Protokoll 219 fört vid möte med pastoralrådet i S:ta Eugenia
katolska församling
Datum och tid: 1 september 2015, klockan 19.00
Plats: Sankta Eugenia, Övre salen
Närvarande: se bilaga 1
§ 1.

Vice ordförande Bengt förklarade mötet öppnat
a. Kyrkoherden inledde mötet med en bön. Nästa möte ansvarar Carl-Otto
för bönen samt uppläsandet av ett par rader ur psalm 27.

§ 2.

Dagordningen godkändes.

§ 3.

Henrik valdes till justerare

§ 4.

Protokollen 217 och 218 samt minnesanteckningarna från uppstartsmötet 22
augusti godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Kyrkoherden informerar & återblickar
a. Kyrkoherdens information och återblickar
i. Medarbetare
 Lars Dahlander presenterade sig.
Lars ska vara i Eugenia ett helt år. Lars kommer
ursprungligen från Skövde, men har bott länge i Göteborg
och har studerat fyra år vid Newmann-institutet och två år
vid Angelicum i Rom.
 Syster Birgit Stollhoff presenterade sig.
Birgit gör sitt tertiat nu och ska vara i Eugenia till mars
2016. Därefter kommer Birgit att avlägga sina sista löften.
Birgit kommer från Tyskland och har bott i Hannover de
fyra senaste åren.
 Dag är sedan sommaren åter i Tyskland.
ii. Renoveringsarbeten
 Köket är klart. Alla inblandade är nöjda.
Nu återstår att lära alla nya rutiner och funktioner.
 Taktillbyggnad:
Det finns önskemål om att bygga ytterligare en sjätte våning
och en församlingssal på kyrktorgets tak, som ska vara
tillgängligt från trapphusen. Om bygglov erhåller går
församlingen vidare med planerna. Vi behöver både mer
utrymme själva samt få mer intäkter. Fasaden är K-märkt så
tillbyggnaden får ej vara synlig från Kungsträdgården,
 Henrik undrade om folkhögskolan har några önskemål om
ombyggnad. Dominik bekräftade att de har önskemål
gällande matsal.
iii. Hur ska vi bemöta de som söker sig till vår kyrka? Det upptar idag
stor del av Dominiks tid och resurser, därför efterlyses rutiner och
resurser för detta.
b. Återblickar
i. Upptaktsmötet
Dominik inledde med att emfasera att meningen med mötet var att
vi själva skulle förnyas och fördjupas andligt för att kunna utföra
vårt uppdrag som pastoralråd. Dominik kände sig efter mötet
osäker på vår upplevelse av detsamma och om han lyckats
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förmedla sambandet med betraktelsen och arbetet vi gör i PR och
ville nu gärna höra direkt från oss hur vi upplevt lördagen.
 Bengt hade ett mycket positivt intryck. Han tyckte det var
helt klart vad Dominik ville uttrycka med sin
textgenomgång. Bengt påtalade att vår grupp är ovan att
umgås på det sättet och att tala om något så personligt som
vår tro. Han sammanfattade med att vi uppskattar arbetet,
men är kanske lite tröga i starten med att tala om andliga
ting.
 Henrik tyckte också att det varit en väldigt fin lördag, som
hade varit teologiskt givande för oss alla. Det blev lite för
lite tid till att tala om att bryggan mellan Psalm 27 och vårt
arbete och där världen befinner sig. Det kunde vara bra om
