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Synnerby kyrka stängs 1 november 2017
Under de senaste tre åren har det varit en rad möten och samtal kring
Synnerby kyrka där pastoratet samrått med Skara stift och ansvariga på
nationell nivå. Flera alternativ har utretts och framtida satsningar har öppet
diskuterats.
Församlingsrådet i Ardala, pastoratets fastighetsutskott och kyrkoråd har
också bjudit in till en öppen kväll i Vita skolan i Synnerby med inbjudan till
alla hushåll i Synnerby våren 2017. Vid kyrkorådets ordinarie sammanträde
på plats i Synnerby 19 april 2017 fick jag uppdraget att tillsammans med
pastoratets kyrkogårds- och fastighetschef och områdeschefen för Ardala
utforma en pastoral avvecklingsplan för Synnerby kyrka.
Vid det offentliga mötet i Synnerby blev synnerbybornas önskan tydlig. Högst
på prioriteringslistan står kyrkogården och kyrkogårdens säkerhet, att
tornet eller delar av tornet inte faller ned på kyrkogårdsbesökare.
Synnerby kyrka har sättningsskador och är mögelskadad på grund av fukt
som tränger upp underifrån. Detta beror på bristfälligt underarbete vid
byggnationen 1905-07 och kan inte enkelt åtgärdas. Det är inte hälsosamt
att vistas i denna miljö. Kostnaderna för att åtgärda fuktskadorna, räta upp
tornet och byta ut de båda äldre oljepannorna överstiger med stor marginal
vad som är en rimlig kostnad för den framtida användningen.
Därför innehåller den pastorala avvecklingsplanen för Synnerby kyrka
följande punkter:
1. Från och med 1 november 2017 bokas inte längre kyrkliga handlingar
i Synnerby kyrka.
2. Julspelet sätts upp en sista gång julen 2017 och blir därmed den sista
offentliga samlingen i kyrkan.
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3. Gravsättning på kyrkogården i Synnerby kommer att ske utan
begränsning under överskådlig tid. Klockringning vid gravsättning sker
efter önskemål.
4. Kyrkans inventarier kommer att tas om hand och förvaras enligt
gällande förordningar med tydliga anteckningar i inventarieböckerna
om att de skänkts till och använts i Synnerby kyrka.
5. I väntan på fortsatta utredningar på nationell nivå om vad som ska
hända kommer Synnerby kyrka att stå kvar som landmärke och
kyrkomiljö på kyrkogården. Men alltså inte användas som kyrka
längre.
6. Skara pastorat tar ansvar för löpande underhåll på Synnerby kyrka så
att tak och fönster håller tätt. I övrigt sker inga underhållsåtgärder.
7. Troligen kommer Synnerby kyrka i en framtid att överlämnas till
Trossamfundet Svenska kyrkan som övertalig kyrka liksom många
andra kyrkor i riket. Den pastorala avvecklingsplanen ligger fast och
påverkas inte av ett eventuellt överlämnande.
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