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Guldhedskyrkan som invigdes i oktober 1966 av biskop Bo Giertz, hade en föregångare som låg hundra meter öster om 
den nuvarande kyrkan. Den så kallade Barackkyrkan var sammansatt av två tidigare militärbaracker från andra 
världskriget, och var kyrkolokal från 1951 fram till Mikaelidagen 1966, då den nya kyrkan togs i bruk. Den gamla 
Barackkyrkan är numera Kristi Uppståndelses estniskt ortodoxa kyrka. 
 
Redan innan den provisoriska träkyrkan stod färdig var det bestämt att den så fort som möjligt skulle ersättas av en 
permanent kyrka. År 1951 startades därför en insamling för att möjliggöra uppförandet av en riktig kyrka. Genom 
kollekter, basarer m.m. samlade Guldhedsborna fram till mitten av 1960-talet ihop omkring en halv miljon kronor. Att 
bygga en ny kyrka beräknades emellertid kosta drygt en miljon kronor och den resterande summan sköts till av framför 
allt Göteborgs kyrkonämnd och Göteborgs småkyrkostiftelse. 
 
Kyrkan ritades av arkitekten professor Helge Zimdal, som annars är mest känd för att ha ritat en stort antal 
skolbyggnader samt Sveriges ambassadbyggnad i Brasiliens huvudstad Brasilia.  
 
De första spadtagen togs under våren 1965 och i grunden murades det in ett plåtskrin som innehöll dokument om 
kyrkobyggnadsprojektet. Byggnaden uppfördes sedan av byggnadsarbetare från främst Göteborgs Yrkesskolor, och 
därför tog byggnationen lite längre tid än vad som först var avsett. 
 
I mitten av 70-talet byggdes ett församlingshem i anslutning till kyrkan, också det efter ritningar av Zimdal. Kyrkan är 
numera sammanbyggd med församlingshemmet genom en glasad gång. 
 
Den ursprungliga orgeln i Guldhedskyrkan var tillverkad av Hammarbergs orgelbyggeri, men 1987 tillverkades det en ny 
orgel till Guldhedskyrkan till en kostnad av 240.000 kronor. 
 
Både predikstolen och altaret är formgivna av kyrkans arkitekt Helge Zimdal. 
 
Textilier på predikstolen är skapade av konstnärinnan Mona Carbe, och gobelängen som finns i sakristian, och som är 
döpt till Den Gode Herden är gjord av konstnärinnan Isabella Laurell-Kristensson.  
 
Krucifixet som hänger på kyrkan södra sida är snidat av Eva Spångberg, som inte ville kalla sig konstnär eller träsnidare 
utan föredrog Förkunnare i Trä!  
Krucifixet är speciellt så tillvida att det var den första av många skulpturer hon kom att skapa på uppdrag av kyrkor över 
hela landet. Eva Spångberg hade just återvänt från en ettårig utbildning i träsnideri i Oberammergau när hon fick hon i 
uppdrag att göra ett krucifix hit till Guldhedskyrkan. Eva Spångberg som gick ur tiden 2011 i en ålder av 88 år, är 
förmodligen den mest produktiva kyrkokonstnären i svensk historia, och hennes konstverk finns i cirka 500 kyrkor i 
Sverige. 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