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Kyrkan tar form – 25 % av bygget är 

färdigt 
 

Kyrkbygget har gått över i den fasen då det byggs över jord och 

nu börjar man kunna se att det blir en kyrka på denna plats. I 

källaren har man primat golvet och sedan flytspacklat för en jämn, 

fin yta. Grundmålning av väggarna är klart. Bjälklaget har kommit 

på plats i form av fina ljusa limträbalkar som ger kyrkan sitt välvda 

innertak. 

 

Nu kommer även taket upp, ett arbete som är en utmaning i det 

stormiga vädret. Det finns också två trappor upp till övervåningen 

klara och en ner till källaren. En representant från kommunen var 

på platsbesök nyligen och är mycket nöjd med hur bygget 

utvecklas. Bygget är till 25 procent klart och fortlöper enligt plan.  

 

 

 
 

 

Följ byggets utveckling live 

På byggplatsen i Hovsjö där kyrkan byggs finns en kamera som tar 

bilder var sjunde minut och som gör att man kan följa utvecklingen 

dag för dag: http://webcam.sefabbygg.se/cam2/image.jpg 

 

Källaren 

Taket 

Limträbalkar 

http://webcam.sefabbygg.se/cam2/image.jpg
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Besök i fönsterfabriken 

En delegation från Biskopsämbetet har varit på besök hos 

Bonifatiuswerk i Paderborn. De tyska katolikerna stödjer bygget 

av Jungfru Maria kyrka genom Bonifatiuswerk.  

 

I programmet ingick ett besök hos företaget Glas Peters, en känd 

hantverkare från Paderborn, som har tagit sig an uppdraget att 

tillverka fönstren till kyrkan.  

 

Den konstnärliga utformningen av kyrkans fönster görs av den 

tyska målaren och glaskonstnären Jörgen Habedank. Glas Peters 

omsätter motiven sedan till modern glasgestaltning. Sammanlagt 

kommer 11 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. 

 

 

Ett byggprojekt som ger hopp 
”Förföljelsen av kristna kaldéer i Syrien och Irak har tvingat dem 

att fly sina hem. Många har till slut hittat en fristad i Södertälje. Nu 

hjälper Rotpartner Stockholms katolska stift att bygga Jungfru 

Maria kyrka kaldéiskt kulturcentrum.” 

Läs hela artikeln i svensk Byggtidning: 

http://svenskbyggtidning.se/ett-byggprojekt-som-ger-hopp/ 

Jungfru Maria kyrka tar form 
”På grund av kriget i Syrien och förföljelserna av kristna i 

Mellanöstern har ett stort antal orientaler kommit till Sverige under 

de senaste åren. I deras gamla hemtrakter har många kaldéiska 

kyrkor förstörts av bland andra terrorgruppen IS.”  

Läs hela artikeln i Katolskt magasin: 

http://www.katolsktmagasin.se/2017/03/16/jungfru-maria-kyrka-

tar-form/ 

 

 

Insamlingen går vidare 

Insamlingen är ännu inte avslutad. Med byggstarten kom även 

fakturakraven. I nästa nyhetsbrev tar vi upp inredningen för vilken 

planeringsarbetet är i full gång. Sedan början av 2015 har vi 

samlat in drygt 18 miljoner 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.   

 

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 
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