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KURSER

1. Katolska kyrkans lära och liv (termin 1/2)

Frågan om Gud är en av de mest spännande, om inte rentav 

den allra mest spännande frågan av alla. Så länge det funnits 

människor har de firat Gud, funderat över Gud och uttryckt sin 

tro i konst, litteratur, musik och gudstjänst. De kristna tror att 

Gud har kommit nära människorna genom att visa sig i 

Kristus. Denna kurs är en introduktion i den kristna tron så 

som den visar sig i den Katolska kyrkan, i hennes lära och liv. 

Den är i första hand avsedd för icke-katoliker, men även för 

katoliker som vill fördjupa sina kunskaper om den kristna 

trons centrala innehåll.

Ledare: pater Dominik Terstriep S.J.

Tid: måndagar udda veckor kl 19 från 7/9.

Lokal: Stora salen

Avgift: 200 kr/termin

OM KATOLSKT FORUM

Katolskt Forum är S:ta Eugenia

församlings och S:ta Birgittas

folkhögskolas kurs- och föredrags-

verksamhet som även inkluderar

Vidgade Vyer, kurser för dag-

lediga. De flesta program äger rum

i S:ta Eugenia församlings lokaler

på Kungsträdgårdsgatan 12 i

Stockholm. Katolskt Forum riktar

sig både inåt kyrkan och utåt

omvärlden. Alla arrangemang är

öppna för alla. Beroende på det

rådande Coronaläget kan kurser

sommartid komma att hållas delvis

utomhus, och under hösten i extra

stora lokaler alternativt via

webben.



2. Ignatius och hans andliga övningar (termin 3/4)

Detta är det andra året på en tvåårig kurs om Ignatius av Loyola

och hans andliga övningar. Under detta år fortsätter deltagarna 

med egna andliga övningar.

Ledare: pater Rainer Carls S.J. (tel. 08-37 21 66)

Tid: onsdagar udda veckor kl. 19 från 26/8.

Lokal: Övre salen

Avgift: 200 kr/termin 

3. Volontärarbete inom hospicevård (termin 1/2)

I januari 1994 startade den första hospiceverksamheten i katolsk

regi i Sverige; Vilohemmet Maria Regina i Nacka. 

Hospice innebär att ge svårt sjuka människor i livets slutskede en 

värdig omvårdnad och omsorg. Kursen går under två terminer.

Ledare: Sigbjörn Eikanger, volontäransv. Maria Regina,

tel. 08-716 00 71

Tid: torsdagar jämna veckor kl 19 från 1/10.

Lokal: Konferensrummet

Avgift: 200 kr/termin

4. Samtal om dagens evangelium

Vi samtalar och reflekterar tillsammans över det evangelium som 

kommer att läsas i dagens mässa (kl 12). Samtalet är en blandning 

av bibelstudium och meditation. Det går bra att delta vid enstaka 

tillfällen.

Ledare: pater Klaus Dietz S.J.

Tid: torsdagar varje vecka kl 11–11.45 från 20/8.

Lokal: Stora salen

5. Katolskt ”självförsvar” - apologetikens grunder

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet. Ny kortkurs. 

Förnuftet förenar alla människor. Därför är förnuftets språk också 

en del av kristen mission, visar redan Aposteln Paulus. Tro och 

förnuft är goda grannar för ökad förståelse. Under fem 

tisdagskvällar i vår ska vi stifta närmare bekantskap med några 

grundläggande områden för katolsk apologetik idag: argument för 

Guds existens, det förnuftiga med kristen tro, relationen tro-

vetenskap, men också den Katolska kyrkans självanspråk och



’ovilja’ att anpassa sig till vad ’alla’ tycker borde vara självklart. 

Syftet med kursen är att ge kunskap om några grundläggande 

perspektiv och argument.

Ledare: pater Thomas Idergard S.J.

Tid: följande tisdagar: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11.

