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Effektivare IT 

 I sökandes tid, en tid då längtan 

efter det goda samtalet aldrig varit 

större, en tid då kyrkan söker vägar 

för vuxnas dop och konfirmation, vill 

vi visa på katekumenatet som en 

modell för vuxnas väg till tro. 

 

Katekumenatet är en väg för vuxna 

in i församlingen, som tar den 

enskilda människans historia och 

berättelse på allvar och säger: 

 

Du är välkommen, du är en gåva till 

församlingen. Katekumenatet vill ta 

tillvara kyrkans historia, tradition och 

rika erfarenhet, som kombinerar 

delandet i den lilla samtalsgruppen 

med ritens bekräftelse. 

 

Katekumenatet låter tron få vara en 

vandring, vara den fördjupande 

process den är, i ständigt nya 

landskap. 

 
För att kunna utveckla katekumenatets syfte 

och mål behöver föreningen dig som medlem. 

Välkommen att vara med! 
 

 

En kort presentation av styrelsen  

Föreningen katekumenat i Sverige 

2014 

http://katekumenatet.wordpress.com/


  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Förening/nätverket för vuxenkatekumenatet har till syfte att vara en ekumenisk  

Mötesplats för att utveckla och hålla vuxenkatekumenatet levande och för att  

dela tro och erfarenheter. 

 

GÖRAN REHNSTRÖM 

Uppgift föreningen:  

Ledamot, vise ordförande 
 

Präst i Linköpings S: Lars församling. 

 

För mer än tio år sedan kom jag i 

kontakt med katekumenatet och 

har sedan dess haft förmånen 

att få vara kaplan i flera grupper. 

Möten med kamrater i olika 

katekumenatsgrupper har 

förändrat min syn på kyrkan och 

hjälpt mej att se tro och sökande 

från nya perspektiv.  

 

Medverkan vid kurser har fördjupat 

min tilltro till delandets och liturgins 

kraft. Katekumenatet har också 

hjälpt mej att upptäcka hur livet 

och tro hör samman. 

 

 

 

 

 

SUSANNE LINDSTRÖM 
Uppgift i föreningen: Ordförande 

 

Jag är församlingspedagog/ 

församlingsutvecklare och arbetar  

med dop och dopuppföljning  samt 

vuxenpedagogiskt och ideellt arbete i Lerums 

församling.  

 

Katekumenatet ger 

Jag tycker att det är ett kanonbra koncept  

där man får möjlighet att både växa som 

människa och växa i sin tro.  

Jag gillar tilltalet och jag gillar modellen som 

skapar en process i en människas liv och det 

ger fina samtal.  

Jag gillar även att man tar vuxna på allvar och 

att det blir ett naturligt liv med gudstjänsten.  

Det är verkligen ett delande som ger mig så 

mycket tillbaka och jag växer i min tro.  

 

Min vision  

Som ordförande vill jag vara med och arbeta 

för att nätverket ska bli synligare och tydligare. 

Jag vill också verka för att vi tillsammans 

utvecklar och hittar” fortsättningsbitar” efter 

året. Jag tror att samhörigheten kommer att 

stärkas och det blir tydligare vilka vi kan finnas 

till för. Jag glädjer mig åt att det nordiska 

samarbetet kommit igång! 

 

 

EVA WULFF 
Uppgift i föreningen: Kassör 

 

Jag arbetar som stiftskonsulent för undervisning i Lunds stift.  I mitt arbete 

ansvara jag bland annat för den vuxenpedagogiska verksamheten där 

katekumenatet ingår. Jag har arbetat med modellen i drygt 10 år.  Jag 

både utbildar i modellen och har varit ledare katekumenatgrupper.  

 

Att få vara ledare i katekumenatgrupper betyder mycket för mig, det ger 

näring och fördjupning åt den egna tron, möjlighet att tillsammans med 

andra tänka och fundera över Gud och livet. 

 

 
 

 

REBECKA TENGNÈR 
Uppgift i föreningen: Ledamot 
 

Jag arbetar som stiftspedagog i Strängnäs stift.  

 I min tjänst har jag förutom vuxenpedagogiska frågor 

också frågor kring ideellt engagemang och stiftets 

kontakter med församlingarna den sk Strängnäsmodellen.  

 

Jag kom i kontakt med katekumenatet för ca 7 år sedan 

på en av föreningens kurser på Stjärnholm. Det som med 

en gång tilltalade mig var respekten för varje människas 

väg till tro och tolkning av sitt liv och innerligheten i 

gudstjänsterna.  

 

Min vision för föreningen/nätverket är att många fler ska 

vilja vara med och sprida möjligheten för människor att 

växa i tro, hitta sin plats i församlingen och få uppleva att 

vara en resurs i ett gott sammanhang. 

 

 



LOTTA RÖNNGREN 
Uppdrag i föreningen: Ledamot 

Hemvist: Stockholm 

 

Vad arbetar du med:  

Är präst, gudstjänst och vuxenpedagogiskt arbete Västerledsförsamling. 

 

Mitt möte 

Katekumenatet är ju så bra för sitt helhetstänkande, kombinationen av 

den lilla gruppens pedagogik, med lyssnande och delande som ledord. 

Tycker också om kombinationen pedagogik- Liturgi, gudstjänsten i 

centrum- med ett pedagogiskt förhållningssätt.  

Tycker också om kombon Liturgi – liv, som blir tydlig i katekumenatet, 

gudstjänst är på riktigt, det gör saker med våra liv, vi tar steg på vår livs 

vandring. Katekumenatet handlar om den enskildes växt in i 

församlingen och församlingens växt, både i mognad och i antal. 

