
Konferensen äger rum i 

S:ta Eugenia katolska 

kyka, Kungsträdgårdsga-

tan 12 Stockholm som 

ligger centralt i Stockholm 

på gångavstånd från Cen-

tralstationen invid den 

vackra Kungsträdgården 

samt i S:ta Clara kyrka i Stockholms city allderles invid Centralstationen. 

Praktisk information Kost och logi:  

Måltider tillhandahålls ej, deltagarna ordnar detta själva, det finns 

gott om restauranger i närheten av konferenslokalerna. Frukost 

ingår i hotellkostnaden. 

 Logi: Olika alternativ erbjuds för dem som inte ordnar övernattning 

själv. Hotell och vandrarhem på gångavstånd från konferensanlägg-

ningen:  

□ Hotell, enkelrum 1200 kr/person och dygn 

 □ Hotell, inkvartering i dubbelrum  650 kr/person och dygn 

 □ Vandrarhem (flerbäddsrum)  300 kr/person och dygn 

 □ Privat i familj (kan innebära längre avstånd från konferenscent-

ret). Erbjuds i begränsad omfattning. Kontakta KKS för informa-

tion. 

Uppgifter för Inbetalningar utanför Sverige: 

BANK: Nordea Bank AB 10571 Stockholm 

BIC: NDEASESS 

IBAN: SE81 9500 0099 6042 4297973 2 

Betalningsmottagare: KKS, c:o Malmgren, Sotholmsv. 16 12248 

Enskede, Sweden  

 _____________________________________________ 

Mer information via: 

KKS  c:o Bengt Malmgren Sotholmsvägen 16 12248 ENSKEDE, 

tel 070-4845602, kks@katolsktfonster.se 

www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens 

Nordiska kontaktpersoner för konferensen: 

 Finland: Lina Joannou-Jyränki, joannou_jyränki@mail.com  +358 

52282166 

 Norway: Rose Mary Erta rosert62@yahoo.com 

 Denmark: Maria Truelsen: mariatruelsen@mail.tele.dk  

+4533330502 

 Iceland: María Priscilla Zanoria priscillaz@simnet.is  

Tel (354) 5643117 Cell no. (354) 8974013 / + 354- 8975391 

Avgifter och registrering:  

Konferensavgift: 500 SKr (50 Euro) 

Överblivna platser säljs som dagskort 150 kr (gäller en dag) 

 Konferensavgiften samt kostnaden för logi betalas in i samband 

med anmälan.  Betalning sker till KKS:  Plusgiro 429 79 73-2  

Märk talongen Nordisk konferens, glöm ej att ange ditt namn. 

Registrering sker bäst på internet: 

www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens 

Annars kan man sända in nedanstående talong till: KKS  c:o Bengt 

Malmgren Sotholmsvägen 16  12248 ENSKEDE. 

För- + efternamn   ....................................................................... 

Gatuadress   .................................................................................  

Postnr   ................................................... 

Ort   .............................................................................................  

Tel nr   .......................................................................................  

E-post   ......................................................................................  

Ankomstdatum  ........................................................................ 

Avresedatum   ...........................................................................  

 Boende (välj ett alternativ): 

 ( ) Hotell, enkelrum 1200 SKr/natt, ( ) Hotell dubbelrum 650 

SKr/person och natt,  ( ) Vandrarhem (flerbäddsrum) 300 

SKr/person och natt,  ( )  Annat (ordnar själv) 

  Andra önskemål........................................................................, 

 …………………………………………………………………. 

KKS 2010-10-14 



Anders Arborelius är biskop i Stock-

holms katolska stift (som omfattar hela 

Sverige). 

Pancho Chin A Loi bor med sin familj i 

Stockholm och är är diakon i Järfälla 

katolska församling. Han är ordförande i 

KKS (Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige). 

Charles  och Sue Whitehead: Charles 

är katolik från England och leder till-

sammans med sin fru Sue, som tillhör 

Anglikanska kyrkan, en ekumenisk 

bönegrupp sedan 1979. Charles och 

Sue är engagerade i arbetet med 

'Celebrate', ekumeniska karismatiska sommarkonferenser i England för 

familjer som hålls varje år. Charles har under många år varit aktiv inom 

Katolska karismatiska förnyelsen både internationellt och på hemmaplan. 

1990 - 2000 var han president för ICCRS´ råd (International Catholic 

Charismatic Renewal Services).  

Charles har ett starkt engagemang för att bygga broar till andra kristna 

samfund. Han är president för ICCOWE (International Charismatic Con-

sultation of World Evangelisation), ordförande i Catholic Evangelisation 

Services (inkludernade katolska Alphagrupper), medlem i Azusa Street 

Centennial cabinet samt i sitt hemland vice ordförande i konferensen som 

samlar ledare inom pingströrelse och karismatisk förnyelse. Han och Sue 

har varit talare på Livets Ords Europakonferens. 

Fr Wilfried Brieven är katolsk präst från Belgien. Han 

var personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef 

Suenens. Genom honom får vi en återblick på den Karis-

matiska förnyelsens tidiga historia i Katolska kyrkan. 

Som personlig sekreterare åt kardinal Suenens blev han 

1974 medlem i den internationella katolska kontaktgrupp 

som bildats med utgångspunkt från USA där karismatiska förnyelsen 

föddes vid Duquesne-universitetet i Pittsburgh 1967 och vid Notre Dame-

universitetet i Ann Arbor 1968 (Kardinal Suenes var biskoplig rådgivare 

åt gruppen). 

