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Årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse för
Kyrkan i Enebyberg 2013
Inledning
Kyrkan i Enebyberg är en samarbetskyrka, där Svenska kyrkan i
Danderyd och Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan
gemensamt bedriver en omfattande kyrklig verksamhet. Svenska
kyrkan i Danderyd driver förskolan Enen och Enebykyrkans
församling driver scout- och tonårsverksamhet, men all annan
kyrklig verksamhet är gemensam. Sedan 2006, då samarbetet
etablerades, ingår Kyrkan i Enebyberg i Träffpunkt Enebyberg vid
Eneby torg, med Danderyds kommun som tredje part. Övriga
verksamheter som ingår i Träffpunkt Enebyberg är bibliotek,
fritidsgård, öppen lekskola och pensionärsverksamhet, som alla
drivs av Danderyds kommun. På uppdrag av kommunen ansvarar
Enebykyrkans församling för Träffpunktens gemensamma
reception och café.
Det övergripande målet för Kyrkan i Enebyberg är:
Kyrkan i Enebyberg vill skapa mötesplatser för människor att möta
Gud, sig själva och sina medmänniskor.
I den av representantskapet antagna Verksamhetsplan för Kyrkan
i Enebyberg 2013 anges hur detta mål ska kunna uppnås. Viktigt
för Kyrkan i Enebyberg är bland annat att erbjuda gudstjänster där
såväl gammal som ung kan känna sig hemma och med ett varierat
musikutbud. Kyrkan vill vidare erbjuda undervisning och fördjupning i kristen tro samt möta människor med behov av stöd på olika
vis.
Denna verksamhetsberättelse vill visa i vilken utsträckning detta
har skett.
Förvisso kan vi konstatera att 2013 varit ett lugnt år, då verksamheten fortsatt i uppkörda (men väl preparerade) spår. Kanske var
det symtomatiskt för året att det i Representantskapet framfördes
önskemål om fler ”offensiva satsningar” för att möta förändringar
i framtiden. Detta har samarbetsrådet tagit till sig och har för avsikt
att arbeta med under det kommande året.

Personal
Christina Molin innehar sedan 2007-08-15 en heltidstjänst som
pastor och församlingsföreståndare i Enebykyrkans församling.
Arne Wikström är präst, anställd av Danderyds församling, och
har under 2013 innehaft en halvtidstjänst i Kyrkan i Enebyberg.
Han tillträdde i april 2010 och gick i pension vid årsskiftet.
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Inessa Rejer är av Danderyds församling anställd som diakon och
tjänstgör sedan starten 2006 på halvtid i Kyrkan i Enebyberg.
Frida Molneryd provanställdes i augusti 2012 av Enebykyrkans
församling som ungdomsledare på heltid. Anställningen övergick i
en tillsvidareanställning från och med 2012-12-01. Frida slutade sin
anställning 2013-12-31 för att studera.
Johanna Ek innehade sedan 2010-01-01 en tjänst som körledare
och musikansvarig på 50 %. Dessförinnan var hon under 2009
tillsvidareanställd med lägre tjänstgöringsgrad. Johanna var sjukskriven under en del av våren och tjänstledig för studier under
hösten och slutade sin anställning 2013-12-31, då hon flyttat från
orten.
Eva Wedin var anställd som vikarierande körledare per timme från
2013-03-06. Anställningen övergick i en visstidsanställning som
vikarierande körledare och musikansvarig på halvtid under tiden
2013-08-15 – 2013-12-31. Fr. o. m. januari 2014 är Eva tillsvidareanställd på halvtid.
Kajsa Davidsson var anställd som körledare per timme under
tiden 2013-08-19 – 2013-12-31 med uppgift att starta en ungdomskör.

