
    

       

       

 
Verksamhetsberättelse 2017 

S:ta Eugenia katolska församling 
 

Ekonomirådet och Pastoralrådet 



S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING 
	

• Församlingen fortsatte att växa och antalet medlemmar passerade 
tiotusen.  

• Café Eugenia övertogs av Stockholms Stadsmission med ett treårigt 
hyresavtal. Caféet ingår i Stadsmissionens verksamhet för arbetsträning.  

• Två nya jesuitpräster vigdes i S:ta Eugenia kyrka, Thomas Idergard och 
Michael Schink. 

 
S:ta Eugenia församling har växt fortlöpande 
under flera års tid och fortsätter att växa. 
Medlemsantalet ökade år 2017 till över tiotusen. 
Församlingen hade vid årskiftet 10 153 
medlemmar och därtill också 2 143 ”vänner”.  
 
S:ta Eugenia är redan sedan tidigare den till 
antalet största församlingen både i Sverige och i 
Skandinavien.  
 
I diagrammet nedan visas hur medlemsantalet 
utvecklats under de senaste åtta åren med en 
tydlig trend av årlig tillväxt.  
 

	
 
Under en vecka besöks gudstjänsterna och 
övriga arrangemang i kyrkan vid 
Kungsträdgården av över 3 000 deltagare.  
 
De flesta gudstjänster firas på svenska, men 
mässorna firas varje vecka regelbundet även på 
andra språk: engelska mässan på söndagskvällar, 
på polska i egen gudstjänstlokal, på Gheez inom 
Etio-Eritreanska missionen på söndags-
eftermiddagar, för arabisktalande i egen 
gudstjänstlokal. Dessutom firas regelbundet 
afrikansk mässa och filippinsk mässa. 
 
 

Präster, systrar, diakoner och anställda	
Tre jesuitpräster arbetar heltid i församlingen 
och ytterligare en präst från jesuitkommuniteten 
i församlingens prästgård bidrar i 
församlingsarbetet. I kapellförsamlingen, S:ta 
Ragnhilds kapell i Bromma som är en del av S:ta 
Eugenia församling, verkar ytterligare en 
jesuitpräst.  
 
Församlingen hade under 2017 två 
församlingssystrar och två anställda diakoner. 
Församlingens övriga 11 anställda motsvarade 
sju och en halv heltidstjänster. En diakon och två 
tyska stipendiater praktiserade 2017 i S:ta 
Eugenia. 
 
En särskild händelse i församlingen under 2017 
var prästvigningen av två jesuiter den 30 
september, Thomas Idergard som fortsätter som 
kaplan i församlingen och Michael Schink som 
tidigare varit praktikant i S:ta Eugenia.  
 
Över 500 volontärer	
S:ta Eugenia församling bärs därutöver upp av 
ett stort antal aktiva volontärer som tillsammans 
med präster, systrar, diakoner och anställda tar 
hand om verksamheterna. Det stora antalet 
frivilliga är något som kännetecknar och präglar 
S:ta Eugenia.  
 
Tabellen nedan visar några exempel på 
verksamheter i S:ta Eugenia och antalet 
volontärer som medverkar:  
 
Volontärer i S:ta Eugenia 
Sakristaner i mässorna 23 
Kommunionutdelare 42 
Lektorer 47 
Kyrkvärdar 15 
Kollektupptagare 27 
Kyrkkaffe 37 
Kateketer  46 
Kollekträknare 3 
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MEDLEMMAR

2010 2011 2012
2013 2014 2015
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Basaren 25 
Praktiska medhjälpare 20 
Solrosornas sygrupp 10 
Sociala insatser 45 
Äldreverksamhet 18 
Pastoralråd 12 
Ekonomiråd 10 
Körerna 120 
Katastrofkontot 7 
Expeditionen 25 

  
SUMMA 534 

 
Ytterligare grupper och verksamheter med 
aktiva volontärer finns. Några kan vara frivilliga 
medarbetare i fler än en grupp.  
 
