
Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2018

Kateket
Nytt

Sankt Botvids 
församlings 

utflykt till  
Hågelbyparken

 I detta nummer: 
¾ Biskopen välkomnar till  
 Kateketens dag
¾ Bonifatiuswerk – med ett 
  brinnande intresse 
  för Sverige



 KateketNytt nr 2 2018     3

Kära kateketer!
Återigen närmar sig Kateketens dag. Det är en stor glädje för 

mig att få inbjuda er alla till denna viktiga begivenhet. Er 

uppgift som kateket är mycket betydelsefull för vårt stift. 

Denna dag skall just styrka och uppmuntra er i er kallelse. 

Genom er får otaliga barn och ungdomar undervisning och 

insikt i den katolska tron. Ert personliga vittnesbörd hjälper 

dem också att komma Jesus närmare. Det är en av Kyrkans 

viktigaste uppdrag att förmedla tron på Jesus till det 

uppväxande släktet. Vi vet alla att det inte alltid är lätt i 

dagens Sverige, där den kristna tron inte omfattas av så 

många. Därför är min tacksamhet mot er mycket stor. Från 

stiftets sida vill vi göra allt vad vi kan för att hjälp er i ert 

uppdrag. KPN vill på olika sätt erbjuda er inspiration och 

verktyg, inte minst genom Kateketens dag.

Samtidigt som ni deltar i Kateketens dag, har den heliga 

Thérèse av Lisieux och hennes föräldrars reliker kommit till 

vår Domkyrka på sin pilgrimsfärd genom de nordiska 

länderna. Jag ber om förbön från hela denna heliga familj 

för er alla. Som kyrkolärare har Thérèse ett budskap till hela 

Kyrkan om Guds faderliga omsorg och barmhärtighet. Hon 

har levandegjort evangeliet om det andliga barnaskapet för 

många i hela världen. Må hon hjälp oss i Sverige at förmedla 

denna djupa förtröstan på Guds godhet till alla barn och 

unga människor! 

Stockholm, Sankt Eriks dag 18.5.2018 

+Anders Arborelius ocd

minst också nu med tanke på den nya Jungfru Maria kyrkan.  Vår 

församling har lämpliga lokaler för ett sådant evenemang, så det 

passade bra. 

 

Vilka förväntningar har du?

– Nu ska Södertälje bli ännu heligare, skrattar f Simon Petrus. Och 

sedan hoppas jag att Kateketens dag inte bara blir en kort entusiastisk 

dag utan att all den inspiration vi tar med oss därifrån också ska få 

komma till gagn i våra församlingar och spridas i hela landet! 

 

På vilket sätt är du själv engagerad som kateket?

– Då och då hoppar jag in som kateket när någon annan saknas, men 

annars leder jag kateketgruppen, planerar tillsammans med dem, 

stöttar och organiserar. 

 

Du har suttit med som ledamot i KPNs nämnd i några år. Hur har du 

upplevt det arbetet?

– Fantastiskt, på KPN finns kompetens och en bred, inkluderande syn 

på stiftet. Man vill se till helheten, alla grupper, orientalerna och fler. 

När arbetet planeras så vill man vara ett stöd för katekesen i alla åldrar 

och i alla församlingar, det är positivt. 

Spännande 
och lärorika år 
med katolska 
kyrkan!

Nu finns mer tid för att vara 
ute i naturen. Foto: Privat. 

För många i vårt stift var konsulenten Maj Rundström 
den första som gav Studieförbundet Bilda ett  ansikte 
när Stockholms katolska stift blev medlem i Bilda 
2010. När Maj nu snart går i pension kan hon se till-
baka på många intressanta år och samarbeten med 
olika grupper i stiftet. Maj är tidigare baptist pastor 
och hade från början ett positivt förhållningssätt som 
öppnade många dörrar i vår kyrka.
 

Kan du ge exempel på de olika grupper och föreningar du arbetat med i 

stiftet sedan 2010?

– Jag har haft förmånen att möta många under åren. Spontant tänker 

jag på SUK både nationellt och på alla lokalföreningar i Stockholms län, 

Spanska missionen, Caritas, Horizont, Mec (äktenskapsgrupp i Spanska 

missionen), olika församlingar både latinska och flera orientaliska 

grupper, prästutbildningar på Marielund och framförallt KPN. 

