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Äntligen: Katolsk barnbibel!
Under sommaren nåddes vi av en glad
nyhet: Vår biskop Anders skulle få kardinal
värdigheten. Biskopens personliga kvalifika
tioner, hans fromhet och enkla leverne samt
hans ansträngningar inom det ekumeniska
arbetet har säkert gjort ett djupt intryck hos
påven Franciskus. Vi lyckönskar kardinal
Arborelius, biskopen till vår lilla skara av
katoliker, och vi lyckönskar oss själva. Vi är få
»Jubel, David har slagit ned Goljat!«

men vi är viktiga, inte bara i svenska samman
hang utan för katolska kyrkan i stort. Vi har en
– om inte unik så i alla fall sällsynt – erfarenhet
av mångkulturellt integrationsarbete. Våra
erfarenheter kan bli vägvisare även för andra.
Vi har alla skäl att fira kardinal Arborelius och
med stolthet berätta för barn och ungdomar
om det stora i hans utnämning.
Nu när höstterminen börjar önskar vi på KPN
kateketer och ungdomsledare inspirerande
möten med barn, ungdomar, vuxna och med
varandra. Vi hoppas se er på våra kateketkurser
och på Franciskusdagen. Låt elden brinna!

Rauha Navarro Marttinen

K

ateketer och församlingar har länge frågat efter en katolsk
barnbibel och nu kan vi presentera Bibeln för små och stora.
I 33 berättelser från Gamla och Nya testamentet får man komma

nära Guds ord. Här finns stora, uttrycksfulla illustrationer, ofta med någon
liten humoristisk detalj. Illustratören, den holländska konstnären Marijke
ten Cate har fångat starka känslor som exempelvis den besvikelse och
bitterhet den förlorade sonens broder kände, drottning Esters
förväntningar eller den unge Davids triumf. Det gör att Guds ord blir

»Alla vill lyssna till Jesus«

levande och vi lättare kan ta berättelserna till oss. Boken har ett stort
format (23cm x 25 cm) vilket gör den lämplig att läsa och berätta ur för
barngrupper.
Lämplig ålder: 4–10 år
Pris 150 kr
Ur Biskop Anders förord:
Vi är alla Guds barn. Vi är alla föremål för hans kärlek och omsorg. Vi är alla
viktiga i hans ögon. Gud vill komma i kontakt med oss för att visa oss hur
högt han älskar oss …

»Men när han kommer hem … då slaktar du gödkalven!« (Bilden är beskuren.)

De av Guds barn som är lite yngre vill nog gärna att det inte bara är en
massa ord utan också bilder som gör det lättare att förstå vem Gud är och
vad han vill göra för oss. Denna Bibel är för dem. … Det är bra att börja varje

»Den unga Ester gör sig fin inför mötet med kungen« (Bilden är beskuren.)

kapitel med en liten bön: »Gud, öppna mina öron och ögon och mitt hjärta
för vad Du vill säga mig.« När vi har läst färdigt ett avsnitt kan vi be: »Tack,
Gud för att du har visat mig vem Du är och hur mycket du älskar alla
människor.«
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Anna och Edward
– syskon med sinne
för det katolska!
Anna Dunér är just nu aktuell på KPN med den kommande helgonboken
”I helgonens värld” och årets adventskalender. Edward Blom har nyligen gjort
KPNs video om bikten ”Katolskt med Edward Blom”. Anna och Edward är syskon
och trots fulltecknade almanackor och liten nyfödd bebis (grattis till Edward,
pappa för andra gången) så lyckades vi samla dem till en intervju. Anna och
Edward är katoliker i den nionde generationen i Sverige, vilket är mycket
ovanligt. Det blev ett öppenhjärtigt och livligt samtal med två syskon som har
ett starkt engagemang för frågor om tron. Vi satt hemma hos Edward och med
i bakgrunden fanns även hans fru Gunilla, två-årige sonen Melchior och den
lilla nyfödda Wilhelmina.

edward

En fråga till Edward: varför ville du göra en video

Jo, redan i skolan hade jag flera lärare som var

om bikten med KPN?

negativa till katolicism. I högstadiet frågade
en lärare om jag hade »katolsk smörja i

