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Nr 3 2017 Kyrkonytt 

Med regnskurar gör du jorden mjuk, 

du välsignar det som växer. 

Du kröner året med goda gåvor, 

där du går fram gror feta skördar. 

                      Ps. 65:11-12  
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Kyrkorådet har ordet 

Utskicket av detta Kyrkonytt är sponsrat av 
 

Ärtsoppans Wenner 

Arrangörer av den populära middagen Allmänna Ärtor 

 

Kära Vänner, 

Så börjar då sommaren gå mot sitt 

slut.  Jag hoppas att du haft en bra 

sommar trots vädret. Gräsmattorna i 

Toronto är i alla fall grönare än på 

många år tack vare allt regn. Och 

faktiskt skärpte vädret till sig inför 

de två veckor som CNE var igång, 

så att besökarna fick en fin 

upplevelse.  

Midsommarfirandet i kyrkans regi 

var välbesökt med hela 120 

personer som lunchade, dansade, 

firade gudstjänst och fikade med 

jordgubbstårta ute i parken. Vi 

hoppas på lika många nästa år, men 

vi skulle vara tacksamma om flera 

kunde anmäla i förväg att de 

kommer och hjälper till så att 

Birkagruppen kan planera eventet 

bättre.  

Vid midsommarfirandet sade vi 

också tack och adjö till Tommy 

Präst och Gun som varit hos oss i 

hela tre år, och som från början var 

tänkt som ett.  De växte in i våra liv 

och hann bli riktiga Torontonians 

under tiden.  Vi önskar dem all 

lycka i framtiden och hoppas att de 

kanske kan besöka oss någon gång.  

Genom Lilian Junkins kontakter i 

Sverige lyckades vi i juli äntligen 

hitta en präst som har möjlighet att 

komma till hösten.  Han heter 

Anders Fehn och kommer från 

Göteborg. Anders presenterar sig 

och sin fru Inger längre fram i detta 

nummer av Kyrkonytt.  På grund av 

ett tidigare engagemang kan de inte 

komma till Toronto förrän i början 

av oktober, så till dess får vi fira 

våra gudstjänster med hjälp av 

Agricolas Pastor Matti Kormano 

och vår egen Lilian Junkin. 

Vi går nu mot hösten och jag vet att 

kören redan håller på att träna in 

både gamla och nya julsånger.  Den 

svenska kören, Toronto Swedish 

Singers, skulle gärna se att flera 

röster skulle vilja komma med.  De 

börjar få det glest i en del sektioner. 

Kom ut och prova på en onsdag.  

Det är inte för sent att börja i kören 

nu.  

Välkommen till din kyrka i höst 

Claes Holmquist 
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Mat och prat på torsdagar  

Gun Svensson startade programmet med 

våffelcafé och lunch på kyrkan på 

torsdagseftermiddagarna.  Det blev ett 

uppskattat drop-in där både unga och 

gamla träffades för några timmars 

samvaro.  Även om Gun nu har återvänt 

till Sverige fortsätter vi med detta 

uppskattade program i höst.  

De flesta torsdagar har vi våffelcafé kl 12.00, och en gång i månaden 

serveras församlingslunch bestående av Lilians Junkins hemlagade soppa 

och pastagratänger.  Luncherna börjar kl 12.30, och till dessa är vi  

tacksamma om du meddelar kansliet att du tänker komma, men det är inte 

nödvändigt.  

14 september  våffelcafé 

21 september lunch 

28 september våffelcafé 

  5 oktober våffelcafé 

12 oktober våffelcafé 

19 oktober våffelcafé  

26 oktober lunch 

  2 november våffelcafé 

  9 november våffelcafé 

16 november våffelcafé 

23 november våffelcafé 

30 november lunch 

  6 december våffelcafé 

13 december våffelcafé 

 

Önskas:  Föremål till utställning om samer och Sápmi*  

SWEA Toronto efterlyser föremål till en 

temautställning om samer i samband med årets 

julmarknad på Harbourfront Centre den 25 och 26 

november. Vi letar särskilt efter samedräkt, renhorn 

och renskinn, samiskt hantverk, t ex smycken av 

renhorn, tenntråd, trä- och rotslöjd mm. Om du har 

någon av dessa saker till utlåning eller annat som 

kan passa temat är du välkommen att kontakta 

Mona Horvath som är konstnärlig ledare för 

projektet: horvathm@sympatico.ca  eller Ylva 

Dahl, informationsansvarig: yamidahl@yahoo.se  

Tack på förhand!  
Ylva Dahl

 