Gudstjänster
Varje söndag och de flesta övriga helgdagar under året firas
gudstjänst i Enebykyrkan kl. 11.00. Undantagna är de söndagar
som infaller nära påsk- och julhögtiderna, då vi hänvisar till
gudstjänster i Danderyds kyrka och andra kyrkor i vår närhet.
Liksom tidigare år noterar vi att antalet gudstjänstbesökare är
många, och även ”vanliga” söndagar har vi en stor gudstjänstfirande församling. Gudstjänsterna samlade 4 719 besökare,
jämfört med 4 702 år 2012.
Några av Danderyds församlings präster (Karin Bergholm, Staffan
Hellgren och Lacra von Schedvin) har predikat i Enebykyrkan
under året, vidare följande gästande pastorer och präster: Stefan
Andersson, Johan Blix, Birgit Karlsson, Elon Svanell och Lars
Thillman. Dessutom har följande aktiva från Kyrkan i Enebyberg
predikat: Kerstin Alterman, Conny Elgström, Niklas Fagerstrand,
Pär Hugosson, Ragnar Karlsson, Martin Ström och Hans
Torkelsson.
”Gudstjänst i vardagen” (som en tid kallades Lovsång och bön)
samlar en mindre grupp till andakt med sång och bön en onsdagskväll i månaden. Kvällarna har lite olika utformning: taizésång,
nattvard m. m. Enebykyrkans kör har medverkat vid ett tillfälle.
Stämningsfulla kvällar med ca 10-20 deltagare.
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Barnvälsignelse enligt Svenska Missionskyrkans ordning och
barndop enligt Svenska kyrkans ordning har skett ett par gånger
under året.
Under året har tacksägelse över avlidna enebybergare, tillhöriga
Svenska kyrkan, hållits i Enebykyrkans söndagsgudstjänst. Till
Allhelgonadagens gudstjänst inbjöds anhöriga till drygt fyrtio
under året avlidna till ljuständning. Ett ökande antal familjer
kommer till denna gudstjänst.
Trettondagens gudstjänst är av tradition en missionsgudstjänst.
I år predikade den forne japanmissionären Arne Wikström, och
en grupp japanresenärer från Kyrkan i Enebyberg medverkade.
Deltagarna berättade om en resa till ”Den uppgående solens rike”
som Arne lett, under vilken man fått besöka församlingar som
paret Wikström arbetat i. Insamlingen under gudstjänsten gick till
Internationell Mission i Svenska Missionskyrkan.
Den ekumeniska böneveckan hålls varje år i januari, och gudstjänst
firas varje kväll under veckan i olika kyrkor i Danderyd och Täby.
Fredagens gudstjänst hölls i Enebykyrkan med predikan av Arne
Wikström. I den avslutande gudstjänsten i Danderyds kyrka
medverkade Arne Wikström och Christina Molin, KG Larsson
predikade och Täby Gospel sjöng. Kvällen avslutades med samkväm.
I maj hade EÖM, Evangeliska Östasienmissionen, förlagt sin
årshögtid till Enebykyrkan. Alla intresserade var välkomna till
föredrag och gudstjänst med gästande talare: det tidigare prästparet
i Mariakyrkan Mick och Magnus Lidbeck.
I september bidrog vår kyrka till Kulturbiennalen i Danderyd med
Folkmusikmässan I välsignan och fröjd – se nedan under Sång och
musik.
Svenska kyrkans förskola Enen har fyra gudstjänsttillfällen per
termin på förmiddagstid. Arne Wikström och Inessa Rejer har
ansvarat för dessa.
Konfirmationsundervisning hölls under läsåret 2012-13 i Kyrkan i
Enebyberg för fem pojkar. Lärare var Christina Molin, Arne
Wikström, Frida Molneryd och Eva-Lisa Kullberg.
På äldreboendet Tallgården i Enebyberg och Klingsta sjukhem samt
Storkalmar gruppboende har pastor, präst och diakon regelbundet
hållit andakter en gång per månad.
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Övriga samlingar
Bibelstudier har hållits en tisdagseftermiddag varje månad, dvs.
cirka fyra gånger per termin. Under våren studerades Romarbrevet
och under hösten Johannesevangeliet.
Föredragsserien Mitt liv och min tro fortsätter. Vi fick under våren
lyssna till två välbesökta föredrag av författarna Marcus Birro och
Patricia Tudor Sandahl.
Skolorna i Enebyberg inbjuds varje år till undervisning om påskens
traditioner och om den första julen. Cirka tvåhundra elever vid
varje tillfälle tackar ja till dessa inbjudningar.
Höstterminen inleddes 2013 liksom året innan med en gemenskapsdag på Lidingö folkhögskola. Ett femtiotal deltagare i olika
åldrar samlades till samtal, lekar, tävlingar, sång och andakt.
Två teologiska föredrag hölls under hösten: Sofia Camnerin och
Arne Fritzson talade över ämnet Försoning behövs, och Carl-Henric
Jaktlund föreläste om Trons växtvärk – om att växa in i en tro för
vuxenlivet.
Världshospicedagen i oktober uppmärksammades i vår kyrka av
Förenade Care Byle Gård, i samverkan med Kyrkan i Enebyberg.
Christina Molin medverkade.
Livsglädje tillsammans är en dagsamling en gång i månaden,
planerad och ledd av Inessa Rejer och Ragnar Karlsson. Årets
program var som vanligt mycket omväxlande:
29 jan

