
Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2020

Kateket
Nytt

Katekes under coronatider

Nytt material på KPNs hemsida

Konfirmationsförberedelsen  

ska innehålla en diakonal insats



www.kpn.se

 KateketNytt nr 2 2020     3

Biskop Anders:  
Konfirmationsförberedelsen  
ska innehålla en diakonal insats

När biskop Anders deltog under KPNs nämndsammanträde i maj lyfte 

han fram några perspektiv inom katekesen som ligger honom varmt 

om hjärtat.

– För våra kon�rmander är det viktigt att förstå att tron inte endast 

är något som ska läras utan också något som ska levas. Att få göra en 

diakonal eller karitativ insats bör vara en naturlig del av kon�rmations-

förberedelsen. Förberedelsen inför kon�rmationen ska inte endast ske  

i undervisningsrummet.

Denna tanke �nns redan uttryckt i ”Riktlinjer för katekesen i 

Stockholms katolska stift”. Bland katekesens uppgifter står att man ska 

”… tillägna sig och praktisera kyrkans sociallära. Att leva i Kristi 

efterföljd, i Bergspredikans anda, innebär ett liv i kärlek och omsorg för 

sin nästa, särskilt för de svagaste och mest utsatta.” (§11) 

När det gäller hur man går tillväga rent praktiskt ansåg biskopen att 

varje församling måste hitta sin egen väg. Kanske kan man sjunga för 

de äldre, skriva brev till ensamma eller hjälpa till i det lokala �ykting-

arbetet.

Ulrika Erlandsson

Under coronatider har vi kommit närmare Gud. Dagligen 

påminns vi om livets skörhet, dess gränser. Så mycket av allt vi 

tagit för givet har blivit osäkert. Varje dag hör vi om antalet 

insjuknade och döda, döden har kommit så mycket närmare. 

Frågor om livets mening, om Guds närvaro och frånvaro tränger 

sig på hos allt �er. Planering, organisation och rutiner är 

värdefulla element i katekesen, men när biskopen beslutade att 

katekesen skulle läggas ned insåg många av oss att vi måste 

tänka om och tänka nytt. I sitt brev till alla kateketer vädjade 

biskop Anders oss att inte överge barn- och ungdomsgrupperna 

och deras familjer. Plötsligt kom jag ihåg påven Franciskus ord 

i en av sina första intervjuer: kyrkan ska vara som ett fältsjukhus. 

Vi ska inte vara bekväma och vänta på att alla kommer till oss, 

vi ska söka upp människorna där de är, precis som Kristus 

gjorde. Vi är ständigt kallade till uppbrott, nu är en tid då vi ska 

tänka kreativt och modigt, våga att pröva nya vägar i katekesen. 

Katekes är att vandra vid människors sida, slog de Europeiska 

biskopskonferenserna fast för ett par år sedan, precis som 

Kristus gjorde med lärjungarna på vägen till Emmaus. Fråga, 

precis som Jesus gjorde: vad är det ni går här och talar om? 

Denna höst får vi på ett försiktigt sätt återuppta katekesen i 

församlingarna, men vi ska inte sluta att tänka ut nya sätt att nå 

ut med det glada budskapet!

Ulrika Erlandsson

Nya videos för barn
I videon ”Låt Amy visa dig rörelserna under mässan” 

visar Amy, tio år, vilka rörelser man ska göra när man 

deltar i mässan. 

Nu har det kommit �er bibel�lmer för barn, både 

Söndagens evangelium för barn, och ”Katekes för 

barn” producerade av diakon Björn Håkonsson.  

KPN hoppas att dessa �lmer också kan spridas till 

familjerna i våra församlingar, så att det ger impulser 

till att tala om tron i hemmet.

Ulrika Erlandsson

Korsord – nu digitalt!
På hemsidan �nns nu ett �ertal korsord som man kan lösa 

på datorn eller i mobilen direkt. Här kan både stora och 

små testa sina kunskaper. Finns under avdelningen 

Resurser – klicka sedan på ikonen ”Korsord”. Dessa korsord 

�nns också som PDF att skriva ut.

