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Församlingskrönika 2018 
 
4 januari S:ta Eugenia församling och Stiftelsen Josephinahemmet kommer överens om 

hyresavtal för användandet av S:ta Ragnhilds kapell och Allmänningen som används av 

kapellförsamlingen i Bromma.  

 

16 Januari Informationskväll om historien och ny driftsform för Josephinahemmet med stor och 

kontroversiell efterföljande debatt om Josephinahemmets syfte och framtid.  

 

25 januari Böneveckan för kristen enhet med ekumenisk vesper med Misha Jaksic, serbisk-

ortodox präst som efteråt intervjuades av kyrkoherde Dominik Terstriep i serien 

Livshistoria och insikter.  

 

5 februari Församlingens nya praktikant genom Bonifatiuswerk, Ursula Hartmann, börjar sin 

praktik som avslutas i slutet av juni.  

 

Viktiga mötespunkter! 
 

Jag vill särskilt lyfta fram två områden när vi redovisar verksamheten i S:ta Eugenia församling 
2018: Arbetet med de äldre och med de unga. 

 
För arbetet med de äldre har församlingen sedan flera år en 75-procentig tjänst som samordnar 
verksamheten. Utöver hembesök och besök på hem för äldre har vi gemensamma aktiviteter 
som återkommer mellan åren: Jubilarfesten på hösten, julfesten för äldre, mässa med 
efterföljande middag på Josephinahemmet och en utflykt på sommaren. De äldre 
församlingsmedlemmar får särskild födelsedagshälsning när de fyller 70, 75, 80, 85, 90 och 
därefter varje år. Allt detta tas emot mycket positivt av de äldre. De känner sig sedda och 
delaktiga. Jag får till exempel förvånansvärt många uppskattande reaktioner på 
födelsedagsbreven som vi skickar. På festerna är det en härlig stämning och de har alltid också 
en andlig del.  
 
I ungdomsarbetet har vi också anställda som håller i verksamheterna, för närvarande uppdelat 
på två ungdomskonsulenter med 100 % anställning tillsammans. Aktiviteterna är 
Fredagsträffarna varje vecka, läger, pilgrimsresor och mycket mer. Ungdomarna är organiserade 
i en egen förening, SEKU, Sankta Eugenia Katolska Ungdomsförening, och lär sig ta eget ansvar. 
Vi har arbete med ungdomar också i andra former: i ungdomskören, i ministrantarbetet eller i 
undervisningen till exempel. Man brukar ofta säga: Ungdomarna är vår framtid. Och det 
stämmer! För många är de olika mötespunkterna viktiga eftersom man som ung nästan aldrig 
träffar troende, och katoliker ännu mera sällan. Här kan man tala öppet om sin tro. Man har ett 
fritt rum där man inte hela tiden måste rättfärdiga sin tro, där man kan få vänner och helt enkelt 
ha det fint tillsammans.  

    Dominik Terstriep S.J. 
    Kyrkoherde 



 

6 februari Möte med Liberalernas representant i Stadsbyggnadsnämnden om församlingens 

byggplaner. Tidigare har möten hållits även med andra partier i byggnadsnämnden.  

 

17 februari Församlingsreträtt för församlingen i fastetidens början. Alla präster erbjöd 

”workshops” med olika andliga teman.  

 

22 februari Arkitekt Jörgen Kjaergaard som ritat S:ta Eugenia kyrkan och hunnit bli 90 år gammal 

intervjuades av kyrkoherde Dominik Terstriep i serien Livshistoria och insikter.  

 

Jan/feb Första möten med ljusdesigner för att se möjligheter och få idéer till ny belysning i 

kyrkan och på kyrktorg och entré.  

 

31 mars Åtta vuxna döps under påsknatten och 27 nya konvertiter tas upp i katolska kyrkans 

fulla gemenskap.  

 

10-16 april Kyrkoherde Joseph Kamoga från Uganda besöker S:ta Eugenia. Församlingen har 

under flera år stött olika projekt i hans församling.  

 

18 april Stadsbyggnadskontoret ger grönt ljus för att ta upp S:ta Eugenias byggplaner till 

behandling.  

 

21 april Församlingen deltar i Kulturnatt Stockholm. Ca 300 besökare kommer till de olika 

programmen mellan 18 och 24 på kvällen.  