”Fritt ut hjärtat”, Rut Gregefors och Charlotte Dahlsten, 		
Frälsningsarmén
26 febr ”Intryck från en resa till Moshi”, Gunilla Fröberg och
Lasse Paulsson
26 mars ”Sånger genom livets dagar”, Kristina Grahn, präst
23 april ”Gott och roligt – att tala med barnbarnen om mat”, 		
Agneta Zimmerman
24 sept ”Journalisten som förändrade världen”, Jan Mosander
29 okt ”Sånger om himlen”, Eva Wedin och Lage Wedin
26 nov ”Kvinnor berättar - om kvinnojourer”, Cecilia Sylten
10 dec Julläsning och allsång med Björn Wehlén.
Terminerna avslutades med vårlunch resp. julbord.
Antalet gudstjänstbesökare och deltagare i de olika aktiviteterna
i Enebykyrkan är fortsatt stort. Det totala antalet besökare var
sålunda 7 468, jämfört med 7 519 året innan.
En alldeles speciell aktivitet, som 2013 samlade nära 800 besökare,
är den stora julmarknaden lördagen före Första advent.
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Hantverksskickliga medarbetare och ett stort antal frivilliga har
veckor och månader i förväg förberett allt: stöpt ljus, snickrat,
bakat, ordnat med stånd och lotterier osv. Intäkterna från marknaden har en mycket stor betydelse för Kyrkan i Enebybergs ekonomi,
och i år nådde de för första gången upp över 100 000 kronor. Att
julmarknaden i år sammanföll med en torgmarknad på torget
utanför visade sig inte vara någon nackdel, lika lite som att den även
i år hölls parallellt med Enebybergsbibliotekets vänners julmarknad, snarare tvärtom. Liksom tidigare år utgjorde Danderyds
kulturskolas julkonsert också ett uppskattat inslag i julmarknaden,
vilket antagligen lockade ytterligare besökare.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs i form av söndagsskola,
scoutverksamhet, tonårsgrupp, konfirmation och i en nystartad
ungdomskör, under ett antal hängivna ledare.
I varje söndagsgudstjänst tänds ”barnens ljus” och några ord riktas
speciellt till barnen. Församlingen sjunger också en barnvänlig sång
och ber den s. k. nyingbönen tillsammans. Olika personer från
församlingen ansvarar för detta uppskattande inslag i gudstjänsten.
Efter ljuständningen spelas ”söndagsskolans sång” och barnen
erbjuds att gå ner till söndagsskolan. Söndagsskolan, som är riktad
till barn från fyra år, har under året haft två klasser med ett mycket
varierande antal barn, mellan två och tjugo. Under våren var det
fyra lärare som tillsammans med den anställda ungdomsledaren
svarade för söndagsskolan, under hösten var det endast tre lärare
samt ungdomsledaren. En förfrågan efter fler lärare har gått ut,
men hittills utan resultat.
Femåringarna i Enebyberg har liksom tidigare inbjudits varje
termin till kyrkan för att få en Barnens Bibel. I år har ett femtontal
biblar delats ut.
Den 19 maj hölls traditionsenligt söndagsskolavslutningen i
Sätraängskyrkan med ett varierat program, där barnen fick sjunga
och visa vad de gjort under våren. Årets tema för avslutningen var
Noas ark, då barnen bland annat gjort fina ansiktsmasker som
liknade de olika djuren. Festen avslutades med picknick och lekar i
parken vid Edsviken.
Vid julavslutningens gudstjänst, tredje advent, framfördes ett
julspel av barnen och lärarna. Ett uppskattat julspel, där många
barn var medverkande med sång och skådespel. Därefter följde
fika, avtackning av ungdomsledaren och ungdomskörledaren samt
dans kring granen och besök av tomten.
Konfirmandundervisningen som påbörjats hösten 2012 fortsatte
under våren. Arne Wikström, Christina Molin och Frida Molneryd
hade det gemensamma ansvaret, tillsammans med en hjälpledare
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– en teologistuderande på THS, Eva-Lisa Kullberg. En helg i april
åkte de fem konfirmanderna och Frida Molneryd till Habo utanför
Jönköping på konfirmationshajk. Där umgicks de och lärde känna
andra konfirmander som senare skulle med på ett gemensamt
konfirmationsläger. En månad senare var konfirmanderna tillsammans med Frida och Josefin Gunger (hjälpledare) på läger på
Strandgården utanför Halmstad. Både hajk och läger blev lyckade
resor, och konfirmanderna hade mycket roliga dagar tillsammans.
Konfirmationsåret avslutades med konfirmationsgudstjänst och
middag. Två av konfirmanderna blev sedan döpta under
sommaren, på Hönökonferensen.
En nyhet för detta år är ungdomskören, se nedan under Sång och
musik.
Under det gångna året har det firats ett antal ”gudstjänster för små
och stora”, då barn och unga har medverkat på olika sätt, så som att
ha läst texter och medverkat med solosång.
En gång per termin har det varit SMU-gudstjänst, då även scoutinvigning varit en del av programmet. I höstas var det den allra
sista SMU-gudstjänsten; detta för att SMU från och med SMU:s
årsmöte den 9 februari 2014 byter namn till equmenia.
Verksamheten vid förskolan Enen bedrivs i Svenska kyrkans regi.
Övrig ungdomsverksamhet i Enebykyrkan, bland annat den
livaktiga scoutverksamheten, bedrivs inom ramen för SMU.
Mer om detta finns att läsa i verksamhetsberättelsen för Enebykyrkans församling.

