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På församlingsmötet i augusti, 2017, beslutade församlingen att det förslag till planritning för
ny kyrka, som presenterades, ska bearbetas vidare och förbättras till ett förslag till bygglovs
handlingar.
Förslaget, som är framtaget i samarbete med Dockson Arkitekter, kommer att ge församlingen
en nytänkande, flexibel och praktisk byggnad där församlingens inre och yttre liv ska kunna
utvecklas, samt förgylla den underbara plats som Furulid är för många idag. För att kunna
förverkliga den dröm som församlingen bär på, kommer vi att behöva hjälpas åt.
Bygg- och Ekonomigruppen har därför, med stöd av styrelsen, lagt fram ett förslag till
organisation som ska kunna arbeta effektivt, när vi nu går mot nästa steg i processen.
Tanken är att en central Byggkommitté ska bildas. Denna ska tillsammans med en
projektledare kunna samordna de resurser som behövs för att ta tillvara församlingens
intressen. Den kommer även vara länken till en Byggentreprenör när församlingen har ett
tillräckligt underlag för att kunna ta beslut i frågan om att bygga på Furulid.
Gruppernas uppdrag kommer bland annat vara att bearbeta detaljfrågor utifrån vissa områden,
som Camping, Teknik, Inredning, färg & form mm. Den kan också fungera som
insamlingsplats för olika människors och gruppers behov när det gäller lokalerna och den
verksamhet som vi har idag, samt önskar och drömmer om i framtiden. Parallellt med den
yttre byggnaden så bygger vi även den inre församlingens liv, och där kan även du ha en
viktig roll, både i förbönen och att visionera hur vi fyller kyrkan med liv och mening, för
människor i Motala och vidare. Hur vi kan vara en kyrka där Jesus är i centrum.
För att processen ska kunna involvera många människor och skapa delaktighet, så vill vi
därför slå ett slag för de undergrupper som finns beskrivna i organisationsschemat. Dessa
grupper kan vara flera eller andra. Har du förslag så hör av dig!

I dessa grupper kan du vara en del!
Om det här låter intressant, så är du välkommen att anmäla din möjlighet till en insats:
- Gunnar Henriksson: 072-164 75 35, ghenriksson69@hotmail.com
- Hans-Åke Johansson, 070-226 10 97, hajoh43@gmail.com
- Equmeniakyrkan Motala: info@equmeniakyrkanmotala.se
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Tidplanen för beslut om bygglovsansökan till kommunen gör att det kommer att behövas
sättas in två extra församlingsmöten under november månad utöver det redan planerade den
29 oktober, nämligen följande datum:
29 oktober - Presentation av uppdaterade handlingar och ritningar till bygglovsansökan och
ekonomisk redovisning.
5 november – Extra insatt församlingsmöte med möjlighet att fördjupa sig i ekonomiska
redovisningen, samt bygghandlingsunderlaget.
12 november - Extra insatt församlingsmöte där beslut kan tas om att ansöka om bygglov och
med det även ta officiellt beslut om att bygga på Furulid.
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