
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  
 

 

 

 

 

 

   

  

FÖRENINGEN FÖR KATEKUMENATET I SVERIGE       Hösten 2013 

 
”Katekumenatet 

kan ge 

MOD  

att ta tid 
med det 

goda 
samtalet” 

 

… det får vi                         
höra varje gång                      

vi har kurser                    
och möter andra                 

som arbetar                  

med katekumenatet… 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

"Bortom snåren finns det  

en stig. Berätta att den 

finns, inte vart den leder."  

Anders Carlberg 

 

 

Det här bladet är Katekumenatets nyhetsbrev.               
Det kommer försöka samla ihop allt som är aktuellt just nu 
inom föreningen och även ge en bild av vad som har varit. 
Hoppas att det kan vara till inspiration.  
 



 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen fick en 
inbjudan från Norge,               
vi åkte!  

De ville ha inspiration och hjälp av oss och vi 

delar gärna med oss av grunderna, metoder, 

arbetssättet och vill gärna hjälpa dem att 

komma igång med sitt arbete med vuxen-

katekumenatet.  

 

Fram från vänster: 

Kristine Aksøy, seksjonsleder i 

Kirkerådet, Susanne Lindström, 

ordförande i föreningen 

katekumenatet i Sverige,   

Esbjørn Hummelgård, Sokneprest,  

Børre Rindal, kapellan  

 

Bak från vänster:  

Arne Johansson,  

Medvandrare i Katekumenatet,  

Toril Stendahl sokneprest. 

 

 

 

Esbjørn Hummelgård  
är den som varit på 
kurser i Stjärnholm  
vid flera tillfällen och 
brinner starkt för 
frågorna och han  
är ”vår” kontaktperson  
i Norge och det känns 
oerhört gott att 
nätverka.  
 
Vi ser framemot deras 
växt och vi kommer 
att följa dem nära i 
deras arbete.  

 

 

 

Den 24 april 2013, mötte vi anställda och ideella. Det var en dag om 

livslångt lärande och Kristine Aksøy, som har lett planeringsprocessen i 

Norska kyrkan berättade hur de jobbar med livslångt lärande i alla åldrar 

i Norge.” Kyrkan i stan ska vara både: vara – göra och lära”.  

Hon betonande också att det är viktigt att vuxna ses som individer och 

inte som en grupp i kyrkan som t.ex. student, förälder, körsångare, 

hantverkare. Vi behöver tänka till vad vi erbjuder för växtplatser och 

dessutom har vi otroligt många mötesplatser och hållplatser i våra 

kyrkliga handlingar!  Vad gör vi av dessa? Vi behöver se kyrkan i 

utveckling och se möjligheterna med att våga vara en resurs.  

 

Den Norska kyrkan är mycket intresserad av att utveckla sitt vuxenarbete 

och var nyfikna på den svenska modellen av vuxenväg till tro/ 

katekumenatet. Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill döpas eller 

konfirmeras men även till andra som vill samtala om eller söker en kristen 

tro. Katekumenatet ger möjlighet för dessa människor att mötas och 

tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och 

fördjupa sin syn på livet och tron.  

Arne och Susanne fick möjlighet att berätta och visa på ett konkret sätt.  

Människosynen i vuxenväg till tro är tilltalande genom att man ser människan 

som en gåva från Gud i församlingen, den människa som längtar efter att  

finna en tro har en Gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är  

viktig inte bara för att han eller hon efterfrågar undervisning utan även för 

att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta  

om sitt liv och sina erfarenheter. 

 

Det blev mycket av det mesta!  

Vägen fanns med, mycket material visades och deltagarna fick prova på 

en snabbversion av ” ett år”. 7 kriterier för vuxen väg- Katekumenatet 

kännetecken: Katekumenernas frågor i centrum,  

Dopet i centrum och som mål, Medvandrarskapet, Fira liturgierna, 

Samtalet som form för kunskapsförmedling – delande, Tydlig början och 

tydligt slut – sändning, Lågprofilerat ledarskap.  

 

Katekumenatet i Sverige vill tacka för ett oerhört inspirerande möte och fint 

värdskap som vi mötte, dessutom var det ömsesidigt lärande dessa dagar.  
Ha gärna med dem i era förböner. 