Diakonal verksamhet
Diakonal verksamhet i vidare mening bedrivs av alla som är
engagerade i vår kyrka: pastor, präst, diakon, ungdomsledare,
musiker samt alla övriga som på olika sätt håller kontakt med och
visar omsorg om andra. Det kan handla om sjukhusbesök eller
praktisk omsorg av olika slag, julblommor som delas ut och
uppvaktningar i hemmet eller ett vykort vid födelsedagar. Alla i vår
gemenskap ska vara efterfrågade och uppmärksammas av någon.
Eftersom vi är en grupp människor som känner varandra har vi
förhoppningsvis vetskap om och delger varandra information om
när någon behöver besök eller kontakt på annat sätt. Ibland kan det
räcka med ett mejl eller ett sms. På det viset visar vi att ingen ska
behöva känna sig ensam.
Diakonen i Svenska kyrkan delar sin tid mellan hembesök, enskilda
samtal, flera studiegrupper och planering och genomförande av
dagträffarna Livsglädje tillsammans samt medverkar i olika typer
av gudstjänster. Hon håller kontakt med de medlemmar som så
önskar och arbetar tillsammans med kommunens anhörigstöd
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och vårdcentraler. En viktig uppgift har varit att utgöra ett stöd
i kontakten med olika myndigheter, vara behjälplig vid överklaganden etc. Diakonen har vidare handlett en besöksgrupp, där
målgruppen är ensamma äldre utan nätverk i hela Danderyd.
Många människor i Kyrkan i Enebyberg ger av sin tid och sitt
engagemang genom frivilliga insatser i styrelser och kommittéer,
som lärare i söndagsskolan, i scoutverksamheten och i tonårsarbetet, i gudstjänsternas genomförande vid ljudbord och i
nattvardsgrupper, i serveringsgrupperna efter varje gudstjänst och
vid andra tillfällen, i julmarknadskommittéen och i många andra
uppgifter. Alltsammans är diakoni i skiftande former, den kristna
församlingens signum.