Sedan barnsben har man ju lärt sig att man

öronen« (»Detta borde du ha anmält«, inflikar

inte säger nej om en nunna eller präst ber om

storasyster här). Nu som vuxen har jag fått

hjälp … Och det gäller ju hela kyrkan: att man

negativa reaktioner på nätet. Många gillar mig

försöker vara till nytta om man kan. Idag får

på nätet men de kan skriva: »Jamen trist att

jag dock så extremt många förfrågningar om

han är katolik bara, han är inte fullt så trevlig

att hålla föredrag eller andra framträdanden

som han verkar, på Facebook kommer hans

både utom och inom kyrkan att jag tyvärr

duktigt grundarbete av jesuiterna! Sedan

katolska inslag också …«. Ungefär som jag är

måste tacka nej till väldigt mycket, och får

läser jag ju även andlig litteratur och har gått

en bluff eftersom jag trots allt är katolik (typ

välja det viktigaste. Videon om bikten kändes

på reträtter med biskopen och andra genom

reaktionär, suspekt mörkerman). Sedan finns

som ett bra sätt att nå ut till många, att

kvalité. Sedan är det fascinerande att skriva

åren. I en tidigare utgåva av Oremus står det

idag en totalt ointellektuell ateism som bara

använda mitt kändisskap på ett vettigt sätt.

om helgon, de är så häftiga människor, man

att ens religiösa tro ska hålla samma takt som

går ut på att håna och förlöjliga kristna. Så fort

Bikten är en viktig sak att föra fram.

blir mer och mer engagerad ju mer man

allmänbildningen, så då är man ju tvungen att

jag skriver något kristet kan det bli en

förkovra sig …

reaktion som »tror du på tomtar och troll

Jag har sett att du ibland skriver på FB när du

också?«, vilket jag tycker är så lågt och

varit och biktat?

Favorithelgon?

skriver om dem, det har varit väldigt roligt.

Ni har båda varit tydliga med er katolska

ointellektuellt. Det finns andra ateister som

tillhörighet även i det offentliga. Hur har ni

trots allt är mer seriösa, t ex känner jag

Ja det händer, före jul och påsk för att visa att

edward

upplevt det, har ni fått reaktioner?

Christer Sturmark lite grand, jag möter honom

festen ännu inte har börjat utan att fastan och

Ignatius av Loyola! Båda barnen har fått namn

Hur kommer det sig att ni har så goda kunska-

edward

på kändisfester ibland och vi kan ha en bra

förberedelserna ännu pågår – och folk brukar

efter ett jesuithelgon. Melchior har fått

per om den katolska tron?

Först och främst växte vi upp i ett katolskt

anna

dialog. Men annars är det ändå förhållandevis

tycka bikt är spännande. Överhuvudtaget

namnet Aloysius som fjärde namn efter

hem. Men sedan fick vi ju en ganska gedigen

Människa mot människa har jag egentligen

ok, det har inte skrivits något negativt om

brukar jag försöka smyga in lite saker från

Aloysius Gonzaga, (+1591 i Rom), en italiensk

anna

undervisning i församlingen också, i S:ta

bara fått positiva reaktioner. Men däremot så

mina katolska värderingar i någon tidning.

kyrkoåret på mina sociala medier. Att bli känd

jesuit känd för att ha gett sitt liv för de

Man måste helt enkelt skaffa sig kunskaper

Eugenia. Jag började när jag var sex år och

undrar jag ibland när det gäller mitt författar

Jag får ofta försvara mycket som katolik. En

är en väldig fara. Det är något osunt i det och

pestsmittade. Sedan har vår dotter Wilhelmina

när man tillhör en minoritet, man får frågor!

gick varannan lördag till jag var femton (»Det

skap. Det känns som om mina barnböcker har

scout behöver inte försvara de övergrepp som

man riskerar att bli väldigt högmodig. Då är det

Loyola som fjärde namn.

Det är en fördel tycker jag att man måste ta

var verkligen bra« flikar Anna in). Det var

placerats i ett fack, jag ses som en kristen

sker i scoutrörelsen, men som katolik som

bra om jag i alla fall kan använda kändisskapet

reda på saker om sin tro. Och sedan är det ett

välskolade jesuiter som lärde oss mycket,

barnboksförfattare och det tror jag kan ha

görs man ansvarig för allt det negativa som

till något gott: att »normalisera« kristendomen

anna

stort intresse hos mig och då har jag haft tur

t.o.m. argumentationsteknik! Prästerna själva

begränsat spridningen av mina böcker.

händer i kyrkan.

och sprida lite kunskap om den.

Jag har Don Bosco, det har jag alltid haft. Jag

när det gäller mina uppdrag för KPN. Mina

var med, även senare i ungdomsföreningen

Många drar öronen åt sig när de får veta att

stora intressen är just kyrkan och barnlittera

fanns prästen oftast med. Både Anna och jag

man är en kristen författare. (»Inte minst efter

tur och de passar ihop på när man jobbar åt

gick sedan i p Carls söndagsklubb där vi

att du medverkade vid en bok om abort«,

KPN! Sedan har jag lärt mig mycket genom att

diskuterade både filosofi och teologi efter

inflikar Edward). Men jag är ändå glad över att

vara kateket. Alla frågor man får gör att man

mässan. Jag har gått alla p Carls kurser, samt

ha fått göra min röst hörd genom t ex KPN

Vi behöver föredömen i vår tid! Det är också

är tvungen att läsa på ordentligt innan.

kurser hos de andra jesuiterna. Så det är ett

och Katolskt magasin.

viktigt att ge ut kristen barnlitteratur med god

ne
I h e lg o

tänker på hur fint han jobbade med barn, hur

Favorithelgon

En fråga till Anna: Varför var det viktigt för dig

han alltid såg det positiva hos dem. Han är ett

att skriva I helgonens värld?

modernt helgon, det finns foton och mycket
skrivet om honom.

