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Verksamhetens inriktning 

 

Katastrof- och utvecklingskontot styrs genom dess stadgar. Kontots målsättning är att förmedla 

humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och att lämna stöd till mer långsiktiga 

internationella utvecklingsprojekt.  

 

Verksamhetens finansiering 

 

Katastrofkontots verksamhet har allt sedan början vilat på kollekter, små och stora gåvor samt arv. 

 

Sedan 2015 går tre större församlingskollekter under året – påsken, Eugeniadagen i september och 

julen – till Kontot. Likaså går till Kontot kollekterna vid barnens Första Heliga Kommunion och 

Ungdomskonfirmationen samt gåvor till prästerna vid förrättningar såsom dop, vigsel och 

begravning (mässtipendier). 

 

Styrelse 

 

Katastrofkontot administreras av en styrelse, som i enlighet med stadgarna utses av Pastoralrådet. 

Under 2018 bestod styrelsen av följande personer. 

 

Johan Appelberg, ordförande 

Per Fröberg, sekreterare  

Céline Johansson (januari-juli) 

Margareta Kellner Solli, ekonomiansvarig 

Ulrika Rebhan (maj-december) 

Christoffer Wedebrand  

 

Enligt Katastrofkontots stadgar tecknas Kontots firma av två styrelseledamöter i förening. 

 

Sammanträden 

 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, varav ett möteslöst. Härutöver har 

styrelsens ledamöter haft en löpande kontakt. 

 

Viktigare händelser under året 

 

Styrelseförändringar 

Under våren kunde Ulrika Rebhan knytas till Katastrofkontot, inledningsvis såsom adjungerad 

ledamot. I början på hösten beslutade Pastoralrådet att förordna henne som ordinarie ledamot. Efter 

ett flerårigt fint arbete i Katastrofkontot lämnade Céline Johansson sitt uppdrag under sommaren. 

Detta innebär att Katastrofkontots styrelse vid årets utgång bestod av fem ledamöter. 

 

Katastrofkontots arbete 

Liksom tidigare år anser styrelsen att det är viktigt att Katastrofkontots verksamhet blir tydlig och 

synlig i församlingen och bland församlingsmedlemmarna. Verksamheten är emellertid inget 

självändamål. Syftet är att kunna verka som församlingens biståndsorgan, församlingens hjälp till 



utsatta människor i olika delar av världen. Informationsgivningen är därför angelägen. På 

församlingens hemsida finns information om Kontot och dess verksamhet. Där finns också senaste 

verksamhetsberättelsen.  

 

Katastrofkontot har under året haft notiser i S:ta Eugenias kyrkoblad om de specialdestinerade 

kollekterna vid påskdagarna, Eugeniadagen och juldagarna samt iordningställt skärmutställningar 

för Kyrktorget om dessa kollekter. Ett informationsblad har också tagits fram till dessa tillfällen.  

 

För att också informera församlingsmedlemmar knutna till kapellförsamlingen vid S:ta 

Ragnhildskapellet, Blackeberg, sätts skärmutställningarna om de specialdestinerade kollekterna 

(påsk, Eugeniadagen och jul) numera upp även i anslutning till kapellet och Josephinahemmet.  

 

År 2017 utarbetades en informationsbroschyr om Kontot och dess verksamhet. Den första 

(kopierade) upplagan av denna broschyr har tagit slut. Eftersom broschyren uppenbarligen har väckt 

intresse har Kontot låtit trycka en ny, större upplaga. Broschyren finns tillgänglig på Kyrktorget. 

 

Att Katastrofkontot är en levande och viktig del i församlingen bekräftas av att 

församlingsmedlemmar ibland testamenterar en pengagåva till Katastrofkontot. Dessa gåvor utgör 

en värdefull intäkt för Kontot, och därmed för stödet till utsatta människor. För att sprida kännedom 

om denna möjlighet att stödja Kontots verksamhet har under året utarbetats en broschyr om hur man 

kan testamentera till Katastrofkontot. Broschyren har tryckts upp och finns tillgänglig på Kyrktorget 

och Pastorsexpeditionen. 

