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Årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse för
Kyrkan i Enebyberg 2012
Vid Enebykyrkans sydgavel vajar numera två flaggor, Svenska
kyrkans röd-gula och Svenska Missionskyrkans rödvita. De står
där som ett synligt tecken på det samarbete som de två kyrkorna
bedriver i byggnaden. De två flaggorna är hissade på lika höga
flaggstänger, en symbol för det jämlika samarbete som här pågår.
Ingen av de två är förmer än den andra, båda verkar utifrån sin
identitet men i ett fullt ut gemensamt arbete. Detta samarbete har
pågått sedan 2007.
Det övergripande målet för Kyrkan i Enebyberg har formulerats:
Kyrkan i Enebyberg vill skapa mötesplatser för människor att möta
Gud, sig själva och sina medmänniskor.
I den av representantskapet 2012 antagna verksamhetsplanen för
Kyrkan i Enebyberg angavs följande konkreta mål för årets arbete:
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• att tillsammans med Skolkyrkan i Danderyds församling inför
kyrkans två stora högtider inbjuda skolklasser i Enebyberg till 		
undervisning om påsken och julen
• att informera alla barn – oavsett religiös bakgrund – om
innehållet i det kristna påsk- och julfirandet, som fortfarande
är en viktig del i vår kalender
• att genom att bjuda in till tacksägelse över avlidna i Svenska
kyrkan boende i Enebyberg samt till ljuständning på Alla 		
helgons dag visa att Enebykyrkan är en kyrka för alla kristna
i Enebyberg
• att arbeta för att allt flera kommer att välja vår kyrka som
förrättningskyrka då man önskar en kristen gudstjänst i
samband med vigsel och begravning
• att verka för att Danderyds kommun lägger in Träffpunkten
och vår kyrka i planeringen för kungaparets eriksgata i
september
• att informera om och inbjuda de nyinflyttade till kyrkan
• att sprida kunskap om kyrkans olika aktiviteter vid sidan av
gudstjänsterna
• att visa på musiken som en ingång till vår kyrkogemenskap
genom körens verksamhet och konserter där Enebykyrkans kör 		
medverkar
• att arbeta för att barn med familjer ska hitta till vår söndagsskola; bibelutdelningen för barn två gånger per år är en del av 		
det arbetet
• att öppna för flera studiegrupper som vill fördjupa sig i Bibeln
och frågor omkring kristen tro
Denna verksamhetsplan vill belysa i vilken utsträckning dessa mål
har uppnåtts.
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Personal
Christina Molin är sedan 2007-08-15 heltidsanställd som pastor
och församlingsföreståndare 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 avslutade 2012-08-19 på egen begäran sin heltidstjänst som pastor i Enebykyrkans församling med inriktning på
ungdom. Efter samtal med SMU:s styrelse, Ungdomsrådet (UR),
beslutade Enebykyrkans församling att ersätta pastorstjänsten med
en tjänst som ungdomsledare.
Frida Molneryd provanställdes 2012-08-20 som ungdomsledare,
en anställning som 2012-12-01 övergick i en tillsvidareanställning.
Johanna Ek är sedan 2009 anställd av Enebykyrkans församling
och innehar sedan 2010-01-01 en halvtidstjänst som körledare och
musikansvarig.
Enebykyrkans församling ansvarar för anställd personal i
receptionen och caféet för Träffpunkt Enebyberg. Britt Devik
innehade fram till 2012-08-03 en halvtidstjänst där.
Eva Bådagård anställdes 2012-02-08 på 75 % som huvudansvarig
för receptionen och caféet. Den inledande provanställningen
övergick i en tillsvidareanställning från och med 2012-06-09.
Gunnel Nilsson avslutade 2012-01-31 på egen begäran sin tjänst
på 75 % i receptionen och caféet. Under våren var hon vid vissa
tillfällen anställd per timme. Sedan 2012-08-06 är Gunnel
tillsvidareanställd på 50 %.
Michaela Bergström har under året varit anställd per timme i
receptionen och caféet och i första hand arbetat under lördagar.
Birgitta Göhl, Ulla Drossel och Liselotte Bovin har ersatt
vid frånvaro av ordinarie personal eller vid speciella tillfällen då
belastningen varit hög.
Johanna Lann var under några sommarveckor timanställd i
receptionen och caféet som semestervikarie. Övriga timanställda
under året har varit Frida Molneryd och Elisabeth Devik.