 

22 april Val till pastoralråd och ekonomiråd: Högre valdeltagande än tidigare. Fler kvinnor än 

tidigare väljs in i ekonomirådet. Delvis en generationsväxling med en bra blandning av 

olika grupper i församlingen i de nya råden.  

 

28 april Församlingsmöte med beslut om ansvarsfrihet för ekonomi- och pastoralråd och 

gemensamma reflexioner över församlingens arbete under 2018.  

 

1 maj Sofia Engstrand börjar på halvtid som ungdomskonsulent. Karolina Danilczuk, 

församlingens andra ungdomskonsulent, arbetar även hon på halvtid.  

 

7 juni Församlingen firar den heliga mässan i Riddarholmskyrkan med anledning av drottning 

Josephinas dödsdag.  

 

16 juni Joakim Breding, som arbetat under ett år som diakon i församlingen, prästvigs i S:t 

Eriks katolska domkyrka. Den 1 juli firar han sin primismässa i S:ta Eugenia 

församling.  

 

18-27 juni Församlingens konfirmander reser på pilgrimsresa till Rom och Assisi.  

 

24 augusti En ny praktikant från Bonifatiuswerk, Sophie Holzhüter, börjar i S:ta Eugenia.  

 

14 september Medarbetarfest för över 200 församlingsmedlemmar tillsammans med jesuitprästerna 

med härlig stämning. Jesuiterna framför traditionsenligt en sketch med det oklara 

parlamentariska läget som tema.  

 

12 november Församlingens kaplan Josef Höfner insjuknar med slaganfall och saknas i själavården 

av många. Han avlider senare Askonsdagen den 6 mars 2019.  

 

1 december Adventsmarknad   

 



 

S:ta Eugenia i siffror 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dop - barn 192 193 154 166 146 142 151 137 132 

Dop - vuxna 3 1 3 0 5 3 7 4 11 

1:a kommunion 139 158 156 168 179 144 169 158 172 

Konfirmation 126 140 133 145 152 120 144 137 138 

Vigslar 27 24 32 22 15 37 20 18 19 

Konversion 13 9 14 11 19 23 25 25 30 

Avlidna 27 46 24 30 32 40 41 32 71 

Utträde 92 71 71 64 68 78 101 90 109 

Inflyttning 1 012 1 065 1 070 482 1 050 344 273 307 268 

Utflyttning 506 570 558 234 279 88 305 348 280 

Medlemmar 8 100 8 487 8 813 9 203 9 436 9 788 9 925 10 153 10 380 

Vänner     2 117 2 115 2 148 2 151 2 143 2 143 2 176 

 
 
 

Katolskt Forum 
 

Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings programverksamhet med kurser, föredrag och andra 

evenemang, en del av församlingens ansikte utåt.  

 

Verksamhetens mål 2018 har varit: Utbildning, andlig fördjupning, främja dialog mellan 

kyrka/församling och omvärld, mission.  

 

Mer specifikt innebär detta:  

• Att genomföra arrangemang och kurser som har prioriterats i Katolskt Forums referensgrupp, 

särskilt terminernas teman och samtalsserierna Profil i samarbete med Katolsk bokhandel och 

serien Livshistoria och insikter. 

• Kurser för daglediga/seniorer, ”Vidgade vyer”, i samarbete med S:ta Birgittas folkhögskola 

med kurser även i folkhögskolans lokaler i Södertälje.  

 

Huvudaktiviteterna har varit kurser, studiecirklar och föredrag samt information om 

programverksamheten för att nå ut till flera. Majoriteten av deltagare är församlingsmedlemmar, ca 

75%, kvinnor och över 50 år. Ett undantag utgörs av kursen Katolska Kyrkans Lära och Liv där de 

flesta är ickekatoliker, yngre och männen är fler.  

 

VT 2018 7 ordinarie kurser med 98 deltagare 

 10 kurser inom ”Vidgade vyer” med 202 deltagare 

HT 2018 7 ordinarie kurser med 119 deltagare 

 7 kurser inom ”Vidgade vyer” med 191 deltagare 

 7 sommarkurser inom ”Vidgade vyer” 

 

De olika kulturarrangemangen i Katolskt Forum har haft upp till 100 deltagare men vanligen 20-45. 