Det hände 2017 i S:ta Eugenia 
S:ta Eugenia vill vara kyrka mitt i Stockholm, en 
mötesplats och en andlig gemenskap där mycket 
sker. Kurser, föredrag, kulturella aktiviteter, 
undervisning för barn, ungdomsläger, 
verksamhet för äldre, sociala insatser, körer och 
kyrkomusik – utöver kärnverksamheterna 
gudstjänster, liturgi och själavård.  
 
Några av de händelserna i församlingen under 
2017 var:  

• Den 16 januari firades en Ekumenisk vesper 
i anslutning till Böneveckan för kristen 
enhet. Inbjuden gäst var Sofia Camnerin, 
kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon 
intervjuades efter vespern av kyrkoherde 
Dominik Terstriep S.J. i serien Livshistoria 
och insikter. Ett av samtalsämnena var: Vad 
är frälsning? Hur kan detta centrala kristna 
budskap förmedlas till människor idag?  

• Den 18 februari invigde kyrkoherde 
Dominik Terstriep S.J. Vår Fru av Vägen, 
församlingssystrarnas, syster Veronica och 
syster Rose, hus i Tensta. Mässan firades för 
första gången i deras kapell som var fyllt till 
sista plats. 

• Den 29 april deltog S:ta Eugenia i Kulturnatt 
Stockholm genom Katolskt Forum som 
arrangerade 10 olika programpunkter, bland 
annat bokpresentation av Kristian Lundberg 
och visning av Sakristians hemligheter.  
 

• Den 29 juli firade pater Rainer Carls S.J. sitt 
50-årsjubileum som präst med mässa och 
efterföljande agapemåltid i S:ta Ragnhilds 
kapell. Pater Carls är verksam som 

församlingspräst i S:ta Ragnhilds 
kapellförsamling i Bromma.  

• Den 3-8 augusti reste Ungdomskören med 
Ulf Samuelsson kyrkoherde Dominik 
Terstriep S.J. på körresa till Poznán i Polen. 
Kören sjöng bland i Polens äldsta domkyrka.  

• Den 11 augusti deltog församlingens 
seniorer i en utflykt till Ulriksdals 
slottskapell med lunch på Ulriksdals 
Wärdshus. Tillsammans med volontärer som 
hjälpte till deltog 44 äldre.  

• Under hösten tillträdde Joakim Breding sin 
tjänst i församlingen som diakon i 
utbildning. Han har bott i prästgården i S:ta 
Eugenia och prästvigs i juni 2018.  

• Den 23 september deltog församlingen i 
Franciskusdagen med mässa som firades i 
Kungsträdgården.  

• Den 30 september prästvigdes två jesuiter i 
S:ta Eugenia kyrka av biskop Anders 
Arborelius OCD, Michael Schink som 
tidigare praktiserat i församlingen, och 
Thomas Idergard som efter vigningen 
fortsatte som kaplan i S:ta Eugenia 
församling.  

• Den 21 oktober öppnade Café Eugenia efter 
att ha varit stängt en längre tid. Stockholms 
Stadsmission driver nu caféet som en filial 
till Grillska Huset i Gamla Stan. Det är inte 
bara ett café utan samtidigt ett socialt 
företagande med arbetsträning.  

• Den 22 oktober uppträdde Vokalensemblen 
tillsammans med Judiska församlingens kör 
i en interreligiös konsert i Stora Synagogan.  
 

Barn- och ungdomsverksamheten 
I trosundervisningen för åk 2-9 som 
församlingen erbjuder deltog förra året 427 barn 
och ungdomar. Cirka 45 frivilliga kateketer 
deltar i undervisningen. I undervisningen ingår 
förberedelse för den första heliga kommunionen 
och konfirmationen.  
 
I S:ta Eugenia kyrka äger undervisningen rum på 
lördagar och avslutas med den heliga mässan där 
även föräldrar och andra vuxna är välkomna. 
Trosundervisning gavs även på engelska för 52 
barn på söndags-eftermiddagarna och på svenska 
i kapellförsamlingen i Bromma för 36 barn.  
 
