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BISKOPEN HAR ORDET

Vårt stift blir mer och mer präglat av alla de katoliker som har kommit hit från Mellanöstern. Vi vet hur 
svårt, ja, omöjligt det kan vara för de kristna i dessa länder, som plågas av krig och förföljelse. På fler och 
fler orter är dessa katoliker den största gruppen inom församlingen. Vi är tacksamma för deras hängivna 
tro och engagemang.  Mer än ett dussin präster av olika orientaliska riter arbetar nu i vårt stift. På senare 
år har ordföranden för Sveriges Unga Katoliker oftast varit en ung katolik av orientalisk rit. Just nu börjar 
vi förbereda bygget av en kaldeisk kyrka i Södertälje, där det finns ett tusental familjer som tillhör 
denna grupp. Samtidigt skall denna kyrka tjäna som Maria-helgedom för Storstockholm. Det blir en stor 
satsning för vårt stift, och jag hoppas att många katoliker överallt i landet vill vara med och stödja detta 
kyrkbygge.

På sistone har vi ju snarare köpt kyrkor än byggt dem. I Karlstad kunde vi så förvärva baptisternas kyrka, 
som nu har invigts som Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka. Det finns ännu några platser i landet 
där vi skulle behöva en riktig kyrka. Samtidigt är det minst lika viktigt att bygga inåt: människor behöver 
Kyrkans hjälp att växa djupare in i sin tro. Tyvärr ser vi att flera hundra katoliker väljer att lämna vår 
Kyrka varje år. Som biskop sörjer jag naturligtvis över det, och jag ber ofta speciellt för dem. Jag hoppas 
verkligen att det är fler som vill göra det! Vi måste förstärka vårt evangeliserande arbete. Jag är glad att 
man från vårt prästråds sida vill att vi satsar mer på Bibeln, och det finns redan flera initiativ för att hjälpa 
de troende att tränga in i Bibelns budskap. 

Det gudsvigda livets år har påmint oss om att kallelsen till ordensliv och liknande livsformer är så viktig 
för Kyrkan. Vi behöver inte minst fler ordenssystrar i vårt stift, eftersom flera kommuniteter kommer att 
försvinna. Vi behöver också fler prästkallelser från vårt eget land. Så jag ber er alla att fortsätta att be 
skördens Herre att sända arbetare till sin skörd.

Med min förbön och välsignelse till er alla,

Stockholm 24.4.2015                                                     +Anders Arborelius ocd
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VI TROR MED GLÄDJE

Vår kyrka växer, utvecklas och konsolideras. Vi rustar upp och planerar att bygga. Det är glädjande. Större 
glädje infinner sig dock när vi ser att vi även växer som kristna; när vår tro visar att våra ansträngningar, 
planer, projekt och arbeten bär ett vittnesbörd om att Jesus är mitt ibland oss. Detta visar vi till exempel 
när vi hjälper dem som behöver oss här och nu, och dem som behöver grundläggande materiell hjälp för 
att överleva krig eller naturkatastrofer. Och detta kan vi endast göra tillsammans. 

Vi är en del av världen, och denna värld behöver vår tro och vår glädje. Många kristna bröder och systrar 
har kommit till vårt land för att leva i fred och kunna utöva sin kristna tro. Tillsammans skapar vi en 
rikare gemenskap och tillsammans måste vi skapa de medel som behövs för att värdigt kunna fira vår 
gemensamma tro.

Vi måste också be tillsammans för att visa att allt det materiella som vi åstadkommer är ett tecken på vår 
tro. Och denna tro är glädje, evangeliets glädje. Med glädje skall vi vara en medmänniska, med glädje skall 
vi ta emot dem som behöver skydd, med glädje skall vi jobba vidare för att den katolska kyrkan i Sverige 
skall var en levande kyrka, en kyrka full av glädje.  
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”GLÄD ER – OCH VISA UPP ER!”  
DET GUDSVIGDA LIVETS ÅR ÖPPNADES I VADSTENA 30 NOVEMBER

Inte bara påve Franciskus utan även vår generalvikarie p. Pascal René Lung OP uppmuntrade ordensfol-
ket som var med att presentera sig under ”Det gudsvigda livets år”. Vi hade samlats från hela Sverige till 
Kristus Konungens fest i Vadstena för att påbörja året gemensamt. I centrum stod frågan efter vår glädjes 
källa: vad är det som livnär den, upprätthåller, sprider den? 

Bakgrunden till reflektionerna är en skrivelse som ordenskongregationen har upplagt efter påvens 
”Evangelii gaudium”, som handlar om trons glädje. 

Diakon Staffan Gerdmar agerade proffsig moderator och hjälpte till med samtalen i större och mindre 
grupper. Så var det inte förvånande att man snabbt hittade gemensamma ämnen på olika nivåer. 

Den så kallade ”Vadstenakommuniteten”; systrar från Heliga Hjärtats kloster och Birgittasystrarna, hade 
förberett frågor som skulle hjälpa till att (åter-)upptäcka glädjen i livet enligt evangeliet och att låta den 
växa och att bevara den. Till exempel frågades: 

• Vad längtar vi efter? 
• Har vi fortfarande visioner och/eller har de förändrats under (ordens-)livets gång? 
• Vad gör vi mot modfälldhet?
• Vad ser vi som vår största utmaning?

Ett filmteam var på plats, intervjuade och dokumenterade. Resultatet blev tre intervjufilmer med titlarna:

"Om glädjen"
"Om lidandet och döden" 
"Om kärleken"

Filmerna kan ses på stiftets hemsida. Klicka här!

Alla deltagare fick ett exemplar av den nya ”Katekes för det gudsvigda livet”. P. Pascal tog tillfället i akt 
att påpeka än en gång att begreppet ”det gudsvigda livet” omfattar mer än bara ordenslivet. Även olika 
ordens oblater, eller diakoner, gudsvigda jungfrur och vissa medlemmar i sekulärinstitut och nya andliga 
rörelser tillhör gruppen, för att nämna några exempel.

Mötet i Vadstena ska leda till flera under sammanlagt 15 månader, på olika platser. Men stiftsvallfärden 
till Vadstena ska också klart präglas av glädjen som det gudsvigda livet kan ge, för ATT det är så, visade 
upptakten i november helt klart.

Sr Maria Katharina O.Ss.S 

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/28/1/
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VI BLIR ALLT FLER I STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT!

Vi har sett en tydlig ökning av medlemmar över tid. År 2000 hade katolska kyrkan i Sverige runt 80 000 
medlemmar. Idag är siffran uppe i ca 111 000. 

Medlemsantalet ökar med 3-4 % om året. Det är framförallt invandrare och flyktingar som kommer till 
Sverige som bidrar till ökningen. Katolska kyrkan är en multikulturell kyrka. Samtidigt finns det de som 
kommer i kontakt med församlingarna genom sakramenten men som inte är registrerade. Det finns alltså 
ett större antal betjänade än vad det finns registrerade medlemmar. 

Man kan dela in katolska kyrkans tillökning av nyregistrerade medlemmar i tre kategorier beroende på 
hur de har tagit sin in i kyrkan:
Den första och största kategorin är katoliker som av olika anledningar har lämnat sitt hemland för att 
bosätta sig i Sverige. De söker sig aktivt till en katolsk församling och ser själva till att ta kontakt för att 
registrera sig som medlemmar. De senare åren har det varit många som har kommit från Mellanöstern 
och Sydamerika. Flyktingströmmen från Irak och Syrien har också medfört ett ökat antal. 

En annan kategori är personer som kommer i kontakt med katolska kyrkan genom att man följer med 
någon annan till en församling, som exempelvis dopfaddrar eller vittnen. Då brukar vi också fråga dem 
om de vill bli medlemmar i en församling. 