Gudstjänster
Söndagsgudstjänsten är navet i vår kyrkas liv. Den samlar ofta
60-120 besökare. Vid flera tillfällen i december samlades
200 personer till gudstjänst. Sommartid är vi en mindre skara
men oftast omkring 30-45 personer även då.
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Lovsång och bön är en enkel men innerlig kvällsgudstjänst en
onsdag i månaden. Vi noterar att den stunden blir alltmera
uppskattad.
Vardagsgudstjänster för förskolan Enen ansvarar Arne Wikström
och Inessa Rejer för. Dessa hålls under terminerna cirka en gång
i månaden.
Söndagsskolan i samband med söndagens gudstjänst har under året
haft två klasser med omkring tjugo barn inskrivna. Sex lärare har
delat på läraruppgifterna.
Ekumeniska böneveckan i januari är en välbesökt tradition.
I Enebykyrkans kvällsgudstjänst predikade Christina Molin. I den
avslutande gudstjänsten i Danderyds kyrka predikade Sten-Gunnar
Hedin och Grindtorpskyrkans kör medverkade med sång.
Under året har tacksägelse över avlidna tillhöriga Svenska kyrkan/
Danderyds församling hållits i Enebykyrkans söndagsgudstjänst.
Till Allhelgonadagens gudstjänst inbjöds anhöriga till femtiotalet
under året avlidna till ljuständning. I år märkte vi att ett ökat antal
familjer kom till denna gudstjänst.
Varje termin får femåringar boende i Enebyberg inbjudan att ta
emot en Barnens Bibel i en gudstjänst. Ett femtontal biblar har
delats ut under året.
Barnvälsignelse enligt Svenska Missionskyrkans ordning skedde ett
par gånger under året, varav en i en gudstjänst i oktober.
Dop enligt Svenska Missionskyrkans ordning förrättades vid två
tillfällen i gudstjänster, ett barndop och ett troendedop. Dop enligt
Svenska kyrkans ordning ägde rum ett antal gånger under året.
Tre begravningsgudstjänster av medlemmar och vänner till
Enebykyrkans församling hölls i vår kyrka under året samt en
enligt Svenska kyrkans ordning.
Gästande predikanter under året var Conny Elgström, Åke
Hedström, Pär Hugosson, Marcus Johansson, Charlotte Nordling,
Curt Olofson och Frank Åkerman samt präster från kollegiet i
Danderyds församling.
På äldreboendet Tallgården i Enebyberg hålls andakt en
tisdagseftermiddag i månaden under hela året, dvs. även
sommartid. Christina Molin och Arne Wikström delar ansvaret
för dessa. Andakterna har under året flyttats till torsdagar.
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Övriga samlingar
Under året hölls bibelstudium en vardagseftermiddag i månaden
under ledning av Christina Molin och Arne Wikström.
Påskundervisning hölls under april av Christina Molin och Emma
Rudäng. Över två hundra skolbarn lyssnade till påskens traditioner
enligt judisk resp. kristen tro. Även de sekulära påsktraditionerna
berördes.
I maj gästades Kyrkan i Enebyberg av förre ärkebiskopen K G
Hammar, som höll ett intressant och välbesökt föredrag med
rubriken Sanningen och Gud.
Höstterminen inleddes med en gemenskapsdag på Lidingö
Folkhögskola. Mellan femtio och sextio personer i alla åldrar deltog
i lekar, samtal, naturstig med frågesport, måltider och andakt.
En föredragsserie kallad Mitt liv och min tro påbörjades under
hösten. Olika personer kommer att inbjudas att berätta om sin väg
till tro. Först ut var Peter Örn.
I oktober hölls tillsammans med Enebybergsbibliotekets vänner
en författarkväll med Göran Rosenberg, som talade om sin bok
Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Kvällen var mycket
välbesökt med 170 personer.
Ett annat engagerande föredrag hölls i november: Nils-Olof Tägt
och Christina Molin berättade och visade bilder från en studieresa,
Det kristna Palestina – i skuggan av muren.
Under adventstiden höll Christina Molin och Frida Molneryd
samling vid krubban för över 300 barn från skolans första och andra
klass samt från olika förskolor. För förskolan Enen samt några
ytterligare förskolegrupper var Arne Wikström ansvarig.
De berättade om den första julen, dvs. förmedlade den kristna
undervisningen om vem Jesus är.
Livsglädje tillsammans är en dagsamling som hålls en gång i
månaden. Den planeras och leds av Inessa Rejer och Ragnar