vi följer upp det vid senare tillfälle.
 Henry uppskattade tillfället att få meditera och blicka
framåt. Han höll med Henrik om att nästa steg är att sätta
psalmen i samband med gruppens arbete.
 Belinda tyckte att vi kunde följa upp med att ta några rader
från psalmen i början av våra möten. Beslut fattades att
några rader ska reciteras av den som håller i bönen.
 Dominik avslutade med att var och en av oss bär med oss de
ingivelser vi fick under mötet och bearbetar dessa. Senare
följer vi upp i grupp såsom Henrik föreslog.
c. Övriga återblickar från PR:s medlemmar
Dominik underströk återigen att det är viktigt att alla bidrar till denna
punkt, så att vi får smakbitar av vad som händer under ytan i
församlingen.
i. Våra romska vänner
Fler och fler av församlingsmedlemmarna uttrycker negativa
kommentarer om romerna och känner sig direkt ansatt av dem.
Även PR:s medlemmar har noterat att de mer aggressivt. Detta i
kombination med att de ibland också är de väldigt många kan ge
upphov till mindre behagliga stämningar. Vi behöver tala öppet om
frågan. (Carl-Otto)
ii. Bokhandeln. Många har varit ledsna över bokhandelns öppettider
under sommaren. Den var öppen 4 timmar per dag och helt stängd
på söndagar. Under sommaren kommer många katoliker som
turister. (Carl-Otto)
iii. PR:s kommunikation med församlingen
 Hur ska vi som grupp och som enskilda medlemmar ta emot
ris och ros från församlingen? Vi kan direkt fråga
medlemmarna. En eller två tillfällen per år eller termin kan
vi i PR finnas tillgängliga för återkoppling. (Henrik)
 Det finns många som frågarom vi i PR gör något viktigt och
om medlemmarna får ut något av det. Det finns en
okunskap om men också en nyfikenhet på vårt arbete.
(Bengt)
 En gång per år kan PR skriva i t.ex. Eugeniabladet och
berätta vad vi gör, och presentera oss. (Alexis)
 Belinda. Alla kan skriva till oss.
 På Dominiks uppmaning beslöt vi att följa upp punkten
senare.
iv. I Sankta Ragnhild fungerar allt bra, t.o.m. när Rainer var på
semester.
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v. Engelska mässan.
 Eritreanerna stannar kvar till kyrkkaffe, men de är nästan
de enda. Frågan är varför andra inte stannar. Det finns ett
behov av att mötas, men få stannar kvar. (Henry)
 Kören som gästspelade 23 aug väckte många känslor och
efterlämnade ett starkt intryck, såsom hela den
gudstjänsten.
vi. Henry föreslog att vi kan sätta upp en anslagstavla där man kan
sätta upp flaggor från det land man har sina rötter Beslut togs att
verkställa detta.
vii. GKL, Gemenskap i Kristet Liv, är en rörelse som består av grupper
om tre - åtta personer som träffas och ber, mediterar och samtalar
i ignatiansk anda. Hösten 2013 startades rörelsen i församlingen
under ledning av Andreas Carlgren och pater Dominik.
Medlemmarna har verkligen upplevt en andlig tillväxt och
grupperna hoppas snart kunna vara redo att anta någon uppgift i
församlingens tjänst, troligtvis av social karaktär. (Ki)
§ 6.