Sång och musik
Körverksamhet
Enebykyrkans kör har under 2012 vuxit ytterligare och består nu av
drygt trettio sångare. Kören har under året medverkat i åtta gudstjänster, två konserter och en allsångskväll. Traditionsenligt sjöng
kören också vid julmarknadens öppnande.
Allsångskvällen den 13 mars med rubriken Älskade psalmer och
sånger samlade ett hundratal personer. Gudstjänstdeltagare hade
veckorna innan skriftligen fått önska sina favoritsånger, och flera av
dessa framfördes nu av kören, av solisterna Ragnar Karlsson, Eva
Wedin och Lage Wedin eller som allsång.
Körens vårkonsert den 15 maj lockade 117 åhörare, som bjöds på
ett omväxlande program. Ingunn Ligaarden ackompanjerade på
flygeln och Rebecka Waldén medverkade på flöjt. Lage Wedin och
Mats Frid var sångsolister, och kören dirigerades omväxlande av
Johanna Ek och Eva Wedin.
Den 8 september uppförde Enebykyrkans kör folkmusikmässan
I välsignan och fröjd som en del i den pågående Kulturbiennalen i
Danderyd. Medverkande musiker var Anna Lundgren och Johannes
Jacobsson, fiol, Anders Löfberg, bas, Anna Roussel, flöjt, Lage
Wedin, orgel, samt Ulla Sjöblom och Tomas Hedberg, sopranresp. tenorsolist. Dirigent var Eva Wedin.
Körens traditionsenliga julkonsert ägde rum den 18 december och
samlade 160 åhörare. Vid denna konsert avtackades kyrkans
avgående musiker, Johanna Ek, som också medverkade i duettsång
med Ragnar Karlsson och med Eva Wedin. Som solosång sjöng
Johanna en oändligt vacker version av Koppången. Lage Wedin
sjöng White Christmas, något som nu kan sägas ha blivit ett måste
på Enebykyrkans julkonsert. Vid pianot och orgeln satt Ingunn
Ligaarden. Arne Wikström höll en julbetraktelse.
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I julnattens gudstjänst fick vi också höra kören, bland annat i
Adams Julsång med Ragnar Karlsson som solist.
Under hösten påbörjades rekryteringen till en ungdomskör under
Kajsa Davidssons ledning. Kören, som ännu har en blygsam
omfattning, har medverkat i två gudstjänster. Arbetet med kören
kommer under våren att drivas vidare av Terese Fredenwall.

Gästande körer och solister
Enebykyrkan har under året gästats av Danderyds kammarkör, Trio
Stella och sångkvartetten VocalMix. Förutom Kyrkan i Enebybergs
egna sångare Kajsa Davidsson, Johanna Ek, Ragnar Karlsson, Eva
Wedin och Lage Wedin har följande sångsolister medverkat i
gudstjänsterna: Frida Dalenbring, Lilly Forssmed, Mats Frid, Signe
Grönkvist, Angelica Jävert, Barbro Nygren, Sven-Thure Thisell och
Linnea Walls.

Organister och andra musiker
Under mars månad samt under hösten har Eva Wedin vikarierat för
Johanna Ek, som varit tjänstledig för studier.
Danderyds församling har under året bidragit med en organist per
månad och Johanna Ek/Eva Wedin har spelat två söndagar i
månaden. Lage Wedin har spelat och sjungit vid ett flertal
gudstjänster och tagit ett stort ansvar för musikverksamheten.
Förutom Johanna, Eva och Lage har Magnus Bergman, Kajsa
Davidsson, Ing-Mari Landin, Ingunn Ligaarden, Jonatan
Lönnqvist, Erna Scherwin, Erik Wadman, Göte Widlund och
Anders Ölund spelat vid olika gudstjänster.
Gästande instrumentalister har, förutom de redan nämnda
musikerna i folkmusikmässan, varit Rebecka Waldén, flöjt.