Är det något projekt som du särskilt uppskattade?

– Något som jag bär med mig är de olika kateketdagar som jag fått vara 

med på och den stora kateketiska kongressen 2013. Även utbildningarna 

för volontärer tillsammans med Caritas. Jag tänker på alla trevliga och 

engagerade människor jag mött i olika sammanhang. Ett tydligt uppdrag 

har varit att få berätta om folkbildningens historia, tanke och idé. 

Du är själv inte katolik, hur var det för dig att arbeta så nära den  

katolska kyrkan?

– Det har varit spännande och mycket lärorikt. Jag har uppskattat 

uppdraget och trivts riktigt bra och har blivit väl bemött i alla de olika 

sammanhang jag har varit i.

Som utomstående kan man ibland se saker lite tydligare, hur skulle du 

beskriva utvecklingen av stiftet från din horisont under dessa nästan tio år?

– Det som stiftet har ett stort fokus på är ju trosundervisning för barn 

och ungdomar. Har upplevt att man mer och mer satsar på ledare för 

dessa grupper genom utbildningar och nya olika material som ska vara 

Fader Simon Petrus hälsar 
alla kateketer välkomna 
till hans församling på 
Kateketens dag!  
Foto: Marija Kedzo.

5 snabba till  
fader Simon Petrus
Kyrkoherde i S:t Ansgar församling i 
Södertälje – platsen för Kateketens dag

Fader Simon Petrus har varit engagerad i alla praktiska förberedelser 

kring Kateketens dag som äger rum i hans församling i Södertälje. 

KateketNytt fångar honom på telefon.

Vad tycker du är viktigt med Kateketens dag?

– Att samlas runt biskopen, att dela erfarenheter med varandra, se alla 

resurser vi har tillsammans! 

 

Hur fick du idéen att Kateketens dag skulle vara i din församling?

– I KPNs nämnd har vi flera gånger talat om Södertälje som det nya 

”Jerusalem”, hur levande den kristna tron är bland människorna där, inte 

till stöd och hjälp. Man har börjat att samarbeta med Bilda. Lite 

trevande från början till att mer och mer räkna med Bilda.

Och vad händer i Maj Rundströms liv nu?

– Det som händer nu är att jag njuter av att ta dagen som den kommer. 

Har möjlighet att finnas till hands med mina fem barnbarn när det 

behövs, hämta vid förskolan, vara med vid simträning osv. Jag njuter  

i fulla drag. Jag är ofta ute i naturen, både på promenader eller på min 

mountainbike. Just nu sitter jag i vår sommarstuga i Öregrund. Sedan 

har jag fortfarande några uppdrag åt Bilda. Det fina är att jag kan välja 

hur mycket jag vill göra. Så med andra ord – jag har det mycket bra!

Ulrika Erlandsson
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Bonifatiuswerk  
– med ett brinnande intresse för Sverige

Många som köpt KPNs böcker känner igen Bonifatiuswerks logotyp, oftast följt 
av ”utgiven med stöd av Bonifatiuswerk”. Utöver bokutgivning har Bonfatiuswerk 
också stöttat större evenemang som KPN arrangerat, såsom Kateketens dag och 
Franciskusdagen. Under KPNs besök i Bonifatiuswerk under försommaren fick vi 
tillfälle att ställa frågor till dess energiske ledare, Monsignore Austen. 

Monsignore Austen, när ni förberedde er på att tillträda tjänsten som 

generalsekreterare för Bonifatiuswerk, valde ni att tillbringa flera månader 

i Sverige. Hur kom detta sig?

– Innan jag började mitt  nya uppdrag på Bonifatiuswerk var det viktigt 

för mig att som en ”praktikant” lära mig mer om landet och människorna 

i Sverige. Kyrkan i Sverige är en kyrka i diasporan men också en kyrka 

som vågar bryta ny mark.

Vad är er bild av den katolska kyrkan i Sverige idag?

– Liksom i hela Norden har katolska kyrkan i Sverige ett ungt, gästvän

ligt och internationellt ansikte. Hon är ett hem för människor från skilda 

nationer samtidigt som hon gör ett allt större avtryck i det övriga 

samhället. Mitt intryck är att kyrkan allt mer försöker stå på egna ben, 

även finansiellt. Det är en mycket inbjudande kyrka med många 

karismer, även om det naturligtvis finns utmaningar. 

