Verksamhetsberättelse 2019
S:ta Eugenia katolska församling
Ekonomirådet och Pastoralrådet

Kyrkoherdens tillbakablick
på församlingsåret 2019
Med tanke på corona-pandemin, som när detta skrivs har hållit ett hårt grepp om människors liv i
allmänhet och församlingens i synnerhet, är det kanske svårt att minnas det som hände under 2019.
De aktuella händelserna har lagt sig som mjöldagg på allt. Idag ter sig det som tidigare var det
normala så avlägset. Vid nästa årsmöte – förhoppningsvis våren 2021 – kommer vi att tydligare se
hur allt detta kommer att ha påverkat S:ta Eugenia församling, dess medlemmar och liv.
Men låt oss ändå dra oss till minnes några händelser under 2019:
⚫ Pater Josef Höfner dog den 6 mars, sent på askonsdagskvällen. Många församlingsmedlemmar
hade bett för och besökt honom. Sista mässan han koncelebrerade den 20 januari var ett känslofyllt
adjö – a Dios. Vi fick lägga honom i Guds händer när vi samlades till rekviemmässan den 18 mars och
gravsätta honom dagen därpå – den helige Josefs dag. Jag personligen och många i och utanför
församlingen saknar honom fortfarande.
⚫ Undervisningen för barn och ungdomar är en viktig del av församlingslivet. Den pågick som vanligt
2019 men utan att väcka särskild uppmärksamhet. Å ena sidan vittnar det om att den fungerar
smidigt. Å andra sidan måste vi bli bättre på att stödja denna verksamhet som är avgörande för
kyrkans framtid. Här lär unga människor och även vuxna känna kyrkans tro. Av erfarenhet vet vi att
kyrkan måste »vinna« varje generation på nytt, att det inte längre finns ett givet sammanhang där
tron ges vidare från generation till generation. Undervisningen gör att våra unga kan hitta troende
vänner, vilket inte är så lätt i deras vardagliga sammanhang. Trosundervisningen (vittnesbörd) hör –
vid sidan av liturgi, diakoni och gemenskap – till kyrkans grundpelare. Alla våra medlemmar är
manade att fundera över hur de kan bidra med att också i fortsättningen stötta undervisningen
genom bön och idéer, genom att fråga hur det går, genom att engagera sig som kateket.
⚫ Antal präster hos oss i S:ta Eugenia kan ibland framstå som lyxigt om vi jämför det med andra
församlingar. Under 2019 kunde vi glädjas åt att välkomna två nya präster, pater Jörg Nies och pater
Mikael Schink. Båda har dock som huvuduppgift att skriva på sina doktorsavhandlingar och har ingen
officiell tjänst i församlingen. Jag är tacksam att de hjälper till, men läget är något prekärt om vi
tänker på några fakta. Pater Rainer Carls är i skrivande stund 85 år gammal, pater Klaus Dietz fyller
snart 80. Det är bara undertecknad och pater Thomas Idergard som officiellt är anställda i
församlingen. Efter pater Josef död saknar vi en kaplan. Alla försöker göra sitt bästa för att tjäna
församlingen, men det finns »orosfaktorer«.
⚫ Byggprojektet har under de senaste åren varit ett återkommande ämne. Processen är seg och tog
också 2019 många resurser i anspråk: tid, personal och pengar. Ibland blev jag under det gångna året
påmind om Stormen kring Katthavet, en skrift där pater Hornung skildrar den långa bygghistorien när
vår kyrka byggdes här vid Kungsträdgården. Vi behöver tålamod med ett så stort projekt, uthållighet
och klokhet för att fatta rätt beslut; beslut som får följder inför de närmaste årtiondena.
⚫ Tack till er alla som på olika och många sätt har stött S:ta Eugenia: med böner och ekonomisk
hjälp, med engagemang som volontär och budbärare. Alla som i dopet fått del av Kristi prästadöme
är kallade till att bygga hans kyrka som blir konkret i vår församling. Kyrkan behöver er – alla!
Dominik Terstriep S.J.
Kyrkoherde

Församlingskrönika 2019
20 januari

Pater Josef Höfner koncelebrerade i högmässa, hans sista massa i S:ta Eugenia. Det var
en mässa som berörde och var viktig för alla som deltog, församlingen, jesuiterna och
Josef själv.

21 januar

Ekumenisk vesper med domprost Hans Ulfvebrand, som därefter intervjuades av
kyrkoherden i serien Livshistoria & Insikter.

Januari

I januari och februari hålls flera möten med Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och
konsulter för att föra församlingens byggplaner framåt. Månatliga möten med
handläggaren från Stadsbyggnadskontoret vidtar.

5 februari:

Den kaldeiska biskopen Saad Sirop Hanna, som kidnappades av IS i Irak, intervjuas av
kyrkoherden om sin tid i fångenskap i ett kvällsprogram i Katolskt Forum.

