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Hej!

Göteborg 180613

I veckan börjar sommarlovet för de flesta barn i Sverige. För en del av oss
församlingspedagoger innebär detta intensiva arbetsveckor med mycket
möten, läger, badresor, konfirmander, utmaningar, goda samtal och många
arbetstimmar. Några av oss kanske äntligen får tid att röja upp på skrivbordet,
läsa in boken som så länge väntat på oss och sätta oss ner och ta en lååång
funderare på hur vi vill lägga upp nästa läsår.
Förhoppningsvis hinner vi också
med bra samtal med kollegor och
församlingsbor, antingen vid
fikabordet eller kring lägerelden.
Jag hoppas också att vi alla också
kommer att få tid att helt glömma
jobbet och plikterna och tanka ny
energi. Några gör det genom
intensiva resor, några vill påta i
jorden och andra bara lägga sig
raklånga i gräset eller umgås med
vänner och familj. Oavsett VAD du
gör så hoppas jag verkligen att du
får en rejäl portion av det just Du
känner att du behöver för att
rekreera dig och tanka ny energi.

Yrkesföreningens styrelse kan äntligen glädja oss åt att vi fått klart med vårt
Swish-nummer; 123 081 13 31. Detta innebär att man nu kan betala sin
medlemsavgift genom att Swisha till oss. Du som redan är medlem kan bara
skicka 100: - och skriva initialer och personnummer i meddelanderutan. Är du
NY medlem får vi be dig fylla i medlemsblanketten på hemsidan och sedan
Swisha dina pengar. SNART närmar vi oss 100 medlemmar i år – vilket gläder
oss i styrelsen oerhört – vi siktar mot 200 före jul!

Nu börjar också Kongressen 2019 ta form. Temat kommer att vara
UNDERVISNING och vi kommer att träffas i Sundsvall 7-8 februari. Skriv in
datumet och följ via vår hemsida och vår Facebooksida när anmälan öppnar i
september.
Vårt årsmöte kommer att hållas 7 februari på eftermiddagen.
Tillsammans med KyrkA skissar vi också på en studiedag i Stockholm i höst för
församlingspedagoger - datum och tema är ännu inte spikat – men håll utkik.

Från oss alla i styrelsen vill jag skicka en önskan om en
härlig sommar till er alla.

Karin Bergenheim
Ordförande
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