Den tredje och minsta kategorin är de konvertiter som söker sig till den katolska gemenskapen. De kom-
mer ofta från Svenska Kyrkan men även från andra kristna samfund. Antalet konvertiter är ganska stabilt 
och ligger på 50-100 st. per år.

Vi gläds åt tillväxten vi ser i vår kyrka. Samtidigt är det viktigt att vi som samfund kan ta hand om den 
växande skaran medlemmar. När vi blir fler behöver vi också fler och större lokaler, det behövs mer perso-
nal och det krävs en större likviditet för verksamheten. Därför är det avgörande att vi alla bidrar så gott vi 
kan genom att betala vår kyrkoavgift och genom gåvor till enskilda projekt. Kyrkan behöver oss alla och 
vi behöver den.

Michel Louis 
IT / Ansvarig för medlemsregistret

Hur påverkas Stockholms Katolska Stifts finanser, av ett ökat medlemstal? 

Stockholms Katolska Stift, har de senaste åren vuxit med ca 3 000 medlemmar per år, vilket är fantastiskt 
glädjande! Vår förhoppning är att det ökade medlemstalet, visar på ett stort förtroende för det arbete 
som utförs inom vår kyrka. Per den sista december 2014, visade vårt medlemsregister att vi tillsamman 
var 109 967 registrerade katoliker. Sedan kyrkoavgiften infördes år 2000, har vårt medlemstal ökat med 
ca 39 %. Vad händer då i en organisation där tillväxten av medlemmar ökar kraftigt på kort tid?

• Behovet av större lokaler ökar
• Det ställs större krav på en god likviditet, samt en ekonomi i balans
• Större krav från myndigheter, Skatteverket, Migrationsverket etc
• Kraven på en ordnad administration ökar
• Behovet av ett gott ledarskap ökar
• Beslut måste fattas i större komplicerade frågor
• Arbetsmiljön för våra anställda och verksamma i vår kyrka måste på ett bra sätt tillgodoses

Staffan Livehed
Finanschef
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KÖPET AV NY KYRKA TILL VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA 
FÖRSAMLING I KARLSTAD

Församlingen i Karlstad har endast haft ett litet kapell på bottenvåningen av fastigheten på Drottninggatan 
i centrala Karlstad sedan 1950-talet. Detta kapell var ett slags provisorium och flera av mina företrädare har 
sökt möjligheten till en permanent kyrka, oftast genom ett nybygge.

Erbjudandet från Baptistförsamlingen att sälja oss deras kyrka kom under september 2013. Baptistför-
samlingen i Karlstad gick ihop med Missionskyrkans församling och under ett stormöte i maj 2013 beslu-
tade de att göra sig av med just Baptisternas gamla lokal och behålla den s.k. Betlehemskyrkan närmare 
centrum. Baptisternas lokal ansågs vara enklare att sälja för eventuella icke religiösa ändamål. Deras 
primära önskan var att kunna behålla syftet som kyrka och därför vände de sig till olika samfund i staden, 
först till Korskyrkan (EFK) som tackade nej, och sedan till oss. 

Under hösten 2013 kontaktade jag biskopen och generalvikarien och presenterade idén för dem och 
senare också för kyrkorådet. Jag träffade även banken för eventuellt banklån. Biskopen besökte försam-
lingen och fick också en visning av lokalen under december 2013. 

I januari 2014 inleddes förhandlingssamtal mellan representanter för Baptistförsamlingen, Tingvalla 
kyrkas församling (Equmeniakyrkan – det nyblivna samfundet) och mig. Vi träffades varje månad och 
gick genom olika förslag. Efter genomförd värdering har också stiftets ekonomichef Staffan Livehed och 
senare också stiftets byggansvariga, diakon Daniel Pauchard, deltagit i förhandlingarna med såväl säljarna 
som bankerna. 

Den 27 juni 2014 skrevs köpekontraktet på. Summan för fastigheten blev 9 400 000 kr. Inventarier (orgel, 
bänkar, ljudanläggning) kostade 200 000 kr och kostnaden för lagfarten var ca 400 000 kr. 

Ombyggnation och anpassning av lokalerna startade under augusti 2014 och varade fram till invigningen 
av kyrkan den 29 november 2014. Inredningen (altaret, ambon, sedilia mm) tillverkades i Slovakien och 
kostade ca 150 000 kr. Arbete och material kostade ca 750 000 kr och genomfördes av en lokal byggfirma 
som ägs av en församlingsbo. Visst anpassningsarbete (sidokapellet) har fortsatt ända in i januari 2015.

Kostnaderna täcktes mest av banklån på 7 712 000 kr där församlingens gamla byggnad står som säkerhet. 
Från stiftet har vi erhållit en gåva på 400 000 kr samt hjälp med betalningen av en faktura på ca 140 000 kr. 
Församlingen hyr ut lägenheter och lokaler i både den gamla och den nya fastigheten. Dessa intäkter 
hjälper oss att betala banklån och driftkostnader.

Kyrkoherde fader Martin Ferenc
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VERKSAMHETSÅRET 2014 FÖR CARITAS SVERIGE

När vi på Caritas Sverige summerar året 2014 kan vi se att en hel del nytt kom upp på banan, samtidigt 
som mycket annat fortsatte i de goda spår som redan finns upptrampade.

Nyast, och kanske viktigast, var att en ny ”inlandsansvarig”, Pieter van Gylswyk, blev en del av medarbe-
tarna strax före sommaren. Det gör det nu möjligt för oss att kunna svara på biskop Anders önskan att 
Caritas ska stödja och vara behjälpligt i att bygga upp det karitativa arbetet på lokal nivå i våra försam-
lingar. Under hösten började Pieter att besöka dem och har vid det här laget varit i de allra flesta. När han 
besöker församlingarna är han en resurs för att analysera läget, se vad som är möjligt att göra, stödja med 
idéer och uppmuntran och hjälpa till att ordna utbildningar och så vidare.

Ett annat sätt att stödja det lokala arbetet var att adventsinsamlingen 2014 gick till att skapa en ”fond” ur 
vilken församlingarna kan söka medel till de projekt de drar igång och som kostar pengar. Det är inte en 
fond i ordets rätta betydelse, utan helt enkelt en hög med pengar som väntar på att få komma till an-
vändning. Man kan läsa mer om den och hur man söker medel från den på Caritas hemsida www.caritas.se. 

Nytt i fjol var också att vi öppnade en ”Mötesplats Caritas” i Stockholm. Trycket på huvudstaden är hårt 
när det kommer till människor som söker sig en ny framtid i vårt land och som behöver olika slags hjälp 
för att klara sin första tid här. Mötesplatsen är inrymd i den spanska missionens lokaler på Söder och är 
öppen tre dagar i veckan. Det är en försöksverksamhet som kommer att utvärderas under sommaren 
2015.

I samma anda öppnade vi ett 020-nummer (020 – 462 664) dit alla är välkomna att ringa för att få hjälp 
och råd i frågor som rör flyktingar, asylsökande, ”papperslösa” och personer som är utsatta för trafficking.

Dessa människor får fortsatt stöd genom det goda arbete som fortsatte under fjolåret. Mycket engagemang 
lades ner på att påverka våra politiker, media och andra ansvariga att våga komma dessa människor till 
hjälp. Rent praktiskt kunde också en rad människor som fallit offer för trafficking få stöd och hjälp på 
olika sätt. Det är ett viktigt, men också känsligt, arbete.

Men också för människor ute i världen var 2014 ett svårt år. För ett antal av de länder som drabbades av 
konflikter eller naturkatastrofer kunde Caritas Sverige gå in och agera genom att samla in pengar. Dessa 
pengar sändes sedan iväg så fort som möjligt för att bistå människorna som drabbats på olika sätt. Ibland 
kunde det också vara för att ge stöd till arbetet med att komma igång igen efter en naturkatastrof.