Quiz – nu digitalt!
För första gången kan KPN erbjuda olika quiz som man 

kan fylla i och lösa digitalt. Quizen �nns för både stora 

och små. Finns under avdelningen Resurser – klicka 

sedan på ikonen ”Quiz”.

Upptäck KPNs hemsida!
Under coronaepidemin har KPNs hemsida fått dubbelt så 

många besök som vanligt. I tider av oro betyder tron alltmer 

och när vi under en period inte kunde samlas som vanligt i 

församlingarna har �er vänt sig till internet. Den nya sidan 

Katekes hemma i coronatider har varit särskilt populär.  

Det är en sida med tips på bilder att färglägga, förslag på lekar, 

videos och aktiviteter att göra hemma med barnen som på ett 

lekfullt sätt fördjupar tron. Youtube Livestream
KPN har bjudit in till två events som livestreamats. 

Först ut var den vigselförberedande kursen We’re 

getting married, sedan presentationen av den 

nyutkomna boken Online med helgonen. I denna 

presentation ingår också ett föredrag om den 

nyligen helgonförklarade John Henry Newman av 

John Sjögren. Båda dessa livestreamade �lmer �nns 

kvar på KPNs hemsida, se under ”Videos”.

Lärjungarna på väg till Emmaus, Joseph von Führich, Wikimedia 
commons.

KRYSSKUL       
FRÅN

1.  Motsatsen till döden
2.  Hurdan var en känd samarit?
3.  Vad fattas?: ”... vare med er”
4.  Lycklig och säll
5.  Den katolske prästen abbé Vogler
  skrev adventspsalmen som börjar   
  ”Hosianna ... ..., välsignad vare han”
6.  Vem letar efter det förlorade fåret?
7.  Motsatsen till lögn
8.  Får du i kommunionen   
9.  Vad betyder ”sankt”/”sanctus”?
10. Är prästen (men bör vi alla vara)
11. Ett vanligare namn på världens skapare
12. ”Idag har en... fötts åt er i Davids stad”,  
  säger ängeln i julevangeliet
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Vad säger Jesus
om sig själv?
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KRYSSKUL FRÅN

KRYSSKUL FRÅN

1.  Mannen i paradiset
2.  Annat ord för fartyg
3.  En av Jesus titlar, men det 
  kan också vara den bäste i OS
4.  Det oväder Jesus tystade
5.  Bygger sig bon bland grenarna
6.  Den tredje personen i Treenigheten 
  är den helige…
7.  Du skall… Herren din Gud
8.  Det är viktigt att göra i fotboll 
  men också att ha i livet  
9.  Mittemot väster                                         
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10. Liknelsen om den förlorade...
11. Annat ord för Bibeln
12. Sår man i jorden
13.  Äpple, päron eller vindruvor
14. Första ordet i bönen 
 som Jesus lärde oss
15. Vad kallar man det vi äter?
16. Staden där Petrus dog
17. Icke kvinna

Läs de gula bokstäverna, 
när du löst korsordet, 
så får du fram ett ordspråk. 
Fundera över det!
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Att förmedla tron genom Facebook,  
video och Zoom ...
Katekes under coronatider

 Även om församlingarna nu igen får 

samla barn så är det inte möjligt för 

dem som har för stora grupper. Den 

digitala omställningen är något vi kommer ha 

nytta av även i framtiden. Pandemin kommer 

kräva det av oss, men det är utmärkt att ta till 

även när det �nns stora avstånd eller om 

barnen skulle vara sjuka eller frånvarande. 

Studieförbundet Bilda har varit snabbt med 

att erbjuda en hjälpande hand när det gäller 

att sprida kunskap om digitalt lärande. På KPN 

har vi med stort intresse följt dem som 

lyckades ställa om sin undervisning. Här 

möter du några av dem.

Kommunionsbarn ligger i framkant
Lizzie Claesson är kateket för kommunions-

barnen i Vår Frus katolska kyrka i Täby. Barnen 

är bara 8–9 år, ändå har det gått bra att 

undervisa online. Så här berättar Lizzie:

– Idag hade vi vår tredje online undervis-

ning. Vi pratade om dagens evangelium och 

hade lite frågesport och lekar. Jag använder 

mig av Zoom (gratis version). Den kan man 

använda max i ca. 40 minuter, ibland bryts det 

efter 35 min (Bilda har nu ordnat så att alla 

kateketer kan få ta del av deras licens, så att 

man kan ha längre möten, kontakta Bilda för 

information. Red. anm). Därför försöker jag 

hålla undervisningsstunderna till 30 min för 

att hinna säga hej då och inte bara stängas av. 