Riktlinjer till ER för deras arbete och budgetåret 2016.
Riktlinjerna ska givetvis vara i linje med våra visioner och missioner som
sammanställdes av Liberty tidigare i år.
Konkreta förslag se bilaga 2.
PR delger ER riktlinjerna på ER:s möte 19 oktober, ej 17 september, som tidigare
angetts. PR representeras av presidiet på detta möte.

§ 7.

Uppföljning
a. Visionen för Café Eugenia. ER har frågat oss (via Henry) vad vi vill ha ut av
caféet och dess verksamhet
i. Bakgrund
 Henry har blivit informerad av David som haft ett samtal
med Marie. Maries ekonomiska ställning krockar med
församlingens verksamheter.
 Församlingen vill ha caféet men de tider då hon kan göra
mest vinst använder vi lokalerna själva.
 Dominik förklarade att caféets situation är en komplicerad
ekvation.
 Subvention finns redan, det är låg hyra och hyran är knuten
till intäkterna
 Församlingen kan erbjuda stöd för bokföring mm.
 Vi behöver få en helhetsbild, t.ex. om Marie vill växa så
caféet kan anställa någon till.
 Marie vill satsa helhjärtat på verksamheten.
ii. Beslut
 En bredare utredning av frågan görs tillsammans av ER, PR,
Marie och Dominik och så fattas beslut senare.
 PR:s arbetsgrupp i frågan består av Henry och Henrik samt
vid behov Dominik. Avrapportering sker vid nästa PR-möte.
b. Rutin när PR behöver agera snabbt. Kis förslag enligt nedan antogs.
Till PR:s presidium delegeras rätten att företräda Pastoralrådet i
situationer som påkallar ett yttrande och/eller agerande innan det är
praktiskt möjligt för Pastoralrådet att sammanträda eller på annat sätt
konferera. Samtliga presidiemedlemmar ska vara delaktiga i beslut och
handlingar, men ytterst ansvarig är dock kyrkoherden, som i
undantagsfall då det finns skäl därtill kan agera på egen hand eller i
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samråd med enstaka presidiemedlemmar. Beslut och handlingar ska
delges Pastoralrådet senast vid nästföljande möte och utvärderas.
c. Fest för romerna.
i. Beslut: Vi ska ha en fest för fattiga, dock inte under hösten.
ii. Frågorna om vilken dag och vilka som ska inbjudas bordlades till
nästa möte. Lite saker att tänka på
 Ska vi utvidga kretsen av inbjudna?
 Vilka vill vi ordna festen för?
§ 8.

Medarbetarfesten
Detaljer som återstod att hitta lösning på inför festen 18 september gicks
igenom. Se bilaga 3.

§ 9.

Information från Sankta Ragnhilds kapellförsamling
a. Allt fungerat bra under sommaren.
b. Kaldéerna har problem med att fastställa sitt gudstjänstschemac. Melkiterna har slutat att använda kapellet.
d. Den nya ljudanläggningen fungerar bra, däremot gör inte belysningen
dete. Undervisning har börjat. 7 september börjar en studiecirkel om
Markusevangeliet.
f. Nästa kapellförsamlingskväll föredrar Rainer Carls om vandringar i
Ignatius fotspår.
g. Möte med Josephinahemmets styrelse 4 oktober. Dominik och
representant från pastoralrådet närvarar.

§ 10. Information från ekonomirådet utgick.
§ 11. Information från stiftets pastoralråd utgick eftersom Claus anmält frånvaro.
§ 12. Övriga frågor:
a. Hjärtstartare. Jan anmält frågan efter att han själv gått en utbildning och
fått lära sig hur de hanteras.
Claus hade via e-post uttryckt dels sitt gillande och dels att det kunde vara
bra att några av PR:s läkare deltog i upphandlingen samt
Beslut togs att Pelle Thorell får utreda om inköp ska ske, och i så fall var
den ska placeras.
§ 13. Nästa möte är 13 oktober kl. 19.
§ 14. Mötet avslutas
Viceordförande Bengt överlämnade till kyrkoherden att avsluta mötet, vilket
denne gjorde med en välsignelse.

…………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………
Ki Vesterberg, sekreterare

…………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………
Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J, ordförande
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Justerat av

…………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………
Henrik Ullén
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Bilaga 1
Närvarande

kyrkoherde Dominik Terstriep
Alexis Alling
Belinda Bremler
Lars Dahlander, adjungerad
Bengt Hallermalm
Henry Muyingo
Jan Skogqvist
Birgit Stollhoff, adjungerad
Jeanne Tullberg
Henrik Ullén
Carl Otto Werkelid
Ki Westerberg
Anmäld frånvaro

Reem Altawil
Ebba Bourghardt
Robel Domenico
Liberty Fajutrao
Claus Helmberger
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Bilaga 2
§6 Riktlinjer till ER för deras arbete och budgetåret 2016
Konkreta förslag
Gästfrihet