Till Kulturnatten kom 300. Två konstutställningar arrangerades 2018.  



Eugeniabladet och församlingens hemsida 
 

S:ta Eugenia kyrkoblad, till vardags Eugeniabladet, har tre huvudmål: att sprida information om 

församlingens verksamhet, verka evangeliserande samt, tillsammans med andra kanaler, vara 

församlingens ansikte utåt.  Kyrkobladet utkommer fyra gånger om året - inför fasta och påsk, till 

sommaren, inför Eugeniadagen i september och inför advent och jul. Det omfattar 24 sidor, inklusive 

omslag samt baksida med kontaktuppgifter till präster, medarbetare etc.  

 

Under 2018 har upplagan varit 6.500 ex, varav 5.500 skickats ut till församlingens medlemmar och 

vänner, en tidning per hushåll. De övriga exemplaren har lagts ut på kyrktorget i evangeliserande och 

informerande syfte. Upplagan brukar alltid ta slut långt innan nästa nummer kommer ut, vilket är 

avsiktligt. Eugeniabladet publiceras också på församlingens webbsida för att nå alla som kan vara 

intresserade.  

 

Målgruppen i första hand församlingens medlemmar och vänner. Eftersom det i församlingen firas 

mässor även på engelska är en del av informationen skriven på engelska. För att tillgodose den stora 

grupp som deltar i mässorna enligt gheez-rit finns även, sedan flera år, en sida med information på 

tigrinja.  

 

Eugeniabladet riktar sig också till dem som av skilda anledningar besöker församlingen och kyrkan – 

turister, cafébesökare, förbipasserande m.fl. Genom nätversionen nås också personer som är 

förhindrade att komma hit, samt de som surfar efter katolsk information och artiklar om katolsk tro.  

Eugeniabladet vänder sig till olika åldrar med olika intresseinriktningar.  

 

Ledaren är en nyckeltext där kyrkoherden tar upp teman som ligger i tiden och gör kopplingar till vad 

det innebär att leva som katolik i vårt samhälle. Tidningen har också en avdelning med 

fördjupningsartiklar och texter av uppbyggelsekaraktär.  

 

Ett tjugotal volontärer hjälper till med Eugeniabladets utskick.  

 

Målen för församlingens webbsida www.sanktaeugenia.se är även att liksom Eugeniabladet spegla 

församlingens liv och ge relevant information. Under 2018 påbörjades en översyn av webbsidans 

utformning som kommer att fortsätta under 2019.  

 

 

 

Barn- och ungdomsverksamheten 
 

Undervisningen på svenska för barn börjar i klass 2 med förberedelser för barnens första heliga 

kommunion i slutet av klass 3. Undervisningen fortsätter sedan i klass 4-9.  

 

Förberedelsen inför konfirmationens sakrament tar två år med början i klass 8. Konfirmationen äger 

rum i slutet av klass 9.  

 

Undervisningen hålls på lördagar och avslutas med en gemensam mässa för alla barn och föräldrar. 

För föräldrar till barn i klass 2-6 finns en samtalsgrupp medan barnen har undervisning.  

 

För konfirmationsundervisningen som avslutar församlingens undervisningsprogram för barnen är 

målen:  

 

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. 

 



Undervisningen på engelska hålls varje söndag på eftermiddagen för alla klasser.  

 

Barnundervisningen genomförs med hjälp av ett stort antal frivilliga kateketer med barnen uppdelade i 

olika grupper.  

 

Fredagsträffarna är den återkommande aktiviteten i ungdomsarbetet då ungdomarna samlas i 

ungdomsrummet på fredag kväll. Programmet uppdateras hela tiden. Många andra aktiviteter läggs 

också ut på Facebook, ”Sankta Eugenia Ungdom” och på Instagram, ”Eugeniaungdom”.  

 

Bland övriga ungdomsaktiviteter i församlingen är framför allt lägren en huvudsatsning.  

 

 

 

Äldreverksamheten 
 

Målet för S:ta Eugenias verksamhet för äldre är att hålla kontakt med äldre som inte kan komma till 

mässan och även med andra äldre som är mycket ensamma.   

 

Hembesök görs av församlingens anställda äldreansvariga tillsammans med frivilliga. Vissa volontärer 

har också helt egen kontakt med äldre personer. 

