
 Katekes berör barn, ungdomar och vuxna – 
vi ska fördjupa våra kunskaper om tron 

under hela vårt liv.

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) 
har biskopens uppdrag att stödja och 

utveckla den kateketiska verksamheten.

KPN ger ut material om katolsk tro 
för olika åldrar, arrangerar trosfördjupande 

kurser för vuxna och fortbildning av kateketer. 

ORGANISATION 
KPN består av en nämnd och ett kansli. Ledamöterna 
i nämnden är utsedda av biskopen och har det över-
gripande ansvaret för verksamheten. Här finns 
representanter från nationella grupper, församlingar, 
SUK, samt präster och lekfolk med särskilt engagemang 
för katekes. Ordförande är Ulrika Erlandsson. Det verk-
ställande organet är KPN:s kansli.

KONTAKT 
postadress  besöksadress
Katolska Pedagogiska Nämnden  Brunnsgränd 4, 4 tr
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum Gamla stan
Box 2150  Stockholm
SE–103 14 Stockholm  Besök oss gärna! 
telefon  e-post
08-50 557 660  kpn@katolskakyrkan.se

VÅR HEMSIDA  
KPN:s hemsida www.kpn.se är en värdefull resurs för alla 
kateketer. Här kan man smidigt anmäla sig till kurser 
och hitta mängder av material – inklusive gratis resurser 
till kateketer genom söndagens evangelium för barn, 
pysselidéer, förslag på drama, bilder att färglägga, videor, 
tips på lekar...



VUXENUTBILDNING 
KPN organiserar helger där  
alla är inbjudna till att lära  
sig mer om kyrkans tro. Kurserna erbjuds på Marielund  
(Stockholm), i Rögle kloster (Lund), i Heliga hjärtas kloster  
   i Omberg samt på Åh stifts-
   gård utanför Göteborg. Varje  
   kurs kommer till varje plats  
      vid ett tillfälle.
 
                                   KATEKETKURSER 
   Är du kateket eller funderar 
på att bli? Då är du välkommen till KPNs kateketutbild-
ningar där även ungdomsledare kan få inspiration. Här 
ges grundläggande teologiska och pedagogiska kunska-
per. KPN kan också skräddarsy kurser för församlingens 
behov – ta gärna kontakt med kansliet om du har idéer.
 
KATEKETENS DAG 
Vartannat år arrangerar KPN Kateketens dag. Det är en 
dag då biskopen samlar alla kateketer i landet för att tacka 
dem för deras insats.
 
FRANCISKUSDAGEN 
Vartannat år arrangerar KPN 
Franciskusdagen i Kungs-
trädgården i Stockholm. 
Kardinalen firar mässa 
med djurvälsignelse och 
därefter blir det familje-
fest i hela parken.
 
ÄR DU KONVERTIT? 
Varje år arrangerar KPN en särskild reträtt för konvertiter 
under ledning av kardinal Anders Arborelius.
 

PUBLIKATIONER 
KPN bedriver förlagsverksamhet med ett brett utbud av 
publikationer, tänkta att användas för att sprida kun-
skap om katolska kyrkans tro för både barn, ungdomar 
och vuxna. Mycket av det vi ger ut används i församling-
arnas och missionernas trosundervisning. Beställ direkt 
från hemsidan, genom mejl eller telefon.     

          

KATEKETNYTT 
Alla kateketer och intresserade
kan få KateketNytt – kateketernas 
egen informationstidskrift, som  
utkommer med tre nummer per år – 
hemskickad. Kontakta gärna kansliet.      

STUDIEFÖRBUNDET BILDA 
KPN genomför alla kurser och events i 
samarbete med Studieförbundet Bilda. Biskopen har 

rekommenderat varje församling och 
mission att rapportera sin verksamhet till 
Bilda.         

KPN FINNS PÅ FACEBOOK 
Bli gärna medlem i facebookgruppen Kreativa  
kateketer. Här utbyter kateketer många bra idéer  
med varandra och du får snabb info om senaste nytt 
från KPN.

 VIDEO – TRE MINUTER MED HUMOR! 
KPN har publicerat en serie videofilmer:  
Katolskt för nybörjare. Det är korta, tecknade  
filmer på ca tre minuter som förklarar tron för  
alla åldrar. På KPN:s hemsida hittar du bland 
annat: Dopet, Helgonen, Uppståndelsen, Sakra-
menten, Den helige Ande, Påven, Änglar, Bibeln, 
Typiskt katolskt, Eukaristin och Tio Guds bud.

SÖNDAGENS EVANGELIUM FÖR BARN 
Varje söndag hör vi ett särskilt  
evangelium i mässan. På KPN:s hem- 
sida får du tips på hur du kan göra 
söndagens evangelium levande för 
barn. Här ges en förklaring på evange-
liet samt förslag på aktiviteter, bilder  
att färglägga och passande sånger. 

PYSSEL, KORSORD, LEKAR, DRAMATISERINGAR 
OCH MYCKET MER 
Behöver du bilder att färg-  
lägga, förslag på pyssel,  
korsord, dramatiseringar  
eller lekar – titta in på  
Resurser under hem- 
sidan, där finns ett rikt  
material att ladda ned 
direkt – helt gratis.