Bonifatiuswerk stöttar mycket mer än bara KPN i vårt stift, vilka större 

projekt har fått stöd av Bonifatiuswerk under de senaste åren?

– Då måste jag här få nämna vårt stöd till den nyligen invigda Jungfru 

Mariakyrkan i Södertälje som ett gott exempel på kombinationen av 

gästvänlighet och internationell atmosfär. Men jag tänker också på de 

många andra kyrkor och byggnader som vi kunnat skänka ett ekono

miskt bidrag till tack vare stödet från många kristna i Tyskland. Ett 

framgångsrikt pastoralt arbete är naturligtvis också i behov av lokaler. 

Här tänker jag också på bidraget vi gav till Jesu Moder kloster i 

Mariavall, Tomelilla. 

Vilken betydelse har de många praktikanterna? 

– För mig personligen var det angeläget att ungdomar inte bara ska 

uppleva världen genom internet och böcker utan faktiskt också 

uppleva ett nytt land genom att själva befinna sig på plats. De måste ut 

i världen! Vi har haft detta projekt igång under en tid och märkt att 

praktikanternas personliga utveckling får en skjuts under sin vistelse i 

katolska kyrkan i Skandinavien. När de återvänder hem har något hänt 

med dem, de är inspirerade, modigare och mer självmedvetna. Allt 

detta är något som katolska kyrkan i Tyskland behöver. På det viset är 

praktikanternas insatser något som berikar alla inblandade. Praktikant

projektet har blivit en framgångssaga för Bonfatiuswerk.

På KPN märker vi att Bonifatiuswerk gör mycket mer än att bara stötta 

stiftet med pengar. Här verkar finnas ett levande intresse för människorna 

och livet i vårt stift, för ett ömsesidigt utbyte. Hur kommer det sig att det i 

Tyskland finns ett så stort intresse för Sverige?

– För mig är det viktigt att vi får lära av varandra. I Tyskland kan vi dra 

lärdom av hur levande en minoritetskyrka kan vara trots att man lever 

i en sekulariserad omvärld och måste klara sig med små ekonomiska 

tillgångar. Det är utmaningar som också katolska kyrkan i Tyskland 

ställs inför mer och mer. Att inspireras av världskyrkan i Sverige hjälper 

oss i Tyskland att få perspektiv i denna dynamiska omorientering som 

nu äger rum i kyrkan i Europa. Just befinner vi oss dessutom i Europa

året för kulturarv – Sharing Heritage 2018, då är det särskilt värdefullt 

att upptäcka Europas gemensamma kristna rötter. 

Hur kunde man utveckla utbytet mellan våra länder i ännu högre grad?

– Vi ska nätverka på olika sätt. Först och främst genom bönen, vi ska be 

för varandra, för tron förenar oss. Sedan ska vi fortsätta dialogen med 

varandra, regelbundet ha ett utbyte av idéer och tankar med varandra. 

Det kommer hjälpa oss att upptäcka det värdefulla i vårt gemensamma 

kristna arv.

 Slutligen vill Bonifatiuswerk, men även jag personligen, tacka för den 

ömsesidiga uppskattning som vi upplevt i allt vårt samarbete. Tänk på att 

upphöjelsen av biskop Anders till kardinal blev en stor glädje för alla 

katoliker som lever i diasporan i Nordeuropa, inte minst för oss i Tyskland!

Ulrika Erlandsson

Fakta om Bonfiatiuswerk
Bonifatiuswerk grundades av katolska lekmän i Tyskland 1849 för att stötta 

katoliker i som levde i protestantiska områden. Idag har uppdraget 

utvidgats till att omfatta även katoliker i de nordiska länderna liksom i 

Baltikum. Alla pengar till organisationen samlas in genom kollekt, privata 

donationer, exempelvis ger många tyska barn gåvor till Bonifatiuswerk i 

samband med första kommunion eller konfirmation. Man finansierar 

byggprojekt, bilar och bussar, praktikantprogrammet och stödjer katolsk 

barnverksamhet och spridning av tron. Bonifatiuswerk har sitt 

huvudkontor i Paderborn. 

Monsignore Austen leder Bonifatiuswerks arbete sedan 2008.  
Foto: Bonifatiuswerk.

