
Våren 2018 tar Equmeniakyrkan Floda det första  
spadtaget för att bygga en ny efterlängtad kyrka. 
Församlingen består av ca 300 medlemmar i blandade 
åldrar. Vår barn- och ungdomsverksamhet möter varje 
vecka mer än 150 unika individer. Utöver i vår kyrka 
finns vi i Floda Second Hand och café, Floda Nova 
sportcenter och i vårt sommarhem Skallsjö skogar.

Vi har nu kommit till en punkt där våra nuvarande lo-
kaler inte tillgodoser de behov vi har i vår verksamhet.  
Det är dags att bygga något nytt, på en ny plats, där vår 
församling har möjlighet att växa och leva ut vår vision:

“Mötet med Jesus Kristus som förvandlar  
mig - dig - Floda och världen.”

ur visionen ”Resa 2025”, Equmeniakyrkan Floda

Garveriet i Floda har funnits sedan 1800-talet, och var i 
sina glansdagar en stor leverantör av läder till omkring-
liggande skotillverkare. I början av 1970-talet lades 
tillverkningen ned och under många år förföll Garveriet.

Nu håller Garveriet på att spira igen! Det håller på att  
förvandlas till en mötesplats för hållbarhet - en mötes-
plats som vi i Equmeniakyrkan Floda vill finnas med i, 
där vi, tillsammans med Garveriet, arbetar för ett hållbart 
Floda. 

Dina böner, din tid i praktiskt arbete, dina pengar ger oss 
möjlighet att göra vår satsning verklig för människor i 
Floda med omnejd.

Om Du vill vara med att bidra med ekonomisk stöttning 
presenterar vi nedan olika möjligheter för dig att ge en 
gåva till vårt Församlingsbygge.

Vi vill finnas där människor möts, och det är därför vår 
nya kyrka kommer att byggas i direkt anslutning till 
Garveriet. Här möts vi med stor öppenhet till alla som 
kommer på besök: ung som gammal, nyinflyttad som 
nyanländ - Du är välkommen med på vår resa!

Kontakt

Församlingsföreståndare: 
David Norén

070-913 14 30
david@equmeniakyrkanfloda.se

Adress:
Rurik Holms Väg 11
448 30 Floda

Vill du vara med på vår resa?

Vill du ge en större gåva, eller få reda på fler möjligheter att bidra till 
finansiering av Församlingsbygget kan du kontakta  
Christian Eberstein på 070-899 05 79 eller  
Ing-Britt Borendal på 076-193 59 58

Guds välsignelse och stort TACK för ditt bidrag!
/Equmeniakyrkan Floda

Inbetalning via bankgiro:
Bg-nummer: 5936-9330

Överföring via bankkonto:
Alingsås Sparbank:  
Clearingnr: 8304-8    

Kontonr:  311 022 13

Märk din gåva med 
“Församlingsbygget”.

        Swish:
Nummer: 123 465 35 07

Psst... du har väl inte missat vår visionsfilm!

Vill du veta mer om Equmeniakyrkan Floda och våra  
verksamheter? Gå in på equmeniakyrkanfloda.se eller 
kontakta oss enligt nedan:

Välkommen till  
Equmeniakyrkan Floda

Välkommen till  
Equmeniakyrkan Floda

Följ med oss på vår resa mot en ny kyrka.
Vår resa mot en ny kyrka har pågått i ca 20 år och nu är 
tiden äntligen inne för oss att realisera vårt  
församlingsbygge. Många timmar av ideellt arbete, 
böner, workshops m.m. har resulterat i ritningar till 
en modern kyrka som ger oss de utrymmen som vår 
verksamhet och vision behöver. 



Välkommen in i vår nya kyrka!

Här är vår delade entré med Garveriet. 

Kyrksal

Entré/lobby

Visste du att...      
• Total yta: ca 1 500 m2

• Vår nya kyrksal kommer att 
rymma upp till 300 sittande 
personer. Idag har vi plats 
för 90 personer i kyrksalen.

• Dopgraven kommer att  
specialgjutas i en träform 
för att få trästruktur.

• På våning 2 kommer det 
bland annat att finnas  
7 st grupprum, pentryn,  
3 st kontor, städutrymme 
med tvättmöjligheter och  
2 st samlingssalar.

• Kyrkan kommer att  
värmas med bergvärme 
och även hämta kraft från 
ovan genom solcellsteknik. 
På sikt hoppas vi bli 
självförsörjande på el.

• På gavelfasaden vid scenen 
monteras ett kors- se bild.

• Sanering från gifter i mark 
från garveriverksamheten 
sker under hela 2018. När 
kyrkan invigs hösten 2019 
har vi ett område som är 
friskt och hållbart.

Församlingsvåning

Kök och disk

Här, vid de fina fönstren,  
kommer dopgraven att ligga,
nedsänkt i golvet.

Trappa upp 
till våning 2

Välkommen in till oss!

Här är vår 
serveringslucka

Toaletter

Välkommen ut 
till Säveån

2018 2019

December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September

Byggnation pågår Församlingens arbete

2018-01-01

Eget arbete

Byggnation pågår Semester
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