10 februari

Efter högmässan håller församlingens miljögrupp sitt andra öppna möte om att leva
utan köptvång. Tyngdpunkt i Katolskt forum 2019 var "Att ta ansvar för skapelsen".

20 februari

Församlingen träffar för första gången den projektledaren Jan Tell som anlitats för att
samordna de olika byggprojekten.

26 februari

Örjan Ekman intervjuas av kyrkoherden i serien Livshistoria & Insikter i S:ta Eugenias
programverksamhet Katolskt Forum.

6 mars

Pater Josef Höfner dör på askonsdagen, strax före midnatt. Rekviemmässa firas den 18
mars med ett överväldigande antal troende och präster som deltog. Gravsättning dagen
därpå med deltagande av biskopen och kardinalen Anders Arborelius.

13 april

Syster Perpetua Orji DMMM landar i Stockholm och ansluter till teamet med de andra
två systrarna som arbetar i församlingen och med den Afrikanska missionen.

18-21april

Påskfirande med stort deltagande från församlingen. Åtta vuxna döps och konfirmeras,
28 personer upptas i kyrkan och församlingen och konfirmeras också.

26 april

Församlingsmöte – församlingens årsmöte – med beslut om ansvarsfrihet för
Ekonomiråd och Pastoralråd om viktiga frågor i församlingslivet.

27 april

Församlingen öppnade än en gång kyrkportarna för Stockholms kulturnatt

12 maj

Konfirmation av 10 vuxna i högmässan.

Maj

Första kommunion för barn firas tre gånger, den 25 och 30 maj på svenska och 19 maj
på engelska.

Juni

Konfirmation av ungdomar vid två tillfällen, den 8 juni med biskop, kardinal Anders
Arborelius, den 9 juni genom nuntien ärkebiskop Green.

3 juni

Personaldag för anställda och frivilliga i Tensta, en förort inom församlingens område,
med tema invandring och sociala frågor.

7 juni

Mässa i Riddarholmskyrkan med anledning av drottning Josephinas dödsdag.

Juni

I juni och juli är många församlingsgrupper på pilgrimsfärd och ungdomsläger. En
grupp ledd av kyrkoherden besökte Spanien i fotspåren av Theresa av Avila och
Johannes av Korset. Konfirmanderna reste på pilgrimsfärd till Rom och Assisi. GKL,

Gemenskap i Kristet Liv arrangerade ett familjeläger med sin tyska partner i Åh.
Sommarkollo för barn hölls i Marielund, och en ungdomsgrupp på reste på pilgrimsfärd
till Fatima.
Augusti.

I början av höstterminen börjar några nya anställda i församlingen och andra
avtackades. Karolina Danilczuk lämnade efter fyra år och Sofia Engstrand efter ett år
sina tjänster som ungdomskonsulenter. De efterträddes av Rodas Berhane. Kaplan
Joakim Breding, avslutade sin tvååriga pastoralutbildning i församlingen och flyttade
till Göteborg. Ronny Elia började sin tjänst som undervisningsansvarig. Sophia
Holzhüter slutade som praktikant för Bonifatiuswerk och ersattes av Catalina Flipper.
Jesuitprästerna Jörg Nies och Mikael Schink flyttade till Stockholm för att arbeta med
sina doktorsexamina men också hjälpa till så mycket de kan i församlingen. Broder
Markus från Franciskanernas tredje orden gjorde en pastoral praktik i S:ta Eugenia
under hösten.

12 september Den katolska systraorden, Jesu Små Systrar med kommuniteten i Tensta, firade 80årsjubileum.
13 september Medarbetarfesten för alla frivilliga i församlingen firades med allra bästa stämning.
Cirka 200 volontärer deltog.
28 september Det första dopet i grupp genomfördes. Efter långa överväganden beslutade vi att
fortsätta fira dop i gemenskap med flera för att synliggöra dopens ecklesiologiska
betydelse.
29 september Efter 147 års arbete i Josephinahemmet avtackades Elisabethsystrarna i en högmässa
med efterföljande mottagning.
11 oktober

Diakonalkandidat Ronny Elia får uppdraget lektor och akolyt i kvällsmassan i
församlingen genom biskop, kardinal Anders Arborelius.

2 november

På Alla själars dag firades de som dog förra året. Släktingar och/eller vänner tände ett
ljus för den avlidne, som placeras på altaret.

9 november

Volontärerna i sakristian, lektorerna och kommunionutdelarna samlades för reträtt i
Bromma.

1 december

Första advent inleds ett liturgiskt "experiment" i församlingen. Den första söndagen i
månaden och varje onsdag firas vi mässan med den gemensamma bönriktningen ”ad
orientem – mot öster”.

