
Kyrkan i Enebyberg 

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg 
– ett ekumeniskt arbete med Svenska kyrkan i Danderyd och 

Enebykyrkans församling, Equmeniakyrkan. 

 

Detta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förut-
sättningar för samarbetet i Kyrkan i Enebyberg.  

Dokumentet är tillkommet i väntan på att ekumenisk överenskommelse skall 
ingås om kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. 

Utgångspunkt för Svenska kyrkan i Danderyd är Svenska kyrkans tro, 
bekännelse och lära med hennes evangelisk-lutherska tradition, territoriella 
församlingsbegrepp och episkopala struktur. 

Utgångspunkt för Enebykyrkans församling är Equmeniakyrkans 
konstitution och den teologiska huvudlinje som uttrycks i Trons grund och 
innehåll. 

Samarbetet bedrivs genom den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg. De yttre 
juridiska formerna regleras genom stadgar, som gäller tillsammans med detta 
grunddokument. 

Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling har gemensamt 
ansvar för Kyrkan i Enebyberg. Ansvaret utövas genom att de båda försam-
lingarna ställer lokaler och personella resurser till Kyrkan i Enebybergs 
förfogande och genom övrigt ansvarstagande enligt stadgarna för Kyrkan i 
Enebyberg. 

Svenska kyrkan i Danderyd är hyresgäst hos Enebykyrkans församling. 

 

1. Enhetens grund och kallelse 

Jesu bön för sina lärjungar om enhet innebär, att alla kristna på samma ort 
förenas. De är, enligt Guds vilja och efter den gåva Gud vill ge, kallade till 
gemenskap med varandra och med hela Kristi kyrka. Det ekumeniska 
samarbetet i Kyrkan i Enebyberg har formats utifrån denna kallelse och hör 
samman med den kristna kyrkans uppdrag i världen.  

I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet  
Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts  

med det nya namnet Equmeniakyrkan.  
På samma sätt användes i originaldokumentet det tidigare namnet  
SMU Danderyd-Täby, här ersatt med Equmenia Danderyd-Täby. 
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Både Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd känner hos 
varandra igen den heliga Andens verkan genom Guds ord, dopet, natt-
varden, det allmänna prästadömet och den särskilda tjänsten/vignings-
tjänsten, som Gud insatt i sin kyrka för att tjäna evangeliet. Detta innebär, att 
de teologiska traditioner som ligger till grund för respektive trossamfund kan 
befrukta varandra. 

 

2. Uppgift 

Verksamheten i Kyrkan i Enebyberg lever av Guds ord och sakramenten. All 
verksamhet bedrivs för att gestalta och föra evangelium vidare till barn, 
ungdomar och vuxna.  

Kyrkan i Enebyberg upprätthåller en nära relation till geografiskt närliggande 
församlingar.  

Genom arbetet uttrycks målet, att Kyrkan i Enebyberg skall vara en mötesplats 
för alla kristna och därmed bli ett tecken på kristen tro i sin omgivning. 
Genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap vill Kyrkan i Enebyberg  

– visa väg till personlig tro på Jesus Kristus, fördjupa trons liv och växt samt 
dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk, men med ett 
speciellt ansvar i närområdet 

– genom diakoni möta alla människor med kärlekens gärningar samt 
uppmuntra till delaktighet i samhället 

– gestalta en gemenskap, en mötesplats, öppen för alla, och resa tecken på 
enhet i en splittrad värld 

– erbjuda och inspirera till gudstjänster och möten av olika slag, både enskilt 
och i grupp.  

 

3. Gudstjänst –  Ordet och sakramenten  

Gudstjänstlivet är centrum för gemenskapen i Kyrkan i Enebyberg.  

Gudstjänster firas enligt gemensamt utformade gudstjänstordningar utifrån 
de olika traditionerna. Regelbunden medverkan från båda kyrkosamfundens 
sida är viktig för att understryka den ekumeniska karaktären av gudstjänst-
livet. Lekmannamedverkan eftersträvas, såväl i planering som i förkunnelse 
och i övriga moment i gudstjänsten. 

Dop skall ske i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn med rent 
vatten genom begjutning eller nedsänkning. Dop förrättas av präst/pastor 
enligt Svenska kyrkans respektive Equmeniakyrkans ordning. Handling som 
kan tolkas som omdop förekommer inte. Barnvälsignelse kan äga rum enligt 
Missionskyrkans ordning och förrättas av pastor i Equmeniakyrkan. Vid 
konfirmandarbete deltar endast döpta i den avslutande konfirmationsakten.  
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Nattvard leds av vigd präst och/eller ordinerad pastor. Nattvardsordning 
/mässa ansluter till en gemensam tradition i respektive kyrkas handbok. 

 

4. Övrig verksamhet 

Kyrkan i Enebyberg erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, 
vägval och mognad. Särskilt ansvar ägnas genom dopundervisning dem som 
döpts eller välsignats samt alla som finns med i Kyrkan i Enebybergs närhet, 
gemenskap och omsorg.  