För S:ta Eugenias ungdomar finns bland annat 
fredagsträffarna med ett varierat program som 
organiseras av församlingens 
ungdomskonsulent. Bland de läger som 



anordnades för ungdomarna kan följande 
nämnas: Ministrantläger, Konfirmandläger 
under sportlovsveckan, Pilgrimsresa till Rom för 
konfirmanderna, Ungdomsresa till Malta, 
Barnkollot på sommaren.  
 
Studentverksamheten Catholic University 
Chaplaincy består av 50-60 aktiva studenter, 
huvudsakligen utbytesstudenter som träffas en 
gång i veckan. 
 
S:ta Eugenias programverksamhet	
Katolskt Forum är namnet för S:ta Eugenia 
församlings programverksamhet med kurser, 
föredrag och andra evenemang – en del av 
församlingens ansikte utåt i samarbete med 
bland andra Sankta Birgittas Folkhögskola, 
Bilda och Newmaninstitutet.  
 
Målsättningen är att främja en dialog mellan 
kyrka och omvärld och att ge fördjupning och 
utbildningen i katolsk tro, tänkande och 
tradition, samt i religion, samhälle och 
samtidskultur.  
 
Under 2017 var några av programpunkterna:  
- ”Frihet och bön” med fr Jaques som varit fånge 
hos IS i Syrien.  
- ”Freden i El Salvador” med Anders Kompass.  
- ”Frihetens tunna hinna”, panelsamtal med 
bland andra Göran Rosenberg.  
- ”Hur pratar vi om religion”, panelsamtal med 
journalister från Sveriges Television och 
dagspressen.  
 
Till de olika kulturarrangemangen kom totalt ca 
825 deltagare. Katolskt Forum erbjöd därtill 41 
kurser och studiecirklar där ca 200 personer 
deltog. Totalt deltog ca 1 700 personer i Katolskt 
Forums olika aktiviteter.  
 
Äldreverksamheten	
Verksamheten för äldre samordnas och leds av 
församlingen äldreansvariga. Till sin hjälp har 
hon dels 6 volontärer som hjälper till med 
kontakter och hembesök som är den reguljära 
verksamheten under året.  
 
Målet är att hålla kontakt med äldre som inte kan 
komma till mässan och även andra äldre som är 
mycket ensamma.  
 
Under året anordnade även några större 
aktiviteter för äldre:  
- Mässan på Josephinahemmet med 57 deltagare 
och gemensam måltid efteråt.  
- Sommarutflykten till Ulriksdals slottskapell 
med 44 deltagare.  

- Jubilarmässan med 42 deltagande jubilarer 
samt medföljare.  
- Julmässan med 90 deltagare.  
 
Sammanlagt var det under 2017 18 personer som 
deltog frivilligt för att göra äldreverksamheten 
möjlig.  
 
Sociala och karitativa insatser 
För många kan just en kristen församling vara 
sista utvägen i en situation där man inte ser 
några utvägar. I S:ta Eugenia församling är det 
en av diakonerna som i första hand ansvarar för 
den karitativa hjälpen till enskilda. 
Församlingens medel är begränsade och syftet är 
att i första hand hjälpa dem som är i akut nöd 
och saknar andra möjligheter, särskilt 
barnfamiljer och sjuka. En annan prioritering är 
att försöka bidra på sådant sätt att det kan skapa 
förändringar på sikt.  
 
Till hjälp finns även en ”brandkårsstyrka” av 
frivilliga ur församlingen som kan bistå med 
olika kompetenser.  
 
I arbetet för Vinternatt, en ekumenisk insats för 
hemlösa, deltar S:ta Eugenia helt genom insatser 
av frivilliga. Fredagar under perioden november 
till april förbereder gruppen för övernattningar 
för hemlösa, främst EU-migranter och 
papperslösa och serverar ett kvällsmål – och 
finns till som medmänniskor.  
 
Team Eugenia är en annan insats helt på 
volontär basis för kvinnor i prostitution med 
drygt tio volontärer från S:ta Eugenia som varje 
lördag under terminerna finns teamet på plats på 
Malmskillnadsgatan för att ge värme, både 
andligen och lekamligen. Samtal förs och i vissa 
fall leder det vidare till individuella kontakter.  
 
