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Första spadtaget 
till nya kyrkan
Solen sken från en molnfri himmel och folk ström-
made till med spadar i händerna. Kvällen utmyn-
nade i en folkfest när de första spadtagen för den 
nya kyrkan i Amhult togs.

Historiens vingslag kändes 
som en svag vindil förbi alla 
de församlade när första 
spadtaget togs till vad som 
skall bli ett nytt Guds hus 
i Torslandaområdet. Det är 
800 år sedan en grundmur 
lades till ett tempel i vår 
nejd senast så spänning och 
förväntan låg i luften.

Familjen Berggård  – 
bestående av pappa Martin, 
barnen Jesper och Anton 
samt mamma Jeanette – 
kom med spadarna i högsta 
hugg.

– Vi hoppas få bo här i 
området i många år så det 
är kul för oss, såväl som för 
barnen, att få vara med om 
detta. Den här dagen blir 
något att minnas i framti-
den, påpekar Jeanette.

Tanken med den nya 
kyrkobyggnaden är att 
den skall fungera som 
en modern mötesplats i 
den expansiva förort som 
Torslanda har kommit att 
bli. När Amhults kyrka står 
klar, senhösten nästa år, 
kommer den, som en av tre 
kyrkor, att bli ett komple-
ment till de befintliga två 
medeltida tempelbyggna-
der i Torslanda-Björlanda 
församling.

– Tanken är att själva 
byggnaden står klar i 
oktober nästa år men däref-
ter skall all inredning på 
plats så vi räknar med att 
till första advent 2014 är allt 
klart, säger församlingspe-
dagog Birgit Lennerås.

”Mötesplats för alla 
åldrar”
Arkitektoniskt är Amhults 
kyrka anpassad för den typ 
av verksamhet som skall 
bedrivas i där, för tanken 
med nybygget är att kunna 
bredda församlingens 
verksamhet inför vår tids 
krav. Utformningen möjlig-
gör nya verksamhetsformer 
och bland annat är målsätt-
ningen att musiken skall 
bilda en hörnpelare i kyrko-
livet.

I det informations-
blad som tagits fram inför 
byggstarten nämns:

”Amhults kyrka skall 
vara en öppen och naturlig 
mötesplats för alla åldrar.”

För att möta denna 
programförklaring kommer 
byggnaden att bestå av tre 
olika byggnadskroppar, 
varav två är sammanlän-
kade till en enda. Dessa tre 
enheter är dels själva kyrksa-

len, ett inglasat kyrkotorg 
samt en fristående klocksta-
pel.

I sitt invigningstal 
påpekade kyrkofullmäkti-
ges ordförande i Göteborg, 
Nils Kaiser, orsaken till 
att en ny kyrka byggs när 
gamla, runt om i landet, 
måste läggas ner.

– Fantastiskt att få gräva 
för en ny kyrka, senast vi 

gjorde det var 1997 och ni 
här i Torslanda har väntat 
länge, senast var på 11- 
och 1200-tal. Men varför 
då bygga en kyrka? Gud 
behöver inga kyrkor! Det är 
vi människor som behöver 
kyrkor, inte minst för 
gemenskapens skull.

CONNY ÅQUIST

Säckpipespelaren Per Stjernkvist jobbar med barnarbetet i 
församlingen i vanliga fall. Per berättar att i Skottland används 
ibland säckpipa i stället för kyrkklockor.  

Martin, Jesper, Anton och Jeanette, alla med efternamnet 
Berggård, ville vara med om att ta första spadtaget eftersom 
de hoppas att få bo här i området i många år.

Lars Ocklund kom med minsta spaden, en sked. Lars jobbar 
på firman som ritat belysningen och ville därför vara med om 
att ta första spadtaget. 
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Över 200 personer var med och gjorde "raketen" innan 
ballonger släpptes upp i luften.Unga som gamla kom för att vara med att ta första spadtaget till den nya kyrkan. FOTO: PIA MAGNUSSON 