Bonifiatuswerks praktikanter gör insatser i hela landet, här ser man Anna 
Nick, Raphaela Polk, Magdalena Overberg och Ricarda Clasen vid Franciskus-
dagen i Stockholm. Foto: privat.

Jungfru Maria kyrka och kulturcentrum i Södertälje byggdes med stöd av 
Bonifatiuswerk.  Foto: Anders Fredriksén.

Den Nordiska kateketkonferensen brukar träffas årligen för att utbyta erfarenheter med varandra. Denna gång blev 
konferensen inbjuden av Bonifatiuswerk i Paderborn. Foto: Bonifatiuswerk.

Bonifatiuswerks Praktikantprogram
Varje år skickas ca 20 praktikanter från Tyskland till Skandinavien och till 

Baltikum. Det gör en arbetsinsats och får samtidigt möjlighet att lära känna 

den katolska kyrkan i Norden. Praktikanternas insatser är högt skattade 

exempelvis på katolska skolor och kloster, på Newmaninstitutet, Caritas, 

KPN och i flera församlingar.
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VUXENUTBILDNING HÖSTEN 2018

Johannes-
evangeliet
Johannes-
evangeliet

Kyrkan, helgonen
och evangelisationen

Att försvara tron och 
kyrkan med förnuftet
Att försvara tron och 
kyrkan med förnuftet

Östliga liturgier –  
en inspiration för hela kyrkan

ÅH STIFTSGÅRD 5-7 OKT RÖGLE 12-14 OKT MARIELUND 19-21 OKT

EMMANUEL 
SENNERSTRAND

ULF OCH 
BIRGITTA 

EKMAN
PATER THOMAS 
IDERGARD SJ

ARKIMANDRIT 
MATTHIAS 
GRAHM OSB 

PRIS 1000:-/HELG, FÖR KATEKETER 600:- OCH UNGDOMAR (MAX 28 ÅR) 300:- 
INFORMATION OCH ANMÄLAN: WWW.KPN.SE • 08–50 557 660 • KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE

Ingen bibelbok citeras i katolska kyrkans 
katekes så många gånger som Johannes- 
evangeliet – kärlekens evangelium. Kär- 
leken har sin djupaste grund i den ende 
Gudens inre liv. I kursen uppmärksammas  
  bl.a. Johannes särskilda  
  förtrogenhet med  
  Jerusalem.

Vi vill utifrån vårt perspektiv och den and-
liga resa vi gjort, samtala om den upptäckt 
Kyrkan var för oss och de rika skatter som 
finns där för oss alla. Vi kommer också 
beröra några helgons liv som betytt mycket  
      för oss.

Kursen vill bidra till en bättre förståelse för 
apologetik i vår tids evangelisation. Några 
av de frågor som behandlas är vad alla 
kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför 
kristen tro är förnuftig och relationen  
     tro-vetenskap. Före- 
     läsningar varvas med
     praktiska övningar.

I katolska kyrkan i Sverige finns flera 
orientaliska riter med en andlighet som går 
tillbaka till apostlarnas tid och som ännu 
förmår öppna helt nya horisonter i synen 
på människan – levande tecken på Jesu 
       Kristi närvaro mitt 
       ibland oss.

AN S G A RW E R K

OMBERG 7-9 SEP

Kateketens dag

Lördag 29 september 2018 kl 9.30–17
S:t Ansgars kyrka i Södertälje
Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår 
biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som 
kateketer. Jesus Kristus är centrum i all katekes 
och vi är alltid på väg med honom. 
Särskild gäst är fader Michel Remery, 
författare till boken Twittra med Gud. 

             

Delta i givande möten, 
intressanta workshops och 
den högtidliga mässan som 
avslutar dagen, då kardinal 
Arborelius ger en särskild 
välsignelse till kateketer. 

På väg med Kristus

Sista anmälningsdag  
25 augusti: www.kpn.se
Tfn 08-50 557 660

Ny video om den helige Ande
Nu finns en ny video i serien ”Katolskt för nybörjare”. Denna gång 

om den helige Ande. Filmerna i serien är 2–3 minuter långa, har 

humor och är ändå kärnfulla. Upptäck fler på www.kpn.se!

”I försoningens tecken”
Konsulent Rauha Navarro Marttinen från KPN håller i 

denna kurs som tar upp ämnet försoning, en central 

fråga i katekesen. 