I samtliga fall (med något enstaka undantag) har Caritas Sverige gått genom Caritas Internationalis och 
nationella Caritas-organisationer för att hjälpen från Sverige verkligen ska komma fram till dem som be-
höver stöd. Det gör att risken för att pengarna ska hamna på fel ställe undanröjs, liksom att inga pengar 
går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas uppdrag ligger att alla de pengar som kommer in 
oavkortat ska gå vidare. Så sker också.

Under år 2014 har Caritas Sverige kunnat skicka iväg följande summor:
• Till syriska flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet: 2 546 298 kronor.
• Till irakiska flyktingar i norra Irak: 965 286 kronor.
• Till internflyktingar i Centralafrikanska republiken: 363 744 kronor.
• Till offren för torkan i Namibia: 365 405 kronor.

• Till offren för översvämningarna i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Bulgarien: 
 272 318 kronor.
• Till internflyktingar i Sydsudan: 250 000 kronor.
• Till återuppbyggnadsarbetet på Filippinerna: 200 342 kronor.
• Till ungdomsarbete på Haiti: 44 396 kronor.
• Till krigets offer i Gaza: 5 216 kronor.
• Andra hjälpprojekt: 138 717 kronor.

Totalt under 2014 förmedlade alltså Caritas Sverige 5 152 722 kronor från svenska givare till behövande i 
utlandet.

Tilläggas ska att i denna summa ingår de medel som samlades in under adventsinsamlingen 2013 
(729 149 kronor) som betalades ut i januari 2014. Däremot ingår inte adventsinsamlingen 2014 (720 000 
kronor) som har gått till en gemensam kassa för att stödja lokalt karitativt arbete i våra församlingar.

Sist men inte minst vill vi på Caritas Sverige därför nu säga:
Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt!

p. Henrik Alberius OP

Bild: Gabriel Dhieu/Caritas USA (CRS)

Frivilliga från Caritas Sydsudan delar ut material till nödbostäder i ett flyktingläger i staden 
Agok i maj 2014.
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PROJEKT GRÖNA VILLAN, KATOLSKA KYRKOGÅRDEN, 
NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN

När de tidigare hyresgästerna och arrendatorerna på Katolska kyrkogården sa upp sin verksamhet 2008 
gick en epok i graven. Gröna huset som byggnaden kallades kom att stå tomt i över ett år.

2009 flyttade nyanställde vaktmästaren, Jan-Ola Axelsson in i huset för att både bo och arbete, detta trots 
att huset verkligen inte var i gott skick. Dock uppskattades det mycket av trogna kyrkogårdsbesökare att 
det åter fanns folk på plats, särskilt bland våra äldre som nu åter kunde få hjälp med vattenkannor och 
plantering.

Under 2013 togs frågan än en gång upp om vad man skulle göra med det gröna huset, och Stiftet och 
Stiftelsen Katolska Kyrkogården i Stockholm (formellt kyrkogårdens ägare och förvaltare) kom överens 
om att med gemensam kraft rusta upp villan. Planen var att huset därefter skulle inhysa vaktmästar-
bostad på övervåningen (1,5 rum plus badrum) samt förvaltningskontor (2 rum plus kök, badrum och 
tvättstuga) på nedre botten. 

För att renoveringen verkligen skulle bli så bra som möjligt började man med att ta in ett flertal offerter 
och bestämde sig till sist för firma Fagerström, vilket visade sig vara ett gott val. Vidare anlitades också 
en extern projektledare. Under hela projekttiden höll täta regelbundna byggmöten med uppföljning 
kring hur alla moment fortskred. Kyrkogårdsförvaltningen och styrelsens ordförande tog aktiv del i val 
av inredningsdetaljer i fråga om material mm i samråd med byggfirma, projektledare samt stiftets repre-
sentant, dvs finanschefen. Där det var görbart valdes så tidstypiska färger och detaljer som möjligt, vilket 
nog fått en och annan besökare att höja på ögonbrynen. Man har valt genomgående klarare kulörer än 
vad som idag är populärt, men det stämmer helt överens med idealet som gällde när huset uppfördes ca 
1929. 

En intressant detalj var att man valde att renovera alla fönster utom de som fanns i tillbyggnaden från 
1980-talet. Detta gjordes med hantverksmässig skicklighet hos firma Träfönsterspecialisten. Värt att note-
ra är också att stiftelsens ordförande sökte och fick ett stipendium från Hovstaterna och Konung Gustaf VI 
Adolfs fond för svensk kultur på 50 000kr, vilket gick till att täcka delar av just fönsterrenoveringen. 
Under våren och sommaren 2014 flyttade så vaktmästaren tillbaka till huset och förvaltningen flyttade 
från Sankta Eugenia församlingslokaler och in i det gröna huset, som under resans gång spontant börjat 
kallas för det klart tjusigare ”Gröna Villan”. Under flytten påträffades gamla lagfartdokument från 50-talet 
där det framgick att huset under en tid även gått under namnet Margretero. 

Som stiftelsens ordförande är jag mycket glad och stolt över det goda samarbete som Stiftet och Stiftel-
sen haft i det här projektet. Välkomna på ett besök till Katolska kyrkogården och Gröna Villan.

Lisa Wetterberg
Ordförande i Stiftelsen Katolska Kyrkogården i Stockholm  
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KRISTUS KONUNGENS BELYSNINGSPROJEKT

Kristus Konungens församling äskade nära 3 000 000 kr från Kyrkoavgiften som tillfaller Stiftet för att 
komma tillrätta med den farliga situationen med el-systemet och el-styrssystemet i kyrkobyggnaden. Det 
rörde sig om ledningar, elcentraler och dessutom nya armaturer. Det sista var i viss mån en nödvändighet 
då renovering av den befintliga armaturen visade sig lika dyr som nödvändig.

Församlingen beviljades 1 500 000 kr från Finansrådet. För att kunna omvandla projektet som skulle ta 
hand om hela el-problemet till ett nytt projekt för att göra det vi hade råd till att göra anlitades konsulter 
för att dra en gräns för projektet, vilket de gjorde.

I korta drag gjordes till sist följande: Projektet begränsades till kyrkorummet, inklusive votivljuskapellet, 
och ”lilla kapellet”, samt biktstolarna. Entré, sakristia, trappor till orgelläktare samt tornet inkluderades 
inte i arbetet. Även allt utrymme under kyrkan, med ungdomslokal, kafé, och förrådsrum, lämnades för 
framtida åtgärd.

Ny elcentral installerades på ett säkert vis i källaren. Alla ledningar till armaturer och väggkontakter i 
kyrkorummet drogs från denna elcentral. Elcentralen är dimensionerad för att klara av all el i kyrkobygg-
naden i framtiden.

Armaturer togs fram i samarbete med WSP Group i Göteborg och vi eftersträvade energieffektivitet samt 
respekt för kyrkorummet. Istället för de ursprungliga takkronorna som ombyggts på 1960-talet montera-
des ledbelysning i taket. Detta ökade ljuset man har i bänkarna från 20 lux till 50 lux (och möjlighet till 90 
lux). Sidogångarna fick också nya ledlampor så att man nu faktiskt kan se de fina korsvägsbilderna, samt 
läsa i psalmboken under mässorna. I koret experimenterade vi mycket för att få en levande belysning där 
t.ex. vissa delar som ambonen var starkare upplyst än andra delar. 

Vi har många olika användare av vår kyrka så det var viktigt med en enkelt styrsystem som alla kan förstå, 
med fyra förprogrammerade scenarier. Allt detta fungerar mycket bra och projektet kom att nomineras 
till en branschtävling om bästa belysningsprojekt 2014.

