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Hej alla medlemmar i Yrkesföreningen!  Göteborg 200227 
 
Idag är vi totalt 105 medlemmar – en fantastiskt rolig siffra som både motiverar 
och inspirerar oss i styrelsen för vårt uppdrag. Ni finns och ni har en förväntan 
på oss.  
 
Det har gått en månad sedan vi samlades till kongressen i Växjö. Jag kom i alla 
fall hem med huvudet fullt av goda samtal och härliga möten, jag hoppas fler 
gjorde det. Jag har den sista veckan GDPR-städat medlemslistor och e-
postlistor. Det betyder att de som inte är medlemmar 2020 får inte längre 
några mail. Och om man inte förnyat sitt medlemskap behöver man även om 
man är tidigare medlem också fylla i formuläret med adressuppgifter osv på 
hemsidan. OM du känner att du borde fått mail men inte får detta via mail kan 
jag ha missat – hör av dig i så fall. 
 
Den nya styrelsen har hunnit ha sitt första SKYPE-möte och vi har redan börjat 
jobba för nästa kongress, den som går av stapeln 2021 i Uppsala. Exakt datum 
är inte satt men vi talar om första veckan i februari. Boka den! 
  
Vi har också delat upp stiften så varje stift har en stiftskontakt i styrelsen, varmt 
välkommen att ta kontakt med ”din” styrelserepresentant. Berätta vad som är 
på gång och inbjud oss gärna till sammanhang där pedagoger möts. Vi kommer 
snart att lägga ut en uppdaterad folder på vår hemsida, den får du gärna sprida 
till dina kollegor.  
Inom ett par dagar kommer också ytterligare en drive på hemsidan för att 
beställa profiltröjor, håll utkik via facebook och hemsida. 
 
Stiftskontakter  
Uppsala Mattias Arousell  
Linköping Jenny Lerström 
Skara  Karin Bergenheim 
Strängnäs Carolin From 
Västerås Carolin From 
Växjö Ann Karlsson 
Lund Moa Arnberg Håkansson  

Göteborg Karin Bergenheim  
Karlstad Moa Arnberg Håkansson 
Härnösand Therese Ferngren Edlund  
Luleå  Mattias Arousell  
Visby  Ann Karlsson 
Stockholm  Jenny Lerström  



 
Vi går nu in i fastan. En tid av reflektion och allvar samtidigt som vi alla längtar 
till våren, solen och ljuset. Fastan är på ett vis är min favorittid på kyrkoåret. 
Den bär både eftertanke och förväntan. En längtan efter gudsmöte och en 
förhoppning att ge mig själv tid att landa inåt. Samtidigt består 
församlingspedagogens liv av läger, påskvandringar, planeringar och aktiviteter. 
En utmanande kombo där det gäller att ta vara på sig själv. 
 
På kongressen sjöng vi i det seminarium jag var med på psalm 821 ur psalmer i 
90-talet vilken jag gärna delar med er: 
 
Herre, du har anförtrott 
Oss en uppgift i din kyrka 
Lär oss bruka det vi fått 
Så det växer till i styrka. 
Låt oss gå med öppna händer 
Till de uppdrag du oss sänder. 
 
Jesus, hjälp oss finna tid 
För det som vi nu skall göra. 
I vår brådska skapa frid. 
När du kallar, låt oss höra. 
Låt oss i din kärlek vandra, 
Lär oss lita på varandra. 
 

I detaljer drunknar vi 
Och förlorar perspektivet. 
Låt oss inte gå för bi 
Det väsentliga i livet. 
Hjälp oss att bedöma riktigt 
Vad vi, Gud, skall anse viktigt 
 
När vi inte orkar med 
Ansvar och bekymmer bära, 
Då vet vi att du oss ger 
Ny krafter, är oss nära. 
Tack att du oss väg bereder 
Och med ordet kyrkan leder. 

Jag önskar er alla en god fastetid och hör gärna av dig med tankar om vad du 
vill att vi i styrelsen tar tag i. 
 

Med vårvinterhälsningar  

 

Karin Bergenheim, 

Ordförande 

karin.bergenheim@svenskakyrkan.se 

031 731 87 08, 070 461 04 92 

Swish till Yrkesföreningen 123 081 13 31 

www.forsamlingspedagog.se 

https://www.facebook.com/Yrkesf%C3%B6reningen-F%C3%B6rsamlingspedagoger-i-Svenska-kyrkan-
175422685838492/ 
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