Luleå, Josef Arbetarens församling

25 augusti, kl 10–15 och

Helsingborg, S:t Clemens församling

15 september, kl 10–14

Kettmetoden – ett sätt att öka barnens 
delaktighet i församlingens katekes
KPN har bjudit in Petra Bungarten, katolsk församlings

pedagog från Tyskland som under senare år hållit i 

uppskattade kateketkurser i Finland. Petra är känd för att 

arbeta med den så kallade ”Kettmetoden”, en kreativ 

katekes där man använder dukar och arbetar interaktivt 

med barnen. Petra kommer tala engelska och Ulrika 

Erlandsson tolkar kursen till svenska. För det mesta av 

tiden kommer vi att arbeta praktiskt under Petras ledning.

Vigselförberedande kurs:  
Vi ska gifta oss!
Kursen vänder sig till blivande äkta par och presenterar 

den katolska synen på äktenskapet. Här tas upp: hur 

man bygger en stark och sund relation som varar livet 

ut, äktenskapet som sakrament, kommunikationens 

betydelse för en livslång relation samt en introduktion 

till ”kroppens teologi”.

Kursledare: Mickaëlle och diakon Sten Cedergren 

Stockholm, Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

Lördag 13 oktober, 10–16

Anmäl er senast 4 oktober på www.kpn.se och betala 100 kr per person 

(inkluderar lunch) till Bg: 1192053 (ange ”äktenskapskurs 2018”)

Konvertitreträtt med kardinal Arborelius
Biskop Anders erbjuder en reträtt för konvertiter. Till reträtten inbjuds både de 

som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion. 

Stockholm, Stiftsgården Marielund

9–11 november 2018

Pris: 1270 kr

Alla KPNs kurser ges i samarbete  
med Studieförbundet Bilda

Ulf och Birgitta Ekman föreläser på sin kurs ”Kyrkan, helgonen och 
evangelisationen” på Marielund under våren 2018. Foto: Birgitta Ekman.

KPN:s kurser

Petra är katolsk församlingspedagog från 
Tyskland som arbetat med både katolsk religions-
undervisning i skolor och med barnkatekes i 
församlingar i Paderborn, Köln och Aachen. 

Sedan 2015 har hon i samarbete med Bonifatiuswerk 
hållit uppskattade kateketkurser i Finland där hon 
nu har biskopens uppdrag att leda kateketernas 
och lärarnas utbildning och ta fram nytt 
kateketiskt material. 

ANMÄLAN SENAST 
DEN 19 OKTOBER 2018 till  
KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE 
08–50 557 660 • www.kpn.se

KURS FRÅN KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

En kurs för er som planerar att gifta er i katolska kyrkan  
LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER 2018 HOS KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN, STOCKHOLM 

KURSINNEHÅLL 
Kursen Vi ska gifta oss behandlar 
•  den katolska synen på äktenskapet  
•  hur man bygger en stark och sund relation 
 som varar livet ut  
• katolsk människosyn och äktenskapet 
 som sakrament  
• kommunikationens betydelse för en 
 livslång relation  
• en introduktion till ”kroppens teologi”  
• möjligheter och utmaningar i familjelivet

ANMÄLAN OCH KOSTNAD 
Anmäl er senast 4 oktober på www.kpn.se och betala 100 kr per person (inkluderar lunch) till bg 119-2053. 
Ange ”Äktenskapskurs 2018”

 KURSLEDARE 
 Mickaëlle och diakon   
 Sten Cedergren är gifta  
 och har tillsammans
	 sedan	flera	år	förberett	
 par för äktenskap i   
 domkyrkoförsamlingen    
TID OCH PLATS 
Lördag 13 oktober 2018, kl 10-16
Katolska Pedagogiska Nämnden
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm 

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN • WWW.KPN.SE • 08-50 557 660 • KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE

GDPR
KPN följer självklart den nya dataskyddsförordningen GDPR. Bland annat innebär det att 
vi förtydligar och förstärker skyddet för de personuppgifter vi fått förtroendet att 
förvalta. De personuppgifter vi har i vårt register gäller främst mottagare av KateketNytt 
och kursdeltagare på våra kurser. Meddela oss gärna om ni bytt adress eller önskar avstå 
från att få fler nummer av tidskriften. På KPNs hemsida finns en mer utförlig information 
om hur KPN följer den nya förordningen.