 

Under 2014 inledde dåvarande styrelse ett arbete med interna riktlinjer för Katastrofkontot. Syftet 

med riktlinjerna skulle vara att utveckla vad Katastrofkontots allmänt hållna stadgar innebär i 

Kontots praktiska arbete. På grund av hög arbetsbelastning avstannade arbetet. Under 2018 har 

arbetet med riktlinjerna tagits upp igen.  

 

I april besökte fr Joseph Kamoga, kyrkoherde i Queen of Peace Kasozi församling, Uganda, S:ta 

Eugenia församling och Katastrofkontot. Kontot har under ett par års tid lämnat stöd till fr Josephs 

församlings verksamhet. Under besöket engagerade sig Kontots ledamöter som ”Stockholmsguide” 

under varsin dag. Vidare ordnade Kontot genom Katolskt Forum en församlingsafton där fr Joseph i 

ord och bild berättade om sin församling. 

 

Ett antal församlingsmedlemmar och andra har under året skänkt mindre och större penningbelopp 

till Katastrofkontot. Kontot har med anledning härav skickat ett 80-tal tack- och minneskort. 

 

Insamlade medel 

Katastrofkontots intäkter ligger fortsatt på en hög nivå. Många församlingsmedlemmar skänker 

regelbundet pengar till Kontot. Den goda viljan att stödja Katastrofkontot innebär att betydande 

belopp varje år kan lämnas som stöd till utsatta människor världen runt.  

 

Under 2018 har en enskild givare donerat ett stort belopp till Katastrofkontot. Givaren har låtit 

förstå att en del av beloppet gärna kunde lämnas som stöd till Projekt Elijah i Rumänien. En annan 

givare har vid flera tillfällen under året skänkt pengar – tillhopa ett betydande belopp – avsedda för 

Projekt Elijah.   

 

När en församlingsmedlem avlidit förekommer det att de anhöriga meddelar att eventuella 

minnesgåvor gärna kan skänkas till Katastrofkontot. Kontot är mycket tacksamt för den generositet 

som visas i dessa sammanhang.   

 

Översikt över de senaste åren, avrundade belopp 



 

År    Insamlat belopp    Utbetalat stöd 

2018    640.400      656.200 

2017    428.000  1)    455.800 

2016    711.300  2)    633.500  3)   

2015    407.600  4)    417.400 

2014    298.000    282.000 

 
1) Inkl arv (50.000)  
2) Inkl arv (100.000) och Domkyrkoförsamlingens adventsmarknad (104.131) 
3) Inkl Domkyrkoförsamlingens stöd till JRS (104.131)  
4) Inkl arv (15.100) 
 

Övrigt 

År 2017 beslutade Ekonomirådet om ett bidrag till Katastrofkontot för att täcka Kontots 

administrativa kostnader. Från och med 2018 kommer Ekonomirådet att lämna ett motsvarande 

bidrag i efterhand när Katastrofkontot har redovisat det gångna verksamhetsårets faktiska 

administrativa kostnader. Ekonomirådets stöd innebär att varje krona som lämnas till 

Katastrofkontot kommer att kunna lämnas vidare som stöd för utsatta människor i världen. 

Ingenting av de insamlade medlen går till annat än stöd. 

 

Lämnat stöd 

JRS (Jesuit Refugee Service – Jesuiternas flyktingverksamhet) 

Under lång tid har Katastrofkontot samarbetat med och understött projekt som genomförs av JRS. 

Sedan många år har Kontot bidragit till finansieringen av JRS-projekt i Ostasien. Detta har fortsatt 

under 2018. Årets påskkollekt gick till JRS/Bangkoks arbete bland internflyktingar i Myanmar 

(Burma), ett projekt som Kontot stöttat i flera år.  