Kyrkoherde Tobias Unnerstål
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RENOVERING AV KYRKORUMMET – S:T JOHANNES DÖPARENS FÖRSAMLING 
I LANDSKRONA

Efter en omfattande fasadrenovering som pågick under hela hösten 2014 (från september till slutet av november), 
tänkte jag att tiden för ”vila” var kommen. Men det visade sig vara fel. Efter en utmaning av vår ekonomichef på 
Biskopsämbetet och ”saftiga” löften, var det dags att planera målningen av kyrkorummet, så att interiören och 
exteriören skulle motsvara varandra. 

Först och främst gällde det att undersöka varför kyrkorummet var så smutsigt. Till hjälp hade vi Calle (Carl Kylberg 
på Rotpartner) som kontaktade AK-konsulten Indoor Air AB . De genomförde en grundlig granskning av hela 
kyrkorummet. Vill inte redogöra för hela rapporten som firman lämnade, men en sak blev klar: det är inte fukt som 
har orsakat all smuts på väggar och tak.  Hela rapporten finns i församlingen.

Då var det dags att hitta en ”kunnig” och inte alltför dyr entreprenör. Och Calle satte igång hela processen. Av tre 
offerter valde vi den som var billigast och som presenterats av en firma som är etablerad i Landskrona – på det 
sättet stödjer vi lokala företagare. Det var Måleri & Interiör AB, en firma som för 20 år sedan målade kyrkorummet 
som underentreprenör för NCC. Det är värt att understryka att skillnaden mellan den dyraste och den billigaste 
offerten var ganska stor (ca 100 000 kr). 

Efter några samtal mellan Calle, Mats Olsson (Måleri & Interiörs ägare) och kyrkoherden bestämdes att sätta igång 
hela projektet. Arbetet skulle påbörjas vecka 10 och avslutas vecka 13. Det betydde att vi var tvungna att ställa in 
våra veckogudstjänster. Kyrkorummet skulle vara tillgängligt för mässfirande endast på lördagar och söndagar.
Våra experter bestämde att målningen av alla vita ytor och tak skulle utföras 2 gånger med Keim Soldalit kulör 
(en silikatfärg som garanterar brandsäkerhet klass 1). Röd kontrastfärg skulle tas fram, så lik föregående färg som 
möjligt (ej silikatfärg). Också golvsocklar och radiatorrör skulle målas med liknade färg som var förut.

Den 9 mars tidigt på morgonen började firman sitt arbete. Två killar började jobba och det var verkligen en 
underbar syn att titta på deras arbetssätt. Kompetens, samarbete, noggrannhet och fin atmosfär präglade 
arbetsdagarna i kyrkorummet. Redan från början var det tydligt att hela projektet skulle bli klart tidigare än 
planerat. Den 20 mars var allt avklarat och det sista byggmötet kunde hållas, för att gå genom det utförda arbetet.

Kyrkoherde Roman Kepa OMI
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BONIFATIUSWERK

Under många år har Stockholms katolska stift fått stor ekonomisk hjälp från två tyska stiftelser,
Bonifatiuswerk och Diasporakommissariat.

Bonifatiuswerk bildades för drygt 160 år sedan för att stödja tyska katoliker i områden där de var
i minoritet. Syftet var att stödja dessa grupper genom att ge dem möjlighet att samarbeta mellan
församlingar, för inspiration att behålla och fördjupa den katolska tron och att sprida evangeliet.
Från år 1974 har också de skandinaviska länderna fått hjälp och från 1995 de baltiska länderna.
Bonifatiuswerk stöder uppförande, köp och underhåll av kyrkor men också pastorala och karitativa
projekt i stift och i församlingar. Bonifatiuswerk får sina medel genom kollekter, gåvor och
insamlingar. Det är vanliga tyska katoliker som solidariskt ger för att hjälpa katoliker som lever i
minoritetskyrkor.

Diasporakommissariat, präster som hjälper präster, ger ekonomiskt stöd till prästernas löner och
bostäder samt till köp av bilar till församlingarna. Diasporakommissariat får sina medel genom
att de tyska prästerna offrar 1% av sin lön för detta ändamål.

I många av vårt stifts kyrkor finns tavlor uppsatta som visar att uppförande eller ombyggnader har
blivit möjliga med hjälp av Bonifatiuswerk. Det är också en hälsning från tyska katoliker och kanske
ska vi viska ett ”tack” när vi går förbi tavlan.

Bonifatiuswerk har sitt centrum i staden Paderborn. Utanför huset som ligger ett kvarter från den
vackra domkyrkan, vajar flaggor med texten ”Der Einzelne zählt - egal wo” - ”Den enskilde räknas
- oavsett var”. Det är ett tydligt budskap om kyrkans syn på varje enskild människas värde och
det uppdrag som Bonifatiuswerk har. I huset pågår många aktiviteter. Organisationen stöder inte
bara kyrkobyggen och bilar utan producerar också pastoralt och kateketiskt material och genomför
inspirations- och utbildningsdagar i församlingar.

Engagemanget för Stockholms katolska stift är påtagligt och kunskapen om de svenska katolikernas
situation är stor. Msgr Georg Austen som är generalsekretare framhåller vikten av samarbete
mellan stiftet och Bonifatiuswerk, mellan Sverige och Tyskland. Vi kan lära av varandra och
de erfarenheter vårt stift har är viktiga och inspirerande för de tyska stiften. Hur kan kyrkan skapa
”space for faith”, utrymme för tron? Hur kan vi arbeta för att stödja och uppmuntra varandra, inte
bara ekonomiskt? I en tid när den kristna tron minskar i Europa behövs nya sätt för församlingar
och för kyrkan att arbeta.

Det ekonomiska stödet skulle kunna utvidgas till gemensamt samarbete och bön över dessa viktiga
utmaningar. Något av detta samarbete har redan börjat genom att flera unga tyska katoliker
är i Sverige som volontärer inom olika områden genom Bonifatiuswerks försorg. Kanske är det
början på en djupare gemenskap.

Här är en förteckning över de församlingar och organisationer som fått bidrag förmedlade av stiftet 2014:

1. St Eriks katolska skola, Stockholm
2. Elisabeths systrarnas skola (Bispen), Malmö
3. Prästlägenhet, kroatiska missionen, Göteborg
4. Prästlägenhet, Malmö
5. St Thomas skola, Lund
6. Ungdomslokal i domkyrkan, Stockholm
7. Kyrktaket, Skövde
8. Kyrktornet, Luleå
9. Handikappshiss, Sundsvall
10. Signum
11. Katolska Pedagogiska Nämnden, KPN
12. St Josefs Kloster, Lannavaara
13. Caritas/Respekt
14. Sveriges Unga Katoliker, SUK
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STIFTETS FINANSER VERKSAMHETSÅRET 2014

Konsolideringen av Stockholms katolska stifts ekonomi har under verksamhetsåret 2014 fortsatt stått i 
fokus. Denna konsolidering, vars syfte varit att få en bättre ordning samt förståelse för Stiftets samtliga 
verksamheter (ca 125 st), hade vid verksamhetsåret utgång pågått i ca två år. Vi kan nu sakta se resultatet 
av detta arbete i form av en stabilare ekonomi. Arbetet med att få Stiftets ekonomi helt i balans kommer att 
fortsätta även under kommande verksamhetsår 2015. Vi har fortsatta framtida utmaningar som väntar oss, i 
första hand då, vårt gemensamma projekt att bygga en Kaldeisk kyrka i Södertälje, tillägnad Jungfru Maria, 
som totalt beräknas kosta ca 55 mkr. 
Detta projekt känns oerhört viktigt då många familjer under lång tid väntat på att få sin kyrka.