Representantskapet
Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs högsta beslutande
organ och utses med 15 ledamöter vardera från Enebykyrkans
församling och Svenska kyrkan i Danderyd.
Följande personer var under 2013 ledamöter i representantskapet:
Katarina Anderberg, Elisabet Carlberg, Eva Eriksson,
Elisabeth Falk, Evert Fredenwall, Torulf Goteman,
Stefan Grönqvist, Zara Hedlund, Helga Heijmer, Ragnar Karlsson,
Fredrik Lann, Willy Ljungdell, Peter Luiga, Allan Nilsson,
Helena Nyholm, Eva Olinder, Krister Olinder, Marianne von Porat,
Lena Ringstedt, Göran Rynningsjö, Kurt Sköld, Lena Strååt,
Inger Ericson Ström, Martin Ström, Cecilia Sylten,
Hans Torkelsson, Kerstin Torkelsson, Olof Ward,
Sölve Widenbrandt och Ingegerd Wrette-Lundin.
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Ordförande har varit Hans Torkelsson med Elisabet Carlberg som
vice ordförande. Sekreterare har varit Allan Nilson och kassör
Willy Ljungdell.
Representantskapet samlades till sammanträde den 19 februari
(årsmöte), den 16 april, den 17 september och den 19 november.
Protokoll från sammanträdena finns utlagda på Kyrkan i
Enebybergs hemsida.
Förutom att behandla rena beslutsfrågor fungerar representantskapet som ett informations- och avstämningsorgan.
Representantskapets 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.
Vid årsmötet godkändes årsberättelsen för 2012 och antogs
Verksamhetsplan för Kyrkan i Enebyberg 2013.
Aprilsammanträdet innehöll föredragningar av Elisabet Carlberg
och Kerstin Torkelsson om aktuella frågor inom de båda moderförsamlingarna.
Vid septembersammanträdet uppmärksammades särskilt samarbetet med Danderyds kommun. En inledning till samtalet gavs av
Björn Alkeby, fritidschef i kommunen, som fann samarbetsklimatet
fortsatt mycket gott. Information gavs om arbetet i det gemensamma Träffpunktsrådet, där man bl. a. beslutat om omdispositioner av lokaler i bottenplanet, med syftet att få till stånd bättre
möjligheter för Enebykyrkans SMU att bedriva sin verksamhet.
Sammanträdet i november innehöll ett öppet samråd om framtidsfrågor till ledning för verksamhetsplanering och budgetering. Inte
minst uppmärksammades att sången och musiken i gudstjänsterna
behöver tillföras inslag som särskilt uppskattas av yngre gudstjänstdeltagare.

Samarbetsrådet
Samarbetsrådet är representantskapets verkställande utskott och
består av fyra ledamöter från vardera moderförsamlingen. Rådet
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.
Ständigt adjungerade har varit de anställda Arne Wikström, präst,
Inessa Rejer, diakon, Christina Molin, pastor och samordnare,
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musikerna Johanna Ek (våren) och Eva Wedin (hösten) samt Frida
Molneryd, ungdomsledare från Enebykyrkans församling.
Adjungerade (dock utan att närvara) har också varit Staffan
Hellgren, kyrkoherde i Danderyds församling, samt Annacarin
Samuelsson.
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.
• Uppföljning och utvärdering av verksamheten inkl. budget.
• Fastställande av kollekter och kollektdagar.
Varje församling beslutar om fem kollektdagar vardera. Valda 		
kollektändamål under 2013:
Enebykyrkans församling: Mission i andra länder, Pastors- och 		
diakoniutbildningen vid THS, Täby/Danderyd SMU, 			
Equmeniakyrkans arbete i Sverige och Ungdomsorganisationen 		
equmenia.
Danderyds församling: Ungas kvinnors värn, Ny gemenskap, 		
Diakonin i Danderyds församling, vänförsamlingarna i Moshi 		
och Vestiena.
• Diskussioner kring ”Utveckling och fördjupning av samarbete
och gudstjänstliv i Kyrkan i Enebyberg ”. Bl. a. har ett förslag till
ny nattvardsordning från präst och pastor diskuterats. Den nya 		
ordningen tillämpas fr. o. m. 5 maj.
• Ett förslag om annan formulering av slutorden efter bibelläsningarna i gudstjänsten kom upp i rådet och är nu införda:
”Så lyder Bibelns ord.” – ”Gud, låt ditt ord bli levande ibland 		
oss.” Den nya ordningen infördes i höstens upptaktsgudstjänst 		
den 25 augusti.
• Samarbetsrådet beslutade att avskaffa dubbla kollekter i gudstjänsten. I stället för utgångskollekt kan den ordinarie kollekten 		
vid speciella tillfällen gå till mer än ett ändamål. Den speciella 		
insamlingskrukan för advents- och julinsamlingen står framme
vid utgången under hela advents- och jultiden.
• Vid årsmötet med Representantskapet den 19 februari efterlyste
Sölve Widenbrant ”offensiva satsningar” för att på ett aktivt sätt 		
möta framtida utmaningar. Samarbetsrådet fick i uppdrag att 		
hantera frågan och presenterade ett svar på Representantskapets
möte den 19 november. I skrivelsen finns bl. a. förslag om att 		
upprätta ett mejlregister över ”Enebykyrkans vänner” samt att 		
göra ytterligare satsningar vad gäller musik för alla åldrar.
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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 aktuellt och utförligt kalendarium. Bladet utkommer med fyra
nummer per år och distribueras till alla hushåll i Enebyberg och i
södra halvan av Täby. Det delas också ut till alla besökare i
Enebykyrkan samt via kyrkorna i Danderyd. Innan novembernumret distribueras ansvarar en grupp frivilliga för att en inbjudan
till julmarknaden bladas in.
En annan flitigt använd kanal är Kyrkan i Enebybergs egen 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. De flesta predikningarna i Enebykyrkan publiceras också löpande. En av fördelarna
med hemsidan är förstås att den kan hållas aktuellare än kyrkobladet, som bara kommer ut fyra gånger per år.
Kyrktorget.se är Sveriges mest spridda kyrkliga söksida. Där kan
man hitta information från de kristna samfunden om ca 5 000
församlingar och kyrkor, och sidan samarbetar idag med 70 % av
Sveriges alla församlingar. Skolverket rekommenderar sidan. På
kyrktorget finns information om och direktlänk till Kyrkan i
Enebybergs hemsida. Under 2013 hade Kyrkan i Enebybergs hemsida mer än 23 000 besök via kyrktorget.se.