Karlsson. Olika gäster bidrar med föredrag, kåserier, sång och
musik. Medverkande under året var Åsa Arvidsson, Titti Hvenare,
Hanna Våglin Jansson, Lars-Olof Johansson, Kerstin Kristoffersson,
Gilbert och Siv Lann, Mirja Svartengren, Nils-Olof Tägt och
Christina Molin, Arne och Louise Wikström samt Ingegerd
Wrette-Lundin. Terminerna avslutades med vårlunch resp. jullunch
med gröt och skinka.
Kungaparets och landshövdingens eriksgata i Danderyds kommun
i september innefattade ett besök i vår kyrka samt i övriga
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Träffpunkten. Christina Molin och Arne Wikström fick tillfälle att
berätta om vår kyrkas arbete.
Antalet gudstjänstbesökare och deltagare i de olika aktiviteterna i
Enebykyrkan är fortsatt stort. Det totala antalet besökare vid de
olika aktiviteterna ökade sålunda från 6 615 till 7 519. Ökningen
förklaras främst med vardagsgudstjänster med förskolan Enen,
undervisning för skolan om julen och påsken och större antal
deltagare i julmarknaden. Gudstjänsterna samlade 4 702 besökare
jämfört med 4 739 året innan.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsarbetet bedrivs i söndagsskolan, i scoutversamheten och i tonårsgruppen under ett antal ledares ledning.
En nyhet för året är konfirmationsundervisning, som startade
under hösten. Detta är första året som Kyrkan i Enebyberg ordnar
konfirmandundervisning, och Arne Wikström, Christina Molin
och Frida Molneryd har det gemensamma ansvaret, tillsammans
med två hjälpledare – en teologie studerande och en gymnasist.
Konfirmandgruppen består av fem pojkar. Under våren 2013
kommer en hajk och ett konfirmationsläger att anordnas. I slutet
av maj avslutas konfirmationsåret med konfirmationsgudstjänst
och middag.
Under det gångna året har det firats ett antal ”gudstjänster för alla
åldrar”, då barn och unga har medverkat på olika sätt. 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. Församlingen sjunger månadens sång och ber
den s. k. nyingbönen. Olika personer från församlingen ansvarar
för detta uppskattande inslag i gudstjänsten. Efter detta erbjuds
under terminen söndagsskola för barn från fyra år.
Den 27 maj hölls traditionsenligt söndagsskolavslutningen i
Sätraängskyrkan med ett varierat program, där barnen fick sjunga
och visa vad de har gjort under våren. Äldsta klassen visade sin
film om Pappa Panovs jul. Festen avslutades med picknick och
lekar i parken vid Edsviken.
Vid julavslutningens gudstjänst, tredje advent, framfördes ett
nyproducerat julspel av barnen och lärarna. Därefter följde fika
med dans kring granen och besök av tomten.
Övrig barn- ungdomsverksamhet har skett inom ramen för Svenska
kyrkans förskola resp. SMU.
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Diakonal verksamhet
Diakoni är livsluften för oss i vår kyrka. Vi delar arbetsuppgifter
och gudstjänstliv och lär på det sättet känna varandra.
För Enebykyrkans församlings del gör församlingsföreståndaren
hem- och sjukhusbesök och för enskilda samtal. Uppvaktningar
sker vid jämna födelsedagar.
Ett 25-tal julblommor delas i december månad ut av en besöksgrupp med representanter från båda moderförsamlingarna.
Besöken ger också tid för uppskattade samtal.
Diakonen i Svenska kyrkan håller kontakt med de medlemmar
som så önskar och arbetar bl.a. tillsammans med kommunens
anhörigstöd och vårdcentraler.
Hembesök och samtal inför förrättningar i Svenska kyrkan
ombesörjs av präst och diakon.
Frivilliginsatserna är många i vår kyrka. Där delas över åldersgränserna en gemenskap som betyder mycket för alla.
Två grupper har varit verksamma under året: en litteraturcirkel
och qigong-grupp. Sammankomsterna i litteraturcirkeln har ägt
rum ungefär en gång i månaden. Christina Åkermark har lett
spännande samtal om existentiella frågor utifrån en läst bok.
Qigongdeltagarna har träffats sammanlagt 32 gånger, 18 under
vårterminen och 14 under höstterminen. Antalet deltagare har
i genomsnitt varit 11-12 personer per sammankomst. Ledare har
varit Rosmarie Sandahl.

