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Tack så mycket för att du valde att finnas 
med i föreningen under 2013.

Det var många saker som vi ville satsa på under 2013 bl.a. ville vi bli fler medlemmar och det 
lyckades vi med, vi ökade i antalet. Det känner vi glädje över! 
Vi är en förening med lite ekonomi så därför har varje krona betytt mycket.  
Men vi är rik på så mycket annat. Lust, inspirerade, engagerade och brinnande medlemmar och 
människor. Glädjande är att vi vid årets slut fick en stor summa från en av de fonder vi hade 
sökt som ärkebiskopen ansvarar för, så det är något som vi gläds över och har planer över hur vi 
skall använda dem på bästa sätt för att utveckla arbetet med katekumenatet. 
När vi ser tillbaka på året 2013 så finns det så mycket vi kan minnas med glädje  
och har fått dela med många av er. 
• Vi har haft två nationella kurser, Stjärnholm och på Helsjöns folkskola. 
• Vi har haft seminarier och människor har fått prova på vad katekumenat kan vara och betyda 

bl.a. på Gotlands kyrkvecka i somras samt Idédagar med ideellt forum, Norrköping i höstas. !!

N Y H E T S B R E V 
    Föreningen och nätverket vuxenkatekumenatet i Sverige 

Föreningen och nätverket  
för katekumenatet har 
 till syfte att vara en 

ekumenisk mötesplats 
 för att utveckla och  
hålla katekumenatet  

levande och för  
dela erfarenheter.



!
I november kunde vi bjuda in de fyra nordiska länderna till en konferens i Stockholm. 
Så härligt att mötas och får dela och lära känna varandra.  
Frågor som diskuterades var,  

• Vart befinner sig arbetet med katekumenatet i respektive land?  
• Hur går det med uppbyggandet och vad händer just nu? 
• Katekumenatets kännetecken, håller de i våra olika länder och kyrkkulturer eller ser vi nya?  

!
Ja det var några av de frågor vi samtalade med varandra om. Vi firade också en rund bordsmässa 
och åt gott och det blev en trevlig kväll tillsammans.  
Vi kommer att ha något liknade nästa år och vi vill utveckla samarbetet och det är roligt att alla 
vill ha mera av varandra och hjälpa varandra i att bygga upp ett gott arbete i resp. land. 
!
Föreningen Katekumenatet i Sverige, Stockholm stift och Sensus bjöd in till inspirationsdagi 
november där många hade slutet upp. Det fanns stora förväntningar  
på föredragshållaren Craig A Satterlee. Han är professor i homelitik vid Lutheran School of 
Theology at Chicago och biskop och han presenterade en metod för mystagogisk förkunnelse 
och undervisning. Vi behövde inte bli besvikna, han blandande teori och praktik i sitt 
föredrag. ”Vad gör vi av vår tro”? Tro och liv hör ihop. Allt är viktigt och Gud finns med i det 
hela, våra relationer, liv i vardagen ja hela tiden. En fråga som vi också samtalade om var: varför 
är det viktigt att vi är döpta och vilken skillnad gör det med oss, att reflektera över det. Det var 
en otroligt bra dag och vi kände oss hoppfulla när vi åkte hem den dagen. 
!
Ja det var en kort version av vad som hänt och vill du fördjupa dig mera så kan du  
gärna besöka vår hemsida: katekumenatet.wordpress.com 
( Som vi försöker hålla levande och informativ!, har du idéer och förslag hör av dig!) 
!
Vi har också fått en ny styrelse, många är gamla kända namn och en del är nya.  
Så här är listan på den nya styrelsen. Under januari kommer en presentation på  
styrelsen där du kan läsa lite mer om vad vi vill jobba för och att vi presenterar oss  
och berättar vad vi satsar på under 2014. 
!
Styrelsen måste också få tacka för alla glada tillrop, bra respons och fina samtal som vi haft när 
vi varit ute och mött församlingar och medlemmar. Det är otroligt givande och smittande!  
!
Vill du finnas med vid en ytterligare mötesplats, så inbjud dig själv till gruppen på facebook!
Vi har en aktiv grupp på Facebook som heter: Katekumenat-vuxenväg till tro. 



  FORTSÄTT VARA 

MEDLEM 2014!

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.  

NYA STYRELSEN 
Ledamöter: 
Göran Rehnström 

Lotta Rönngren 
Elisabet Lindow 

Rebecka Tengnér 
Stefan Nordström 

Ordförande: 
Susanne Lindström 

Sekreterare: 
Gunilla Nordin 
Kassör: 
Eva Wulff 
Ersättare: 
Dag Bjärnhall 
Meta Måhl 

Stort Tack! 

Vi vill också tacka


Nina Carlsson - Garlöv 


och Margareta Sandberg 


För deras fina arbete i 

föreningen. 


De kommer finnas med i 

arbetet i fortsättningen 

men på annat sätt. Tack för 

vad ni betytt och betyder!
!
”Lita till Guds kraft också 


i vardagens detaljer. Lev i 

den skapande 

livsströmmen.”

Dagmar Norell




En hälsning till er alla


Under julen firar vi att Gud blev människa. Budskapet om att Gud levt ett allt igenom mänskligt  
liv är en grundpelare i kristen tro. Att Gud kommit till världen gör att vi kan lita på att Gud  
känner människan.  Kristen tro har en gudsbild som talar om Gud på två olika sätt samtidigt.  
Dels som oändligt stor, andlig och omöjlig för människan att uppfatta. Dels som påtaglig,  
kroppslig och vardaglig.  !
Passa på och njut av ledigheten och ha hoppet inställt på att 2014 blir ett gott 
katekumenatår. !
Styrelsen vill önska er alla en välsignad jul och hoppas på en fridfull sådan.  
genom Susanne Lindström, ordförande !

! !  

Ett enda liv 
 Han föddes i en avsides liten by 
Barn till en bondekvinna 
Han växte upp i en annan avsides by 
Där arbetade han i en snickarverkstad 
tills han fyllde trettio !
Han skrev aldrig någon bok 
Han hade aldrig något kontor 
Han gick aldrig på universitet 
Han besökte aldrig någon storstad 
Han reste aldrig mer än 30 mil 
från den plats där han föddes !
Han gjorde inget av det som 
normalt associeras med storhet 
Han hade inga vitsord utom sina egna 
Han blev bara trettiotre år 
Hans vänner flydde 
En av dem förnekade honom 
Han överlämnades till sina fiender 

och genomgick en hånfull rättegång 
Han spikades upp på ett kors mellan två tjuvar 
Medan han dog, kastade hans bödlar lott om 
hans kläder, de enda ägodelar han hade i sitt jordeliv 
När han var död lades han i en lånad grav 
genom en väns omsorg !
Tjugo århundraden har kommit och gått 
och idag är Jesus en mänsklighetens centralfigur 
en ledstjärna för mänsklig utveckling 
Om alla arméer som någonsin marscherat 
alla flottor som någonsin seglat 
alla parlament som någonsin samlats 
alla kungar som någonsin regerat lades ihop 
så har de inte påverkat mänskligt liv här på  
jorden så starkt och så mäktigt som detta enda liv !
Översatt av Björn Gusmark 
Originalet  “One Solitary Life” av Dr James Allan Francis 


