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Några personer har kontaktat oss med frågor om varför kyrkan ska 
byggas i mörkt trä. Vi bad Anna Axberg - som är arkitekten som har 
ritat Jungfru Maria kyrka - att berätta om utformningen av kyrkan 
och varför den ser ut som den gör:  
 
”Det som starkast påverkat formgivningen av Kaldéiskt 
kulturcentrum-Jungfru Maria kyrka är de knappa ekonomiska 
ramarna. Stiftet har satt en stram budget och inom den givna ramen 
har vi eftersträvat att ge de orientaliska katolikerna största möjliga 
kyrkorum och största möjliga lokaler för undervisning och andra 
aktiviteter för unga och äldre. 
  
De enkla geometriska formerna har även givits av målet att den nya 
kyrkobyggnaden ska vara långsiktigt hållbar med låga 
driftkostnader. 
  
Inspiration till den mörka kulören har vi hämtat från de äldsta 
bevarade träkyrkorna i Norden. Virket i dessa har över tiden mörknat 
till en färgskala som spänner mellan brunt och nästan svart. Flera av 
dessa kyrkor byggdes också med knappa medel och i enkla 
geometriska former. 
  
Stiftet har en tät dialog med den orientaliska gruppen och även vi 
arkitekter deltar i denna dialog.” 
 
 
 

Kyrkans utformning och färg 

 

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 
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Byggstarten av kyrkan är planerad till våren 2016. Innan dess måste 
vi gå igenom flera faser tillsammans med Södertälje kommun: 
 

 Parterna har enats om ett exploateringsavtal. Detta skrivs 
under i samband med antagande av detaljplan. 
 

 Kommunen gör en detaljplan som stadsbyggnadsnämnden 
måste godkänna. Denna detaljplan är just nu ute på 
samråd; d v s att grannar och andra får möjlighet att yttra 
sig om planen. 
 

 När detaljplanen blir godkänd kan vi söka bygglov. 
 

Tidplan 

Insamlingen så här långt 
Insamlingen av pengar till byggnationen av kyrkan startade tidigt i 
våras och för närvarande har vi samlat in 1 135 000 kronor. Sedan 
tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade. I år kommer kollekten 
under stiftsvallfärden i Vadstena att gå till Jungfru Maria Kyrka och då 
hoppas vi förstås på allas generositet eftersom det är långt kvar till de 
55 miljoner som byggnationen 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. 
 
 

Mer om Jungfru Maria kyrka i massmedia 
I förra nyhetsbrevet berättade vi att massmedia har visat intresse för 
byggnationen av Jungfru Maria kyrka och att flera tidningar har 
skrivit om projektet.  
 
17 juni publicerade även Sveriges Radio ett nyhetsinslag i P4 och P1 
med titeln ”Kaldéer vill bygga kyrka i Södertälje”. Här är länk till 
inslaget: 
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=619
1549 
 
I inslaget intervjuas Martin Elia och Kristina Hellner om varför 
kaldéerna behöver en ny kyrka i Södertälje.  
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