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Trygg i din famn
Inför skolstarten startade kampanjen Trygg i din famn. Med kampanjen, som pågår ett drygt år, vill kyrkan
betona människovärdets betydelse i samhället. Kampanjen inleds med välsignelse inför skolstarten
nu i augusti.

Använd materialet:
Tryggidinfamn.fi
- #tryggidinfam n - bilder att dela
- församlingarnas tillfällen för välsignelse av skolbarn
- på finska suuremmansuojassa.fi

Sacrista och evl.fi
- logo och foton som fritt får användas i församlingarna
- mera information och material om kampanjen
- nyhet publicerad av Kyrklig tidningstjänst
Kampanjen Trygg i din famn fortsätter på hösten med Änglarnas dag, Mikaelidagen, söndagen den 2
oktober.
Information: Mirva Sandén, tel. 040 585 1357, mirva.sanden@evl.fi
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Pokémon Go
Du har säkert hört om mobilspelet Pokémon Go som lanserades
under sommaren och som på kort tid blivit ett globalt fenomen.
I en live-sändning i Facebookgruppen Webbarbete i Borgå
stift berättar vi vad du som jobbar i församling behöver veta om
spelet. Sändningen börjar kl. 11.00 tisdag 16.8.
Under den ca 15 minuter långa sändningen kan du ställa frågor i
realtid till Simon Lampenius, koordinator för sociala medier, och till
Ingrid Björkskog, som själv är aktiv spelare.
Sändningen sparas så att du även kan se den senare.
Vill du veta mer om Pokémon Go så boka in tidpunkten i din
kalender och gå redan nu med i Facebookgruppen Webbarbete i
Borgå stift!

Reformationens pärlor i skolarbetet
"I ett elevarbete i nian för några år sedan använde en pojke ordet ”religionstvättning”. Efter en stunds
förvirring förstod jag att det var hans egen översättning av ”uskonpuhdistus”, som han hade stött på i en
av sina källor. Året innan hade vi behandlat reformationen, men det hade han uppenbarligen glömt."
Läs mera i Maria Björkgren-Vikströms bloggtext på Reformaatio2017.fi

Skolsamarbete
Under läsåret som nu börjar finns det en utm ärkt m öjlighet för
försam lingarna att sam arbeta m ed skolorna kring
Reformationens märkesår.
Gå in på vår w ebbsida skolanochkyrkan.evl.fi och bli inspirerad av de idéer och m aterial som finns
där!
På finska finns det material på koulujakirkko.evl.fi.

Skolseminarium: Från läskunnighet till läsplatta
Sem inarium torsdag 13.1.2017 på Lärkkulla, Karis
Välkommen att plantera ditt pedagogiska äppelträd!
Vi vill samla lärare och andra intresserade till ett seminarium som öppnar ögonen för det reformatoriska
arvet inom skola och bildning, och som inspirerar till att formulera teser för framtidens lärande redan nu.
Programmet och anmälningar
Information: Maria Björkgren-Vikström, tel. 040 5846 873, maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
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Samarbete med daghem och förskola
Berätta gärna om våra w ebbsidor när du besöker daghem och
förskolor! Du som sam arbetar m ed daghem och förskola kan
vara en nyckelperson som kan tipsa personalen om användbart
material som finns på följande sidor:
Sacrista
Skolan och kyrkan
För Reformationens märkesår finns material som kan användas som sådant under fliken Reformationen
på w ebbsidan Skolan och kyrkan. Mycket av m aterialet kan förenklas för förskolebarn:
Reformationens märkesår på w ebbsidan skolanochkyrkan.evl.fi

Kyrkans central för det svenska arbetet /
Kommunikation
Södra kajen 8 / PB 210, 00131 Helsingfors

Fullständig kontaktinformation hittar du här

Om du vill avbeställa nyhetsbrevet, klicka här
Adresskälla: Kyrkans centralfonds kundregister.
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