S:ta Eugenia i siffror

Dop - barn
Dop - vuxna
1:a kommunion
Konfirmation
Vigslar
Konversion
Avlidna
Utträde
Inflyttning
Utflyttning
Medlemmar
Vänner

2010
192
3
139
126
27
13
27
92
1 012
506
8 100

2011
193
1
158
140
24
9
46
71
1 065
570
8 487

2012
154
3
156
133
32
14
24
71
1 070
558
8 813
2 117

2013
166
0
168
145
22
11
30
64
482
234
9 203
2 115

2014
146
5
179
152
15
19
32
68
1 050
279
9 436
2 148

2015
142
3
144
120
37
23
40
78
344
88
9 788
2 151

2016
2017
2018 2019
150
151
137
132
9
7
4
11
187
169
158
172
105
144
137
138
21
20
18
19
26
25
25
30
51
41
32
71
119
101
90
109
230
273
307
268
289
305
348
280
9 925 10 153 10 380 10 544
2 154
2 143 2 143 2 176

Trosundervisningen för unga
Trosundervisningen för barn i S:ta Eugenia genomförs med hjälp av ett stort antal frivilliga kateketer.
Barnen är uppdelade i olika grupper.
På engelska hölls undervisningen varje söndag på eftermiddagen för alla klasser tillsammans.
På svenska är trosundervisningen uppdelad i två grupper, åk 2-6 och åk 7-9.
Undervisningen på svenska För de yngre barnen började i klass 2 med förberedelser för barnens första
heliga kommunion som sker i slutet av klass 3.
För högstadiet börjar förberedelsen för konfirmationen i klass 8 och tar sedan två år. Konfirmationen
äger rum i slutet av klass 9.
Undervisningen har som tidigare år hållits på lördagar och avslutats med en gemensam mässa både för
barn och föräldrar. En samtalsgrupp har funnits för föräldrar till barnen i åk 2-6 finns en samtalsgrupp
under tiden som barnen undervisas.
Konfirmationen avslutar församlingens undervisningsprogram för barnen. Målet är:
Att ge unga människor kognitiva kunskaper om den katolska tron och förutsättningar för personliga
erfarenheter av Kristus i trons praktik i Kyrkan, så att de kan fatta beslut om de vill ta emot
konfirmationens sakrament.
Minskningen av antalet konfirmationer bland ungdomar mellan 2018 och 2019 hänför sig helt till en
minskning av antalet konfirmerade inom den Polska missionen, vars verksamhet vid Johanneskyrkan
ingår i församlingens område. I församlingens ordinarie konfirmationsundervisning på både svenska
och engelska är antalet som deltar i och antalet konfirmerade på samma nivå som tidigare år. Antalet
ungdomar i klass åtta som är första året i konfirmationsundervisningen har till och med ökat något.

Efter ett års uppehåll p g a oförutsedd kateketbrist återupptogs undervisning för klass 7 igen har vi
under läsåret 2019/20 också börjat med undervisning i klass 7 igen:
Även där har antalet ungdomar varit högre än för åren före 2018.

Ungdomsverksamheten
Under år 2019 har mycket hänt. Båda ungdomskonsulenterna, Karolina Danilczuk och Sofia
Engstrand och Rodas Berhane började. Församlingens ungdomsförening SEKU, Sankta Eugenia
Katolska Ungdomsförening, har växt vilket mycket berodde på ökat arbete och engagemang hos
SEKU:s styrelse. Styrelsen har engagerat sig mer som styrelse också genom att organisera en hel
utlandsresa till Portugal. Under hela 2019 genomfördes kontinuerligt evenemang som läger och
fredagsträffar för barn och ungdomar.
2-5 januari Ministrantläger för Sankta Eugenias ministranter, nya som gamla, under ledning av Robel
Domenico. Ministranterna hade både undervisningspass men också mycket lek.
23-27 Feb Konfirmandläger med samtal om viktiga ämnen som Kroppens teologi som väckte många
funderingar hos ungdomarna. De fick också lära sig mer om den helige Anden och hade mycket tid att
fatta sitt beslut om de vill konfirmeras eller inte.
2 Mars Barnens Maskerad. Ca 30 barn deltog och utklädda. Många lekar och aktiviteter ute på
kyrktorget som dansstopp, fiskdamm, talangjakt och mycket mer. Ungdomsledare hjälpte till inför och
på själva maskeraden.
15-17 Mars Årsmötet för Sveriges Unga Katoliker. Några av SEKU:s medlemmar deltog i SUK:s
årsmöte.
18-19 April Traditionsenlig bönevaka skärtorsdagen till långfredag som började med en måltid
tillsammans. Sedan fick ungdomarna välja olika timmar då de ville vaka med Herren, liksom
apostlarna gjorde natten inför hans korsfästelse. På långfredagen deltog och organiserade ungdomarna
korsvägsandakten för barnen i Sankta Eugenia.
Jumpyard Dagsträff i april anordnade styrelsen en dagsträff för ungdomar i årskurs 6-9 hos Jumpyard
i Barkarby. Cirka 20 ungdomar deltog och hade en kul dag.
Samarbete med Uppsalas katolska ungdomar En träff i Uppsala i maj organiserades av SEKU:s
styrelse tillsammans med ungdomsgruppen Ljuvlingen. Mässa firades utomhus och därefter umgänge.
Undervisningsavslutning En fin avslutning för barnen i klasserna 2-6 organiserades av SEKU:s
styrelse. Ett 70-tal barn deltog i Humlegården med lekar och fika.
30/5 och 16/8 Överraskningsavslutningar för ungdomskonsulenten Karolina Danilczuk och
ungdomsprästen Joakim Breding. Picknick inomhus och lekar.
16/6i Årlig ledarutbildning med dåvarande ungdomskonsulent Karolina Danilczuk.
Pilgrimsresa till Lissabon 20 av S:ta Eugenias tidigare konfirmander följde med i juni på
pilgrimsresa till Lissabon och pilgrimsorten Fatima, organiserad av SEKU:s styrelse. Varje
styrelsemedlem hade ansvar för var sin dag.
18-26/6 Pilgrimsresa till Rom och Assisi för konfirmanderna. Med mässa varje dag och besök av
många vackra sevärdheter.

