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Att vandra med varandra
i en synodal kyrka
Unga världen över lever under olika omständigheter
Ungdomar samlade under försynoden till ungdomssynoden i Rom,
oktober 2018. Foto © Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet.

och det är vanskligt att se dem som en homogen grupp
med gemensamma intressen eller egenskaper. De är
personer kort och gott. Men något som dokumentet lyfter
fram är att många unga går igenom en särskilt intensiv

Jesus lyssnar på sina
lärjungar. ”Vandringen
genom Galiléen”
av Olle Hjortzberg.
Foto: © Per Myrehed.

En lyssnande kyrka
Hur mycket förstår en 8-åring? (eller 10, 11, 12 …-åring) är en fråga
jag fått flera gånger på KPNs kateketkurser. Mitt svar blir alltid:
lyssna på barnen i din grupp, hjälp dem att komma till tals och ställa
frågor och utbyta tankar och känslor, så får du veta hur 8-åringen i
just din grupp upplever sin värld och hur du på bästa sätt kan knyta
an med det glada budskapet. Slutdokumentet från ungdomssyno
den talar om en lyssnande kyrka och låter sig inspireras av berättel
sen om lärjungarna på väg till Emmaus. Det var då Jesus ställde
frågan: ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?”

Ungdomsfrågor är just nu centrala frågor för
katolska kyrkan, inte bara med anledning av den
världsvida övergreppskultur som sedan i somras
blivit smärtsamt uppenbar, utan också med tanke på
Världsungdomsdagen som i januari firades i Panama
som en global trosmanifestation för unga och inte
minst höstens biskopssynod som hade temat ”Unga,
tron och att urskilja kallelser”. Hur kan denna synods
reflektion vara relevant för oss i Stockholms katolska
stift, och vad säger den om kateketens roll för unga
som vill växa i tron och upptäcka sina kallelser?

B

iskopssynodens slutdokument, som sammanfattar var

period av mer eller mindre fria livsval, där de väljer vilken
typ av gemenskap de vill ingå i, hur de ska försörja sig och
hur de tänker om sin existens ursprung och meningen
med det liv de fått. Här är kyrkan kallad att erbjuda
medvandrare som kan lyssna till de unga och ge vägled
ning utifrån kyrkans samlade troserfarenhet. Dessa
medvandrare ska likt Filippos (jfr Apg 8:26-40) vara lyhörda
för Andens ledning, inte skygga för ogästvänliga miljöer,
vara redo att bygga relationer med nya människor och
ställa frågor om ämnen som kanske annars inte skulle
komma på tals. De ska alltså ställa sig i Guds och medmän
niskans tjänst, och sen ha modet att ödmjukt stiga åt sidan.

”Idag kallar Jesus oss, han som är vägen, sanningen och livet.” Påven under Världsungdoms
dagarna i Krakow, 2016. © Servizio Fotografico – Vatican Media

Mer specifika kvaliteter hos en medvandrare är någon
som är balanserad och inlyssnande, en person som hämtar

För att utveckla dessa personliga kvaliteter och reflekterande

styrka i bönen och som känner sina egna begränsningar och svagheter.

förhållningssätt ska kyrkan erbjuda utbildning och kontinuerligt stöd åt

generalförsamlingens samtal landade under synoden i Rom

På så vis kan medvandraren undvika fördömande eller medhårsstryk

medvandrarna. Någon som ger mycket åt andra behöver själv trygga

3–28 oktober 2018, är en text på omkring 55 sidor som riktar sig

ande attityder och istället vara det stöd den unga behöver. Medvandra

strukturer omkring sig som ger omsorg och vägledning. Att slå följe

till alla stift för att vägleda utvecklingen av det lokala ungdomspastora

ren ska också visa respekt för personens frihet och de val han eller hon

med unga är ett viktigt uppdrag som kräver förberedelse, vishet och ett

ju en grundhållning vi bör ta med oss genom hela livet. Särskilt vi

la arbetet. Dokumentets struktur har hämtat inspiration från Lukas

gör och undvika osunda bindningar (jfr dokumentets punkt 102).