 

Tidvis sker många kontakter telefonledes eller genom mejl.  Det kan också gälla att förmedla präst 

som åker med de sjukas sakrament, ordna präst till begravning, förmedla kontakt till andra i 

församlingen eller till olika personer eller organ i samhället.   

 

Även vid de större aktiviteterna medverkar frivilliga med praktiska förberedelser och med att ta emot 

de äldre som kommer. Sammanlagt deltar ca 20 aktiva volontärer i arbetet med äldre.  

 

Större aktiviteter:  

 

• Mässa på Josephinahemmet med middag – 45 deltagare 

• Sommarutflykt till Värmdö kyrka och lunch på Siggesta gård – 55 deltagare 

• Julmässa – 85 deltagare 

• Jubilarmässan med efterföljande fest – 42 jubilarer deltog samt medföljare 

 

Antalet deltagare i de stora aktiviteterna har varit stabilt jämfört med tidigare år. Önskan om hembesök 

växlar från en tid till annan. 

 

 

Musiken i S:ta Eugenia 
 

Kyrkomusikens mål i S:ta Eugenia är samma som tidigare och kommande år, att bidra till att liturgin i 

S:ta Eugenia församling firas så fullödigt och värdigt som möjligt, både vad gäller körsång och 

orgelspel. 

 

Orgelspel och körsång kan sägas vara huvuddelarna i kyrkomusikernas arbetsuppgifter. Förutom 

medverkan vid ungefär 35 högmässor och andra gudstjänster under 2018 gav församlingens körer 

också ett antal körkonserter, däribland julkonserten.  

 

Till detta kan läggas den filippinska kören, den nigerianska kören och den ugandiska kören, som sjöng 

i engelska mässan vid sammanlagt ungefär 25 tillfällen under året. Den afrikanska kören medverkar i 

afrikanska mässan. Dessa körer leds av lekmän.  



 

 

Körernas framträdanden:   

 

Ungdomskören (ca 30 sångare): Deltagande i Pueri Cantores körkonsgress i Barcelona, där kören blev 

utvald, som en av sex körer, att få sjunga ett eget program vid den stora konserten i La Sagrada 

Familia, framförande av Vivaldis ”Gloria” (vid två tillfällen), Mässa av Haydn, Mässa av Mozart, 

Pergolesis ”Stabat mater” i Stilla veckan, externa konserter i Oxelösund och i Norrköping (i 

synagogan), medverkan vid 10 högmässor, varav två i engelska mässan. 

 

Kyrkokören (25 sångare): deltagande vid stiftets körfest i Vadstena, deltagande i julkonserten och 

medverkan vid ett tiotal högmässor.  

 

Gregorianska Scholan (5-8 sångare) sjöng under året vid 6 högmässor.  

 

Sankta Eugenia vokalensemble (18 sångare):  Turné i Östergötland med framförande av ”Vigilia” av 

Sergej Rachmaninov som också framfördes i Sankta Eugenia kyrka, körinternat i Falun och 

medverkan i högmässan i Falun, konsert i Gävle, medverkan vid 6 högmässor samt ytterligare ett par 

konserter i S:ta Eugenia, medverkan vid ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka.  

 

Barnkören (ca 15 sångare): medverkan i 6 högmässor, deltagande i luciakonserten. Under våren 

framförde kören musikalen ”Daniel”.  

 

Ulf Samuelsson har gett flera orgelkonserter i vår kyrka under året, bl. a. en Bachkonsert på 

tonsättarens 333:e födelsedag, 21 mars. 

 

Gemenskapen är god i församlingens körer. Framför allt för ungdomskören har kören säkerligen för 

många betytt att de har behållit kontakten med kyrkan. Det gäller med säkerhet också för många i de 

andra körerna.  

 

 

 

Karitativa insatser 
 

S:ta Eugenia församling har under 2018 haft vissa men begränsade möjligheter att hjälpa enskilda 

behövande i socialt utsatta situationer. Denna verksamhet leds av en av församlingens diakoner.  

 

Antal besökare som söker hjälp varierar per vecka. Det finns några som kommer förhållandevis 

regelbundet.   

Till hjälp för enskilda hjälpsökande finns även ”brandkårslistan” med frivilliga som kan bistå med 

olika kompetens. Detta fungerar mycket bra och underlättar.  