*  Sápmi är samernas namn på sitt eget landområde i Norden och i Ryssland. 

mailto:horvathm@sympatic.ca
mailto:yamidahl@yahoo.se
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Köttbullsfest 

Lördagen den 14 oktober, kl.16-19 

Visst kan man hitta goda köttbullar i affären, men inga går upp emot 

mammas hemlagade.  Birkagruppen är ju inte precis din mamma, men de 

gör fantastiskt goda, hemlagade köttbullar som du kan njuta av på 

kyrkans köttbullsfest. Eftersom svenska köttbullar är världsberömda har 

vi till årets middag även bjudit in våra vänner från Agricola att komma 

och smaka på riktiga, hemlagade köttbullar. 

Om du missar gudstjänsten den 8 oktober, har du här också första 

chansen att träffa vår nya präst Anders Fehn och hans hustru Inger. 

Aktiviteter för barnen börjar kl 16.00, och om du endast vill deltaga i 

middagen är du välkommen kl.17.30. 

 

 

 

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

Anmälan senast den 11 oktober på ett av följande sätt: 

 –  via kyrkans hemsida:  www.svenskakyrkan.se/toronto  

     där du också kan förbetala via Paypal;  

 –  per telefon till kansliet 416-486-0466; 

 –  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 

Birkagruppen är tacksam för all hjälp. 

Undomar som anmäler sig och hjälper till vid middagen får räkna tiden 

som ”Community Involvement Hours” för Secondary School Diploma. 

Tag med ditt formulär för påskrift.  

Meny 

Hemlagade köttbullar med lingon, 

gräddsås & potatis 

(vegetariskt alternativ finns) 

Ärtor 

Gurka & tomat 

Knäckebröd, smör & ost 

Måltidsdryck ingår 

Öl - $4 extra 

Glass med chokladsås 

Kaffe och te 

Småkakor 
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Konfirmationläsning 

Konfirmationsundervisingen i år är avsedd för ungdomar födda 2004 eller 

tidigare, och är gemensam mellan den svenska och den finska/engelska 

Agricolaförsamlingen.  All undervisning sker på engelska.  Lektionerna 

hålles en gång per månad. 

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. Frågor och 

diskussioner blandas med roliga aktiviteter. 

Vi startar med en Homecoming Sunday, söndagen den 17 septemeber  

kl 11.00 am. Efter gudstjänsten, samlas vi för en BBQ lunch och fika.  Tag 

gärna med en kompis till första mötet. 

Någon formell anmälan behövs inte.  Kom bara till mötet den 17 september.  

För ytterligare information kontakta expeditionen  på 416-486-0466 eller 

email  toronto@svenskakyrkan.se  

      Välkommen  
Pastor Matti Kormano 

 

Hantverksdag med Birka 

Birkagruppen inbjuder till en hantverk- och 

pysseldag där du får pröva på att skapa prydnader till 

kyrkans julbasar i november.  Du blir instruerad av 

Birkas erfarna hantverkare.  Har du brist på fantasi, 

kom ändå.  Du kan alltid hjälpa till med målning och 

detaljer.     

Lördagen den 21 oktober kl 11.00 i Svenska Rummet på kyrkan. 

Lunchmackor och kaffe serveras. 

Har du frågor, kontakta Anne-Marie Johansson eller kyrkans expedition.  

 
 

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) 

Per Erik Boij   *  19 juli 1936, i Vaasa, Finland 

   +  30 juli 2017, i Toronto  

  

Gud välsigne hans minne 

mailto:toronto@svenskakyrkan.se
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Lektioner i svenska på kyrkan 

Nu i höst fortsätter under-

visningen i svenska språket på 

Svenska kyrkan. 

Lektionerna hålls i Svenska 

rummet innanför kyrkans 

kansli och erbjuds på tre 

olika nivåer.  

Nybörjargruppen 

utgår från inga eller 

möjligen mycket 

begränsade för-

kunskaper i svenska, 

fortsättningsgruppen 

bygger vidare på en 

begynnande språk-

färdighet som 

motsvarar nivån vid slutet av 

nybörjarkursen, och den avan-

cerade gruppen är för personer 

som redan kan föra ett samtal på 

svenska och läsa texter som är 

skrivna för svenska läsare.  

Nybörjargruppen träffas 

lördagar klockan 12 – 14;  

Avancerade gruppen träffas 

lördagar klockan 14 – 16; och  

 

Fortsättningsgruppen 
träffas onsdagar 

klockan 19 – 21. 