Kyrkan i Enebyberg bedriver barn- och ungdomsverksamhet.  

Enebykyrkans församling har relationer till Equmeniakyrkans Ungdom 
(Equmenia) och bedriver genom Equmenia i Danderyd–Täby t. ex. scout-
arbete och tonårsverksamhet.  

Svenska kyrkan i Danderyd bedriver barn- och ungdomsverksamhet genom 
församlingens ungdomssektion. 

Diakoni är en del av den kristna församlingens liv och mission. Kyrkan i 
Enebyberg vill tjäna medmänniskor i hem och grannskap, i arbetsliv och 
samhälle. Omsorg och tjänst bland medmänniskorna och i samhället hålls 
levande både i gudstjänstlivet och i människors vardag.  

Kyrkan i Enebyberg vill samverka med enskilda, föreningar, organisationer 
samt människor med olika trostolkningar. 

 

5. Mission i andra länder 

Kyrkan i Enebyberg vill, såväl genom gudstjänstliv som genom program-
verksamhet, stimulera till engagemang för mission i andra länder. Detta sker 
genom Equmeniakyrkans samarbete med systerkyrkor och genom 
Internationella kommitténs arbete i Svenska kyrkan i Danderyd. 

 

6. Den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg  

Enebykyrkans församling respektive Danderyds församling kvarstår som 
juridiska personer för de funktioner som kan vara nödvändiga samt som 
grund för medlemskap i Kyrkan i Enebyberg. Församlingarna delegerar 
verksamhet och ekonomi till Kyrkan i Enebyberg. 

Stadgar för Kyrkan i Enebyberg fastställs i samråd mellan Svenska kyrkan i 
Danderyd och Enebykyrkans församling. Genom stadgarna och detta grund-
dokument regleras samarbetet mellan Svenska kyrkan i Danderyd och 
Enebykyrkans församling. 

För verksamheten ansvarar ett representantskap som utsetts med lika antal 
personer från Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling. 
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Verksamheten leds av ett samarbetsråd som utses med lika antal personer 
från Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling och i övrigt 
av representantskapet.  

 

7. Pastor/präst och övriga anställda 

Enebykyrkans församling tillsätter, finansierar och har arbetsgivar- och 
arbetsmiljöansvar för pastor och andra anställda i Enebykyrkans församling 
som tjänstgör i Kyrkan i Enebyberg. 

Svenska kyrkan i Danderyd tillsätter, finansierar och har arbetsgivar- och 
arbetsmiljöansvar för präst och andra anställda i Svenska kyrkan i Danderyd 
som tjänstgör i Kyrkan i Enebyberg. 

Kyrkan i Enebyberg tillsätter, finansierar och har arbetsgivar- och arbetsmiljö-
ansvar för anställda i Kyrkan i Enebyberg.  

Pastor/präst eller diakon är i övrigt relaterade till gällande ordningar i sina 
respektive kyrkor, såväl när det gäller tillsyn som i avtals- och fortbildnings-
frågor. 

Pastor/präst och övriga anställda som tjänstgör i Kyrkan i Enebyberg skall dela 
de värderingar som präglar Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan och bejaka 
den ekumeniska anda som genomsyrar detta dokument. I arbetsinstruktioner 
liksom vid introduktion och fortbildning i tjänsten skall samarbetssituationen 
framhållas. 

 

8. Ekonomi 

Kyrkan i Enebyberg finansieras av egna kollekter samt av anslag med lika delar 
från Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling. 

Lokalerna och en präst/pastor och övrig personal från vardera Svenska 
kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församlings ställs till Kyrkan i 
Enebybergs förfogande direkt av moderförsamlingarna. 

Om årliga budgetramar och fördelning av årets kollekter beslutar Svenska 
kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling gemensamt efter förslag 
från Kyrkan i Enebyberg. 

Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling utser var sin 
revisor och revisorsuppleant att granska Kyrkan i Enebybergs ekonomiska 
redovisning och förvaltning. 

 

9. Giltighet och uppsägning  

Ändring eller uppsägning av detta grunddokument regleras i Kyrkan i 
Enebybergs stadgar.  
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Ändringar som rör relationerna till Equmeniakyrkan skall godkännas av 
Kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan. 

Ändringar som rör relationerna till Svenska kyrkan skall godkännas av 
Svenska kyrkan i Danderyd efter samråd med Domkapitlet i Stockholms stift. 

 

Detta grunddokument är antaget av: 

Svenska kyrkan i Danderyd Enebyberg den 26 januari 2006 

Ingegerd Wrette-Lundin 
ordf. kyrkorådet 

Enebykyrkans församling Enebyberg den 12 januari 2006 

Sölve Widenbrant 
Hans Torkelsson 

 

Detta grunddokument är godkänt av:  

Domkapitlet i Stockholms stift Stockholm den 20 juni 2006 

Caroline Krook  

 

Kyrkostyrelsen för dåvarande Stockholm den 10 maj 2006 och 
Svenska Missionskyrkan 15 oktober 2006 

Se brev från dåvarande 
Svenska Missionskyrkan 


