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Verksamhetsberättelse för
Kyrkan i Enebyberg 2011
Inledning
År 2011 kunde Kyrkan i Enebyberg fira sitt 5-årsjubileum. Det var
den 20 april 2006 som representantskapet och samarbetsrådet sammanträdde för första gången, och den 15 oktober samma år firades
en stor inledande högtidsgudstjänst. Jubileet manifesterades med
en festgudstjänst på påskdagen den 24 april, då Enebykyrkans kör
medverkade. Vid det efterföljande kyrkkaffet serverades inte
mindre än elva hembakade tårtor till över 100 deltagare!
Det goda samarbetet mellan de två församlingarna, Enebykyrkans
församling och Svenska kyrkan i Danderyd, synliggjordes på ett
fysiskt sätt genom att två flaggstänger strax före jul restes vid
kyrkans norra gavel och de båda moderkyrkornas flaggor hissades.
Foto: Nils-Olof Tägt

I den av representantskapet antagna verksamhetsplanen för Kyrkan
i Enebyberg för år 2011 angavs några mål för årets arbete:
s ATT ARBETA FR ATT ALLA »LDRAR SKA F» PLATS I V»R KYRKA GENOM
söndagsskolan, barn- och ungdomsgrupper, inbjudan till yngre
vuxna, föräldrar i olika åldrar och äldre
s ATT ANORDNA FREDRAG I INTRESSANTA ØMNEN SOM BERR V»RA LIV
forma studiegrupper, inbjuda till bönetillfällen i mindre grupper
och inspirera till medverkan i gudstjänster
s ATT P» OLIKA SØTT FRDJUPA OCH UTKA ENGAGEMANGET OCH STDET TILL
våra systerkyrkor
s ATT GENOM S»NG OCH MUSIK F» FRSAMLINGEN DELAKTIG I GUDS
tjänsten: såsom församlingssång, körsång, lovsångsgrupp och
gudstjänstformen Lovsång och bön. Att på detta sätt fördjupa
upplevelsen och glädjen att växa genom musiken
s ATT VISA OMSORG OM VARANDRA B»DE FAMILJER OCH SINGELBOENDE
inom och över generationsgränserna. Pröva vidgad väntjänst
– kanske genom att forma grannskapsgrupper, utveckla
mötesplatser i kyrkan, t.ex. efter gudstjänsten
s ATT P» OLIKA SØTT GE BOENDE I %NEBYBERG INFORMATION OM V»R
kyrka och att särskilt satsa på de nya grannarna vid torget.
Denna verksamhetsberättelse vill belysa i vad mån dessa mål
uppnåtts.
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Personal
Christina Molin innehar sedan 2007-08-15 tjänsten som pastor
och församlingsföreståndare på heltid i Enebykyrkans församling.
Hon har av samarbetsrådet utsetts att samordna verksamheten i
Kyrkan i Enebyberg och leda arbetslaget.
Arne Wikström är präst, anställd av Danderyds församling, och
har 50 procents tjänstgöring förlagd till Kyrkan i Enebyberg. Han
tillträdde i april 2010.
Inessa Rejer är av Danderyds församling anställd som diakon och
tjänstgör sedan starten 2006 på halvtid i Kyrkan i Enebyberg.
Emma Rudäng är sedan 2008-09-01 anställd på heltid av Enebykyrkans församling och innehar en tjänst som pastor med inriktning på ungdom. Emma har varit föräldraledig under tiden
1 mars 2011 – 31 januari 2012. Under Emmas föräldraledighet var
Linus Brengesjö anställd som ungdomsledare inom SMU, under
tiden 25 januari till 31 juli på heltid, 1 augusti till 16 december med
en 70%-ig tjänstgöringsgrad.
Johanna Ek är sedan hösten 2009 anställd på halvtid av Enebykyrkans församling som församlingens musiker och körledare.
Tjänsten innefattar ansvar för Enebykyrkans kör, gudstjänstspel
samt administrativa uppgifter.
Enebykyrkans församling ansvarar för anställd personal i reception
och café för Träffpunkt Enebyberg. Gunnel Nilsson anställdes där
den 1 augusti på 75 procent. Gunnel ersatte Ulla Drossel, som
den 10 augusti slutade sin tjänst för att gå i pension.
Britt Devik innehar sedan 2006-09-01 en tjänst på 50 procent för
att arbeta i reception och café. Michaela Bergström har under
året varit anställd per timme och arbetat i första hand under
lördagar.

