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Föreningen för katekumenatet bjuder in till

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 guds-
tjänstgemenskap med varandra. 
Katekumenatet är en världs-
vid 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.

Vi erbjuder nu fyra parallella kurser där vissa delar som föreläs-
ningar, gudstjänster och måltider är gemensamma. Alla kurser startar 
med middagsbön och lunch kl 12 fredagen den 27 januari och avslu-
tas med lunch kl 12 söndagen den 29 januari. Preliminärt program 
ser ut enligt nedan.

Fredag 27 januari
Lunch 
Kursstart, presentation och information 
Kurstid för den kurs du valt (se nedan) 
Välkomnandets gudstjänst 
Kurstid, middag, vandring, aftonbön café/pubsamvaro

Lördag 28 januari
Frukost och morgonbön 
Kurstid för den kurs du valt (se nedan) 
Kallelsens gudstjänst, lunch 
Föreläsning ”På väg”, biskop Esbjörn Hagberg 
Kurstid för den kurs du valt (se nedan) 
Middag, mässa med förnyelse av doplöften, café/pubsamvaro



TID OCH PLATS Den 27-29 januari 2012 på Stiftsgården Stjärnholm

KOSTNAD 3 500- med logi i dubbelrum, 2 700:- med logi i trebäddsrum 
och 2 200:- med logi i logement (sovsal för 8-10 personer). Vid anmälan 
efter den 22 december tillkommer 20%. 

KONTAKTPERSON Information om kursen lämnas av Rebecka Tengnér, 
tfn 0152-234 72, eller Peter Mourath, tfn 08-520 309 02.

ANMÄLAN Senast den 22 december till Elisabeth Sundström, Strängnäs 
stift, Stiftsgården Stjärnholm, 613 41 Oxelösund. tfn 0152-234 83 eller 
elisabeth.sundstrom@svenskakyrkan.se.

Läs mer på  
www.strangnasstift.se och på www.svenskakyrkan.se/katekumenat 

Kursavgiften faktureras av stiftet 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.

Söndag 29 januari 
Frukost, morgonbön och kurstid 
Avslutning och sändningsmässa 
Lunch och hemfärd

Välj en av fyra kurser:

1) Prova-på
Målgrupp: För alla som inte haft katekumenatsgrupper tidigare, 
gärna hela team. 
Innehåll: Kunskap om och helhetsbild av katekumenatets grunder. 
Redskap för hur man startar en grupp, träffar och liturgier.

2) Fortsättningskurs
Målgrupp: För gruppledare och medvandrare med erfarenhet av 
katekumenat. 
Innehåll: Hur konceptet är tänkt, glädjeämnen och svårigheter, erfa-
renhetsutbyte samt metoder.

3) Tematisk fördjupning: själavård 
Målgrupp: För kaplaner och erfarna gruppledare
Innehåll: Samtal kring frågor om själavård, trons steg, nådens ord-
ning, gränslandet sjukt/friskt m m.

4) Samtalsledarutbildning
Målgrupp: För gruppledare som vill utveckla kunskaper om grupp-
dynamisk och pedagogiskt förhållningssätt. I samverkan med Sensus 
och utbildningen Sensus-pedagogen.

Medverkar gör Christina Danielsson, Ulrica Fransson, Esbjörn  
Hagberg, Christer Hansson, Arne Johansson, Lena Lundberg, Peter 
Mourath, Britt Norberg, Elisabeth Pettersson,  Anna Söderström  
Wikell, Lotta Rönngren, Rebecka Tengnér och Marianne Viper.


