
      KKS   
             Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige 
             Catholic Charismatic Renewal in Sweden 

 

 
KKS kks@katolsktfonster.se www.katolsktfonster.se/kks 

/c:o Malmgren/ 070 4845602 

Sotholmsv 16 S-122 48 ENSKEDE 

 

Pressmeddelande från KKS: 

 

 

 
 
 

Katoliker inbjuder till Nordisk karismatisk konferens i Stockholm. 
 
KKS, Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige står som huvudarrangör för en Nordisk karismatisk 
konferens i stockholm 28-31 oktober 2010. Medarrangörer är Stockholmns katolska stift och S:ta Clara 
kyrkas vänner. 
 
Syftet med konferensen är att lyfta fram de andliga nådegåvorna och den personliga pingsten som en 
viktig förutsättning för församlingsförnyelse, evangelisation och ekumenik. 
 
Karismatisk förnyelse har varit en viktig del av Katolska kyrkans liv sedan mer än 40 år, och alla de 
sista påvarna har gett sitt starka stöd åt en förnyelse av livet i den helige Ande. 2005 sade påven 
Benedikt XVI: "I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of 
believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time". 
 
Bland talarna märks f Wilfried Brieven, tidigare sekreterare åt framlidne kardinal J L Suenens, genom 
honom får vi en inblick i Karismatiska förnyelsens tidiga historia i Katolska kyrkan. Charles Whitehead 
från England, sedan många år ledare inom Katolsk karismatisk förnyelse både nationellt och 
internationellt samt president för ICCOWE kommer bl.a. att tala över ämnna  "Equipped by the Spirit - 
Christian Discipleship in the Power of the Holy Spirit" och . "The Power of Unity - Working together in 
the Power of the Holy Spirit". 
  
Christof Hemberger, diakon och tillhörig kommuniteten Immanuel är engagerad med ungdomsfrågor i 
Katolska kyrkan i Tyskland och kommer att tala om församlingsförnyelse och ungdomsarbete. Pastor 
Ulf Ekman kommer att tala över ämnet ”Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande”. 
 
Flera parallella seminarier ordnas bl.a. om den karismatiska förnyelsen och ekumeniken, om Andens 
gåvor och frukter samt om församlingsförnyelse och socialt arbete. 
 
Det är en stor glädje för oss att att vi på fredagkvällen får fira mässan tillsammans med biskop Anders 

Arborelius och den påvlige nuntien för de Nordiska länderna, hans excellens ärkebiskop Emil Paul 

Tscherrig, säger KKS´ordförande diakon Pancho Chin A Loi. 
 
KKS har tidigare en tradition av gott samarbete med S:ta Clara kyrka i form av bl.a. gemensamma 
konferenser, och socialt arbete, därför känns det naturligt att fortsätta på den vägen säger Bengt 
Malmgren, sekreterare i KKS. Inga Pagreus, diakon från S:ta Clara kommer att leda seminarier kring 
S:ta Claras diakonala arbete i Stockholms city.  
 
”Vi har alltid uppskattat samarbetet med KKS, senast i våras hade vi Liv i Anden-seminarier 
gemensamt och är glada åt samverkan i denna konferens”, säger Carl-Erik Sahlberg, direktor i S:ta 
Clara. 
 
 

 
Mer information finns på konferensens hemsida 
www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens 

http://www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens

