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CITYKYRKAN

FÖRVALTA OCH FÖRBERED
FÖR FRAMTIDEN

“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

Kära församling och alla vänner i vår gemenskap, församlingsledning och
styrelse kommer här med ett gemensamt förslag till uppdatering av vår
fantastiska kyrksal.
Vision och varför – förvaltande av nuet och förberedelse för framtiden.
Visionen vi bär är att som församling få vara med i en Guds rörelse som
förvandlar staden, landet och världen. En rörelse som handlar om människor,
som inbjuder alla och utbreder Guds Rike på jorden.
Citykyrkan har sen vi köpte Fenixpalatset 1940 fått vara hus för väckelse
och andliga skeenden för vår stad och vårt land. Varje skeende har föregåtts
av pionjärer som har arbetat, bett och gett. Man har förberett huset till ”ett
bönens hus för alla folk”. Igen står vi inför ett andligt skeende och vi som just
nu bär detta hus tillsammans, har möjlighet att både ta hand om det Gud redan
gett oss, och göra rum för ”den kommande härligheten”.
Därför är det tid att bygga på Herrens hus.
Behovet - Vi kan nog alla konstatera att vår kyrksal behöver en rejäl
uppdatering.
• Slitna och utgångna ytskikt, senast uppdaterad i slutet av 80-talet (Skall
bekräftas): Mattans skick är under all kritik. Bänkarna är delvis mycket slitna.
Parkettgolvet kan inte slipas en gång till. De gröna och rosa färgerna är inte
tidsenliga.
• Undermålig värme och ventilation, senast uppdatera 70-talet. Vi har inte
möjlighet att reglera värmen på sommaren och kylan på vintern. Komforten är
med andra ord minst sagt besvärande, och helt beroende av årstid. Aggregaten
är gamla och uppvärmning otillräcklig.
• El och teknik: Elen bedöms vara från 50/60-talet och sedan påbyggd lager
på lager. Allt detta behöver rivas ut och göras om från grunden för att hålla för
kvalitet och säkerhet. Ljud- och ljusteknik har inte uppdaterats sedan 90-talet,
varken ljud, ljus eller bildvisning är anpassad efter dagens behov.
Processen – minst två år av samtal och dialog.
Vi har nu tillsammans vänt och vridit på frågan om hur vi bäst uppdaterar vår
guldkantade kyrksal. Vi har lyft det i ett antal församlingsmöten (senast 28
april) under de senaste två åren. Vi har presenterat både arkitektens förslag
och åtgärder för elen, ventilationen samt ljud och ljus. Innan sommaren hade vi
ett församlingsforum (4 juni) för alla som var intresserade att komma med sina
frågor och inlägg. Återkopplingen från församlingen har varit mycket positiv i
sin helhet.
Paul Orlenius Föreståndare
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Föreslagen planlösning

Projektets omfattning
Vi har tagit hjälp av arkitekten Carl-Johan Lindfors och byggprojektledaren
Jonas Bonns för att ta fram ett förslag på framtida utformning samt vilka
åtgärder som behöver göras för att få kyrksalen i ett modernt skick.
Förutom utseendemässiga förändringar så omfattar projektet större åtgärder
kring främst el, ventilation och värme men även en uppgradering av ljud och
ljus. En följd av ombyggnaden blir även att vissa förändringar behöver göras
för att uppfylla nuvarande myndighetskrav kring bland annat brand och
tillgänglighet.
Kortfattat kan man sammanfatta de större åtgärderna i projektet:
• Förbättrad ventilation, med nya ventilationsaggregat och annan placering av
ventilationsdon för bättre spridning av luften
• Byte av merparten av alla elinstallationer
• Nytt golv i kyrksalen samt ommålning av merparten av väggar och tak
• Bänkar ersätts med stolar för större flexibilitet
• Förändrad utformning av estraden
• Uppgradering av ljud och ljus
Kostnadsuppskattning
Eftersom det är en gammal byggnad är det svårt att bedöma kostnaden
för ombyggnaden. Byggprojektledaren har tillsammans med oss och en
ventilations- och elkonsult gjort en bedömning av kostnaden där vi försökt
tagit höjd för osäkerheten. Innan vi tagit fram mer detaljerat underlag kan vi
inte gå ut och ta in offerter.
• Bygg, ventilation, värme och el				
8,2 mkr
• Riskpåslag 15%					1,2 mkr
• Stolar							0,8 mkr
• Ljus & ljud						2,5 mkr
• Byggherrekostnader 15% 				
1,4 mkr
SUMMA 						14,1 mkr
Ljus & ljud kan ses som ett separat projekt men viktig för helheten, exklusive
ljud & ljus är kostnaden 11,6 mkr.