I samråd med kyrkoherden ges idag ekonomiskt stöd i huvudsak till församlingsmedlemmar. Det 

karitativa arbetet kommer framgent vad gäller ekonomiska bidrag att framför allt vara proaktivt, d.v.s. 

med riktade insatser och fokus på förebyggande.  

I församlingens karitativa arbete deltar två grupper med verksamheter som bygger helt på 

frivilliginsatser:  

Team Eugenia arbetar med kvinnor i prostitution med ett femtontal frivilliga.  

Vinternatt är ett ekumeniskt projekt med övernattning för främst arbetslösa EU-medborgare. 17 

volontärer hjälpte till under de 18 fredagar som S:ta Eugenia hade ansvar för. Antalet gäster varierar 

mellan 20-45 och har ökat under de senaste åren.  

 



Församlingen gör fyra insamlingar av mat och hygienartiklar om året under högmässan. Artiklarna 

som skänks av församlingsmedlemmarna kommer behövande tillgodo. Dessutom kan hemlösa duscha 

sig och tvätta kläder i den nybyggda anläggningen i kapprummet i källarplanet. 

 

 

S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto 

 

Kontots målsättning är att förmedla humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och 

att lämna stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt. 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.  

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. 

 

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

 

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. 

I april besökte fader 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 

församlingsverksamhet. Under besöket engagerade sig Kontots ledamöter som ”Stockholmsguide” 

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

i ord och bild berättade om sin församling. 

 

Under 2018 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande: 

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

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

119.600 kronor (121.800)   

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

kommunion, Ungdomskonfirmation och Eugeniadagen: 104.300 kronor ( - )  

• Projekt Elijah, jesuitlett projekt för utbildning m.m. för romer i Rumänien: 99.700 kronor 

(90.000)   

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

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

skolverksamheten: 94.600 kronor (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 insatser med ca 

656.200 kronor (455.800).  

 

 

 

 



Övriga församlingsaktiviteter 
 

Bland övriga verksamheter i S:ta Eugenia bör förstås själavården nämnas som vid sidan av 

gudstjänsterna är en kärnverksamhet.  

 

För blivande konvertiter och katekumener – de som skall döpas – finns Kandidat- och 

katekumengruppen som under 2018 bestod av 30 personer som upptogs i katolska kyrkan. Gruppen 

möts varannan vecka. Som uppföljning efter upptagningen eller dopen finns ”Vägen vidare”, fyra 

fördjupningsföreläsningar.  

 

Till kärnverksamheten hör förstås även de olika förrättningarna, dop, vigsel, begravning. För par som 

ska gifta sig anordnades äktenskapskurser och dopkurser fanns för barnföräldrar.  

 

 

 

Volontärerna i S:ta Eugenia 
 

I de olika verksamheterna i S:ta Eugenia engagerar sig regelbundet över 500 volontärer som 

tillsammans med präster, systrar och anställda medarbetare bär upp församlingens verksamhet. Med 

detta stora antal frivilliga har församlingen en särskilt anställd volontärsamordnare. I de flesta 

verksamheter som här omnämns bidrar frivilliga till att genomföra arbetet.  

 

Exempel på volontärgrupper och verksamheter som bygger på frivilliginsatser är:  

 

Sakristaner i mässorna, Kommunionutdelare, Lektorer, Kyrkvärdar, Kollektupptagare, Kyrkkaffe, 

Kateketer , Kollekträknare, Basaren, Praktiska medhjälpare, Solrosornas sygrupp, Sociala insatser, 

Äldreverksamhet, Pastoralrådet, Ekonomirådet, Körsångare, Katastrofkontot, Medhjälpare på 

expeditionen 

 

Målet med församlingens volontärverksamhet är att fler ska bli delaktiga och att ”fler gör mer” - att vi 

alla är kyrkan/församlingen.  

 

Några huvudaktiviteter som regelbundet återkommer är kyrkkaffet, kyrkvärdar i mässan, 

kollektupptagning, korvservering vid trosundervisnigen. Därtill finns aktiviteter som mer knyts till 

”en-gång-om-året”-händelser. 

 

Ett mål är också att nå nya målgrupper, att engagera volontärer av båda könen och olika åldrar, gärna 

under pensionsåldern. Och att få in fler män i flera av församlingens verksamheter. 

