 

smörgåsar  och att se efter disken 

och städa upp i köket efter 

tillställningarna. Några gånger 

om året håller jag i kyrkkaffet 

tillsammans med Agneta 

Hertzwall. Jag var medlem i 

kyrkorådet i tre år och jag har 

hjälpt till vid 

midsommarfirandena, både med 

att dekorera majstången och varit 

i köket samt vid serveringen. 

 

KN: Kan du berätta lite om vad 

ditt frivilliga engagemang ger 

dig som person?  

EC: Det är roligt att träffa andra 

människor och man för 

möjlighet att prata svenska. Jag 

känner mig mycket tillfredsställd 

med att hjälpa till för att man 

känner att det är mycket 

uppskattat. Man bidrar till att 

sammanhålla den svenska 

församlingen.  

 

KN: Har du något speciellt 

minne, som du skulle vilja dela 

med dig av till Kyrkonytts 

läsare?  

EC: Det finns många fina 

minnen men ett speciellt var när 

jag var med i kyrkorådet då 

Svenska kyrkan i Toronto firade 

sin 60 årsdag.  I samband med 

jubileet kom många tidigare 

präster på besök, vilket var 

mycket trevligt.  

 

KN: Har du en hälsning till de 

som funderar på vad det innebär 

att ställa upp som frivillig i 

Svenska kyrkan i Toronto?    

EC: Kom och pröva på så 

märker du hur trevligt det är att 

kunna träffa många fina 

människor vid härliga 

sammankomster. 

 

   Ylva Dahl  
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Gudstjänster  januari 2017 - mars 2017 

Datum Söndag  Präst/kyrkvärd  Kyrkkaffe 

Januari  

15  2:a efter trett. d. 

16.00 Fam.gudstj. 

Julgransplundring 

Tommy Svensson  

Ylva Dahl 

Svenska skolan 

Claes Holmquist 

22  3:e efter trett. d. 

16.00 Mässa 

 

Tommy Svensson 

Lilian Junkin 

Gun Svensson 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

29 4:e efter trett. d. 

16.00 Mässa  
Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Elisabeth Claesson 

Sally Ögren 

Februari 

5  Kyndelsmässod. 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 

Fras Byhno 

Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 

12  Septuagesima  

18.00 OBS. tiden! 

Jazzmässa  

Tommy Svensson 
Claes Holmquist 

Gun Svensson 

med flera 

19 

 

 

Familjemässa m. 

Agricola 

11.00 OBS. tiden! 

Tommy Svensson 

Matti Kormano 

Gun Svensson 

Elisabeth Claesson 

Christina Chaiet 

26 Fastlagssöndagen 

16.00 Mässa 

Kyrkostämma 

Tommy Svensson 
Sven Ericson 

Eva Cohen 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

Mars 

1 Askonsdag 

19.00 OBS: tiden! 

Mässa m Agricola 

Tommy Svensson  

Matti Kormano 

Elisabeth Claesson 

Ingen servering 

5 1:a i fastan 

16.00 Temagudstj. 

Kören sjunger 

Förklädd gud 

Tommy Svensson 

Linda Kukk 

Camilla DeMelo 

Ulrika Palm 

12 2:a i fastan 

16.00 Mässa 
Tommy Svensson 
Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

19 3:e i fastan 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson 
Fras Byhno 

Elisabeth Claesson 

Christin Chaiet 

26 Jungfru Marie 

bebådelsedag 

16.00 Mässa 

Tommy Svensson  

Christina Keighren 
Carin Porporo 

Åsa Hellenberg 



 

 

10 

Lektioner i svenska på kyrkan   

Undervisningen i svenska på Svenska kyrkan fortsätter under 

vintermånaderna med 8-veckorskurser från mitten av januari till slutet 

av mars. Nybörjargruppen träffas kl 19-21 på onsdagkvällar, 

fortsättargruppen tisdagkvällar kl 19-21 och den avancerade gruppen 

på lördagseftermiddagar kl 13-15. Grupperna träffas i Svenska 

rummet bakom kyrkans kansli. Kostnaden för 8 veckor är $120, varav 

en del går till att stödja kyrkans verksamhet. Lärare är Lilian Junkin, 

som även förser deltagarna med allt material som behövs..  

För mer information, kontakta Lilian på lilian.n.junkin@gmail.com. 

 

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) 

Nils Lennart Lood    *  31 juli 1933, i Malmö 

+ 13 december 2016, i Toronto  

  

Gud välsigne hans minne 
 

 

Förklädd gud 

År 1940 skrev den kände svenske tonsättaren Lars Erik Larsson en 

lyrisk svit till Hjalmar Gullbergs dikt Förklädd gud. Texten ingick i 

diktsamlingen Kärlek i tjugonde seklet som Gullberg skrev 1933.  