Sång och musik
Det gångna året har uppvisat en stor musikalisk bredd i Enebykyrkan. Lovsångsgudstjänst, folkmusikmässa och gospelkör är
exempel på söndagarnas varierande musikutbud. I år har även
församlingens musikverksamhet nått utanför Enebybergs gränser,
då Enebykyrkans kör gjorde en körresa till Gotland 17-20 maj.

Enebykyrkans kör
Enebykyrkans kör har under året medverkat vid åtta söndagsgudstjänster och i två kvällsgudstjänster med Lovsång och bön.
I maj hade kören ett samarbetsprojekt med den gotländska
Alvensiskören, som leds av Jenny Hellsing. Söndagen den 6 maj
framförde de två körerna gemensamt folkmusikmässan I välsignan
och fröjd i Enebykyrkan tillsammans med folkmusikerna Jenny
Thorstensson, fiol, Matilda Bremer, flöjt, Kristina Sandahl, kontra-

7

bas och Thomas Joakimson, sångsolist. Enebykyrkans kör med
musiker begav sig senare till Gotland, där samma program den
19 maj 2012 framfördes i Rone kyrka, som är församlingskyrka
i Alva, Hemse och Rone församling i Visby stift.
Vid körens vårkonsert medverkade Sofia Winiarski på dragspel.
Svenska folkmelodier varvades med traditionella afrikanska sånger.
Även Johanna Ek trakterade dragspel, och hon och Sofia Winiarski
framförde en svensk folkvisa som dragspelsduett. Hela konserten
avslutades med ”Kan det va så lätt” ur I välsignan och fröjd.
Under hösten övade kören in sånger av Lina Sandell, och den
30 september bjöds det på Lina Sandell-afton med Lage Wedin som
solist, Ingunn Ligaarden vid flygeln och Jeanette Eriksson på fiol.
I programmet framförde även Johanna Ek, Ragnar Karlsson,
Lage Wedin och Arne Wikström en kvartettsång. Den senare
interfolierade sångerna med intressanta levnadsfakta om Lina
Sandell.
Körens traditionsenliga julkonsert låg i år på en onsdag, den
19 december, och samlade 240 besökare. Programmet innehöll
traditionella julsånger, carols och gospel. Tomten bjöd på pepparkakor under framförandet av Julkanon av Åsa Bjenning Garnbratt,
och Lage Wedin sjöng en bejublad version av White Christmas.
Konserten hade rubriken En julsaga, och Arne Wikström läste
inlevelsefullt Flickan med svavelstickorna av H.C. Andersen.
När sagan var avslutad sjöng Johanna Ek Koppången av Per-Erik
Moraeus.

