RENOVERING
ETT HUS DÄR VI KAN MÖTA GUD

BED, BYGG, BIDRA
Vi tror att renovering av kyrkan inte bara är att putsa på ytan utan
ett tillfälle för att skapa engagemang, gemenskap och fokus på
framtiden. Bildligt talat, vi hugger inte sten utan vi bygger en
katedral där Guds närvaro ständigt är i centrum och reflekteras ut
i vårt samhälle, i vår tid. Vi tror att Nehemja är en förebild både
praktiskt och andligt och vi behöver stå tillsammans, sida vid
sida, i bön, i bygge och i offrande.

VISION FÖR LOKALEN SALEMKYRKAN
“Den kommande härligheten hos detta hus ska
bli större än den förra, säger Herren Sebaot,
och på denna plats ska jag ge frid,
säger Herren Sebaot.“
Hag 2:10
Vår vision är en kyrka med plats för Guds närvaro,
för gemenskap och känslan av ett hem där vi trivs.

VISIONEN FÖR KYRKSALEN
GUDS NÄRVARO
Rummet skall sprida en känsla av helighet där det skall
vara enkelt att möta Gud.
FLEXIBILITET
Enkelt att förändra rummet för att underlätta mötet med Gud,
gemenskap, olika uttryckssätt och typer av samlingar
för att skapa förnyelse.
ESTETISKT
Ett vackert och tidsenligt uttryck med en

BEHOVET
Vi tror att en satsning på vår kyrksal är central för vår församling.
Det är också ett viktigt projekt för att skapa ett förnyat ägarskap för
nästa generation. För några år sedan startades renovering av
kyrksalen då ljud och ljus uppdaterades och nästa steg är själva
rummet.
Kyrkan byggdes för 31 år sedan och kyrksalen är i behov av en
uppfräschning och det finns behov av en jämnare och behagligare
ljudbild för både musiker och deltagare.
Bilden behöver förbättras så att det blir tydligare text och bättre
bilder oavsett ljuset utifrån. Hur man använder kyrksalen utvecklas
tillsammans med församlingen och vi behöver skapa en större
flexibilitet både på estraden och i salen.

ÖVERGRIPANDE RENOVERINGSPLAN
Vi jobbar för en renoveringsstart i början av 2021.
Renoveringen planeras i olika steg och engagemang och ekonomi
kommer avgöra hur och när vi genomför olika delsteg.
Vår förhoppning är att vi slutför hela renoveringen under 2022.
VAD PLANERAR VI ATT RENOVERA:
Estradgolv i ett plan med en dämpande matta
Målning av väggar
Förbättring av väggyta för att projicera bild
Möjlighet att mörklägga lokalen
Akustikförbättring
Skydda tekniken genom inbyggda och flexibla tekniska lösningar
Teknikbord för minst tre personer
Flexiblare möblering som går ihop med entrén och
församlingsvåningen.

RENOVERINGSTEAM
PROJEKTLEDARE
Roger Grindeland
DESIGNTEAM
Ulrika Johansson
Ulrika Lindberg
Åsa Biktor
Catherine Nygren
Henrik Theodorsson
Johan Jordeskog

EKONOMITEAM
Anders Nygren
Veronica Linusson
Mathilda Henström
PG Larsson
Josef Lundström

LEDARE FÖR BYGGTEAM:
Roger Grindeland
Markus Johansson
Andreas Grindeland

TEKNIKTEAM
Patrik Linusson
Peter Wahlström
Jakob Husberg
Paul Biktor Börjesson

PROFESSIONELL HJÄLP
Vi får välsignad hjälp. Vi har kontakt med Carl-Johan på
Lindfors Arkitektkontor (Jakob Lindfors-Boijs pappa) och Bo
Gärdhagen från Gärdhagen Akustik. Både Carl-Johan och Bo
har stor erfarenhet och förståelse av de olika behov som finns
i en kyrka då de är aktiva medlemmar i frikyrkor i
Göteborgsregionen. De har intervjuat oss om behoven och
gjort en analys och datamodell av kyrksalen för att kunna
föreslå akustiska förbättringar tillsammans med designförslag.

