
Överlida kyrka 
57.3497, 12.9004  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Överlida kyrka uppfördes under första halvan av 1960-talet efter ritningar av arkitekterna Nils Halla och Bengt Edman. 
Men när kyrkan uppfördes gjordes dock en hel del avvikelser från det ursprungliga ritningsförslaget. Bland annat 
utfördes inredning och klockstapel efter ett omarbetat förslag som togs fram 1963 av en annan person än kyrkans 
arkitekter.  
 
Yttertaket var ursprungligen tänkt att få skiffertäckning men i stället lades eternit som vitmålades. Taket målades 1982 
med skiffergrå färg. 
 
Det var en donation av hemmansägaren Fritz Petersson i Finnabo som låg till grund för kyrkan, och tomten donerades 
av direktören Fritz Sterner, Överlida. 
 
Ursprungligen var sakristian placerad bakom koret, men i samband med renovering i början av 1990-talet flyttades 
sakristian till kyrkans norra del. I samband med detta omgestaltades sakristieväggen mot kyrkorummet och flyttades 
längre åt öster.  
 
I samband med renoveringen kom också altarskåpet på plats, utfört av träsnidaren Eva Spångberg i Gamla Hjälmseryd i 
Småland. Altarskåpet har ett mittparti som visar hur den Uppståndne ger sig till känna för två lärjungar i Emmaus. Det 
vänstra motivet visar den gamle Symeon med Jesusbarnet i templet och det högra framställer Jesus, Marta och Maria. 
Eva Spångberg som även har skapat Madonnan med barnet, föredrog att kalla sig förkunnare i trä, och hon utsågs i en 
omröstning av Kyrkans Tidning till 1900-talets viktigaste kvinna inom Svenska Kyrkan.  
Hon finns bland annat representerad i Storkyrkan i Stockholm, domkyrkorna i Uppsala, Linköping och Växjö samt i cirka 
500 andra kyrkor över hela landet.  
 
Dopfunten i sten är en gåva 1953 från Älvsereds församling. Och den stora ljuskronan är en gåva av Oskar Andersson, 
Överlida. 
 
Den sexsidiga predikstolen av omålat trä är en gåva av Karlssons snickerifabrik i Överlida. 
 
Orgeln är byggd 1963 av Tostareds Kyrkorgelfabrik. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Källor: 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 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