Gudstjänster
I Enebykyrkan har firats gudstjänst varje söndag kl. 11.00 under
hela året, med undantag för någon enstaka ”klämsöndag”. En onsdagsgudstjänst har hållits varje månad under terminerna, kallad
Lovsång och bön. Arne Wikström har hållit i vardagsgudstjänster
med Kyrkans förskola Enen, där Inessa Rejer lett sången vid flygeln.
Antalet gudstjänstbesökare och deltagare i de olika aktiviteterna
i Enebykyrkan är fortsatt stort och har ökat under året. Gudstjänsterna samlade sålunda 4 739 besökare jämfört med 4 482 året
innan. Det totala antalet besökare vid de olika aktiviteter som
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erbjuds i programbladet ökade från 6 329 till 6 615, vilket stärker
bilden av att Kyrkan i Enebyberg har hittat sina former.
Enebykyrkans församling fick under året fem nya engagerade medlemmar, de tre yngsta 15 och den äldsta 90 år!
I januari varje år firas den ekumeniska böneveckan i olika kyrkor i
Danderyd och Täby. Enebykyrkan stod som värd en kväll, och
veckans avslutande gudstjänst hölls i Danderyds kyrka med
predikan av pastor Harry Månsus.
Barnvälsignelse enligt Svenska Missionskyrkans ordning skedde i
en gudstjänst i maj.
Fyra barndop enligt Svenska kyrkans ordning förrättades i Enebykyrkan under året, varav ett hölls i samband med gudstjänsten den
första söndagen i advent.
Under advent höll Arne Wikström, Christina Molin och Inessa
Rejer samling vid krubban för fyra förskoleklasser med sammanlagt ett hundratal barn.
Söndagsskola för barn över fyra år har erbjudits under flertalet
söndagar under terminerna. Enebykyrkan är en av få kyrkor inom
Svenska kyrkan i Stockholms stift som erbjuder söndagsskola!
Under hösten har tacksägelse över avlidna enebybergare tillhöriga
Svenska kyrkan börjat hållas i Enebykyrkans söndagsgudstjänst.
Vid Allhelgonadagens gudstjänst inbjöds anhöriga till 44 under året
avlidna personer till ljuständning.
Under året har en begravning enligt Svenska kyrkans ordning ägt
rum i Enebykyrkan.
Gästande predikanter – utöver det egna kollegiet med pastor, präst,
diakon och ungdomsledare – har under året varit Mats Alterman,
Conny Elgström, Niklas Fagerstrand, Ulf Gustavsson, Susanne
Rodmar, Per Sjönneby, Christofer Wilson och Göran Zettergren
samt Hans Torkelsson och Ingegerd Wrette-Lundin (dialogpredikan), vidare Else Blomgren, Staffan Hellgren, Fredrik Hesselgren, Jenny Karlsson, Johanna Keck och Monika Regnfors Sjörén
från Danderyds församling/Svenska kyrkan.
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Övriga samlingar
Under året anordnades bibelstudium en vardagskväll i månaden,
växelvis ledda av Christina Molin och Arne Wikström.
Livsglädje tillsammans är en samling på dagtid som hållits en gång i
månaden, planerad och ledd av Inessa Rejer och Ragnar Karlsson.
Förnämliga föredrag, sång och musik har stått på programmet, som
inletts med andakt och avslutats med kaffeservering.
Under året anordnades en rad författarkvällar, flertalet i samarbete
med Enebybergsbibliotekets vänner:
s 3VANTE 7EYLER TALADE I JANUARI MED ANLEDNING AV &RINTELSENS
minnesdag.
s ) MARS M»NAD ANORDNADES EN FRFATTARKVØLL MED #AROLINA
Johansson, som skrivit om sin omvändelse till tro i den självbiografiska boken Bråkdelen av en sekund.
s ,ENNART (AGERFORS BERØTTADE EN KVØLL I APRIL OM SIN SENASTE BOK
Mannen på ön.
s ) MAJ HLL (ANS &URUHAGEN ETT FREDRAG UTIFR»N SIN BOK Bibeln
och arkeologerna.
s ) +YRKAN I %NEBYBERGS REGI ANORDNADES I SEPTEMBER ETT SEMI
narium med Per Larsson. Hans bok Skapelsens frälsning. Ekoteologi i miljö- och klimathotens tid var utgångspunkten för
hans föredrag.
s !NNIKA 4HOR BERØTTADE I NOVEMBER OM BAKGRUNDEN TILL OCH LØSTE
ur sin bok Om inte nu så när.
En filmkväll hölls i december med TV-filmaren Bengt Jägerskog,
som visade sin film Mission Papua – om ett missionärspars arbete på
Papua Nya Guinea.
Två temakvällar omkring samkönade äktenskap hölls under våren.
Prästen Göran Agrell och pastor Larsåke W Persson hjälpte oss att
studera och samtala om detta känsliga ämne. Enebykyrkans församling tog sedan ett beslut i frågan vid ett församlingsmöte i
oktober. Beslutet innebär att varje pastor självständigt beslutar om
han/hon vill sammanviga samkönade par.
På äldreboendet Tallgården i Enebyberg hölls andakt en tisdagseftermiddag i månaden under hela året, dvs. även sommartid.
Christina Molin och Arne Wikström har delat ansvaret för detta.
Samarbetet med Danderyds kommun sker i Träffpunkt Enebyberg,
där kommun och kyrka gemensamt söker skapa en god och attraktiv miljö för de boende i Enebyberg. Detta samarbete har från första
början fungerat väl och har under året fortsatts genom regelbundna
träffar för all personal.
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Kyrkan i Enebyberg har även under det gångna året haft besök av
studiedelegationer från olika delar av landet som velat samråda
med representanter för vår samarbetskyrka. Bl.a. har grupper från
Bohus-Björkö på Västkusten och från Björknäs i Nacka besökt oss,
där de liksom vi vill arbeta för en fördjupad samverkan.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsarbetet bedrivs i söndagsskolan, i scoutverksamheten och i tonårsgruppen under ett antal ledares ledning.
Konfirmandgruppen i Enebykyrkans församling avslutades med
konfirmation på Pingstdagen.
Under det gångna året har det firats ett antal ”gudstjänster för alla
åldrar”, då både barn och unga har medverkat på olika sätt. Bland
annat har tonåringar läst söndagens bibeltexter och scouter framfört ett drama. En gång per termin har det varit SMU-gudstjänst,
då även scoutinvigning varit en del av programmet.
I varje söndagsgudstjänst tänds ”barnens ljus”, och några ord riktas
speciellt till barnen. Vi sjunger också ”Månadens sång” och ber den
så kallade ”nyingbönen”. Olika personer, oftast lekmän, ansvarar
för detta uppskattade inslag i gudstjänsten. Efter detta erbjuds
under terminerna söndagsskola för barn från fyra år.
Söndagsskolan har under året haft två klasser med omkring 20
barn inskrivna och nio lärare som delat på läraruppgifterna.
Söndagsskolavslutningen inför sommaren hölls som vanligt i
Sätraängskyrkan, denna gång den 22 maj. Där presenterade barnen
en tavla med olika motiv som sammanfattade vårterminen i
söndagsskolan. Det var en riktig fest med mycket lek och med
picknick i gröngräset. Julavslutningen var en söndagsgudstjänst,
den tredje advent, då barnen framförde ett julspel. Därefter följde
fika med traditionsenlig dans kring granen och besök av tomten.
Bibelutdelning till femåringar boende i Enebyberg har skett vid två
tillfällen under året, den ena gången på Marie bebådelsedag den
27 mars och den andra på Den helige Mikaels dag den 2 oktober.
Ett tjugotal biblar delades ut. Dessutom delar Enebykyrkans
församling en gång per år ut biblar till de tioåringar som går i
söndagsskolan.
Övrig barn- och ungdomsverksamhet har skett inom ramen för
Svenska kyrkans förskola resp. SMU. Ungdomarna i Enebykyrkan
har samverkat med ungdomarna i Grindtorpskyrkan i Täby.
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Diakonal verksamhet
Diakoni i vid mening är en integrerad del av all verksamhet i
Kyrkan i Enebyberg. Samarbetet i arbetsgrupper såsom serveringsgrupper, kyrkvärdsgrupper, ljudgrupp, nattvardstjänare, samarbetsråd, representantskap, väntjänst, julmarknadskommitté samt
alla ledaruppgifter i barn- och ungdomsarbetet etc. ger gemenskapsvinster för var och en som ger av sin tid till arbetet. Utbyte
mellan ung och gammal tillför naturliga möjligheter för båda att få
nya bekantskaper och därmed stöd om och när någon behöver det.
Samtal såsom ledarsamtal, stödsamtal, krissamtal och själavård ingår naturligt i pastorns, prästens, diakonens och ungdomsledarens
arbetsuppgifter.
Diakonen i Danderyds församling har delat sin tid mellan hembesök, enskilda samtal, flera studiegrupper och planering och
genomförande av dagträffarna samt medverkat i olika typer av
gudstjänster.
Pastorn i Enebykyrkans församling har via mejl och telefonsamtal
hållit regelbunden kontakt med medlemmar som inte kan eller har
möjlighet att komma till kyrkan. Hem- och sjukhusbesök och
samtal har utgjort en betydande del av hennes arbetstid.
Prästen från Danderyds församling har haft många samtal i samband med förrättningar av olika slag, förutom samtal i alla andra
pastorala sammanhang.
Uppvaktningar har tillsammans med kretstjänare gjorts av församlingsföreståndaren för Enebykyrkans församling. Under året har ett
trettiotal personer fyllt jämt (från 50 år) eller passerat 80 år och har
då, om man så önskat, fått besök på födelsedagen.
Ungdomsledare och pastor har tillsammans med kretstjänare och/
eller andra även gjort uppvaktningar på yngres födelsedagar och i
samband med andra högtider, t. ex. studentexamen eller nedkomst
i familjen.
Ett stort antal frivilliga gör regelbundna insatser i vår kyrka som
deltagare i Väntjänsten. Väntjänsten är en tjänst riktad till
medlemmar i Enebykyrkans församling samt personer som deltar i
kyrkans arbete. Deltagarna har under året gjort hembesök och
sjukhusbesök och delat ut julblommor till ett trettiotal personer.
Väntjänsten utgör ett komplement till pastorns, prästens och
diakonens arbete inom samma område.
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En liknade verksamhet bedrivs av en besöksgrupp i samarbete med
Röda Korset. Målgrupp är ensamma äldre utan nätverk i hela
Danderyd inklusive Enebyberg. Gruppen träffas en gång i månaden
för handledning av Inessa Rejer.

