
Föreningen för katekumenatet inbjuder till

 Ledarutbildning 
på Helsjöns folkhögskola

24-26 september 2021

ANMÄLAN

Senast 25 augusti 2021 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. Kursen genomförs under 
förutsättning att det är säkert ur ett coronaperspektiv. 

KOSTNAD (inklusive allt)

Dubbelrum 2 980 kr  
Enkelrum: 3 300 kr (begränsat antal) 
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Helsjöns folkhögskola i samarbete med Föreningen för katekumenatet, 
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Lise-Lotte Wallin, 0320-20 58 30  
lise-lotte.wallin@folkbildning.net
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Vuxenväg till tro - Katekumenat
 

Välj en av två kurser:
 
Årets tema för kurserna är: Frimodig - modig och fri.  
En utgångspunkt är 1:a Johannesbrevet 4:16-21 
 
A. GRUNDKURS  
Denna kurs är den grundläggande kursen och en förutsättning för att kunna  
gå fortsättningskursen. 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. 
 
B. FORTSÄTTNINGSKURS
Du som har erfarenhet av arbetet med katekumenatsgrupper och som  
gått grundkursen.Vi stannar upp i de olika stegen, delar erfarenheter och  
fördjupar oss med mer kunskap och metoder samt delar en bit av trons väg.
Tag gärna med dig tips och idéer på hur du/ni arbetar i församlingen.

FREDAG 24 SEPTEMBER
Eftermiddagsfika, kursstart med presentation och inledning i de olika grupperna, 
välkomnandets gudstjänst, kvällsmat, programmet avslutas ca. 20.30.

LÖRDAG 25 SEPTEMBER
Dagen börjar med morgonbön 8.45 därefter kurstid i den grupp du valt,  
kallelsens gudstjänst, gemensam föreläsning, valt seminarium, dopbekräftelsens 
gudstjänst. Dagen avslutas ca. 20.30 med ostbricka.

SÖNDAG 26 SEPTEMBER
Kurstid i den grupp du valt, tid i församlingsgrupper, sändningens gudstjänst,  
lunch och hemfärd. Dagen avslutas ca. 12.30.
 

PROGRAM

1. KAPLANENS ROLL  
Vad innebär det för dig som präst att vara kaplan i en katekumenatsgrupp?  
Om utmaningar och möjligheter. 

2. NARRATIVT BERÄTTANDE   
Hur tar bibelns berättelse gestalt i katekumenatgruppen.

3. FÄRG OCH FORM SOM METOD 
Tips på hur du på ett enkelt sätt kan använda färg och form.

4. MUSIKEN SOM METOD 
Text och melodi som tolkning i tron.

5. DOP OCH NATTVARD
Vår kyrka har två sakrament. Vi fördjupar oss i bibeltexter och kyrkans lära kring 
dessa två riter, som är centrala i kyrkan och katekumenatet.
 
6. BÖNEN I GRUPPEN 
Vi presentar några olika sätt att be tillsammans i gruppen och hur man kan arbeta 
med bönen.

7. KATEKUMENATET DIGITALT
Delande av erfarenheter från en digital katekumenatsgrupp. 

8. KYRKORUMMET EN PLATS FÖR LÄRANDE
Rummet, symbolerna och riten talar till oss på olika sätt.

VÄLJ TVÅ SEMINARIER  Valet görs när du får anmälningsbekräftelsen.

Katekumenatet – vuxenväg till tro handlar om hur församlingen kan  
möta sökare, som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kristen tro.  
I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra.

Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas möte  
med människor som längtar efter tro. I Sverige finns detta arbete sedan 1990  
och bedrivs inom Svenska kyrkan. 

Under helgen erbjuds två parallella kurser, där vissa delar, gudstjänster,  
föreläsning och måltider är gemensamma. Kursen vänder sig till dig  
som vill leda en katekumenatgrupp.

Vid lördagens gemensamma föreläsning  
samtalar Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift  
med Anna Alebo, kaplan på Killans bönegård  
om frimodighet i tron och om livet med Gud. 
 
Båda kurserna startar med eftermiddagsfika klockan 15.00  
och avslutas med lunch 12.30 på söndagen. 

     Karin           Anna 


