
altaruppsatsen är gjord av träsnidaren P Weber 
och uppfördes 1739. Den är i tre fält. Nederst är 
nattvardens instiftande framställd. Mittfältet visar 
ett Golgatamotiv där Kristus trampar på ormen, 
som slingrar sig på en jordglob, en symbolisk 
framställning av Jesu seger över ondskan. Till väns-
ter står Jesu moder Maria och till höger lärjungen 
Johannes. Översta fältets motiv är gravläggningen. 
Altaruppsatsen kröns av en Kristusskulptur med 
korset som segertecken.
   På varsin sida om altaruppsatsens mittfält står 
två skulpturer föreställande Petrus med himmel-
rikets nycklar (Matt. 16:19) och Paulus med Ordets 
svärd (Ef. 6:17).
   P Weber har även gjort basunängeln (domsängeln) 
som hänger över främre delen av mittgången.

predikstolen är en gåva från Fässbergs gamla 
kyrka. Den skänktes till Råda kyrka 1690, men 

tillverkades troligtvis redan i början av 1600-talet. 
1712 flyttades den över i den nuvarande kyrkan. 
Bildfälten på predikstolen föreställer de fyra evan-
gelisterna med sina symboler: Matteus med ängeln, 
Markus med lejonet, Lukas med oxen och Johannes 
med örnen. Under de övriga bildfälten står märkesår 
från kyrkans historia.

lktaren fick sin nuvarande utformning vid 
restaureringen av kyrkan 1918. Orgeln byggdes 
1909 och förbättrades 1949. Den har nu 17 stäm-
mor. Spelbordet har 2 manualer och pedal.

takmlningarna gjordes 1734 av Christian 
von Schönfeldt. Långhuset har en framställning av 
Yttersta domen omgiven av fyra hörnbilder med 
motiv ur Nya testamentet. Motivet i koret är tree-
nigheten: Fadern med spiran, Sonen med korset 
och överst svävar Andens duva.

dopfunten står i koret och tillkom i samband 
med restaureringen år 1918. Den är ritad av riks-
antikvarien S Curman. Dopfunten är skuren i trä 
med fat och huv av koppar. Dopkannan i silver 
skänktes 1964 av församlingsmedlemmar.

kyrkklockan från 1589 är kyrkans äldsta in-
ventarie. Den används inte längre utan står uppe i 
klocktornet. Inskriften på latin lyder: “Si deus pro 
nobis quis contra nos” (Om Gud är för oss, vem kan 
då vara emot oss) och “Verbum domini manet in aeter-
num” (Guds ord förbliver evinnerligen).
   Storklockan som idag används är gjuten 1926. 
Dåvarande kyrkoherden Carl Block har skrivit vers-
en på klockan: “När dagar komma, dagar gå, min klang 
dig maning giver att komma hit och akta på det ord, som 
evigt bliver. Till bättring kallar jag och tro och minner 
om den sabbatsro som för Guds folk står åter.” 1968 
utbyttes lillklockan mot den nuvarande. 



rda frsamling
Kyrkvägen 45, 435 30 Mölnlycke
Telefon: 031-338 21 00
Fax: 031-338 21 38
E-post: info@rada.nu
Hemsida: www.rada.nu

ppettider
Kyrkan är öppen för besök alla vardagar 
mellan klockan 8.00 - 16.00, samt på 
helger i samband med gudstjänst. 

hitta hit
Råda kyrka ligger på Kyrkvägen i 
Mölnlycke. Närmaste busshållplatser 
är Kyrkvägen alternativt Råda stock. 
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rda kyrka är en liten röd träkyrka, omgiven av 
stora träd. Kyrkan rymmer cirka 250 personer och 
byggdes år 1712. Vapenhuset och tornet tillkom 
under 1700-talets senare hälft. Ursprungligen var 
kyrkan ljusgul i färgen, men i början av 1800-talet 
målades den röd. 
   Församlingen har sitt namn, Råda, efter det 
fornsvenska ordet rodha vilket betyder röjd mark. 
Ortsnamnet Råda syftar alltså på när marken en 
gång röjdes för att bli boplats.
   Redan under 1500-talet hade Råda en kyrka, 
och möjligtvis ännu tidigare. Dagens kyrka har 
troligtvis placerats bredvid sin föregångare. 
   Kyrkan omges av en stor kyrkogård. I sluttning-
en ovanför kyrkan finns två gula byggnader, den 
gamla kantorsbostaden och kyrkskolan. Mitt 
emot kyrkan ligger prästgården. Råda försam-
lingshem ligger bredvid kyrkan en bit bort.
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