 

Under året har ledningen för JRS/Bangkok uttryckligen frågat om Kontot skulle ha möjlighet att 

lämna stöd till JRS/Bangkoks arbete med stöd till internflyktingar i provinsen Lanao del Sur i södra 

Filippinerna. Detta ledde till att Kontot beslutade att 2018 års julkollekt skulle gå till detta ändamål. 

Julkollekten var vid årets utgång inte redovisad.   

 

Sedan ett par år har Katastrofkontot ett samarbete även med JRS i Mellanöstern. Det gäller 

JRS/Beiruts arbete bland internflyktingar i Ankawa i norra Irak. 2017 års julkollekt, som betalades 

ut våren 2018, gick till detta ändamål.  

 

Stöd till romer 

Även under 2018 har Katastrofkontot på ett tydligt sätt engagerat sig i att stödja romer i deras 

hemländer. För Katastrofkontots del gäller det romer i Rumänien och Slovakien. Projekt Elijah i 

Rumänien leds av jesuitpater Georg Sporschill och Ruth Zenkert från Jesuitmissionen i Wien. 

Projektet syftar till att i tre byar i centrala Rumänien stödja den romska befolkningen. I vardera byn 

finns ett socialcenter där barnen får hjälp med bl.a. skolarbetet. En viktig del i Projekt Elijah är en 

musikskola för romska barn och ungdomar. Genom att lära sig spela och sjunga stärks de ungas 

självkänsla. Skolan bidrar också till samverkan mellan romer och icke-romer. En annan viktig del är 

trädgårdsutbildning. Byborna lär sig odla de basgrödor som de själva behöver. Trädgårdsprojektet 

är ett exempel på jesuiternas metod med hjälp till självhjälp.  

 

Under ett par års tid har Katastrofkontot också lämnat stöd till den romska byn Lomnicka i 

Slovakien. Under 2018 har Katastrofkontot fortsatt församlingens stöd till dessa utsatta människor. 

Verksamheten i församlingen leds av kyrkoherden Msgr Stefan Hrbcek och Sr Jacoba Kubikova. 

Församlingsinvånarna är till 99,5 procent romer och byn är mycket fattig. Stödet 2018 gällde 



finansieringen av två veckolånga sommarläger för romska barn. Syftet med lägren var att barnen 

under en tid skulle få komma bort från sin vardag i byn och att stärka dem i deras katolska tro.  

 

Övrigt stöd 

Stödet till Sr Aquillinas skolverksamhet i Tanzania har fortsatt. En viktig del i denna verksamhet är 

att bereda utbildningsmöjligheter för barn i befolkningsgruppen masajer. Under 2018 har stödet 

avsett ett allmänt stöd för skolverksamheten och stöd för skolavgifter. Genom en specialdestinerad 

gåva till Kontot har en elevs fyra år i Secondary School finansierats. 

 

Under 2018 inträffade förödande översvämningar i Kerala i sydvästra Indien. Ett stort antal 

människor drabbades. För att bidra till att hjälpa dessa utsatta människor lämnade Katastrofkontot 

under året ett ekonomiskt bidrag till jesuiternas hjälparbete i Kerala.   

 

Grundat på de fleråriga kontakterna med fr Joseph Kamoga och hans församling i Uganda gick 

kollekten vid barnens Första heliga kommunion liksom kollekten vid Ungdomskonfirmationen till 

fr Josephs verksamhet. Det gjorde också Eugeniadagens kollekt. Sammantaget innebar detta att 

Kontot på ett substantiellt sätt kunnat stödja fr Josephs församlingsverksamhet, framförallt den 

skolverksamhet församlingen bedriver.  

 

Annat samarbete 

Katastrofkontot har fortsatt samarbetet med Stiftelsen Anna och Antonio Oreglias fond. Detta har 

lett till att stiftelsen, genom Katastrofkontot, på ett substantiellt sätt kunnat stödja ett projekt i 

gränsområdet mellan Thailand och Myanmar (Burma) även under 2018. Projektet drevs tidigare av 

JRS/Bangkok. För något år sedan överlämnade JRS ansvaret för projektet till det regionala 

utbildningsdepartementet i Karenn-staten i Myanmar. Stödet förmedlas dock fortfarande genom 

Katastrofkontot och JRS/Bangkok. Det projekt stiftelsen stödjer gäller skolutbildning för barn med 

särskilda behov. 

