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OM KATOLSKT FORUM

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

folkhögskolas kurs- och föredragsverksamhet. Alla program äger 

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

Stockholm. Församlingens präster är jesuiter. Verksamheterna 

präglas 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. De flesta programmen äger rum i samarbete med S:ta 

Birgittas folkhögskola eller Studieförbundet Bilda.  

Programverksamheten består av tre delar:

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

Birgittas folkhögskola.

– studiecirklar, studentträffar samt meditation/andlig 

vägledning.

– enstaka arrangemang såsom föredrag, samtal, debatter, 

bokaftnar, film, musik och konstutställningar. Två föredragsserier 

återkommer: I Profil presenteras, oftast i Katolsk Bokhandel, ett 

författarskap, en tänkare eller en idéströmning. I Livshistoria och 

insikter intervjuar kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. inbjudna 

gäster. Varje termin/år står även ett speciellt tema i fokus för 

föredrag och panelsamtal. 2018 är temat Motstånd och efterföljelse. 

Och  slutligen, i Forum Filmklubben, visas filmer i urval av 

Sventhomas Nordlöf under devisen ”att se på film som du lyssnar 

på musik”.

***
SOMMARKURS: Stadsvandringar – Stockholmshistoria.
Stockholm har utvecklats från ett litet kastell i mitten av 1200-talet 

till en myllrande storstad med snart två miljoner invånare. 

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

file:///C:/Users/sofia.rosshagen/Dropbox/ht16/www.sanktaeugenia.se
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Här ger vi oss i kast med den fascinerande historien. Vi startar 

varje stadsvandring i S:ta Eugenia församlings lokaler. Man bör 

orka gå en del, då vandringarna kan var fysiskt krävande.

Kursledare: Hans Hellström, fil dr i historia. 

Tid: 6-15 aug, 5 träffar: mån 6/8, ons 8/8, fre 10/8, mån 13/8, ons

15/8 Kl. 13 – 17 ca.

Anmälan och avgift: anmäl senast den 27 juli via epost: 

katolsktforum@sanktaeugenia.se eller tel: 08-505 780 23. 250 kr, 

inkluderar utgifter i samband med vandringarna och förfriskningar 

i S:ta Eugenia.

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 udda veckor kl 19 från 10/9.

Lokal: Stora salen

Avgift: 200 kr/termin

2. Ignatius andliga övningar i vardagen (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 27/8.

Lokal: Biblioteket

Avgift: 200 kr/termin



3. Volontärarbete inom hospicevård (termin 2/2) 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 20/9.

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 16/8. 

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: 21-23/9, 19-21/10, 

16-18/11, 7-9/12. Fre. kl 15–20, lör. kl 14-20, 

sön kl 10-16.

Lokal: Elisabethrummet.

Avgift: 1 500 kr/kurs (inklusive material)



6. Gud och det onda
Vi läser Markusevangeliet tillsammans och samtalar om de 

upptäckter och frågeställningar som väcks. Obs! I Blackeberg.

Ledare: pater Rainer Carls S.J.

Tid: måndagar udda veckor kl 19 från 27/8.

Plats: S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg

Avgift: 200 kr

7. Matteus evangelium som judekristen Jesusbiografi
Bibelkurs utifrån Matteus-evangeliet. I samarbete med S:ta Maria 

folkhögskola.

Ledare: Diakon Björn Håkonsson

Tid: 15/9, 22,9, 6/10, 20/10, 10/11) kl 13-17

Plats: Övre salen ( Stora salen den 22/9)

Avgift: 200 kr 

***

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, Bible studies and social 

time at CUC Sunday after Mass in English in the Café Eugenia 

(i.e. starting around 7.15pm). Regularly organized retreats and 

recollection days and other activities according to the wishes and 

commitments of the group. More information at our FB-group 

“Catholic Students in Stockholm” where all interested can apply 

for membership. 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. Det är kurser 

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

På schemat finns ämnen som språk, historia, skapande och sång.

Anmälan: Anmäl dig till varje delkurs (se separat bladvik) till 

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

Avgift: 500 kr/termin (för material och ibland fika) oavsett hur 

många kurser man väljer att följa. Höstens schema: se separat 

bladvik/info.

***
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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 18: 8/9 Wim Wenders ”Den 

amerikanske vännen”.  Övriga datum: 6/10, 3/11 och 1/12 (film 

meddelas senare) kl 18.15 i Stora salen. Förfilm ca 17.30. 

KULTURARRANGEMANG

18/8: Festakademi – S:t Aloisius Gonzaga S.J.
För 350 år sedan föddes Aloisius Gonzaga. Den helige Gonzaga, 

jesuitstudent, dog 23 år gammal då han vid en pestepidemi 

vårdade sjuka och själv smittades. Han är numera studenternas och 

de AIDS-sjukas skyddshelgon. Föredrag, musik och servering. 

Medverkande: Helena Wangefeldt Ström, Klaus Dietz S.J, Glenn 

Haegerstam, Peter Söderberg, Louise Agnani. Kl. 14-17, Stora 

salen

23/8: Inför valet. Religiösa friskolor – en fråga om 

mer än religiösa friskolor? 
Panelsamtal med företrädare för några av riksdagspartierna.

Medverkande meddelas senare. Samtalsledare: Kyrkoherde 

Dominik Terstriep S.J. Kl. 19, Stora salen. 