Ulrika Erlandsson

d
n s v ä rl

ér
Anna Dun er
Räd
Andréa

Don Bosco

anna dunér
Barnboksförfattare, bibliotekarie och mångårig

edward blom

kateket. Har skrivit flera av KPNs böcker, bland

Edward Blom är gastronom och kulturhistoriker

annat Guds folk på vandring (bok 4) och Det glada

och syns en hel del på TV och i sociala medier, ofta

budskapet (bok 5). Just nu aktuell med I helgonens

i sammanhang som har med mat och historia att

värld och årets adventskalender om Franciskus,
Guds lille fattige.
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göra. På youtube kan man t ex se hans video,
Aloysius Gonzaga

Så satte katolikerna prägel på Stockholm.
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Lördag 23 september 2017
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Nilen

Franciskusdagen
i Kungsträdgården
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❦ Förprogram på stora scenen kl 10.45

Karta över heliga landet

❦ Familjemässa med biskop Anders Arborelius kl 11

Både präster och kateketer har efterfrågat en karta över heliga landet att

❦ Välsignelse av djur

ha som stöd i undervisningen. Nu är den här! KPNs egen illustratör,

❦ Medverkan av teatergruppen Kors i taket

Rauha Navarro Marttinen har ritat. På ena sidan finns heliga landet på

❦ Gratis ponnyridning och fika för barn

Jesu tid och den andra sidan visar Gamla testamentets värld. Perfekt för

❦ Bokbord och utställningar – spännande gäst

undervisningsgrupper men också vacker att hänga på väggen.

❦ Seminarium: Kyrkan och djuren – duett eller duell?

Inplastad, A-3, pris 50 kr.

S:ta Eugenia kl 13

Särskilt inbjudna är familjer (med husdjur!)
och kateketer med barngrupper!

Twittra med Gud – äntligen!
Här har ungdomar ställt över 200 frågor om kyrkans tro. Författaren f Michel
Remery har givit svar i form av Tweets, men har sedan också utvecklat svaren i

Reträtt för konvertiter

Grupper ombeds anmäla sig senast den 8 september
till kpn@katolskakyrkan.se

lite längre avsnitt. Exempel på frågor: Måste jag följa alla regler i Bibeln? Bör jag
vara rädd för skärselden? Vad var motreformationen? Varför var korstågen

Biskop Anders Arborelius, vår egen kardinal, kommer att ge en reträtt för alla

våldsamma? Varför opponerade inte kyrkan mot nazisterna? Hur är det med

som nyligen konverterat eller som ser fram emot sin konversion. Marielund,

mirakler, magi och det ockulta? Vad är kloning? Boken är rikt illustrerat och

1–3 december. Kostnad: 1270 kr. Kursen ges i samarbete med Bilda.

fungerar som ett lexikon kring kyrkans lära och liv. Pris: 150 kr

Katolska Pedagogiska Nämnden
www.kpn.se

VUXENUTBILDNING HÖSTEN 2017
Kunskap på väg – Trosfördjupning för vuxna

Doften av rykande vekar –
reformationen ur folkets
perspektiv
F. Magnus Nyman
P. Fredrik Heiding SJ
Omberg - Heliga hjärtas kloster
8-10 september
Exodus –
Andra Moseboken i judisk och
kristen tradition
Emanuel Sennerstrand
Stockholm - Marielund
6-8 oktober

Kostnad: Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000kr/helg.
Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.
Information och anmälan www.kpn.se
Tfn 08-50 557 660
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Välkommen till
Katekethelg i Skåne

ÄLSKADE
HELGON!

Maria i kult, konst och
samhällsvision
Lovisa Bergdahl
Ljungskile - Åh Stiftsgård
6-8 oktober

Helgonen – så olika – och ända leder de oss alla närmare
Guds barmhärtighet!

De eukaristiska bönerna
P. Klaus Dietz SJ
Lund – Rögle kloster
13-15 oktober

Kursledare: diakon Björn Håkonsson
Tid: 25-27 augusti 2017
Plats: Missionsgården Strandhem, Örkelljunga, 5 mil från Helsingborg
Alla kateketer - nya och erfarna - är välkomna!
Pris: 1000 kr
Sista anmälningsdag
11 augusti till
kpn@katolskakyrkan
tel 08-50 557 660

Vi älskar kyrkans helgon för vi känner igen oss själva i deras liv, deras
strävanden och mänskliga erfarenheter. Vad är egentligen de heligas gemenskap? Hur går en helgonförklaring till? Lär dig mer om helgon och få
pedagogiska verktyg som du kan använda i din katekes. Inspireras av gemenskapen med andra kateketer och njut av kursgården Strandhem som är
vackert belägen vid en sjö.