 

Utbetalat stöd och samarbetsparter 

 

Ekonomi 

Anges i kronor, ( ) är föregående år 

 

− Ingående balans 2018 (SHB+pg)  151.902 (179.717) 

− Utgående balans 2018 (SHB+pg)  136.086 (151.902) 

 

1. Gåvor i kollekthåven i kyrkans mässor vid kollekter avsedda för Katastrofkontot, 201.205 kr 

(187.892). Inför beslut och utbetalning adderas till detta de medel som för ändamålet satts in på 

Kontots plusgiro. Plusgiromedlen ingår i punkt 3 nedan.   

− Julkollekten 2017      68.915 (65.095) 

− Första kommunion och Ungdomskonfirmation 2018 24.535 (15.465) 

− Påskkollekten 2018      79.556 (76.675)  

− Eugeniadagen 2018      28.199 (30.657) 

− Julkollekten 2018      (ej klar) (68.915) 

 

2. Arv         –  (50.000) 

3. Enskildas löpande och särskilda gåvor, avrundat   444.800 (145.900) 

4. Ekonomirådets bidrag för att täcka Kontots adm.kostnader –  (5.000) 

5. Kontots administrativa kostnader 2018    5.573 (6.772) 

 

Lämnat stöd 

Under 2018 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande (avrundade belopp): 



 

• JRS/Beirut för projekt Ankawa i Irak, 2017 års julkollekt m.m.: 130.200 ( - ).  

• JRS/Bangkok för skolutbildning för internflyktingar i Myanmar (Burma), 2018 års 

påskkollekt: 119.600 (121.800)   

• Fr Joseph Kamogas församling Queen of Peace i Uganda, kollekterna vid Första heliga 

kommunion, Ungdomskonfirmation och Eugeniadagen: 104.300 ( - )  

• Projekt Elijah, jesuitlett projekt för utbildning m.m. för romer i Rumänien: 99.700 (90.000)   

• Församlingen i byn Lomnicka (Sr Jacoba), Slovakien, för stöd till romer: 53.600 (23.600)   

• Systrakongregationen Little Sisters of S:t Francis i Tanzania för elevavgifter och stöd till 

skolverksamheten: 94.600 (16.500)  

• Jesuiterna i Kerala, Indien, för stöd till offren efter översvämningar: 50.700 ( - )  

• Caritas Sverige för stöd till offren efter översvämningarna i Kerala: 3.500 ( - ) 

 

Sammantaget har Katastrofkontot under 2018 lämnat ekonomiskt stöd till olika projekt m.m. med 

ca 656.200 (455.800).  

 

2017 års julkollekt (kollekthåvsmedel och inbetalningar till plusgirot, totalt 81.515) betalades ut till 

JRS/Beirut under våren 2018. Julkollekten 2018 – till JRS/Bangkok för stöd till internflyktingar i 

södra Filippinerna – var vid utgången av 2018 inte redovisad till Kontot. Denna kollekt kommer att 

betalas ut till JRS under våren 2019. 

 

Utöver detta har Katastrofkontot förmedlat bidrag om ungefär 188.700 kr från Stiftelsen Anna och 

Antonio Oreglias fond till Karenn-statens (Myanmar) projekt om stöd till barn med särskilda behov.  

 

Under 2018 har de efterlevande efter en avliden församlingsmedlem hänvisat eventuella 

minnesgåvor till Katastrofkontot. Gåvomedlen (51.800) har överlämnats som stöd till Sr Aquillinas 

skolverksamhet i Tanzania, ett ändamål Katastrofkontot understött i många år. 

 

Stockholm i januari 2019 

 

 

Johan Appelberg  Per Fröberg   Margareta Kellner Solli  

 

 

Ulrika Rebhan   Christoffer Wedebrand 

 

 

 