12-21/7 Sommarkollo för 35 barn under 10 dagar. Lekar och gemensamma aktiviteter. Varje dag
börjades med att tillsammans be morgonbön och avslutades med en kvällsbön som barnen tillsammans
med ungdomsledarna hade planerat.
30/8 – 1/9 Stiftsungdomsdagen. 14 ungdomar från SEKU reste till SUD i Vadstena tillsammans med
nästan 200 andra unga katoliker från Sverige med föreläsningar och workshops om katolsk tro och fest
med dans när SUK firade 85-årsjubileum.
Kick-off-läger för konfirmanderna i årskurs åtta i september. Styrelsemedlemmar och tidigare
konfirmander var ungdomsledare och hjälpte till under lägret.
Höstläger under höstlovet med temat Världens Roadtrip med Helgonen 2.0, där deltagarna skulle
lära känna helgon från världens olika hörn. För barn 12-15 år på Koviken, Ekerö.
23/11 hade vi återträff för konfirmanderna 2019. Det vinnande laget från konfirmandernas
pilgrimsresa till Italien fick bestämma vad som skulle göra på återträffen, och det blev paintball. Vi
började träffen med mässa, sedan åt vi tacos och fixade en ram med massa fina minnesbilder från
pilgrimsresan. (En tradition som vi haft i Eugenia i 6 år nu) Sedan åkte vi och körde paintball. En
jättehärlig återträff där ca 25 av konfirmanderna deltog.
6/12 Julavslutning med SEKU på fredagsträffen. Julstämning skapades genom att dekorera
pepparkakshus, baka lussebullar och dricka varm choklad!

Fredagsträffar. Varje fredagskväll under terminerna med bland annat om Rosenkransen, livet som
ordensfolk, med utmanande frågesporter, tillbedjan wii-kväll, julmys osv

Katolskt Forum
Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings programverksamhet och en del av församlingens ansikte
utåt med kurser, föredrag och andra evenemang. Programansvaret har under hösten 2019 delats mellan
två programansvariga på deltid, Sofia Rosshagen och Annica Parts, som hållit i genomförandet av
arrangemang och kurser. Som idéhjälp har Katolskt Forums referensgrupp funnits.
Årets tema och tyngdpunkt har varit klimat- och miljökrisen. Flera panelsamtal, en samtalscirkel om
påvens encyklika Laudato Si samt föreläsningar genomfördes.
Övergripande mål 2019 för Katolskt Forums verksamhet har varit: Utbildning, andlig fördjupning,
främja dialog mellan kyrka/församling och omvärld, mission. Huvudaktiviteterna har varit kurser,
studiecirklar och föredrag och informations, ”marknadsföring” av verksamheten och rapportering av
det som genomförts.
Antal deltagare i Katolskt Forums arrangemang:
VT 2019

HT 2019

8 ordinarie kurser med totalt 110 deltagare
10 kurser i serien ”Vidgade vyer” med 138 deltagare
2 kurser SNOK (Seniorernas Natur och Kultur) med 40 deltagare
7 ordinarie kurser md 100 deltagare
6 kurser i serien ”Vidgade vyer” med 122 deltagare

I serien Vidgade vyer hålls kurser både i S:ta Eugenia församlingslokaler och i Södertälje.

36 enskilda evenemang har genomförts med 10-100 deltagare vid varje tillfälle (vanligen 30-50).
Till Kulturnatten kom ca 200 besökare.
Två Existentiella samtalskafé har genomförts: Om Etty Hillesum och Samtal om manlighet.
Majoriteten av deltagarna är församlingsmedlemmar (ca 75%), kvinnor och över 50 år. Ett undantag
utgörs av kursen Katolska kyrkans lära och liv där de flesta är icke-katoliker, yngre och männen fler.