större kyrkligt nätverk som kan bekräfta och stärka medvandraren i sin

kateketer kan falla för frestelsen att vi först och främst vill föra ut

evangeliets berättelse om Emmausvandrarna, där den uppståndne

kallelse att hjälpa de unga att lyssna till Guds röst och följa den. Ett av

vårt budskap, tiden är ju som bekant knapp och då kanske vi tycker

Kristus slår följe med bedrövade lärjungar på väg bort från Jerusalem för

förslagen som framträder i dokumentet är gemensamma utbildningar

att vi inte hinner lyssna så mycket. Men i ungdomssynodens

att lyssna på dem (del I), förkunna och förklara evangeliet för dem så att

för personer med olika funktioner inom kyrkan, som präster, ordensfolk

dokument läser vi att Gud själv talar till oss genom de unga. När vi

deras ögon öppnas vid brödsbrytelsen (del II), vilket leder till att de

och lekpersoner med kyrkliga uppdrag.

låter lyssnandet och dialogen bli ett förhållningssätt i all vår katekes

genast bryter upp för att dela med sig av det glada budskapet (del III).

gör vi som Gud själv, han som blev en av oss för att skapa en

På samma sätt har biskopssynoden sökt lyssna till Guds folk genom

synodfäderna, och talar om kyrkans mission, som ytterst syftar till en

ömsesidighet i sin självutlämnande kärlek.

olika kanaler för att skapa ett relevant diskussionsunderlag (Instrumen-

helad relation till Gud och gemenskap mellan alla människor. Slutdoku

tum Laboris), de har sedan under generalförsamlingens arbetsprocess

mentet talar genomgående om en ”synodal kyrka”, en dynamisk rörelse

Sedan är det också gott att lyssna efter Guds röst i vårt inre,

lyssnat till den helige Andes ledning vart kyrkan ska rikta blicken och

där lekfolk och präster, män och kvinnor, unga och gamla vandrar,

kanske blir det lättare när du vandrar genom skog och mark och

nu återstår arbetet för oss alla att förverkliga detta i kyrkans liv i de

samtalar, ber och arbetar sida vid sida omslutna av Guds kärlek och

låter dig uppfyllas helt av Guds skapelse? Kom då till KPNs stilla

lokala sammanhangen.

trofasthet. Förhoppningsvis kan också vi gestalta denna vision i våra

(Luk 24:17). Jesus ställer frågan i vår tid också. Att vara lyssnande är

dagar på Berget!

Gemensamt för alla människor är kallelsen till helighet, bekräftar

församlingar och i vårt stift.

Som en röd tråd genom hela slutdokumentet går en inkluderande,

Påve Franciskus kommer att ge sin kommentar på ämnet utifrån den

utåtriktad och enande ton. De marginaliserade ska erkännas sitt värde
Med önskan om en välsignad fastetid och en Glad påsk från KPNs

och sättas i centrum, vi har alla en oersättlig kallelse i Guds rike och vi

kansli genom

behöver varandra på pilgrimsfärden. Mot polarisering, splittring och
någras vinster på andras bekostnad ska kyrkan tala om en värld där alla

Ulrika Erlandsson

får plats och kan bidra med sina gåvor, inte minst de unga.

synodala processen på Marie Bebådelsedag, 25 mars i år.
Ungdomar ur den svenska gruppen under Världsungdomsdagarna i Panama,
januari 2019. Foto: © Stiftsungdomspräst br. Witold Mlotkowski OFM.

Elin Jönsson
Stiftsungdomskonsulent
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Ledamöterna i KPNs nämnd har ordet:

Elin Jönsson, stiftsungdoms-

Vanessa Nacional, förbunds-

konsulent, tycker hösten är en

ordförande för Sveriges Unga

”Kateketerna – oändligt viktiga –
leder våra små mot himmelen ”

inspirerande tid.

