Verksamhetsberättelse 2020
S:ta Eugenia katolska församling

Kyrkoherdens tillbakablick på
församlingsåret 2020
Två större komplex har satt sina spår på året 2020 och krävt mycket energi: ett påtvingat (Coronapandemin) och ett frivilligt (byggprojektet).
 Corona-pandemins följder blev påtagliga för församlingslivet från och med mars månad. En del
verksamheter måste pausas innan man kunde ta fram nya lösningar, t.ex. trosundervisningen och
körarbetet, andra utgick helt enkelt, t.ex. Katolskt forums evenemang och tillställningar för seniorerna.
Både de anställda och frivilliga arbetade hårt för att möta krisen och hitta nya vägar för att upprätthålla
församlingslivet och för att hålla kontakt med församlingsmedlemmarna. Det finns många exempel på
föredömliga insatser.
 Först vill jag nämna insatserna för dem som drabbats hårdast av pandemin, de äldre och de fattiga.
Med hjälp av frivilliga kunde vi snabbt bygga upp ett nätverk av personer som ställde upp för samtal med
ensamma, inköp eller andra bestyr som äldre inte längre kunde utföra. Insamlingen av livsmedel och
hygienartiklar, som sedan några år tillbaka är ett fast inslag i församlingen, utökades när behoven växte.
Efter vädjan till medlemmarna strömmade generösa gåvor in. Genom brev till de äldre i församlingen och
volontärerna försökte vi stötta dem som måste isolera sig andligt och mänskligt.
 Ett annat exempel på hur Corona har påverkat församlingslivet är digitaliseringen som under pandemin
har tagit stormsteg. Livesända mässor har blivit ett vanligt inslag, liksom undervisning via Zoom, livesända
andakter, reträtter och evenemang i Katolskt forum; webbsidan har utvecklats och blivit ett viktigt
redskap. Det digitala kan förstås inte ersätta det fysiska. Kyrkans sakramentala liv är byggt på det
kroppsliga; det kommer man inte ifrån. Men ändå är de digitala kanalerna ett lämpligt redskap att tjäna
människorna och hålla kontakt med dem under pandemin. Några eldsjälar har drivit det praktiska arbetet
med stora insatser.
 Det liturgiska livet, som utgör kyrkans källa och höjdpunkt, led avsevärt när vi måste hantera
restriktionerna att inte samla fler än 50, senare 8 deltagare i mässorna. Vi har försökt vårt bästa att få
ihop alla fem krav som biskop Anders formulerade i november: följ statens regler, håll kyrkan öppen så
mycket som möjligt, erbjud extrainsatta tider för bikt och tillbedjan, dela ut kommunionen flera gånger
om dagen utanför mässorna.
 Det andra stora komplexet, som funnits med oss under några år, är byggprojektet. Det är viktigt att
påminna om processen som leds av två principer: 1) Församlingen söker byggrätt för så mycket som
möjligt, eftersom byggrätten har lång ”hållbarhet”. 2) Vad som konkret kommer att byggas avgörs av det
identifierade behovet och av det ekonomiska läget. Alla planer som hittills tagits fram följer den första
principen. Byggprojektet berör inte bara S:ta Eugenia utan har en funktion för kyrkan i hela Stockholm.
Stiftet är angeläget om ett katolskt centrum i innerstaden – som strålar ut över hela staden. Hela
projektet har redan nu tagit många krafter och resurser, men församlingens båda råd var överens om att
det var värt det. Vad gäller finansieringen är vi vid sidan av församlingens tillgångar, lån, bidrag från
stiftet och andra institutioner beroende av våra medlemmar och vänner. Stöd projektet, och hjälp till att
bygga för de närmaste 50 åren!
 Jag vill uttrycka min stora tacksamhet för alla som på mångahanda sätt har ställt upp och hjälpt för att
S:ta Eugenia kunde uppfylla sitt uppdrag under det gångna svåra året. Min förhoppning är att vi med alla
utmaningar också har vuxit inåt och utifrån en fördjupad relation till Gud har fördjupat tron, hoppet och
kärleken.
Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

Församlingskrönika 2020 (urval)
3 januari

Seniorernas julfest

2-6 januari

Ministrantläger

16 januari

Årets första möte för församlingens fastighetsutskott med Stadsbyggnadskontoret. Flera möten
har sedan följt under året.

20 januari

Svenska kyrkans biskop Karin Johannesson gästar församlingen och deltar i den årliga
ekumeniska vespern. Hon intervjuas efteråt av kyrkoherden Dominik Terstriep S.J.

31 januari

Möte med grannfastighetens ägare, Jernkontoret, för att presentera församlingens ansökan om
ändring av detaljplanen för att bygga till. Sedan möte med andra grannen Systembolaget den 4
februari.

11 februari

Den kvinnliga rabbinen Ute Steyer gästade församlingen med programkväll i Katolskt Forum
om Gud och lidandet.

29 februari

Församlingsreträtt i fastan med Syster Siluana från benediktinklostret Mariavall.

5 mars

Församlingsafton om liturgin och mässfirandet ”ad orientem”.