S:ta Eugenias adventsmarknad den 2 december 
samlade in 62 500 kr för utsatta kvinnor i 
Sverige. 
 
Fyra söndagar om året görs i söndagshögmässan 
en insamling av mat och andra förnödenheter för 
hemlösa och andra behövande. Var och en 
inbjuds att bidra.  
 
Katastrof- och Utvecklingskontot 
Målet för S:ta Eugenias Katastrof- och 
Utvecklingskonto är att förmedla bistånd vid 
akuta nödsituationer och stöd till mer långsiktiga 
biståndsprojekt i olika länder i världen. KU-
kontot administreras av en egen styrelse av 
frivilliga. Intäkterna består av kollekter, gåvor 
och arv.  



Under 2017 har Katastrof- och 
Utvecklingskontot kunnat bidra med 455 800 
kronor till sju projekt till bland andra 
internflyktingar i Burma, romer i Rumänien, 
översvämningsoffer i Peru, romer i Slovakien, 
skolelever i Tanzania.  
 
Katastrof- och Utvecklingskontot lämnar en 
separat verksamhetsberättelse.  
 
Kyrkomusiken i S:ta Eugenia	
Målet för kyrkomusiken är att bidra till att 
liturgin kan firas så fullödigt och värdigt som 
möjligt i församlingen.  
Församlingen har tre deltidsanställda 
kyrkomusiker som leder fem körer: barnkör, 
ungdomskör, kyrkokör, gregoriansk schola och 
vokalensemblen med sammanlagt 96 sångare. 
Körerna medverkade vid 30 gudstjänster. 
Körerna gav också flera konserter, bland andra 
en luciakonsert och en julkonsert och en 
interreligiös konsert i Stora Synagogan i 
Stockholm.  
 
S:ta Eugenia har också en filippinsk kör, en 
nigeriansk kör och en ugandisk kör. 
Tillsammans medverkade dessa tre körer i 
engelska mässan vid 25 söndagar.  
 
Eugeniabladet	
Eugeniabladet är församlingens tidning med en 
upplaga på 6 700 exemplar som utkommer med 
fyra nummer årligen som skickas till  
5 500 hushåll i församlingen, medlemmar eller 
vänner. Återstoden av upplagan läggs ut på 
kyrktorget som ”reklam” för verksamheten i S:ta 

Eugenia för församlingens besökare. Vid 
söndagsmässorna delas även ett veckoblad ut till 
gudstjänstbesökarna med information om det 
som händer under kommande vecka.  
 
På S:ta Eugenias webbsida informeras också om 
mångfalden av aktiviteter i församlingen.  
 
Församlingens ekonomi  
Under de senaste åren har S:ta Eugenias 
verksamhet kunnat drivas i stort sett med 
ekonomisk balans.  
 
Huvudintäkter 2017 var:  
- Kyrkoavgiften  4,75 milj kr  
- Hyresintäkter  3,94 milj kr 
- Kollekter och gåvor  1,63 milj kr 
- Finansiella intäkter  0,54 milj kr 
 
Större kostnader 2017 var:  
- Fastighetsrenoveringar  1,87 milj kr  
- Personalkostnader  4,94 milj kr 
- Driftskostnader fastighet  1,82 milj kr 
- Verksamhetskostnader 1,73 milj kr 
- Gemensam administration  1,25 milj kr 
 
År 2017 slutade på plus med ett positivt resultat, 
257 370 kronor.  
 
Marknadsvärdet för församlingens finansiella 
tillgångar var vid årsskiftet 58 milj kronor. 
Församlingens placeringspolicy är inriktad mot 
långsiktigt stabila placeringar som, dels kan 
skapa värdeökning för kommande  
fastighetsrenoveringar, dels ger ett tillskott för 
verksamhetsbudgeten. 
 
Församlingens fastigheter 
Utöver fastigheten vid Kungsträdgården med 
kyrka och församlingslokaler äger S:ta Eugenia 
radhuset i Spånga-Tensta som är bostad för de 
två DMBM-systrarna som arbetar i 
församlingen.  
 