Gästande körer och solister
Förutom Alvensiskören, se ovan, har Enebykyrkan gästats av
Danderyds kyrkokör, Sanza Gospel kör och Trio Stella. Som
sångsolister har Ida Carlsson, Kajsa Davidsson, Terese Fredenwall,
Thomas Joakimson, Ragnar Karlsson, Elin Sjöman och Lage Wedin
medverkat. Gästande instrumentalister har varit Marika Dahlbäck,
cello, Emelie Fredenwall, gitarr, Anton Gustavsson, elbas, Emma
Hanner, blockflöjt, Jenny Jaurén, elbas, Marcus Johansson, gitarr,
Tobias Jonasson trummor, Joel Karlsson, gitarr, Paul Nygren, synt,
Filip Rynningsjö, gitarr, Rebecka Waldén, flöjt, och Sofia Winiarski,
dragspel.
Speciellt värd att nämna är en kvällskonsert i mars med Terese
Fredenwall och hennes band. Pengar samlades in till projektet
Wings of protection, som stöttar utsatta kvinnor i bl. a. Berlin.

Organister och andra musiker
Danderyds församling har under året bidragit med en organist per
månad och Johanna Ek har spelat två söndagar i månaden. Lage
Wedin har spelat och sjungit vid ett flertal gudstjänster och tagit ett
stort ansvar för musikverksamheten.
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Förutom Johanna och Lage har Magnus Bergman, Kajsa Davidsson,
Lisa Karlsson, Rikard Karlsson, Ing-Mari Landin, Ingunn
Ligaarden, Jonatan Lönnqvist, Paul Nygren, Patrik Sandin, Christer
Solén och Erik Wadman spelat vid olika gudstjänster.
Marika Dahlbäck spelade i år cello vid den stämningsfulla långfredagsgudstjänsten, som firas helt utan piano- och orgelspel.
Söndagen den 14 oktober hade gudstjänsten lovsång som
musikaliskt tema, och Terese Fredenwall ledde församlingssången
tillsammans med musikerna Anton Gustavsson, elbas, Paul Nygren,
synt, Marcus Johansson, gitarr, Emelie Fredenwall, gitarr, Johanna
Ek, flygel och Tobias Jonasson trummor. Gudstjänsten blev mycket
uppskattad.

Lovsång och bön
En onsdag i månaden firas gudstjänst, Lovsång och bön, istället för
körrepetition. Kvällarna har lite olika utformning, taizésång, nattvard, m.m. Medverkande under året var Johanna Ek, Christina
Molin, Frida Molneryd, Inessa Rejer, Emma Rudäng och Arne
Wikström. Två onsdagar under året har Enebykyrkans kör medverkat. Stämningsfulla kvällar med ca 10-20 deltagare.

Representantskapet
Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs hösta beslutande organ
och utses med 15 ledamöter vardera från Enebykyrkans församling
och Svenska kyrkan i Danderyd.
Följande personer var under 2012 ledamöter i representantskapet:
Katarina Anderberg, Elisabet Carlberg, Eva Eriksson, Elisabeth
Falk, Evert Fredenvall, Torulf Goteman, Stefan Grönqvist, Zara
Hedlund, Helga Heijmer, Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, Willy
Ljungdell, Peter Luiga, Allan Nilsson, Helena Nyholm, Krister
Olinder, Marianne von Porat, Lena Ringstedt, Göran Rynningsjö,
Kurt Sköld, Lena Strååt, Inger Ericson Ström, Martin Ström, Cecilia
Sylten, Carl-Åke Söderberg, Hans Torkelsson, Kerstin Torkelsson,
Olof Ward, Sölve Widenbrandt och Ingegerd Wrette-Lundin.
Ordförande har varit Hans Torkelsson med Elisabet Carlberg som
vice ordförande. Sekreterare har varit Allan Nilsson.
Representantskapet samlades till sammanträde den 21 februari
(årsmöte), den 17 april, den 18 september och den 20 november.
Protokoll från sammanträdena finns utlagda på Kyrkan i
Enebybergs hemsida.
Förutom att behandla beslutsfrågor fungerar representantskapet
som ett informations- och avstämningsorgan. Representantskapets
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möten spelar en viktig roll för förankringen av det gemensamma
arbetet hos de båda moderförsamlingarna.
Vid varje möte sker information och samråd kring den pågående
och planerade verksamheten, och personal- och ekonomifrågor
föredras. Mötena avslutas med kvällskaffe under trivsamma former.
Aprilsammanträdet hölls i Församlingens hus i Danderyd, och de
nya lokaliteterna visades för ledamöterna. Information lämnades
om aktuella frågor inom de båda moderförsamlingarna.
Vid septembersammanträdet uppmärksammandes särskilt
samarbetet inom Träffpunkt Enebyberg. En inledning av samtalet
gavs av Björn Alkeby från Danderyds kommun. Samarbetsklimatet
är fortsatt mycket gott.
Sammanträdet i november innehöll ett öppet samråd om framtidsfrågor till ledning för verksamhetsplanering och budgetering.
Ett flertal inlägg gjordes. Inte minst uppmärksammades arbetet
bland barn och unga.

