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Inledning
Kyrkan i Enebyberg, samarbetskyrkan för Enebykyrkans försam-
ling, tillhörig Equmeniakyrkan, och Svenska kyrkan i Danderyd 
har nu varit verksam i åtta år!

Den 18 oktober hölls ett utvärderings- och uppföljningsmöte i sam-
arbetsrådet, med deltagande av kyrkoherden och förskolechefen i 
Danderyds församling. Här några röster från mötet:

 förväntningarna. Det är inte alla sådana projekt som visat sig   
 hålla i längden!

 kan man också våga diskutera skiljaktigheter.

 uppenbart att Enebykyrkans församlings medlemmar bejakar   
 samarbetet.

En verksamhetsberättelse ska visa hur uppsatta mål förverkligats 
under året. Målen framgår av Verksamhetsplan 2014, se bilaga. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att målen i allt väsentligt 
uppfyllts, med ett tydligt undantag: ett mejlregister har inte kom-

och även sökt samarbete med Danderyds församling i frågan men 
har beslutat lägga denna på is tills vidare. I övrigt kan vi konstatera 
att varje gudstjänst numera har sin tydliga lovsång och att den un-
der året bildade ungdomskören medverkat vid flera tillfällen. 
Många kom i september för att höra Annika Östberg tala under 

Rådström på en författarafton tala om sin bok Boken. Kring jul och 
påsk kom skolklasser för att lyssna till de kristna berättelserna och i 
maj månad hade Danderyds kyrkokör en konsert under ledning av 
Rikard Karlsson, organist i Danderyds församling. För tredje året i 
rad inleddes höstens verksamhet med en Tillsammansdag, i år på 
Drakuddens lägergård i Kungsängen.  

Utanför Enebykyrkan vajar nu två nya flaggor: Equmeniakyrkans 
med sin nya logga och Svenska kyrkans flagga, som ersatt en 
gammal, där färgerna bleknat.

I vilken utsträckning Kyrkan i Enebyberg i övrigt nått sina mål 
framgår förhoppningsvis av följande avsnitt.

Verksamhetsberättelse för 
Kyrkan i Enebyberg 2014

2



Personal
Christina Molin innehar sedan 2007-08-15 en heltidstjänst som 
pastor och församlingsföreståndare i Enebykyrkans församling. 
Christina är också samordnare i arbetslaget inom Kyrkan i 
Enebyberg.

Bosse Divander är präst, anställd av Danderyds församling, och 
har under 2014 innehaft en halvtidstjänst i Kyrkan i Enebyberg. 
Han deltidspensionerades vid årsskiftet och lämnade då sin tjänst i 

Arne Wikström. 

Inessa Rejer är av Danderyds församling anställd som diakon och 
tjänstgör sedan starten 2006 på halvtid i Kyrkan i Enebyberg. 

Eva Wedin vikarierade som timanställd körledare våren 2013, en 
tjänst som senare övergick i en visstidsanställning som vikarierande 
körledare och musikansvarig på halvtid. Från 2014-01-01 blev Eva 
tillsvidareanställd på halvtid som körledare och musikansvarig. 

Manoj Kumar anställdes som ungdomsledare på heltid 
2014-03-01, en provanställning som 2014-08-01 övergick i en 
tillsvidareanställning på heltid.

Terese Fredenwall innehar från 2014-01-13 en anställning per 
timme som körledare för Enebykyrkans ungdomskör. Terese har 
också sedan 2014-08-25 varit anställ per timme för att arbeta i 
reception och café vid frånvaro av ordinarie medarbetare.

pianist till Enebykyrkans ungdomskör.

Gudstjänster
Varje söndag under året (med några få undantag) firas gudstjänst i 
Enebykyrkan kl. 11.00. Liksom tidigare år noterar vi att gudstjänst-
besökarna är många, och även ”vanliga” söndagar har vi en guds-
tjänstfirande församling på mellan 60 och 140 personer. 
Sammanlagt under året samlade våra gudstjänster 4 784 deltagare, 
jämfört med 4 719 år 2013. Det totala deltagarantalet i de olika 
aktiviteterna i Enebykyrkan (de som annonseras i bl. a. kyrko-
bladet) var 7 870, jämfört med 7 468 året innan. Under året har 
följande gästande talare predikat i vår kyrka: Stefan Andersson, 

Wikström. Vidare har följande medlemmar i Enebykyrkans 
församling/ Kyrkan i Enebyberg predikat: Conny Elgström, Pär 
Hugosson, Ragnar Karlsson, Martin Ström och Ingegerd Wrette-
Lundin. Kyrkoherde Staffan Hellgren och flera av de övriga 
prästerna i Danderyds församling har också predikat under året. 
Slutligen bör nämnas att en lång rad lekmän medverkat som 
gudstjänstledare.
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Gudstjänst i vardagen med sång och bön har firats en onsdagskväll 
i månaden.

