ANMÄLAN
Senast 20 augusti 2020 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.

Vill du leda vuxna på vägen till tro?

KOSTNAD (inklusive allt)
I grundkursen ingår boken ”Vägen”

Trebäddsrum: 1 750 kr,
Dubbelrum 2 050 kr,
Enkelrum: 2 450 kr (begränsat antal)

som kurslitteratur.

KURSLEDNING/KONTAKTPERSONER i respektive stift

LUND

LUND

STRÄNGNÄS

SKARA

VÄXJÖ

HELSJÖN

Eva

Karin

Lisbeth

Gunilla

Anneli

Lise-Lotte

Wulff

Sundmark

Strand Järpehag

Nordin

Öderwall

Wallin

stiftskonsulent

stiftsadjunkt

musiker

stiftspedagog

präst

rektor

INFORMATION
Lise-Lotte Wallin, 0720–20 58 30,
lise-lotte.wallin@folkbildning.net
ARRANGÖRER
Helsjöns folkhögskola i samarbete med Föreningen för katekumenatet,
Göteborgs, Lunds, Skara och Växjö stift.

Föreningen för katekumenatet inbjuder till

Ledarutbildning
på Helsjöns folkhögskola
18-20 september 2020

Vuxenväg till tro - Katekumenat

PROGRAM

Katekumenatet – vuxenväg till tro handlar om hur vi i 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.

FREDAG 18 SEPTEMBER
Eftermiddagsfika, välkomnandets gudstjänst, kursstart med presentation och inledning i de olika grupperna, kvällsmat.

Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingars tillväxt och förnyelse. I Sverige finns detta arbete sedan 1990 och bedrivs inom Svenska kyrkan.

LÖRDAG 19 SEPTEMBER
Morgonbön, kurstid i den grupp du valt, kallelsens gudstjänst, gemensam
föreläsning, valt seminarium, dopbekräftelsens gudstjänst.
Vid lördagens gemensamma föreläsning samtalar emeritus biskoparna Hans-Erik
Nordin och Esbjörn Hagberg om sin senaste bok ”Mötas längs vägen – att låta tron
utmanas av livet” Hans-Erik Nordin är ordförande för Föreningen för
katekumenatet i Sverige.

Välkommen!
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.
Båda kurserna startar med eftermiddagsfika klockan 15.00
och avslutas med lunch 12.30 på söndagen.

SÖNDAG 20 SEPTEMBER
Kurstid i den grupp du valt, tid i församlingsgrupper, sändningens gudstjänst,
lunch och hemfärd.

VÄLJ ETT AV FYRA SEMINARIER

Välj en av två kurser:
Årets tema för kurserna är: Ordet
Detta kommer att genomsyra allt vi gör under denna helg.
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. I denna kurs arbetar vi med fördjupning av trons väg i
katekumenatet. Vi stannar upp för de olika stegen, delar erfarenheter och fördjupar oss med mer kunskap och metoder.
Tag gärna med dig tips och idéer på hur ni/du arbetar i församlingen.

1) KAPLANENS ROLL
Vad innebär det för dig som präst att vara kaplan i en katekumenatsgrupp?
Om utmaningar och möjligheter. Detta seminarium berör rollen, liturgierna och
möjligheterna som själavårdare i katekumenatet.
2) MÄNNISKAN OCH SKAPELSEN
De bibliska skapelseberättelserna, vilka berättelser om skapelsen finns det? Vilka
har kyrkan genom tiderna lyft fram? I detta seminarium får vi läsa och förstå mer
om bibeln och kyrkans syn på skapelsen.
3) BIBELMETODIK
”I begynnelsen var Ordet…” Bibeln är full av ord. Ord som bär, tröstar, gläder och
utmanar. Hur kan vi använda dess ord som resurser på vår vandring i tro? I detta
seminarium kommer vi att samtala om bibelord och pröva olika metoder att
använda bibeln i katekumenatet.
4) VI GÖR EN PORTABEL VÄG
”Vägen” är en viktig symbol för katekumenatet. Ofta bygger vi upp en ”väg” när vi
har katekumenatsgruppen och tar ner den när vi avslutar gruppen. I detta seminarium bygger vi en ”väg” i en liten resväska som du kan ta med dig när än du ska ha
katekumenatet. Ta med en egen liten resväska och gärna material att bygga med.
Vi hjälps åt och låter kreativiteten flöda.

