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Stöd KPN!
Det här numret av KateketNytt går som vanligt till alla kateketer som vi har adressen 
till. Ge oss gärna information om nya kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan göra 
det genom att betala in en frivillig summa till vårt bankgiro 119-2053 och/eller att 
bidra med förslag till innehållet. Tack till alla er som redan gjort det!

Franciskus år 1219 besökte sultanen Al-Malik Al-Kamel i Egypten, var 

det för att visa honom frälsningens väg, ändamålet var mission. Men 

viktigt för oss att dra lärdom av var hur Franciskus gick till väga. Mötet 

skedde i en anda av dialog och ömsesidig respekt. Efteråt sade sultanen 

att han uppskattade denne ”gudsmans iver och dygd, och villigt 

lyssnade på honom”. Vid 800-årsfirandet av detta möte uppmanade 

påve Franciskus oss att inspireras av denna anda av broderskap och 

mildhet med alla dem vi möter då vi för ut det glada budskapet i en 

anda som skapar fred och vill vara fredens verktyg. 
Ulrika Erlandsson

Den  helige 
 Franciskus en  
fredens  budbärare

 Det har just varit oljevigningsmässa i domkyrkan och pater 

Joseph Maria Nilsson har ätit lunch med biskopen och många 

av stiftets präster. Han är franciskan och kyrkoherde och vi 

talar om katekes i Franciskus anda. 

– Så som den helige Maximilian Kolbe använde tryckpressen, så vill 

jag använda Internet och radio också, berättar p Joseph. Katekes och 

evangelisation hör ihop. Den amerikanska systern Moder Angelica, som 

grundade den katolska tv-kanalen EWTN (som också har viss verksam-

het i Sverige numera) sa ofta att alla människor måste få höra att Jesus 

älskar dem. Sedan behöver man naturligtvis förklara vad vårt svar på 

Guds kärlek kan vara. 

Pater Joseph berättar att det finns ett stort behov av katekes för 

vuxna i vårt land. Flera som lämnat tron återvänder och då behövs 

undervisning, detsamma gäller för vuxna som växt upp utan tron. 

Därför har han ägnat sig åt att sprida budskapet på olika plattformar. 

Internet kan leda till tro
– Många säger att de hittar till kyrkan via Internet. Tekniken är en gåva 

också, det får vi inte glömma. Vi måste använda Internet på ett bra sätt, 

katoliker behöver dela och sprida sin tro på nätet där många sökare 

finns. 

Vad för budskap är det vi behöver förmedla idag? 

– Till de yngre är det inte bara trons innehåll som är det viktiga, de 

behöver känna gemenskap och tillhörighet i församlingen. Den ska 

vara som ett hem för dem. 

De vuxna behöver lära sig om tacksamhet, tycker p Joseph. Han 

möter ibland besvikna kristna som önskat sådant av Gud som han inte 

gett dem. Men nyckeln är att upptäcka det man faktiskt fått. Livet är en 

unik gåva. 

– Det finns ingen som just du, och det behöver du ta vara på. 

Upptäck vem Gud skapat just dig till att vara. Slösa inte bort denna 

gåva, ingen kan ersätta dig. 

Pater Joseph berättar att han upplever dagens unga katoliker som 

mer frimodiga än när han var ung. Då var det ovanligt med sakramental 

tillbedjan eller gemensam rosenkrans - men nu ingår det med självklar-

het bland fler, menar han. Därför ser han hoppfullt på framtiden.

Jim Lagerlöf

Den helige Franciskus har mycket som kan 
inspirera, men det som pater Joseph Maria 
Nilsson återkommer till är att Franciskus först och 
främst ville nå ut med sitt budskap. Utöver bön 
och kontemplation fanns också en utåtriktad 
sida hos helgonet, han ville berätta om Gud 
för alla och på många olika sätt. Detta har 
varit vägledande för p Joseph i sitt intensiva 
evangelisationsarbete.