Sång och musik
År 2011 var ett musikaliskt händelserikt år, och flera duktiga
sångare, organister och musiker förgyllde året.
Jenny Berggren, tidigare sångerska i den internationellt kända
gruppen Ace of Base, gav i februari en konsert inför en välfylld
kyrka och berättade även om sin sångarkarriär. Även Terese
Fredenwall medverkade.
Terese återkom en kväll i mars tillsammans med övriga medlemmar i det s. k. Wings of Protection-teamet, Bengt Fiske, Marcus
Johansson och Simon Petrén. De gav en konsert ”För att varje barn
ska bli sett, känt och älskat” och berättade om sitt arbete bland
unga utsatta flickor i Berlin.
I april anordnades en mycket uppskattad Einar Ekberg-afton.
Johanna Ek, Ragnar Karlsson, Lage Wedin och Arne Wikström var
solister.
Höstens stora satsning var Härifrån till evigheten, en bejublad
konsert med Janne Schaffer, Björn J:son Lindh, Marie Nordenmalm, Johanna Ek och Enebykyrkans kör. Vi fick bl. a. vara med
om uruppförandet av sången Den gudomliga kraften, som är skriven
till filmen The Stig-Helmer Story. Kyrkan var fullsatt och konserten
blev en stor succé, även ekonomiskt. Biljetter såldes huvudsakligen
via Ticnet. Medarrangörer var Studieförbundet Bilda och Enebybergsbibliotekets vänner.