Samarbetsrådet
Samarbetsrådet har under året utgjorts av Zara Hedlund, 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.
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, Emma Rudäng, ungdomspastor, Johanna Ek, musiker,
Frida Molneryd, ungdomsledare fr. o. m. hösten samt fr.o.m. hösten
Annacarin Samuelsson, som vid behov biträder kassören Willy
Ljungdell.
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:
• Verksamhetens innehåll och former
• Utvärdering av verksamheten och information om kommande
program
• Kontinuerlig ekonomisk uppföljning
• Fastställande av kollekter och kollektdagar

10

• Återkommande diskussioner kring ”Utveckling och fördjupning
av samarbete och gudstjänstliv i Kyrkan i Enebyberg ”. Bl.a. har
det förts samtal om en gemensam nattvardsordning och
lovsånger i gudstjänsten.
• Utöver ovanstående fasta punkter har på dagordningen funnits
en rad frågor för information: en för Kyrkan i Enebyberg och 		
Enebykyrkans församling gemensam hemsida, invigningen av
Eneby torg, kungaparets besök, gemenskapsdag på Lidingö m. fl.

Information
Det åttasidiga kyrkobladet i fyrfärgstryck är 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 också löpande flertalet predikningar i Enebykyrkan. En av
fördelarna med hemsidan är förstås att den kan hållas aktuellare
än kyrkobladet, som bara kommer ut två gånger per termin.
Kyrktorget.se är en kyrklig söksida, där kan man hitta information
om ca 5 000 församlingar och kyrkor från de kristna samfunden.
Sidan startades 1998 och samarbetar idag med 70 % av Sveriges
alla församlingar. På kyrktorget finns information om och
direktlänk till Kyrkan i Enebybergs hemsida. Under tiden
4 april 2012 – 12 januari 2013 hade Kyrkan i Enebybergs hemsida
inte mindre än 19 175 besök via kyrktorget.se, att jämföra med
2 602 besök under tiden 23 januari 2011 – 5 januari 2012.
(På grund av omstart av kyrktorgssidan saknas statistik för tiden
6 januari – 3 april 2012.)
Kyrksajten.se är en liknande informationsportal, som också länkar
till Kyrkan i Enebybergs hemsida. Någon ”besöksstatistik” liknande
den på Kyrktorget har vi ännu inte.
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Ekonomi
Kyrkan i Enebybergs intäkter består huvudsakligen av veckooffer,
inkomster från servering och julmarknad samt ett årligt bidrag från
Danderyds församling. Utöver detta har inträdesavgifter tagits vid
vissa arrangemang.
Intäkterna uppgick under året till 412 283 kr (föregående år
424 388 kr) och bidraget från Danderyds församling till 140 000 kr
(140 000 kr). Intäkterna används till att bekosta våra verksamheter
såsom gudstjänster, musikliv och det diakonala arbetet.
Julmarknaden inbringade 93 341 kr (87 624 kr), varav 20 % eller
17 790 kr (16 523 kr) gick till SMU (Svenska Missionskyrkans
ungdom) i Danderyd-Täby som erkänsla för insatserna under
julmarknaden.
De båda moderförsamlingarna har som tidigare ställt personal och
lokaler till förfogande. Totalt har vi under året betalat 93 944 kr
(61 039 kr) till medverkande, gett ut fyra nummer av kyrkobladet
till en kostnad av 65 435 kr (65 777 kr) och bekostat städning för
28 477 kr (27 090 kr). Den totala kostnaden för verksamheten
under året har varit 407 300 kr (369 439 kr). I dessa siffror ingår
inte kollekter till annan verksamhet eller anslag till musiker i
Enebykyrkans församling.
Kyrkan i Enebyberg redovisar för året ett överskott på 37 790 kr
(90 898 kr). Samarbetsrådet har enhälligt beslutat att föreslå
representantskapet att 30 000 kr överförs till Enebykyrkans
församling och 7 000 kr till Danderyds församling, fördelat enligt
en tidigare principöverenskommelse om 80/20 %.
I en principöverenskommelse har de båda moderförsamlingarna
beslutat om fem årliga kollekter vardera till särskilda ändamål. För
Enebykyrkans församling togs under året upp kollekter till mission
i Sverige, till mission i andra länder, till SMU lokalt, till
organisationen equmenia på riksplanet samt till pastors- och
diakonutbildningen vid Teologiska högskolan. För Svenska kyrkan
i Danderyd togs kollekter upp till vänförsamlingarna Moshi
i Tanzania och Vestiena i Lettland, till Diakoni i Danderyd, till
Ny gemenskap samt till SKUDA. Till dessa ändamål har under året
samlats in totalt 66 193 kr (64 051 kr) inklusive några utgångskollekter till speciella ändamål.
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Resultaträkning