Mars

Ett hjälpprogram för äldre och isolerade startar. Volontärer hjälper till med handling och i
telefonsamtal.

5 april

På palmsöndagen livesänds mässan för första gången i församlingens historia via hemsidan
med flera hundra tittare som följer gudstjänsten och ber i hemmet. De livesända mässorna
fortsätter därefter varje vecka.

10-12 April

Församlingen firar Triduum Paschale, påskens heliga tre dagar, med corona-restriktioner. 50
deltagare utöver de medverkande i gudstjänsten tilläts närvara i kyrkan.

Maj

Första kommunionen och konfirmationen förmedlas under flera vardagsmässor istället för som
tidigare vid samma gudstjänst för att inte överskrida högsta antalet tillåtna personer i kyrkan.

2 maj

En grupp från Judiska församlingen som är granne till S:ta Eugenia församling ber på kyrktaket
med utsikt mot synagogan eftersom gudstjänster på grund av corona inte tilläts hållas.

9 juni

Församlingen skriver kontrakt med en ny café-entreprenör, Pintus & Edberg AB.
Stadsmissionen som dessförinnan drev caféet sade upp sitt kontrakt vid årsskiftet.

Juli

Det katolska stiftet köper Akalla kyrka med församlingslokaler som ligger på församlingens
område. Det nya katolska centret drivs av Syrisk-katolska missionen och innebär en ny närvaro
för katolska kyrkan i förorten.

1 augusti

Ronny Elia vigs av biskop Anders Arborelius till diakon i S:ta Eugenia kyrka. Han har fått sin
pastorala utbildning som diakon i S:ta Eugenia församling och har en deltidstjänst i
församlingen.

12 augusti

Församlingen har avskedsfest för pater Peter Fresmann som följande dag reser till jesuiternas
boende för äldre i Berlin-Kladow. Kyrkoherden följer honom på resan.

22 augusti

Församlingens ekonmiråd och pastoralråd deltar digitalt i en reträttdag.

30 augusti

Diakon Stefan Nordström avtackas efter 17 års tjänst i församlingen.

14 september Invigning av Kaldeiska missionens nya centrum i Tensta.
16 september Den traditionella medarbetarfesten i samband med församlingens patronatsfest ställs in på
grund av pandemin. Alla volontärer får istället varsin bok, ”Liturgins tecken” av Anders Piltz.
9 oktober

Församlingsmötet (årsmötet) hålls, uppskjutet från april pga coronasituationen.

27 november Syster Veronica Osuji DMBM, som är församlingssyster i S:ta Eugenia, firar sitt 25årsjubileum som ordenssyster.
18 december Sofia Rosshagen slutar efter 19 år som programsamordnare för Katolskt Forum, församlingens
kurs- och programverksamhet.
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S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto
Sedan 2015 går tre större församlingskollekter under året – påsken, Eugeniadagen i september och julen – till
Katastrof-och Utvecklingskontot, liksom kollekterna vid barnens Första Heliga Kommunion och vid
Ungdomskonfirmationen samt gåvor till prästerna vid förrättningar såsom dop, vigsel och begravning
(mässtipendier).
Syftet för Katastrof- och Utvecklingskontot är att kunna verka som församlingens biståndsorgan för hjälp till
utsatta människor i olika delar av världen.
Informationsgivningen är en angelägen del av KU-kontots arbete. På församlingens hemsida och på
anslagstavlan på Kyrktorget finns information om KU-kontot och dess verksamhet. På hemsidan finns senaste
verksamhetsberättelsen. Katastrofkontot har under året haft notiser i S:ta Eugenias kyrkoblad om de
specialdestinerade insamlingarna samt iordningställt skärmutställningar för Kyrktorget.
För att också informera församlingsmedlemmar knutna till kapellförsamlingen vid S:ta Ragnhildskapellet,
Blackeberg, sätts skärmutställningarna om de specialdestinerade kollekterna (påsk, Eugeniadagen och jul)
även upp i anslutning till kapellet vid Josephinahemmet.

Katastrofkontots tryckta informationsbroschyr finns tillgänglig på Kyrktorget, på pastorsexpeditionen och på
Josephinahemmet.
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. För att sprida kännedom om denna möjlighet att stödja
Katastrofkontots verksamhet har Kontot utarbetat en broschyr om hur man kan testamentera till
Katastrofkontot. Broschyren finns tillgänglig på Kyrktorget, pastorsexpeditionen och Josephinahemmet.
Under senaste fem åren har KU-kontots stöd varit enligt följande:
År
2020
2019
2018
2017
2016

Insamlat belopp
954 000
436 000
640 400
428 000
711 300

Utbetalat stöd
508 600
489 900
656 200
455 800
635 500

Under 2020 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande projekt (avrundade belopp):