Enebykyrkans kör
Enebykyrkans kör medverkade under året vid åtta söndagsgudstjänster och två Lovsång och bön. Kören sjöng bl. a. på påskdagens
jubileumsgudstjänst, då det fanns önskemål från församlingen om
körens medverkan.
Årets vårkonsert framfördes tillsammans med en jazztrio, Simon
Petrén vid flygeln, Marcus Johansson på gitarr och Tobias Jonasson
på trummor. Även Terese Fredenwall medverkade och sjöng som
avslutning sången ”Ditt ord består” tillsammans med kören.
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Den 23 oktober firades Enebykyrkans pastor Christina Molin, som
fyllde jämna år. Christina hade fått önska vilka sånger kören skulle
sjunga under gudstjänsten. Vid det efterföljande kyrkkaffet framförde kören två nyskrivna sånger till pastorns ära.
Körens traditionsenliga julkonsert hölls denna gång på en måndag,
eftersom Danderyds församling under adventshelgerna anordnade
sammanlagt fjorton konkurrerande julkonserter. Valet av dag
visade sig vara lyckat och kvällen lockade 240 besökare. På grund av
sjukdom fick Johanna Ek hoppa in och ersätta en av solisterna.
Carin Rynningsjö och Ragnar Karlsson medverkade också som
solister och Patrik Sandin som ackompanjatör.