Ekonomi
Kyrkan i Enebybergs intäkter består huvudsakligen av veckooffer,
inkomster från servering och julmarknad samt ett årligt bidrag från
Danderyds församling. Inkomsterna från julmarknaden passerade i
år för första gången 100 000 kr. En intäktskälla utöver de nämnda
har varit inträdesavgifter vid vissa arrangemang. Intäkterna
används till att bekosta våra verksamheter såsom gudstjänster,
musikliv och det diakonala arbetet.
Intäkterna uppgick under året till 408 785 kr (föregående år
412 283 kr) och bidraget från Danderyds församling till 140 000 kr
(140 000 kr). Julmarknaden inbringade 100 626 kr (93 341 kr),
varav 20 % av nettot, 18 982 kr (17 790 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 110 243 kr
(93 944 kr) till medverkande (i detta belopp ingår även en gammal
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faktura på 7 000 kr från 2011), gett ut fyra nummer av kyrkobladet
till en kostnad av 71 579 kr (65 435 kr) och bekostat städning för
46 491 kr (28 477 kr). Den totala kostnaden för verksamheten under
året har varit 393 153 kr (407 300 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 39 733 kr
(37 790 kr). Samarbetsrådet har enhälligt beslutat att föreslå
representantskapet att 31 000 kr överförs till Enebykyrkans
församling och 8 000 kr till Danderyds församling, fördelat enligt
en tidigare principöverenskommelse om 80/20 %.
De båda moderförsamlingarna har kommit överens 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 Unga kvinnors
värn. Till dessa ändamål har under året samlats in totalt 73 899 kr
(66 193 kr) inklusive några utgångskollekter till speciella ändamål.
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Resultaträkning 2013-01-01 – 2013-12-31
samt förslag till budget för 2014
Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808
					
Utfall
Budget
Avvikelse
Utfall
Intäkter
2013
2013 mot budget
2012

Budget
2014

Veckooffer
127 125
130 000
-2 875
124 359
Offer - särskilt ändamål
73 899
68 000
5 899
66 193
Servering
55 534
56 000
-466
53 218
Julmarknad
100 626
90 000
10 626
93 341
Fast bidrag från Sv kyrkan Danderyd
140 000
140 000
0
140 000
Övriga intäkter
25 908
25 000
908
18 433
Intäkter författarkvällar/konfa/körresa
22 660
0
22 660
47 799
Försäljning bokbord
1 636
5 000
-3 364
6 267
Ränteintäkter
1 397
3 000
-1 603
2 673
Summa verksamhetens intäkter
548 785
517 000
31 785
552 283
					