       Susanne Lindström 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Plats:   
Adolf Fredriks 
församlingshus, Stockholm 
 
Pris för dagen  
inklusive mat: 500:-  

 
Kontaktperson:  
Eva Wulff, Lund stift, 

eva.wulff@svenskakyrkan.se 

 
 
 
 

 

Anmälan! 
Anmälan via en länk  

på vår hemsida eller 

Kontakta  

Pia Borgström, 
assistent/Kursadministration, Lunds 

stift  

e-post: 
pia.borgstrom@svenskakyrkan.se 

Telefon direkt:  

046-15 55 89 

Hemsida  
www. Katekumenatet.wordpress.com 

Senast: 

14 oktober 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
Arrangörer är föreningen 
Katekumenatet i Sverige, 
Stockholms stift och 
Sensus. 
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MERA! 
Du hittar mera om Craig A. Satterlee: www.craigasatterlee.com 

Årsmöteshandlingar kan du hitta på vår hemsida, det kommer också att skickas ut. 

Välkommen till höstens härliga 
inbjudan! 
Föreningen för Katekumenatet i Sverige inbjuder till en 
inspirationsdag.  

15 november 2013  
 
09.30  Välkommen o Kaffe 
10.00 Föreläsning med Craig A Satterlee 
12.00  Lunch 
13.00  Årsmöte för Föreningen för katekumenatet. 
13.30  Föreläsning med Craig A Satterlee 
15.30  Kaffe 

16.00  Rapporter från stiften samt övriga frågor. 

 

Det känns väldigt trevligt, spännande och unikt att få bjuda på detta 

tema: ”Att tala om det osynliga” FOTSTEG UNDER EN VANDRING I TRO . 

 
Författaren av  "ambrose. of milan´s method of mystagogical 

preaching” och ”creative preaching  on the sacraments"  craig a 

satterlee, besöker oss. Han är professor i homelitik vid lutheran 

school of theology at chicago och pressenterar en metod för 
mystagogisk förkunnelse och undervisning något som både präster 

och pedagoger kan använda i katekumenatsarbetet - vuxenväg till 

tro . 
 

”The early church genre of mystagogical preaching (creative preaching on worship 

and sacrament) is both the pedagogical approach to the final stage of the ancient 

and contemporary approach to evangelism called the catechumenate and an 

appropriate response to our current situation in which church and culture are 

walking less and less in step”.  

 

Craig A. Satterlee har ett stort intresse i ämnet församlingsliv, särskilt relationen 

mellan predikan, liturgi, värdskap, andlighet, mission och ledarskap.Han är en 

akademisk teolog engagerad i församlingens vardagsliv, och var tidigare president i 

the North American Academy of Liturgy. Craig A Satterlee är blind och har därför 

ett eget unikt perspektiv på tron, kyrkan och världen mystagogin. 
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En ny termin i församlingen och nystart med nya katekumenatsgrupper, informera om föreningens möjligheter! 

VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA KATEKUMENATET? 
Bli medlem! 

Föreningen är ett samverkansorgan för organisationer som delar dess syfte. Medlem blir man genom att 

betala den årsavgift som fastställs av årsstämman. Medlemskap kan lösas av enskilda, av församlingar, stift 

och institutioner. Årsmötet 2012 fastställde medlemsavgiften 2013 till 200 kr för stift, 200 kr för församlingar 

och folkhögskolor samt 100 kr för enskild medlem. 

 
Anmäl medlemskap så här:  
Skicka ett mejl till föreningens kassör Eva Wulf, eva.wulff(a)svenskakyrkan.se  
Ge henne namn, e-postadress, postadress och församling, stiftsnamn eller vad du nu representerar.  
Sätt in avgiften på kontonummer: 8381-6 914729090-3 (Swedbank). 

 

 

Detta vill vi 

Föreningen har till syfte att vara en ekumenisk mötesplats för att utveckla och hålla katekumenatet levande 

samt att dela erfarenheter. 

 
Föreningen vill: 

 Informera om katekumenatet 

 Anordna ledarutbildningar 

 Hålla hemsidan aktuell 

 I samband med årsmötet ha inspirerande för och eftermiddag. 