Medverkande: 
Inga Pagreus är diakon i Svenska kyrkan och tillhör EFS-

församlingen i S:ta Clara kyrka i Stockholm. S:ta Clara 

bedriver ett hängivet socialt arbete bland flyktingar, hemlö-

sa, drogmisbrukare och prostituerade. Vår förhoppning och 

längtan är att få vara Jesu redskap i varje möte, samt att 

inbjuda till vår gemenskap i kyrkan där vi kan erbjuda 

vänskap och hjälp med kontakter till avgiftning, sociala myndigheter och 

behandlingshem, säger Inga. Församlingen är organiserad i hemgrupper, 

och det diakonala arbetet bygger på volontärer och är basen är bönen och 

gudstjänstlivet. 

1. Den Helige Ande och socialt arbete 

Som kristna är vi kallade att vända oss till vår medmänniska och för-

medla Guds kärlek genom ett socialt arbete till de mest utsatta och 

behövande. Med exempel från bl.a. S:ta Clara kyrka får vi se hur bön 

och öppenhet för den Helige Ande är en kraftkälla som styrker och 

inspirerar i ett sådant arbete. (Inga Pagreus) 

 

2. Den Helige Ande och församlingens evan-

geliserande uppdrag - Ungdomarna är da-

gens kyrka! 

Allt fler finner det svårt att leva i enlighet med kyrkans tradition och 

lära. En församling behöver erbjuda stöd till familjerna i att förmedla 

tron till nästa generation och vara en grogrund för de andliga kallelser 

som är nödvändiga i kyrkan och vara en evangeliserande kraft i sin 

omgivning. Den behöver nå ut till ungdomarna som är basen för mor-

gondagens kyrka. Detta seminarium handlar om hur ett fullare liv i 

den Helige Ande berikar kyrkan med hel mängd gåvor. Tillbedjans, 

lovsångens  och bönens gåvor fördjupar den kontemplativa dimensio-

nen av den kristna tron. Tjänandets gåvor inspirerar till ett heligt kris-

tet liv i arbete för rättvisa. Nådegåvorna ger en lyhördhet för Anden, 

och en tro på Guds frälsande ingripande i mänskliga omständigheter 

och ett ökat engagemang för evangeliet. Seminariet fokuserar framför 

allt på den unga generationen. (Christof Hemberger) 

3. Den Helige Ande och enheten 

Pingströrelsen uppstod som en oväntad utveckling inom 

kristenheten genom William J Seymors förkunnelse i Los 

Angeles 1906. Den tog form i fria församlingar utanför de 

gamla samfunden. I mitten på 1900-talet sker en ny utveckling 

då den typiska pingst-erfarenheten också slår rot inom de äldre 

samfunden och Katolska kyrkan i form av karismatiska förny-

elserörelser. Vad är syfte med detta Guds handlande i ett vida-

re perspektiv, och vilken roll har den pingstkarismatiska för-

nyelseströmmen i ett större ekumeniskt sammanhang? Detta är 

frågor som ur olika synvinklar tas upp i detta seminarium. 

(Charles Whitehead) 

4. Den Helige Andes gåvor och frukter 

Andens gåvor, Andens frukter (Sue Whitehead) 

Christof Hemberger är diakon i Katolska kyrkan och 

bor med sin familj i Ravensburg, Tyskland. Han och 

hans fru Sabine tillhör den katolska karismatiska kom-

muniteten Immanuel. Han är medlem i ICCRS´ subkom-

mitté för Europa. 

Christof är socionom och har alltifrån sin ungdom varit 

delaktig i  Katolska karismatiska förnyelsen (CCR). 1992 blev Christof 

medlem i stiftets ledarteam för CCR, och 1997 kom han med i ledarskapet 

för CCR´s ungdomsarbete i Tyskland. Christof har arbetat heltid för CCR 

i Tyskland sedan år 2000 och är nu ansvarig för personal och ledarskaps-

utbildning. 

Ulf Ekman är pastor för frikyrkoförsamlingen Livets ord i 

Uppsala. Församlingen har ett omfattande arbete både 

lokalt och internationellt. Ulf Ekman håller regelbundet 

pastors– och ledarseminarier i Sverige och hela världen och 

har skrivit ett femtiotal böcker som översatts till många 

språk.  På senare år har Ulf öppnat sig för ett ekumeniskt 

samarbete med de äldre samfunden inkl. Katolska kyrkan och insett dess 

stora betydelse som bärare av en högst levande kristen tradition. Ulf  har 

varit gäst på katolska karismatiska konferenser och bjuder gärna in katols-

ka talare till Livets ords seminarier. Ulfs öppenhet för Katolska kyrkan 

visar sig inte minst i böcker som ”Tag och ät” och ”Andliga rötter”. 

Program: 

Torsdag 28 okt:  Registrering från 16.00 (S:ta Eugenia)  18.00 Mässa  

19.00 Kvällsmöte   

 Fredag 29 okt:  9.00 Laudes, därefter Session 1  (Brieven, Hemberger) 

14.00 - 16.00 seminarier. 18.00 Mässa med Biskop Anders Arborelius och 

hans excellens ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, nuntie för Norden.  19.30 

Kvällsmöte: (Charles och Sue Whitehead)    

Lördag 30 okt: 9.00 Laudes, därefter Session 2 (Brieven, Hemberger)  

16.00 - 17.30 seminarier. 18.30 Kvällsmöte Charles o Sue Whitehead, Ulf 

Ekman  

Söndag 31 okt:  11.00 Mässa  14.00 - 16.00 Session 3 (Ulf Ekman), av-

slutning. 

Seminarier: 