2012-01-01 - 2012-12-31
Kyrkan i Enebyberg Organisationsnummer 802432-5808
					
Utfall
Budget
Avvikelse
Utfall
Intäkter
2012
2012 mot budget
2011
Veckooffer
124 359
130 000
-5 641
129 521
Offer - särskilt ändamål
66 193
68 000
-1 807
64 046
Servering
53 218
56 000
-2 782
56 648
Julmarknad
93 341
85 000
8 341
87 624
Fast bidrag från Sv kyrkan Danderyd
140 000
140 000
0
140 000
Övriga intäkter
18 433
30 000
-11 567
28 484
Intäkter konsert/körresa
47 799
0
47 799
51 125
Försäljning bokbord
6 267
3 000
3 267
3 425
Ränteintäkter
2 673
3 000
-327
3 515
Summa verksamhetens intäkter
552 283
515 000
37 283
564 388
					

Budget
2013
130 000
68 000
56 000
90 000
140 000
25 000
0
5 000
3 000
517 000

Kostnader
Anslag musiker Enebykyrkans församling 40 000
40 000
0
40 000
Anslag SMU julmarknaden
17 790
17 000
790
16 523
Kollekter till särskilt ändamål
67 193
68 000
-807
64 051
Konsert/körresa
42 532
10 000
32 532
32 587
Omkostnader musikverksamheten/noter
24 407
7 000
17 407
6 323
Föredrag o. dyl.
10 875
20 000
-9 125
18 473
Städning inkl. material
28 477
27 000
1 477
27 090
Förbrukningsinventarier
0
5 000
-5 000
3 850
Blommor, ljus, nattvard
17 911
9 000
8 911
9 001
Inköp servering
6 630
10 000
-3 370
9 989
Verksamhetskostnader
inkl. konfimandundervisning
16 373
30 000
-13 627
18 511
Marknadsföring julmarknaden
4 508
4 000
508
5 009
Rep. och underhåll instrument
1 250
3 000
-1 750
3 579
Annonsering/information
65 435
70 000
-4 565
65 777
Tryckkostnader/kontorsmaterial
25 231
37 000
-11 769
37 271
Telefon/datakommunikation
17 644
20 000
-2 356
20 661
Porto
705
1 000
-295
294
Bankkostnader
1 208
1 000
208
1 034
Predikanter, föreläsare och solister
93 944
91 000
2 944
61 039
Reseersättning
3 224
2 000
1 224
3 410
STIM och medlemsavgifter
4 247
5 000
-753
6 271
Prenumeration och böcker
1 974
4 000
-2 026
4 380
Böcker bokbord
6 152
4 000
2 152
3 488
Representation
0
2 000
-2 000
2 331
Väntjänsten, Livsglädje
16 783
12 000
4 783
12 548
Övriga kostnader
0
3 000
-3 000
0
Summa verksamhetens kostnader
514 493
502 000
12 493
473 490
					
