Hej alla medlemmar i Yrkesföreningen.

Göteborg 200407

Vi går en annorlunda påsk tillmötes. Reseförbud och inställda gudstjänster på kyrkoårets viktigaste
helg. Här gäller det att vara flexibel och tänka i termerna ”vi ställer inte in – vi ställer om”.
Några av oss har i rådande tider fått massor att göra, andra går på tomgång. Jag känner att jag aldrig
haft ett så väl förberett läsår framför mig som hösten 2020. Kan vi i detta också hitta påsken och vad
som är kärnan med den i allt detta?
Jag tänker att vi får försöka hitta fram till det som inte är annorlunda; solen och våren är på väg. För
mig sitter påsk-känslan förutom i påskens psalmer också mycket i ljuset, fågelsången och den
knoppande naturen. En mina fullständigt okyrkliga vänner la häromåret ut statusen på FB på
påskdagen – PÅSK ÄR LIVET! Och jag kände att JA så rätt han har. För honom handlade det ”bara” om
ledig tid med familjen, och om naturupplevelser i en av de mest levande årstiderna - Jag ser ju också
den djupa meningen i orden – KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! I År funderar jag på om vi får till en
facebookström av det budskapet i stället för att få ropa det i våra kyrkor.
I Yrkesföreningens styrelse försöker vi jobba vidare. Vi gläds år beslutet att vidga antagningskraven
till SKUI, och vi hoppas att detta också driver både frågan kring titelskydd och vår plats i
kyrkoordningen framåt. Vi har tvingats ställa in vårens fysiska möte och hoppas kunna ses i höst i
stället. Men vi fortsätter med våra digitala möten.
Planerna för kongressen 2021 rullar på – du har väl bokat in Uppsala 4 - 5 februari i Uppsala Tema:
Lärande och undervisning.
I detta tidevarv är det svårt att tänka framåt och tro på en vanlig vardag – det drabbar tyvärr både
ansökningarna till SKUI och till annat med sista ansökningsdatum 15 april. Jag vill slå för en annan sak
som ligger mig varm om hjärtat; Ung Resurs! I år har vi fler arbetsplatser än på flera år, spridda över
flera stift. Men söktrycket är just nu jättelågt. TÄNK till köra kollega – har du någon ungdom i din
närhet som skulle trivas i detta under nästa läsår? Läs mer på nätet www.ungresurs.nu och peppa
gärna de dina.

Nu önskar jag er alla en
härlig påskhelg!
Karin Bergenheim,
Ordförande
karin.bergenheim@svenskakyrkan.se
031 731 87 08, 070 461 04 92
Swish till Yrkesföreningen 123 081 13 31