Katoliker (SUK).

– Jag läser hellre på papper än på

– Jag älskar utmaningar,

skärm. Jesus ger mig hopp om

upptäcka nya destinationer med

livet.

kameran i handen och finner stor
glädje över att ha Gud i min

1. – Som kateket har du fått och

vardag. Nyförlovad!

tagit dig an det viktiga uppdraget
1. – Jag är jättetacksam för alla

i församlingen att skapa lärande

KPNs nämnd sammanträder fyra gånger per år. Även biskopen och
generalvikarien deltar regelbundet och följer nämndens arbete på nära håll.
Ledamöternas engagemang och kompetens är ett viktigt stöd i det arbete som
sedan utförs på kansliet. Frågan om kateketernas avgörande roll i förmedlingen
av tron är ett tema man ofta återkommer till. Därför var det naturligt att låta
nämndens ledamöter ge sina personliga svar på följande:

situationer där barn och unga utvecklas i sin tro. I mötet mellan våra

kateketer som lägger ner sin tid och sitt engagemang för att undervisa

livsfrågor och Guds utsträckta händer i Jesus från Nasaret kan en resa

barn, ungdomar och vuxna i församlingarna och missionerna. De gör

påbörjas, som leder till en generös gemenskap och evig glädje. Det är en

ett enormt betydelsefullt arbete!

gammal lärarvisdom att som nybliven lärare handlar allt om dig och hur

2. – Det ska finnas möjlighet att investera i utbildningar och reträtter

du framstår, efter en tid handlar allt om ämnet, men efter ytterligare en

för att kateketer ska få utvidga sina kunskaper och sprida dessa

tid handlar allt om eleverna och deras väl. Ibland känns kanske uppdra

lärdomar vidare, vilket jag är glad över att KPN erbjuder, och för att de

get övermäktigt, men vila då i Guds löften: ”Jag ska aldrig svika dig eller

på bästa sätt kan nå ut till barn och ungdomar, samt vuxna i församling

överge dig” (Heb 13:5).

arna. Det är även essentiellt att betona vikten om varför det är viktigt

2. – När jag var kateket uppskattade jag att ha andra kateketer att bolla

att gå på undervisning och kombinera detta med praktiska saker för

idéer med, fråga om hjälp och utvärdera hur allt blev. Det var också

att alla tillsammans ska känna sig delaktiga i samtal och diskussion.

viktigt att få prästernas och församlingens förbön och välsignelse i

(1.) Vad vill du säga till stiftets kateketer?
(2.) Vilket stöd tror du att kateketerna behöver i sin församling?

Fader Simon Petrus, kyrkoherde

uppdraget som kateket.

i S:t Ansgars församling i
Syster Christina Hennig,

Södertälje och rektor för den

sjukhussjälavårdare, syster av

Maronitiska missionen. Brinner

Notre Dame.

för katekes!

Fader Lars Dahlander från Vår

1. – Att vara kateket är ett av de viktigaste uppdragen i Kyrkan. Men

– Vi systrar har en lång tradition

Frälsares församling, Malmö,

det är en utmaning! När du upplever din otillräcklighet, och det gör

av undervisning av barn och

1. – Kateketerna gör ett stort

älskar Jesus, Blåvitt och Kyrkan.

man många gånger, vet att det inte är vi som åstadkommer tron hos

vuxna. Efter många år i utlandet

jobb, de är fantastiska!

andra, hos barn och ungdomar, utan tron är Guds gåva. Vi bereder bara

är jag nu tillbaka i mitt hemland.

2. – Behovet av stöd är nog olika

1. – Tack för den viktiga insatsen

vägen.

