
KKS okt 2010 

Sta Eugenia 

Kungsträgårdsg 12 

S:ta Clara 
kyrka 

Centralstation 

Scandic hotel 

Vandrarhem 
2 kr hostel 

Frälsningsarmén 
Centrumkåren 

Drottningg. 66 

Citykyrkan, mahognysalen 
Adolf Fredriks kyrkogata 10 

Mötesbyrån: Öppnar i S:ta Eugenia torsdag 28 okt kl 16.00 och håller öppet 

alla konferensdagarna i anslutning till de olika mötena. Vid ankomst registrerar 
man sig i mötesbyrån och erhåller deltagarkort. 

 
Presstjänst: 

Journalister kan erhålla presskort som berättigar till entré på konferensen. Kon-

takta mötesbyrån eller informationsansvarig: Bengt Malmgren 070-4845602 
Bakgrundsmaterial finns på konferenshemsidan: 

www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens 

Culture of Pentecost - Nordisk karismatisk konferens  
Stockholm 28-31 oktober  arrangeras av: 
 

KKS - Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige 
Stockholms katolska stift 
S:ta Clara kyrkas vänner www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens 

Program: 
 

Torsdag 28 okt:  
Mötesbyrån öppnar i S:ta Eugenia Kungsträdgårdsg. 12 kl 16.00 

 

18.00 Mässa (S:ta Eugenia) 
 

19.00 Lovsångsgudstjänst, öppningsmöte.  (S:ta Eugenia)  
Fika och samvaro efter mötet. 

 

Fredag 29 okt: 
 

9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara kyrka) 
 

10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förny-

elsen i Katolska kyrkan i historia och nutid. (S:ta Clara kyrka) 
 

12.00-14.00 Lunch  
 

14.00 - 16.00 seminarier, 4 parallella: 

 Socialt arbete i Stockholms City. Inga Pagreus, diakonissa i 
S:ta Clara kyrka berättar om hur bön och öppenhet för den helige 

Ande inspirerat till diakonalt arbete bland narkomaner, hemlösa, 
flyktingar och andra nödlidande. (Eugenia, läsesalen) 

 
 

Församlingsförnyelse genom den helige Ande. Detta semina-

rium som leds av diakon Christof Hemberger vänder sig till de unga 
och fokuserar på hur den helige Ande leder oss in i ett fullare and-

ligt liv. (Eugenia, stora salen) 



Fredag 29 okt seminarier 14.00-16.00 (forts…) 

 

The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten. 
Charles Whitehead.  (S:ta Clara kyrka)  

 

The Gifts of the Spirit, Sue Whitehead om Andens    
gåvor och hur vi praktiserar dem i det dagliga livet.  

 (Frälsningsarmén, Drottningg 66) 
 

 
17.00 Tillbedjan (S:ta Eugenia) 

 

18.00 Pontifikalmässa. Biskop Anders Arborelius och hans 
excellens Ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, Påvlig nuntie för 

Norden. (S:ta Eugenia) 
 

 

 
19.30 Kvällsmöte: Charles och Sue Whitehead: "Equipped by the Spirit 

- Christian Discipleship in the Power of the Holy Spirit". (S:ta Eugenia) 
 

 

Lördag 30 okt 
 

9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara) 
 

10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förnyelsen 

i Katolska kyrkan i historia och nutid, forts...  (S:ta Clara) 
 

(13.00-16.00 Inget eget program. Möjlighet att delta i mässa och diakonvigning 
i Katolska domkyrkan kl 13.00) 

 

16.00 - 17.30 seminarier, 3 parallella 
Församlingsförnyelse genom den helige Ande. Diakon Christof 

Hemberger, del II (Citykyrkan, Mahognysalen) 
 

Power of Unity. Living Ecumenism. Att leva ekumeniskt. Charles 
Whitehead.  (S:ta Clara)  

 

The Fruits of the Spirit, Sue Whitehead om Andens frukter som mog-
nar fram då vi lever ett liv i Jesu efterföljd. (Drottningg 66) 

 
18.30 Kvällsmöte Charles o Sue Whitehead, Ulf Ekman: "The Power of 

Unity - Working together in the Power of the Holy Spirit" (S:ta Eugenia) 

Söndag 31 okt 
 

11.00 Mässa (katolsk i  S:ta Eugenia, luthersk i S:ta Clara) 

 
14.00 - 16.00 Ulf Ekman: ”Den Helige Ande, kärlekens,kraftens 

och enhetens Ande”. Avslutning med förbön och utsändning.  

(S:ta Clara) 

Tillbedjan: I Emmauskapellet i S:ta Eugenia finns under hela 

konferensen det heliga Sakramentet framställt. Välkommen dit 

för stilla tillbedjan. Bikt: Präster kommer att finnas tillgängliga 

för bikt under vissa tider. 

Tolkning  

Tolkning sker från engelska till svenska och från svenska till engelska. 
Engelska till svenska: Direkt från podiet. 

Svenska till engelska: Via simultantolkningsutrustning. De som inte talar 
svenska och önskar engelsk tolkning måste förse sig med trådlösa hörlurar som 

finns i anslutning till möteslokalerna. OBS hörlurarna lämnas tillbaka efter varje 

session. Någon pant, t.ex. körkort eller pass måste deponeras då man hämtar ut 
lurarna. 

 
Sånghäfte  

Ett häfte med lovsånger och psalmer finns för konferensdeltagarna. Detta får 
medtagas mellan de olika lokalerna men skall lämnas tillbaka vid konferensens 

slut. 

 
Bokbord 

Ett bokbord finns under konferensdagarna i S:ta Eugenia och i S:ta 
Clara. Där kan du köpa utvalda böcker samt Cross of the Renewal,  

ett kors framtaget av ICCRS som finns i olika utföranden. 

 
Funktionärer och mötesvärdar 

Våra funktionärer under konferensen och mötesvärdar känner du igen genom 
att de bär röda namnbrickor. Tveka inte att kontakta dem om du har några frå-

gor eller behöver hjälp. 

Registrering 
För entré till samtliga arrangemang utom mässorna krävs giltigt deltagarkort. 
Registrering kan göras i förväg via konferensens hemsida. Deltagarkort hämtas 

ut i mötesbyrån. De som ej hunnit registrera sig i förväg kan göra det direkt vid 
mötesbyrån. Avgift för hela konferensen är 500 Kr. För dem som ej kan delta 

hela tiden erbjuds dagsbiljetter till en kostnad av 150 Kr som kan erhållas vid de 

olika entréerna. (Reservation för fullbokning). 