Lokal: Övre salen

Avgift: 100 kr

6. Ikonmåleri/Classes in Icon painting

I dessa kurser tas både nybörjare och fortsättare emot. Nybörjare 

får bekanta sig med ikonmåleriet från grunden. Fortsättare får 

individuell handledning. Kursen innehåller bl. a målerilektioner 

med stegvis instruktion i förfärdigandet av en ikon, teorilektioner 

i diskussionsform om ikonografins utveckling, ikonmåleriets 

spiritualitet samt bön med ikoner.  Läraren kommer från Ryssland 

och har studerat ikonmåleri för några av Rysslands mest välkända 

ikonmålare. Mer information om hans arbeten finns på nätet: 

www.deriev.se. Arbetsspråk: Engelska. I samarbete med 

Studieförbundet Bilda.

Ledare: Alexander Deriev

Tid: Fyra kurser ges under hösten: 25-27/9, 23-25/10, 20-

22/11, 18-20/12. Tid: Fre kl 15-21. Lör kl 14-20, Sön kl

10-15.30. 

Lokal: Elisabethrummet.

Avgift: 1 500 kr/kurs (inklusive material)

7. Gud och det onda

Denna kurs behandlar den f. n. mycket omdebatterade frågan, hur 

det kan finnas en allsmäktig, allgod och allvetande Gud och 

samtidigt så mycket ont i världen. Kursen har redan pågått under 

tre terminer.  Kursen kommer fortsätta att ta upp problemet från 

en filosofisk och teologisk aspekt (Adam och Eva; arvsynd; synd-

skuld-straff, människans frihet; frälsning från det onda m.m.) 

Obs! I Blackeberg.

Ledare: pater Rainer Carls S.J.

Tid: måndagar udda veckor kl 18.30, från 24/8.

Plats: S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg

Avgift: 200 kr



8. Laudato Si’ – bokcirkel och samtal

Det är nu fem år sedan påven Franciskus miljöencyklika 

Laudato Si’ kom. Påven har utnämnt året maj 2020 - maj 2021 

till ett Laudato Si’-år för att åter uppmärksamma den alltmer 

akuta klimat- och hållbarhetskris vi befinner oss i.  Vi läser 

encyklikan tillsammans och diskuterar relaterade frågor. 

Missade du cirkeln sist eller vill fortsätta fördjupa samtalen? 

Varmt välkommen att delta! 

Ledare: Louise Agnani 

Tid: Måndagar jämna veckor kl. 18.45-20.00 från 14/9 

Lokal: Biblioteket (7/12 i Birgittarummet)

***

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på 

musik. Filmer i urval av Sventhomas Nordlöf, dj, poet och 

psykolog. Första lördagen i månaden kl 18.15. Förfilm från ca 

17.30.

***

Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm

A group of students and young adults from around the world, 

open for Catholics and for all with interest in Catholic faith and 

practice. Lectures, discussions, sharing. More information at our 

FB-group “Catholic Students in Stockholm”. Fr. Thomas 

Idergard S.J. phone: 08-505 780 17, email: 

thomas.idergard@sanktaeugenia.se

***

Vidgade Vyer - kurser för seniorer på dagtid

Vidgade Vyer vill uppmuntra det livslånga lärandet. Även den 

sociala samvaron är viktig. Det är kurser på dagtid som riktar 

sig till seniorer och andra som är daglediga. På schemat finns 

ämnen som språk, skapande och sång.

mailto:thomas.Idergard@sanktaeugenia.se


Anmälan: Anmäl dig till varje delkurs till epost: 

katolsktforum@sanktaeugenia.se, eller tel: 08-505 780 23.

Administrationsavgift: 500 kr/termin (för material och ibland 

fika) oavsett hur många kurser man väljer att följa. 

Sommarkurser: 100 kr. 

Schema sommar 2020
Fyra träffar mellan 14/7 och 7/8.

Kursledare: Suzanne Khachatryan.

Tisdagar: 

10.25-14.00: Skapande/konst.

15.00-16.45: Ryska –nybörjare.

Fredagar:

10.00-11.45: Ryska – fortsättning. 

12:45-14.05: Sång - för alla! Körsång. 

14.45:-16.30: Operans historia.

Schema Stockholm HT 2020: 25/8-11/12
Måndagar:

14.20-15.45: Spanska- fortsättning bas. 

Passar dig som har gått en-två terminer eller redan kan litet 

spanska. Vi använder boken "Caminando”. Mirtha Basombrio.

Tisdagar: 

10.25-14.00: Skapande/konst.

