
KURSER

Kurserna Katolska kyrkans lära och liv, Ignatius och hans andliga 

övningar, Bibelstudium Markusevangeliet, Volontärarbete inom 

Hospicevård samt seniorkurser på dagtid inom Vidgade Vyer är 

igång. Övriga:

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

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: 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)

PROGRAM

NOVEBER – DECEMBER

2017 



ÖVRIGA SERIER OCH TRÄFFAR

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. 4/11, 16/12 kl 18.15 i Stora salen. Förfilm ca 

17.30. Information inför varje tillfälle. 

KULTURRRANGEMANG, FÖREDRAG, ÖVRIGT

(I samarbete med Studieförbundet Bilda)

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 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, religionshistoriker specialiserad i thanatologi

(studiet av döden och av ondska). Stora salen kl 19.

26/10 Profil: Torgny Lindgren. Hurudan är Herren?
Funderingar kring en ironikers mångbottnade svar. En kväll om 

Torgny Lindgrens författarskap med docent Anders Tyrberg &

kulturjournalisten Kaj Schueler. I samarbete med och i Katolsk 

Bokhandel kl 19.

31/10 Profil: Dietrich Bonhoeffer & Gunnel Vallquist -
två författare i Libris klassikerserie

Medverkande: kyrkoherde p Dominik Terstriep S.J., Carl Otto 

Werkelid; kulturjournalist och Peter Eriksson; Libris förlag. I 

Bokhandeln kl 19.



7/10 Barmhärtighetens år 2016 i Stockholms katolska 

stift. Medverkande: Anders Arborelius OCD, biskop av 

Stockholm, Kristina Hellner; kommunikationsansvarig vid stiftet, 

p Ulf Jonsson S.J., Anna Minara Ciardi; Veritas förlag. 

Samtalsledare kyrkoherde p Dominik Terstriep S.J. Stora salen kl

19.

14/11 Bokpresentation: Skrift och tradition - om 

katolsk bibeltolkning
Föredrag och samtal med Tord Fornberg, docent i Nya 

testamentets exegetik. I samarbete med Katolsk Bokhandel. I 

Biblioteket kl 19.

20/11 Kyrkornas hemligheter (3 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.

23/11 Bokpresentation: Julkrubbans historia
Medverkande: författaren Ewa Biggestam och p. Klaus Dietz S.J.

I samarbete med Katolsk Bokhandel. I Biblioteket kl 19.

28/11 Bokpresentation: Paradoxernas Gud – om 

Dionysios Aeropagita. 
I denna bok ges en ny svensk översättning från den grekiska 

grundtexten av drygt hälften av Dionysios Areopagitas samlade 

verk. ”Dionysios dialektiska tänkande pendlar mellan ljus och 

mörker, stillhet och rörelse, enhet och mångfald. Hans ansats är i 

grunden paradoxal – det är på samma gång möjligt och omöjligt 

att säga något om Gud.”

Medverkande: p Fredrik Heiding S.J. och Tord Fornberg; docent i 

Nya testamentets exegetik. 
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4/12 Bokpresentation: DOCAT – vad ska vi göra? 
DOCAT är en guide i Katolska kyrkans sociallära och vad en 

kristen ska göra i samhället. Det är en lättfattlig version av 

socialläran som främst vänder sig till unga. Socialläran är –

enl. förlagets presentation av boken – ”mer aktuell än på länge. 

Den oreglerade kapitalismens baksidor har blivit tydliga. I 

denna tid har påven Franciskus blivit en röst som manar oss till 

barmhärtighet och solidaritet.” Föredrag och samtal med 

p. Thomas Idergard S.J. I Övre salen kl 19.

9/12 Den ryska baletten och ikonerna. 

Om Natalia Gontjarovas balett ”Liturgi”. 1915 repeterade den 

ryska baletten en uppsättning kallad ”Liturgi”. I den tänkta 

baletten förenades avantgardets estetik med ikonmåleri och 

liturgi. Baletten kom aldrig att få premiär men Natalia Gont-

jarovas dekorationer och skisser till kläder liksom koreografen 

Léonide Massines anteckningar om den blivande baletten finns 

bevarade. Per-Arne Bodin; professor i slaviska språk med 

litterär inriktning, föreläser. Samarrangemang med 

Ikonsällskapet- Stora salen kl. 14.15

12/12: Bokpresentation: Återställelsens glädje
Innerst inne i varje människa finns en längtan till ett 

ursprungligt paradisiskt tillstånd – både början och slut; en 

längtan hem.  Hemlängtan är också längtan efter renhet,  och 

”den populistiska längtan bakåt är egentligen en rasande 

hemlängtan”.  I sin bok djupdyker författaren och kultur-

skribenten John Sjögren i begreppet hem - via litteraturen och 

religionen.  Denna kväll presenterar han boken. I Biblioteket kl

19.  
***

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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