Gästande körer och solister
Gästande solister i årets gudstjänster har varit Kajsa Davidsson,
Terese Fredenwall, Titti Hvenare, Ragnar Karlsson, Jonatan
Lönnqvist, Barbro Nygren, Marie Olhans, Christer Solén, Lage
Wedin och Margit Zeijlemaker. Danderyds kyrkokör har medverkat
vid ett par tillfällen.

Organister och andra musiker
Danderyds församling har under året bidragit med en organist
per månad och Johanna Ek har spelat två söndagar i månaden.
Även detta år har Lage Wedin spelat och sjungit vid ett flertal
gudstjänster.
Förutom Johanna och Lage har Magnus Bergman, Margaretha
Goteman, Rikard Karlsson, Ing-Mari Landin, Ingunn Ligaarden,
Jonatan Lönnqvist, Göran Nygren, Paul Nygren, Marie Olhans,
Christer Solén, Karin Solén, Erik Wadman och Inger Wesslander
spelat vid olika gudstjänster.
Kerstin Frödin spelade även detta år flöjt vid den stämningsfulla
långfredagsgudstjänsten, som firas helt utan piano- och orgelspel.

Lovsång och bön
En onsdag i månaden har det istället för körrepetition varit Lovsång
och bön. Medverkande har varit Johanna Ek, Christina Molin,
Inessa Rejer, Arne Wikström och Linus Brengesjö. Kvällarna hade
lite olika utformning, med Taizésång, nattvard m.m. Två av
kvällarna medverkade Enebykyrkans kör. Fina kvällar med 10–20
deltagare.
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Representantskapet
Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs högsta beslutande
organ och utses med 15 ledamöter vardera av Enebykyrkans
församling och Svenska kyrkan i Danderyd.
Under 2011 har följande personer varit ledamöter i representantskapet:
Katarina Anderberg, Elisabet Carlberg, Inger Ericson Ström,
Eva Eriksson, Elisabeth Falck, Evert Fredenvall, Stefan Grönqvist,
Torulf Goteman, Helga Heimer, Jenny Jaurén, Malin Joakimsson,
Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, Willy Ljungdell, Peter Luiga,
Frida Molneryd, Allan Nilsson, Helena Nyholm, Krister Olinder,
Marianne von Porat, Lena Ringstedt, Lena Strååt, Martin Ström,
Cecilia Sylten, Carl-Åke Söderberg, Hans Torkelsson, Kerstin
Torkelsson, Olle Ward, Sölve Widenbrandt och Ingegerd WretteLundin. Hans Torkelsson har varit ordförande och Elisabet
Carlberg vice ordförande. Sekreterare har varit Allan Nilsson.
Representantskapet sammanträdde den 15 februari (årsmöte),
den 3 maj, den 20 september och den 22 november. Protokoll från
sammanträdena finns utlagda på Kyrkan i Enebybergs hemsida.
Förutom att hantera beslutsfrågor fungerar representantskapet som
ett informations- och avstämningsorgan. Representantskapets
möten spelar en viktig roll för att hos de båda moderförsamlingarna förankra det gemensamma arbetet.
Vid varje möte sker information och samråd kring den pågående
och planerade verksamheten, och personal- och ekonomifrågor
föredras. Den pågående ombyggnaden av Eneby torg har även detta
år varit en återkommande fråga.
Vid majsammanrädet uppmärksammades särskilt samarbetet med
Danderyds kommun inom Träffpunkt Enebyberg. Chefen för
Danderyds kommuns verksamheter i Träffpunkten, Monika Sandh,
inledde samtalet. Samarbetsklimatet upplevs fortfarande av alla
parter som mycket gott.
Vid septembersammanträdet informerades representantskapet om
aktuella frågor i de båda moderförsamlingarna. Föredragande var
Elisabet Carlberg, ordförande i kyrkorådet i Svenska kyrkan i
Danderyd, och Kerstin Torkelsson, ordförande i Enebykyrkans församling.
Vid mötet i november hölls ett öppet samråd om framtidsfrågor
inför det kommande årets verksamhetsplanering och budgetering.
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Samarbetsrådet
Samarbetsrådet har under året utgjorts av Jenny Jaurén, Willy
Ljungdell, Hans Torkelsson och Kerstin Torkelsson från Enebykyrkans församling samt Elsa Blomqvist, Elisabet Carlberg,
Martin Ström och Ingegerd Wrette-Lundin från Svenska kyrkan
i Danderyd.
Ständigt adjungerade har från Danderyds församling varit Arne
Wikström, präst, Inessa Rejer, diakon, och Staffan Hellgren, kyrkoherde, samt från Enebykyrkans församling Christina Molin, pastor
och samordnare, och Johanna Ek, musiker. Linus Brengesjö,
ersättare för barnlediga Emma Rudäng, har deltagit ett par gånger.
Ordförande har varit Ingegerd Wrette-Lundin, vice ordförande
Kerstin Torkelsson, kassör Willy Ljungdell och sekreterare Martin
Ström.
Samarbetsrådet har under året hållit sex protokollförda sammanträden. Bland viktigare punkter kan nämnas:
s $ISKUSSIONER OM VERKSAMHETENS INNEH»LL OCH FORMER
s 5TVØRDERING AV VERKSAMHETEN OCH INFORMATION OM KOMMANDE
program
s +ONTINUERLIG EKONOMISK UPPFLJNING
s &ASTSTØLLANDE AV KOLLEKTER OCH KOLLEKTDAGAR
s ªTERKOMMANDE DISKUSSIONER KRING v5TVECKLING OCH FRDJUPNING
av samarbete och gudstjänstliv i Kyrkan i Enebyberg ”. Två
synbara resultat blev införandet i gudstjänsten av växelläsningen
”Så lyder Herrens ord.” ”Gud, vi tackar dig.” efter läsningen av
den gammaltestamentliga texten och episteln samt tacksägelse
för under året avlidna enebybergare, tillhöriga Svenska kyrkan.

