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Vuxenväg till tro 
Katekumenat
Katekumenatet är ett sätt för 
församlingen att möta vuxna 
som på ett öppet sätt vill sam-
tala om livsfrågor och kyrkans 
tro. I katekumenatet delar vi 
både samtal och gudstjänstge-
menskap. 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 kyrkan och i 
Stockholms katolska stift. 
Kursen ges i samverkan mellan 
Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av 
Föreningen för Katekumenatet i Sverige.

Lunch serveras efter middagsbönen kl 12 på fredagen och därefter 
startar kursen kl 13.15. Helgen avslutas med lunch kl 12 på sönda-
gen. Program skickas ut efter anmälan.

Vi erbjuder två parallella kurser där gudstjänster och måltider är 
gemensamma. 

Grundkurs. För dig som inte tidigare gått någon kurs men som är 
nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen.

Fortsättningskursen är indelad i tre pass där du i din anmälan gör 
workshopval (första- och andrahandsval) till två av dessa pass. Det 
tredje passet är ett gemensamt metodpass för båda kurserna. Work-
shops att välja mellan finns nedan, ledare kommer att presenteras på 
hemsida/intranät.

Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen 
med ledare, kaplan och medvandrare.



Pass 1
a. Att leda samtal i katekumenatsgruppen - grund. Om samspel, 
gruppdynamik och samtalsledarens uppgift

b. Liturgierna i katekumenatet. Hur gestaltar vi katekumenatets litur-
gier utifrån vårt eget sammanhang?

c. Källor vid vägen. Hur kan jag själv utvecklas i min egen andliga 
växt och fördjupning som ledare och medvandrare? 

Pass 2
a. Att leda samtal i katekumenatsgruppen - fördjupning. Om sam-
spel, gruppdynamik och samtalsledarens uppgift. Denna workshop 
erbjuder fördjupning för dig som deltog i denna workshop förra året.

b. Katekumenatet och församlingen. Hur introducerar vi katekume-
natet i vår församling och får församlingsmedlemmar och anställda 
att vara aktiva i rekryteringen och i arbetet under året?

c. Medvandrarskap. Hur kan mina gåvor som medvandrare komma 
till nytta i gruppen? Vilka verktyg har jag till min hjälp? Vi delar 
erfarenheter mellan oss som varit eller är medvandrare.

TID OCH PLATS Den 22-24 januari 2016 på Stiftsgården Stjärnholm

KOSTNAD 4 000:- med logi i dubbelrum, 3 200:- med logi i trebäddsrum 
och 2 600:- med logi i logement (sovsal för 8-10 personer). Enkelrum kan 
inte erbjudas innan anmälningstiden gått ut och antalet deltagare är klart. 
Vid anmälan efter den 11 december tillkommer 20%. I kostnaden ingår 
kurskostnad, kursmaterial samt kost och logi.

KONTAKTPERSON Om du har frågor om kursinnehållet ta kontakt med 
Helén Tingman, tfn 0152-234 77 eller mejl helen.tingman@svenskakyrkan.
se

ANMÄLAN Senast den 11 december via anmälningsformuläret på Sträng-
näs stifts intranät (internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/katekume-
nat). Om du har praktiska frågor kontakta Elisabeth Sundström, tfn 0152-
234 83 eller elisabeth.sundstrom@svenskakyrkan.se

Du kan också läsa 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.


