
Fredag 7 november kl 10-15 i Gustav Vasa församlingshem, Västmannagatan 63. 
Årsmöte för Föreningen Katekumenatet i Sverige kl 15-16. 

Anmälan senast 24 oktober till 
Lotta Rönngren  
lotta.ronngren@svenskakyrkan.se  

  

Inspirationsdag 
för katekumenatet  

7 nov 2014 

i Stockholm 
 

Bli medlem i föreningen och nätverket för 
katekumenatet 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. Bli medlem  och 
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 ) 8381-6, 914729090-3 

 

Välkommen till en inspirerande dag för oss som brinner för katekumenatet! 
 
På förmiddagen får vi en spännande föreläsning av Mikael Kurkiala som är docent i kulturantropologi 
vid Uppsala universitet och numera forskare vid kyrkokansliet. 
 
På spaning efter den tid som är: Om kyrkans roll i en föränderlig tid 
 
I den rika delen av världen har vi ett överskott på allt utom sammanhang och mening. Vår tid, våra kroppar och känslor 
kommersialiseras och varugörs. På arbetsmarknaden och i sociala medier uppmanas vi att odla vårt ”varumärke” för att stå 
oss i konkurrensen med andra. I enlighet med denna logik definieras inte människovärdet som en självklar och omistlig 
aspekt av oss utan i relation till vår funktion och ”nytta”. Kurvor som mäter livskvalitet pekar nedåt. Många av oss lever med 
en gnagande känsla av meningslöshet och dövar vår längtan efter djup och äkthet med konsumtion, aktiviteter och stimuli. 
Hur kan denna vår längtan tas på allvar och gestaltas idag? Vilken är 
kyrkans roll i en föränderlig samtid? Ska den bli ännu en aktör på en 
upplevelse- och aktivitetsmarknad eller kan den bli en arena där 
människor kan möta snarare än undfly verkligheten?  

På eftermiddagen delar vi tankar och erfarenheter utifrån 
föredraget. 
Vi avslutar med årsmöte för Föreningen Katekumenatet i 
Sverige. 
Dagen är kostnadsfri, föreningen bjuder, men om man uteblir 
utan att avboka senast 1 november debiteras matkostnader, 
170 kr. Resa bekostar deltagare själva. 