Information
Det åttasidiga kyrkobladet i fyrfärgstryck är sedan några år en
viktig och uppskattad kanal för information om de gudstjänster
som firas och den verksamhet som bedrivs i Enebykyrkan.
Tyngdpunkten ligger på ett utförligt kalendarium. Bladet utkommer med fyra nummer per år och distribueras till alla hushåll i
Enebyberg och i södra halvan av Täby.
En annan flitigt använd kanal är Kyrkan i Enebybergs hemsida
(www.kyrkanienebyberg.se), där man förutom ett fylligt kalendarium kan finna en presentation av såväl kyrkolokalen som av
Kyrkan i Enebyberg, dess ungdomsarbete, kör- och musikliv, café
och personal. Här återfinner man också grunddokument och stadgar för Kyrkan i Enebyberg, liksom protokollen från representantskapets samtliga sammanträden genom åren. Numera publiceras
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också löpande flertalet predikningar i Enebykyrkan. En av fördelarna med hemsidan är förstås att den är aktuellare än kyrkobladet,
som bara kommer ut två gånger per termin.
Information om och länkar till Kyrkan i Enebybergs hemsida finns
också på kyrktorget.se, en gemensam webbplats för kyrkor och
samfund i Sverige, se http://www.kyrktorget.se/kyrkan.enebyberg.
Kyrktorget samarbetar idag med ca 70 % av Sveriges kristna
församlingar, och här finns uppgifter om ca 5 000 församlingar och
kyrkor från de kristna samfunden. Kyrktorget har en sökmotor
som skolorna gärna använder. Antalet besök på Kyrkan i Enebybergs hemsida via Kyrktorget ökade från cirka 1 300 under 2010 till
det dubbla under 2011. På Kyrktorgets sida förEnebykyrkan finns
även en ikon med namnet andaktsbok, där besökaren kan få lyssna
till en kortare andakt, som förnyas varje söndag.