 

 

 

Anställda medarbetare 
 

S:ta Eugenia församling hade under 2018 tre präster på heltid, kyrkoherden och tre kaplaner. En av 

dessa arbetade först som diakon men prästvigdes under 2018. Därtill har församlingen haft två jesuiter 

som uppnått pensionsåldern som hjälpt till, i stort sett på heltid.  

 

Församlingen har haft två anställda diakoner, en på heltid och en med 25 procents tjänst. Två 

ordenssystrar från DMBM-kongregationen har arbetat i S:ta Eugenia.  

 

Därutöver har S:ta Eugenia församling haft 13 anställda, flera på deltid motsvarande 9 heltidstjänster: 

Expeditionsansvarig, Informatör/administratör, Diakon, Kyrkomusiker, Volontärsamordnare och 

fastighetsskötare, Ansvarig för äldreverksamheten, Programansvarig, Vaktmästare, 

Ungdomskonsuletn och Ekonomi-, fastighets- och personalansvarig. 



 

Församlingens ekonomi 
 

S:ta Eugenias finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 52 miljoner kronor (marknadsvärdet). 

Avkastningen från dessa tillgångar utgör en betydelsefull del budgeten. 

 

Den placeringsstrategi som ekonomirådet tagit fram syftar till långsiktigt stabila placeringar för att, 

dels skapa värdeökning för fastighetsunderhållet som bedöms kosta 1,5 – 2 miljoner kronor årligen, 

dels ge tillskott som behövs för verksamhetskostnaderna. 

 

Därtill kommer att församlingen sedan 2016 prövar möjligheten av att bygga till fastigheten och de 

finansiella behov som då uppstår.  

 

Verksamheten i S:ta Eugenia församling har under de senaste åren kunnat drivas i stort sett med 

ekonomisk balans. Så även år 2018 som för kassaflödet slutade med ett positivt resultat på 256 tkr. 

Siffrorna nedan är hämtade från bokslutet 2018.  

 

Huvudintäkter 2018:   
Kyrkoavgiften 4 943 424 

Hyresintäkter 4 476 102 

Kollekter och gåvor 1 847 958 

Ändamålsbestämda kollekter 367 486 

  

Större kostnader 2018:  
Fastighetsrenovering 1 622 320 

Personalkostnader 5 086 801 

Driftskostnader fastigheten 2 078 266 

Verksamhetskostnader 2 023 049 

Gemensam administration 1 072 228 

 

 

Kollekter 2018 för särskilda 
ändamål  
Stiftets fastekollekt 57 751 

Påskkollekten 97 406 

Eugeniadagen för Uganda 28 172 

Heliga Landet 16 359 

Missio, Katolska kyrkans missions- och 
hjälpverksamhet 20 180 

Adventskollekten för Venezuela  25 233 

Adventsmarknad för skola i Peru 45 127 

Livets fond, Respekt 21 458 

Julkollekten för Filippinerna (JRS) 41 351 

 

 

 

 

 

 

 



Församlingens fastigheter 

 

Församlingen ägde den 31 december 2018 två fastigheter, Katthavet 7 vid Kungsträdgården där S:ta 

Eugenia kyrka ligger och Sörgården 10, det radhus i Spånga/Tensta som under 2016 köptes som 

bostad för DMBM-systrarna. 

 

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. Under 2018 genomfördes en översyn och uppdatering av 

statusbesiktningen och underhållsplanen. 

 

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.  

 

Samtidigt har församlingen sedan 2016 utrett möjligheterna bygga till på taken och fick i maj 2018 

besked från Stadsbyggnadskontoret om att S:ta Eugenias ansökan om att ändra detaljplanen kommer 

att behandlas, en process som man räknar med kommer att pågå till och med år 2020. Nästa steg blir 

därefter att ansöka om byggnadslov och sedan följer bygge. Men många frågor återstår att lösa. 

Renoveringen av byggnadernas tak som ingår i underhållsplanen har i avvaktan på en eventuell 

kommande tillbyggnad skjutits på framtiden.  

 

 

 

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, diakon/fader Joakim Breding,  

 

Församlingens revisorer 2018 var Ulf Strauss från EY och förtroenderevisor, vald av församlingsmötet 

och adjungerad till Ekonomirådets sammanträden, 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 