KATEKETKURSER
Barn- och ungdomsledare välkomna

HÖsTEN

2017

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

Malmö

Linköping

Vår Frälsares församling
28/10 kl 9.30 - 13.00 + lunch

Sankt Nikolai församling
28/10 kl 9.30 - 13.00 + lun
ch
(fika kl 9.00)
Kursledare:
Rauha Navarro Marttinen
Carina Björklind

Stockholm Gamla stan
Johannes Paulus II
Pastoralcentrum
11/11 kl 9.30 - 13.00 + lunch
Kursledare:
Ulrika Erlandsson

Sista anmälan en vecka innan kursstart
www.kpn.se
Tfn 08-50 557 660
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Marcus Grunditz,
ministrantledare
S:t Lars katolska församling, Uppsala
Marcus arbetar som kassör för Sveriges Unga Katoliker. Han räknar
pengar samtidigt som han ser upp till den helige Franciskus av Assisi
som vågade släppa det gamla livet och radikalt började leva i fattigdom
och enkelhet, vandrande i byar och skogar.
Marcus har 18 års erfarenhet av att tjäna vid altaret.

Marcus fick redan som femåring erfarenhet av att ministrera i
Svenska kyrkan. Det var naturligt för honom att bli ministrant även

låter minstingar ministrera vid familjemässor. De liturgiskt pampigare

i Katolska kyrkan när han som 8-åring blev upptagen i dess fulla

gudstjänsterna är mer krävande, men där är också ministranternas roll

gemenskap. Redan som tonåring började han hjälpa ledaren för

oersättlig. »De kan inte genomföras utan ministranternas hjälp.« Marcus

ministrantverksamheten och nu är han ansvarig för den.

lär ministranterna teori, låter dem öva praktiskt och glömmer inte att
leken är viktig. Ibland gör gruppen något helt annat utanför kyrkan.

Jag har flera gånger hört att ministrantgruppen är en plantskola för
blivande präster. Marcus bekräftar detta: »Jag tror att ingen pojke kan

Mässans betydelse för Marcus kristalliseras i hans ord: »Mässan är den

låta bli att tänka på tanken när han från nära håll ser vad prästen gör.«

mest konkreta gestaltningen av den kristna gemenskapen… Det blir en

Men han betonar att ministranttjänsten kan hjälpa även flickorna att

fysisk gemenskap med Kristus och hela församlingen runt altaret.«

upptäcka en kallelse i kyrkan: De kan till exempel tjänstgöra som

Marcus betonar ordet »fysisk« och tanken förs vidare till inkarnationens

sakristan, lektor, kateket eller bli ordenssyster. Barn och ungdomar lär

mysterium. Visst, Marcus, det måste vara stort att få tjänstgöra som

känna Gud på ett speciellt sätt genom att lära sig mässan. De som

ministrant! Men jag kan inte låta bli att undra om han själv på allvar har

ministrerar förstår helt enkelt bättre vad som händer.

funderat på prästkallelsen. Han ler: »Det har jag …« Idealet för Marcus
är att förena ett liv i bön med ett aktivt liv i samhället. I Marcus finns

Barn som har svårt att sitta stilla kan känna en större delaktighet som

visst något av en Kristi andliga soldat iklätt i en franciskankåpa. Vem vet

ministranter och blir då lugnare. Marcus anser att så gott som alla barn

vad som händer i framtiden! Han har funderat på konsten att predika:

kan ministrera. De som nervöst biter naglarna kan få en psalmbok i

»Den bästa predikan är när prästen använder samhället för att förklara

handen eller pilla med ett cingulum. I Sankt Lars kyrka sitter ministran

evangeliet eller evangeliet för att förklara samhället.«

terna åt samma håll som andra i församlingen, vilket gör det lättare

Rauha Navarro Marttinen

även för livliga åttaåringar att ministrera. Alla ser inte allt de gör. Marcus

Fakta
KateketNytt utges tre gånger om året av

Adress: Johannes Paulus II:s

Stöd KPN!

Katolska Pedagogiska Nämnden.

Pastoralcentrum

Det här numret av KateketNytt går som

Redaktion: Ulrika Erlandsson (ansvarig) och

Brunnsgränd 4, 4 tr

vanligt till alla kateketer som vi har adressen

Rauha Navarro Marttinen.
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till. Ge oss gärna information om nya
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kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan
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göra det genom att betala in en frivillig
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