Söndagsskolan samlas under terminerna med uppehåll för jul- och 
sommarlov. Ett tjugotal barn är inskrivna och fyra lärare delar på 
undervisningen i två klasser.

Svenska Kyrkans förskola Enen har haft en gudstjänst i månaden 
och då på förmiddagstid. Bosse Divander och Inessa Rejer har 
ansvarat.

Femåringarna i Enebyberg inbjuds varje termin till en gudstjänst 
för små och stora för att få en Barnens Bibel. Ett femtontal biblar 
har delats ut 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. 

Barnvälsignelse enligt Equmeniakyrkans ordning har skett en gång 

enligt Svenska Kyrkans ordning har också ägt rum. 

Böneveckan för kristen enhet anordnas varje år i januari, då guds-
tjänst firas varje kväll i olika kyrkor i Danderyd och Täby. Vid fre-

Piensoho och Enebykyrkans kör sjöng. I den avslutande gudstjäns-
ten i Danderyds kyrka predikade pastor Åke Hedström och 
Christina Molin medverkade. 
På äldreboendet Tallgården i Enebyberg och Klingsta sjukhem samt 
Storkalmars gruppboende har pastor, präst och diakon hållit 
andakt vid olika tillfällen.

Övriga samlingar
Bibelstudier har hållits en timme två tisdagseftermiddagar i måna-
den. Det är ingen sammanhållen grupp utan man kan delta nu och 
då och utan föranmälan. I år har man under Christina Molins och 
Bosse Divanders ledning studerat Johannesevangeliet och 
Matteusevangeliet.

Det är numera en tradition att Christina Molin och ungdoms-
ledaren före påsk och jul inbjuder förskolor och skolor i vår närhet 
till undervisning om kyrkans budskap. Ett par hundra elever har på 
detta sätt klassvis fått en orientering om kyrkans största högtider.

Livsglädje tillsammans har även i år samlat daglediga en tisdagefter-
middag varje månad till ett omväxlande program med t. ex. musik 
eller föredrag, ofta med bildvisning, samkväm och andakt:
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18/2 Lacra von Schedvin: Därför blev jag präst
25/3 Hans Torkelsson: Min farmors far – ett misslyckat 
 emigrantöde?!
29/4 Eric Björklund: Bönhusdikter och läsarsånger
30/9 Lotta Backman: Min ena mamma hette Rut
28/10 Birgitta Rodmar: Bland eldsjälar i Moçambique
25/11 Mick och Magnus Lidbeck: Möten i den växande kyrkan 
 i Kina
9/12 Lennart Lyngö med spelmän: En gränslös eftermiddag

En konfirmationsgrupp med tio flickor och en pojke startade 
hösten 2014 i Enebykyrkans församling. Lärare är Christina Molin 
och Manoj Kumar. Gruppen samläser med en mindre grupp av 
konfirmander och lärare från Equmeniaförsamlingen i Upplands-
Väsby.

Även i år hade EÖM, Evangeliska Östasienmissionen, förlagt sin 
årshögtid till Enebykyrkan. Alla intresserade var välkomna till 
föredrag av det tidigare prästparet i Mariakyrkan Mick och 
Magnus Lidbeck och missionsgudstjänst med Arne Wikström.

På Förintelsens minnesdag höll Peter Haas ett föredrag om 
deportationen av judar från Berlin: ”Min morfar tog tåget till 
Minsk”.

I februari hölls en filmkväll med samtal om tro och tvivel kring 
filmen Brända av solen.

På Kristi himmelsfärds dag hölls traditionsenligt en vårutflykt till 
Häggeby med fågelskådning och gudstjänst med predikan av 
Conny Elgström.

Höstterminen inleddes för tredje året i rad med en gemenskapsdag. 
Deltagare i alla åldrar samlades till lekar, tävlingar, sång och 
andakt. Denna gång höll vi till på Drakuddens lägergård vid 
Mälaren.

Föredragsserien Mitt liv och min tro fortsatte under hösten med att 
den nye ungdomsledaren Manoj Kumar vittnade om sin väg till 
kristen tro och berättade om sin resa från Indien till Sverige. Senare 
gästades vi av Annika Östberg, som delgav en fullsatt kyrka 
skakande bilder från sitt dramatiska liv.  Hennes båda böcker fanns 
till försäljning under kvällen.

