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Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto för 

perioden den 1 januari – 31 december 2021 

 

             

      

Verksamhetens inriktning 

 

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

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

internationella utvecklingsprojekt. Om det föreligger särskilda skäl får stöd också lämnas till 

utländska katolska församlingar för det grundläggande församlingsarbetet. 

 

Verksamhetens finansiering 

 

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

 

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

julen – till Kontot. 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). 

 

Styrelse 

 

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. 

 

Enligt stadgarna tecknas Kontots firma av två styrelseledamöter i förening. 

 

Sammanträden 

 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Härutöver har styrelsens ledamöter 

haft en löpande kontakt.  

 

Viktigare händelser under året 
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Coronapandemin (Covid-19) 

I början på 2020 drabbades världen av Coronapandemin (Covid-19). Från början av mars 2020 har 

pandemin i hög grad påverkat det svenska samhället och därmed även verksamheten i S:ta Eugenia 

församling. Regeringen och myndigheterna har återkommande beslutat om restriktioner av skilda 

slag. För församlingen har detta inneburit att sammankomster, såsom gudstjänster, under lång tid 

inte fått ha fler än ett visst antal deltagare. Under sommaren 2021 började regeringen och 

myndigheterna successivt lätta på restriktionerna och i slutet på september upphörde de sista. I 

slutet på året infördes dock åter vissa restriktioner avseende större sammankomster, såsom 

gudstjänster. – Att antalet personer i församlingens mässor under stora delar av året varit begränsat 

har inneburit att de kollektmedel i kollekthåven som går till Katastrofkontot blivit lägre än eljest. 

Samtidigt har kollektmedel via betaltjänsten swish ökat betydligt. För Katastrofkontots 

administrativa verksamhet har pandemin inneburit att styrelsen inte heller under 2021 kunnat hålla 

fysiska styrelsemöten. Sammanträdena har hållits som digitala möten via internet.  

 

Katastrofkontots arbete 

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

synlig i församlingen och bland församlingsmedlemmarna. Verksamheten är emellertid inget 

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

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

församlingens hemsida och på anslagstavlan på Kyrktorget finns information om Kontot och dess 

verksamhet. På hemsidan finns också senaste verksamhetsberättelsen.  

 

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

kollekterna vid påskdagarna, Eugeniadagen och juldagarna samt iordningställt skärmutställningar 

för Kyrktorget om dessa kollekter. För att också informera församlingsmedlemmar knutna till 

kapellförsamlingen vid S:ta Ragnhildskapellet, Blackeberg, sätts skärmutställningarna upp även i 

anslutning till kapellet vid Josephinahemmet.  

 

Katastrofkontots tryckta informationsbroschyrer; en allmän informationsbroschyr och en broschyr 

om hur man kan testamentera till Kontot, har under årets funnits tillgängliga på Kyrktorget, 

pastorsexpeditionen och Josephinahemmet i Blackeberg. Styrelsen noterar att broschyrerna 

uppenbarligen vunnit gehör hos församlingsmedlemmarna. Broschyren om att testamentera till 

Katastrofkontot har tagit slut. Mot slutet av året synes även den allmänna informationsbroschyren 

ha tagit slut. Styrelsen överväger därför att låta trycka en ny upplaga av båda broschyrerna. 

 

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.  

 

Katastrofkontot styrs av dess stadgar. Stadgarna är allmänt hållna. För att operationalisera dessa 

stadgar till en vägledning i Kontots praktiska arbete beslutade styrelsen 2020 om interna riktlinjer 

för Katastrofkontot. Dessa interna riktlinjer ska tjäna som en hjälp när styrelsen prövar inkomna 

ansökningar om stöd. 

 

De tre för Katastrofkontot specialdestinerade kollekterna innebär att förhållandevis stora belopp vid 

dessa tillfällen kan ges till de beslutade ändamålen. Året 2020 präglades i hög grad av 

Coronapandemin. Detta ledde till att givandet i kollekthåven minskade. Till viss del består denna 

nedgång. Samtidigt gäller, som påpekats ovan, att givandet via swish ökat betydligt. Sammantaget 
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innebär detta att de specialdestinerade kollekterna även 2021 har givit stora belopp, vilka kunnat 

lämnas som stöd till utsatta människor.  

 

På grund av Coronapandemin uteblev även 2021 kollekten till Katastrofkontot vid barnens Första 

Heliga Kommunion och vid Ungdomskonfirmationen. Myndigheternas restriktioner ledde till att 

dessa mässor fick genomföras som mindre mässor vid flera olika tillfällen. Av detta skäl var det inte 

möjligt att låta mässkollekten avse ett specifikt ändamål.  

 

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. 

 

På Kyrktorget i S:ta Eugenia katolska kyrka finns en staty formgiven av konstnären Mats Åberg och 

föreställande den barmhärtige samariern (Luk. 10:25-37). Denna staty illustrerar på ett fint sätt 

Kontots verksamhet. Fotografier, tagna ur olika vinklar, av denna staty utgör därför omslagsbild till 

Kontots broschyrer och tackkort.  

 

Insamlade medel 

Även om också 2021 på grund av pandemin var ett speciellt år ligger Katastrofkontots intäkter 

fortsatt på en hög nivå. Många församlingsmedlemmar skänker regelbundet pengar till Kontot. Den 

goda viljan att stödja Katastrofkontots verksamhet innebär att betydande belopp varje år kan lämnas 

som stöd till utsatta människor världen runt. Kontot har genom åren haft inriktningen att om möjligt 

återkomma med stöd till viktiga ändamål. Så gäller att Kontot under flera år i rad lämnat stöd till 

vissa angelägna ändamål.  

 

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.   

 

Övrigt 

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 
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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)  
 

Administrationskostnader 

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. 

 

Lämnat stöd 2021 

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.   
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Utbetalat stöd 

 

Ekonomi 

Anges i kronor, ( ) är föregående år 

− Ingående balans 2021 (SHB+pg)  618.022 (76.697) 

− Utgående balans 2021 (SHB+pg)  457.129 (618.022) 

 

1. Gåvor i kollekthåven i kyrkans mässor och via swish vid kollekter avsedda för Katastrofkontot, 

150.673 kr (137.921). Inför beslut och utbetalning adderas till detta de medel som för ändamålet 

satts in på Kontots plusgiro. Plusgiromedlen ingår i punkt 2 nedan.   

− Julkollekten 2020      66.237 (63.423)  

− Påskkollekten 2021      50.734 (35.320)  

− Eugeniadagen 2021      33.702 (39.178) 

− Julkollekten 2021      (ej klar) (66.237) 

2. Enskildas löpande och särskilda gåvor    412.677 (426.406) 

3. Ekonomirådets bidrag för att täcka Kontots adm.kostnader 6.433 (6.054)  

4. Kontots administrativa kostnader 2021    5.712 (6.433) 

 

Lämnat stöd 

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).  

 

2020 års julkollekt (kollekthåvsmedel, swish och inbetalningar till plusgirot, totalt 89.187 kr) 

betalades ut till fr Joseph Kamoga, S:t Kizito Luvule katolska församling i Uganda, under våren 

2021. Julkollekten 2021 – stöd till Jesuitmissionens feriecenter i Kirgistan – var vid utgången av 

2021 ännu inte redovisad till Kontot. Denna kollekt kommer att betalas ut via Jesuitmissionen i 

Tyskland under våren 2022. 

 

Stockholm i januari 2022 

 

 

Johan Appelberg  Per Fröberg   Margareta Kellner Solli  

 

 

Ulrika Rebhan   Christoffer Wedebrand 

 