Ekonomi
Intäkterna i Kyrkan i Enebyberg består huvudsakligen av veckooffer, inkomster från servering och julmarknad samt ett mot dessa
intäkter svarande bidrag från Danderyds församling. Utöver detta
har inträdesavgifter tagits upp vid vissa arrangemang som exempelvis vid konserten ”Härifrån till evigheten”, vid författarkvällarna
med Svante Weyler, Jenny Berggren, Carolina Johansson, Hans
Furuhagen, Lennart Hagerfors och Annika Thor samt vid filmkvällen med Bengt Jägerskog.
Intäkterna uppgick under året till 424 388 kr (föregående år
358 738 kr) och bidraget från Danderyds församling till 140 000 kr
(140 000 kr). Julmarknaden inbringade 87 624 kr (84 375 kr), varav
cirka 20 % eller 16 523 kr (16 539 kr) gick till SMU (Svenska
Missionskyrkans ungdom) i Enebyberg. Intäkterna har använts till
att bekosta kyrkans verksamheter såsom gudstjänster, musikliv och
det diakonala arbetet. De båda moderförsamlingarna har ställt
personal och lokaler till förfogande.
Totalt har vi under året betalat 61 039 kr (75 261 kr) till medverkande, givit ut fyra nummer av kyrkobladet till en kostnad av
65 777 kr (67 849 kr) och bekostat städning för 27 090 kr
(23 430 kr). Den totala kostnaden för verksamheten under året var
369 439 kr (343 402 kr). I dessa siffror ingår inte kollekter till annan
verksamhet samt anslag till musiker i Enebykyrkans församling.
Kyrkan i Enebyberg redovisar för året ett överskott på 90 898 kr
(46 581 kr). Samarbetsrådet har enhälligt beslutat att föreslå
representantskapet att 10 000 kr av överskottet används för inköp
av ett kärl för ljusstöpning till julmarknaden och 10 000 kr ges som
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ett bidrag till Terese Fredenwalls projekt för utsatta flickor i Berlin.
Vidare föreslås 70 000 kr fördelas enligt en tidigare överenskommelse med 80 % till Enebykyrkans församling (56 000 kr) och 20 %
(14 000 kr) till Svenska kyrkan i Danderyd, vilket i stort motsvarar
proportionerna av arbetsinsatsen vid serveringen i samband med
gudstjänsterna. Resterande 898 kr föreslås överförda till balanserat
resultat.
I en principöverenskommelse har de båda moderförsamlingarna
beslutat om fem årliga kollekter vardera till särskilda ändamål. För
Enebykyrkans församling har kollekter tagits upp till mission i
Sverige, till mission i andra länder, till SMU lokalt, till equmenia på
riksplanet samt till pastors- och diakonutbildningen vid Teologiska
högskolan. För Svenska kyrkan i Danderyd har kollekter tagits upp
till Moshi i Tanzania och vänförsamlingen i Vestiena i Lettland, till
Diakoni i Danderyd, till Ny Gemenskap samt till SKUDA. Totalt
har till dessa ändamål under årets samlats in 64 051 kr (68 734 kr),
inklusive några andra utgångskollekter.
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Kyrkan i Enebyberg
Organisationsnummer 802432-5808

Resultaträkning
2011.01.01–2011.12.31
Intäkter
Veckooffer
Offer - särskilt ändamål
Servering
Julmarknad
Fast bidrag fr Sv kyrkan i Danderyd
Övriga intäkter
Intäkter konsert
Bokförsäljning
Ränteintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Utfall
2011
129 521
64 046
56 648
87 624
140 000
28 484
51 125
3 425
3 515
564 388

Budget
Avvikelse
2011 mot budget

Utfall
2010

Budget
2012
130 000
68 000
56 000
85 000
140 000
30 000
0
3 000
3 000
515 000

115 000
68 000
56 000
85 000
140 000
30 000

14 521
-3 954
648
2 624
0
-1 516

113 300
68 755
55 919
84 375
140 000
35 458

1 000
495 000

2 515
14 838

931
498 738

40 000
17 000
68 000

0
-477
-3 949

40 000
16 539
68 755

7 000
20 000
23 500
5 000
8 000
8 000
50 000
4 000
3 000
70 000
35 000
18 000
2 000
1 000
91 000

-677
-1 527
3 590
-1 150
1 001
1 989
-31 489
1 009
579
-4 223
2 271
2 661
-1 706
34
-29 961

8 406
10 775
23 430
0
6 969
6 543
27 710
3 750
9 593
67 849
39 619
16 841
120
1 018
75 261

4 000
4 000

2 271
380

2 502
13 758

1 500
12 000
3 000
495 000

831
548
-3 000
-60 995

991
11 728
0
452 157

40 000
17 000
68 000
10 000
7 000
20 000
27 000
5 000
9 000
10 000
30 000
4 000
3 000
70 000
37 000
20 000
1 000
1 000
91 000
2 000
5 000
4 000
4 000
2 000
12 000
3 000
502 000

