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Bygget har påbörjats 

Nu efter sommaren har bygget börjat på allvar. Det 

Norrköpingbaserade företaget SEFAB har upphandlats som 

totalentreprenör. De har inhägnat arbetsområdet och två 

schaktmaskiner finns på plats liksom en hjulbod för provisorisk 

etablering. Det kommer att byggas en kyrka och ett 

kulturcentrum. 

 

Kyrkfönstren tillverkas 
 

Samtidigt som grävskopan körs fram börjar tillverkningen av 

kyrkfönstren. Den konstnärliga utformningen görs av den 

tyske målaren och glaskonstnären Jörgen Habedank i Tornesch 

nära Hamburg. Han arbetar med glas och väggmålningar och 

har fler uppdrag i offentliga och privata sammanhang. Hans 

moderna glasmålning har ett varmt djup och samtidigt en lätthet 

som inbjuder till reflektion. Den ger ljus till arkitekturen på ett 

speciellt och mycket välkomnande sätt. Konstnären har uppfunnit 

en speciell teknik, en kombination av kollage och måleri, som visar 

flerskiktade och komplexa kompositioner av ljus och färg. 

 

Sammanlagt kommer elva färglagda fönster prägla kyrkan: en 

serie av sju fönster i varma färgtoner visar vägen genom ljuset mot 

Maria, till Mariafönstret i altarkoret. I Mariakapellet blir det fyra 

fönster om dopet, vatten och ljus, i olika nyanser av blått. 

 

Glasmålaren Wilhelm Peters i Paderborn omsätter motiven till 

modern glasgestaltning. Han arbetar för kunder över hela världen. 

Hans familjeföretag är en av de mest kända verkstäderna för 

glasdesign och använder både traditionella och moderna 

tekniker.  

 

 
 I den här  modellen presenterades fönstren på Katholikentag i Leipzig 
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Byggstarten av kyrkan har kommit igång och läget är följande: 

 

 Bygglovet har beviljats och startbesked har erhållits. 

 

 Det i Norrköping baserade företaget SEFAB har upphandlats som 

totalentreprenör. 

 

 Byggplatsen är inhägnad, grävskopa och hjulbod är på plats. 

 

 Sprängning och avforsling påbörjas v 35. 

 

 Bygget beräknas bli klart under slutet av 2017. 

 

Sedan början av 2015 har vi samlat in drygt 13 400 000 kronor.  

Ett varmt och innerligt tack till alla som har medverkat till detta! 

 

Sedan tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade. Varje gåva är 

värdefull, oavsett hur stor eller liten den är och vi ber alla att 

fortsätta att vara med och skänka pengar till byggnationen av 

kyrkan.   

 

Vi gläds över generösa bidrag från: 

Mary Reparatrix Relief Society € 5 000 

Stiftet S:t Gallen Schweiz € 4 500  

DKM Darlehnskasse Münster € 2 000 

samt stora och små gåvor från privatpersoner i Sverige och 

Tyskland, som vi är mycket tacksamma över. 

 

Tidplan 

Fundraising 

Nu kan man också bidra genom att köpa produkter som är 

specialtillverkade för Jungfru Maria kyrka, som man kan se som 

byggstenar till kyrkbygget: 
 

Fönsterbild med Jungfru Maria målning, 14x41cm (korfönstret) 600 kr 

Stor bordsdekoration med Jungfru Maria målning, 9x35 cm 500 kr 

Liten bordsdekoration med Jungfru Maria målning, 5x18 cm 300 kr 

Leporello (Bildserie) med en meditation skriven av biskopen   30 kr  

Gratulationskort (två stycken olika motiv)      20 kr/st 

Bokmärke med Jungfru Maria målning (korfönstret)    10 kr/st 

Svart tygväska med Jungfru Maria motiv      30 kr 

(evtl. porto tillkommer) 

Beställning sker via: fundraising@katolskakyrkan.se 

 

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  Swish: 1236449409 

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

Byggstenar till kyrkan 
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