Ombyggnation och renovering för flexibilitet och tillgänglighet.
Erska kyrka, byggd och invigd på 1880-talet, ritades av arkitekten Emil Langlet och är lär vara den av hans 12 uppförda kyrkor
som är bäst bevarad till sitt ursprungliga utseende och enligt arkitektens idéer. Langlet ansåg att centralkyrkomodellen var den
ultimata formen för protestantiska kyrkor, där ordet var det centrala och gudstjänstdeltagarna satt samlade kring predikanten och
alla kunde se och höra bra. (Motsatsen är de mer traditionella långkyrkorna med sin lsmala och avlånga utformning.)

Vi är många som är tacksamma för Langlets framsynthet och de beslutande här i församlingen som lät genomföra det för sin tid
ganska kontroversiella bygget. Genom det har vi än idag en fantastisk kyrka som trots att den rymmer ca 550 person känns intim
och man kommer ganska nära varandra även om man inte är så många i kyrkan.
Under ganska många år har det till och från uttryckts önskemål om vissa förändringar för att göra kyrkorummet mer flexibelt och
tillgänglig. Detta har nu resulterat i följande förslag. Ledstjärnan i planeringen har varit med minsta möjliga förändring
åstadkomma de önskade resultatet och förhoppningsvis kommer förändringarna knappt märkas. Både Länsstyrelsen och
Länsmuseet har ställts sig mycket positiva till ombyggnationen.

PENTRY- Varje söndagsgudstjänst i Erska kyrka brukar avslutas med ett
enkelt kyrkfika i kyrksalen. För att underlätta arbetet med det och kanske
också kunna ha dopkaffe eller en mindre minnesstund efter begravningar, så
är det tänkt att ett litet pentry ska anläggas i sakristian, i den del som idag
främst används som en genomgång. Där kommer det att finnas diskbänk, en
liten spis och kylskåp samt förvaringsutrymme för porslin och dyl. I nuläget är
utrymmena för detta ändamål på inget sätt tillfredsställande.

MOBIL ALTARING /ALTARE - En önskan har varit att
göra koret rymligare så att man lättare kan få plats vid
musikgudstjänster med körer och orkestrar, vid
begravningar
med
avsked
i
kyrkan,
vid
konfirmationsredovisningar etc. Samt att det ska vara
möjligt för rörelsehindrade att ta sig fram till altarring och
altare. Därför är tanken att den upphöjning som finns
under dessa ska tas bort och att man vid behov kan
skjuta altarringen bakåt så att utrymme frigörs mellan den
och första bänkraden. Altarbordet kommer också göras
flyttbart så att prästen kan fira mässan vänd mot
församlingen om så önskas.

GÖRA SYNLIGT - Ett glassäkerhetsskåp kommer ett
installeras där kyrkans vackra klenoder i form av
nattvardskärl och brudkrona m.m. kommer att kunna
beskådas. Skåpet kommer att stå där nuvarande bokbordet
står, längst ned i kyrkan och ersätta befintligt kassaskåp i
sakristian.

LÄTTTILLGÄNGLIGARE TOALETT - Ett problem i Erska kyrka är
att det är ganska omständligt att ta sig till toaletten och omöjligt att
komma dit om man sitter i en större rullstol. Därför är tanken att
ytterdörren under södra läktartrappan ska förbindas med toalettdörren
i sakristian med ett glasparti och koppartak. Då kan man komma
direkt till toaletten utan att behöva navigera sig igenom fem olika
dörröppningar och alla utrymmena i sakristian. För att passagen även
ska vara framkomlig med rullstol kommer vänsterhörnet på muren
kring södra ingången fasas av ca 15-20 cm.

LJUD & LJUS - Ett nytt högtalarsystem
kommer att monteras för ett tydligare
och bättre ljud, samt förbättrad
ljussättning av kyrkorummet för olika
ändamål.

TEXT & BILDVISNING - Ofta framkommer önskemål att
kunna visa bilder eller sångtexter etc. på filmduk eller
liknande. Ett sätt att lösa detta på ett permanent sätt är att
installera s.k. ”digitala psalmtavlor”. Det innebär att en
bildskärm monteras på samma plats och i en identisk ram
som dagens psalmtavlor där man kan läsa med i texter
eller ta del av bildvisning och liknande, samt däremellan se
dagens psalmnummer. Skara domkyrka har nyligen
försetts med motsvarande teknik.