Äldreverksamheten
Verksamheten för äldre i Sankta Eugenia samordnas av en anställd äldreansvarig. Flera volontärer
hjälper till. Under 2019 var det ca 21 frivilliga som bistod vid utflykt, hjälpte i köket på äldremässor,
dukade, serverade, tog emot äldre på aktiviteter, gjorde palmkvistutskick, någon kommer en gång om
året, några flera gånger.
Hembesök har gjorts både av äldreansvarig och volontärer. Av de 21 volontärerna var det 8 personer
som också gjorde hembesök och höll kontakt med äldre. Tidvis har många kontakter också skett
telefonledes eller genom mejl där det gällt att hjälpa till på olika sätt.
Två volontärträffar anordnades 2019. I juni kom alla tre DMBM-systrarna och berättade om hur det är
att leva som äldre i Nigeria. I oktober kom pater Klaus Dietz och talade om sakramentet, De sjukas
smörjelse.
Större aktiviteter för seniorer:
• Mässa på Josephinahemmet. Ca 45 personer deltog med volontärer som hjälpte till och tog
emot de äldre. De boende på Josephinahemmet deltog också.
• Utflykten 8 augusti till Jungfru Maria kyrka i Hovsjö. 40 personer deltog inklusive volontärer.
• Jubilarmässa i slutet av september. 54 jubilarer deltog med medföljare till några av jubilarerna.
Volontärer var också med och dukade, serverade och tog emot äldre. 200 jubilarer var
inbjudna och 54 personer kom vilket var ett rekord.
• Julmässan 2019 firades i början av januari 2020. 85 personer deltog.

Eugeniabladet och församlingens hemsida
Bland S:ta Eugenia församlings kommunikationskanaler finns församlingens webbsida, Eugeniabladet
som utkommer fyra gånger per år, anslagstavlor – inklusive en elektronisk anslagstavla och
Veckobladet som delas ut vid söndagsmässorna.
Enligt ”Google survey” fick Sankta Eugenias 4,6 av 5 poäng. Målet med hemsidan har i första hand
varit att nå dem som söker information om S:ta Eugenia församling. Information via hemsidan är en
billig väg att nå ut, i första hand till unga personer men även medelålders.
S:ta Eugenia kyrkoblad, som till vardags kallas Eugeniabladet, har som mål att sprida information om
församlingens verksamhet, verka evangeliserande, samt, tillsammans med andra kanaler vara
församlingens ansikte utåt. Eugeniabladet utkommer fyra gånger om året: Inför fastan och påsken, till
sommaren, inför Eugeniadagen i september och inför advent och jul. Upplagan har ökats till 7.000 ex
och ca 5.500 ex skickas ut till församlingens hushåll, medlemmar och vänner. Övriga exemplar har
lagts ut för besökare.
Målgruppen för Eugeniabladet har i första hand vari församlingens medlemmar och vänner.
Eugeniabladet har riktat sig även till dem som av olika anledningar besöker församlingen. En sida i

tidningen informerade på tigrinja till den Etio-Eritreanska gruppen och del av informationen har även
funnits på engelska.
Ett tjugotal volontärer hjälper till med utskicket av Eugeniabladet.

