
Stormötet 2019 
Här kommer äntligen mer information om det kommande stormötet. 
Plats: Åh stiftsgård må-ti 14-15 januari.  
Tema: Ignatianska reflektioner kring kristen andlighet och psykologi 
 
Huvudtalare: Brendan Callaghan Sj från England.  
Brendan har varit jesuit större delen av sitt liv och har sysslat mycket med andlig vägledning och retreatarbete. Mellan 
1980 till 2013 undervisade han på två universitet i London, som drivs av jesuiterna, kring ämnen som berör psykologi 
och religion. Sedan 2014 är Brendan novice master - dvs ansvarig för träningen av nya jesuitkandidater – inom 
England, Irland och Nederländerna.  
 
 
Program:  
Måndag 14 januari  
fr 11.30 Inkvartering 
12.00 Lunch 
12.45 Inledning med presentation av seminarier  
13.00 Brendan Callaghan, SJ: Föredrag, samtal och reflektioner. 
15.00 Enkelt fika  
16.00 Seminarier  
17.00 Middag 
18.30 Kompass årsmöte 
20.00 Mässa i kyrkan 
21.00 Kvällsfika med fralla 
 
Tisdag 15 januari  
08.00 Laudes i kyrkan 
08.30 Frukost 
09.30 Brendan Callaghan, SJ: Föredrag, samtal och reflektioner. 
12.30 Lunch 
13.30 Seminarier 
15.00 Avslutning 
 
Seminarier:  
 
* Vägen vidare - ord och toner till hjälp för din fortsatta vandring.  
   Ulla Käll, retreatledare, bosatt i Norge. 
 
* Urskiljning är inte lätt, ignatianska grundprinciper i att göra val.  
    Susanne Carlsson, präst som jobbar med utbildning i andlig vägledning, bosatt i England. 
 
* Hur ignatiansk andlighet kan förebygga psykisk ohälsa.  
   Maria Fässberg Norrhall, läkare och pastor inom Equmeniakyrkan 
 
* Om examens övning i relation till vår tids ekologiska utmaningar.  
   Anna Karin Hammar, teologie doktor 
 
*  Exempel på hur andlig vägledning kan kan vara till hjälp i kristet lärjungaskap för unga vuxna.  
    Daniel Dalemo, pastor i Saronkyrkan & Skander Kurtin, arbetar med barn och ungdomsfrågor inom  
    Equmeniakyrkan. 
 
*  Samtal & fördjupning utifrån stormötets tema om ignatiansk andlighet och psykologi. 
   Brendan Callaghan, SJ.  
 
Årsmöte: Under stormötet (måndag kl 18.30) har föreningen sitt årsmöte.  
 
Kostnad: Beroende på val av rumsstandard ligger deltagaravgiften för hela dygnet mellan 1125-1625kr. Du kan 
naturligtvis delta utan att bo på Åh vilket ger ett lägre pris. Du specificerar dina önskemål i samband med din anmälan 
som sker till Åh.  
Det finns möjlighet att söka bidrag på 500kr hos Kompass för den som behöver ekonomiskt stöd för att delta. Ansökan 
skickas till:  daniel.pauchard@katolskakyrkan.se. 
 
Anmälan: Sker direkt till Åh stiftsgård på tel: 0522-25056. 