JRS/Bangkok för projekt Kachin, Myanmar, 2019 års julkollekt: 88.500 (99.000)
JRS/Beirut för projekt Duhok, Irak, 2020 års påskkollekt: 106.100 (–)
Fr Joseph Kamogas församling S:t Kizito Luvule, Uganda, för skolbyggnader och hjälp vid
översvämningar: 99.300 (19.500)
Projekt Elijah, jesuitlett projekt för utbildning m.m. för romer i Rumänien: 73.600 (52.800)
Kongregationen Little Sisters of S:t Francis i Kenya (Sr Aquillina Mwithi) anskaffning av
vattentankar, hjälp vid översvämningar och stöd till utblottade: 89.400 (69.900)
Jesuitmissionen/Tyskland för utbildning för kastlösa i Indien (DACA), 2020 års kollekt på
Eugeniadagen: 51.600 (–)

Under lång tid har Katastrofkontot understött projekt som genomförs av JRS, Jesuit Refugee Service,
Jesuiternas flyktingverksamhet. Sedan många år har KU-kontot bidragit till JRS-projekt i Ostasien. Detta har
fortsatt under 2020. 2019 års julkollekt, som utbetalades våren 2020, gick till JRS/Bangkoks arbete för
internflyktingar i Myanmar (Burma). Detta projekt avser främst skolutbildning.
2020 år påskkollekt gick till JRS/Beirut för stöd till hjälparbete i Duhok i norra Irak. Arbetet avser bl.a.
skolutbildning och socialt stöd.
Stöd har också lämnats via Jesuitmissionen i Tyskland. Eugeniadagens kollekt 2020 gick till Dr. Ambedkar
Cultural Academy/DACA i Tamil Nadu i södra Indien. DACA bedriver skolutbildning för kastlösa kvinnor
och flickor. Verksamheten leds av jesuitpater Antony Raj.
Sedan många år har Katastrofkontot på ett tydligt sätt engagerat sig i att stödja romer i deras hemländer.
Under 2020 har KU-kontot lämnat fortsatt stöd till Projekt Elijah i Rumänien. Detta hjälparbete leds av
jesuitpater Georg Sporschill och Ruth Zenkert från Jesuitmissionen i Wien. Projektet syftar till att i tre byar i
centrala Rumänien stödja den romska befolkningen. Där finns ett socialt center där barnen får hjälp med bl.a.
skolarbetet. En viktig del i Projekt Elijah är en musikskola för romska barn och ungdomar. Genom att lära sig
spela och sjunga stärks de ungas självkänsla. Skolan bidrar också till samverkan mellan romer och icke-romer.
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.
Stödet till kongregationen Little Sisters of St. Francis genom Sr Aquillina har fortsatt. Sedan 2019 leder Sr
Aquillina S:t Clares kloster i Kenya. Stora delar av östra Afrika drabbades våren 2020 av skyfall vilket ledde
till omfattande översvämningar och annan förödelse. Stödet har gällt vattentankar för vattenförsörjningen, stöd
till offer för översvämningarna och akut nödhjälp till utsatta byinvånare i klostrets omgivningar.

Katastrofkontot har under flera år lämnat stöd till fr Joseph Kamoga och hans församling Queen of Peace
Kazosi i Uganda. Under 2019 förordnades han av biskopen till kyrkoherde i en annan församling, S:t Kizito
Luvule. Under 2020 har Katastrofkontot lämnat stöd till fr Joseph och hans församling S:t Kizito Luvule för
dels byggnation av nya lokaler för församlingens skolverksamhet, dels stöd till offer för översvämningarna.
Dessutom gick 2020 års julkollekt till detta ändamål, som ett mer generellt församlingsstöd.
Även om 2020 på grund av pandemin varit 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.
Under året har Katastrofkontot fått ett betydande arv efter en avliden församlingsmedlem. Stiftelsen Anna och
Antonio Oreglias fond slutförde under året sitt arbete och avvecklade fonden. De fondmedel som därvid
återstod har som en gåva överlämnats till Katastrofkontot.
På grund av Coronapandemin uteblev 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.

Katolskt Forum – programverksamheten i S:ta Eugenia
Katolskt Forums verksamhet fungerade till och med början av mars som planerat. Därefter ställdes till följd av
pandemin fem arrangemang in under våren och fem arrangemang under hösten flyttades fram.
Minnesprogrammet för Oscar Romero kunde genomföras via zoom.
Församlingens beslut var att genomföra det som var möjligt enligt corona-restriktionerna men med max 50
deltagare. Besluten om de inställda arrangemangen till följd av Covid 19 kom främst från de medverkande i
arrangemangen. Kurserna fortsatte som vanligt, några kursledare lät kursdeltagare medverka även via zoom.
En kurs på våren ställdes in.
Målen för Katolskt Forum är utbildning, andlig fördjupning, att främja dialog mellan kyrka/församling och
omvärld, mission. Huvudaktiviteterna är kulturarrangemang, föredrag, kurser och utställningar. Tjänsten som
programansvarig delades under 2020 mellan Sofia Rosshagen och Annica Parts. Som idéhjälp finns Katolskt
Forums referensgrupp.
Tema för Katolskt Forums program var under våren ”Gud i tider av ofärd”.
Under året hölls 20 enskilda arrangemang med upp till 75 deltagare, vanligen 20-31 per tillfälle, med
begränsningarna under corona-pandemin. 5 arrangemang under vårterminen och 5 under hösten ställdes in
eller flyttades fram. Kulturnatten ställdes in. En utställning om ”Katolskt Forum 100 år” presenteras i S:ta
Eugenia församlingslokaler.
Under vårterminen hölls 11 kurser med ca 120 deltagare och under hösten också 11 kurser med ca 170
deltagare. I serien ”Vidgade vyer” hölls kurser både i S:ta Eugenias lokaler och i Södertälje, sammanlagt 28
kurser med drygt 160 deltagare.
Majoriteten av deltagarna är församlingsmedlemmar och kvinnor över 50 år.
S:ta Birgittas katolska folkhögskola avslutar i och med 2020 samarbetet med Katolskt Forum. Serien
”Vidgade vyer” avslutas därmed i S:ta Eugenias lokaler. Folkhögskolan har även betalat del av lönen för
tjänsten som programansvarig i Katolskt Forum En del av samarbetet kring kurser och olika arrangemang
kommer i stället att ske med Studieförbundet Bilda.
Coronapandemin medförde färre besökare till Katolskt Forum och inställda arrangemang. Reglerna för
avstånd minskade antalet möjliga deltagare och Stora salen i S:ta Eugenia församling är den lokal som på

