VÄGKYRKOGUIDENS 10 BUDORD
Hej Vägkyrkoguide! Du har ett viktigt jobb tillsammans med de övriga i landets nästan
300 Vägkyrkor. Vägkyrkorna håller sina dörrar öppna och tröskeln till kyrkan låg längs
huvudvägarna i Finland under sommaren. Vägkyrkorna är annorlunda rastplatser
där det finns utrymme och tid att ta det lugnt. Din viktiga uppgift är att ta emot
Vägkyrkans besökare genom att känna och respektera deras egna utgångspunkter.
Fäst skylten ”Jag är Vägkyrkoguide” vid ditt bröst och var synlig och igenkännlig till
besökarnas hjälp.
1.

Hälsa på besökarna och ta emot dem vänligt.
Du är ”ett visitkort”, församlingens och kyrkans representant för dem som kommer till kyrkan.

2.

Fråga vad besökarna är intresserade av i kyrkan. Svara, men var inte påträngande. Ett sätt är
att be kyrkobesökarna att först bekanta sig med själva utrymmet och sedan fråga vad de fäste
uppmärksamhet vid och om de har några frågor.

3.

Fundera redan på förhand över olika slags besökare. Förbered dig på att guida t.ex. barnfamiljer,
ungdomar eller konstintresserade med hjälp av olika idéer och prioriteringar. Den slutliga
guidningen sker på besökarnas villkor. För någon kan den bästa guidetjänsten vara att han eller
hon får utforska kyrkorummet på egen hand i lugn och ro.

4. Välj ut detaljer i kyrkan eller planera en rundtur i kyrkan i olika ”etapper” för de aktiva besökarna.
Objekt som du kan förbereda guidning kring kan till exempel vara altartavlan, predikstolen,
dopfunten eller böneljusstaken. Kyrkans arkitektur och interiör har ett djupt budskap: ge
symboliken dess rättmätiga värde.
5.

Fokusera på helheten. Ljudet, doften, känslan av ytorna – allt hör till kyrkans atmosfär.
Människorna förnimmer inte kyrkan med endast hjärnan, utan också med sina erfarenheter och
känslor.

6. Respektera olika synsätt vid mötena, även om du skulle vara av annan åsikt. Var emellertid lugnt
medveten om kyrkans eget budskap och kyrkans uppgift. Be inte om ursäkt för det.
7.

Använd de språkkunskaper som du har. Det är bra att ha broschyrer på olika språk i kyrkan, men
ett leende och en hälsning på det egna språket känns bra för vägkyrkobesökarna.

8. Var redo att berätta om livet i församlingen och på orten.
Kyrkan är inte enbart en byggnad, utan församlingens hem.
9. Håll vägkyrkomaterialet synligt och berätta om eventuell servering eller andra kringtjänster.
10. Säg adjö vänligt och önska gästerna välkomna på nytt – eller till en annan Vägkyrka!
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