I september höll Gunlög Galmén ett föredrag om sin tid som 
ekumenisk följeslagare i Palestina och Israel på uppdrag av 
Kyrkornas Världsråd.
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En lördag i oktober hölls en internationell dag med information om 
Diakonia och om Danderyds församlings vänförsamling Moshi i 
Tanzania.

En författarkväll tillsammans med Enebybergsbibliotekets vänner 

Rådström som talade om och läste ur sin uppmärksammade bok 
Boken – om Bibeln. Signering och försäljning av hans bok som 
vanligt.

En alldeles speciell aktivitet, som 2014 samlade över 800 besökare, 
är den stora julmarknaden lördagen före Första advent. Hantverks-
skickliga 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 
uppgick i år till 96 076 kr. Att julmarknaden även 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 har under året utgjorts av 
söndagsskola, scoutverksamhet, tonårsgrupp, konfirmationsgrupp 
och ungdomskör. Verksamheten bedrivs av föreningen Equmenia 
Danderyd-Täby (tidigare SMU Danderyd-Täby) i nära samarbete 
med Kyrkan i Enebyberg. Verksamheten vid förskolan Enen bedrivs 
dock i Svenska kyrkans förskolas regi.

Information om vad som skett i respektive grupp finns att läsa i 
Verksamhetsberättelse Equmenia Danderyd-Täby 2014. Deltagar-
antalet är stabilt, dock med en ökad tillströmning av scouter i 
lågstadieåldern samt en växande tonårsgrupp.

Se i övrigt under rubrikerna Gudstjänster och Sång och musik.

Diakonal verksamhet
Svenska kyrkans diakonala arbete har bedrivits på individ, 
grupp- och samhällsnivån. 

Den öppna verksamheten Livsglädje tillsammans, där alla daglediga 
är välkomna, är ett exempel på samarbete mellan våra två 
kyrkor, där en pastor, en diakon och en programkommitté 
bestämmer innehållet i träffarna utifrån olika önskemål. 
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Besöksgruppen riktar sig främst till äldre personer som saknar 
nätverk. Gruppen tar emot önskemål om hembesök och träffas en 
gång i månaden för handledning.  

På individnivå består arbetsuppgifterna av själavård, kontakt med 
olika myndigheter och flyktinghjälp. 

Pastor/församlingsföreståndare och Väntjänsten besöker var för sig 
regelbundet de gamla och sjuka i församlingen. Julblommor delas 

dödsfall.

Vid jämna födelsedagar, dop, barnvälsignelse, konfirmation, 
studentexamen, bröllop och begravningar uppmärksammas 
enskilda medlemmar och familjer inom Enebykyrkans församling 
med blommor eller gåvor, antingen i kyrkan eller i hemmet.

Enskilda samtal och själavård  sker i kyrkan eller i hemmet. 

Sång och musik
Även under 2014 har musiken haft en framträdande och viktig plats 
i Enebykyrkans verksamhet.

Enebykyrkans körer
Enebykyrkans kör består av ca trettio medlemmar, med bra balans 
mellan damer och herrar och mellan de olika stämmorna. Efter att 
tidigare ha repeterat tre onsdagar i månaden, då den fjärde varit 
vikt för Gudstjänst i vardagen, har man från hösten 2014 tidigare-
lagt den gudstjänsten en timme, för att kören ska kunna repetera 
varje onsdag. Kören har medverkat i tolv gudstjänster, hållit två 
konserter samt sjungit vid Julmarknadens öppnande.

Körens vårkonsert den 21 maj lockade 110 åhörare. De fyra solister 
som medverkade var alla körmedlemmar: Ragnar Karlsson, Lotta 
Kavtaradze, Carin Rynningsjö och Lage Wedin. Vid pianot och 
orgeln satt Ingunn Ligaarden.

Julkonserten, som gick av stapeln den 17 december, besöktes av 260 
åhörare. Här samarbetade kyrkokören för första gången med 
Enebykyrkans Ungdomskör och dess ledare Terese Fredenwall, som 
även sjöng en solosång. Lage Wedin höll traditionen att sjunga 
White Christmas vid liv. Piano och orgel trakterades av Ingunn 

julbudskapet i sin betraktelse.

Körens sista framträdande 2014 skedde vid julnattens gudstjänst. 
Ragnar Karlsson var solist i Adams Julsång.
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Enebykyrkans nystartade ungdomskör har letts av Terese 

julkonserten medverkat vid tre gudstjänster under hösten. Vi är 
väldigt glada över ungdomskören och hoppas att fler ungdomar 
vill komma med i kören framöver.