Finansieringsplan
Att finansiera en så pass stor investering ser vi som en utmaning, och
möjlighet att gå framåt som församling. Vi bedömer det som möjligt om vi
delvis delar upp beloppet samt har en längre tidshorisont. Vi har delat upp
finansieringen i tre delar, dels använda den kassa som vi har just nu, dels hyra
ut ytterligare lokaler och dels samla in pengar.
Kassa/Bank						3,0 mkr
Uthyrning av kontor plan 5 (1,1 mkr x 5 år)		
5,4 mkr
Offrande/gåvor/insamling				5,7 mkr
(exklusive ljud & ljus					
3,2 mkr)
Församlingens ekonomi är stabil och god med ett överskott som
församlingen har på bankkonto och i fonder, delar av denna kassa skulle
kunna användas för detta ändamål.
Församlingen har tidigare utnyttjat plan 5 i fastigheten till eget kontor,
vi önskar att hyra ut den vilket skapar en intäkt som vi inte haft tidigare
och som skulle kunna vara en del av finansieringen, uthyrningsarbetet har
påbörjats.
Tredje delen är hur vi kan vara med och offra och samla in pengar. I kalkylen
behöver vi samla in 5,7 mkr vilket är en stor summa men skulle man samla in
beloppet under t ex tre år så tror vi beloppet är möjligt att nå.
Exempel:
200 medlemmar ger 200 kr/månad under 2 år
250 medlemmar ger 500 kr/månad under 3 år
20 medlemmar vill ge 50 000 kr som engångsbelopp
Då får vi in 6,5 miljoner kronor.
Vi har alla olika förutsättningar att vara med, några kan ge en mindre gåva
och några en större, vissa kanske vill ge en engångsgåva och vissa kanske vill
vara med och ge månadsvis under en bestämd tid.
Tidsplan
Vi bedömer att projektet tar cirka 6 månader att genomföra där vi önskar att
genomföra de större delarna under sommarmånaderna eftersom kyrksalen
behöver vara avstängd en viss tid. Det troliga är då att vi kan genomföra
detta sommaren 2021 men med bra resultat av insamlingen finns en möjlighet
att starta redan sommaren 2020.

Varför ge?
1. ”Jag vill va med”. Nåden och glädjen att få vara en del av Guds församling.
(Apg 2:42-46)
2. ”Det här vill jag inte missa möjligheten att välsigna”. En sådd av välsignelse in
i det Gud gör just nu. (2 Kor 9:2)
3. ”Det här vill jag vara med att ta hand om”. Goda förvaltare av de tillgångar vi
fått som gåva. (Hag 1:4,8)
4. ”Låt oss göra det fint för fler och det kommande”. Förbereda oss för
kommande rörelse, tillväxt av människor och nästa generation. (Jes 54:2)
5. ”Tänk vad ett rum och byggnad säger mycket”. Guds härlighet synliggjord
genom vackra lokaler i fint skick. (1 Kung 10:4-79
6. ”Jag vill ta del av Guds välsignelse genom detta hus”. Den som sår rikligt,
kommer skörda rikligt. (2 Kor 9:6-8)
7. ”Jag vill ta ett steg i tro och överlåtelse av min ekonomi”. Det är helt naturligt
för oss lärjungar att alla våra pengar och tillgångar tillhör Herren. Hur vill Han
använda dem nu? (1 Krön 29:14)

Framför allt vill vi ge utifrån Andens ledning med frihet och glädje!

Hur kan jag ge?
Under insamlingen framöver tänker vi oss olika sätt att ge:
1. Överlåta sig att ge en summa i månaden under 2,5 år. (utöver mitt vanliga
givande)
2. Ge sparade pengar / inkomst av kapital / bonusar
3. Sponsra från sitt företag med lämplig ”motprestation” från församlingen som
t.ex. att få nyttja lokal för event, annons eller annat.
Frågor eller synpunkter?
Skriv till info@cks.se så kommer det till
Albert Olofsson (ordförande) och
Paul Orlenius (föreståndare). Som tar
frågorna vidare till församlingsledning och
styrelse, och återkommer.

