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VAD VILL KATOLSKT FORUM?

Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings och S:ta Birgittas 

folkhögskolas kurs- och föredragsverksamhet. Allt program äger 

rum i S:ta Eugenia församlings lokaler på Kungsträdgårdsgatan 12 i 

Stockholm. Församlingens präster är jesuiter. Verksamheterna 

präglas därmed av en jesuitisk anda i vilken kunskap och utbildning 

är central.

Katolskt Forum riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. 

Syftet är att vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte där 

olika ståndpunkter på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma 

till uttryck. Programverksamheten består av tre delar:

– utbildande kurser. Dessa äger rum i samarbete med S:ta 

Birgittas folkhögskola; de flesta på kvällstid. Kursen Vidgade Vyer,

med flera olika ämnen på schemat såsom språk, historia, hållbar 

utveckling, skapande och sång, går på dagtid och riktar sig främst 

till seniorer. Kurserna kostar inte, men man erlägger en avgift för 

kopieringskostnader m.m. 

– studiecirklar, studentträffar samt meditation/andlig 

vägledning i samarbete med Studieförbundet Bilda eller folkhög-

skolan.

– enstaka arrangemang såsom föredrag, samtal, debatter, 

bokaftnar, film, musik och konstutställningar. Flertalet äger rum i 

samarbete med Studieförbundet Bilda och det är vanligtvis fritt 

inträde. Två serier återkommer varje termin: I Profil presenteras i 

samarbete med Katolsk Bokhandel ett författarskap, en tänkare eller 

en idéströmning. I Livshistoria och insikter intervjuar kyrkoherde 

Dominik Terstriep S.J. inbjudna gäster om deras liv. Varje termin 

står ett tema i fokus och hösten 2017 ställer vi oss frågan ”Är 

Katolska kyrkans värderingar förenliga med det svenska 

samhället?”. Dessutom finns Forum Filmklubben där filmer i urval 

av Sventhomas Nordlöf visas under devisen ”att se på film som du 

lyssnar på musik”.

Kontakt: Sofia Rosshagen, programansvarig 08-505 780 23, epost: 

katolsktforum@sanktaeugenia.se. Hemsida: www.sanktaeugenia.se. 

Katolskt Forum finns på Facebook.
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KURSER

1. Katolska kyrkans lära och liv (termin 1)
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 jämna veckor kl 19 från 4/9.

Lokal: Stora salen

Avgift: 200 kr/termin

2. Ignatius och hans andliga övningar (termin 1av 4)
Ignatius är en av portalgestalterna vid den moderna tidens början. I

kursen skall det visas, hur han genom sina andliga erfarenheter

blev en vägvisare för många. Kursen är även tänkt som en

förberedelse för människor som själva ämnar göra de Andliga

övningarna (begränsat antal deltagare). Kvällarna avslutas ibland

med en kort introduktion i det ignatianska sättet att meditera

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

Tid: onsdagar jämna veckor kl 19 från 6/9.

Lokal: Biblioteket

Avgift: 200 kr/termin

3. Volontärarbete inom Hospicevård (termin 2)
I januari 1994 startade den första hospice-verksamheten 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 21/9.

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 7/9. 

Lokal: Biblioteket

5. 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 

Ledare: Alexander Deriev 

Tid: Fyra kurser ges under hösten: 22-24/9, 20-22/10, 24-

26/11, 15-17/12. Fre. kl 15–20, lör. kl 14-20, sön kl 10-

16.

Lokal: Elisabethrummet.

Avgift: 1 500 kr/kurs (inklusive material)

6. Bibelstudium (termin 4)
Vi läser Markusevangeliet tillsammans och samtalar om de 

upptäckter och frågeställningar som väcks. Obs! I Blackeberg.

Ledare: pater Rainer Carls S.J.

Tid: måndagar jämna veckor kl 19 från 4/9

Plats: S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg

Avgift: 200 kr



Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm
An open group of students and young adults from around the 

world. Discussions, sharing and social time at CUC Sunday after 

Mass in English in the Café Eugenia. Twice a month: “Theology 

on Tap” at different venues. More information at our fb-group 

“Catholic Students in Stockholm”. 

Forum Filmklubben
– att se på film som du lyssnar på musik. Filmer i urval av 

Sventhomas Nordlöf, dj, poet och psykolog. Nästan alltid första 

lördagen i månaden. Hösten 17: 5/8 visas Tarkovskijs Spegeln. 

Övriga datum: 2/9 OBS! i Biblioteket, 7/10, 4/11, 16/12 kl 18.15 i 

Stora salen. Förfilm ca 17.30. Information inför varje tillfälle. 

Vidgade Vyer - kurser för seniorer på dagtid
Vidgade Vyer vill uppmuntra det livslånga lärandet. Det är kurser 

på dagtid som riktar sig till seniorer och andra som är daglediga. 

På schemat finns ämnen som språk, bas-kunskaper i läsplatta-

/ipad/mobil/dator, historia,  klimat- och miljö, skapande och sång. 

Undervisningen äger rum  centralt i Stockholm vid Kungsträd-

gården – i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler. Kurserna är 

avgiftsfria men 500 kr utgår för att täcka kopieringskostnader, 

material och ibland fika – oavsett om man väljer att följa en eller 

flera delkurser. 

Anmälan: Anmäl dig separat till varje delkurs, (schema finns på

nästa sida) genom att skicka en anmälan via www.folkhögskola.nu

(sök på Vidgade Vyer och välj rätt kurs där). Eller till epost:

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

Rosshagen)

Avgift: 500 kr. Gäller oavsett hur många delkurser man läser.

