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Kyrkoherdens tillbakablick på 
församlingsåret 2021 

 

Corona-pandemin: Församlingen började det nya året med stränga statliga restriktioner för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Åtta deltagare plus s.k. funktionärer var tillåtna för liturgin eller 
andra tillställningar. Förordningen varade till slutet av juni och kan liknas vid en faktisk nedstängning som 
församlingens medarbetare försökte bemöta på bästa sätt. Det var inte lätt att om och om igen avvisa 
troende som sökt sig till kyrkan. Ett anmälningssystem för mässorna inrättades, vilket arbetstekniskt krävde 
en hel del. Under sommaren uppluckrades restriktionerna, föll bort helt och hållet i september för att 
återinföras – fast lindrigare för vårt vidkommande – i december. Det var alltså en rejäl bergochdalbana som 
krävde snabba beslut och anpassningar som församlingens medarbetare, volontärer och medlemmar klarade 
rätt så bra. Så snart restriktionerna uppluckrades, återvände människor till kyrkan, tacksamma för att 
äntligen, efter en lång ökentid, kunna delta kroppsligt i mässan. Ändå har vi förmodligen förlorat en del 
gudstjänstdeltagare under pandemiåren. År 2021 uppnådde siffrorna inte nivån före pandemin. Däremot 
nådde församlingen ut till en avsevärt större grupp genom Katolskt forum, då alla tillställningar, kurser och 
föredrag livesändes och lades upp på församlingens YouTube-kanal. I efterhand tittade upp till över 1000 
personer på enskilda evenemang. Digitaliseringen som redan före pandemin var ett ämne, påskyndades under 
året. Behovet av tekniker ledde också till en tillväxt av teknikaffina volontärer. 

 

Renovering – ombyggnad – nybyggnad: Planeringarna för de olika byggprojekten i församlingen framskred. I 
mötena med byggutskottet, arkitekterna och Stadsbyggnadskontoret kristalliserade sig ut ett samrådsförslag 
som Stadsbyggnadsnämnden godkände i höst. Då inga överklaganden inkom, har samrådsförslaget vunnit 
laga kraft. Byggrätten (för en maximal volym) som församlingen därmed fick, är utgångspunkten för de 
närmare planeringarna som måste anpassas till församlingens behov och ekonomiska möjligheter. Framför 
allt ekonomirådsmedlemmarna drev projektet kompetent och hängivet. I samband med planeringarna inför 
en tillbyggnad på innergården fick vi också reda på det stora renoveringsbehovet av den gamla fastigheten 
(gathuset). Ekonomirådet beslöt en parallell planering – renovering och tillbyggnad – med en timlig preferens 
för renoveringen, eftersom vissa grundstrukturer är väldigt sköra. 

 

Personal: Under årets första fem månader anställde församlingen p.g.a. två pensioneringar och en 
uppsägning tre nya medarbetare. På Sofia Rosshagen som programansvarig för Katolskt forum (19 tjänsteår) 
följde Claudia Hammerich, på Mirtha Bassombrio som expeditionsansvarig (22 tjänsteår) följde Paulina Sabir 
och på Pehr Thorell som ekonomi- och personalansvarig (10 tjänsteår) följde Alfonso Aparicio. Församlingen 
kunde efter en professionell ansökningsprocess vinna ytterst kompetenta medarbetare. De tidigare 
medarbetarnas många tjänsteår kan tolkas som tecken på att församlingen är en bra arbetsplats. I slutet av 
juli fick jesuiterna förstärkning genom Stefan Dartmann som är kommunitetens superior och som hjälper till i 
församlingen. På första söndagen i augusti firade vi p Klaus Dietz 50-års prästjubileum. Jesuiterna Thomas 
Idergard, Mikael Schink och Jörg Nies var bl.a. mycket aktiva inom arbetet för ungdomar och unga vuxna. Det 
pastorala arbetet för denna grupp ökade avsevärt och ledde till rejäl tillväxt unga som är aktiva i 
församlingen. 