0

75 833

46 581
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Kostnader
Anslag musiker Enebykyrkans församling 40 000
Anslag SMU julmarknaden
16 523
Kollekter till särskilt ändamål
64 051
Konsert/körresa
32 587
Omkostnader musikverksamheten
6 323
Forum Enebykyrkan
18 473
Städning inkl material
27 090
Förbrukningsinventarier
3 850
Blommor, ljus, nattvard
9 001
Inköp servering
9 989
Verksamhetskostnader
18 511
Marknadsföring julmarknaden
5 009
Rep. och underhåll av instrument
3 579
Annonsering/information
65 777
Tryckkostnader/kontorsmaterial
37 271
Telefon/datakommunikation
20 661
Porto
294
Bankkostnader
1 034
Predikanter, föreläsare och solister
61 039
Reseersättning
3 410
STIM och medlemsavgifter
6 271
Prenumeration och böcker
4 380
Böcker bokbord
3 488
Representation
2 331
Väntjänsten, Livsglädje
12 548
Övriga kostnader
0
Summa verksamhetens kostnader
473 490
Årets resultat
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90 898

Kyrkan i Enebyberg
Organisationsnummer 802432-5808

Balansräkning
2011.12.31
Tillgångar

Not

Kassa, skattekonto
Interimsfordran
Bank

1

Summa tillgångar

Ingående
balans
2011-01-01

Utgående
balans
2011-12-31

477
22 824
214 173

427
20 894
275 717

237 474

297 038

137 243
20 963
79 268

137 243
90 898
35 033
33 864

237 474

297 038

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

2

Summa skulder och eget kapital

Not 1
Kollekter
Servering

20 154
740
20 894

Not 2
Skatter och sociala avgifter
Yttre mission

10 622
23 242
33 864
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Slutord
En femåring präglas som regel av positivism, nyfikenhet och
samarbetsvilja. Detta gäller även för Kyrkan i Enebyberg. Det är
med glädje, stolthet och ödmjuk tacksamhet vi ser tillbaka på de
första fem åren med Kyrkan i Enebyberg, år som präglats av ett
mycket gott samarbete mellan representanter för de båda moderförsamlingarna.
Vi kan konstatera att de mål för verksamheten som uttalades i
Verksamhetsplan 2011 i mångt och mycket har uppnåtts. Vi når de
flesta åldersgrupper genom olika aktiviteter, inte minst i gudstjänster, sång och musik samt i studiegrupper och föredrag.
Genom diakonala insatser får många människor stöd, hjälp och
uppmuntran.
I år kommer utbyggnaden av Enebybergs centrum att slutföras och
nya inbyggare finnas i närområdet. I april kommer torget att
invigas, och här kommer Enebykyrkan givetvis att vara en del.
Under året kommer inbjudningar att gå ut till de kringboende i
förhoppningen att de ska lära känna vår kyrka och dess verksamhet
– och känna sig välkomna att delta. Det känns som en inspirerande
utmaning.
Kyrkan i Enebyberg har lyckan att ha ett engagerat och väl
fungerande arbetslag, men verksamheten bygger på många
människors aktiva insatser. Grupper som serveringsgrupper,
nattvardstjänare, kyrkvärdar, julmarknadsgrupp, ljud- och ljusansvariga och många fler gör ovärderliga insatser. Vid årsmötet
2011 valdes frivilliga till nära 200 olika arbetsuppgifter! Det är
svårt att tänka sig Kyrkan i Enebyberg utan dessa hängivna
personer.
Med en stabil verksamhet, en god ekonomi och engagerade
medarbetare har vi anledning att se fram emot det nya verksamhetsåret med stor glädje och förväntan.
Enebyberg den 24 januari 2012
Samarbetsrådet inom Kyrkan i Enebyberg:
Elsa Blomqvist

Elisabet Carlberg

Jenny Jaurén

Willy Ljungdell

Martin Ström

Hans Torkelsson

Kerstin Torkelsson

Ingegerd Wrette-Lundin

Elsa Blomqvist

Willy Ljungdell

Kerstin Torkelsson

16

Elisabet Carlberg
Martin Ström

Ingegerd Wrette-Lundin

Jenny Jaurén

Hans Torkelsson