Gästande körer och solister
I januari gästades Enebykyrkan av sångare och musiker från 
Immanuelskyrkan i Borås och Equmeniaförsamlingen i Fristad. 
Under Jan-Olof Hermanssons ledning uppförde de en mässa, 
I mörker och ljus, som bygger på Van Morrisons musik.

Danderyds Kyrkokör under Rikard Karlssons ledning hade i maj 
förlagt en konsert till Enebykyrkan, och i oktober gav den s. k. 
Solistkvartetten en konsert till förmån för Läkarmissionen. De fyra 
gentlemännen framförde pärlor ur väckelserörelsens sångskatt, och 
kvällen inbringade 6 700 kr.

Kyrkan har under året också gästats av Engelbrekts Vokalensemble 
(som även den leds av Eva Wedin) och Trio Stella. Förutom kyrkans 
egna solister Ragnar Karlsson, Eva Wedin och Lage Wedin  har 
följande sångsolister medverkat i gudstjänsterna: Annika Hudak, 

Wedin.

Organister och andra musiker
Danderyds församling har under året bidragit med organist en 
söndag i månaden, medan Eva Wedin har ansvarat för musiken två 
söndagar i månaden. Lage Wedin har spelat orgel/piano och sjungit 
ett stort antal gudstjänster. Förutom Eva och Lage har Karin 
Bäckström, Kerstin Evén, Annika Hudak, Christiane Højlund, 

Göte Widlund och Anders Ölund spelat vid olika gudstjänster.
Violinisten Roland Kress från Radiosymfonikerna medverkade 
tillsammans med Eva Wedin vid en gudstjänst.

Representantskapet
Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs högsta beslutande 
organ och utses av moderförsamlingarna med 15 ledamöter vardera 
från Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd.

Följande personer var under 2014 ledamöter i representantskapet:

Bernt Anderberg, Katarina Anderberg, Elisabet Carlberg, Eva 
Eriksson, Evert Fredenwall, Karolina Galmén, Torulf Goteman, 
Stefan Grönqvist, Helga Heimer, Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, 

Olinder, Krister Olinder, Marianne von Porat, Lena Ringstedt, 
Göran Rynningsjö, Lena Strååt, Inger Ericson Ström, Martin 
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Ström, Cecilia Sylten, Andreas Tidström, Hans Torkelsson, 
Kerstin Torkelsson, Olof Ward, Sölve Widenbrandt och Ingegerd 
Wrette-Lundin.

Ordförande har varit Hans Torkelsson med Elisabet Carlberg som 

Willy Ljungdell.

Förutom att behandla rena beslutsfrågor fungerar representant-
skapet 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.

Representantskapet samlades till sammanträde den 18 februari 
(årsmöte), den 22 april och den 21 oktober.

Vi årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden för årsmöte, och en 
verksamhetsplan för Kyrkan i Enebyberg 2014 antogs.

Bostadsrättsföreningen Eneby Torg, föreningens verksamhet och 
kommenterade grannskapsfrågor såsom parkering m.m. Vidare 
behandlades frågan om tiggeri och hur Kyrkan i Enebyberg möter 
tiggare vid vårt torg.

Vid mötet i oktober gästades representantskapet av Björn Alkeby, 
fritidschef i Danderyds kommun. Björn underströk att samarbets-
klimatet mellan kommun och kyrka är fortsatt gott. 
Han informerade om att antalet besökare i Träffpunkten under 
2013 uppgick till 94 000 personer.

Ett huvudärende för mötet var samråd om framtidsfrågor, till 
ledning för  verksamhetsplanering och budgetering. Ett antal  
punkter som ledning för det fortsatta arbetet hade noterats vid en 
”Tillsammansdag” under augusti och föredrogs vid mötet. 

Samarbetsrådet
Samarbetsrådet är representantskapets verkställande utskott och 
består av fyra ledamöter från vardera moderförsamlingen. 

Rådet har under året utgjorts av Bernt Anderberg, Willy Ljungdell, 
Hans Torkelsson och Kerstin Torkelsson från Enebykyrkans 

Martin Ström och Ingegerd Wrette-Lundin från Svenska kyrkan i 
Danderyd.
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Ständigt adjungerade har varit de anställda Bo Divander, präst, 
Christina Molin, pastor och samordnare, Inessa Rejer, diakon, Eva 
Wedin, musiker, samt Manoj Kumar, ungdomsledare från 
Enebykyrkans församling.