Franciskus ville nå ut 
med sitt budskap

med Joseph Maria Nilsson

”Till de vuxna som är besvikna på livet säger jag: tänk med tacksamhet på det 
som du faktiskt fått.” Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv är kyrkoherde i  
S:t Franciskus församling i Jönköping. Han tillhör konventualerna, även kallad 
den första reguljära grenen av franciskanorden. Foto: privat.

Franciskusdagen 
i Kungsträdgården

1 oktober 2022 

Välkommen! 
”Tack gode Gud för allt som finns”, sa den helige 
Franciskus och ville lära oss att se skapelsen som 
en Guds gåva att vårda. Växter, djur och människor 
kan tillsammans leva till Guds ära. 

 

Program  
10.30  Procession 
  med staty av den helige Franciskus 
11.00   Mässa med djurvälsignelse 
  med kardinal Anders Arborelius OCD  
12 - 14 Aktiviter på och runt scenen  
  Konferencier: Edward Blom 
  Gratis bullar och saft till alla barn,  
  ponnyridning, fiskdamm, bokbord,  
  hoppborg, glad musik och annat kul! 
13 - 14 Seminarium med p Thomas Idergard SJ 
  Tio tips på hur du kan bli ett helgon 
  S:ta Eugenia katolska församling
 
Övernattning från fredag för alla konfirmander! 
Scanna QR-koden för mer info från  
Ungdomspastorala teamet!  

  Mer info på www.kpn.se

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN PRESENTERAR:

 Kom med familjen och församlingen och var med! 

Möjlighet 
att köpa 
lunch på 
plats

Den helige Franciskus levde för över 800 år sedan, men hans liv och 

hans budskap fascinerar och berör människor ännu idag. Denne enkle 

tiggare från 1200-talet når till människor även långt utanför kyrkans 

gränser. På KPN är vi i full gång med förberedelserna inför Franciskus-

dagen som kommer att samla människor från hela landet, en dag som 

vill hedra hans minne och allt han stod för. I detta nummer av Kateket-

nytt får vi möta några personer som än mer radikalt valt att gå i hans 

fotspår, som berättar hur de lever i hans anda. I kyrkans nya Direktorium 

för katekes läser vi att katekesen är en del av evangelisationen som ska 

genomsyras av dialog, barmhärtighet och glädje. När den helige 

Möte mellan den helige Franciskus och sultanen Al-Malik Al-Kamel, 
mosaik utfört av pater Marko Rupnik i San Giovanni Rotondo, Rom.
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Att gå i Franciskus fotspår

Se Kristus i alla du möter!
Den helige Franciskus, liksom alla helgon, är inget annat än ett lysande 
exempel för oss kateketer. Franciskus hjälpte många att upptäcka 
evangeliet om Jesus Kristus, och det är verkligen kateketens stora 
uppgift. Vad kan vi alltså lära oss av honom?

 Den helige Franciskus inspirerar inte 

minst till heligt liv mitt i världen. Som 

kateketer har vi mycket att ta intryck 

av när det gäller den andlighet som Franciskus 

står för. 

Irene Devenney är medlem i det som 

slarvigt kallas för Franciskus tredje orden, 

egentligen ”Den Franciskanska Sekularorden”, 

alltså en orden för lekmän som vill leva den 

franciskanska spiritualiteten. 

Vad inspirerar dig med den helige 

Fran ciskus? 

– Det finns många saker, men framför allt 

inspirationen att leva evangeliet där du 

befinner dig i världen (familjen, kyrkan, 

arbetsplatsen, fritiden …). Franciskus betonar 

den ständiga omvändelsen och att vi alla, ja 

faktiskt allting, är kallade till helighet, då vi 

alla är en del av den Gudomliga Skapelsen. 