grund av detta är lämplig men den är endast tillgänglig torsdag och fredag. En av kurserna med många
deltagare hölls därför i kyrkan. Bokkvällar i bokhandeln var uteslutet av coronaskäl.
Från hösten blev det möjligt med livesändning av program, vilket möjliggjordes av hjälp från volontärer. Det
är inte möjligt att sköta livesändningen samtidigt som man är värd för programmet.
Pandemin har påskyndat eller framtvingat distanslösningar med livesändning, digitala konferenser och
distanskurser. En fördel är att fler kan delta från många olika platser, även om det inte kan ersätta den fysiska
närvaron vid programmet kan lärdomarna om digitala sätt att organisera programverksamheten användas även
för tiderna när pandemin är över.

Äldreverksamheten
2020 var ett år då målet kvarstod att hålla kontakt med de äldre som inte kan komma till kyrkan men det var
också ett år då många av aktiviteterna fick göras om på grund av pandemin.
Julmässan för församlingens seniorer hölls den 3 januari. Det blev den enda stora aktivitet som S:ta Eugenia
kunde genomföra för äldre under hela året.
Före påsken skickades en hälsning ut av kyrkoherden till alla församlingsmedlemmar och vänner som är 70 år
och äldre samt till några som är yngre som tillhörde en riskgrupp. Det var när restriktionerna kommit om att
äldre och riskgrupper bör hålla social distans. Det brevet fick stor uppskattning.
I oktober fick alla som vanligtvis skulle ha blivit inbjudna till jubilarfest i S:ta Eugenia i stället en hälsning
och en blomma. Det var sammanlagt 161 jubilarer, och det största arbetet bestod i att hitta telefonnummer till
alla som skulle få hälsning och blomma. Men de allra flesta fick sin blomma som sändes med bud, och många
hörde av sig och var glada.
En julhälsning skickades ut till cirka 180 seniorer, inklusive boende på Josephinahemmet.
I slutet av januari 2020 påbörjades en volontärkurs med tio volontärer som utgick från material från Bilda. I
mars fick kursen pausas, de flesta av deltagarna är pensionärer. Kursen har ännu inte kunnat tas upp igen.
Ett ytterligare mål från mitten av mars var att stödja de äldre som var hemma och isolerade på grund av
pandemin. Detta blev en viktig uppgift för äldreverksamheten från mars och resten av året med en volontär
som samordnade och bidrog att göra det möjligt.
Verksamheten kom igång snabbt i samband med att samhällssmittan hade konstaterades av
Folkhälsomyndigheten. I och med detta fanns ett behov av hjälp framför allt med matinköp för personer som i
vanliga fall ombesörjde detta själva.
Det tog mindre än tre veckor att ställa verksamheten på fötter med informationsbrev till församlingens äldre
från kyrkoherden och information till församlingen om behovet av volontärer till att det första uppdraget
kunde genomföras månadsskiftet mars-april.
Sammanlagt anmälde sig ca femtio volontärer. Drygt ett tjugotal av dem har varit aktiva, allt från enstaka
uppdrag till att ha varit aktiva hos en och samma person under hela det gångna året.
Även telefonsamtal har varit en viktig del av verksamheten, då många haft svårt att vara avskilda från vanliga
kontakter och aktiviteter som under nuvarande omständigheter kom att väljas bort. 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!

