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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. 2019 är temat Att ha ansvar för 

skapelsen. Och slutligen, i Forum Filmklubben, visas filmer i urval 

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

lyssnar på musik”.

***

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
https://www.facebook.com/katolsktforum/
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KURSER

1. Katolska kyrkans lära och liv (termin 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 14/1.

Lokal: Stora salen

Avgift: 200 kr/termin

2. Ignatius andliga övningar i vardagen (termin 4/4)
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 16/1

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 10/1

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 10/1

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: Fem kurser ges under våren: 18-20/1, 15-17/2, 

15-17/3, 12-14/4, 17-19/5. 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
Obs! I Blackeberg.

Ledare: pater Rainer Carls S.J.

Tid: måndagar udda veckor kl 19 från 14/1.

Lokal: S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg

Avgift: 200 kr



7. Ny kortkurs: Den kärleksfulla uppmärksamhetens 

bön. 
Att lära känna Guds vilja var det centrala i Ignatius av Loyolas

liv. Den kärleksfulla uppmärksamhetens bön utgör en sorts 

kortversion av Ignatius’ Andliga övningar och samtidigt en väg 

för ”att söka och finna den gudomliga viljan med det egna livets 

inriktning mot själens frälsning” (AÖ nr. 1).

Denna kurs vänder sig till dem som av olika skäl har svårt att 

göra en traditionell reträtt och som istället önskar öva sig i 

vardagen. Under sex sammankomster presenteras den 

kärleksfulla uppmärksamhetens bön. Den som övar sig får vid 

varje kurstillfälle texter för meditation som delvis tar sin 

inspiration från ett material av den amerikanske jesuiten William 

M. Watson. Kursen förutsätter aktivt engagemang i vardagen. 

Ledare: Diakon Anders Wickström

Tid: måndagar udda veckor kl 19, sex träffar från 11/2.

Plats: Övre salen

8. Ny kurs/bokcirkel: Laudato Sì
Tillsammans läser och samtalar vi kring påvens klimat-encyklika 

Lovad vare du. Bl. a. ansvariga: Louise Agnani och Sofia 

Rosshagen. Start i slutet av januari.  Mer info kommer.

***

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

***

mailto:thomas.idergard@sanktaeugenia.se


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. 12/1 – Tokyo Story (sv: Föräldrarna) från 

1953. övriga datum våren 19:  2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6. Kl 18.15 i 

Stora salen. Förfilm ca 17.30.

Vidgade Vyer - kurser 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. Vårens schema: se separat 

bladvik/info.

KULTURARRANGEMANG

Tyngdpunkt 2019: 

ATT HA ANSVAR FÖR SKAPELSEN
Under 2019 står klimatkrisen och vårt ansvar såsom kristna, 

Guds medskapare och världsmedborgare i fokus för Katolsk 

Forums program. Föredrag, seminarium och bokcirkel om bl.a.  

skapelseteologi, fakta om klimatförändringar, forsknings-

rapporter och klimatmöten,  klimatfasta (se nedan) och påvens 

encyklika Lovad vare du.

29/1 kl 16.45-18 ca: Bokcirkelstart- Laudato Sí. Ojämna 

tisdagar under våren. (Se vidare under ”Kurser”).

31/1 kl 19: Att vara skapad – Vad säger skapelseteologin om 

att vara skapad och att ta ansvar i världen? Föredrag och samtal. 

Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J

14/2 kl 19: Skapelsen och klimatet. Fakta om foskningsläget

och om vad vi kan göra. Alasdair Skelton, medlem i S:ta 

Eugenia, professor i geokemi och petrologi, direktor Bolin-

centret för klimatforskning (SU).

6/3 kl 13.30-16: Klimatfasta. Tid för offer? Seminarium – se 

vidare nedan.

April: Katastrofspråk eller hoppspråk? Mer info kommer.

