Löfte OM....
Nu är viktiga beslut nära. Den 29/10 planeras för beslut att
söka bygglov. Då startas också insamlingen av de löften som
avgivits.
Löftena inbetalas till församlingen på plusgiro 27 05 47 – 3.
Ange ”Löftesoffer, Kyrkans framtid” på talongen.
Flera sätt att hjälpa till.
Har du möjlighet att låna ut en större summa under
byggtiden? Det minskar då våra kostnader för ränta och
kreditiv.
Kontakta någon i ekonomigruppen för mera information, i
första hand Börje Hörnell eller Hans-Åke Johansson. Där finns
också Bengt Gunnarsson och Kicka Felixon att rådgöra med.
Det du samlat in och vill bidra med redovisas till:
Equmeniakyrkan Motala
Plusgiro 27 05 47 – 3, Swish 1231463090
Eller i ett kuvert via kollektboxen
På meddelande/kuvert anger du: KYRKANS FRAMTID
och gärna en liten notering om hur du samlat in det
redovisade beloppet.
Motala Equmeniakyrka:
Djärv – Kreativ – Hängiven – Smittande
För Jesus och för människor i Motala.

Motala

KYRKA PÅ FURULID
Vi förverkligar drömmar!

Nu närmar vi oss…!
Equmeniakyrkan Motala vill bygga ny kyrka
på FURULID.
Vi vill skapa bättre förutsättningar för att vara kyrka i Motala.
Samla all verksamhet till ett ställe och bygga en kyrka med
möjlighet till en flexibel verksamhet, med samutnyttjande av
lokaler och att kunna ta tillvara den fantastiska plats som Furulid
är för församlingen, och även för motalaborna i stort.
Byggruppen och Ekonomigruppen har arbetat fram ett underlag
som presenterades i augusti 2017.
”Församlingsmötet beslutade att uppdra åt byggruppen
att ta fram bygglovshandlingar för ny kyrka på Furulid”
(Församlingsmötet, 2017-08-20).
Vad händer nu?
Just nu pågår finslipning av förslaget som är framtaget och vi
inbjuder alla att vara med i detta arbete.
- Den 6/9, kl. 19:00, i Equmeniakyrkan, inbjuder vi alla att vara
med och förbättra förslaget som är framtaget.
- En ny organisation, Byggkommité, kommer att tillsättas. Mer
info vid församlingsmötet den 24/9, 2017.
- Vi söker också fler människor som vill vara med i mindre
arbetsgrupper och bereda detaljfrågeställningar. Det kan vara
utemiljö, gudstjänstlokalen, cafét & camping, inredning mm.
- Målet är bygglovshandlingar klara för beslut till
församlingsmötet den 29/10.
Förslaget som vi presenterar är framtaget av Per Dockson,
Dockson Arkitekter.
Dockson fångar fint det som vi tryckt lite extra på, som: café,
flexibilitet, gudstjänst, olika lokaler, utemiljö mm.
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