 

Dominik Terstriep S.J. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Församlingskrönika 2021 

 
3 januari  Seniorernas julfest 

 

2-6 januari Ministrantläger 

 

1 februari Sofia Rosshagen slutar och ersätts av Claudia Hammerich ersätter 

 

1 mars Mirtha Basombrio slutar och ersätts av Paulina Sabir 

 

1 maj Pehr Thorell slutar och ersätts av Alfonso Aparicio 

 

1 juli Nya coronadirektiv med lättade restriktioner 

 

31 juli Stefan Dartmann återvänder till kommuniteten som superior 

 

1 aug p. Klaus firar 50 års prästjubileum 

 

5 aug Kyrkoherden fyller 50 år 

 

4 september Pilgrimsresa till Vadstena 

 

17 september Medarbetarfesten anordnas igen efter att ha varit inställd 2020 

 

3 november Församlingens nya detaljplan vinner laga kraft 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S:ta Eugenia i siffror 
 

 
 
 
Karitativ verksamhet 
 
Församlingens karitativa insatser har under 2021 bl.a. stöttats av Stefan Scherlags Stiftelse och en 
speciell Coronafond som möjliggjorts via Katolska stiftet. Utöver Stefan Scherlags Stiftelse och 
Katolska Stiftets stöd arbetar församlingen kontinuerligt med karitativa insatser via Katastrof- och 
Utvecklingskontot, äldreverksamhet och insamling av matkassar. 
 
S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto 
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. Om det föreligger särskilda skäl får stöd också lämnas till utländska 
katolska församlingar för det grundläggande församlingsarbetet. 
 
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. Av tradition går till Kontot likaså kollekterna vid barnens Första Heliga 
Kommunion och vid 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. 
Under 2021 bestod styrelsen av följande personer. 
 
Johan Appelberg, ordförande Per Fröberg, sekreterare 
Margareta Kellner Solli, ekonomiansvarig Ulrika Rebhan 
Christoffer Wedebrand 
 
Våren 2021 meddelade ordföranden att han vid årets slut av åldersskäl skulle lämna ordförandeskapet 
och Kontot. Under hösten kunde styrelsen med hjälp av församlingen engagera ytterligare 
församlingsmedlemmar som möjliga styrelseledamöter. Under slutet av året medverkade sålunda Per 
Höjeberg, Carlos Rojas och Ebba Bourghardt i viss utsträckning som adjungerade i styrelsen. På 
styrelsens förslag förordnade Pastoralrådet i december följande personer som styrelseledamöter för 
2022 (bokstavsordning): Ebba Bourghardt, Per Fröberg, Per Höjeberg, Magareta Kellner Solli, Ulrika 
Rebhan, Carlos Rojas, Christoffer Wedebrand och Carin Zetterlund. Vid utgången av året lämnade 
ordföranden Katastrofkontot. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dop - barn 193 154 166 146 142 151 137 132 150 107 112
Dop - vuxna 1 3 0 5 3 7 4 11 9 7 9
1:a kommunion 158 156 168 179 144 169 158 172 187 154 31
Konfirmation unga 140 133 145 152 120 144 137 138 105 103 64
Vigslar 24 32 22 15 37 20 18 19 21 13 20
Konversion 9 14 11 19 23 25 25 30 26 17 17
Avlidna 46 24 30 32 40 41 32 71 51 53 60
Utträde 71 71 64 68 78 101 90 109 119 123 103
Inflyttning 1 065 1 070 482 1 050 344 273 307 268 230 155 279
Utflyttning 570 558 234 279 88 305 348 280 289 176 315
Medlemmar 8 487 8 813 9 203 9 436 9 788 9 925 10 153 10 380 10 544 10 486 10 474
Vänner 2 117 2 115 2 148 2 151 2 143 2 143 2 176 2 154 2 144 2 110



 
Enligt stadgarna tecknas Kontots firma av två styrelseledamöter i förening. 
 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Härutöver har styrelsens ledamöter 
haft en löpande kontakt. 
 
Att Katastrofkontot är en levande och viktig del av församlingen bekräftas av att 
församlingsmedlemmar ibland testamenterar pengagåvor till Katastrofkontot. Dessa gåvor utgör en 
värdefull intäkt för Kontot, och därmed för stödet till utsatta människor. Det är för att ytterligare 
sprida kännedom om denna möjlighet att stödja Katastrofkontots verksamhet som Kontot utarbetat 
broschyren om hur man kan testamentera till Katastrofkontot. 
 