Att man i dagens kommersiella samhälle 

faktiskt kan leva ett liv i enkelhet. Här kan man 

idag kanske framför allt betona den andliga 

”enkelheten” som frigör oss från saker och gör 

oss tillgängliga för varandra. Franciskus 

uppmanar oss att ständigt predika om vår 

skapare och frälsare och ”där det behövs även 

använda ord”. Det vill säga: du predikar 

framför allt genom ditt sätt att vara och leva. 

Den allt genomsyrande glädjen
– Den allt genomsyrande glädjen är ett starkt 

kännetecken för Franciskus och en stor källa 

till inspiration, säger Irene, vi behöver se 

glädjen i det vi har omkring oss och uppskatta 

GIOVANNI DI BERNARDONE föddes 1181 i Assisi  

i Umbrien (i dagens Italien) som son till en rik 

tyghandlare. Efter ett liv med fester och äventyr 

blev han kallad av Gud till att bygga upp kyrkan. 

Han bröt med sin familj, valde ett liv i fattigdom 

och kärlek till naturen och djuren och fick många 

följeslagare. Idag är hans orden spridd över hela 

världen. Franciskus firas den 4 oktober.

Ibland kan det handla om att göra livet lite 
mindre komplicerat, säger Irene Devenney, som 
tillhör Franciskus tredje orden. Foto: privat.

Både Mattias Lindström och Jim Lagerlöf från S:t Lars församling  
i Uppsala har ordnat resor med ungdomar till Assisi i Italien. En 
pilgrimsresa till Assisi är något man aldrig glömmer, något ungdomarna 
bär med sig resten av livet. Det kan också svetsa samman gruppen på 
ett mer djupgående sätt, knyta dem närmare kyrkan. Här berättar Jim 
och Mattias om varför de är sugna på att åka igen.

 Det finns så mycket som talar för 

Assisi, där man både kan pilgrims-

vandra i ett otroligt vackert landskap 

och gå på samma kullerstenar som den helige 

Franciskus, säger Jim. 

– Det kan vara lättare att öppna sig för nya 

tankar och intryck om man besöker en plats 

som man inte har varit på tidigare. Assisi är 

helt präglad av helige Franciskus och heliga 

Klara, och att få lära sig om deras liv på 

platsen där allt hände en gång bidrar till att 

deras livsval och budskap blir mer levande, 

säger Mattias.

– Det är ju en stad med mycket turister, 

på gott och ont. Å ena sidan märks det att 

det är mycket ”turistkänsla” i butiker och 

 restau ranger, å andra sidan är det positivt att 

de är vana vid att ta emot gäster, berättar 

Jim. Han var där våren 2017 med 20 konfir-

mander och de bodde på ett hotell cirka 100 

meter från Franciskusbasilikan som ligger så 

vackert belägen i ena endan av den medel-

tida delen av staden. 

– Då gick vi i Franciskus fotspår, han föddes 

inte fattig men gjorde verkligen en klassresa 

motsatt den som många av oss andra 

drömmer om. På ett berg utanför staden, dit 

vi gick upp med ungdomarna mötte vi en 

franciskanbroder som berättade för oss om 

sitt eget liv och Franciskus liv och vad 

närheten till djur och natur har för betydelse 

i det andliga livet. 

– Jag minns många saker från den resan, 

vi råkade hamna på en vesper i den lilla 

kyrka som ligger där Franciskus fick sin 

kallelse, den var proppfull med folk och vi 

fick sitta på golvet. 

– Ja, naturligtvis måste man besöka San 

Damiano, där Franciskus fick sin kallelse när 

Kristus talade till honom på korset. Och 

Franciskusbasilikan med sina tre plan är 

också ett måste, både för den fantastiska 

utsmyckningen och, framför allt, för att få 

knäböja vid Franciskus sarkofag i kryptan. 

Jag rekommenderar också ett besök i Santa 

Chiara-kyrkan. Där kan man be både inför 

Klara, som ligger begravd i kryptan, och 

Att vara på plats ger mer

Att resa med din konfirmand eller ungdomsgrupp 
svetsar samman gruppen på ett djupare sätt, 
säger Jim Lagerlöf. Foto: Ulrika Erlandsson.