Varje grupp består av 

minst 4 och max 10 

deltagare, och höstens 

kurser pågår i 8 veckor 

med början under andra 

halvan av september (inga 

lektioner på långhelger).  

Priset för en kurs är $120, 

varav cirka hälften utgör ett 

bidrag till Svenska kyrkans 

verksamhet (kvitto för skatte-

avdrag skickas ut till 

deltagarna). Så känner du någon 

som vill lära sig svenska eller 

jobba vidare med sina svenska 

språkfärdigheter, är det bara att 

kontakta mig på  

lilian.n.junkin@gmail.com 

 Välkommen 
Lilian Nygren-Junkin 

 

 

 

 

Vigda 
”De är inte längre två utan ett” 

              (Markus 10:8) 

 
Otto Wramhed och Christina Parent  

Fredagen den 23 juni  2017 i Svenska kyrkan, Toronto 

 
Välsignelse över deras gemensamma liv i Kristus 

 

mailto:lilian.n.junkin@gmail.com
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Öppet hus på torsdagar är det i Toppilasalen 

på kyrkan. Kaffe med våfflor varje torsdag kl. 

12.00. 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 i regel på onsdagar, 

kl.20.30 i Agricolakyrkan.  För 

information, ring Raul Selberg 

416-467-0886.  
 

 

KALENDER Hösten 2017 

Söndag 17 sept. – Konfirmandträff 

Torsdag 21 sept. – Torsdagslunch 

Lördag 30 sept. – Ekumenisk guds- 

tjänst på St. Ansgar Lutheran 

Söndag 8 okt.– Pr. Fehn välkomnas  

Lördag 14 okt. – Köttbullsfest  

Söndag 15 okt. – Luciaövning start 

Lördag 21 okt. – Birkas pyssel- 

   och hantverksdag  

 

 

Torsdag 26 okt. – Torsdagslunch 

Söndag 29 okt. – Jubileumsgudstj. 

i St James Cathedral 

Lördag 11 nov. – Kyrkans julbasar 

Helgen 25 – 26 nov. SWEA 

 Julmarknad på Harbourfront 

Torsdag 30 nov. – Torsdagslunch 

Söndag 10 dec. – Lucia 

Söndag 17 dec. – Julkonsert 

Söndag 24 dec. – Ingen gudstjänst 

Jag anmälde mig till en motionsklass och blev ombedd att komma till 
träningen i löst sittande kläder. 

Fattar dom inte att om jag hade haft löst sittande kläder skulle jag inte ha 
behövt gå med i motionsklassen över huvud taget!   
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Reformationen 500 år firas med ekumenisk gudstjänst 

Det var den 31 oktober år 1517 som 

Martin Luther anses ha spikat upp 

sina 95 teser på porten till 

slottskyrkan i Wittenberg.  Den 

utlösande faktorn var Luthers avsky 

för handeln med avlatsbrev 

(indulgences), där folk mot en 

penninggåva till den katolska 

kyrkan kunde köpa sig och sina 

närmaste fria från skärselden och 

plågorna i helvetet efter döden.  

Detta blev gnistan till den 

protestantiska reformationen och 

som ledde till bildandet av den 

protestantiska, lutherska kyrkan.   

De 95 teserna översattes inom två 

veckor från latin till tyska och 

senare till andra språk och spreds ut 

över Tyskland och hela Europa.  

Inom två år hade man tryckt hela  

300,000 exemplar av dokumentet.  

Kampanjen var den första som 

spreds med tryckpressens hjälp. 

Utan tryckpressen skulle kanske 

Luthers röst endast blivit en i 

mängden i stället för en början på 

en bred, ostoppbar rörelse. 

I och med 500-årsfirandet är en 

försoning på väg mellan 

protestanter och katoliker.  Detta 

bekräftades vid påven Franciskus 

besök i domkyrkan i Lund den 31 

oktober 2016, då man under-

tecknade ett dokument med fem 

ekumeniska åtaganden s.k. 

imperativ.  Påven avslutade sitt tal 

med orden – ”Vi, katoliker och 

lutheraner, har påbörjat vandringen 

tillsammans på försoningens väg.”  

Nu i höst firar vi i Toronto 500-

årsjubileet vid två tillfällen. Det 

första blir en ekumenisk gudstjänst 

till vilken vi alla är inbjudna av vår 

kanadensiske biskop Michael Pryse, 

Bishop of the Eastern Synod of the 

Evangelical Lutheran Church in 

Canada och Cardinal Thomas 

Collins, Archbishop of the Roman 

Catholic Archdiocese of Toronto.   