Under 2021 firade några av församlingens präster skilda jubiléer: P Klaus fyllde 80 år i början på 
året och firade under sommaren 50 år som präst. P Dominik fyllde under sommaren 50 år. Som 
uppvaktning vid dessa tillfällen skänkte många församlingsmedlemmar bidrag till Katastrofkontot. 
Vid sidan om detta har många församlingsmedlemmar och andra under året, ofta regelbundet, 
skänkt mindre eller större penningbelopp till Katastrofkontot. Kontot har med anledning av dessa 
gåvor skickat ett hundratal tack- och minneskort. 
 
Katastrofkontot har två bankkonton; ett konto i Svenska handelsbanken för framförallt utbetalning 
av stöd till utlandet, och ett plusgirokonto i Nordea huvudsakligen för församlingsmedlemmarnas 
gåvor till Kontot. Mot bakgrund av den ökande användningen av betaltjänsten swish avser Kontot 
att skaffa ett eget swish-konto för att underlätta gåvogivandet till Katastrofkontot. 
 
När en församlingsmedlem firar en högtidsdag förekommer det att man i stället för gåvor, ger ett 
bidrag till Katastrofkontot. Samma sker att när en församlingsmedlem avlidit. Anhöriga meddelar 
att eventuella minnesgåvor gärna kan skänkas till Katastrofkontot. Styrelsen är mycket tacksam för 
den generositet som visas i dessa sammanhang. 
 
På grund av risken för penningtvätt, terrorfinansiering eller finansiering av kriminell verksamhet 
har svenska banker på senare år blivit alltmer restriktiva när det gäller överföring av pengar till 
vissa länder. Detta inverkar på Katastrofkontots möjligheter att lämna stöd. Restriktioner gäller för 
medelsöverföring till länder i bl.a. Afrika och Mellanöstern. 
 
Ekonomisk översikt 

Översikt över de senaste åren, avrundade belopp 
 

År Insamlat belopp Utbetalat stöd 
2021 412.700 580.000 
2020 954.000 1) 508.600 
2019 436.600 2) 489.900 
2018 640.400 656.200 
2017 428.000 3) 455.800 

 

1) Inkl arv (527.602) och gåva från Oregliastiftelsen (89.922) 
2) Inkl mässtipendiefonden 
(14.000) 3) Inkl arv (50.000) 

 
Från och med 2018 lämnar församlingens ekonomiråd i efterhand bidrag till Katastrofkontot för 
dess faktiska administrativa kostnader föregående verksamhetsår. Ekonomirådets stöd innebär att 
varje krona som lämnas till Katastrofkontot kan lämnas vidare som stöd för utsatta människor i 
världen. Ingenting av de insamlade medlen går till annat än stöd. 
 
 



JRS (Jesuit Refugee Service – Jesuiternas flyktingverksamhet) 
Under lång tid har Katastrofkontot understött projekt som genomförs av JRS. Sedan många år har 
Kontot bidragit till finansieringen av JRS-projekt i Ostasien. Detta har fortsatt under 2021. Vid tre 
tillfällen under året – bl.a. påskkollekten och Eugeniadagens kollekt – har stöd lämnats till JRS i 
Bangkok som stöd för fredsfrämjande arbete i Marawi i det krigshärjade södra Filippinerna. 

 
Jesuitmissionen 
Genom Jesuitmissionen i Tyskland lämnades Oregliastiftelsens gåva om ungefär 90.000 kr som 
stöd till Jesuitmissionens arbete i Kirgistan. Vid Yssik-Kul-sjön leder jesuitpater Damian 
Wojciechowski ett feriecenter för barn med olika slags funktionshinder. Under en tid får barnen 
vistas i en vacker miljö för att få stimulans och sjukgymnastik. Julkollekten 2021 gick till samma 
ändamål. 
 
Humanitäre Hilfe, Tyskland 
Coronapandemin har slagit hårt mot människorna i Afrika. Ett särskilt problem har varit bristen på 
adekvat sjukvårdsutrustning. Under året lämnade Katastrofkontot, genom dr Soeren Gatz och 
organisationen Humanitäre Hilfe, stöd till ett sjukhus i Ndanda, Tanzania, för anskaffning av 
syrgasmaskiner för produktion av syre för covid 19-sjuka patienter. 
 