För konfirmanderna blev det ett minne för livet! 
Bilden togs 2019, då Mattias ledde konfirmander 
från S:t Lars i Uppsala och Vår Frus katolska kyrka 
i Täby. Foto: Ulrika Erlandsson.

 inför det äkta San Damiano-krucifixet.

– Franciskus och Klara påminner oss 

om att det kristna livet handlar om daglig 

 om  vändelse, säger Mattias. Om att ständigt 

förbli i Guds kärlek. Varje dag måste vi vända 

tillbaka till detta. Det är bara så Guds rike kan 

växa bland oss.
Jim Lagerlöf

Mattias Lindström har varit ledare för över 20 
resor till Assisi, en plats han gärna återvänder till. 
Foto: privat. 

även de små sakerna som uppenbarar Kristus.

Vad tror du att Franciskus har att säga till 

vår tid?

– Flera saker: Att ta hand om och uppskatta 

skapelsen. Den är ett verk av Guds hand. Den 

är din familj (jämför med Franciskus Solsång) 

och inte ett objekt. Att se Kristus i var och en 

som du möter på din livsvandring. Även i den 

”spetälske”. Alla är vi skapade till Guds avbild. 

Det är aldrig för sent. Det finns alltid möjlighet 

till botgöring och omvändelse. Att göra livet 

lite mindre komplicerat. Gläd dig åt det som är 

givet till dig. De viktigaste sakerna är gratis: 

gemenskap, naturen, sakramenten och bönen. 

Ta hand om varandra. Döm inte, så ska du inte 

bli dömd. Livet är givet till dig för att levas och 

glädjas åt.
Jim Lagerlöf
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Att ge barnen en katolsk uppfostran är ingen enkel sak idag. Hur gör man, hur 
gör andra? Den undervisning som mitt barn får i kyrkan är en hjälp, men vad 
förväntas av mig som katolsk förälder? Hur kan jag stötta och vägleda mitt barn 
så att tron blir en källa till glädje och fördjupad gemenskap i vår familj? 
Under kursen kommer du att få: 
• konkreta tips i din uppgift som katolsk förälder
• en presentation av de gratis resurser som finns på KPNs hemsida
• möjlighet att ställa frågor
  
Föreläsaren Ulrika Erlandsson är trebarnsmor, teolog och arbetande ordförande på 
Katolska Pedagogiska Nämnden. Hon har i många år lett föräldragrupper och har 
skrivit boken Kallad till förälder, ett studiecirkelmaterial för föräldragrupper.   
       ANMÄLAN VIA WWW.KPN.SE ELLER KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE
           ZOOM-LÄNK SKICKAS VID ANMÄLAN

TIO TIPS 
PÅ HUR DU KAN BLI ETT HELGON

VÄLKOMMEN
på det seminarium som 
avslutar Fanciskusdagen 

TID 
lördag 1 oktober 2022
kl 13-14

PLATS
S:ta Eugenia  
katolska församling  
vid Kungsträdgården

Ingen anmälan krävs

Påven Franciskus har i sitt rundbrev Gläd er och jubla  
poängterat kyrkans tro på att varje människa bär en kallelse 
till att leva ett heligt liv, till att bli helgon. 

Det är inte bara alla andra som ska omvända sig, gå i kloster 
eller söka Guds kallelse. Det är inte bara alla andra som ska 
leva i heliga äktenskap eller öva sig i efterföjelse. 

Som avslutning på Franciskusdagens firande i Kungsträd-
gården bjuder Katolska Pedagogiska Nämnden in till ett 
seminarium för alla nyfikna angående detta spännande 
tema som verkligen har med varje människa att göra. 

Pater Thomas Idergard SJ är jesuit och verksam i S:ta  
Eugenia katolska församling i Stockholm. Han delar här 
med sig av sina tankar och vill inspirera oss att ta vår egen 
kallelse till helighet mer på allvar. 

