
Föreningen för katekumenatet inbjuder till

 Ledarutbildning i katekumenatet  
- vuxenväg till tro  

6-8 mars 2015, Helsjöns folkhögskola

ANMÄLAN

Senast 20 januari 2015  till Helsjöns folkhögskola via talong på www.helsjon.se 
Villkor: Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar 
före kursstart debiteras halva avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras ingen avgift.  
Vid förhinder att delta får platsen överlåtas. 

KOSTNAD (inklusive allt)

Trebäddsrum: 1 600 kr,  
Dubbelrum: 1 900 kr,  
Enkelrum: 2 300 kr (begränsat antal) 
Vid anmälan av mer än 1 person från samma församling ges 5% rabatt

INFORMATION 

Lise-Lotte Wallin, tel: 0320–20 58 30 
lise-lotte.wallin@folkbildning.net 

ARRANGÖRER

Helsjöns folkhögskola i samarbete med Föreningen för katekumenatet,  
Göteborgs, Lunds, Skara och Växjö stift samt Sensus studieförbund.
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KONTAKTPERSONER i respektive stift

Skara: Gunilla Nordin, stiftskonsulent 
Lund: Eva Wulff, stiftskonsulent 
Växjö: Hanna Thärnold, stiftsadjunkt 
Göteborg: Lise-Lotte Wallin, rektor, Helsjöns folkhögskola 



Vuxenväg till tro - Katekumenat
Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare, som 
på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet 
delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra.  
 Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas 
tillväxt och förnyelse. 
 I Sverige finns detta arbete sedan 1990.

Vi erbjuder nu två parallella kurser där vissa delar, bland annat gudstjänster 
och måltider, är gemensamma. 
 Båda kurserna startar med kvällsmat 17.00 fredagen den 6 mars och 
avslutas med lunch 12.30 söndagen den 8 mars. 

Preliminärt innehåll för dagarna:
fredag 6 mars 
Kvällsmat, kursstart med presentation, information, välkomnandets gudstjänst.

lördag 7 mars 
Morgonbön, kurstid för den kurs du valt, kallelsens gudstjänst, föreläsning, 
reflektion i smågrupper, gudstjänst.

söndag 8 mars 
Kurstid, tid i församlingsgrupper, sändningsgudstjänst, lunch och hemfärd.

Välj en av två kurser:
1) GRUNDKURS 

Målgrupp: Denna kurs är den första kursen och en förutsättning för att 
kunna gå de övriga kurserna.  
 Den är tänkt för dig som inte arbetat med katekumenat tidigare men 
som är nyfiken; Du ska gärna ha gått pröva-på-kurs i stiftet eller varit 
katekumen och nu vill vara medvandrare eller ledare.
Innehåll: Grunderna i och presentation av katekumenatet.

2) FORTSÄTTNINGSKURS MED TEMAT PEDAGOGIK

Målgrupp: Du som har erfarenhet av arbete i katekumengrupper och som 
gått grundkursen, mer erfarna ledare och medvandrare. 

Innehåll: Pedagogiken i katekumentat. Vilken pedagogik finns i katekumena-
tets idé, hur gestaltas den i olika metoder. Vad vill vi lyfta fram och hur kan 
det stärkas.

Som kursledning medverkar representanter från Göteborg, Lund, Skara och 
Växjö stift.