Mina huvudsakliga uppgifter

beroende på kateketernas egna

ni gör för barnen, kyrkan och för

2. – Uppmuntran, tack och redskap att med lätthet och glädje kunna

ligger nu inom själavården.

erfarenheter. Men generellt önskar jag att kateketgruppen skulle ta sig

Gud. Det ni gör nu leder våra små

utföra sitt uppdrag. Möjlighet att själv fördjupa sig i tron och relationen

Överallt är budskapet dock

mer tid tillsammans. Inte bara planera och organisera, utan kanske se

mot himmelen.

till Kristus.

detsamma: ”Vad Han är god, vår

en film, äta en middag, ta sig tid att dela både det roliga och det som

gode Gud!” (St. Julie Billiart)

kan vara svårt. Så kan man bättre stötta varandra.

2. – Jag tror att våra kateketer
Diakon Stefan Nordström,

ibland behöver hjälp med
praktiska ting som att beställa material och kontakta familjer när barn

nationell samordnare för

1. – Kateketerna har en mycket viktig uppgift. Det som förmedlas i

Fiorella Bastidas, verksamhets-

varit frånvarande länge. De behöver också hjälp med inspiration från

katolsk själavård inom

förberedelserna för första kommunionen och konfirmationen har stor

utvecklare för katolsk bildning

andra kateketer och från KPN. Sist men inte minst behöver de uppmunt

kriminalvården, tycker mycket

betydelse för resten av livet. Undervisningen präglar relationen till Gud

på Bilda, tidigare ordförande

ran och få höra hur viktig och uppskattad deras insats är. Detta gärna

om att vara i skogen och i fjällen

och till Kyrkan för lång tid framåt.

för SUK.

muntligen från lokal kyrkoherde och ibland skriftligen, t ex via KPN, från

på sommaren. Tycker om

2. – Församlingarna kan stödja genom att låta barnen erfara och känna att

– Jag har varit kateket och är idag

biskopen.

samtalen om det viktiga i livet.

de är en viktig del av församlingen. Barnen behöver erkännande och

kateketansvarig i min församling

Tycker morgonkaffet är det bästa

kärlek. Den positiva uppmärksamhet barnen får del av genom församlings

Heliga Trefaldighets Katolska

kaffet.

medlemmar bekräftar kateketens arbete. Församlingen visar att de bryr

Församling i Jakobsberg.

Gunnar Silow, kursansvarig på
Stiftsgården Marielund, är

sig. Katekesundervisning är inte en pliktövning utan en gåva för livet.

kateket sedan 1980-talet, lever på

1. – Kateketerna – oändligt viktiga – de har stor del i att syresätta den

Kateketen och församlingsmedlemmarna vittnar om trovärdigheten i de

stiftsgården.

kyrkliga kroppen i vårt land.

budskap som förmedlas. Kärleksfull uppmärksamhet är ett stort stöd.

– Jag möter många barn,

2. – De behöver känna att de är viktiga, uppskattade och sedda.

uppgift! Ni är klippor och kyrkan behöver er då ni undervisar många barn

ungdomar och vuxna i ett

Kyrkoherden/den ansvarige behöver ge av sin tid och uppmärksamhet

och ungdomar som är kyrkans framtid.

”trosförmedlande sammanhang”.

till dem så att de förstår detta.

2. – Ha gemensamma reträtter eller dagar där kateketer kan lära känna

1. – Tack för all tid och energi ni
ger till kyrkan. Må Gud ge er styrka och vägledning i denna viktiga

vandra och byta erfarenhet samt ge varandra stöd. Pedagogiska

Text och bild: Rauha Navarro Marttinen
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Information
Katekethelg på Berget
För första gången erbjuder KPN och Bilda stilla dagar för kateketer på Berget.
Berget är en katolsk ekumenisk retreatgård utanför Rättvik i Dalarna. Dagarna
kommer att innehålla bön och stillhet, meditationsvandringar inspirerade av
Guds ord och möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan kateketer. Helgen
erbjuds som en möjlighet för kateketer att ”ladda batterierna”, att få vila och
återhämtning, men också ny inspiration inför höstens insats i församlingens
katekes. Berget ligger vackert i skogen nära sjön Siljan, där vi också kommer att
vandra. Vandringarna blir inte så krävande, vi går halva dagar, 2-3 timmar i lugn
takt. Det kommer ges möjlighet att delta i tidegärd och katolskt mässfirande
med Bergets kommunitet.
Ledare
F Peder Bergqvist, katolsk präst och föreståndare på Berget, dominikansyster
Veronica Tournier OP samt Ulrika Erlandsson, KPNs arbetande ordförande.