Maj: Att åstadkomma förändring - Personlig omvändelse 

eller globala beslut? Mer info kommer.

mailto:katolsktforum@sanktaeugenia.se


31/1 Tyngdpunkt 2019: 

ATT HA ANSVAR FÖR SKAPELSEN

Att vara skapad – vad säger skapelseteologin om att vara 

skapad och att ta ansvar i världen? Föredrag och samtal. 

Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. kl 19, Stora salen. 

5/2 Bokpresentation: Bortförd i Irak – en präst 

berättar. Biskop Saad Sirop Hanna är apostolisk visitator för 

de kaldeiska katolikerna i Europa, med säte i Stockholm. Han 

presenterar denna kväll sin på svenska nyss utgivna bok i 

vilken han skildrar sin tid som fånge hos al-Qaida i Irak.  Kl

19, Övre salen. 

21/2: Profil: Att förstå Thomas av Aquino. En resa i 

en av kyrkans största teologers värld. Kyrkoherde Dominik 

Terstriep S.J. talar utifrån Josef Piepers nyss utgivna bok 

”Thomas av Aquino- tolv föreläsningar”. Kl 19 i Katolsk 

Bokhandel.

26/2 Livshistoria och insikter – Örjan Ekman.
Örjan Ekman är katolik och tidigare ordförande för Individuell 

Människohjälp (IM). Han kom tidigt i kontakt med det 

ekumeniska arbetet och vistades vid Ekumenisk centrum i 

Italien 1965-67. Inom IM verkade Örjan i bl. a. Jerusalem, på 

Västbanken och i Centralamerika. Idag arbetar han fortfarande 

socialt med läxhjälp och på demensboenden – nu som volontär. 

Denna kväll intervjuas han av kyrkoherde Dominik Terstriep 

S.J. Kl 19, Övre salen. 

5/3 Fettisdagsfilm och completorium. 
Redan en klassiker – förra året visades Oh vilket Party! 

Programmet i år: Kl 18 mässa, kl 19 film: Semestersabotören 

med Jaques Tati, 20.40 Completorium i Mariakapellet. Arr: 

Björn Walther och Sventhomas Nordlöf. I Övre salen.



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

www.sanktaeugenia.se

Tyngdpunkt 2019: 

ATT HA ANSVAR FÖR SKAPELSEN

6/3 Klimatfasta. Tid för offer? 
Kyrkorna vill förmedla hopp när klimatkrisen hotar att förlama. 

Samtidigt höjs röster om att vi på allvar måste prata om den 

skuld och skam vår livsstil för med sig. Är det dags att 

komplettera det hoppfulla klimatpratet med storord som synd, 

skuld, förlåtelse, nåd, botgöring och gottgörelse? Är det tid för 

offer? Medverkande: Björn Wiman, kulturchef DN, Sofia Lilly 

Jönsson, kulturskribent, Lovisa Bergdahl, lektor SH, Hans Erik 

Nordin, biskop emeritus SvK, Harry Månsus, författare och 

baptistpastor. Moderatorer: Sofia Rosshagen, Katolskt Forum 

och Magnus Myrberg, klimathandläggare SvK. Kl 13.30- 16, 

Stora salen. Föranmäl senast 1/3 till Sensus. Arr: SvK Sthls

Stift, Sthlms Katolska Stift, Katolskt Forum, Equmenia, Sensus 

Studieförb. och SKR. 

11/4 Bokrelease: Tålamod med Gud 
av Tomas Halik O.C.D. och förord av Kardinal Arborelius.  

Medverkande: Kardinal Anders Arborelius O.C.D, biskop i 

Stockholms katolska stift, Peter Eriksson, Libris förlag. Kl 19, 

Stora salen.

27/4 Kulturnatten: Program nonstop mellan 18-24 
Bl.a: Livshistoria och insikter - intervju med Hans Gunnar 

Adén och gregoriansk schola under ledning av Helena Mann 

Sundström. Mer info kommer.

Mer saker på gång! 

Programmet uppdateras i slutet av januari. 