Gudstjänsten hålles lördagen den 

30 september, 2017, kl 14.00  
i St. Ansgar Lutheran Church,  

1498 Avenue Rd. (vid Lawrence). 

RSVP senast måndag 25 sept. till 

churchoffice@martinluther.ca  

Det andra tillfället blir på 

Reformationsdagen, söndagen den 

29 oktober klockan 14.00 då alla 

lutherska församlingar i Toronto 

samlas till en gemensam 

jubileumsgudatjänst i St James 

Anglican Cathedral på 65 Church St 

i downtown Toronto.  Mer info om 

detta event senare i höst.  
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Gudstjänster september - november 2017 

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 

10   13 e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Matti Kormano 

Lilian Junkin 

Fras Byhno 

Camilla Demelo 

Ulrika Palm 

17 14 e trefaldighet 

16.00 Gudstjänst   

  

Lilian Junkin 

Elisabeth Claesson 

Linda Kukk 

Gunilla Sjölin 

Agneta Hertzwall 

24  15 e trefaldighet 

16.00 Gudstjänst 

Lilian Junkin 

Claes Holmquist 

Fras Byhno 

Sally Ögren 

Christina Chaiet 

Oktober  

  1  Den helige Mikaels 

dag 

16.00 Mässa 

Matti Kormano 

Lilian Junkin 

Sven Ericson 

Eva Cohen 

Claes Holmquist 

Lena Wahlberg 

  8 Tacksägelsedagen 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Ylva Dahl 

Elisabeth Claesson 

15 18 e trefaldighet 

16.00  Mässa 

Anders Fehn 

Fras Byhno 

Agneta Hertzwall 

Eva Cavaco 

22 19 e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Claes Holmquist 

Elisabeth Claesson 

Christina Chaiet 

29 Reformationsdagen 

14.00  St. James 

Cathedral downtown  

Gemensam gudstjänst för alla lutherska 

kyrkor i Toronto.  Mer info följer senare. 

OBS Ingen svensk gudstjänst denna dag. 

November  

  5 Sönd. e alla 

helgons dag 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Fras Byhno 

Carin Porporo 

Åsa Hellenberg 

12   22 e trefaldighet 

16.00 Mässa 

Anders Fehn 

Claes Holmquist 

Camilla Demelo 

Ulrika Palm 
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Ekonomisk Redovisning (ställning per 30 juni 2017)  

 
2017 2016 

Inkomster   

Bidrag från Svenska kyrkan i utlandet  $22,308   $19,844  

Gåvor från organisationer och företag  $8,787   $19,273  

Donationer, kollekt m.m. från privatpersoner  $22,038   $20,404  

Kyrkkaffe, middagar etc.  $6,421   $7,473  

Basarer  $4,961   $5,551  

Övriga inkomster  $2,437   $1,714  

Summa inkomster  $66,952   $74,259  

 
 

 Utgifter  
 Anställd personal  $21,199   $19,290  

Lokalkostnader - kyrkan och expeditionen  $18,305   $15,860  

Tjänstebostad  $14,700   $14,700  

Resekostnader  $4,711   $8,098  

Bidrag till Eastern Synod, donationer  $1,100   $1,000  

Inköp för basarer, servering och fundraisers  $1,512   $1,907  

Kontorsutgifter inkl. Kyrkonytt  $3,171   $8,241  

Övriga utgifter  $1,063   $156  

Summa utgifter  $65,761   $69,252  

 

  

Balans  $1,191   $5,007  

 

 
"Kan man köra i 180 km i timmen genom en kurva med den här bilen?" 
"Ja, men bara en gång.”

    

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 20 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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En ovanlig dag 

Det var en ovanlig dag på flera 

sätt. Solen lyste över ett 

glittrande hav just i gränsen 

mellan Skagerack och Kattegatt. 

Det var ovanligt denna sommar 

då lågtrycken stod på kö från 

Atlanten via Nordsjön in mot 

västkusten. Det var 20 grader i 

luften och vi satt i vår segelbåt 

på Marstrandsfjorden i en fin 

slör på 5 sekundmeter.  Inger, 

min hustru sedan 45 år, hade 

langat upp kaffet i sittbrunnen 

när mobilen ringer. Displayen 

visar att samtalet kommer från 

en plats akterut – långt västerut. 