Stöd till romer 
Sedan många år lämnar Katastrofkontot stöd till romer i deras hemländer. Under 2021 har Kontot 
lämnat fortsatt stöd till Projekt Elijah i Rumänien, främst har det varit gåvor från en enskild 
församlingsmedlem. Projekt Elijah leds av jesuitpater Georg Sporschill och Ruth Zenkert från 
Jesuitmissionen i Wien och syftar till att i tre byar i centrala Rumänien stödja den romska 
befolkningen. Där finns socialcenter där barnen får hjälp med bl.a. skolarbetet. En viktig del i 
arbetet är en musikskola för romska barn och ungdomar. 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. 
 
Övrigt stöd 
Katastrofkontot har under flera år lämnat stöd till fr Joseph Kamoga och hans församling i Uganda. 
Sedan något år är fr Joseph kyrkoherde i S:t Kizito Luvule katolska församling. Under 2021 har 
Katastrofkontot lämnat fortsatt stöd till fr Joseph och S:t Kizito Luvule församling för byggnation 
av nya lokaler, reparation av slitna lokaler och allmänt församlingsstöd. 2020 års julkollekt, som 
betalades ut i början på 2021, gick till detta ändamål. 
 
Under 2021 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande (avrundade belopp): 
 

• JRS/Bangkok för projekt Marawi, Filippinerna; påskkollekten, Eugeniadagens kollekt , 
m.m: 261.710 (88.500) 

• Jesuitmissionen Tyskland för feriecenter i Kirgistan: 91.895 (–) 
• Humanitäre Hilfe, Tyskland, för syrgasmaskiner till sjukhus i Tanzania: 30.640 (–) 
• Fr Joseph Kamogas församling S:t Kizito Luvule, Uganda, för viss byggnation 

och församlingsstöd, julkollekten 2020 och p Klaus 80 år: 185.550 (99.300) 
• Projekt Elijah, jesuitlett projekt för stöd till romer i Rumänien: 10.210 (73.600) 

 
Sammantaget har Katastrofkontot under 2021 lämnat ekonomiskt stöd till olika projekt m.m. med 
ca 580.000 kr (508.600). 
 
Äldreverksamheten 
2021 var ett år då målet kvarstod att stödja de äldre som inte kunde komma till kyrkan och att hålla 
kontakt med och stödja de som var hemma och isolerade på grund av pandemin. 
 



Före påsken skickades en hälsning och palmkvist ut till alla församlingsmedlemmar och vänner som 
var 70 år och äldre samt till några som är yngre som tillhörde en riskgrupp. Det blev uppskattat.  
 
Planer fanns på en sommarutflykt men den inställdes p.g.a. det osäkra smittläget.  
 
I oktober fick alla som vanligtvis skulle blivit inbjudna till jubilarfest i S:ta Eugenia i stället en 
hälsning per post och boken ”Att åldras på andlig väg” av Piet van Breemen skickades med.  
 
En julhälsning skickades ut till cirka 180 seniorer, inklusive boende på Josephinahemmet.  
 
En volontär blev i mars 2020 ansvarig för att organisera volontärarbetet för de seniorer i riskgrupp 
som behövde få inköp gjorda. Det arbetet fortsatte under stor del av 2021.  Samordnaren har haft en 
naturlig roll att hålla ihop hela arbetet och ha en kontinuerlig kontakt med volontärerna. För dem som 
behövt hjälp på olika sätt har detta varit ett viktigt stöd. Och för volontärerna har det samtidigt varit ett 
givande och roligt uppdrag!  
 
Telefonsamtal har varit en viktig del av äldreverksamheten även under 2021, då många haft svårt att 
vara avskilda från vanliga kontakter och aktiviteter. Men det var svårare att nå de som verkligen 
behövde besök, det är svårt när man inte kan se och höra varandra på ett levande sätt.  
 
Alltmedan året fortskred och när allt fler seniorer blev covidvaccinerade började det bli lättare att göra 
besök hos äldre. 
Det var mycket fint att kunna möta församlingens seniorer igen och det var en glädje både för 
seniorerna och för de som har gjort hembesök. 
 
 
Katolskt Forum – programverksamheten i S:ta Eugenia  
 
Under året har KF satsat på digital närvaro och livesändningar. Tittar man på utvecklingen under 2021 
har siffran stigit alltjämt (både KF livestreaming samt Youtube tittarstatistik). Det fanns många 
välbesökte tillställningar. Under året har det varit en bra uppslutning på plats och antalet besökare har 
ökat (både fysiskt och digitalt) samt att vi har sett nya deltagare och det är åldersmässigt blandat. 
 