Mer info om Fraciskusdagen:

www.kpn.se
S:TA EUGENIA 
KATOLSKA FÖRSAMLING

 Datum: 29 oktober 2022,KL 9:00-13:00+ lunch
 Plats:   Johannes Paulus ll Pastoralcenter, 
           Brunnsgränd 4, Gatuplan Gamla stan 

 Inspirationsdag för kateketer och 
andra nyfikna!

Grundkurs

Hur kan jag förmedla tron och 
gemenskapen med Gud till andra?
Kursen tar upp följande: 
Biskopens Riktlinjer för katekes,
KPNs hemsida och material, 
praktiska tips i det kateketiska 
uppdraget, pedagogiska grunder. 

Anmälan: www.kpn.se 

Kursledare: Ulrika Erlandsson 

Alla 
helgons 
katekes

Vid Alla helgons fest funderar vi ibland över 
vad vi egentligen firar, och hur. Barnen märker 
att många istället firar Halloween och några 
blandar ihop dessa två högtider som faktiskt 
är mycket olika. 

Dagen handlar om All helgona men också om 
helgonen och om katekesens grunder.

KURSLEDARE
Jim Lagerlöf, konsulent på KPN

DATUM 15 oktober 2022  
TID 9:30-15:00
PLATS: Vår fru av Rosenkransens församling

www.bilda.nu/kpn 
www.kpn.se

Inspirationdag för kateketer, i Karlstad

Välkommen!  
”Lovad vare du, min Herre”, sjunger den helige Franciskus i den älskade 
Solsången, där Gud prisas för skapelsen och livets villkor. Vår påve 
Franciskus har skrivit en encyklika som lånat sin titel från denna hymn. 
Laudato si’ – Lovad vare Du handlar om omsorgen om vårt gemensamma 
hem, jorden, och hur vi tillsammans kan verka för en bättre framtid. 

 Kom med din konfirmandgrupp och var med!                          

Program   
fredagen 30 september 
 19.00-19.45  Incheckning i St:a Eugenia kyrka 
  Kvällsmat och aktiviteter 
 21.00  Sakramental tillbedjan 
  med completorium, möjlighet till bikt  
 22.00  Promenad till Södermalm för övernattning

lördagen 1 oktober 
 7.00  Frukost på hotellen 
 8.30  Morgonbön 
  och program i S:t Eriks katolska domkyrka  
 10.00  Promenad till Kungsträdgården 
 10.30  Franciskusdagen inleds 
  med procession följt av mässa med djurvälsignelse     

  Läs mer om Franciskusdagen 
  på KPN:s hemsida www.kpn.se 
   
Mer info och anmälan för konfirmandgrupper finns på www.bilda.nu/upt. 
Pris 100 kr. Begränsat antal sovplatser. Anmälan öppen 7–28 augusti 2022.  
Sen anmälan (sovplats i mån av plats) öppen fram till 18 september.  
Kontaktperson: Elin Jönsson, stiftsungdomskonsulent, tel. 070 30 44 137 

Änglarnas ABC

Att göra kyrkans tro till sin egen är 
också att bli bekant med en hel 
värld av ord. Det kan vara namn 
på helgon eller begrepp ur 
kyrkans lära och liv som dop och 
eukaristi. Det kan också gälla 
namn på föremål i kyrkorummet som 
rökelse, vigvatten och ikon. Till orden 
som ska läras hör också titlar på 
personer i vår kyrka: präst, biskop 
eller nunna. För barnen är det många 
nya ord att bekanta sig med, och det är allra bäst att börja i tid! Därför har KPN 
nu givit ut ett eget ABC-häfte, med ett ”katolskt” ord till varje bokstav i det 
svenska alfabetet. Utöver en mycket enkel förklaring finns också ett citat ur 
Bibeln till varje ord. Kanske kan häftet även bli till  
glädje för vuxna som är osäkra på vad alla ”katolska 
ord” heter på svenska? Texten har skrivits av Jim Lagerlöf 
och illustrationerna är utförda av Anna Näslund.  
Pris: 40 kr. 