Musiken i S:ta Eugenia
Verksamhetens mål har varit samma som alla tidigare – och kommande år – att bidra till att liturgin i
Sankta Eugenia församling firas så fullödigt och värdigt som möjligt, både vad gäller körsång och
orgelspel.
Orgelspel och körsång har varit huvuddelarna i kyrkomusikernas arbetsuppgifter. Förutom medverkan
vid närmare 40 högmässor och andra gudstjänster gav församlingens körer också ett antal
körkonserter, däribland julkonserten i församlingen. Till detta kan läggas den filippinska kören, den
nigerianska kören och den ugandiska kören, som sjöng i engelska mässan vid sammanlagt ungefär
20 tillfällen under året.
Kyrkokören sjöng vid ett tiotal högmässor under året och deltog också vid julkonserten.
Ungdomskören gjorde en körresa till München med omnejd, där de bland annat sjöng i den stora
”jesuitkyrkan” Sankt Michael. Ungdomskören framförde i Stilla veckan Pergolesis ”Stabat mater”.
Kören medverkade vid nio högmässor i vår församling, varav två gånger i engelska mässan.
Ungdomskören gav också externa konserter i Oxelösund och i Norrköping, i synagogan.
Gregorianska scholan sjöng under året vid sex högmässor, vid Långfredagsliturgin, vid pater Josef
Höfners begravning, vid en vigsel, under Kulturnatten och i samband med en kvällsmässa i december.
Sankta Eugenia vokalensemble gjorde bland annat en turné i Närke där de framförde ”Vigilia” av
Sergej Rachmaninov. Det verket framfördes också i Sankta Eugenia kyrka under våren. Kören gjorde
också en körresa till Förenade Arabemiraten i december månad, inbjudna av Svenska ambassaden och
gav bland annat en luciakonsert i den katolska kyrkan i Dubai. Kören sjöng också vid sex högmässor i
Sankta Eugenia samt gav ett par konserter i vår kyrka. Under hösten leddes kören av Tomasz Siegrist,
eftersom ordinarie körledaren Ulf Samuelsson då var partiellt tjänstledig. Kören gav också en
adventskonsert och framförde i en högmässa Arvo Pärts ”Berlinermesse”.
Barnkören har under året sjungit i sex högmässor och medverkade även i luciakonserten. De deltog
också vid ett barnkörläger på Marielund.
Ulf Samuelsson gav flera orgelkonserter i S:ta Eugenia kyrka under året.
Körerna har under 2019 haft ungefär följande antal medlemmar: Kyrkokören 25 körsångare,
ungdomskören ungefär 35, barnkören ungefär 20, vokalensemblen 18 deltagare och den gregorianska
scholan mellan 12 och 15 sångare. Ansvaret för körerna har varit fördelat på församlingens tre
anställda musiker.
De nationella körer som regelbundet medverkar i engelska mässan leds av lekmän.
Gemenskapen är god i församlingens körer och i framför allt ungdomskören betyder den väldigt
mycket och deltagandet i kören har säkerligen för många betytt att de har behållit kontakten med
kyrkan. Det gäller sannolikt också för många i de andra körerna. Körresorna är oerhört viktiga för
körerna.

Karitativa insatser
Fortlöpande vänder sig enskilda personer till S:ta Eugenia församling som en sista utväg i en utsatt
situation. Församlingen har under 2019 haft vissa – men begränsade – möjligheter att hjälpa enskilda.
En av församlingens diakoner samordnar dessa karitativa insatser.
Antal besökare som söker hjälp varierar per vecka. Det finns några som kommer förhållandevis
regelbundet. Hjälpen är i första hand inriktad på stöd till församlingens medlemmar. Ett skäl är att
genom detta ha en möjlighet att överhuvudtaget bedöma om behov finns och hur det ser ut. Hjälpen är
också främst inriktad på att ge mat eller matkuponger till de behövande inte ekonomiska bidrag.
Fokus för de karitativa insatserna är att stödet ska vara förebyggande och hjälp till varaktiga positiva
förändringar så långt det är möjligt.
Till hjälp för enskilda hjälpsökande finns även församlingens ”brandkårslista” med frivilliga som kan
bistå med olika kompetens vid olika behov.
I församlingens karitativa arbete deltar två grupper med verksamheter som bygger helt på
frivilliginsatser:
Team Eugenia arbetar med kvinnor i prostitution.
Vinternatt som är ett ekumeniskt projekt med övernattning för främst arbetslösa EU-medborgare. S:ta
Eugenia har haft ansvar för gästerna på fredagkvällar.
Församlingen gjorde vid fyra tillfällen under 2019 insamlingar av mat och hygienartiklar under
högmässan. Artiklarna som skänks av församlingsmedlemmarna delas ut till behövande. Hemlösa
gavs möjlighet att duscha och tvätta kläder i församlingens nybyggda tvätt- och duschrum i
kapprummet i källarplanet.

S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto
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.
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 Katastrofkontots projekt. Likaså går kollekterna vid barnens Första Heliga Kommunion och
vid Ungdomskonfirmationen samt gåvor till prästerna vid förrättningar såsom dop, vigsel och
begravning (mässtipendier) till Katastrofkontot.
En översikt över de senaste fem åren visar följande:
År
2019
2018
2017
2016
2015

Insamlat belopp
436 000
640 400
428 000
711 300
407 600

Utbetalat stöd
489 900
656 200
455 800
635 500
417 400

Under 2019 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande (avrundade belopp):
•
•
•
•
•
•
•

JRS/Bangkok för projekt Mindanao, Filippinerna, 2018 års julkollekt: 99.000 (–).
Caritas/Sverige för återuppbyggnad av Aleppo, Syrien, 2019 års påskkollekt: 120.000 (–)
JWL för distansutbildning i flyktingläger, 2019 års kollekt på Eugeniadagen: 75.300 (–)
Fr Joseph Kamogas församling S:t Kizito Luvule, Uganda, anskaffning för pastoralt stöd:
19.500 (104.300)
Projekt Elijah, jesuitlett projekt för utbildning m.m. för romer i Rumänien: 52.800 (99.700)
Församlingen i byn Lomnicka (sr Magdalena Sumilasova), Slovakien, för stöd till romska
barn: 53.400 (53.600)
Kongregationen Little Sisters of S:t Francis i Tanzania och Kenya (Sr Aquillina Mwithi) för
elevavgifter och stöd till återuppbyggnad av klosterverksamhet: 69.900 (94.600)