Målen för KF är utbildning, andlig fördjupning, att främja dialog mellan kyrka/församling, omvärld 
och mission. Huvudaktiviteterna är kulturarrangemang, föredrag, kurser och utställningar. Som 
idéhjälp finns Katolskt Forums referensgrupp.  
Tema för Katolskt Forums program var under 2021 ”Tro i tider av Corona”.   
Under året hölls 25 enskilda arrangemang med upp till 110 deltagare, vanligen 40-60 per tillfälle 
(fysisk närvaro). 3 arrangemang under vårterminen ställdes in. Under vårterminen hölls 7 kurser och 
under hösten 6 kurser.  
  
Alla livesändningar av program har möjliggjorts av hjälp från volontärer. 
 
 
Ungdomsverksamheten 
 
7 februari: Utbildning i beredskapsplan för sexuella övergrepp för 25 nyutbildade ledare. 
  
3 - 27 mars: konfirmandläger för konfirmanderna 2021. Det talades om viktiga ämnen som kroppens 
teologi som väckte många funderingar hos ungdomarna, de fick också lära sig mer om den helige 
Ande och de hade mycket tid att ta sitt beslut om de vill konfirmeras eller inte.   
  
19 - 21 mars: SUK’s digitala årsmöte.  
  



21 - 27 juni: 30 nyligen konfirmerade samlades för att vara med på ett sommarläger på Marielund 
eftersom deras konfirmationsresa blev inställd. Lägret planerades i samarbete med läger- och 
reseutskottet. Teman under lägret var bl.a. Vattendagen, Gemenskapsdagen och Sportdagen.  
  
16 - 25 juli: ungdomskonsulenten, ungdomsledarna, styrelsen och nya ledare samlas på Marielund för 
att ta emot de ca 35 barnen som skulle spendera 10 dagar med på Barnens Sommarkollo.  
  
20 - 22 augusti: 30 ungdomar som konfirmerats förra året samlas för att åka iväg på återträffresa till 
Göteborg. Ungdomarna besökte bl.a. Liseberg, träffade KEFAS samt tidigare ungdomsprästen Fader 
Joakim.  
  
24 - 26 september: kick-off läger för konfirmanderna i 8:an. Styrelsemedlemmar och tidigare 
konfirmerade var ungdomsledare och även hjälpkateketer som hjälpte till under lägret. 
  
24 oktober: Ledarutbildning för nya ledare. Utbildningen innehöll gruppdynamik, ledarstilar, 
konflikthantering och beredskapsplan. Utbildningen hölls av Rodas & Marre  i samarbete med Bilda. 
26 nya ledare utbildades.  
  
11 december: Vinterbal för äldre ungdomar som avslutning på 2021. Balen var fylld med skratt, kärlek 
och gemenskap.  
  
Under februari-maj och september-december hölls även fredagsträffar de flesta fredagskvällar med 
paus under lov eller styrelsens egna fredagsträffar.  
  
 
Trosundervisningen för unga 
 
Trosundervinsingen är en av S:ta Eugenias största verksamhetsområden där det övergripande ansvaret 
innehas av kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J., Diakon Ronny Elia ansvarig för för låg- och 
mellanstadiet och kaplan p. Thomas Idergard S.J. för högstadiet och i synnerhet 
konfirmationsundervisningen klass 8 och 9. Syster Veronic Osuji DMBM tillsammans med övriga 
församlingssystrar ansvarar för engelskspråkiga barn och ungdomar. Till sin hjälp har församlingen en 
stor och lojal grupp i form av volontärer, kateketer och föräldrar. 
 
Trosundervisningen för barn och unga i S:ta Eugenia genomförs dels på engelska, inom ramen för den 
engelska missionen, dels på svenska, vilket omfattade de flesta deltagarna. Därutöver deltar 
medlemmar ur församlingen i undervisningen av barn och unga på polska, självständigt genomförd av 
den polska missionen i andra lokaler än församlingens. 
 