Kon�rmandundervisning digitalt
I S:ta Eugenia ville man inte slopa undervis-

ningen när de vanliga trä�arna ställdes in, 

istället sökte man andra vägar. Kateketen 

Claudia Hammerich som undervisar kon�r-

mander i klass 9 berättar: 

– Vi undersökte de digitala tjänster som 

�nns och började direkt planera för de 

återstående tillfällena. Vi analyserade olika 

tekniska plattformar och konferenstjänsten 

Zoom var det som vi �ck rekommendation av 

kunnigt folk att använda.

Vi lanserade den digitala kateketundervis-

ningen under den första helgen i april och 

omställningen har varit smidig. Det har inte 

varit någon skillnad i närvaro, den är lika som 

innan epidemin. Det är mycket glädjande att 

konstatera att vi kan genomföra vår digitala 

undervisning av kon�rmanderna på ett bra 

och ändamålsenligt sätt.

Första gången var vi tvungna att påminna 

ungdomarna om att de skulle vara inne i 

Zoom-rummet i tid för upprop och närvaro-

kontroll. Att ha ätit frukost och sitta upp, att ha 

kameran på datorn eller telefonen påslagen så 

att alla kan vara synliga i sina grupper.

Av oss kateketer har det rent praktiskt 

endast krävts lite mer förberedelse, och att vi 

har tänkt igenom i detalj hur vi ska lägga upp 

undervisningen och presentationen av 

materialet. Det får inte gå för fort, det gäller 

att få kontakt med alla. Vi kan också använda 

oss av en grupp-chatt och individuell chatt 

som komplement. 

Deltagandet i de digitala kurserna är 

obligatoriskt och närvarokoll registrerar vi 

precis som vi gjorde under en vanlig lör-

dag. Fullständigt avslutad kurs krävs för 

mottagandet av kon�rmationens sakrament.

Återkopplingen vi har fått från ungdomar-

na, och som även vår kon�rmationspräst fått 

av såväl kyrkoherde som föräldrar, är mycket 

positiv. Att vi gör något, att vi fullföljer kursen, 

är det som mest uppskattas men också att 

formen passar ungdomar. 

En god sak som har kommit ur denna 

situation är att mer kunna värdesätta fysiska 

möten, men också att se hur tekniken kan 

underlätta vissa saker. Det är tydligt att inget 

ersätter fysiska möten, men vi har hittat nya 

kompletterande vägar att nå ut till ungdomar-

na och vi kan komma att använda några av 

dem även i framtiden. Dessa kan dock inte 

ersätta just kon�rmationsundervisningen på 

plats i kyrkan när epidemin är över. Den 

personliga kontakten är nödvändig för att 

växa som gemenskap men också som person. 

Genom kameran går det inte att möta en blick 

som man gör i verkligheten.

Det har varit ett bra år med en fantastiskt 

�n grupp ungdomar. Trots att vi hade hoppats 

på en annan avslutning, är vi oerhört glada 

över att ungdomarna kommer att kunna ta 

emot kon�rmationens vackra sakrament. Vi 

tackar biskop Anders för den �exibla lösning-

en som vi har fått till stånd i församlingen. 

Föredrag på Zoom
Broder Witold Mlotkowski OFM, tidigare 

sti�tets ungdomspräst, har lång erfarenhet av 

att nå ut till ungdomar genom Facebook, 

direktsända �lmer, messenger och snapchat. 

Exempelvis har han �era år i rad givit en 

daglig andlig uppmuntran under fastetiden, 

med konkreta tips på uppgifter genom 

Messenger. Sedan coronaepidemin satte 

igång har dessa metoder för att nå ut till 

ungdomar intensi�erats. 

– Tillsammans med p Krystian Zacheja SDB 

började jag hålla andliga föredrag via Zoom. 

