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INBJUDAN 
Välkomna till en

Nordisk Katekumenatkonferens 

i Uppsala, Sverige 
17-18 november 2016 

 

 

 

Arrangörer: 

Föreningen för Katekumenatet i Sverige, Uppsala stift och   
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Föreningen Katekumenatet i Sverige inbjuder till 

inspirationsdagar tillsammans med Uppsala stift och 

studieförbundet Sensus. 

 
Det är en nordisk konferens för Katekumenatet, som är till för dig som 

är ledare, präst, medvandrare eller intresserade. Den 17-18 

november 2016 hålls konferensen i Sensus lokaler, Västra Ågatan 16, 

Uppsala.  

 

Vi vill fördjupa relationerna i katekumenatet mellan våra respektive 

länder och  

fortsätta samarbetet i våra Lutherska kyrkor i Norden. Den första 

konferensen var 2013, och det här blir 3;e gången som den hålls. 

Under dagarna kommer vi att få möjlighet att möta flera inspiratörer 

och i år är vi särskilt glada över att få möta Pastor Paul E. Hoffman 

från USA. (Se presentation av honom längre fram i inbjudan.)  

 

I programmet deltar representanter från våra nordiska kyrkor. Det 

kommer att ges möjlighet att ta del av varandras 

katekumenatarbeten med inspiration och visioner för framtiden, 

fördjupning och utbyte mellan länderna så vi hoppas få fina dagar 

tillsammans. Från Sverige vill vi även presentera en ny bok som heter: 

"Vägen – en bok om katekumenatet", som har möjliggjorts genom ett 

bidrag från Dela tro-dela liv projektet i Svenska Kyrkan. Boken ges ut 

av Argument förlag. Boken kommer att finnas till försäljning.  

 

 

Varmt välkomna! 
 

Föreningen  

Katekumenatet i Sverige   
genom arbetsgruppen:   

Elisabet Lindow och Susanne Lindström  
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Program under dagarna 
 

Torsdag den 17 november 2016 
  

9.00 Ankomst och lite morgonmingel. Kaffe och te finns. 

 

10.00  Inledning och presentation 

Susanne Lindström, Elisabet Lindow 

 

10.30 Ringar på vattnet, Pastor Paul E. Hoffman 

Vad händer med en församling som praktiserar dop och välkomnar nya människor 

till gemenskapen och församlingen?  

 

Pastor Paul E. Hoffman delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

(Föredraget kommer att tolkas till svenska) 

 

12.00  Lunch (Hamnpaviljongen) 

13.00  Vi besöker Uppsala domkyrka- Guidning 

 

14.30  En glimt från den nya boken Vägen – en bok om katekumenatet.   

 Vi får lyssna till en berättelse av Arne Johansson 

 

15.00  Kaffe  

 

15.30  Landsdelande 

Presentation av katekumenatet i våra länder, varje land har en kort presentation. 

Samtal om vad vi kan göra tillsammans, delande av idéer.  

Meta Måhl och Susanne Lindström 

 

17.00  Mässa i Helga Trefaldighets kyrka, ligger bredvid domkyrkan,  

 Elisabet Lindow m.fl. 

 

18.00 Kvällsmat  

 

19.15 Berättande - "Jag vill berätta…" 

Det finns möjlighet att reflektera över dagens ämne. Vi har alla erfarenheter och 

goda exempel att dela med varandra genom att berätta, dela och lyssna. 

Vi delar också ostbricka tillsammans. (Sensuslokal)  

 

Fredag den 18 november 2016 
9.00  Morgonbön (Sensuslokalen)  

 Elisabeth Lindow 

9.15  Liturgierna i katekumenatet, Pastor Paul E. Hoffman.                                  

 (Föredraget kommer att tolkas till svenska) 

10.30  Förmiddagskaffe  

11.00 NordiCat- vad händer, vad vill vi och hur fortsätter vi? 

12.00 Lunch (Hamnpaviljongen) 

 13.00 Avslutning och Sändningsliturgi  

  Biskop Ragnar Persenius, Elisabet Lindow och Susanne Lindström. 