          

       
       Hur kan jag vara en ledare som hjälper barn och ungdomar till levande            
       tro? Tillsammans  söker vi svaren. KPNs kurser tar upp lek,                            
       drama, pyssel, livsbejakande pedagogik, KPNs material.

 
       
       

       

Luleå
Josef Arbetarens kyrka 

Lördag 25/8 2018
kl 10-15

Kursledare
Rauha 

Navarro Marttinen

         

 ”I försoningens tecken” 

   
Sista anmälningsdag
en vecka innan kursdagen
Anmäl dig på www.kpn.se
Tfn 08-50 557 660

Kateketkurs

Göteborg, Kristus Konungen

27 oktober, 9.30–16

Kostnad: 100 kr

Anmälan senast 19 oktober på 

KPNs hemsida
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Fakta

Stiftets ungdomskonsulent  
Elin Jönsson

Våga drömma!

Elin brinner för olika former av ungdomsarbete.

Elin arbetade som lärare på en gymnasieskola i Malmö men fick med 

kort varsel bryta upp och flytta till Stockholm för att arbeta med 

ungdomsfrågor i stiftet. Det var i början av hösten 2017. Boendet fixade 

hon på kreativa sätt och till sist landade hon i en pytteliten röd stuga på 

25 m2, men trädgården är stor.  

Vi sitter vid Skeppsbrokajen i ett bländande solsken. Elin berättar om 

hur Emanuel förening i Skärholmen bjöd in alla andra SUKs lokalföre

ningar i Stockholm för en dag med mässa och aktiviteter. Elin gladde 

sig åt de över 100 ungdomar som så kunde träffa varandra. ”Bara någon 

kommer med initiativet så hänger andra på!” Det är hennes dröm att 

det i framtiden kunde bli en mångfald av initiativ som gärna får vara 

lokala men som ändå betonar den stora gemenskapen och samhörig

heten. ”Gärna så att ungdomarna själva är drivande och att de äldre har 

en stöttande funktion.” Nyckeln till detta, tror Elin, är ledarskapsutbild

ningar och att ungdomarna får möjligheten att träna i att ta ansvar. På 

detta viset kan de upptäcka och förverkliga sina drömmar. 

I egenskap av stiftets ungdomskonsulent fick Elin chansen att delta  

i försynoden i Rom. Där fick hon spännande input om ungdomsarbete 

från olika delar av världen. Hon träffade Sean från Skottland som 

tillsammans med två andra hade skapat ett coachningsprogram. De 

söker upp, engagerar och utbildar frivilliga som sedan startar upp ett 

lokalt ungdomsarbete. Detta sätt att arbeta kan fungera även i Sverige, 

tror Elin. 

Elin är samordnare för stiftets ungdomspastorala team, som är stiftets 

resurs för ungdomspastoral och som förutom henne själv består av 

stiftsungdomsprästerna och stiftsungdomssystern. Allt bygger på 

samarbete. Elins viktigaste uppgift just nu är att arrangera regionala 

konfirmandläger så att även de mindre församlingarna får möjligheten 

att erbjuda sina konfirmander en härlig lägerupplevelse som förbere

delse inför mottagandet av konfirmationens sakrament. ”Läger är en 

bra form för att skapa gemenskap som kan bli djup och långvarig även 

om själva lägret är kort. Att möta jämnåriga som delar tron är viktigt för 

ens kristna mognad.” Konfirmanderna på ett läger i Skåne fick chansen 

att ge feedback. Någon skrev: ”Detta gillade jag – att träffa nya 

människor, komma närmare Gud och lära mig mer.”

Att träda in i en helt nyinrättad tjänst har sina utmaningar innan 

hjulen har börjat rulla och rutinerna skapats. Men Elin ser ljust på 

möjligheterna. Hon har fått ta emot mycket av kyrkan och kristet 

ungdomsarbete i många olika former och brinner därför för utveckling 

av ungdomsarbetet. Mer av det goda! 

Vilka utmaningar ser du i framtiden? Elin svarar: ”Utmaningen är att 

inte fastna vid en minoritetsidentitet där vi blir rädda för omvärlden 

och slutar att vara i dialog med andra aktörer i samhället. Vi katoliker 

måste samverka med alla goda krafter i samhället.”
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