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Insamlingen av pengar till byggnationen av Jungfru Maria kyrka sker 
på flera olika fronter. Därför är vi även aktiva på sociala medier. 
Idag har Jungfru Maria kyrka en egen facebook-sida där man kan 
hålla sig uppdaterad om det senaste som händer inom projektet. 
Facebook-sidan heter ”Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka”. 
 
En positiv aspekt av sociala medier är att det är lätt att sprida och 
dela information på det sättet. Via facebook-sidan har vi möjlighet 
att nå många människor, världen över.  
 
Till facebook-sidan har man lagt ut en kampanjfilm om insamlingen 
av pengar till Jungfru Maria kyrka som hittills har haft över 3400 
visningar. 
 
Gå in på facebook-sidan du också; gilla och dela informationen så 
att ännu fler får möjlighet att stödja oss! 
 

Jungfru Maria kyrka i sociala medier 

Websida Jungfru Maria kyrka 

Vi behöver din hjälp för att bygga ett kaldéiskt center och en ny 
kyrka till Jungfru Marias ära i Södertälje. Om kyrkan och centret ska 
bli verklighet måste många vara med och bidra. Varje gåva är 
värdefull, oavsett hur stor eller liten den är. Du kan ge en enda gåva 
eller avsätta ett mindre belopp varje månad. Fundera och be över 
frågan om hur du vill och kan vara med och stödja detta projekt. 
Kontakta oss gärna om du har frågor: 

 

Fundraising Stockholms katolska stift  

Box 4114, 102 62 Stockholm  

Telefon: 08-50 55 76 86 eller 08-462 66 32 

E-mail: fundraising@katolskakyrkan.se 

 Konto: BG 261-9047 

Läs mer på www.kkc-jmk.org och www.katolskakyrkan.se 

 

                                                      

 

 

Kyrkan finansieras genom gåvor 

 
Det finns en särskild websida där man kan följa allt som händer kring 
kyrkan och på olika språk. Websidan finns på adressen  
www.kkc-jmk.org. Där läggs även detta nyhetsbrev upp. 
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Byggstarten av kyrkan är planerad till våren 2016. Innan dess måste 
vi gå igenom flera faser tillsammans med Södertälje kommun: 
 

 Vi ska enas om ett exploateringsavtal och detta görs under 
andra kvartalet i år. 
 

 Kommunen ska göra en detaljplan som 
stadsbyggnadsnämnden måste godkänna. Detta ska vara 
klart under kvartal tre eller fyra. 
 

 När detaljplanen blir godkänd kan vi söka bygglov. 
 

Tidplan 

För närvarande har vi 
samlat in nästan 
700 000 kronor.  

Insamlingen så här långt 

Insamlingen av pengar till byggnationen av kyrkan startade för ett 
tag sedan och för närvarande har vi samlat in nästan 700 000 kronor. 
Sedan tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade. Vi är förstås 
mycket tacksamma för det som har kommit in. Dock har vi en bit kvar 
till de 55 miljoner kronor som kyrkbygget beräknas kosta.  
 
För att få in pengar via sponsring söker vi företag som vill hyra 
reklamplats på byggplatsen men också på den speciella hemsida 
som har tagits fram Jungfru Maria kyrka: www.kkc-jmk.org. Känner du 
till något företag som kan vara intresserat av reklamplats? Kontakta 
oss på fundraising@katolskakyrkan.se. 
 

Jungfru Maria kyrka i massmedia 

Massmedia har redan visat intresse för byggnationen av Jungfru 
Maria kyrka. Katolskt Magasin publicerade en artikel i aprilnumret 
med titeln ”Akut behov av ny kyrka för katolska kaldéer”. 
 
Den polska tidningen Gosc skrev en artikel som publicerades 8 maj: 
http://gosc.pl/doc/2472963.Szwedzi-wybuduja-kosciol-dla-katolikow-
z-Iraku 
 
Även tidningen Dagen har publicerat en stor artikel om Jungfru 
Maria kyrka: http://www.dagen.se/landets-f%C3%B6rsta-kaldeiska-
kyrka-byggs-i-s%C3%B6dert%C3%A4lje-1.359454 
 
Längre fram planerar stiftet att sända ut ett pressmeddelande till 
svensk media om projektet och på så vis hoppas vi skapa ytterligare 
publicitet för Jungfru Maria kyrka och insamlingen av pengar. 
 
 