Ungdomsverksamheten
Under pandemiåret 2020 har även ungdomsverksamheten påverkats, och allt planerat har inte kunnat
genomföras. Men under hela året har ändå kontinuerliga evenemang för ungdomar som läger och
fredagsträffar för barn och ungdomar kunnat äga rum.
Januari började med Ministrantläger för S:ta Eugenias ministranter, nya som gamla. Lägret leddes av Robel
Domenico. Ministranterna hade undervisningspass men också en massa lek.
12 Januari - Ledarutbildning för nya ledare. Utbildningen innehöll gruppdynamik, ledarstilar,
konflikthantering och beredskapsplanen. Utbildningen hölls i samarbete med Bilda.
Innan fastan höll ungdomskonsulenten Rodas Berhane tillsammans med de nya ungdomsledarna i Barnens
Karneval med maskerad. Ca 40 barn deltog. Lekar och aktiviteter, som dansstopp, fiskdamm, talangjakt och
mycket annat, arrangerades på kyrktorget.
22-26 februari hölls konfirmandläger för de som skulle konfirmeras 2020. Lägret tog upp ämnen som
Kroppens teologi som väckte många funderingar hos ungdomarna. De fick också lära sig mer om den helige
Ande. De hade gott om tid att ta sitt beslut om de vill konfirmeras eller inte.
20-22 mars deltog några av SEKU:s medlemmar i Sveriges Unga Katolikers (SUK) årsmöte. Kul att se
SEKU’s ungdomar engagerade i riksförbundets möten.
10-19 juli samlades ungdomskonsulenten, ungdomsledare från styrelsen och nya ledare på Marielund för att ta
emot de ca 35 barn som deltog i Barnkollot. På programmet under dessa dagar var vattenkrig, en promenad
till Ica, militärdagen och såklart, traditionen, talangjakt. Varje dag börjades med morgonbön tillsammans och
dagen avslutades med en kvällsbön som barnen fick planera själva tillsammans med ungdomsledarna.
5 juli höll SEKU:s styrelse en dagsträff där hela 30 ungdomar deltog. Deltagarna lekte typiska lägerlekarna,
åt god mat samt hade det mysigt tillsammans i ungdomsrummet. Planen var att ha ytterligare 5 dagsträffar,
men på grund av Covid-19 blev dessa inställda.
22-26 juli samlades 30 av årets konfirmander för ett sommarläger då deras konfirmationsresa blev inställd.
9 augusti samlades 30 av SEKU:s ungdomar för en dagsträff ute i den stekande solen med pizza samt mys ute
tillsammans.
24 augusti samlades 32 unga tjejer för att delta på den första tjejträffen som Eugenias systrar.
18-20 september –Kickoff-läger för konfirmanderna i åttan då styrelsemedlemmar och tidigare konfirmander
var ungdomsledare och hjälpte till under lägret
24-30 oktober arrangerade SEKU:s styrelse Höstläger – om livet som ung katolik, vilket innebar att
deltagarna i åldrarna 12-15 år skulle lära känna helgon, samt olika sätt att leva som katolik. Lägret hölls på
Marielund, Ekerö. Styrelsen förberedde allt från schema, lekar och pass där helgon samt olika katolska
livsstilar presenterades. SUK:s ungdomspräst fader Witold var med och berättade om livet som präst.
22 november - Ledarutbildning för 11 av årets konfirmander. Utbildningen hölls i samarbete med Bilda.
September-December hölls även Fredagsträffar de flesta fredagskvällar med paus under lov.
SEKU:s styrelse höll i en fredagsträff i månaden med bland annat bakning, träff för blivande konfirmander,
wii-kväll, julmys osv. Det har fungerat bra med en träff i månaden så att ungdomskonsulenten kan få en
fredagskväll ledigt, och alla närvarande har tagit sitt ansvar.