Var och en arbetar självständigt med sitt eget projekt samtidigt 

som vi kan inspirera varandra. Enkel handledning ges om man 

så önskar. Vissa gånger besöker vi muséer och utställningar. 

Basmaterial som papper, en del färger och pennor finns. Om 

man önskar annat material får man ta med själv. Suzanne 

Khachatryan.

15.00-16.45: Ryska –nybörjare. 

I ryska för nybörjare lär vi oss grunderna i ryska språket. Vi 

arbetar med det ryska alfabetet, grammatik och tal, läs 

ochskrivövningar. Suzanne Khachatryan. 

mailto:katolsktforum@sanktaeugenia.se


Torsdagar: 

OBS!! ”Sång - för alla” och ”Operans historia” har bytt dag!

12:45-14.05: Sång - för alla. 

Körsång. Till den här kursen är alla som vill sjunga välkomna, 

och utgångspunkten är att alla kan sjunga. Med övning sjunger 

man dessutom bättre! Suzanne Khachatryan.

14.45:-16.30: Operans historia.

Den italienska renässansen förde med sig mycket, och däribland 

operan. Vi lär oss bl.a om operan under senbarocken och 

Wienklassicismen, om operan i England med Thomas Shadwell

(1670-tal) och Henry Purcells fyrtio verk. Suzanne Khachatryan

Fredagar

10.00-11.45: Ryska – fortsättning. 

För de som redan kan en del ryska. Suzanne Khachatryan

Södertälje Sommar 2020 Södertälje HT 2020

Måndagar:

kl 16-17:30 Sång – för alla! 

17.45-19:45 Skapande konst.

Torsdagar:

16:30-18.00 Armeniska

(hemspråk) 

***

KULTURARRANGEMANG

Kyrkan i farsotens tid

Panelsamtal med kyrkoherde Dominik Terstriep S.J,  

Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling, 

m. fl. Datum meddelas senare.

22/9 Nelly Sachs författarskap

Den 12 maj i år var det 50 år sedan författaren Nelly Sachs gick 

bort. Katolskt Forum vill uppmärksamma detta och har bjudit in 

Axel Englund, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för 

kultur och estetik, SU, som föreläser om Nelly Sachs 

författarskap. Biblioteket kl.19.

Måndagar:

kl 16-17:30 Sång – för alla! 

17.45-19:45 Skapande konst.

Onsdagar (OBS!):

16:30-18.00 Armeniska 

(hemspråk) 



1/10 En stävan efter sanning

Välkommen till ett samtal mellan Bengt Kristersson 

Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid 

Finlands svenska universitet Åbo Akademi och p. Ulf Jonsson, 

professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala, om 

sanning, tro och vetande. Stora salen kl. 19.

13/10 John Henry Newman 

Newman ( 1801-1890 ) var en anglikansk präst som 

konverterade till den katolska kyrkan och utnämndes till kardinal 

1879. I oktober 2019, under Amazonsynoden, kanoniserades 

Newman. En kväll med p. Philip Geister S.J., rektor för 

Newmaninstitutet, om Newmans liv och gärningar. Biblioteket 

kl. 19.

I oktober

Stina Ekblad och Matti Hirvonen. Recitation och piano. 

Stora salen. Datum meddelas senare.

5/11: Existentiellt samtalscafè – om kvinnlighet

Välkommen att diskutera och tänka tillsammans i 

rundabordssamtal. Intro: Lovisa Bergdahl, docent SH, Annica 

Parts, Katolskt Forum. Biblioteket/Övre salen kl. 19.

26/11: Samtal med Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllenhammar är konstnär och katolik. Denna kväll 

samtalar hon om konsten, tron och livet. Stora salen kl 19.

Livshistoria & insikter - moder Katarina

Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. intervjuar moder 

Katarina, abbedissa i Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Datum 

meddelas senare.

***

Mer på gång under hösten! 

Bl. a. samtal om dödshjälp, Vad är…? – ny samtalsserie och  

Profilkvällar. 

KATOLSKT FORUM I S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING
Kungsträdgårdsg. 12 11147 STHLM, 08-505 780 23. katolsktforum@sanktaeugenia.se, 

www.sanktaeugenia.se