Lilian Junkin, som jag mötte 

som brud för 40 år sedan, 

berättar att det fattas en svensk 

präst i Toronto. Vill du och Inger 

komma?  

Vi var båda pensionärer sedan 

flera år. Själv hade jag senaste 

åren haft några kortare 

förordnanden. Inte minst när 

någon kollega blivit sjuk. Det är 

roligt att kunna ställa upp- också 

med kort varsel. Det händer att 

Inger på samma vis sätter sig på 

orgelpallen när det behövdes en 

organist. Men som sagt – vi var 

pensionärer.  SKUT-livet, som  

 

 

präglat en stor del av vårt liv 

hade vi lagt bakom oss. Och i 

ärlighetens namn visste jag inte 

att svenska kyrkan i Toronto 

fanns kvar! Vi gamla SKUT-

präster, som mött Lars Frisk på 

sjömansprästkonferenser, visste 

ju att SKUT beslutat ”lägga ner” 

Torontokyrkan. Jag visste 

däremot inte att man misslyckats 

med detta! Nu vet jag att det 

fanns människor som älskade sin 

kyrka och ville annat. Och som 

nu ser till att den lever vidare. 

Det är dessa vi snart skall träffa. 

Ty telefonsamtalet där på 

Marstrandsfjorden blev en 

kallelse. Och kanske är det så att 

Herren väljer platsen med 

omsorg när han vill kalla en 

gammal sjömanspräst. Så nu 

kommer vi. Med stor glädje, 

mycket förväntan och lite 

ängslan inför det som är nytt och 

okänt.  

Kyrkoherden har ordet 
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Vi – det är Anders och Inger 

Fehn. Nyligen passerat 70 

årsgränsen. Våra väger korsades 

i Ulrika Eleonora Svenska 

Församling i London för nästan 

50 år sedan. Där var Inger 

organist. Ljuv musik uppstod då 

Anders kom dit som assistent ett 

år. Inger blev kvar medan 

Anders reste åter till studierna i 

Lund. Men 1972 gifte vi oss. 

Och samma år  prästvigdes jag. 

Min första tjänst var i 

Guldhedskyrkan. En god skola 

för en ung präst. En livaktig och 

dynamisk församling.  

Vårt första barn, Christian, 

föddes 1974.  När nästa barn var 

på väg hakade vi på den 

”radhustrend” som rådde i 

Sverige på 70-talet. Fredrik, barn 

nummer två föddes i Askims 

församling, där jag nu var 

distriktspräst i Billdals lilla 

vandringskyrka. Det var barn-

familjer i alla radhusområden. 

Och Inger födde 1978 Magnus, 

vår tredje son. Mellan dessa 

födslar hade hon tjänst som 

organist i Brunnsbokyrkan på 

Hisingen.  

Så blev tjänsten som 

Sjömanspräst i London ledig.  

Flyttlasset gick 1980. Med en 6-

åring, en 4-åring, en 2-åring 

samt Inger i åttonde månaden 

reste vi över Nordsjön och 

flyttade in i Sjömanskyrkan 120 

Lower Road  i sydöstra London. 

Den 6 november 1980 föddes 

Ann-Ida på Guys Hospital.  Mitt 

kontrakt med SKUT var på 2 år. 

Det blev nästan 15 år!   

Arbetsamma men lyckliga och 

fina år. Våra barn fick alla en 

engelsk skolgång. Inger som 

alltsedan teologistudierna i Lund 

närt en önskan att bli 

bibliotekarie, läste på University 

College och avlade en MA i 

dessa ämnen. Under våra sista 

londonår arbetade hon på 

University of Greenwich. 

Åter i Sverige var jag 

kyrkoherde i Säve församling, 

och de sista åren pastor vid 

Evangeliska Brödraförsamlingen 

i Göteborg. Inger arbetade fram 

till pensionen vid 

Universitetsbiblioteket i 

Göteborg.   

Det var en ovanlig dag där på 

Marstrandsfjorden. 

         

  Anders Fehn  

 

"Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då skall du se hur lågt det 
var."       Dag Hammarskjöld 

Trivia:  Detta citat är återgett i mikrotext vid den stiliserade polcirkeln på baksidan av den 
nya svenska tusenkronorssedeln med Hammarskjölds bild och motiv från Lappland. 
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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:  Anders Fehn    (f.o.m. 8 oktober) 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 
Birgitta Baum birgitta.baum@gmail.com 
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, Ulrika Palm               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 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! 

 


