Bästa kontaktperson för en Vägkyrka,
Sommarens Vägkyrkosäsong inleds snart: Alla Vägkyrkor mellan Hangö och Utsjoki öppnar igen sina
dörrar, till resenärernas glädje. De vackra kyrkorna och de omsorgsfullt vårdade kyrkliga miljöerna
erbjuder ett fridfullt alternativ till andra pausplatser och mycket att se och uppleva för dem som längtar
efter kultur eller stunder av tystnad.
Alla Vägkyrkor som deltog förra sommaren är automatiskt med också i år, om man inte särskilt har
anmält att kyrkan inte deltar. Denna sommar ingår 266 kyrkor i nätverket av Vägkyrkor. Du
kontrollerar väl din kyrkas öppettider i kyrkoförteckningen (på finska). Om öppettiderna för sommaren
2018 fattas har öppettiderna för sommaren 2017 samt förra sommarens evenemang, vilka hittills har
funnits med bland kyrkans uppgifter, tagits bort. Om du inte hittar länken som vi tidigare skickade för
uppdatering av uppgifterna kan du be att få den på nytt genom att skriva till adressen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi.

Material för vägkyrkorna
Materialpaketen kommer till församlingarna under denna vecka. I sommar delar vi ut Vägkyrkovykort
och Vägkyrkobokmärken samt ark med tillfälliga tatueringar för barn. I paketet ingår också den
traditionella Vägkyrkoaffischen. Det vore fint om det fanns plats för den i närheten av det övriga
materialet. Om ni inte har fått något paket under denna vecka ber vi dig snabbt meddela oss på
adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi.
Om du vill beställa mer material ska du skicka din beställning till adressen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi före midsommar. 100 st. vykort eller bokmärken kostar 5 euro + porto
(inga tilläggsbeställningar av arken med tllfälliga tatueringar).
I en del av Vägkyrkorna kommer man under sommaren 2018 att minnas händelserna för hundra år
sedan med olika evenemang om Minnesåret 1918. På många kyrkogårdar kanske man också hittar
gravar eller minnesmärken med anknytning till året 1918. Även Vägkyrkomaterialet inspireras i sommar
av andan från gångna årtionden. Stunder vid böljande höängar längs kyrkvägen eller möten på gården
utanför en stenkyrka har förverkligats av illustratören Petteri Mattila. Motiven på arken av barnens
tillfälliga tatueringar är inspirerade av den finländska naturen.

Vägkyrko-extra, på sidan Material, finns en Word-fil med en svenskspråkig affisch i storleken A3

som man kan printa ut. I nedre kanten av affischen kan man själv lägga till information till exempel om
vilka evenemang som ordnas i kyrkan under sommarn. Bildbanken innehåller material som kan
användas bl.a. på nätet. Till exempel bannermaterial (storlekarna 500x333px och 200x200px) som är
direkt anpassat webbplatser i Klockaren.
När sommaren är slut kommer vi igen att fråga er om antalet besökare. Vår varma önskan är att alla
Vägkyrkor meddelar oss antalet besökare som statistikförts – eller om ingen räkning har gjorts, den
bästa uppskattningen av antalet besökare. En utlottning görs bland alla som har anmält sitt besökarantal
och den vinnande församlingen befrias Vägkyrkoavgiften för sommaren 2019! Besökarstatistiken är av
intresse också för medierna.

Vi i Vägkyrkoteamet önskar dig en skön sommar!
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

