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Kära KSSK-medlemmar!
Så är det strax jul igen fast snön lyser med sin frånvaro, i alla fall i
Stockholm. I morse var det i alla fall frost på marken. Vi får hoppas att
det kommer lite till jul!
Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan; äntligen har vi bytt namn. Det känns
fortfarande lite konstigt att skriva KSSK. Namnet kanske säger lite mer
vad föreningen sysslar med än vad PTF gjorde. Eller…? Vi som arbetar
på församlingsexpeditioner har ju så väldigt olika arbetsuppgifter. Ingen
tjänst är den andra lik. En del av oss arbetar med ren kyrkobokföring
och andra har endast kyrkobokföring som pytteliten del av sin tjänst.
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Föreningens stadgar har vi arbetat med väldigt länge. De sista ändringarna är gjorda och godkändes vid medlemsmötet via e-post som
ägde rum i slutet av augusti. De nuvarande stadgarna säger att vi har
årsmöte vartannat år, varför stadgarna kan tas då och börja gälla våren
2013.
Årets utbildningsdagar på Garnisonen var givande. Vi fick mycket matnyttig information om KOB och kyrkobokföring. Martin Garlöv avslutade
med sitt medryckande föredrag om kommunikation som hade namnet
”Något gammalt, något nytt, något lånat, något blått”. Den här gången
valde vi Stockholm och de flesta tyckte det var ett bra val.

Här kommer ett datum att notera i almanackan; nästa års utbildningsdag blir fredagen den 11 maj och kommer åter att hållas på Garnisonen
i Stockholm.
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Ha nu en riktigt skön jul och ett Gott nytt år!
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Vi ses i Stockholm till våren!
För styrelsen i KSSK
Lena Andersson
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