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan är idag en organisation med en tillväxt på ca 3000 medlemmar per 
år, vilket är mycket glädjande! Vårt samfund är ett av få med denna tillväxt i Sverige. Att blivande medlemmar 
registrerar sig, och tillika erlägger sin kyrkoavgift, är av central ekonomisk betydelse om vår kyrka fortsatt skall 
kunna växa. Underhåll och reparation av våra kyrkorum, som besöks av fler och fler människor, behövs och 
detta kostar stora pengar.  

Under det gångna verksamhetsåret har arbetet med att bygga upp vår kyrka i Stiftet fortsatt. Akuta 
reparations- och underhållsarbeten har utförts i Göteborg, Landskrona, Södertälje samt Stockholm. Ny 
hyreslokal, gemensam för Spanska Missionen och Caritas, har invigts och ändamålsanpassats i centrala 
delarna av Stockholm. På Katolska kyrkogården, Norra Begravningsplatsen i Solna, invigdes den ”Gröna 
Villan”. Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan ansökte under verksamhetsåret om ett 90-konto hos Svensk 
insamlingskontroll. Detta 90-konto kommer i karitativt syfte kunna användas av samtliga Trossamfundets 
verksamheter. I det fortsatta konsolideringsarbetet beslöt Stiftets Ekonomiråd att avyttra Stiftsgården 
Johannesgården i Göteborg. Noteras skall att Stiftet tecknat hyreskontrakt med den nye ägaren, där Stiftets 
pastorala verksamhet avseende Franciskansystrarna och församlingsverksamheten kommer att fortgå.
    
 
I föregående års årsredovisning för Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, kunde vi läsa om att Samfundet 
var tvungen att ingå i det s.k. internationella K-regelverket. Detta regelverk är fr.o.m. 2014, nu en verklighet. 
Regelverket syftar i korthet till en EU-anpassning av redovisningen, där verkliga värden och resultat redovisas 
fullt ut. K3-regelverket påverkar Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan i första hand genom att dess 
verkliga pensionsskuld till våra präster numera bokförs och upptas till dess verkliga värde. Avskrivning av 
Samfundets fastigheter redovisas numera enligt en komponentindelning, innebärande att en uppdelning 
görs avseende mark, markanläggning och byggnad.    

 

Den europeiska centralbanken ECB, försöker med alla medel att få fart på ekonomin i Europa men trots detta 
dröjer återhämtningen. Våra tidigare så generösa donatorer ute i Europa känner självklart också av denna 
osäkerhet i fördröjningen, däribland våra välgörare Bonifatiuswerk, som numera uttalar en återhållsam 
försiktighet. Vår förhoppning inför kommande år är att man, trots denna osäkerhet i konjunkturen, vill hjälpa oss 
med stöd i vår fundraising för Jungfru Maria kyrka i Södertälje. 

En ekonomi i balans är en förutsättning för att vår gemensamma kyrka, skall fortsätta att utvecklas och växa! 
Tillsammans kommer vi att nå detta mål. Vi ser nu med tillförsikt framåt på kommande verksamhetsår 2015, där vi 
hoppas på en fortsatt ljus bild av verksamheten. 

Till sist vill jag tacka Ekonomirådet, Byggrådet, medarbetare på Finansavdelningen, våra medlemmar samt alla 
medarbetare ute i vårt Stift.   Tack för det stöd och den förståelse, som vi dagligen möter, i vårt arbete med stiftets 
ekonomi.

Stockholm i april 2015

Staffan Livehed 
Finanschef
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UTDRAG UR ÅRSREDOVISNINGEN

ÅRSREDOVISNING
och koncernredovisning

för Romersk-katolska kyrkan
Organisationsnummer 252002-6531

Räkenskapsåret 2014-01-01  – 2014-12-31

Katolska kyrkan i Sverige är ett registrerat trossamfund under namnet Romersk-katolska kyrkan, 
identiskt med Stockholms katolska Stift. Stiftet täcker hela landet och består av 
44 församlingar, 15 missioner och 5 orientalisk-katolska kyrkor. Inom Stiftet finns också
40 självständiga ordnar. 

Syfte och verkan 
Stiftet har som uppgift att förkunna evangeliet, fira sakramenten och genom bön och tjänst vittna 
om tron. Stiftet har som grundsyn att vara trogen förvaltare av de personella, materiella och ekono-
miska resurser som finns i Stiftet. 

Evangelisation: att förmedla och fördjupa tron genom undervisning av barn, ungdomar och vuxna. 
Att vara aktiva i det offentliga samtalet och bidra till att forma människors samveten och ett gott 
samhälle i Sverige.

Liturgi: att fira sakramenten och gudstjänster i våra församlingar, missioner och orientalisk-katolska 
kyrkor. Att skapa förutsättningar för att våra gemenskaper ska ha lokaler att göra detta i.
Karitativt arbete: att hjälpa de nödlidande och behövande mitt ibland oss, liksom dem som befin-
ner sig i områden längre bort som är märkta av konflikter och naturkatastrofer.

Ideell verksamhet
I Stiftet ingår ett antal råd och utskott. Bl. a Ekonomirådet, Pastoralrådet, Juridiska rådet, Teologiska 
rådet samt Byggnadsrådet. Dessa råd samlas ett par gånger per år och bistår Stiftet med deras 
expertis. År 2014 uppgick det ideella arbetet till ca 2 200 timmar.

Reparationer och underhåll
Några större akuta reparationsarbeten och underhållsprojekt har utförts i Göteborg, 
Stockholm, Landskrona samt Södertälje.  

Ny kyrka Södertälje, Jungfru Maria Kyrka
Projekteringsarbetet har påbörjats som ett led av ett tidigare taget principbeslut av biskopen i Stif-
tets finansråd per den 10 oktober 2013 att en kyrka i Södertälje kommer att byggas till en limiterad 
kostnad om 45 000 tkr.

Stiftets IT-miljö
Arbetet med Stiftets IT-miljö har intensifierats utifrån föregående års IT-revision. Avsättning i 2015 
års budget, har skett med 1 500 tkr för detta ändamål. 

Amortering
Amortering av delar av våra skulder har genomförts under året.

Resultat
Verksamhetsåret 2014 visar ett överskott för koncernen på 30 640 tkr (20 090 tkr).

Utdelning insamlade medel
Under räkenskapsåret 2014 har Samfundet delat ut insamlade medel från Caritas med ett belopp 
om 4 914 tkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Siffror inom parentes avser 
föregående år. 
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Komponentredovisning av fastigheter, K3- regelverket
Från och med år 2014 är det ett krav att tillämpa en komponentmetod vid redovisning av materiella 
anläggningstillgångar. Kravet på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Enligt Bokföringsnämnden är fastigheter sådana tillgångar som lämpar sig för komponentindel-
ning. Komponentindelning av en fastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på 
huvudkomponenterna, mark, markanläggning och byggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i bety-
dande komponenter som stomme, tak, yttre- och inre ytskikt, installationer etc.

Pensionsskulden präster
Pensionsskulden som tidigare redovisats under ansvarsförbindelser skall i och med det nya redovis-
ningsregelverket K3 redovisas i balansräkningen till verkligt värde.

Antal katoliker
Under 2014 fanns 109 967 katoliker (106 873) inskrivna i de katolska församlingarnas gemensamma 
medlemsregister. Antalet katoliker i landet beräknas dock vara betydligt högre. I planeringen av verk-
samheten utgår Stiftet ifrån att antalet uppgår till cirka 200 000. Det är en uppskattad siffra som har 
sin grund i antalet kyrkobesökare.