 

14.00 Årsmöte för föreningen Katekumenatet i Sverige 

    (Med reservation för eventuella ändringar) 
 
     

http://www.katekumenatet.wordpress.com/


NordiCat  17-18 november 2016 

www.katekumenatet.wordpress.com  4 

 

Medverkande  

 

Paul Hoffman 

Rev. Paul Hoffman har varit präst i 

ELCA (Evanglisk-lutherska kyrkan i USA) 

sedan 1982. Han var kyrkoherde i 

Phinney Ridge Lutherska kyrka i Seattle i 

17 år. Katekumenatet praktiserades i 

hans församling med stor framgång. 

Pauls långa erfarenhet av 

katekumenat finns att läsa i böckerna 

”Faith formning Faith”    2012 och "Fith 

Shaping Ministry" 2013.  Den senare 

boken handlar om vad som händer 

när en församling välkomnar nya till gemenskapen. 

 

 

             
          Elisabeth              Susanne     Ragnar                      Meta  

 

 

 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

Arne Johansson,  
lekman och samtalsledare för katekumenatet i 

Lessebo-Hovmantorps pastorat. Har arbetat med  

katekumenat sedan 2005 i församling/pastorat,  

är verksam i Föreningen för katekumenatet,  

har lett stiftskurser och nationella kurser och  

deltagit i det europeiska nätverket Eurocat.  

Yrkesmässigt har han arbetat med ledarutveckling  

och ledarskapsprogram i några företagskoncerner. 
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Några praktiska frågor innan mötet:  

 
Kostnad för mat och fika: 500 kronor  
(Torsdag: Lunch och middag, fredag: lunch. Vi äter på restaurang Hamnpaviljongen. 

Fredagkväll har vi samvaro i Sensuslokalen.  
Glöm inte bort att meddela om du har speciella matbehov, allergier.  

 

Betala:  
Sätt in 500 kronor på: (Swedbank) 8381-6, 914729090-3  

märk med ditt namn och "Nordicat 2016" 

 

Du kan också  swisha in på detta nummer 123 677 92 01,  

märk med ditt namn och "Nordicat 2016". 

 

Skicka samtidigt också ett mail till: Susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 

Viktigt att du uppger dessa uppgifter:  

Anmälan ”Nordicat 2016”: Ditt namn, land/församling, eller vad du nu 

representerar. 
 

Alla får boka sitt eget boende och boka sin resa. 
 
Förslag på boenden: 

Samariterhemmet - Duvan Hotell 

http://www.samariterhemmet.se/duvan/ 

Hotell Svava 

Hotellet är beläget i kvarteret Svava mitt i 

hjärtat av Uppsala. www.hotelsvava.com 

 

 

 

 

 

Akademihotellet 

Akademihotellet är det lilla hotellet med 

cityläge  

www.akademihotellet.se/ 

 

CityStay Uppsalas bästa läge, mitt i city,  

www.citystayuppsala.se

Hur hittar jag till Konferansen- NordiCat 

Plats: Sensus studieförbunds lokal – Uppsala.  

Adress:Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala 

 

Information:  

FÖRENINGEN KATEKUMENATET I SVERIGE:  

Susanne Lindström, ordförande 

0302-52 25 79, 070-248 11 70 

Susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 

www.katekumenatet.wordpress.com/ 
#nordicat2016 #katekumenatet 

Facebooksgruppen: katekumenat-vuxenväg till tro 
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Anmälan  
Anmäl dig senast 5 oktober 2016 

Betala: Sätt in 500 kronor på: (Swedbank) 8381-6, 914729090-3  

märk med ditt namn och "Nordicat 2016"  

 

Du kan också swisha in på detta nummer 123 677 92 01, märk med ditt namn och 

"Nordicat 2016" 

 

 

Skicka samtidigt också ett mail till Susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 

Viktigt att du uppger dessa uppgifter: 

 

Namn: 

Adress: 

Land: 

Personnummer: 
(10 – siffror behövs i alla fall av alla oss svenskar.) 
Telefon: 

Mailadress: 

Viktigt, vi kommer skicka ut en utvärdering som skickas till era mail. 

Allergier/mat: 

 

Du kommer få en bekräftelse via mail vid din anmälan. 

Meddela om du kommer att vara med vid Årsmötet för Föreningen katekumenatet. 
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