
anmälan 
Senast den 20 januari 2012 till Helsjöns folkhögskola via talong  
www.helsjon.se

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. 

kursledare
Arne Johansson, Växjö stift
Dag Bjärnhall, Växjö stift
Eva Wulff, Lunds stift
Gunilla Nordin, Skara stift
Karin Sundmark, Lunds stift
Lise-Lotte Wallin, Göteborgs stift
Susanne Lindström, Skara stift
Susanne Ottosson, Göteborg stift

mer information 
Lise-Lotte Wallin Eva Wulff 
0320-20 58 30 046-15 55 36 
lise-lotte.wallin@folkbildning.net eva.wulff@svenskakyrkan.se

arrangör
Föreningen för katekumenatet i samarbete med Helsjöns folkhögskola,  
Göteborgs, Lunds, Skara och Växjö stift samt Sensus studieförbund
 
Välkomna! 

Ledarutbildning  
i katekumenatet  
– vuxenväg till tro
 16-18 mars 2012, helsjöns folkhögskola



välj en av tre kurser:  

kurs 1: pröva-på-kurs 
Målgrupp: 
Du som inte arbetat med katekumenat tidigare, men som är nyfiken. 
Eller som varit katekumen och nu vill vara medvandrare eller ledare.
Innehåll: 
Grunderna till och presentation av katekumenatet. 

kurs 2: fortsättningskurs 
Målgrupp: 
Du som varit med en tid i ett katekumentsarbete, och vill fördjupa  
din grundkunskap.  
Innehåll: 
Delande av erfarenheter och bearbetning av frågor. Hjälp att komma  
vidare utifrån de erfarenheter du fått och en möjlighet att fördjupa sig i 
grunderna för katekumenatet. Något om grupprocesser. 

kurs 3: metodkurs 
Målgrupp: 
Du som har lite längre erfarenhet av arbete i katekumengrupper,  
mer erfarna ledare, kaplaner och medvandrare.
Innehåll: 
Att arbeta med Bibeln i katekumenatet.

gemensam föreläsning
Lördagens föreläsning håller Carolina Johansson, frilansjournalist, redaktör och 
författare till Bråkdelen av en sekund. Under senare år har hon fokuserat på 
religiösa och andliga frågeställningar.

kostnad inkl kost, logi och kursavgift
Med logi i trebäddsrum  1 500 kr 
Med logi i dubbelrum  1 800 kr
Med logi i enkelrum (begränsat antal) 2 500 kr

föreningen för katekumenat inbjuder till  

Vuxen väg 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 och bedrivs för närvarande inom  
Svenska kyrkan och i Stockholms katolska stift. 
 Vi erbjuder nu tre parallella kurser där vissa delar som föreläsningar, gudstjänster  
och måltider är gemensamma. Alla kurser startar med kvällsmat kl 17.00  
fredag den 16 mars och avslutas med lunch kl 12.30 söndagen den 18 mars. 

preliminärt innehåll för dagarna: 

fredag 16 mars
Kvällsmat, kursstart med presentation, information, välkomnandets gudstjänst. 

lördag 17 mars
Morgonbön, kurstid för den kurs du valt, kallelsegudstjänst,  
föreläsning, reflektion i smågrupper, aftonbön.

söndag 18 mars
Kurstid, tid i församlingsgrupper, sändningsgudstjänst, lunch och hemfärd.