Kyrkoavgiften
Sedan år 2001 har insamling av kyrkoavgiften skett med hjälp av uppbördssystemet. Kyrkan har un-
der året tillförts 163 680 tkr i kyrkoavgifter. Merparten av dessa medel har återförts till det pastorala 
arbetet i församlingarna.

I Stiftet finns 169 präster varav hälften (85) är ordenspräster och 30 ständiga diakoner som framförallt 
arbetar med själavård i församlingar och nationella missioner. Inom Stiftet finns också 40 självstän-
diga ordnar och kongregationer med 8 ordensbröder och 169 ordenssystrar som tjänar kyrkan med 
olika arbetsuppgifter och uppdrag.

Kyrkans ledning utgörs av biskop och generalvikarie samt ett kansli, biskopsämbetet, som arbetar 
med att stödja biskopen och arbetet i Stiftet. Inom Stiftet finns flera centrala stödfunktioner vars upp-
gifter är att utveckla och hjälpa församlingarna i deras arbete samt att stödja och engagera enskilda 
katoliker.

Katolska Liturgiska Nämnden
KLN ansvarar för att alla viktiga liturgiska handböcker finns tillgängliga på svenska, samt att kyrkans 
liturgi – mässa, dop, vigsel, begravning mm – firas enligt av kyrkan fastställda riktlinjer. 

Katolska Ekumeniska Nämnden 
KEN ansvarar för relationerna med andra kristna samfund och kyrkor i Sverige.

Katolska Pedagogiska Nämnden 
KPN ansvarar för att stödja undervisningen i katolsk tro och lära i Stiftet, ger ut material som fördjupar 
kunskapen om tron och arrangerar utbildning och fortbildning av kateketer.

Justitia et Pax
Kommissionen för rättvisa och fred, Justitia et Pax, arbetar utifrån den katolska socialläran. Justitia et 
Pax är både rådgivande och operativt organ som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter.

Jämställdhetsrådet
Under Justitia et Pax Kommissionen, omfattar fem kvinnor och fem män. Rådet lyfter fram frågor om 
jämställdhet mellan könen i pastorala funktioner samt arbetsmiljöfrågor. Under räkenskapsåret kon-
stituerade sig rådet och antog en strategiplan.

Respekt
Respekt är en rörelse för att värna det mänskliga livets okränkbarhet. Rörelsen arbetar med att sprida 
kunskap och väcka debatt i medicinsk-etiska frågor. Respekt förvaltar den av biskopen grundade Livets 
fond som finansierar insatser som främjar ”livets kultur”.

Kommissionen för interreligiös dialog 
KID representerar den katolska rösten i samtalet med andra religioner i Sverige, främst judendomen 
och islam.

Katolska utskottet för äktenskap och familj
KUÄF har sin främsta uppgift i att stärka äktenskapet och familjen.

Stiftsgård
Stiftet har en Stiftsgård, Marielund på Ekerö utanför Stockholm. Merparten av Stiftets kurser, reträtter 
och möten äger rum på denna Stiftsgård. Stiftsgården Marielund AB är ett av Stiftet helägt dotterbolag.

Sveriges Unga Katoliker
SUK , arbetar både på lokal nivå i församlingarna och som en central organisation. SUK har som uppgift 
att samla unga katoliker och stärka deras katolska identitet.

Veritas förlag
Verksamheten är en integrerad del i samfundets redovisning under namnet Veritas förlag som produce-
rar, distribuerar och försäljer katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer. 

Caritas 
Caritas Sverige, som arbetar med karitativt arbete i Sverige med flykting- och 
migrationsfrågor och internationellt bistånds- och utvecklingsarbete är helt integrerad i samfundets 
redovisning. 

Katolska Utskottet för Evangelisation 
KUE  är upprättat av Biskop Anders Arborelius och är ett officiellt utskott i Stockholms katolska Stift 
sedan 2006. En av uppgifterna för KUE är att medvetandegöra Stiftet och dess församlingar om varje 
kristens sändning och uppdrag att föra evangeliet till världen. En annan uppgift är att ge vägledning 
och undervisning i den vuxnes väg till tron. KUE har samarbete med andra kristna.

Prästseminarium
Prästseminariet är Stockholms katolska Stifts utbildningsorgan för blivande präster i katolska kyrkan i 
Sverige. Prästseminariet är beläget i centrala Uppsala. Kallelsen prövas under ledning av rektor. Utbild-
ningens längd är 6-7 år.  Prästseminariet har ny rektor p. Christoph Hermann från och med mars 2014.

Missio
Missio, består av ett antal institut (påvliga missionssällskap), som finns representerade i alla världens 
katolska biskopsstift (cirka 1 600). Verksamheten bedrivs i mer än 120 länder, däribland Sverige. Det 
administrativa huvudkontoret finns i Rom under ledning av den påvliga kongregationen för Evangelisa-
tion. Verksamheten skall bedrivas på både universell och lokal nivå. 

Stiftelsen Katolsk kyrkotidning/Katolskt magasin
Katolskt magasin är en prenumererad tidskrift som utkommer med elva nummer om året. Tidningen 
utges av Stiftelsen katolsk Kyrkotidning, med stöd av Stockholms katolska Stift.  Under räkenskapsåret 
har tidningens verksamhet flyttats från Uppsala till Johannes Paulus II pastoralcentret i Stockholm, för 
att samordna sin verksamhet med Stiftet.
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Förvaltade stiftelser
Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan
org. nr. 802009-4192 Totala egna kapitalet 8 598 tkr. 
Stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond
org. nr. 802426-0161 Totala egna kapitalet 2 903 tkr. Förmögenhet: 5 146 tkr.
Stiftelsen Friherrinnan Klinckowströms och Biskop Müllers Minnesfond 
org. nr. 802426-0252 Totala egna kapitalet 2 529 tkr. Förmögenhet: 4 288 tkr.

EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT 

Stiftets koncernbalansräkning utvisar ett eget kapital om 90 783 tkr (60 143 tkr).
Soliditeten är 46 % (36 %).
Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgår till  30 640 tkr (20 090 tkr).

Flerårsöversikt Koncernen
2014 2013 2012 2011

Rörelsens intäkter 201 135 186 703 177 976 162 966
Resultat efter finansiella poster 30 640 22 090 -14 763 -11 995
Eget kapital 90 783 60 143 110 492 126 298
Pensionsskuld till präster 92 605 91 973 17 151 15 151
Balansomslutning 198 357 167 793 160 002 160 286
Soliditet 46 % 36 % 69 % 79 %

Flerårsöversikt Trossamfundet 
2014 2013 2012 2011

Rörelsens intäkter 198 036 183 372 175 303 158 996
Resultat efter finansiella poster 30 640 22 298 -12 584 -11 995
Eget kapital 90 783 60 143 112 668 126 298
Pensionsskuld till präster 92 605 91 973 17 151 15 151
Balansomslutning 197 403 166 934 161 339 159 390
Soliditet 46 % 36 % 70 % 79 %

2014 2013 2012 2011
Kyrkoavgift 163 680 149 929 134 530 130 849
Antal medlemmar 109 967 106 873 103 509 100 522
Kyrkoavgift/medlem 1 488 1 403 1 300 1 302

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

K3
Under räkenskapsåret tillämpas redovisningsregelverket K3 som syftar till att ge en högre redovis-
ningskvalitet och en rättvisare bild av verksamheten.

Ny organisation
Biskopen fastställde i maj 2014 en ny organisation för det katolska biskopsämbetet, innebärande en 
tydligare uppdelning imon Stiftets olika ansvarsområden.

90-konto
Samfundet har under 2014 ansökt om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. Samfundets 
stadgar har ändrats och beslut tagits för att uppfylla kraven som Svensk Insamlingskontroll ställer 
på organisationer som vill ha ett 90-konto. I första hand ska detta användas för insamlingar för vårt 
karitativa arbete under Caritas. Vi inväntar besked under första kvartalet 2015. 