Trosundervisningen för unga
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.
Undervisningen genomförs med hjälp av ett stort antal frivilliga kateketer under ledning och samordning, från
och med läsåret som inleddes hösten 2020, av kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J. och diakon Ronny Elia
för låg- och mellanstadiet, kaplan pater Thomas Idergard S.J. för högstadiet och i synnerhet
konfirmationsundervisningen klass 8 och 9 och syster Veronica Osuji DMBM tillsammans med övriga
församlingssystrar för engelskspråkiga barn och ungdomar.
På engelska hölls undervisningen för alla åldersgrupper, inklusive vuxna katekumener/kandidater för
upptagning, varje söndagseftermiddag.
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. För högstadiet träffades
föräldrarna till föräldramöte vid undervisningens start (registreringsdagen) och de ansvariga har därutöver
under läsåret hållit löpande kontakt med föräldrarna via främst e-post men också telefon.
Pandemin, och de inskränkningar och regler som denna föranlett i hela samhället, har under året
nödvändiggjort omstrukturering av undervisningsmetoderna. Under vårterminen 2020 lades mycket av
undervisningen om till digital undervisning via främst Zoom, med blandade resultat. Under höstterminen
sträcktes i stället undervisningstiderna ut över hela dagarna för att möjliggöra avstånd och övriga
pandemisäkra förhållanden. Tidigare har på lördagar alla klasser samlats mellan kl 10-12 med en avslutande
gemensam mässa.
Undervisningsdagarna har därmed pågått i stort sett hela dagen. I flera fall har mässa då bara firats för någon
grupp. Även digital undervisning har använts efter behov och önskemål under höstterminen, men mer utifrån
enskilda behov i varje klass än som en modell för alla.
Barnens första heliga kommunion respektive förmedlingen av konfirmationens sakrament fick under maj och
juni ske genom små grupper av barn/ungdomar inom ramen för kvällsmässorna (för konfirmationen med
biskopens fullmakt till prästerna i församlingen att förmedla sakramentet), istället för, som under normala
förhållanden, vid stora gemensamma gudstjänster.
De ansvariga har uppfattat ett stort stöd från föräldrar och familjer för att så långt det är möjligt genomföra
fysisk undervisning så länge förhållandena varit säkra. Undervisningen har också av de ansvariga betraktats
som en verksamhet för ett slutet sällskap, dit allmänheten inte har ägt tillträde, inte heller till mässorna
kopplade till undervisningstillfällena. Också på den punkten har uppfattningen varit samstämmig mellan
ansvariga och föräldrar/familjer.
Vi har under året noterat ett större intresse från frivilliga medlemmar ur församlingen (och grannförsamlingar)
att engagera sig som kateketer i undervisningen, och det är en glädjande utveckling.
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
Kyrkomusikens 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 2020 utöver de som deltog i gudstjänsterna även de som följde gudstjänsterna via livesändning.
Orgelspel och körsång kan sägas vara huvuddelarna i kyrkomusikernas arbetsuppgifter. Två präster har därtill
fått undervisning i liturgisk sång Den pågående pandemin medförde att antalet högmässor och andra
gudstjänster där körerna medverkade inte var lika många som ett normalt år. I gengäld var det mindre
körsgrupper, tillfälligt sammansatta, som sjöng vid flera mässor.
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, den nigerianska kören och den ugandiska kören,
som ett normalt år sjunger i engelska mässan vid sammanlagt ungefär 30 tillfällen under året. År 2020 har det
blivit aningen mindre men ändå inte så stor skillnad eftersom det många söndagar har varit mindre ensembler
som medverkat. Dock har nästan alla konserter blivit inställda. Tre orgelkonserter gavs av Ulf Samuelsson
under vårterminen.
Kyrkokören sjöng vid åtta högmässor under året och repeterade från mars månad med decimerad skara fram
till och med november månad.
Ungdomskören gjorde, trots pandemin, en körresa till Gotland i augusti månad. Där gav kören bland annat en
konsert i Visby domkyrka och medverkade vid en mässa i Kristi lekamens kyrka. Ungdomskören framförde
också under fastan Pergolesis ”Stabat mater”, som infogades i en korsvägsandakt. Den medverkade vid 10
högmässor i vår församling, varav två gånger i engelska mässan. Kören har i stort sett repeterat under hela året
med undantag för april och halva maj samt ett par veckor i slutet av höstterminen.
S:ta Eugenia gregorianska schola har under 2020 haft 28 repetitioner, medverkat i 4 svenska högmässor, 2
engelska mässor, en Skärtorsdagsmässa, en intensiveftermiddag tillsammans med de engelska nationella
körerna och en inspelning av andakt i advent.
På grund av pandemin ställdes flera av Scholans projekt in: Resa till Frankrike – Fontgombault och Tours,
medverkan i Kulturnatten, Mässa i Riddarholmskyrkan på Drottning Josephinas minnesdag, högtidlig vesper
tillsammans med kyrkokören, en engelsk mässa första advent, ett completorium på Johannes av Korsets dag –
i stället gjordes en inspelning, dock endast med tre personer.
Sankta Eugenia vokalensemble sjöng vid tre högmässor under året och vid en begravning. Kören repeterade
fram till påsk och efter ett uppehåll sedan under september och oktober. Inga konserter gavs under året.
Barnkören har under året sjungit i 4 högmässor. Luciakonserten uteblev detta år men barnkören gjorde för
föräldrarna ett julspel i Stora salen. Kören har i stort sett repeterat under hela våren och hösten, med undantag
för april och maj månad.
Körerna har under 2020 haft ungefär följande antal medlemmar: Under 2020 hade kyrkokören 25 deltagare,
ungdomskören ungefär 35 sångare, barnkören ungefär 20 stycken, vokalensemblen 18 sångare och den
gregorianska scholan 18 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 och – inte minst i ungdomskören – betyder sammanhållningen väldigt mycket och deltagandet i kören
har säkerligen för många betytt att de har behållit kontakten med kyrkan.
Ambitioner finns att öka samarbetet mellan de olika ensemblerna i församlingen med bättre kontakt mellan
svenska och engelska mässans sångare och de olika nationella körerna och att göra gemensamma projekt.
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”. Ett stort problem, som har påtalats länge, är kyrkans
dåliga akustik.

