Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen
24-26 januari 2020 på Stiftsgården Stjärnholm

Vuxenväg till tro
Katekumenat
Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingen att
möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro.
Katekumenatet är en väg till vuxen tro som kan leda till dop eller
konfirmation. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap.
Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av
Föreningen för katekumenatet i Sverige. Läs mer här: https://katekumenatet.wordpress.com/
Vi erbjuder två parallella kurser där gudstjänster och måltider är gemensamma:



Grundkurs För dig som inte tidigare gått någon kurs men som är nyfiken på eller arbetar
med katekumenatet i församlingen.
Fortsättningskursen består av två pass med valbara workshops. Du gör dina val i
anmälningsformuläret.

NYTT FÖR I ÅR är att vi kommer erbjuda en utbildning för dig som vill utbilda katekumenatsledare
hemma i församlingen, i kontraktet eller på stiftsnivån:


Presentera katekumenatet- Utbildning för utbildare För dig som vill introducera
katekumenatet i församling/kontrakt, stift eller andra målgrupper. För dig som vill inbjuda till
pröva-på-dag eller medverka vid våra nationella kurser.

ÄVEN I ÅR kommer vi att ha ett idétorg som står framme under hela kursen. Vi ber dig från
församling att ta med dig material, idéer eller metoder som du använder i ditt arbete med
katekumenatet i din församling. Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen
med ledare, kaplan och medvandrare.
TID OCH PLATS Den 24-26 januari 2020 på Stiftsgården Stjärnholm, utanför Nyköping. Kursen startar kl. 17.00
med gemensam samling. Därefter serveras middagen kl. 17.30. Helgen avslutas med lunch kl. 12 på söndagen.
KOSTNAD 4 500: - med logi i enkelrum, 4 000: - med logi i dubbelrum, 3 200: - med logi i trebäddsrum. Det
finns ett begränsat antal enkelrum på stiftsgården. I kostnaden ingår kurskostnad, kursmaterial samt kost och
logi.
KURSLEDNING: Göran Rehnström, Per Ingvarsson, Meta Måhl, Christer Hansson, Lena Lundberg, Elisabeth
Edlund, Lisbeth Strand Järpehag samt Charlotte Bachelder. Under helgen medverkar biskop em. Hans-Erik
Nordin.
KONTAKTPERSON Om du har frågor om kursinnehållet, kontakta Charlotte Bachelder, tfn 0152-234 85 eller
charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se. Om du har praktiska frågor kring anmälan eller boendet, kontakta
Anna-Maija Junnila, anna-maija.junnila@svenskakyrkan.se
ANMÄLAN Senast den 19 december via anmälningsformuläret på Strängnäs stifts intranät:
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/vuxenvag-till-tro---katekumenat-2020
Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt
sjukdom debiteras 10 % av avgiften. Efter sista anmälningsdag är kurspriset 20 % högre. Vid förhinder att delta får platsen
överlåtas.

Fortsättningskursens valbara workshops:
PASS 1

PASS 2

1A. Gruppen som växtplats
Ofta tänker vi att själavård är något som sker i
enrum tillsammans med en diakon eller präst. Men
på vilket sätt kan en grupp fungera som ett
”själavårdande kärl” och hur kan man fördjupa ett
sådant arbete? Tillsammans samtalar vi om de olika
perspektiv på själavård som kan rymmas i en
katekumenatsgrupp och problematiserar de
svårigheter som varje grupp möter.
Workshopledare: Charlotte Bachelder och Malin
Gyllenhög

2A. Katekumenat som ett församlingsperspektiv
Vad kan församlingen lära av katekumenatets olika
faser och hur påverkar det församlingens sätt att
arbeta och att växa? Vi delar erfarenheter och idéer
med varandra.
Workshopledare: Anna Norrby och Elisabeth Edlund

1B. Idéverkstad
Vi lär oss på olika vis och ibland kan det vara bra att
ha lite kreativa metoder till hjälp för samtalet. Hur
kan olika övningar och metoder användas i
delandet? Vad passar när och hur gör man? Vi
delar, övar och testar; med sax, tejp och pensel
Workshopledare: Elisabeth Edlund och Lena
Lundberg

2B. Bibeln som verktyg i katekumenatet
Fördjupande workshop kring hur du på olika vis kan
använda bibeltexter i katekumenatsgruppen. Du får
tips på idéer och får själv fördjupa dig i någon text
under passet.
Workshopledare: Charlotte Bachelder och Lena
Lundberg

PRESENTERA KATEKUMENATET- UTBILDNING FÖR UTBILDARE:
Workshop 1: Upplägg och innehåll/Metodik




Olika sätt att inbjuda
Hur planerar och genomför man en presentation med katekumenatets egen metodik av
delande och tillvaratagande av deltagarnas erfarenheter och frågor?
Vilka moment är bra att ha med

Workshop 2: Katekumenatet och koppling till lokalförsamlingen, gudstjänst och liturgierna





Hur introducera för dem i församlingen som behöver veta något om katekumenatet innan
man startar en grupp?
Hur kan katekumenatet och liturgierna bli en del av församlingens gudstjänstliv?
Hur hittar man lämpliga ledare och medvandrare?
Hur inspirerar man till att komma igång i det lokala sammanhanget?
Ledare: Per Ingvarsson och Göran Rehnström