På svenska delades undervisningen upp i två stadiegrupper, som alternerade varannan lördag, åk 2-6 
respektive åk 7-9. Klasserna 2 och 3 för de yngre barnen utgjorde förberedelse för mottagandet av 
barnens första heliga kommunion som ägde rum i slutet av årskurs 3. Klasserna 8 och 9 för de äldre 
barnen var förberedelse för konfirmationen som ägde rum i slutet av årskurs 9. För föräldrar till barnen 
i låg- och mellanstadiet genomfördes en samtalsgrupp varje lördag som barnen undervisades 
 
De lättade restriktionerna har underlättat undervisningsförfarandet och undervisningen har i princip 
gått att genomföra utan några som helst hinder eller anpassningar. 
 
Vi har under 2021 noterat ett fortsatt intresse från frivilliga medlemmar ur församlingen (och 
grannförsamlingar) att engagera sig som kateketer i undervisningen, och det är något som har varit 
både glädjande men också nödvändigt för att fortsätta växa. 
 
Konfirmationen i slutet av klass 9 avslutar församlingens undervisningsprogram för barn och 
ungdomar. 



 
Målet för undervisningen av barn och unga i församlingen är: 
 
Att ge barn och unga kognitiva kunskaper om den katolska trons grunder, och, i de högre åldrarna, 
argument och skäl för tron; samt förutsättningar för personliga erfarenheter av Kristus i trons praktik 
i Kyrkan. Allt i syfte att församlingens unga ska befästas och styrkas i tron, viljan att söka mer 
kunskap och förståelse för den, viljan att öppet stå för den och att konkret kunna ta ställning till om de 
vill ta emot konfirmationens sakrament i slutet av årskurs 9. 
 
 
Musiken i S:ta Eugenia 
 
Kyrkomusikernas mål är samma som 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. 
Målgruppen var under 2021, utöver de som deltog i gudstjänsterna, även de som följde gudstjänsterna 
via livesändning. 
 
Orgelspel och körsång kan sägas vara huvuddelarna i kyrkomusikernas arbetsuppgifter. Några av 
prästerna har därtill fått undervisning i liturgisk sång. Pandemin medförde att antalet högmässor och 
andra gudstjänster där körerna medverkade var aningen färre än ett ”normalt” år.  
 
Ett ”normalt” år medverkar församlingens körer vid närmare 40 högmässor och andra gudstjänster 
samt ger ett antal konserter. Till detta kan läggas den filippinska kören och den ugandiska kören, som 
medverkar vid en engelsk högmässa vardera per månad. 
 
Trots pandemin så medverkade körerna vid ungefär 35 högmässor. Under våren och hösten gavs ett 
flertal kör- och orgelkonserter med församlingens körer och musiker. 
 
S:ta Eugenia gregorianska schola har under 2021 haft 47 repetitioner, medverkat i 12 mässor (varav 
två i annan församling), en SR-inspelning, en SVT-inspelning och två tidegärdsgudstjänster samt gjort 
en resa till franska Fontgombault och Tours. Antalet medlemmar har varit mellan 10-15 damer. 
 
Ungdomskören gjorde under augusti månad en körresa till Bohuslän, där de gav två konserter, i 
Uddevalla och Lysekil, samt sjöng i en högmässa i Kristus Konungens kyrka i Göteborg. 
 
Kyrkokören sjöng under våren vid färre tillfällen än vanligt men under hösten var det samma frekvens 
som i vanliga fall. 
 
Sankta Eugenia Vokalensemble sjöng under våren i mindre ensembler men från och med maj månad 
så var allt som vanligt. 
 
Barnkören har i stort sett repeterat med full besättning under hela året. Luciakonserten och 
julkonserten kunde genomföras på traditionsenligt sätt. 
 
Under ett veckoslut i september månad spelades tre gudstjänster in för Sveriges Television. Körer från 
församlingen medverkade vid dessa. 
 
Körerna har under 2021 haft ungefär följande antal medlemmar: Kyrkokören 25 deltagare, 
Ungdomskören ungefär 25 deltagare, barnkören ungefär 20 deltagare och vokalensemblen 18 sångare 
och den gregorianska scholan ??? sångare. Körerna är fördelade på församlingens tre anställda 
musiker. De nationella körer som regelbundet medverkar i engelska mässan leds av lekmän. 
Gemenskapen är god i församlingens körer. 
 



För framtiden är planen att i huvudsak fortsätta verksamheten på samma sätt som hittills, vilket 
stämmer överens med de instruktioner vi kyrkomusiker har. Körresor är oerhört viktiga för körerna 
och önskan finns att ha möjlighet att göra kortare eller ”längre” körresor, en önskan som också har 
tillmötesgåtts av församlingen. 
 