Livesändning, församlingsbladet, hemsidan
Begränsningen av deltagare i gudstjänster och andra arrangemang ledde till att församlingen snabbt beslutade
att skaffa möjlighet till livesändning. Ny utrustning, kamera och sändningsdator, införskaffades, först på prov
och därefter med fast montering i kyrksalen. Livesändningarna av gudstjänster startade med
palmsöndagsmässan 5 april och har sedan fortsatt.
En grupp frivilliga rekryterades som har hjälpt till med sändningarna och bidragit med tekniskt kunnande.
För att skapa möjlighet även till livesändningar från andra församlingslokaler och för videoinspelningar
inskaffades även en mindre videokamera som kan komplettera den fasta utrustningen. Under hösten 2020
började också vissa program i Katolsk Forum att livesändas. Församlingens youtube-kanal fick ny användning
med videor som började läggas upp.
En annan förändring i kommunikationerna är att digitala verktyg, främst programmet Zoom, började användas
för flertalet möten både för medarbetare och i verksamheter.
En tanke bakom investeringarna har varit att de också ska användas när coronapandemin väl tagit slut och att
denna teknik kan öppna fler möjligheter för församlingen att nå ut även senare.
Bland S:ta Eugenia församlings kommunikationskanaler finns förstås sedan tidigare församlingens webbsida,
Eugeniabladet som utkommer fyra gånger per år, anslagstavlor, inklusive en elektronisk anslagstavla och
Veckobladet som delas ut vid söndagsmässorna.
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.
Upplagan har tidigare varit ca 7000 ex, men har under 2020 anpassats efter corona-situationen, färre ex har
tryckts, varierande mellan 6000 och 6500 ex. Cirka 5500 ex har skickats ut till församlingens medlemmar och
vänner, en tidning per hushåll.
Församlingsbladet var på visst sätt ännu viktigare under pandemin än annars. Många av S:ta Eugenias
medlemmar och vänner har varit isolerade och utan kontakt med församlingen när det inte är möjligt att
komma till kyrkan. Och inte alla, framför allt äldre, har möjlighet att följa livesändningar och andra digitala
event.
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 relevant information.

Karitativa insatser
Den hjälp som S:ta Eugenia har möjlighet att ge till behövande är i huvudsak att ge mat till hjälpsökande.
Insatserna är riktade till enskilda personer, framför allt församlingens egna medlemmar. Förebyggande arbete
prioriteras. En grupp frivilliga finns, ”brandkårslistan”, som hjälper till med särskild kompetens när så behövs.
För utdelningen av mat görs under normala år insamling av matkassar vid några mässor under året. Under
begränsningarna under pandemin har församlingsmedlemmar bidragit genom att lämna in matkassar på
pastorsexpeditionen som sedan har kunnat ges vidare till behövande. Beredskapen att hjälpa till på detta sätt
ökade.
Tack vare en fond kunde församlingen i begränsad utsträckning också ge ekonomiskt stöd till behövande för
att överbrygga ett akut läge.

Hemlösa ges en gång i veckan möjlighet till dusch och tvätt av kläder i församlingens dusch- och
tvättrum.
Under pandemiåret har särskilda insatser gjorts för isolerade personer, särskilt äldre. Se ovan under
rubriken ”Äldreverksamhet”.

Övriga församlingsaktiviteter
För blivande konvertiter och katekumener – de som skall döpas – finns Kandidat- och katekumengruppen:
Under 2020 bestod gruppen i början av året av 15 personer som upptogs i katolska kyrkan under våren, och
därefter av ytterligare 15 personer som förbereds för att döpas/upptas under 2021. Gruppen träffades varannan
vecka.

Två fördjupningsföreläsningar hölls under höst- och vårterminen för dem som upptagits i kyrkan eller
döpts under temat ”Vägen vidare”. Inbjudan gick också till de personer som upptagits de senaste tre åren.
Till församlingens kärnverksamhet hör utöver gudstjänsterna och själavården även de olika förrättningarna,
dop, vigsel, begravning. För par som ska gifta sig anordnades under 2020 äktenskapskurs under våren.

Volontärerna i S:ta Eugenia församling
Verksamheten i församlingen byggs upp av ett stort antal frivilliga vid sidan av präster, församlingssystrar och
anställda medarbetare. Volontärernas insatser har fortsatt även i corona-situationen så långt det varit möjligt.
Men det har funnits begränsningar.
Exempel på volontärgrupper som fortsatt är alla de som medverkar i gudstjänsterna: sakristanerna, lektorerna,
ministranterna. I trosundervisningen har kateketerna fortsatt att hjälpa till liksom de som hjälper till med
servering till barnen.
Kyrkkaffegrupperna är exempel på verksamhet som bygger helt på volontärer som helt har ställts in. Även för
kyrkvärdarna har uppgifterna ändrats betydligt med bestämmelserna för antalet möjliga deltagare.
Flera bland volontärerna är också äldre eller tillhör en riskgrupp och har inte kunnat medverka under året.
Helt nya volontärgrupper har också tillkommit. Dels den grupp frivilliga som tagit på sig att ansvara för
livesändningarna av gudstjänsterna och bidra till att utveckla och organisera detta. Dels den grupp som startats
för att hjälpa särskilt äldre som är isolerade under pandemin.
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. Församlingen räknar med att det måste bli
en ”nystart” för volontärarbetet när corona-situationen lättar.