Hur kan jag hitta Gud i hans skapelse?

Plats: Berget, S:t Davidsgården i Rättvik
Tid: Fredag 30 augusti kl 18 – söndag 1 september kl 13.
Kostnad: 600 kr för aktiva kateketer (helgen är subventionerad
av Bonifatiuswerk, Tyskland)

q Beläget i skogen nära sjön Siljan erbjuder Berget en unik miljö för stillhet,
reflektion och kreativitet. Upplev meditationsvandringar inspirerade av
Guds ord och utbyte av erfarenheter mellan kateketer. Hämta kraft och ny
inspiration inför höstens insats i församlingarnas katekes.
F Peder Bergqvist, dominikansyster Veronica Tournier OP och Ulrika Erlandsson
tid Fredag 30 augusti kl 18 – söndag 1 september kl 13
plats Berget, S:t Davidsgården i Rättvik
kostnad 600 kr
mer info och anmälan Senast den 23 augusti 2019 till www.kpn.se
08–50 557 660
ledare

Alla djurens vänner…
Välkomna att fira

Ledarkurs
Vill du hjälpa unga att växa i sin katolska tro?
Stiftets ungdomspastorala team bjuder in till
LÄGERLEDARKURS den 23–25 augusti på Marielund.
För info och anmälan:
elin.jonsson@katolskakyrkan.se

Lörda
g 5 ok
tober
k l 10.
2019
30 – 1
4.00

Franciskusdagen
i Kungsträdgården

Aktuellt material

Kurser för kateketer
”I försoningens tecken”
Inspirationsdag för kateketer i Luleå
På vilket sätt är försoning centralt i vår kristna
tro? Hur kan man arbeta med detta tema i
katekesen? Kursen presenterar också KPNs
material samt ger tid för utbyte av egna
erfarenheter. Kursledare: Konsulent Rauha
Navarro Marttinen från KPN.
Plats: Josef Arbetarens församling, Luleå
Tid: 4 maj 2019, 10–15

Inbjudan till kateketer eller intresserade i församlingar

i Jönköping, Skövde, Borås, Norrköping, Linköping, Värnamo,
INSPIRATIONSDAG

FÖR
KATEKETER
OCH
UNGDOMSLEDARE

”I FÖRSONINGENS TECKEN”
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, pedagogik och
KPNs material.

❦ Välsignelse av djur

❦ Medverkan av Credo Gospel
❦ Gratis ponnyridning, hoppborg och fika för barn
❦ Bokbord och utställningar

!

Till fastetiden och påsk
En glad överraskning!
Påsken i serier och pyssel

Kurser för alla

Påskens dramatiska händelser i den
gripande serien om Jesu sista dagar.
Pysseluppgifter gör att barnens
engageras i berättelsen.
16 sidor (5–10 år). Pris: 30 kr

Vuxenutbildning: Kyrkan, helgonen
och evangelisationen
Birgitta och Ulf Ekman
Heliga hjärtas kloster – Omberg
5–7 april – FULLBOKAT
Ges i Rögle 20–22 september
Benny biktar
Vuxenutbildning: Att försvara tron och
kyrkan med förnuftet
P Thomas Idergard
Marielund – Stockholm
10–12 Maj FULLBOKAT
Ges på Åh stiftsgård 11–13 oktober
We’re getting married!
Preparation for marriage, the formation will
be given in English. Instructor p Klaus Dietz
SJ, Ann and David Darby.
Date: 27th April, 10 am to 4 pm
Place: Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum,
Old Town, Brunnsgränd 4
Cost: SEK 100 per person (SEK 200 for the
couple) Please apply at www.kpn.se

Lär känna Benny som syndar, men också får förlåtelse och vänskap genom biktens
sakrament. Innehåller biktspegel, biktordning och uppgifter att arbeta med i
gruppen (6–11 år). Pris: 60 kr
KURS FRÅN KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

Bikt på alla språk!