Betalas vid kursstart eller till plus-girokonto: 514 45-5, eller

swish: 1231051507. Märk med ”Vidgade vyer” och ditt namn.

Höstens schema: se nästa sida.

http://www.folkhögskola.nu/
mailto:katolsktforum@sanktaeugenia.se


Terminen börjar vecka 36; måndag 4 september och slutar 

v. 50; fredag 15 december.

Måndagar: 

12.45-14.05: 1000 år av Sveriges historia. 

Hans Hellström. 

14.20-15.45: Spanska. Nybörjare/ fortsättare bas. 

Mirtha Basombrio. 

Tisdagar: 

10.25-13.00: Skapande/konst. Både nybörjare och de med 

mer vana är välkomna. Basmaterial finns, övrigt 

får man ta med själv. Ruzanna Hay. 

Biblioteket. 

15.00-16.30: Lär känna din mobil/läsplatta/dator. 

Baskunskaper för dig som vill komma igång 

med att använda smarta apparater. Ruzanna Hay.

Biblioteket. 

Onsdagar:

10.25-11.45: ”Välfärd inom planetens gränser. ”Miljö-och 

klimatfrågan från plastpåsar till ekoteologi. Siv 

Ingels Lindgren, Sofia Rosshagen, m. fl. 

Biblioteket. 

Torsdagar:

12.45-14.05: English conversation. För dig som redan kan litet 

engelska och vill träna på att prata. Anette 

Becker-Lundell. Biblioteket. OBS! 14 sept-7dec.

Fredagar: 

10.25-11.45: Ryska. Nybörjare/fortsättare bas. För dig som 

vill få bättre ordförråd, träna mycket muntligt 

och våga använda språket. Ruzanna Hay.

12:45- 14.05 Sång - för alla. Utan krav och höga pretentioner 

utvecklar vi rösten och sången tillsammans. 

Ruzanna Hay. Stora salen.

14.20-15.45: Italienska. Nybörjare/fortsättare bas. Giuseppe 

Mingarini. Biblioteket. OBS! Från 6 okt.



KULTURRRANGEMANG, FÖREDRAG, ÖVRIGT

(I samarbete med Studieförbundet Bilda)

7/9: Teresa av Avila - en helhjärtad kvinna. 
Samtalskväll i samarrangemang med VÄKS (Vi är kyrka Sverige) 

i serien ”Kvinnliga kyrkolärare”. fil. dr. Ingrid Lindström Leo 

inleder. Biblioteket/Stora salen kl 19.

11/9: Kyrkornas hemligheter (1 av 3)
Stockholms kyrkor är märkvärdiga kulturskatter.  Här finns spår av 

stockholmarnas liv under många sekler. Thomas Magnusson, 

redaktör till boken Kyrkornas hemligheter. Stockholm (Medströms 

förlag 2017) samtalar tre kvällar i höst med kyrkoherde Dominik 

Terstriep S.J om kyrkorna och deras hemligheter. Biblioteket kl. 

19. Fortsättning 9/10 och 20/11.

15/9: Vernissage: Alevitisk folkkultur - Nurel

Ays handarbete.
Aleviter är en förtryckt religiös minoritet (20 miljoner!) i Turkiet 

som få i Sverige känner till. De har lyckats överleva, trots förtryck 

och utan stadsbidrag. Alevismen prägas av naturfilosofi och har 

inslag av centralasiatisk shamanism. Man tillber vattenguden 

Xizir,  men religionen ses samtidigt av vissa som en del av 

shiaislam då man även tillber Ali – profetens kusin. I kulturen är 

sång, poesi och hantverk centralt.

Nurel Ay kommer från Gaziantep i Turkiet. Under denna 

utställning visas hennes broderier och handarbeten. På vernissagen 

berättar Solmaz Yilmaz om aleviter och alevitisk folkkultur, och 

traditionella sånger framförs. Under utställningen visas även 

ikoner av Lennart Asp. Vernissage från kl 19. Utställningen pågår 

till 29/9.

3/10: Vernissage: Samarierna från Marchova.
I samarbete med Polska Ambassaden. Mer info kommer.



9/10: Kyrkornas hemligheter (2 av 3)
Fortsättning: Thomas Magnusson, redaktör till boken 

Kyrkornas hemligheter. Stockholm (Medströms förlag 2017) 

samtalar tre kvällar i höst med kyrkoherde Dominik Terstriep 

S.J om kyrkorna och deras hemligheter. Biblioteket kl. 19. Sista 

delen 20/11.

26/10: På spaning efter dödens varelser
- varför fascineras vi av zombies, varulvar och vampyrer? The 

Walking Dead, True Blood, Vampire Diaries… Listan kan 

göras lång. I populärkulturen har under de rönt omåttlig 

framgång senaste åren: de redan döda och djurmänniskorna 

som transformeras till blodtörstiga monster. Men varför älskar 

vi dem så? Varför denna fascination för levande döda och 

ondskan? Föredrag och samtal med Philip DeCroy, religions-

historiker specialiserad i thanatologi (studiet av döden och av 

ondska). Stora salen kl 19.

***
Många saker är på gång! Så t ex föredrag på höstens tema Är 

katolska kyrkans värderingar förenliga med det svenska 

samhället?, seminarium om ekumenik, bokpresentation - Våra 

kyrkomödrar, Trump och de krisna, Profilkvällar i samarbete 

med bokhandeln och mycket mer.  Foldern uppdateras i mitten 

av augusti.

Programfolder: Hämta vid Katolskt Forum-tavlan på kyrktorget, 

på www.sanktaeugenia.se, eller Katolskt Forum Facebook.

Kontakt: Sofia Rosshagen (programansvarig): 08-505 780 23. 

E-post:  katolsktforum@sanktaeugenia.se
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