
 Ledarutbildning för 
katekumenatet
på Helsjöns folkhögskola 

8 -10 mars 2019

ANMÄLAN

Senast 25 januari 2019 till Helsjöns folkhögskola via talong på www.helsjon.se 
Villkor: 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. 

KOSTNAD (inklusive allt)

Trebäddsrum: 1 900 kr,  
Dubbelrum 2 200 kr,  
Enkelrum: 2 600 kr (begränsat antal) 

INFORMATION 

LUND

Eva Wulff 

stiftskonsulent

KURSLEDNING/KONTAKTPERSONER i respektive stift

Vill du leda vuxna på vägen till tro? 
Föreningen för katekumenatet inbjuder till

LUND

Karin Sundmark 

stiftsadjunkt

ARRANGÖRER

Helsjöns folkhögskola i samarbete med Föreningen för katekumenatet,  
Göteborgs, Lunds, Skara och Växjö stift.

LÄS MER OM KATEKUMENATET

https://katekumenatet.wordpress.com/

Lise-Lotte Wallin, 0720–20 58 30,  
lise-lotte.wallin@folkbildning.net

VÄXJÖ

Arne Johansson        

ideell

STRÄNGNÄS

Lisbeth Strand 

Järpehag 

musiker

GÖTEBORG

Susanne Lindström 

församlingspedagog

SKARA

Gunilla Nordin 

stiftspedagog

HELSJÖN

Lise-Lotte Wallin 

rektor

I kurspriset ingår också boken ”Vägen” 

i grundkursen och CD skivan ”Din ljusa 

skugga” till alla deltagande församlingar..



Vi erbjuder nu två parallella kurser under en och samma helg, där vissa 
delar, bland annat gudstjänster, föreläsning och måltider, är gemensamma. 
Kurserna vänder sig till dig som vill leda vuxna sökare.

Båda kurserna startar med kvällsmat 17.00 på fredagen och avslutas med 
lunch 12.30 på söndagen.

Årets tema för kurserna är: Kroppens språk 
Vi vet att kroppens språk är viktigt i alla möten mellan människor. Man 
brukar säga att mer än 60% av vår kommunikation sker med kroppen. 
Kroppens språk är också viktigt när vi uttrycker vår tro och i vår relation till 
Gud. Under kursen kommer vi att visa på många möjligheter att uttrycka 
oss där rörelsen kommer före ordet.

Välj en av två kurser:
1) GRUNDKURS 

Målgrupp: Denna kurs är den grundläggande kursen och en förutsättning 
för att kunna gå de övriga kurserna.  
Den är tänkt för dig som inte gått någon kurs i katekumenatet tidigare men 
som är nyfiken; som gått pröva-på-kurs i stiftet; som varit katekumen och 
nu vill vara medvandrare eller ledare.

Innehåll: Grunderna i och presentation av katekumenatet.

2) FORTSÄTTNINGSKURS

Målgrupp: Du som har erfarenhet av arbete i katekumenatgrupper och som 
gått grundkursen.

Innehåll: Fördjupning av trons väg 
i katekumenatet. Vi stannar upp 
för de olika stegen, delar erfaren-
heter och fördjupar oss med mer 
kunskap och metoder. Vi kommer 
att bygga egna väskor där vi 
illustrerar Vägen. Tag med dig 
egen resväska och gärna material 
att bygga med. Mer information 
kommer i välkomstbrevet. 

Ta också med dig tips och idéer på hur ni/du arbetar i er församling. Det 
kommer att finnas ett kreativt torg där vi bidrar och inspirerar tillsammans.

 

FREDAG 8 MARS
Kvällsmat, kursstart med presentation, information, välkomnandets 
gudstjänst.

LÖRDAG 9 MARS
Morgonbön, kurstid för den kurs du valt, kallelsens gudstjänst, 
gemensam föreläsning, reflektion i smågrupper, dopbekräftelsens 
gudstjänst. De funktioner som finns i katekumenatet, medvandrare, 
ledare och kaplan kommer att ha en egen träff som är gemensam för 
de båda kurserna.
Lördagens gemensamma föreläsning handlar om hur vi kan använda vår 
kropp för att uttrycka vår tro. Eva-Britt Andrésson, församlingspedagog 
och danslärare på Kulturskolan i Hjo är vår gäst. Hon kommer att leda 
oss genom enkla övningar där vi får möjlighet att pröva på att använda 
kroppen i bön och i lovsång. Karin Sundmark, präst i Lunds stift föreläser 
om kroppen och dansen i gudstjänstens och i kyrkans historia.

SÖNDAG 10 MARS 
Kurstid, tid i församlingsgrupper, sändningens gudstjänst, lunch och 
hemfärd.

Preliminärt innehåll för dagarna:

Kurs i Nyköping
Passar inte helgen den 8 – 10 mars? På stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping, 
Strängnäs stift, hålls en ledarutbildning för katekumenatet den 25-27 januari.