Temat blev vad tron innebar för oss under 

coronatider. Vi la upp det så att vi pratade i ca 

I mitten på mars beslutade biskopen att den ordinarie katekesen 
skulle skjutas upp med tanke på den rådande coronaepidemin. Några 
veckor senare kom en appell från biskopen att försöka hålla igång 
kontakterna med barn- och ungdomsgrupperna, att låta dem förstå att 
kyrkan fortfarande finns där för dem. Han uppmuntrade till att testa 
de nya ditigala verktygen som finns. En hel del kateketer runt omkring 
i landet kom igång med detta. Kort före sommaruppehållet kom en ny 
bestämmelse om att den ordinarie katekesen får sätta igång igen, lite 
försiktigt, och naturligtvis med respekt för Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Lizzie Claesson med sin kommunions-
grupp online. Foto: Privat.

Barnen trivs med att samlas online säger 
kateketen Nagham Kalka från Jungfru 
Maria kyrka i Södertälje. Foto: Privat.

Claudia Hammerich, kateket i S:ta Eugenia 
församling, behöll kontakten med sina kon-
�rmander digitalt. Foto: privat.

45 minuter, sedan �ck ungdomarna ställa 

frågor i 30 minuter och sedan avslutade vi 

med en gemensam rosenkransbön. Varje 

gång har det varit ca 25–30 närvarande från 

hela landet.

– Jag kommer fortsätta mitt arbete att nå 

ut med evangeliet digitalt!

Ulrika Erlandsson

Broder Witold har stor vana vid att sprida sitt 
budskap online. Foto: privat.

I Zoom ser vi alla varandra och alla kan 

interagera både genom att prata och genom 

sin video men idag lärde mig ett av barnen att 

man även kan rita på skärmen när jag delar 

min skärm! 

Det går alltså att dela skärm och visa vad 

som helst, en powerpointpresentation, en 

bild eller en text. Det är bara att googla  

”Zoom” och följa anvisningar om hur man 

skapar ett kostnadsfritt konto.

Teams med 11–12-åringar
I Jungfru Maria kyrka i Södertälje samlar 

Nagham Kalka sin grupp med 11–12-åringar 

varje vecka med hjälp av det digitala verkty-

get Teams. 

– Barnen trivs med att samlas online, det är 

bekvämt för dem. Jag saknar de fysiska 

mötena men detta har varit en bra ersättning.

Efter dessa goda erfarenheter har Nagham 

även samlat barngruppen under sommaren.

– Barnen blev glada när jag erbjöd detta, 

jag gör det bara för dem som vill.

Vad som händer framöver är just nu 

osäkert, men Nagham menar att de kommer 

ha användning av detta kommunikationsme-

del även i framtiden, exempelvis om hon 

själv skulle vara bortrest eller förhindrad att 

vara på plats. 
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Information

          

       

           

 
       
       

       

         

      Inbjudan till  kateketer eller intresserade i församlingar 
i Jönköping, Skövde, Borås, Norrköping, Linköping, Värnamo, 

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

 

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.

Ledare:
Ulrika Erlandsson
Ordförande i 
Katolska Pedagogiska 
Nämnden

Kateketer och andra intresserade!

JESU SISTA DAGAR i Jerusalem har ändrat historien för all framtid. 
Vad var det egentligen som hände? Med  hjälp av en historiskt 
tillförlitlig modell av staden kommer Emanuel Sennerstrand 
att förklara det spännande skeendet som ledde fram till Jesu  
död och uppståndelse. Kursen vänder sig speciellt till kateketer  
med pedagogiska tips och förslag.   
LÖRDAG 24 OKTOBER KL 10–16  
S:T PAULUS AV KORSETS FÖRSAMLING, ANGERED  
EMANUEL SENNERSTRAND är lärare på Studium biblicum i Göteborg. 
På biskopens uppdrag arbetar han med att ge katolska kommentarer 
till Bibel 2000.    
Sagt om Emanuels tidigare kurser:  » Jag kan inte nog beskriva 
hur bra och givande detta var. Emanuel är otroligt kunnig.«  – 
» Emanuel är fängslande. Bra med tydliga kopplingar till kyrkans lära.«

Anmälan till www.kpn.se   KPN@katolskakyrkan.se   08–50 557 660 
KPN följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hallå, hur går det  
med katekesen …?