A marriage preparation course for Catholic couples
SATURDAY, APRIL 27, 2019 AT THE JOHN PAUL II PASTORAL CENTRE, STOCKHOLM

COURSE CONTENT

INSTRUCTORS

The course includes topics and areas like

• P. Klaus Dietz sj

• a catholic view of mankind and marriage

• Ann and David Darby

• building a strong and sound relationship for life

DATE AND LOCATION

• understanding matrimony as a sacrament

Saturday, April 27, 2019,
from 10 am to 4 pm

• the importance of communication between
spouses
• Catholic family values and family life:
challenges and opportunities

APPLICATION AND FEES

Liten biktspegel, ordningen för bikten på svenska
på ena sidan och sedan antingen på kroatiska,
spanska, engelska, arabiska eller polska på andra
sidan. Även en version på endast svenska finns.
Pris: 5 kr styck

Katolska Pedagogiska Nämnden
(The Pedagogical Committee of the Catholic Diocese of Stockholm)

The John Paul II Pastoral Centre
Brunnsgränd 4, Old Town, Stockholm

Apply no later than April 15 at www.kpn.se and pay a fee of SEK 100 per applicant (including lunch) to KPN:s
Swedish BankGiro account 119-2053. Please state ”Marriage course 2019”

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

KONVERTIT

RETRÄTT

Konvertitreträtt med kardinal Anders
Arborelius OCD
Tid: 15–17 november
Plats: Stiftsgården Marielund

MED
KARDINAL
ANDERS
ARBORELIUS

Ny Video – Thérèse av Lisieux
– tillitens apostel
Denna video berättar historien om
Thérèse av Lisieux, ett av kyrkans allra
mest älskade helgon. Filmen är meditativ
och vacker, den låter oss komma nära
hennes spiritualitet. Se videon på KPNs
hemsida, www.kpn.se

OCD

Katolska Pedagogiska
Nämnden inbjuder till
reträtt för konvertiter
under kardinalens ledning

KPN gör alla kurser tillsammans
med studieförbundet Bilda.
Anmälan sker genom KPNs
hemsida, www.kpn.se, senast en
vecka innan kursstart.

Vi går korsvägen
Enkel korsväg för barn. Pris: 20 kr

För konvertiter

i Franciskus och Klaras fotspår i S:ta Eugenia kl 13–14

Grupper ombeds anmäla sig senast den 20 september
till kpn@katolskakyrkan.se

Nu har även lärarhandledningen uppdaterats så att den
är anpassad till den nya utgåvan av barnens bok.
Hämta inspiration till ditt pedagogiska arbete med
barnen! Pris: 80 kr (vid köp av 11 ex av barnens bok får
man ett gratis exemplar av lärarhandledningen).

va

tgå

du

eta

arb

be

Ny lärarhandledning till bok 5

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

❦ Seminarium: Pilgrim i vår tid – en vandring

Särskilt inbjudna är familjer
och kateketer med barngrupper!