Ungdomsarbetet (Jeanne och Robel)
 Öka utbudet av ungdomsläger
Ett gemensamt konfirmationsläger för alla åldersgrupper
 Utöka samarbetet med SUK Och Stockholms UK.
Bekosta subventionera församlingsmedlemmar som vill delta i deras
aktiviteter
Möte med utsatta människor
 Starta en relationsskapande grupp, vänkrets eller ett nätverk för att möta
utsatta. En grupp vari man lär känna varandra, varandras behov, ett forum
för dialog, möten och vardagsaktiviteter, t.ex. kan man gå ut och göra saker
på stan. Man kan introducera nykomna i närsamhället, visa hur man
genomför vardagssysslor, t.ex. hur man lånar böcker, beställer mat på
restaurang m.m. (Bengt)
 Starta en öppen samtalsgrupp för samtal utifrån trons perspektiv och egna
livserfarenheter. (Bengt)

Nöd







Vid tillbyggnad av fastigheten inkludera utrymmen för nödställda, framför allt med
tanke på den ökade flyktingströmmen. (Ki, Dominik)
Möjlighet att ta emot folk med akut behov. Skapa nätverk som administrerar detta.
En idé är att låta GKL-grupperna vara fadder till olika delprojekt, som t.ex.
duschning och förvaring av ägodelar.
Träff (Robel) eller gästabud (Jeanne) med romerna
Starta en Caritasgrupp (Ki) eller en Elisabeth-förening (Dominik)

Fördjupning






Ungdomsarbetet utvidgning.
 Carro och Marc-Stephan har blivit mer insatta i arbetet nu och även Lars, vår
praktikant kommer att arbeta med ungdomar. En rektor för undervisningen
kommer att utses. (Dominik)
 Dominik och Marc-Stephan har startat en ung vuxen-grupp som träffas en
gång per månad.
 Öka kateket-undervisningen. Tillse att det finns en undervisningsgrupp för åk
5/6, vilket det inte fanns i år (Robel)
 Bättre samordning av arbetet. Avsätta pengar för förbättrad kommunikation
rörande ungdomsaktiviteterna. (Robel)
Miljöarbetet, organisera källsortering, om möjligt byta till ”gröna” leverantörer,
certifiera sig som juste arbetsplats mm. (Ki)
Reträtt för PR varje termin. (Bengt)

Kyrka i stadens hjärta





Utökad verksamhet för Katolskt forum. Det skulle enkelt gå att fördubbla
verksamheten. Idag har projektet en halvtidslön. Utöka tjänsten och öka arvoden för
de som föreläser. Intresset är större än vad vi svarar med.
Utökat ekumeniskt arbete. (Henrik)
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Förbättra informationen i våra skyltfönster. (Robel)
Mer reklam, även för Katolskt forum. (Dominik)
Aktiviteter för nära och kära som inte är katoliker. (Jeanne)
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Bilaga 3
§8 Medarbetarfesten














Kökschef. Frank är förhindrad att åta sig uppdraget. Ki gör det i stället.
Ebba har meddelat att Ann Darby ställer upp med blomsterarrangemangen, vilket vi
är väldigt glada och tacksamma för.
Maten
 Ki undersöker möjligheten att byta meny
 Vinet delas ut gratis vid borden
Libertys dotter Samuelle ställer upp och spelar och sjunger
Josef bidrar ev. med två av sina dikter
Engelska kören ställer upp De har 10 minuter för sitt inslag.
Claus har kontaktat Ulf, men ännu inte erhållit besked
Carl-Otto kåserar i 2-4 minuter
Jesuiterna uppträder givetvis.
Alex kan inte komma på festen
Vad gäller tilltugg till kaffet så tar Ki kontakt med Marie på caféet
Kontroll av att endast inbjudna deltar återstår att lösa

Sid 9 av 9

