”din berättelse
min berättelse

”

vår berättelse

Välkomna a vara med
Yrkesföreningen är en ideell intresseförening för församlingspedagoger i
Svenska kyrkan.
Vårt fokus är dialog kring och främjande av församlingspedagogik,
Församlingspedagogik är bland annat a! förmedla teologi så a! det blir relevant
i människors liv. Det handlar om mötet mellan människor med delande och
växande, församlingsstrategier och helhetssyn på lärande, tro och tradi$on samt
liv, folkbildning och engagemang. Yrkesföreningen vill också stärka
församlingspedagogernas så a! de i sin tur kan stärka livsmodet hos de
människor de möter.
Vårt uppdrag
Yrkesföreningen vill först och främst stö!a arbetet med a! skydda vår yrkes$tel.
Vi värnar församlingspedagogiken Vi vill vara rösten som ly%er det
församlingspedagogiska samtalet i utbildningar, fortbildningar och i
församlingens vardagsliv. I samverkan med s$%en och med kyrkan på na$onell
nivå vill vi verka för en genomgripande församlingspedagogisk re'ek$on i den
utbildning och fortbildning somrör församlingspedagoger och det
församlingspedagogiska fältet.
Vår yrkesroll
Yrkesrollen fyller en vik$g funk$on i alla församlingar i Svenska kyrkan. A! med
församlingspedagogiska ögon ta sig an kyrkans uppdrag a! bedriva gudstjänst,
diakoni, undervisning och mission.
Bli medlem hos oss
A! vara medlem i yrkesföreningen är $ll för utbildade församlingspedagoger
enligt Svenska kyrkans ordning. A! däremot vara stödmedlem hos oss är $ll för
dig som är intresserad av församlingspedagogik och vill vara med och stö!a
arbetet med a! främja församlingspedagogiken. Det kostar 100 kronor per år a!
bli medlem eller stödmedlem. Kan betalas via Swish på nr 1230811331 eller $ll
vårt PlusGiro 133267-5. Kommentera betalning med namnini$aler och di! 6si6riga personnummer (t.ex AB761228).
Läs mer om yrkesföreningen på vår hemsida: www.forsamlingspedagog.se
Bli enkelt medlem, läs mer om vår förening eller ställ frågor $ll oss.
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Några röster om vårt yrke
Jag som församlingspedagog finns i ett sammanhang som bejakar min
yrkesidentitet och mina olika roller. Föreningen blickar inåt och utåt – genom
möten och relationen med människor. Det handlar om att dela tro och liv –
genom ett lärande.
Sara Strömberg, församlingspedagog
Efter att ha arbetat som församlingsassistent i över 30 år, gav
församlingspedagogutbildningen mig en bra bekräftelse på att min kallelse och
yrkesval är rätt. Utbildningen internaliserar hela mig, jag är glad att få vara
verksam i Herrens tjänst och vara en pedagogisk resurs i hela församlingen.
Ewa Widell, församlingspedagog
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