Den ständiga kontakten med stiftets kyrkoherdar och 

rektorer är av stor vikt för KPN. Vi vill veta hur församlingarna 

lägger upp sin undervisning, hur stora grupperna är och 

hur man organiserar sig. Variationerna är stora och det är 

gott att få en överblick. Framförallt vill vi veta vilka behov 

man har när det gäller den livslånga katekesen. Det kan 

�nnas önskemål om nytt material, kurser eller andra idéer. 

KPN �nns till för att underlätta katekesen i församlingarna, 

så denna dialog är mycket viktig för oss. Under våren och 

sommaren har KPNs medarbetare Maria Borowiec ringt 

runt till kyrkoherdar och rektorer och haft goda samtal 

kring situationen lokalt. Coronakrisen har förstås också 

bidragit till att förutsättningarna är speciella. Dialogen har 

uppskattats av kyrkoherdarna så långt och i nästa nummer 

av KateketNytt hoppas vi kunna återkomma med en 

sammanställning av Marias enkät.

KPNs Maria Borowiec ringer runt till stiftets kyrkoherdar och rektorer.  
Foto: privat.

Konvertitreträtt  
med biskop Anders 
Arborelius OCD
TID: 6–8 november 
PLATS: Stiftsgården Marielund
Anmälan för alla kurser sker på 
www.kpn.se

Projekt på gång på KPN ...

Ny version av bok 6, Kyrkans historia
Att ha kunskap om kyrkans historia förblir en viktig del i vårt 

identitetsbyggande som katoliker i Sverige. Bok 6, Kyrkans 

historia (för 12–13-åringar) ger en god överblick över historien 

från Apostlagärningarna och fram till vår katolska kyrka i 

Sverige idag. Men kateketer har hört av sig och 

efterfrågat en enklare framställning av innehållet, det 

har varit lite för krävande för den korta tid man har 

till förfogande. KPN har därför påbörjat en 

bearbetning av boken som förkortar textmäng-

den och gör �er serier. Den nya versionen 

beräknas bli färdig till vårterminen 2021.

Baskurs för kateketer
För alla som är nya kateketer eller sådana som vill 
uppdatera sig, välkommen till denna grundkurs som 
ger en inblick i biskopens riktlinjer för katekesen, 
KPNs material, hemsidan, praktiska övningar, 
grundläggande pedagogik samt utrymme för dialog 
och frågor. 

LEDARE: Ulrika Erlandsson.
PLATS: Johannes Paulus II Pastoralcentrum,  
Gamla stan, Stockholm
TID: Lördag 5 september, kl 9.30–13 + lunch

Inspirationsdag  
för kateketer

Jesu sista dagar  
i Jerusalem 
En genomgång av påskens händelser 
med hjälp av en modell över den 
heliga staden. 

LEDARE: Emanuel Sennerstrand. 
PLATS: S:t Paulus av Korsets kyrka, 
Angered.
TID: 24 oktober, kl 10–16.

Kateketkurs i Gävle
S:t Pauli katolska kyrka, lördag 22 augusti kl 10–15, 
ledare: Rauha Navarro Marttinen. Mer detaljer kommer 
på KPNs hemsida. 

Håll utkik!
Vi planerar en kurs om Tro och vetande i katekesen i 
Malmö under hösten. Håll utkik efter datum på KPNs 
hemsida!

KPN följer Folkhälsomyndig hetens 
rekommendationer vid  

genomförandet av våra kurser.

från Apostlagärningarna och fram till vår katolska kyrka i 

Sverige idag. Men kateketer har hört av sig och 

efterfrågat en enklare framställning av innehållet, det 

har varit lite för krävande för den korta tid man har 

till förfogande. KPN har därför påbörjat en 

bearbetning av boken som förkortar textmäng

den och gör �er serier. Den nya versionen 

beräknas bli färdig till vårterminen 2021.