29/8: Mot- och medkultur.
Tema 2018 Motstånd och efterföljelse 3 

Vilka utmaningar står vi inför i samtiden? Enligt evangeliet är de 

kristna ”jordens salt". Vad innebär Kristi efterföljelse i förhållande  

till vår omvärld idag? Vår serie om motstånd och efterföljelse 

handlar denna gång om kristna alternativa levnadsstilar, bl.a

utifrån den omdiskuterade boken ”The Benedict Option”. Vi frågar 

oss också om motstånd alltid måste vara just mot? Hur ser en 

kristen medkultur ut? Panelsamtal med Lovisa Bergdahl; PhD och 

lektor Södertörns högskola, jesuitpater Thomas Idergard; S:ta 

Eugenia katolska församling och Joel Halldorf ; docent och lektor 

teologiska högskolan. Samtalsledare: Susanne Wigorts Yngvesson, 

professor i etik teologiska högskolan. Kl 19, Stora salen.

3/9: Profil: Naturvetenskap och religiös tro. 
Är naturvetenskap och religiös tro oförenliga? Har 

naturvetenskapen visat att vi inte har fri vilja? Är människan 

ingenting mer än materia? Är universum designat? Dessa och flera



andra frågor diskuteras i boken Naturvetenskap och religiös tro

(Artos-Norma 2018) som innehåller artiklar utgivna av Faraday

Institute for Science and Religion.  Mikael Schink S.J. som har 

översatt och är redaktör, presenterar boken. I samarbete med, 

och i, Katolsk Bokhandel. Kl 19.

6/9: Inför valet: Kan man vara V, S, L, C, M, MP, 

KD, SD... och katolik? Samtalspanel med katoliker som 

reflekterar över förhållandet mellan sin tro och sin politiska 

uppfattning. Medverkande: Gert Gelotte (socialliberal), 

Angelica Lundgren Bielinski (m), Greger Hatt (MP), m. fl.

Samtalsledare: Dominik Terstriep S.J. Kl 19, Stora salen

10/9: Kvinnans plats
Är kyrkan och kristen tro bra för kvinnor? Hur har kvinnans 

plats i kyrkan sett ut? Hur kan vi påverka den inför framtiden? 

Panelsamtal där feministisk teologi och teori möter medveten-

heten och erfarenheterna efter #metoo. Medverkande: Caroline 

Jörland, Lovisa Bergdahl, Sofia Camnerin, Sofia Lilly Jönsson, 

Ylva Eggehorn, ev. m fl.  Moderator: Sofia Walan. Arr: Bilda m 

fl. Kl 18, OBS plats! Studieförb. Bilda, Rosenlundsgatan 13, 

Stockholm. Mer info: https://bilda.nu/evenemang/kvinnans-

plats-296853

11/9: Livshistoria och insikter - Ragnhild 

Söderbergh
Ragnhild Söderbergh är katolik och har under sitt liv bl.a forskat 

i barns språk och språkutveckling. Denna kväll intervjuas hon av 

kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Kl 19, Biblioteket.

25/9: Svenska ikonsällskapet arrangerar:
Gotländska glasmålningar från början av 1200-talet och den 

bysantinska konsten. Föredrag med ikonforskaren Svetlana 

Svensson. Kl 19, Biblioteket. 

https://bilda.nu/evenemang/kvinnans-plats-296853
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11/10: Tro, hopp och kärlek i klimatförändring-

arnas tid - vikten av existentiella drivkrafter. 

Seminarium i samarbete med SKRs grupp för klimat och 

hållbar utveckling, Fossilfritt Sverige och Newmaninstitutet. 

Medverkande bl.a. Andreas Carlgren, Svante Axelsson. Kl 19, 

Stora salen. Mer info kommer.

9/10: The Great Awakening, ignatiansk andlighet 

och AA:s tolv steg
Heldagsseminarium (kl 9.30-16) med  Harry Månsus, Rainer 

Carls SJ, Anna Karin Hammar, Torbjörn Frej m. fl. Mer info: 

http://www.mansus.se/ och separat infoblad. Anmälan senast 

30/9 till katolsktforum@sanktaeugenia.se, 08-505 780 23.

30/10: Livshistoria och insikter – Maciej Zaremba.
Maciej Zaremba är katolik, journalist och författare. Denna 

kväll intervjuas han av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

9/11: Existentiellt Café – Etty Hillesum
Tema 2018 Motstånd och efterföljelse 4

Den 30 november 1943, 29 år gammal, mördades Etty Hillesum

av nazisterna. Är hon på väg att bli ett modernt "helgon”? Så 

gott som okänd i Sverige, blir hon allt mer uppmärksammad 

internationellt. Etty Hillesums dagböcker har nyligen kommit ut 

i en svensk nyöversättning. Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J 

har publicerat fler artiklar om henne och introducerar henne –

därefter samtalscafé. Kom och delta! Kl 19-21, Biblioteket. 

Servering.

22/11 "En dag ska jag simma i evigheten"
Förtvivlan och hopp hos Majken Johansson, poet och 

frälsningssoldat – en kväll med Carl Otto Werkelid; författare 

och kulturjournalist . Samarr. Katolsk historisk förening. Kl 19, 

Stora salen

http://www.mansus.se/

