
HJÄLP OSS INFÖR VÅR 
TAKRENOVERING I MAJ!

Vi har nu slutgiltigt bestämt oss för att genomföra en genomgripande 
takrenovering av det mer än 500 kvadratmeter stora taket på Heliga 

Konstantin och Helena Ortodoxa Kyrka i Vårberg, Stockholm.

Vår kyrkolokal var från början en nedlagd förskola som vi tog över och 
byggde om till kyrkolokal och församlingslokal från 1996 till 1998. Efter 
köpet av fastigheten så hade församlingen mycket små ekonomiska me-
del, vilket gjorde att ombyggnationen fick göras så billigt som möjligt. 
Under de 20 år som har förflutit har taket varit en ständig orsak till prob-
lem och oro. Taket har lagats otaliga gånger efter läckage och i september 
i höstas så läckte taket in kraftigt på flera ställen. Vi har konsulterat ett 
antal takexperter som har varit upp och inspekterat och konstaterat att 
åtminstone 30 kvadratmeter av råsponten är rutten och måste bytas ut 
tillsammans med all takpapp. Om vi inte gör någonting nu så finns risk 
att rötan sprider sig till den bärande konstruktionen och hela kyrkans 
framtid är i fara. Efter att ha jämfört olika alternativ så har vi kommit 
fram till vilken takfirma vi ska anlita.

Slutsumman för takrenoveringen beräknas bli cirka 600.000. Redan i 
höstas startade vi en insamling då detta ekonomiska åtagande är långt 
mer än vad vi normalt har resurser för. Genom olika mirakler så har vi i 
mars hittills fått in cirka 305.000, så vi har alltså redan nått halvägs för 
att nå det som krävs för denna renovering.

För er som kanske inte vet så har vår Kyrka i Sverige, till skillnad från de 
flesta övriga i Sverige verkande Ortodoxa kyrkor, inga som helst bidrag 
från vare sig stat eller kommun för vår verksamhet utan är helt beroende 
av gåvor. Anledningen till att vi inte får statsbidrag är att vi är en av de 
minsta Ortodoxa kyrkorna i Sverige till antalet medlemmar (man skall 
vara fler än 3000), men inte till verksamhet. Detta innebär också att våra präster inte uppbär lön för sin verksamhet utan arbetar 
helt ideellt. Både Fader Anders och Fader Stefan har civila arbeten på heltid 40 timmar i veckan och arbetar sedan all övrig tid 
för våra församlingar och kloster.

Inkomster till Heliga Konstantin och Helena församling utgörs till 96 % av kollekt, gåvor till församlingens Plusgiro och 
ljusförsäljning vid gudstjänster. Endast 4 % av församlingens inkomster utgörs av medlemsavgifter. Vi är således helt och fullt 
beroende av gåvor för drift av kyrkobyggnaden.

Men nu kanske Du undrar hur Du kan hjälpa till?

Läs då följande afrikanska saga:

Under en skogsbrand sprang alla djuren iväg för att rädda sig un-
dan eldens fara, utom en liten kolibri. Den tog en droppe vatten 

i sin näbb och med fara för sitt liv, släppte droppen i elden.
”Du är galen, du kan inte släcka skogsbranden!”, sade ett djur som 
sprang i panik för att rädda sig till kolibrin.
”Jag vet”, svarade kolibrin, ”men jag gör vad jag kan!”

”Många bäckar små…” Om vi alla gör som kolibrin i den afrikanska sagan  och bidrar med någonting av det 
vi kan så kan det tillsammans bli betydande hjälp, kanske så att vi genom ytterligare mirakler får in de 300.000 
som fattas!

Stöd vår insamling till renovering av taket i kyrkan i Stockholm med en extra gåva i Påsk:
Heliga Konstantin och Helena kyrkofond Plusgiro: 640 10 07-7

Taket läcker in i september 2015

Byggnation av tak 1997