Ny kyrka Södertälje, Jungfru Maria Kyrka
Projekteringsarbetet har påbörjats som ett led av tidigare taget principbeslut av biskopen i Stiftets 
finansråd per den 10 oktober 2013 att en kyrka i Södertälje kommer att byggas till en limiterad kost-
nad om 45 000 tkr.

Johannesgården
Stiftsrådet har under räkenskapsåret med stöd av ekonomirådet, beslutat att avyttra Stiftsgården 
Johannesgården i Göteborg. I samband med det har ett hyreskontrakt tecknats där Stiftets pastorala 
verksamhet avseende Franciskansystrarna och församlingsverksamheten kommer att fortgå.

Prästernas pensionsskuld
Prästernas pensionsskuld i balansräkningen per den 31 december 2014 redovisas till verkligt värde, 
i enlighet med K3 redovisningsregelverket. I samband med detta försvinner årets pensionsskuld un-
der rubriken ansvarsförbindelse.

Aktieägartillskott
Trossamfundet har lämnat ett aktieägartillskott till det helägda dotterbolaget Stiftsgården Marielund 
AB om 830 tkr.

Nedskrivning av andel i dotterbolag
Nedskrivning av samfundets aktier i det helägda dotterbolaget Stiftsgården Marielund AB har skett 
med ett belopp om 1 591 tkr. Nedskrivningen har skett till ett värde, motsvarande dotterbolagets 
egna kapital 17 789 tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Fundraising
I samband med att en kyrka kommer att byggas i Södertälje kommer Stiftet att arbeta med fund-
raising. Fundraising innebär att söka gåvor och donationer som avser att bli ett finansiellt stöd till 
projektet. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 163 680 149 929
Gåvor och insamlade medel 8 053 9 366
Veritas försäljning 4 061 4 797
Bidrag 17 415 17 501
Verksamhetens sidointäkter 6 625 4 373
Övriga intäkter 1 301 737
Summa Verksamhetsintäkter 201 135 186 703

Verksamhetens kostnader

Anslag och förmedlade bidrag -80 275 -75 575
Övriga externa kostnader -29 762 -27 398
Personalkostnader -66 429 -60 572
Avskrivningar -2 903 -3 264
Summa Verksamhetskostnader -179 369 -166 809

Verksamhetsresultat 21 766 19 894

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 7 511 424
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 546 2 921
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 183 -1 149
Summa Finansiella poster 8 874 2 196

Årets resultat 30 640 22 090

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 19 302 22 076
Förbättring på annans fastighet 33 681 33 294
Pågående nybyggnad, Södertälje 3 483 3 327
Markanläggning 945 359
Inventarier 983 2 283
Summa Materiella anläggningstillgångar 58 394 61 339

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i bostadsrättsförening 5 900 5 900
Andra långfristiga lånefordringar 35 575 30 792
Andra långfristiga värdepappersinnehav 44 690 38 371
Summa Finansiella anläggningstillgångar 86 165 75 063

Summa Anläggningstillgångar 144 559 136 402

Omsättningstillgångar

Varulager
Lager och pågående arbeten 2 328 2 416
Summa Varulager 2 328 2 416

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 451 594
Skattefordran 0 19
Övriga fordringar 366 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 517 1 914
Summa Kortfristiga fordringar 4 334 2 870

Kortfristiga placeringar 15 016 1 225

Kassa och banktillgodohavanden 32 120 24 880

Summa omsättningstillgångar 53 798 31 391

SUMMA TILLGÅNGAR 198 357 167 793
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KONCERNENS BALANSRÄKNING, forts

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital
Fria reserver 32 690 12 551
Ändamålsbestämda medel 27 453 25 502
Årets resultat 30 640 22 090

Summa Eget kapital 90 783 60 143

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 92 605 91 973
Summa Avsättningar 92 605 91 973

Långfristiga skulder
Övriga skulder 569 475
Summa Långfristiga skulder 569 475

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 569 2 462
Skatteskulder 530 0
Övriga skulder 4 948 9 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 353 3 726
Summa Kortfristiga skulder 14 400 15 202

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 198 357 167 793

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER:

BETALNINGSANSVAR
Betalningsansvar för lån för kyrkobygge i Maria Magdalena församling i Göteborg till ett belopp 
om 6 000 tkr (8 700 tkr).
Betalningsansvar för lån kyrkobygge i Enköping till ett belopp om 2 000 tkr (4 000 tkr).

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk: 
(Länk till Årsredovisning och koncernredovisning 2014-01-01 – 2014-12-31)

http://katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/33/Redovisning_2014.pdf
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TROSSAMFUNDETS INTÄKTER 2014

Kyrkoavgifter 163 680  tkr 

Statsbidrag 5 193  tkr 
Bidrag från Diaspora kommissariat 10 600  tkr 
Byggnadsbidrag från Bonifatiuswerk 930  tkr 
Gåvor 2 557  tkr 
Gåvor Caritas 5 208  tkr 
Hyresintäkter 4 097  tkr 
Övriga intäkter 6 945  tkr 
Resultat anläggningstillgångar 3 176  tkr 
Avkastning kapital 3 341  tkr 
Summa 205 727  tkr 

TROSSAMFUNDETS KOSTNADER 2014

Biskopsämbete inkl officialatet 24 577 tkr
Avskrivningar 2 323 tkr
Råd 838 tkr
Församlingar 84 180 tkr
Nationell själavård 12 774 tkr
Särskild själavård 1 477 tkr
Pensioner präster inkl bostäder 7 305 tkr
Bidrag ordnar 4 322 tkr
Nämnder och utskott 5 240 tkr
Karitativa och sociala verksamheter 5 991 tkr
Caritas 4 644 tkr
Johannesgården 3 788 tkr
Präst utbildning och fortbildning 3 420 tkr
Veritas Förlag 2 153 tkr
Fastigheter 3 988 tkr
Marielund 1 591 tkr
Övriga katolska verksamheter 7 250 tkr
Summa 175 861 tkr

Biskopsämbete inkl officialatet

Avskrivningar 

Råd

Församlingar

Nationell själavård

Särskild själavård

Pensioner präster inkl 
bostäder

Bidrag ordnar

Nämnder och utskott

Karitativa och sociala 
verksamheter

Caritas

Johannesgården

Prästutbildning och 
fortbildning

Veritas Förlag Fastigheter Marielund
Övriga katolska verksamheter

Kyrkoavgifter

Statsbidrag

Bidrag från Diaspora 
kommissariat

Byggnadsbidrag från 
Bonifatiuswerk

Gåvor
Gåvor Caritas

Hyresintäkter Övriga intäkter
Resultat 

anläggningstillgångar
Avkastning kapital
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Biskopar 
 

1

Antal präster 
 

169

     Av dessa är 84 stiftspräster och 85 ordenspräster

Antal icke prästvigda bröder i ordnar 8

Antal ständiga diakoner 30

Antal ordenssystrar

 

169

Under år 2014

Antal döpta 
 

1 476

Antal till 1: a kommunionen 686

Antal till konfirmationen 721

Antal konversioner 63 

Antal vigslar 
 

 409

Antal avlidna 
 

605

Antal utträden ur kyrkan 727

Församlingar 44

STATISTIK FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT PER DEN 31.12.2014

Vid årsskiftet 2013/2014 fanns 106 873 registrerade medlemmar. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns 109 
967 reg. medlemmar. Vi vet dock att det finns betydligt fler katolskt döpta personer i landet än vad som 
framgår av medlemsregistret.