År 2010 gjordes en statusbesiktning av hela 
fastigheten vid Kungsträdgården som sedan dess 
utgjort grunden för en underhållsplan som 
uppdateras årligen. De större underhållsåtgärder 
som genomfördes 2017 var en renovering av de 
allmänna toaletterna i kapprummet. Därutöver 
slutfördes renoveringen av DMBM-systrarnas 
bostad, radhuset i Spånga-Tensta.  
 
Under 2017 har arbetet fortsatt för en eventuell 
tillbyggnad på fastigheten, dels med en 
vindsvåning lik övriga byggnaders vid 
Kungsträdgårdsgatan, dels nya konferenslokaler 
på taket på innergården.  

 
S:ta Eugenia 2017 i siffror 

 

 Antal medlemmar 10 153   
 

 Registrerade "vänner" 2 143   
 

 Aktiva volontärer 500   
 

 Gudstjänstbesökare  - 3 000 per vecka  
         

 Präster * 3   
 

 Diakoner 3   
 

 Församlingssystrar  2   
 

 Övriga anställda 13   
 

         

 Barndop 129   
 

 Konfirmationer 124  
 

 Vigslar 18   
 

 Konversioner 25   
 

  

 
 *  kyrkoherde och kaplaner 
 

 



Församlingens hus vid Kungsträdgården är 
kulturmärkt och ett byggprojekt i centrala 
Stockholm kräver särskilda hänsyn. En arkitekt 
har tagit fram förslag till hur tillbyggnaderna 
skulle kunna göras. En antikvarisk utredning har 
genomförts. Samtal har förts med olika instanser 
som kommer att vara berörda för bygglov.   
 
I juni lämnade församlingen in en ansökan om 
planändring till Stadsbyggnadsnämnden, vilket 
är ett första steg för att kunna få tillstånd att göra 
en tillbyggnad.  
 
Den takrenovering som ingår statusbesiktningen 
från 2010 som en av de sista större 

renoveringsåtgärderna har skjutits fram i 
avvaktan på besked om eventuell tillbyggnad. 
Planen är att takomläggningen sker samtidigt 
med tillbyggnaden på taken.  
 
Pastoralråd och Ekonomiråd 
Varje katolsk församling har enligt 
församlingsordningen, antingen både ett 
pastoralråd och ett ekonomiråd (som S:ta 
Eugenia) eller ett gemensamt råd. Kyrkoherden 
är ordförande i såväl Ekonomirådet och 
Pastoralrådet. Därutöver utser råden en vice 
ordförande. Mandatperioden för båda råden är 
2014-2018. 

 

PASTORALRÅDET 
	
Under ledning av församlingens kyrkoherde 
och tillsammans med andra medarbetare ska 
församlingens pastoralråd främja och utveckla 
församlingslivet.  
 
Pastoralrådet 2017  
Kyrkoh. Dominik Terstriep (ordf) 
Henrik Ullen (vice ordf) 

Robel Domenico (vice ordf) 
Alexis Alling, Reem Altawil, Ebba 
Bourghardt, Liberty Fajutrao, Joachim Gahm, 
Henry Muyingo, Jeanne Tullberg, Susanna 
Walther, Carl Otto Werkelid, Ki Westerberg 
Belinda Bremler (Adjungerad) 
 
 

	

EKONOMIRÅDET 
	
Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av 
församlingens egendom och ekonomi samt 
personalfrågorna. 
 
Ekonomirådet 2017  
Kyrkoh. Dominik Terstriep (ordf) 
Richard Rebhan (vice ordf) 

Anders Kvist, Johan Appelberg, David Harris, 
Christina Hofman-Bang, Jerzy Hopfinger, 
Margareta Kellner Solli , Stefan 
Waldemarsson, Karl Eidem, Göran Sundström 
 
Henry Muyingo från Pastoralrådet var under 
2017 adjungerade till Ekonomirådets möten. 

 

REVISORER	
	
Församlingens revisor 2017 var Ulf Strauss 
från EY. och förtroenderevisor, vald av 
församlingsmötet och adjungerad till  
	
	
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Ekonomirådets och Pastoralrådets 
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 