 Ta tillvara Sensus studieförbunds projekt vuxenkatekumenatet och projektets slutsatser 

 Utveckla samarbetet med Sensus 

 Vara en del av Eurocat - det europeiska nätverket för katekumenatet. 

 

En röst från katekumenatskursen  

på Stjärnholm, januari 2013 

 
”Jag är på alla sätt väldigt nöjd med katekumenatskursen som 

upptakt till att starta ett nytt katekumenat i församlingen var 

introduktionssteget alldeles perfekt!  

Det var fullmatade dagar, men ändå möjlighet till vila och 

eftertanke. De välplanerade gudstjänsterna var inte bara 

exempel på metod, utan också en möjlighet för oss deltagare att 

”fylla på”. Stämningen i vår kursgrupp var väldigt god och våra 

gruppsamtal var mycket givande. Faktiskt det som stannat kvar 

allra mest efter kursen!” 

 
Agneta Larsson, Församlingspedagog 
Örebro Olaus Petri församling 
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delar av styrelsen 

Det här är  
en hälsning  
från oss i 
styrelsen.  
 

Vi har mycket att berätta! Vi kommer att skicka ut två nyhetsbrev per år. Vi tror att det är bra sätt att 

komplettera med text och tankar direkt hem till er/dig och därför väljer vi att göra på det här sättet nu. För 

att det skall bli något av detta, är vi beroende av dig och din församling. Vi skulle vilja veta, era förväntningar, 

vad som händer hos er. Vi hoppas att ni är frimodiga och vill dela med er av er vardag som söndag. Vad gör ni 

i era grupper, vad betyder det för er, tips på hur ni lägger upp era grupper.  

DELA ERFARENHETER: Hur växer er församlingen. Dela gärna med er av era tankar och funderingar kring vad 

katekumenat ger er personligen. Styrelsen ser över hemsidan och försöker få den mer levande och informativ. 

Styrelsen vill att du skall känna att som medlem är du viktig och du är en del av ett sammanhang. Ta vara på det. 

Föreningen efterlyser berättelser från era församlingar, sådant som ni skulle vilja dela med er av, det kan vara saker 

ni gjort som är speciella eller bara vill berätta om, det vardagliga. Berätta om era gudstjänster, vad gör ni av dem?  

Tips på sånger, texter, symboler. Dela med er till oss andra!  Vi behöver det för att växa! Ni har kanske någon annat 

som ni vill berätta om, pröva på dagar, berätta hur det är hos er. Vad betyder det för dig att finnas med i ett 

sammanhang. Vad har det betytt för din tro?  Skicka in stort som smått.  Tack!

 

STYRELSEN 
STYRELSEN 2012 – 2013 FÖRENINGEN FÖR 

KATEKUMENATET I SVERIGE 

Ordförande:   

SUSANNE LINDSTRÖM 

susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 

Sekreterare:   

GUNILLA NORDIN  

gunilla.nordin@svenskakyrkan.se 

Kassör:   

EVA WULFF 

eva.wulff@svenskakyrkan.se 

Ledamöter:    

REBECKA TENGNÉR  

rebecka.tengner@svenskakyrkan.se  

LOTTA RÖNNGREN 

lotta.ronngren@svenskakyrkan.se  

ELISABET LINDOW  

elisabet.lindow@svenskakyrkan.se 

 

Ersättare:  

MARGARETA SANDBERG  

astridmargareta.sandberg@gmail.com  

GÖRAN REHNSTRÖM  

goran.rehnstrom@svenskakyrkanlinkoping.se 

STEFAN NORDSTRÖM 

stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se  

Ansvar för hemsidan:  

Nina Carlsson Garlöv, Susanne Lindström 

 

 

INFORMATION 

Skulle du vilja ha ett nyhetsbrev, maila oss din adress. 

Hemsida: katekumenatet.wordpress.com 

Facebooksgrupp: Katekumenatet Vuxenväg till tro
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Fantastiska vägar! 
Bilderna har droppa in under våren, vi vill att ni fortsätter och visar era kreativa vägar.  
Glöm inte av att skicka i era bilder på er väg! Bilder och lite tankar kring hur ni tänker och vill säga med bilden. 

Det här är några av bidragen! Tackar! 

 
 

  
Just den här bilden har vi fått från våra Danska 
vänner och deras inspirerande väg! 
 

 

 

 