Ett stort problem, som tyvärr lägger sordin på den musikaliska glädjen och som påtalats länge, är 
kyrkans dåliga akustik. Här skulle vi musiker verkligen önska att församlingen kunde lyssna på oss 
och vidta åtgärder för att förbättra akustiken. 
 
Kommunikation 
 
De fortsatta begräsningarna i början på året följdes av lättade restriktioner efter sommaren. Ett fint 
tecken på detta var att det efterlängtade kyrkkaffet startades igen efter en lång tid av frånvaro. Vidare 
valde församlingen att behålla livesändning av mässor under de dagar då intresset visat sig vara som 
störst. 
 
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 och även finns på webbplatsen. 
 
S:ta Eugenia kyrkoblad, till vardags Eugeniabladet, har tre huvudmål: att sprida information om för-
samlingens verksamhet, verka evangeliserande samt, tillsammans med andra kanaler, vara församling-
ens ansikte utåt.  Kyrkobladet utkommer fyra gånger om året - inför fasta och påsk, till sommaren, 
inför Eugeniadagen i september och inför advent och jul.  
 
Eugeniabladet delas ut i ca 7000 ex, men har efter corona-situationen anpassats och färre ex har 
tryckts, varierande mellan 6000 och 6500 ex. Cirka 5500 ex har skickats ut till församlingens medlem-
mar och vänner, en tidning per hushåll. 
 
Målgruppen för församlingsbladet är i första hand församlingens medlemmar och vänner. 
Eugeniabladet vänder sig till olika åldrar med olika intresseinriktningar. Trots begränsningar, främst 
vad gäller utrymme, vill redaktionen spegla så mycket som möjligt av församlingens liv och ge rele-
vant information. 
 
Volontärerna i S:ta Eugenia församling 
 
Församlingens verksamhet vilar till stor del på ett stort antal frivilliga vid sidan av präster, 
församlingssystrar och anställda medarbetare. Insatserna under 2021 har varit enastående och många 
volontärer har ställt upp när de som mest behövts.  
 
Några exempel på de volontärgrupper som finns i församlingen är: sakristanerna, lektorerna, 
ministranterna, kateketerna, frivilliga som serverar barn och ungdomar under trosundervisningen, 
kyrkkaffevärdar, volontärer som stöttar äldreverksamheten, kyrkkaffevärdar, livesändningsvolontärer 
och frivilliga som kontrollerat vaccinationsintyg som Länsstyrelsen hade som krav. 
 
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. 
 
 
 
Församlingens ekonomi 
 



Marknadsvärdet för Sankta Eugenia församlings finansiella tillgångar den 31 december 2021 drygt 63 
miljoner kronor. I enlighet med församlingens placeringspolicy har arbetet med församlingens 
placerade tillgångar legat under Placeringsutskottet tillsammans med församlingens 
Ekonomiansvarige. 
 
I likhet med förra årets resultat kunde församlingen uppvisa ett positivt resultat på 930 tkr jämfört med 
förra årets positiva resultat på drygt 800 tkr. 
 
Sedan tidigare är det känt att församlingen utforskat möjligheterna att expandera fastigheten och 
kostnader relaterade till tilltänkt påbyggnad uppgick 2021 till 992 tkr. 
 
Huvudintäkter 2021:   
Kyrkoavgiften 5 536 308    

Hyresintäkter 4 765 136    

Kollekter  1 175 101    

Gåvor 422 995    

  
Större kostnader 2021:  
Fastighetskostnader 3 320 265    

Personalkostnader 6 026 469    

Gudstjänst och undervisning 2 052 097    

Övriga gemensamma församlingskostnader 1 816 866    
 
 
Församlingens fastigheter 
Församlingen ägde den 31 december 2021 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. 
 
Huvudmålet för fastighetsförvaltningen är att upptäcka och åtgärda uppkomna brister i ett tidigt skede 
och att med ett genomtänkt och långsiktigt underhållsarbete se till fastighetens och dess användares 
bästa.  
 