Kostnader

130 000
72 000
57 000
95 000
140 000
25 000
17 500
3 000
1 500
541 000

Anslag musiker Enebykyrkans församling 40 000
40 000
0
40 000
Anslag SMU julmarknaden
18 982
17 000
1 982
17 790
Kollekter till särskilt ändamål
75 899
68 000
7 899
67 193
Konsert/körresa
4 165
10 000
-5 835
42 532
Omkostnader musikverksamheten/noter
8 398
20 000
-11 602
24 407
Föredrag o. dyl.
31 037
30 000
1 037
10 875
Städning inkl. material
46 491
35 000
11 491
28 477
Förbrukningsinventarier
245
0
245
0
Blommor, ljus, nattvard
5 784
9 000
-3 216
17 911
Inköp servering
7 372
8 000
-628
6 630
Verksamhetskostn. inkl. konfimandunderv. 43 193
22 000
21 193
16 373
Marknadsföring julmarknaden
5 954
5 000
954
4 508
Reparation o underhåll instrument
2 500
3 000
-500
1 250
Annonsering/information
71 579
70 000
1 579
65 435
Tryckkostnader/kontorsmaterial
33 625
33 000
625
25 231
Telefon/datakommunikation
7 701
20 000
-12 299
17 644
Porto
120
1 000
-880
705
Bankkostnader
1 188
1 000
188
1 208
Predikanter, föreläsare o solister
79 243
89 000
-9 757
93 944
Reseersättning
592
2 000
-1 408
3 224
STIM och medlemsavgifter
3 014
5 000
-1 986
4 247
Prenumeration och böcker
3 405
4 000
-595
1 974
Böcker bokbord
2 486
5 000
-2 514
6 152
Representation
0
2 000
-2 000
0
Väntjänsten
5 253
8 000
-2 747
6 741
Livsglädje
10 826
10 000
826
10 042
Summa verksamhetens kostnader
509 052
517 000
-7 948
514 493
					
Årets resultat
39 733
0
39 733
37 790

40 000
18 000
72 000
30 000
10 000
25 000
45 000
0
9 000
8 000
27 000
5 000
3 000
72 000
35 000
15 000
1 000
1 000
89 000
2 000
5 000
4 000
5 000
2 000
8 000
10 000
541 000
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Balansräkning
2013-12-31

Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808							
		
		
Tillgångar
Not

Ingående
balans
2013-01-01

Utgående 		
balans		
2013-12-31

Kassa, skattekonto		
49
49		
Interimsfordran
1
19 436
20 345		
Bank		
210 923
222 875		
Summa tillgångar		
230 408
243 269
							
		
Eget kapital och skulder							
Eget kapital 		
138 141
138 931		
Årets resultat
2
37 789
39 732		
Leverantörsskulder		
21 831
27 682		
Övriga kortfristiga skulder
3
32 647
36 924		
Summa skulder och eget kapital		
230 408
243 269		
							
		
							
		
Not 1						
Kollekter
20 345						
		
Not 2							
Av resultatet 2012 utdelades 37 000:- enl årsmötebeslut och 789:- fördes till eget kapital.		
			
			
Not 3							
Skatter och sociala avgifter
9 317						
Yttre mission
23 902						
Svenska kyrkans internat. arbete
3 705						
36 924				
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Slutord
Kyrkan i Enebyberg är en i hög grad levande kyrka, dit glädjande
nog många människor i alla åldrar söker sig. Vi får dock inte slå oss
till ro utan fortsätta verka för att ännu fler människor upptäcker
Kyrkan i Enebyberg och vill bli en del av gemenskapen där.
Som ett resultat av diskussionerna kring ”offensiva satsningar” bör
musiken och dess betydelse i kyrkan lyftas fram. På önskelistan
inför nästa år står också upprättandet av ett mejlregister över
”Enebykyrkans vänner”, dvs. personer som önskar bli informerade
om vad som sker i Enebykyrkan.
Allra viktigast – och själva förutsättningen för det goda arbetet – är
att kunna bevara och vidareutveckla den anda av samarbete som är
Kyrkan i Enebybergs särskilda identitet. Gemenskapen värnas och
växer när vi med intresse och förståelse lyssnar in de båda kyrkotraditionernas erfarenheter och låter detta få komma till uttryck i
arbetet.
Vi tror att människor även i framtiden kommer att känna det
meningsfullt att ställa sig till förfogande för att bära gemenskapen
vidare. Det är alla hängivna medarbetare, anställda såväl som frivilliga, som gör arbetet i Kyrkan i Enebyberg möjligt. Till dem alla
riktas ett stort tack!
Vi ser med glädje och förväntan fram emot ett nytt verksamhetsår
i Kyrkan i Enebyberg.
Gud, gör oss till förvaltare av din mångfaldiga nåd.
Du gav oss förmågan att tänka och planera.
Du betrodde oss med uppgiften att fatta beslut,
inte bara för oss själva utan också för andra.
Gud, ge oss klara tankar och varma hjärtan!
Om ödmjukhet ber vi dig,
men också om frimodighet i Jesu namn.
			

(Olle Nivenius i En liten bönbok)

Enebyberg den 28 januari 2014
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
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Ingegerd Wrette-Lundin