Texten tar sitt motiv från den grekiska mytologin och är en upp-

maning till humanism, något som var nog så aktuellt med tanke på  

att 2:a världskriget vid uruppförandet den 1 april 1940 pågått i sju 

månader. Musiken tillhör Larssons nyromantiska produktion och är 

ett av Sveriges mest älskade körverk.   

The Toronto Swedish Singers kommer att framföra Förklädd gud  

i gudstjänsten söndagen den 5 mars kl. 16. Solister är Brigitte Bogar 

(soprano) och Jason Lamont (tenor). 

Välkommen 

mailto:lilian.n.junkin@gmail.com
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Ekonomisk Redovisning (ställning vid november månads slut)  

 
2016 2015 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet $44,378 $39,241 

Gåvor från organisationer och företag $19,273 $25,793 

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner $38,527 $35,252 

Kyrkkaffe, middagar etc. $9,467 $7,893 

Basarer $13,055 $12,819 

Övriga inkomster $2,451 $3,630 

Summa inkomster $127,151 $124,628 

 
 

 Utgifter  
 Anställd personal $34,950 $27,840 

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen $28,435 $27,625 

Tjänstebostad $26,950 $25,000 

Resekostnader $9,176 $7,700 

Bidrag till Eastern Synod, donationer $2,185 $2,000 

Inköp för basarer, servering och fundraisers $2,589 $4,013 

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt $10,388 $6,050 

Övriga utgifter $200 $100 

Summa utgifter $114,873 $100,328 

   Balans $12,278 $24,300 

 
 

  

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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2014 

 
 

 

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 Salesperson                                                                                                                

marieagay@sympatico.ca                                                                                                                               

Right at Home Realty Inc.                                                                                                               

416-391-3232   cell 416.553.4322 
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Våga Tro. 

”Jag skulle vilja våga tro”. Så börjar 

en av våra psalmer. Inte så sällan 

har man som präst mött den bönen. 

Kanske du känner igen den hos dig 

själv. 

”Jag skulle vilja våga tro – men jag 

kan inte.” 
 

När man säger så är det förstås 

mycket som kan ligga bakom. En 

bitter erfarenhet man gjort, en 

människa man litade på som svek, 

orättvisorna i världen osv. 
 

Men väldigt ofta hänger det sam-

man med ens uppfattning om vad 

tro är, vad man menar med att tro. 
 

Och då är det nog så, att vi inom vår 

kultur långt ner i märgen har fått för 

oss att tro är en intellektuell akt, 

något som hör hemma i den vänstra 

hjärnhalvan och har med analys, 

förnuft, intellektuell stringens att 

göra. 
 

Tro är för oss att hålla något för 

sant, att bejaka en massa trossatser 

och dogmer. 
 

Som t.ex. jungfrufödelsen, eller att 

Jesus kunde gå på vattnet. Kan man 

inte uppriktigt tro på detta, då har 

man ingen tro, tror man. 
 

För oss är trons motsats tvivel. 

”Kan det vara möjligt? Kan det 

verkligen ha gått till så? Om Gud är  

 

kärleken, varför…?” 
 

Jag skulle vilja tro – men jag kan 

inte. 

”Vi kan inget göra, det blir som det 

blir, que será, será.” 
 

Nej, säger Jesus, tro, så går det! 

För honom är tro att se på ett annat 

sätt. Att se möjligheterna och 

hoppets tecken. 

Att se medmänniskan på ett nytt 

sätt, som någon värd att älska. 

Jesu sätt att se skapar under, helar 

brustna och trasiga människor, ger 

dem deras människovärde tillbaka. 
 

Vi kommer ihåg den urgamla 

berättelsen om hur Jakob brottas en 

hel natt med Gud själv och till sist 

besegras genom att Gud slår höften 

ur led på honom. Poängen i den 

historien formuleras träffsäkert i 

boken ”Min bibel berättar”: ”Du får 

vad du har blivit lovad. Du har 

hållit ut, sa mannen, när han rest sig 

upp. Du är inte en sådan som är 

bekväm och bara lämnar allt åt 

Gud. Nu vet du: Den som förtröstar 

på Gud måste kämpa. 
 

Allt för ofta säger vi: ”Varför gör 

Gud ingenting?” 

I stället borde vi be: ”Hjälp oss att 

höra det rop du har hört, förstå den 

nöd du har förstått, tjäna den 

mänsklighet du har tjänat.” 

Gud välsigne Dig! 

  Tommy – präst 

  

Kyrkoherden har ordet 
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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 yamidahl@yahoo.se 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 cia.leander@svenskakyrkan.se 
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:  1 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 tre 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 Peter 

Olsson på olsson_p@yahoo.com    

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! 

 