Bland de större åtgärderna som gjordes under 2021 kan nämnas:  
 

1. En större renovering av Läktarrummet på plan 1 
2. Projektering av kommande stam- och ventilationsunderhåll påbörjades 
3. Reparation av inspektionsluckorna på kyrksalstaket 
4. Omfattande uppgradering av församlingens IT-nätverk 

 
De kommande åren kommer innebära stora utmaningar för församlingen då byte av stammar och en 
förbättring av ventilationen behöver åtgärdas. Dessa arbeten är i enlighet med församlingens 
underhållsplan. 
 
 
 
 
Ekonomiråd och Pastoralråd 
 



Ekonomirådet medlemmar 2021 
Ekonomirådets ordförande Kh Dominik Terstriep S.J., Anna-Paula Andersson, Johan Appelberg 
(sekr), Åsa Broomé, Helena Dzojic, Karl Eidem, David Harris (vice ordf), Anders Kvist, Anna 
Malachowska Thorell, Stefan Waldemarsson. 
Göran Sundström avgick från Ekonomirådet i december och ersattes av Alfonso Aparicio, som i sin 
tur ersattes av Erik Tullberg.  
 
Adjungerade till Ekonomirådets sammanträden har varit: församlingens förtroenderevisor Jan 
Skogqvist, Alexis Alling som representant från Pastoralrådet och församlingens ekonomiansvarige 
Pehr Thorell och sedan Alfonso Aparicio 
 
Ekonomirådet fick i november den glädjande nyheten att Staden godkänt deras förslag till detaljplan 
och denna vann laga kraft 24 november 2021. 
 
Övrigt arbete har inkluderat fortsatt arbetet med församlingens underhållsplan, renovering av bl.a. 
Läktarrrummet, rekrytering och kommande successionsplan samt arbetet med att organisera och driva 
det gemensamma rådsarbetet tillsammans med Pastoralrådet som till 2022 ska bli ett gemensamt råd.  
 
Pastoralrådets medlemmar 2021 
Pastoralrådets ordförande Kh Dominik Terstriep S.J., Alexis Alling, Rebecka Cardoso, Victor 
Christola, Samuelle Falk, Eugenia Kuteeva, Karin Linnell (vice ordf), Henry Muyingo, Merja 
Niskanen, Beatrice Sandberg, Henrik Ullén (vice ordf), Susanna Walther, Ki Westerberg (sekr). 
Adjungerade till mötet: Sr Veronica Osuji, Sr Rose Michaelin, Sr Perpetua Orji, Elisabet Degen 
representant för S:ta Ragnhilds kapellråd samt Jan Skogqvist förtroenderevisor. 
 
PR har en representant i Ekonomiråd (ER) samt en representant i Stiftets Pastoralråd. 
 
Under året har hållits sex protokollförda sammanträden. På grund av coronapandemin har två av dessa 
hållits enbart via videolänk. Vid två tillfällen har mötesdeltagarna kunnat välja mellan att vara med via 
videolänk eller vara med i lokal (St:a Eugenia). Vid de två sista mötena innan årsslutet var mötet 
enbart i lokal (St:a Eugenia). Dessutom ett uppstartsmöte i augusti via videolänk då både PR och ER 
var inbjudna för att utbyta tankar om hur råden kan samarbeta i olika uppdrag.     
Henrik Ullén avgick som vice ordförande. Alexis Alling valdes till ny vice ordförande. Ki Westerberg 
avgick som sekreterare samt avgick ur rådet. Merja Niskanen valdes till ny sekreterare. Rebecka 
Cardoso avgick också ur rådet. 
 
Uppgiften att genomföra den synodala processen diskuterades och planerades att genomföras under 
2022 under två kvällar i St:a Eugenia: den 10/3 och den 4/4. En arbetsgrupp utsågs för att planera 
dessa möten samt även en grupp som ska hjälpa till under dessa kvällar. 
 
Vid stiftsvallfärden till Vadstena ansvarade detta år medlemmar från Pastoralrådet för programmet 
under bussfärden.  
 
Grupp tillsattes för att utarbeta ett diskussionsunderlag till ett gemensamt Pastoral- och Ekonomiråd.  
Pastoralrådet hjälpte till att rekrytera två nya ledamöter till Katastrof- och utvecklingskontots styrelse. 
Planering av extrainsatt församlingsmöte den 23/1 2022. Uppgiften är att ordna personal som behövs 
för mötet. 
 
Byggprojektet och coronasituationen är andra ärenden som återkommande har diskuterats under 2021. 
 
Församlingens revisor 2021 var Cecilia Luther från PwC, 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 
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