
KURSER

Kurserna Katolska kyrkans lära och liv, Ignatius och hans andliga 

övningar, Bibelstudium Markusevangeliet, Volontärarbete inom 

Hospicevård samt seniorkurser/kurser för daglediga 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 

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 i vår: 23-25/2, 16-18/3, 20-22/4, 18-20/5.

Kl: fre:15-21, lör: 14-20 sön: 10-16 

Lokal: Elisabethrummet.

Avgift: 1 500 kr/kurs (inklusive material)
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FÖREDRAG, KULTURAFTNAR OCH DISKUSSIONER

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

Sventhomas Nordlöf, dj, poet och psykolog. 3/3, 7/4 (i Biblioteket 

den 7/4) och 5/5. Kl 18.15 i Stora salen. Förfilm ca 17.30. 

Information inför varje tillfälle. 

15/2: Bokpresentation: Systrar i kyrkan
”Systrar i kyrkan – historien om en grupp dominikansystrar i 

Sverige 1931-2017” (2017, Fredestad förlag/Catholica) skildrar 

ingående hur dominikansystrar kom att etablera sig och bedriva 

sin nu mångåriga verksamhet. Sr Katrin Åmell OP, författare till 

boken, i samtal med kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

Kl 19, Stora salen

22/2: Jörgen Kjaergaard - Livshistoria och insikter
Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. intervjuar Eugeniakyrkans 

arkitekt. Jörgen Kjaergaard tog arkitektexamen i Köpenhamn 

1954. I Sverige arbetade han bl.a. med David Helldén; arkitekten 

som ritade Sergels torg. Kjaergaards bidrag är det triangelformade 

mönstret som Sergelplattan består av. 1982 invigdes 

Eugeniakyrkan vid Kungsträdgården signerad Jörgen Kjaergaard. 

Här lyckades arkitekten med konststycket att både bevara och 

förvandla det gamla bankpalatset till en kyrkobyggnad: en kyrka 

för och i samtiden. Kl 19, Stora salen.

27/2 Bokrelease: Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida 

helgonprocesser. Professor Eva Österberg, författare och 

historiker, samtalar om sin nya bok med Anna Minara Ciardi, 

förlagschef, Veritas förlag. Medeltiden har av senare tiders 

historiker ofta antagits vara genomsyrad av en närmast blind och 

okritisk tilltro till den Katolska kyrkans lära och därmed även dess 

helgonkult. Är det då så säkert? Hände det inte att man förhöll sig 

kritiskt till den officiella katolska tron under medeltiden? Med 

berättelser om underverk som skall ha räddat barn under svensk 

medeltid undersöker författaren dessa frågor. I samarbete med 

Katolsk Bokhandel och Veritas Förlag. Kl 19, Stora salen.  



1/3: Tyngdpunkt 2018 - Motstånd och efterföljelse. 

1, Vem står över lagen? 
Ska man bryta mot samhällets lag om den går emot en eget 

samvete?  Ska man bryta mot samhällets lag om den går emot 

Kyrkans/Guds ord? Ska man bryta mot kyrkans lära om den går 

emot ens eget samvete? När i så fall? Och på vilka grunder? 

Vem äger rätten att avgöra det? Ett panelsamtal med Björn 

Cedersjö; dr i etik och direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-

samhälle vid SKR. Brian Palmer; socialantropolog och 

religionsvetare, Ruth Nordström; chefsjurist, Människo-

rättsjuristerna, Sofia Christola; jurist vid migrationsdomstolen 

och Pelle Strindlund; teol.kand., aktivist och författare. 

Samtalsledare: Erik Helmerson; ledarskribent DN. Kl 19, Stora 

salen.

8/3: För vem är jag en nästa? Ett samtal om diakoni 

och ekumenik. Medverkande: Niklas Piensoho; författare och 

föreståndare i Filadelfia Stockholm, Marika Markovits; direktor 

Stadsmissionen, Kerstin Bergeå; bl. a. Goda Grannar, Ki och 

Erik Westerberg; Eugeniateamet, Beatrice Amsenius; bitr. 

verksamhetschef Råd & Stöd Sociala Missionen, Inga 

Johansson; Sociala Missionens styrelse. Samtalsledare: Örjan 

Ekman (tidigare Individuell Människo-hjälp) och Stella Melin, 

studerande och medlem i S:ta Eugenia. Kl 19, Stora salen

3/4: Profil: Wilfred Stinissen Kardinal Anders Arborelius 

OCD, biskop av Stockholm, samtalar med Peter Eriksson; 

förläggare Libris förlag, om Wilfred Stinissens författarskap 

och livsgärning. Med anledning av Libris förlags nyutgåvor av 

Stinissens böcker. I samarbete med Katolsk Bokhandel och 

Libris förlag. Kl 19, Stora salen. 

19/4: Tyngdpunkt 2018 – Motstånd och 

efterföljelse.  2, Fredens by Om ett annorlunda 

fredsprojekt i Israel. På 1970-talet grundade dominikanen 

Bruno Hussar byn Neve Sahlom/Wahat al Salam – ”Fredens 

oas”.  Där lever judar, palestinier och kristna nu tillsammans 

och arbetar för fredlig samexistens. Samah Salaime; socionom 
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och människorättsaktivist som bl. annat arbetat för jämställdhet 

och för att motverka våld mot kvinnor i palestinska samhällen, 

sitter i byns styrelse. I vår gästar hon Ersta Sköndals högskola 

och kommer i samband med det till S:ta Eugenia för att tala om 

Fredens oas. I samarbete med vänföreningen Neve

Sahlom/Wahat al Salam. Språk: Engelska. Kl 19, Biblioteket.

21/4: Kulturnatt Stockholm 2018 kl 18-24. Program 

kommer!

7/5: Jag skall ge honom en vit sten (UPP 2:17)

Uppenbarelseboken i slutet av Nya testamentet är den annor-

lunda bibeltexten som det har gjorts både politik och sekter av. 

Författarens ursprungliga syfte var att trösta förföljda med-

kristna. Vi ska försöka avkoda den gåtfulla skriften som oroat 

och stärkt kristna i alla tider. Stilen är typisk för judiska och 

kristna grupper i dåtiden som pressades av hedendomens kultur 

och längtade efter Guds ingripande. I en ström av  kraftfulla 

bilder störtar historien fram emot en mäktig avslutning, dragen 

av Kristi starka hand. Boken vägrar att lämna exakta tider - så 

hålls läsarna när som helst vakna och redo för alltings samman-

brott och ankomsten av ”en ny himmel och en ny jord” Föredrag

och samtal med diakon Björn Håkonsson. Kl 19, Stora salen

***

Flera saker på gång! Bl. a: inför valet, om dödshjälp, om med-

och motkulturer. Håll utkik på hemsidan, Facebook, Katolskt 

Forumtavlan på kyrktorget.
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