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Vuxenväg till tro 
Katekumenat
Katekumenatet är ett sätt för församlingen 

att möta vuxna som på ett öppet sätt vill 

samtala om livsfrågor och kyrkans tro. I 

katekumenatet delar vi både samtal och 

gudstjänstgemenskap. Katekumenatet är 

en världsvid och ekumenisk modell för 

församlingarnas tillväxt och förnyelse. I 

Sverige finns detta arbete sedan 1990 och 

bedrivs för närvarande inom Svenska kyr-

kan och i Stockholms katolska stift. Kursen 

ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, 

Linköpings och Stockholms stift med stöd 

av Föreningen för Katekumenatet i Sverige.

Kursen börjar med middagsbön och lunch 

kl 12 fredagen den 23 januari och avslutas med lunch kl 12 söndagen den 

25 januari. Program skickas ut efter anmälan.

Vi erbjuder två parallella kurser där gudstjänster och måltider är gemen-

samma. 

Grundkurs. För dig som inte tidigare gått någon kurs men som är nyfiken 

på eller arbetar med katekumenatet i församlingen.

Fortsättningskurs/fördjupning. För dig som gått grundkursen och har 

erfarenhet av att vara medvandrare, ledare eller kaplan i katekumena-

tet. Fortsättningskursen är indelad i tre pass där du i din anmälan gör ett 

workshopval (första- och andrahandsval) till varje pass. Workshops att välja 

mellan finns nedan.

Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med 

ledare, kaplan och medvandrare.

Pass 1
a Vägen. Repetition av grundkursen i miniformat där vi delar erfarenheter 

av att jobba med katekumenatet i församling. Vi fördjupar oss i katekume-

natets känntecken och karaktär och hur det formar vårt arbetssätt. Ledare: 

Lotta Rönngren



b. Att leda samtal i katekumenatsgruppen. Introduktion om gruppdynamik 

och ledarskap. Gemensamt samtal om ledarrollen i katekumenatsgruppen 

och utbyte av erfarenheter. Ledare: Lena Lundberg och Andreas Holmberg 

c. Teologi för sökare. Hur påverkar katekumenatets förhållningssätt vår syn 

på teologi, församling och bibel? Vad får katekumenatets kunskaps- och 

människosyn för konsekvenser för vårt sätt att vara kyrka? Ta gärna med 

din bibel till denna workshop. Ledare: Göran Rehnström

Pass 2
a. Liturgier och gudstjänster. Om katekumenens möte med gudstjänstrum-

met och förkunnelsen. Ledare: Per Ingvarsson

b. Post-it-lappar - vad ska vi med dem till? Meningen med att skapa och 

prova övningar och metoder i gruppen. Ledare: Nina Carlsson Garlöv

c. Rekrytering och inbjudan. Informationsstrategi och konsten att välkom-

na. Information ur ett brukarperspektiv, om att vad och hur hör smman så-

väl som vikten att lyssna och se dem som kommer. Ledare: Lotta Rönngren

Pass 3
a. Livsberättelsen.  Att utgå från erfarenheter och livsberättelsen är grund-

läggande i katekumenatet. Här fördjupar vi tankarna kring det och provar 

olika arbetssätt. Ledare: Lotta Rönngren och Anna S Wikell

b. Att leda samtal i katekumenatsgruppen. Introduktion om gruppdynamik 

och ledarskap. Gemensamt samtal om ledarrollen i katekumenatsgruppen 

och utbyte av erfarenheter. Ledare: Lena Lundberg och Andreas Holmberg

c. Musik i tro och liv. Hur har musiken fått uttrycka sökande och livsberät-

telse i kyrkan? Vi gör en historisk tillbakablick och sjunger tillsammans 

sånger som fått följa människors livsvillkor, med utgångsopunkt i folkvisor 

och gospel. Ledare: Lisbeth Strand Järpehag

TID OCH PLATS Den 23-25 januari 2015 på Stiftsgården Stjärnholm

KOSTNAD 3 700:- med logi i dubbelrum, 2 850:- med logi i trebäddsrum 
och 2 300:- med logi i logement (sovsal för 8-10 personer). Vid anmälan 
efter den 12 december tillkommer 20%. 

KONTAKTPERSON Helén Sjösvärd, tfn 0152-234 77 eller mejl  
helen.sjosvard@svenskakyrkan.se.

ANMÄLAN Senast den 12 december till Elisabeth Sundström, Strängnäs 
stift, Stiftsgården Stjärnholm, 613 41 Oxelösund, tfn 0152-234 83 eller 
elisabeth.sundstrom@svenskakyrkan.se.

Läs mer på www.katekumenatet.se

Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar 
före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av 
avgiften. Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.