Sammantaget lämnade Katastrofkontot under 2019 ekonomiskt stöd till olika projekt m.m. med ca
489.900 (656.200).
Katastrofkontots målsättning är att förmedla humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i
världen och att lämna stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt.
Katastrofkontot administreras av en styrelse, som i enlighet med stadgarna utses av Pastoralrådet.
Under 2019 bestod styrelsen av följande personer: Johan Appelberg, ordförande, Per Fröberg,
sekreterare, Margareta Kellner Solli, ekonomiansvarig, Ulrika Rebhan, Christoffer Wedebrand.

Övriga församlingsaktiviteter
För blivande konvertiter och katekumener – de som skall döpas – finns Kandidat- och
katekumengruppen: Under 2019 bestod gruppen av 35 personer som upptogs i katolska kyrkan.
Gruppen träffades varannan vecka.
De som upptagits i kyrkan eller döpts har erbjudits att delta i fördjupningsföreläsningar under temat
”Vägen vidare”,
Som uppföljning efter upptagningen eller dopen finns ”Vägen vidare”, fyra fördjupningsföreläsningar.
Till församlingens kärnverksamhet hör utöver gudstjänsterna och själavården även de olika
förrättningarna, dop, vigsel, begravning. För par som ska gifta sig anordnades under 2019
äktenskapskurser och dopkurser fanns för barnföräldrar.

Volontärerna i S:ta Eugenia
I de olika verksamheterna i S:ta Eugenia församling engagerade sig under 2019 regelbundet ca 500
volontärer. Tillsammans med präster, systrar och anställda medarbetare var det volontärerna som bar
upp församlingens verksamhet.
Det grundläggande målet med församlingen volontärverksamhet är därför först och främst att den
finns till. Utan de frivilliga skulle många av församlingens verksamheter inte kunna genomföras.
Exempel på volontärgrupper och verksamheter som under 2019 byggde på frivilliginsatser är:

Sakristaner i mässorna, Kommunionsutdelare, Lektorer, Kyrkvärdar, Kollektupptagare, Kyrkkaffegrupperna, Kateketer, Basaren, Praktiska teamet, Solrosornas sygrupp, Sociala insatser,
Äldreverksamheten, Pastoralrådet, Ekonomirådet, Körsångare, Katastrofkontot, Medhjälpare på
expeditionen samt medhjälpare vid tex Barnens julfest och servering av korv till barn och ungdomar.
Med detta stora antal frivilliga har församlingen haft en särskild anställd volotärsamordnare på deltid,
men även övriga anställda har i sina egna verksamheter ett volontäransvar. I vissa fall är en volontär
helt ansvarig för en enskild verksamhet.
Syftet med församlingens volontärverksamhet är att så många som möjligt av församlingens
medlemmar ska känna sig delaktiga och på så sätt känna att det är deras församling.
Volontärerna själva kan vara mycket stolta över sina insatser och den fina församling som de själva är
med att skapa.
För volontärer, som för alla församlingsmedlemmar, är det mest betydelsefulla, att vi i alla möten är
inbjudande och hjälpsamma så fler kan känna sig välkomna i församlingen.

Församlingens ekonomi
Marknadsvärdet för Sankta Eugenia församlings finansiella tillgångar den 31 december 2019 drygt 57
miljoner kronor. Ekonomirådets har tagit fram en placeringsstrategi som syftar till långsiktigt stabila
placeringar för att skapa värdeökning, dels för användning till fastighetsunderhållet som bedöms kosta
minst 1,5 miljoner kronor årligen, dels som tillskott för verksamhetskostnaderna.
Verksamheten i S:ta Eugenia församling har under de senaste åren kunnat drivas i stort sett med
ekonomisk balans. År 2019 innebar ett underskott på 611 tkr som förklaras av en omfattande
renovering av belysningen i kyrkan, på kyrktorget och i entrén och i Stora salen med.
Sedan 2016 undersöker församlingen möjligheten för att bygga till fastigheten, där ett första steg är att
ansöka hos Stockholms Stad om ändrad detaljplan. De utredningar som staden då kräver och
ersättningen för Stadsbyggnadskontorets handläggning uppgick sammanlagt till 2,7 miljoner kronor
för år 2019.