Ny

amling
s församlingförs
Josef Arbetaren 2019 kl 10-15.
Lördag 4 maj
nen
a Navarro Martti
Kursledare Rauh

❦ Konferencier: Edward Blom
❦ Folkdansgruppen Piastowie

Det glada budskapet

LULEÅ

❦ Förprogram på stora scenen kl 10.45
❦ Familjemässa med biskop Anders Arborelius kl 11

LÄRARHANDLEDNING

Till reträtten välkomnas
både de som nyligen
konverterat och de som ser
fram emot sin konversion

STIFTSGÅRDEN MARIELUND

15-17 NOVEMBER 2019 • KOSTNAD 1270 KR
UPPLYSNING OCH ANMÄLAN WWW.KPN.SE

Video – ”Uppståndelsen”
Uppståndelsen är en otrolig händelse.
Denna video hjälper barn och ungdo
mar att upptäcka det starka budskapet
som uppståndelsen innebär i våra liv.
Se denna och andra videos i serien
”Katolskt för nybörjare” på KPNs
hemsida, www.kpn.se

Katolska Pedagogiska Nämnden
www.kpn.se
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Lovisa Bergdahl,

Marie Bebådelse katolska församling

Alla barn i församlingen är våra barn!

Kyrkans mariala egen
skaper borde lyftas
fram mer, anser Lovisa
Bergdahl.
Foto: © Mannesays.

– Kristendomen är barnets religion och det måste få synas i
församlingens liv, förklarar Lovisa Bergdahl, kateket och doktor
i pedagogik.
Innan vi har kommit så långt i samtalet, berättar Lovisa hur

prästen och en rejäl planering. Församlingen har lyckats väl i sin form

trosundervisningen är organiserad i hennes församling. Där har de

av undervisning, om det går att mäta i barnens reaktion: ”Vi vill ha flera

nämligen tänkt om.

undervisningshelger!”

– Förr undervisades barnen en gång per månad drygt en timme.

Kyrkan som Guds familj
är en verklighet för Lovisa

Följden var att barnen inte lärde känna varandra och när sjukdoms
tillfällen och annat var borträknade blev det endast ett par timmar
effektiv undervisningstid kvar. Nu träffas barnen varje termin under en

– Alla barn i församlingen är våra barn!
Lovisa vill vara där och hjälpa föräldrar att ta ansvaret att ge tron

hel helg mellan kl 10-16 på både lördag och söndag. Denna modell
betyder att barnen både bygger gemenskap och får betydligt fler

vidare.
Att kyrkan är Guds familj kan vara en AHA-upplevelse för många.

undervisningstimmar än tidigare.”

En liten tjej uttryckte sin nyfunna insikt: ”Men då är du ju min syster!”
En undervisningshelg liknar ett läger, fast barnen sover hemma. Denna

Lovisa kan konsten att ställa kluriga frågor. En gång frågade hon vad

trosundervisningsmodell skulle knappast fungera utan föräldrarnas

barnen skulle göra om kyrkan inte fanns. Barnen hade funderat och

aktiva roll. Lovisa berättar att föräldrarna anmäler både sina barn och sig

kommit fram att de nog skulle ha möten hemma, de skulle läsa texter

själva till trosundervisningen. För föräldrarnas del betyder det att de

och be … och någon skulle fira mässa. En byggnad eller inte men

binder sig att delta i föräldrasamtal som äger rum två gånger på termin

kyrkan måste finnas!

samt kommer med barnen på familjemässa en gång i månaden.
– Om man undervisar barn t ex om fasta, får föräldrarna tips om hur

Lovisa funderar över samhällsklimatet.
– Här premieras konkurrens och framgång. Vi behöver en motkultur,

fastan kan göras till en sak för hela familjen.
Efter varje undervisningshelg får föräldrarna rapport om vad som

en barnvänlig kultur… Kyrkans mariala egenskaper borde lyftas mer

har gjorts så att de kan vägleda barnen ytterligare hemma. De olika

fram. Kyrkan som mor är lyssnande, skyddande, och vårdande men

undervisningshelgerna har haft olika teman som ”kallelse och lärjunga

också fostrande och lite uppfodrande.

skap” eller ”Kyrkan som Guds familj”. Trosundervisningen i Marie

Just det, tänker jag – det är det som är kyrkan.

Bebådelse församling kräver samarbete mellan kateketerna och
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Omslag: ”Jesus tvättar Petrus fötter”,

alla er som redan gjort det!
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