
Ledarutbildning för dig som är nyfiken på  

eller arbetar med katekumenatet i församlingen.

27-29 januari 2017

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 gudstjänstgemen-
skap. 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.

Middag serveras kl 17 på fredagen och därefter startar kursen kl 18.00. Helgen avslutas 
med lunch kl 12 på söndagen. 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 fem pass där du i din anmälan gör workshopval (första- 
och andrahandsval) till tre av dessa pass. 

De övriga två passen är gemensamma för fortsättningskursen och består av ett metodpass 
kring befriande bibelläsning som leds av Helena Åhlin, stiftspedagog Strängnäs stift. Det an-
dra passet heter Delaktighetens kris och leds av Caroline Gustavsson, lektor på Stockholms 
teologiska högskola. 

Mer info och anmälan: internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/katekumenat 



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

Välj mellan A och B på nedanstående pass

pass 1 
A. Dop och konfirmation av vuxna – Göran Rehnström och Lisbeth Strand Järpehag  
B.  Hinder på vägen – Lena Lundberg och Andreas Holmberg

pass 2 
A. Vägen vidare? – Per Ingvarsson och Göran Rehnström 
B. Rekrytering och roller ”Visbymodellen”– Elisabeth S Edlund och Mats Hermansson

pass 3 
A. Vägen – Lena Lundberg och Elisabeth S Edlund 
B. Bibeln i katekumenatet – Andreas Holmberg och Per Ingvarsson

TID OCH PLATS Den 27-29 januari 2017 på Stiftsgården Stjärnholm, utanför Nyköping

KOSTNAD 4 000:- med logi i dubbelrum, 3 200:- med logi i trebäddsrum Enkelrum kan inte erbjudas 
innan anmälningstiden gått ut och antalet deltagare är klart. Vid anmälan efter den 9 december till-
kommer 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  helen.tingman@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN Senast den 16 december via anmälningsformuläret på Strängnäs stifts intranät: 
internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/katekumenat 
Om du har praktiska frågor kontakta Anna-Maija Junnila, 0152-234 83 eller  
anna-maija.junnila@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.

Mer information om pass och val samt anmälan på intranätet: 
internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/katekumenat