Huvudintäkter 2019:
Kyrkoavgiften

5 133 324

Hyresintäkter

4 750 840

Kollekter och gåvor

1 790 106

Ändamålsbestämda kollekter

424 216

Större kostnader 2019:
Fastighetsrenovering

3 841 796

Personalkostnader

5 365 230

Driftskostnader fastigheten

2 330 590

Verksamhetskostnader

2 042438

Gemensam administration

987 651

Församlingens fastigheter
Församlingen ägde den 31 december 2019 två fastigheter, Katthavet 7 vid Kungsträdgården där S:ta
Eugenia kyrka ligger och Sörgården 10, det radhus i Spånga/Tensta som år 2016 köptes som
tjänstebostad för DMBM-systrarna som arbetar i församlingen.
S:ta Eugenia kyrka byggdes 1982 samtidigt som församlingslokalerna byggdes om. Flera stora
renoveringar har gjorts under de 37 år som församlingen funnits vid Kungsträdgården som hissbyte,
renovering av garagegolv och ventilationssystem, toalettrenoveringar, utbyte av brandlarm och
översyn av brandskyddet, fasadrenoveringar m.m.
Med hjälp av byggkonsulter gjordes år 2010 en statusbesiktning av S:ta Eugenia församlings fastighet
vid Kungsträdgården. Denna utredning gav underlag för den fleråriga underhållsplan som
församlingen arbetar efter. En översyn och uppdatering av statusbesiktningen och underhållsplanen
genomfördes år 2018.
Under 2019 genomfördes en omfattande renovering av belysningen i kyrkan, kyrksal och entré och
Stora salen på bottenvåningen. Renoveringen omfattade även översyn av eldragningarna och utbyte av
gammal utrustning och nytt styrsystem för belysningen.
S:ta Eugenia församling bidrog under 2019 till renoveringen av begravningskapellet på Katolska
kyrkogården. En AC-anläggning för caféköket och cafélokalen på bottenvåningen installerades.
Sedan 2016 utreder församlingen möjligheterna av att bygga till på taken. I maj 2018 gavs besked från
Stadsbyggnadskontoret om möjlighet att ansöka om ändrad detaljplan. Processen för detta beräknas
pågå till första halvåret 2021. Arkitektritningar har tagits fram. Flera konsultfirmor har anlitats för att
undersöka olika tekniska frågor, konstruktionsfrågor, ventilation, dagvatten, avlopp, olika
miljöaspekter m.m. När beslut om detaljplanen är fattat blir nästa steg att ansöka om byggnadslov.
Dock återstår fortrarande många frågor att lösa.
I avvaktan på besked om huruvida en tillbyggnad är möjlig och kan ske har vissa planerade arbeten
som ingår i underhållsplanen skjutits på framtiden som takrenovering, renovering av vissa fönster och
lanterniner, renovering av församlingens expeditionslokaler.

Ekonomiråd och Pastoralråd
Varje katolsk församling har enligt församlingsordningen, antingen både ett pastoralråd och ett
ekonomiråd (som i S:ta Eugenia) eller ett gemensamt råd. Kyrkoherden är ordförande i såväl
Ekonomirådet och Pastoralrådet. Därutöver utser råden en vice ordförande.
Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi samt
personalfrågorna. Tillsammans med församlingens kyrkoherde och med andra medarbetare ska
Pastoralrådet främja och utveckla församlingslivet.
Den 22 april 2018 hölls val till bägge råden. Mandatperioden är 4 år. Efter valet ser rådens
sammansättning enligt följande:
Ekonomirådet:
Ordf.: Kh Dominik Terstriep S.J.
Anna-Paula Andersson

Johan Appelberg
Åsa Broomé
Helena Dzojic
Karl Eidem
David Harris
Anders Kvist
Anna Malachowska Thorell
Göran Sundström
Stefan Waldemarsson
Adjungerade till Ekonomirådets sammanträden har varit: församlingens förtroenderevisor Jan
Skogqvist, en representant från Pastoralrådet Alexis Alling och församlingens ekonomiansvarige Pehr
Thorell.

Pastoralrådet:
Ordf: Kh Dominik Terstriep S.J.
Alexis Alling
Rebecka Cardoso
Victor Christola
Samuelle Fajutrao Valles
Eugenia Kuteeva
Karin Linnell
Henry Muyingo
Merja Niskanen
Beatrice Sandberg
Henrik Ullén
Susanna Walther
Ki Westerberg
Adjungerade till Pastoralrådets sammanträden har varit: Syster Veronika Osuji, Syster Rose
Michaelin, syster Perpetua Orji.
Församlingens revisorer 2019 var Ulf Strauss från EY och förtroenderevisor, vald av
församlingsmötet, var Jan Skogqvist.

Församlingens kallelse
Vi i S:ta Eugenia utgör en mångkulturell katolsk församling i Stockholm.
Vår församlings huvud är Kristus som bygger upp oss till sin kropp
genom en levande liturgi och förnyar oss genom sitt ord och kyrkans sakrament.
Vi är en trons gemenskap utsända till att förkunna Kristus i dialog med omvärlden.
Vi skall förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen.
Vi öppnar oss för Andens gåvor. Vänskap, lyhördhet och frimodighet
skall känneteckna vår gemenskaps vittnesbörd.
Antaget av Pastoralrådet 1998