SALEMS HISTORIA AV TROSSTEG OCH
BYGGNATION
Vi har gjort det förr och vi klarar av det igen.
1890 - församlingen startas
1896 - församlingen köper sitt första kapell, den gamla
danslokalen vid stationen
1913 - lagfart till tomten för det "nya kapellet" erhålls
1914 - Grunden till Nya Salem byggs
1922 - Nya Salemkapellet byggs
1923 - Invigning av "Nya Salemkapellet"
1958 - Utbyggnad av Salemkapellet med nya lokaler i
källarplan samt en ny entre
1977 - Lyktan införskaffas på Näckrosvägen
1989 - Nuvarande Salemkyrkan invigs
2012 - Renovering entre
2013 - Nytt ljud och ljus
2018 - Renovering församlingsvåning
2019 - Renovering kök och rum i ungdomsvåningen
2021 - Renovering kyrksal

INSAMLING
Vi längtar att se ett stort antal personer & familjer som är
beredda att offra i bön, i tid och ekonomi för att vi tror att Gud
har en plan för Vargön, Salemkyrkan och för nästa generation
i många år framåt. Byggkassan är god men denna renovering
behöver byggas av hjärtat och det gör man genom eget offer.
Vi beräknar att en total uppfräschning av kyrksalen
budgeteras till runt 1 miljon kronor. Vår önskan är att enbart
använda nuvarande byggnadsfond som buffert och målet är
att samla in den totala budgeterade summan.
Vi har startat ett ekonomiteam för att jobba med olika typer av
finansiering och insamlingar där vi alla behöver hjälpa till.
Vi tror att största delen av behovet kommer täckas med gåvor/
offer men det arbetas även med förslag på försäljningar,
bidrag och sponsring.
För att starta renoveringen har vi som mål att under 2020
samla in 150.000 kr.
Vi hoppas att vi kan samla in större delen under 2021 och vi
planerar att renovera i olika steg där insamlade medel är
avgörande för att gå vidare.
Ett sätt att se vilket engagemang som finns i församlingen är
att ge ett löftesoffer. Vad har du möjlighet att lova ge under
2021? Fram tom 31 dec kommer alla ha möjlighet att lämna
ett löftesoffer för 2021 (se vidare under Löftesoffer).
Hur mycket är en miljon?
Ett exempel är om 200 medlemmar offrar 5000 kr så har vi
betalat hela renoveringen. Vi vet att många har råd att satsa
mer än 5000 kr medan andra har svårt att klara detta. Ett offer
är att man försakar något och det är bara du som vet vad som
är ett offer för dig.
Ja, man kan göra mycket annat för denna summa men om vi
tillsammans bestämmer oss för detta så står vi både andligt
och ekonomiskt starkare inför framtiden för att bygga Guds
rike både i Vargön, i Trestad, i Sverige och hela jorden .
(ref Apg 1:8).

VISION FÖR FORTSATT RENOVERING
Just nu satsar vi på kyrksalen men det finns många områden
att jobba med framåt vilket vi inte får glömma av, nedan är
några av dessa.
FÖRSAMLINGSVÅNING:
En församlingsvåning som uppmuntra till gemenskap och med
en hemkänsla för hela familjen. Vi har sedan tidigare visionärt
kring konceptet ”Vardagsliv” som kan komma att bli en
mötesplats både för församlingen och samhället.
Möblemang i enhetligt med kyrksalen.
KÖK:
Möjlighet att laga och servera fika och mat för större sällskap
och för att regelbundet kunna skapa gemenskap kring
måltider.
UNGDOMSVÅNING:
Entrégolv, fuktproblem och ventilation/värme.

LÖFTESOFFER 2021
Vill du lämna ett löftesoffer för 2021?
Alltså att offra utöver ditt vanliga tionde?
Fyll i nedanstående information och maila till
loftesoffer@salemkyrkan.nu eller fyll i den på hemsidan eller
riv av talongen och lägg i P.G. Larssons fack i kyrkan.
Här har man möjlighet att fylla i ett engångsbelopp eller
återkommande belopp under varje månad. Önskemål är att
den är ifylld och inskickad senast den 31 december.

LÖFTESOFFER UNDER 2021 TILL RENOVERING AV
KYRKSALEN SALEMFÖRSAMLINGEN VARGÖN
Jag lämnar härmed ett löftesoffer under 2021.

___________kr/mån under 2021
___________kr som ett engångsbelopp under 2021

Namn (frivilligt)___________________________________