Årets resultat
37 790
13 000
24 790
90 898

40 000
17 000
68 000
10 000
20 000
30 000
35 000
0
9 000
8 000
22 000
5 000
3 000
70 000
33 000
20 000
1 000
1 000
89 000
2 000
5 000
4 000
5 000
2 000
18 000
0
517 000
0
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Balansräkning
2012-12-31

Kyrkan i Enebyberg Organisationsnummer 802432-5808							

		
		
Tillgångar
Not

Ingående
balans
2012-01-01

Utgående
balans
2012-12-31

Kassa, skattekonto		
427
49
Interimsfordran
1
20 894
19 436
Bank
275 717
210 923
Summa tillgångar		
297 038
230 408
							
Eget kapital och skulder
					
Eget kapital 		
137 243
138 141
Årets resultat
2
90 898
37 789
Leverantörsskulder		
35 033
21 831
Övriga kortfristiga skulder
3
33 864
32 647
Summa skulder och eget kapital		
297 038
230 408
						

Not 1						
kollekter
19 436				
			
			
Not 2						
Av resultatet 2011 utdelades 90 000:- enl. årsmötesbeslut och 898:- fördes till eget kapital.
			
			
Not 3						
Skatter och sociala avgifter
12 166				
Yttre mission
20 481				
32 647				
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Slutord
Kyrkan i Enebyberg är en i hög grad levande kyrka. Välfyllda
kyrkbänkar och livliga kyrkkaffen. Ett gott musikliv med en
växande kyrkokör. Intressanta föredrag och fördjupande bibelstudier. Diakonal omsorg och mycken Livsglädje.
Nya människor upptäcker Enebykyrkan. Skolor och daghem vill
komma och lyssna till berättelserna om Jesu födelse, död och
uppståndelse. Det har varit ett ökat antal förrättningar i kyrkan
under året. Under allhelgonahelgen lästes namnen på över femtio
personer som under året avlidit i Enebyberg, och många anhöriga
hade sökt sig till kyrkan.
Allt detta kan vi glädjas åt – dock får vi inte förtröttas i arbetet att få
ännu fler människor att upptäcka Kyrkan i Enebyberg och bli en del
av gemenskapen där.
På önskelistan inför nästa år står bl. a. bildandet av en barn- och/
eller ungdomskör och införskaffandet av en bättre högtalaranläggning. Att försöka få ännu fler barn och ungdomar till kyrkan
känns som en framåtsträvande satsning.
Ytterligare information om det gångna arbetsåret står att finna i
verksamhetsberättelsen för respektive moderförsamling.
Ett varmt tack till alla hängivna medarbetare, anställda såväl som
frivilliga, utan vilka Kyrkan i Enebyberg inte skulle vara möjlig!
Ge kyrkan kraft att höras bland stadens många ljud,
där många gudar vördas men få dock anar Gud.
Ge kyrkan kraft att vara för stadens folk ett hem,
i handling uppenbara Guds närvaro bland dem!
					

(Svensk psalm 790:1)

Enebyberg den 22 januari 2013
Samarbetsrådet inom Kyrkan i Enebyberg:
Elsa Blomqvist

Elisabet Carlberg Zara Hedlund

Elsa Blomqvist

Elisabet Carlberg

Zara Hedlund

Willy Ljungdell

Martin Ström

Hans Torkelsson

Willy Ljungdell

Martin Ström

Hans Torkelsson

Kerstin Torkelsson Ingegerd Wrette-Lundin
Kerstin Torkelsson

Ingegerd Wrette-Lundin

15