SÄRSKILD SJÄLAVÅRD

Studentsjälavård
Grundskolesjälavård
Sjukhussjälavård
Själavård bland döva
Fängelsesjälavård
Militärsjälavård
Polissjälavård
Befrielsebönens själavård
Extraordinarie formen av den romerska riten

NATIONELLA SJÄLASÖRJARE

Afrikanska
Arabiska
Engelska
Eritreanska och etiopiska
Filippinska
Franska
Italienska
Koreanska
Kroatiska
Lettiska
Polska
Slovenska
Spanska
Ukrainska 
Vietnamesiska

VIKARIATET FÖR DE ORIENTALISK-KATOLSKA KYRKORNA

Armeniska katoliker
Syriska katoliker
Maroniter
Melkiter
Kaldéer

För mer information
www.katolskakyrkan.se

www.katolskakyrkan.se


VÅRA FÖRSAMLINGAR

ANGERED Tfn.: 031- 330 10 00
E-post: angered@katolskakyrkan.se

BORÅS Tfn.: 033- 12 56 97
E-post: boras@katolskakyrkan.se

ESKILSTUNA Tfn.: 016- 14 16 66
E-post: eskilstuna@katolskakyrkan.se

FALUN Tfn.: 023- 188 92
E-post: falun@katolskakyrkan.se

FITTJA Tfn.: 08- 531 860 05
E-post: fittja@katolskakyrkan.se

GÄVLE Tfn.: 026- 12 31 57
E-post: gavle@katolskakyrkan.se

GÖTEBORG 
Kristus Konungen Tfn.: 031- 711 92 64
E-post: exp@kristuskonungen.se

S:ta Maria Magdalena Tfn.: 031- 787 76 00
E-post: hisingen@katolskakyrkan.se

HALMSTAD Tfn.: 035- 13 38 66
E-post: halmstad@katolskakyrkan.se

HANINGE Tfn.: 08- 745 39 81
E-post: haninge@katolskakyrkan.se

HELSINGBORG Tfn.: 042- 21 95 60
E-post: helsingborg@katolskakyrkan.se

HÄSSLEHOLM Tfn.: 044- 10 30 26
E-post: kristianstad@katolskakyrkan.se

JÄRFÄLLA Tfn.: 08- 580 812 55
E-post: jarfalla@katolskakyrkan.se

JÖNKÖPING Tfn.: 036- 12 06 57
E-post: jonkoping@katolskakyrkan.se

KALMAR Tfn.: 0480- 105 63
E-post: kalmar@katolskakyrkan.se

KARLSKOGA Tfn.: 070- 223 10 29
E-post: karlskoga@katolskakyrkan.se

KARLSTAD Tfn.: 054- 15 44 03
E-post: karlstad@katolskakyrkan.se

LANDSKRONA Tfn.: 0418- 204 16
E-post: landskrona@katolskakyrkan.se

LINKÖPING Tfn.:013- 31 43 45
E-post: linkoping@katolskakyrkan.se

LULEÅ Tfn.: 0920- 197 80
E-post: lulea@katolskakyrkan.se

LUND Tfn.: 046- 14 06 15
E-post: lund@katolskakyrkan.se

MALMÖ
Vår Frälsare Tfn.: 040- 24 35 30 
E-post: mmevarfralsare@katolskakyrkan.se

S:ta Maria i Rosengård Tfn.: 040- 94 99 22
E-post: mmerosengard@katolskakyrkan.se

MÄRSTA Tfn.: 08- 591 275 10
E-post: expeditionen@sanktfranciskus.se

NACKA Tfn.: 08- 466 97 45
E-post: nacka@katolskakyrkan.se

NORRKÖPING Tfn.: 011- 12 52 79
E-post: norrkoping@katolskakyrkan.se

NYKÖPING Tfn.: 0155-28 65 65
E-post: nykoping@katolskakyrkan.se

OLOFSTRÖM Tfn.: 0454- 991 43
E-post: olofstrom@katolskakyrkan.se

SKÖVDE Tfn.: 0500- 41 71 49
E-post: skovde@katolskakyrkan.se

STOCKHOLM
Domkyrkoförsamlingen Tfn.: 08- 640 15 55
E-post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se

Sankta Eugenia Tfn.: 08-505 780 00
E-post: sthlmeugenia@katolskakyrkan.se

Marie Bebådelse Tfn.: 08- 661 69 36
E-post: sthlm.mariebeb@katolskakyrkan.se

SUNDSVALL Tfn.: 060- 61 71 10
E-post: sundsvall@katolskakyrkan.se

SÖDERTÄLJE Tfn.: 08- 550 600 85
E-post: sodertalje@katolskakyrkan.se

TROLLHÄTTAN Tfn.: 0520- 42 07 61
E-post: trollhattan@katolskakyrkan.se

TÄBY Tfn.: 08- 768 17 54
E-post: taby@katolskakyrkan.se

UMEÅ Tfn.: 090- 12 36 07
E-post: umea@katolskakyrkan.se

UPPSALA Tfn.: 018- 13 35 43
E-post: uppsala@katolskakyrkan.se

VISBY Tfn.: 0498- 24 82 17
E-post: visby@katolskakyrkan.se

VÄRNAMO Tfn.:0370- 174 40
E-post: varnamo@katolskakyrkan.se

VÄSTERÅS Tfn.: 021- 14 11 20
E-post: vasteras@katolskakyrkan.se

VÄXJÖ Tfn.: 0470- 152 42
E-post: vaxjo@katolskakyrkan.se

YSTAD Tfn.: 0411- 668 65
E-post: ystad@katolskakyrkan.se

ÖREBRO Tfn.: 019- 611 13 60
E-post: orebro@katolskakyrkan.se



Katolsk mässa firas i hela vårt land

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

     DIOECESIS HOLMIENSIS

Akalla
Alfta
Alingsås
Angered
Arboga
Arjeplog
Arvidsjaur
Arvika
Bagarmossen
Billingsfors
Boden
Bolliden
Bollnäs
Borlänge
Borås
Bromma
Bromölla
Djursholm
Dorotea
Ekerö
Eksjö
Enköping
Enskede
Eskilstuna
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Filipstad
Finspång
Fisksätra
Fittja
Gamlestaden
Gnesta
Gislaved
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene
Hallsberg
Halmstad
Haninge
Hedemora
Helsingborg
Hisingen
Hofors
Hosjö
Hurum
Hällefors

Härnösand
Hässleholm
Jokkmokk
Järfälla
Jönköping
Kallinge
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kinna
Kiruna
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Kumla
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Leksand
Lidköping
Lindesberg
Linköping
Ljung
Ljungby
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung
Mariestad
Mellansel
Mora
Motala
Märsta
Nacka
Norrköping
Norrtälje
Nybro
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Olofström
Omberg

Oskarshamn
Oskarström
Pajala
Partille
Piteå
Ronneby
Rydebäck
Råneå
Rättvik
Rögle
Sala
Sandviken
Sibbhult
Simrishamn
Skellefteå
Skene
Skärholman
Skövde
Spånga
Sollefteå
Stenungsund
Stockholm
Storängen
Strängnäs
Strömstad
Sundsvall
Sunne
Svenljunga
Säffle
Sättra
Söderhamn
Södertälje
Sörforsa
Tanumshede
Tierp
Tjörn
Torsby
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Tyresö
Täby
Tågarp
Uddevalla
Ulricehamn 
Umeå
Upplands Väsby
Uppsala
Vadstena

Vagnhärad
Vaggeryd
Varberg
Vetlanda
Vimmerby
Vilhelmina
Visby
Vrigstad
Vårby gård
Värnamo
Västervik
Västerås
Västra Frölunda
Växjö
Ystad
Åkersberga
Åmål
Ånge
Älmhult
Ängelholm
Örnsköldsvik
Örebro
Östersund
Överkalix
Övertörneå