Här kan du se mer: 

Nyhet: 
Grattis till dopet
När ett litet barn föds välkomnas hela 

familjen till församlingen. Men tron 

levs först och främst i hemmet, i 

huskyrkan. Med barnvänliga bilder, 

förslag på böner, tips vid mäss-

besök vänder sig häftet till alla 

dem som nyligen döpt sitt barn. 

              Pris: 40 kr.

Sånger ur psalm boken Cecilia
Att sjunga i katekesen är viktigt, kanske är det sångerna vi kommer ihåg 

lättast? Nu  har vi spelat in nya enkla, barnvänliga psalmer ur Cecilia med 

barnkören i S:t Lars, under Alexander 

Kegels ledning. Titta in på ”Resurser” på 

KPNs hemsida, klicka på ikonen ”Sjung 

med barnen”, där finns förslag på enkla 

sånger att sjunga och nu har många fått 

en youtube-länk där man kan se 

inspelningen. Gör det enkelt!

Kateketisk kongress 2023
Sist det gick av stapeln var det 2013. Vart tionde år genomför KPN en kateketisk 

kongress, en helg då kateketer samlas runt biskop Anders för att inspireras i sin 

kallelse. Liksom kongressen 2013 kommer även denna kongress äga rum på 

Skogshem och Wijk på Lidingö utanför Stockholm och datumet blir 22–24 

september. Biskopen har önskat att kongressen ska heta: Ni är världens ljus! 

Boka redan nu!

Alla helgons  
katekes 
Inspirationsdag för kateketer i 
Karlstad, Vår Fru av Rosenkransens 
församling.
Lördag 15 oktober, 9.30–15. 
Ledare: Jim Lagerlöf.

TIO TIPS  
på hur du kan 
bli ett helgon
Pater Thomas Idergard SJ håller ett 
seminarium under Franciskusdagen, 
kl 13–14 i S:ta Eugenia katolska 
församling. Välkomna!

Mitt barn ska 
börja i kyrkans 
undervisning
Zoom: Vad är viktigt för föräldrar 
att känna till när man har barn i 
kyrkans katekes?
13 september, kl 19–20.15 
Ledare: Ulrika Erlandsson

Konfirmander  
under Franciskusdagen 
Denna gång bjuder Ungdomspastorala teamet in alla 
konfirmander till en egen samling med övernattning dagen 
innan Franciskusdagen. 

Läs mer på KPNs hemsida!

Inspirationsdag 
för kateketer
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, 
Gamla stan. 
Lördag 29 oktober, kl 9–13 + lunch. 
Ledare: Ulrika Erlandsson

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lek för Guds skull 
Vuxenkurs med pater Fredrik Heiding SJ 

 

11-13 november 2022, Marielund 
 
 

”Människan är som allra bäst när hon grips av 
samma allvar som barnet när det leker”, sade 
Herakleitos träffande. Kursen presenterar en  
lekens teori och praktik, en vision om att det är 
möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. 
Frågor som behandlas: Är Gud lekfull? Får man 
leka i kyrkan? 
Deltagaravift: 1200 kr, för kurs kost och logi. 
Kateketer betalar 650 kr, ungdomar (max 25 år) 
350 kr. 

 
 
 
 

Information och anmälan: www.kpn.se 
08-50 55 662/64 kpn@katolskakyrkan.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att bygga sitt hus på klippan 
           Vuxenkurs med systrar från Heliga Hjärtas kloster 
 

9-11 september 2022, Åh Stiftsgård 
 
 
 
 

Kan den regel som den helige Benediktus skrev på 
500-talet ha relevans för oss som lever i och utanför 
klostren idag? Ja, vi tror det: han har något att säga till 
dem som söker Gud och vill finna mer stabilitet i tron 
och inspiration för vardagen i bön och arbete. 
Deltagaravgift: 1200 kr, för kurs, kost och logi. 
Kateketer betalar 650 kr, ungdomar (max 25 år) 350 kr. 