 

Min vision  

Nätverket behövs i Svenska kyrkan, några måste driva 

Vuxenpedagogiska frågor och frågan om vuxnas konfirmation och dop. 

Där är vi en viktig röst. Jag skulle vilja att Alla stift hade kunskap om 

katekumenatet och kunde erbjuda det till sina församlingar. Att det 

fanns någon på ”rikskyrkan” som kunde och drev frågan. Att vår 

dopstatisktik också redovisade Vuxna= över 18år. Att vi förde ett samtal 

om ”undervisning och danande” detta som på engelska kallas 

”edukation and formation” dvs. att undervisning inte bara är intellektuell 

utan att vara kristna handlar om hela livet, ett blivande och danande 

som vi aldrig blir färdiga med.  

 

Tycker också att det nordiska samarbete och de internationella 

impulserna är viktiga, det finns inspiration och erfarenhet att ta del av, 

även förstås samarbetet med de Lutherska kyrkorna i Usa. Själv hoppas 

jag kunna bidra på något konstruktivt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

DAG BJÄRNHALL  

Präst 

Hemvist: Svenska kyrkan i Växjö 

Uppgift i föreningen: Ersättare 

 

Mitt möte med katekumenatet: 

När jag jobbade i domkyrkoförsamlingen 

 i Linköping träffade jag på katekumenatet 

första gången.  

Jag åkte på en kurs till Oskarshamns 

folkhögskola och blev inspirerad och blev 

med i en katekumenatsgrupp som kaplan. 

 

Vad ger det dig? 

Att vara med i en katekumenatsgrupp  

ger mig mycket personligen. Även om 

 jag har en roll som kaplan och präst så 

känner jag mig som en sökare/"finnare" 

också. Jag tror att det beror på själva 

pedagogiken som betonar just att vi  

söker och finner tillsammans. 

 

Min vision för nätverksarbetet med 

katekumenatet är helt enkelt att mötas och 

byta erfarenheter och lärdomar och därmed 

inspireras och utvecklas. 

GUNILLA NORDIN 
Stiftspedagog i Skara stift. 

  

Där arbetar jag med vuxenpedagogiska frågor, bland annat Vuxen-

katekumenatet. Idag pratar vi mycket om att ha ett språk för tro. Jag 

tycker att katekumenatet är en fantastisk möjlighet att utveckla detta 

språk för var och en av oss. Att prova sig fram, att formulera för sig själv 

och andra kan vara en sådan befrielse.  

 

Uppgift i föreningen: Sekreterare 

 

 

 
 

 

 

Allihop går vi på livets väg. Vi är på vandring. Nu får vi en 

möjlighet att mötas till samtal och reflektion kring livet och tron. 
 



 

STEFAN NORDSTRÖM 
Uppdrag i föreningen: Ledamot 

 

Jag har teologisk kand. examen samt 

även lärarexamen på gymnasienivå i 

religion och svenska.  

Jag arbetar som diakon i S:ta Eugenia 

församling i Stockholm samt är 

ordförande i Katolska utskottet för 

evangelisation ett officiellt organ för 

Stockholms katolska stift. 

 

 

META MÅHL 
Församlingspedagog 

Hemvist: Gävle Heliga Trefaldighet 

Uppgift i föreningen: Ersättare 

 

Mitt möte med katekumenatet:  

Skickades av församlingen på grundkursen 2005  

och har jobbat med katekumenatet sedan dess. 

 

Det ger mig 

Känner mig välsignad som får dela liv och tankar 

med människor under en del av deras livsvandring. 

När jag ska formulera i ord hur jag tänker upptäcker 

jag hur jag tänker... När jag lyssnar på hur andra 

tänker växer min bild av vem Gud är. 

 

Min vision med att vara med i nätverket 

katekumenatet? 

Att få vara med och sprida katekumenatet och få 

människor att upptäcka det fantastiska att få växa 

som vuxen. 

 

Bli medlem i föreningen och nätverket för vuxenkatekumenatet 

 i Sverige. 

Medlemskap kan lösas av enskilda av församlingar, stift och institutioner. Årsmötet beslutade 

att medlemsavgiften för 2014 ska vara, 200 kr för stift/ församling/grupp/organisation och  

100 kr för enskild medlem. 

 

Anmäl medlemskap så här:  

Skicka ett mejl till föreningens kassör Eva Wulff: eva.wulff@svenskakyrkan.se 

Viktigt att du uppger dessa uppgifter: Ditt namn, e-postadress, adress, postadress och 

församling, stiftsnamn eller vad du nu representerar. 

Sätt in på: Swebank nr 8381-6, 914729090-3.  

ELISABET LINDOW 
Uppgift i föreningen: Ledamot 

 

Kyrkoherde i Ryssby pastorat Växjö stift. 

Utnämnd till prost 2012 för mitt arbete med 

katekumenatet.  

 

Jag startade min första grupp 1991. Skrev 

prästmötesavhandling 2002 som bok: Ditt 

ansikte söker jag. Vuxnas väg till tro.  

Jag har varit med på nationell nivå med att 

organisera och marknadsföra 

katekumenatet under de första åren.  

 

Jag har även varit Svenska kyrkans 

representant för katekumenatet på 

europeisknivå 1994-2002. Deltagit i 

utbildningar i Los Angeles och Santa Fee 

med ELCA åren 2000 och 2001. Antagen 

som doktorand vid Lunds universitet för 

studier om katekumenatet. 

 

 

 

 