När 12-åringar inte gjort sin första kommunion …
Allt oftare händer det i våra församlingar att nya barn i åldern 

10–13 år ”ramlar” in församlingens undervisning utan att ha 

tagit emot den första heliga kommunionen, ibland inte ens 

blivit döpta. I det läget är det inte passande att ge dem bok 2, 

Jesus vår vän, som förbereder barn i 8–9 års ålder inför biktens 

och eukaristins sakrament. KPN tar därför fram ett nytt material 

som ska bli ett extra arbetshäfte för dessa något större barn, en 

förberedelse inför mottagandet av första kommunion. Tanken 

är att barnen integreras i gruppen med jämnåriga, men får hjälp 

av antingen föräldrar eller kateketer att gå igenom häftet vid 

sidan av den vanliga undervisningen. Materialet förväntas bli 

klart före jul.
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ISSN 0282-0234

Fakta

Nelli Abdayem
Syrianska katoliker i Tensta,  
Sankta Eugenia församling

Nelli är en sprudlande energibomb till kateket som inte verkar behöva 

fundera över varför hon undervisar barn och ungdomar. Det är så 

självklart för henne. ”Jag vill lära barn att Gud är god.”

Nelli vill vara till för barn och ungdomar som ofta möter ett annat 

budskap i samhället än det som kyrkan lär. Nelli är inte rädd för att 

möta den förvirring som orsakas av denna diskrepans. Hon har 

talangen att få barnen att prata och hon älskar deras raka och ibland 

svåra frågor. Nelli tar barn på allvar och vågar lämna dagens tema för 

brinnande frågor. För att få liv i sömniga ungdomar, kan Nelli provocera 

dem på ett medvetet sätt. En liten rörelse i ungdomars ögon berättar 

för Nelli att de har lyssnat. När elever vågar fråga: ”Är du på allvar?”, då 

är motivationen på topp. Ungdomarna har vaknat. Nelli undervisar på 

svenska. Det känns enklast eftersom arabiska språket har så många 

dialekter. Med föräldrar talar Nelli på arabiska.

Nelli är trygg i sin tro och försöker leva som hon lär.
– Om man vill få barn att bete sig på ett visst sätt ska kateketen visa ett 

gott exempel. Barn gör inte som du lär dem utan gör som du själv gör. 

Därför är det viktigt att behandla barn och ungdomar med respekt.

– Döm inte! säger Nelli med eftertryck. Gud �nns i varje hjärta.

Katekesen måste utvecklas!
– Ingen kateket är färdiglärd. Om någon tänker att man är det, då är 

något allvarligt fel.

Nelli uppmuntrar kateketer att våga prova på nya metoder. Man får 

misslyckas. Även det ger nya lärdomar. Det är också okej att säga ”Jag 

vet inte”. Det är inte viktigt att ha rätt i alla diskussioner. Man kan inte 

utvecklas om man alltid vill ha sista ordet.

– Undervisningen ska utvecklas eftersom samhället gör det, men 

det betyder inte att man okritiskt börjar följa det. 

Nelli känner med barn som är livliga
– Jag skulle tycka att det vore tråkigt att hela tiden bara lyssna. Jag är 

bra på att pyssla, har alltid varit det, så sånt gör vi ofta. Barn får med sig 

något efter varje undervisningdag. Nelli använder mycket sång i 

undervisningen. Det är hon också bra på. Hon engagerar sig särskilt 

mycket i att förbereda barn och ungdomar till Lucia-�randet. 

Bikten är porten till en närmare relation till Gud.
– Efter bikten kan man ta emot Jesus till ett rent hjärta. Barn har många 

frågor om bikten. De kan t ex fråga om det är synd att inte gå till 

mässan under coronatider.

Jag avslutar intervjun genom att fråga om Nelli har ett favorithelgon.

– Hmmm, inte på riktigt, men jag tycker om ärkeänglarna Mikael 

och Gabriel.

Jag har lyssnat på Nelli och tror mig veta vem som kunde vara en 

bra följeslagare till henne, nämligen helige John Henry Newman. Han 

har mycket att säga just om kyrkans behov att utveckla sig utan att 

förlora källorna. Tack, Nelli, för detta samtal via Zoom. En stor digikram!

Rauha Navarro Marttinen

””Döm inte!”, säger Nelli.