 
 
 
 
 
 

Information och anmälan: www.kpn.se 
08-50 55 662/64 kpn@katolskakyrkan.se 

Efter 31 år går KPNs medarbetare 
Cristina Ramos de Strandberg i pension. 
Tack för allt Cristina! I augusti efterträds 
hon av Anna Pasikowska, som är aktiv 
kateket i Polska Missionen i Stockholm. 
Vi säger hejdå till Cristina och 
 välkommen till Anna!

Hej då Cristina – 
Välkommen Anna!
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Kateketisk profil 

”Det sa bara klick” 

 När kärleken förde henne från Chile till Sverige var det till 

kyrkan hon gick för att finna ett hem i det nya landet. I Spanska 

missionen fick Cristina Ramos de Strandberg hjälpa till och 

snart blev hon kateket för familjer som skulle döpa barn och par som 

skulle gifta sig. Genom åren har hon mött många tacksamma 

människor som minns hennes insatser. 

Hon blev vän med pater Francisco Herrera SJ som kom till Sverige 

nästan samtidigt, hösten 1984. Han var rektor för Spanska missionen 

och litade på Cristina och rekommenderade henne när dåvarande 

biskop Hubertus Brandenburg letade efter en spansktalande kateket 

som kunde vara ledamot i KPNs nämnd. 

När Margareta Murray Nyman, som var direktor för KPN i början av 

90-talet, sökte en assistent till kontoret fanns Cristina där och det sa 

bara klick. Hon kom in i en härlig gemenskap med trevlig stämning 

som hon hela tiden uppskattat och vuxit vidare i.

– Mycket har förändrats under de här åren, säger Cristina, under min 

tid har vi börjat med vuxenkurser, ordnat Kateketens dag, Franciskus-

dagen och mycket mer. Cristina ser också att hennes register med 

kateketer har vuxit, Kateketnytt skickas numera till fler än 1300 

personer. 

Service är ledordet för mig, jag vill stötta 
församlingarna och dessutom tjäna Gud. 

– Jag tackar Gud varje dag för att jag fick det här jobbet som jag 

verkligen trivts med från första dagen. 

När vi pratar blir är det både på skämt och allvar, Cristina har 

glimten i ögat men blir rörd när hon tänker på åren som gått.

– Matrikeln är min Bibel, skrattar Cristina och visar upp en hel hög 

matriklar från åren som gått. Hon är bra på att spara och arkivera allt 

från Kateketnytt från förr, till fakturor och fotografier. 

– Som pensionär vill jag umgås med nära och kära, ta promenader 

och träna, umgås och äta god mat. Jag längtar också efter att återse 

Chile och kanske stanna där en längre tid. Sedan kommer jag nog 

tillbaka som volontär, jag har mer att ge. Jag började som volontär och 

jag kanske får sluta som volontär också, säger Cristina och skrattar igen. 

Jim Lagerlöf

Cristina Ramos  
de Strandberg

Sittandes på sitt kontor på Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum visar Cristina 
Ramos upp matrikeln i vilken hon känner de allra flesta! Foto: Jim Lagerlöf.

I början av 1990-talet var Margareta Murray-Nyman direktor på KPN, här med  
Ulrika Erlandsson, Cristina Ramos de Strandberg och Gunnila Cervall. Foto: privat.

Två biskopar! Året är 2004 och de anställda på biskopsämbetet gläds över att 
den pensionerade biskopen Hubertus Brandenburg kommer på besök.  
F v: Maria Hasselgren, Tommy Thulin, Martha Landgraff, syster Bonifatia Moon, 
Cristina Ramos, biskop Brandenburg, biskop Arborelius, monsignore Dudek, 
Lotta Byström, Hanna Hellström och serafimsyster Bozymila. Foto: privat.


