
 

  

Vuxenväg till tro – Katekumenatet 
 

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. 

 

Vi erbjuder tre parallella kurser, där vissa delar, gudstjänster, föreläsningar och måltider är 

gemensamma. Kursen vänder sig till dig som vill leda eller leder katekumenatsgrupper. 

 

Under helgen kommer vi att få möta  

Biskop Susanne Rappman som håller en  

föreläsning om ”Vår Gud bär sår” och  

Kent Wisti, stiftsadjunkt i Lund som talar utifrån  

rubriken ”Du är mission”. 

 

Båda kurserna startar med eftermiddagsfika kl 15.00  

och avslutas med lunch 12.30 på söndagen. 

 

 

Välj en av tre kurser 
Kurs 1 

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. 

 

Kurs 2 

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. 

 

Kurs 3 

Denna kurs är för dig som arbetat länge med katekumenatet och längtar efter ytterligare 

inspiration och nya verktyg/metoder. Vi kommer att fokusera på övningar, olika upplägg 

och metoder. 

 

Program 
 

Fredag 30 september 

Eftermiddagsfika, kursstart med presentation och inledning i de olika grupperna, 

välkomnandets gudstjänst, kvällsmat, gemensam föreläsning. Programmet avslutas ca 

20.30 

 

Lördag 1 oktober 

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 2 oktober 

Kurstid i den grupp du valt, tid i församlingsgrupper, sändningens gudstjänst, lunch och 

hemfärd. Dagen avslutas ca 12.30. 

 

Bland annat kommer följande workshops att erbjudas 

• Att använda musik som metod 

• Att använda kreativa metoder  

• Kaplanens roll 

• Kyrkorummet som lärande miljö 

• Bönen i gruppen – hur kan den gestaltas 
 

Val av workshop görs längre fram.  
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Föreningen för katekumenatet inbjuder till 

Ledarutbildning 
på Helsjön folkhögskola 

30 september – 2 oktober 2022 

ANMÄLAN 

Senast 25 augusti 2022 till Helsjön folkhögskola via formulär på helsjon.se 

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) 

Dubbelrum 3 180 kronor  Enkelrum 3 500 kronor 

Vid anmälan av mer än 1 person från samma församling ges 5 % rabatt. 

Information 

Lise-Lotte Wallin, 0320-20 58 30 

Lise-lotte.wallin@helsjon.se 

Arrangörer 

Helsjön folkhögskola i samarbete med Föreningen för katekumenatet, Göteborgs stift, 

Lunds stift, Skara stift, Växjö stift och Sensus. 

Kursledning/Kontaktpersoner i respektive stift 

Lise-Lotte Wallin 

Rektor,  

Helsjön 

folkhögskola 

Karin Sundmark 

Stiftsadjunkt 

Växjö stift 

Stefan 

Gummesson 

präst 

Lunds stift 

Annette 

Öderwall 

Präst 

Växjö stift 

Eva Wulff 

Stiftskonsulent 

Lunds stift 

Gunilla Nordin 

Stenungsund 

Susanne Lindström 

Församlingspedagog 

Lerums församling 