Församlingens ekonomi
Marknadsvärdet för Sankta Eugenia församlings finansiella tillgångar den 31 december 2020 drygt 56
miljoner kronor. Ekonomirådets har tagit fram en placeringsstrategi som syftar till långsiktigt stabila
placeringar för att skapa värdeökning, dels för användning till fastighetsunderhållet, 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 2020 innebar positivt resultat på 865 tkr jämfört med förra årets underskott på 611 tkr som berodde
på omfattande underhållsåtgärder.
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 då krävs och ersättningen för
Stadsbyggnadskontorets handläggning uppgick sammanlagt till 3,6 miljoner kronor för år 2020.

Huvudintäkter 2020:
Kyrkoavgiften

5 344 728

Hyresintäkter

4 736 353

Kollekter

1 125 904

Gåvor

2 393 136

Större kostnader 2020:
Fastighetskostnader

4 503 416

Personalkostnader

5 573 286

Gudstjänst och undervisning

1 965 022

Övriga gemensamma församlingskostnader

1 183 302

Församlingens fastigheter
Församlingen ägde den 31 december 2020 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 DMBMsystrarna 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. Till
delmålen hör att skapa kort- och långsiktiga rutiner för fastighetsförvaltningen och att ha en levande
Underhålls-plan, goda hantverkskontakter för snabb och tillitsfull hjälp och dokumentation och uppföljning av
vidtagna åtgärder.
Bland de större åtgärderna som gjordes under 2020 kan nämnas:
- Reparation efter vattenskada i bostadsrum på våning 4 och uppfräschning/ytrenovering av rummet.
- På våning 1, där församlingen tidsdelar användningen av lokalerna med S:ta Birgittas folkhögskola, har ny
belysning installerats i tre lektionssalar och i korridor och trapphall. Trapphallen har även fått ett nytt
ljudabsorberande tak och pentryt har renoverats.
- De åtta balkonger mot Kungsträdgårdsgatan har renoverats.
- Fortsatt översyn av SBA, det systematiska brandkyddsarbetet, efter nedslag vid besiktning. Brandlarmet har
utökats i flera lokaler.
- Ungdomsrummet har målats om och ungdomslokalerna har iordningsställts i fint skick under ledning av
ungdomskonsulenten.
- Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts med efterföljande åtgärder, bl.a. byte av till- och
frånluftsdon.

Renoveringen av balkongerna översteg budget eftersom ytterligare reparationsbehov upptäcktes under arbetets
gång. Installationen av kompletterande rökdetektorer blev också något dyrare än planerat. Renoveringen av
pentryt på våning 1 understeg däremot budgeten avsevärt. En stor extrakostnad uppkom vid vattenläcka
mellan våning 4 och våning 3, vilket visar på vikten av renovering och underhåll innan problem uppstår.
Inför kommande år är den stora utmaningen att samordna framtida projektering och de på kort sikt nödvändiga
åtgärderna med den långsiktiga planeringen av tillbyggnadsprojektet för S:ta Eugenia församling.

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 som
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 ut
enligt följande:
Ekonomirådet medlemmar 2020:
Ordf.: 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.
Adjungerade till Ekonomirådets sammanträden har varit: församlingens förtroenderevisor Jan Skogqvist,
Alexis Alling som representant från Pastoralrådet och församlingens ekonomiansvarige Pehr Thorell.
En av Ekonomirådets huvuduppgifter under 2020 har varit att föra processen vidare med ansökan om ändring
av detaljplanen. För detta har ett fastighetsutskott tillsatts som under året haft regelbundna sammanträden med
Stadsbyggnadskontoret och möten med den projektledare och den arkitekt som församlingen anlitat.
Ansökan om ändrad detaljplan för att ha möjlighet att bygga till har inneburit omfattande utredningar för att
krav som Staden ställer för tillbyggnad i en så central del och av en skyddad fastighet som Katthavet 7. Bland
de utredningar som genomförts kan nämnas antikvariska konsekvensutredningar, konstruktions-, VVS,
brandskydds-, dagvatten-, miljö-, buller-, med flera utredningar.
Pastoralrådets medlemmar 2020:
Ordf: 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 Pastoralrådets sammanträden har varit: Syster Veronika Osuji, Syster Rose Michaelin, syster
Perpetua Orji. Elisabet Degen som representant för S:ta Ragnhilds kapellråd, och Jan Skogqvist som
förtroenderevisor.
I början av året skickade Pastoralrådet ut en enkät till alla verksamheter i S:ta Eugenia för att få kunskap om
behovet av lokaler. Svaren sammanställdes och skickades till ansvarig för tillbyggnadsprojektet. En
endagskurs anordnades i Pastoralrådets regi för alla lektorer i församlingen med föredrag och diskussion om
röst och talteknik. Därefter fick de som ville öva i kyrkan.

Fram till mars månad hölls information till församlingen av Pastoralrådets ledamöter innan 11-mässan på
söndagar. Därefter gjordes uppehåll på grund av pandemin. En broschyr med information till nya medlemmar
i församlingen har utarbetats men ännu inte tryckts. Arbetsgrupperna för fundraising till nybyggnationen,
kallelser till präst- och ordensliv, arbete riktat mot ungdomar t. ex. nykonfirmerade och unga vuxna samt
förberedelse inför vigsel är vilande på grund av pandemin.
Församlingens revisor 2020 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