Adjungerade (men ej närvarande) har också varit Staffan Hellgren, 
kyrkoherde i Danderyds församling, samt Annacarin Samuelsson, 
biträdande kassör.

Ordförande har varit Ingegerd Wrette-Lundin, vice ordförande 
Kerstin Torkelsson, kassör Willy Ljungdell och sekreterare Martin 
Ström.

Samarbetsrådet har under året hållit sex protokollförda samman-
träden. Bland viktigare punkter kan nämnas

Verksamhetens innehåll och former

Uppföljning och utvärdering av verksamheten inkl. budget
 Det mest påtagliga var det uppföljnings- och utvärderingsmöte   
 som hölls den 18 okt. Detta finns protokollfört i samarbetsrådets  
 protokoll 53.

Fastställande av kollekter och kollektdagar
 Varje församling beslutar om fem kollektdagar vardera. 
 Kollektändamål under 2014: 
 Enebykyrkans församling
 9 mars: Pastors- och diakonutbildningen vid THS
 13 april: Equmenia Täby/Danderyd (tidigare SMU)
 27 april: Equmeniakyrkans arbete i Sverige
 12 oktober: Ungdomsorganisationen equmenia
 Advent, jul: Equmeniakyrkans internationella arbete
  Svenska kyrkan i Danderyd
 30 mars: Majblomman i Täby/Danderyd

 14 sept: Diakonin i Danderyds församling
 26 okt: Vänförsamlingen i Moshi
 16 nov: Vänförsamlingen i Vestiena

Parkeringsfrågan
 Hans Torkelsson förde samtal med Bostadsrättsföreningen om   
 villkor för parkering i området. Resultatet blev att tiden för fri   
 parkering utökades från två till tre timmar.

Lovsång i gudstjänsten
 Samarbetsrådet diskuterade tillsammans med Eva Wedin fram   
 en ordning med en lovsång i varje gudstjänst.
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Tryckt folder för kyrkorummet
 Martin Ström tog fram en folder som beskriver kyrkorummet   
 och som är ämnad att kunna delas ut till intresserade.

Nya betalningssätt
 Kontanthanteringen blir allt dyrare och andra betalningssätt   
 behövs för kollekter, kyrkkaffen m.m. I caféet kan man nu 
 betala med iZette och det är också möjligt att ”swisha”.

Mejlregister
 Bernt Anderberg, Martin Ström och Ingegerd Wrette-Lundin   
 valdes att hantera frågan om ett mejlregister för att via nyhets-  
 brev kunna nå vad som skulle kallas ”Enebykyrkans vänner”.   
 Efter diskussioner lades frågan tills vidare på is.

Visbykontakter
 Den 1 februari var Hans Torkelsson och Ingegerd Wrette-  
 Lundin inbjudna till samarbetskyrkan i Visby för att tala om 
 vår organisation och våra erfarenheter. Den 4 maj kom en 
 delegation från Visby på svarsvisit och deltog bl. a. i söndagens   
 gudstjänst.

Tiggare vid Eneby torg
 Under året har romska tiggare suttit på Eneby torg, och samar-  
 betsrådet har diskuterat hur Kyrkan i Enebyberg skall förhålla   
 sig. Rådet kom fram till att caféet mycket väl kan bjuda på en   
 smörgås och en kopp kaffe men ansåg inte att verksamheten fick  
 ta sådana proportioner att det skulle bli frågan om ett soppkök.   
 Diakon Inessa Rejer tog på sig ansvaret för eventuella kontakter   
 med myndigheter.

Nystart av Internationella kommittén
 Samarbetsrådet initierade en nystart av Internationella kommit-  
 tén, som under året kallade till möte kring de båda moder-
 kyrkornas internationella arbete.

Ändring till ”Equmeniakyrkan” i grunddokumenten
 Hans Torkelsson fick i uppdrag att se till att ”Svenska missions-  
 kyrkan” ändrades till ”Equmeniakyrkan” i våra grunddokument  
 och stadgar. Ändringar görs inte i originaldokumenten men   
 finns i versionerna på hemsidan.

Ungdomarnas integrering i gudstjänsten
 På Tillsammansdagen i augusti framkom att ungdomarna gärna  
 medverkar i gudstjänsterna. Detta välkomnades av samarbets-
 rådet, och den under året bildade ungdomskören, under Terese   
 Fredenwalls ledning, sjöng vid ett flertal tillfällen under hösten.
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Konfirmandarbete
 En konfirmandgrupp med elva ungdomar både från    
 Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan bildades under hösten i   
 samarbete med Equmeniakyrkan i Upplands Väsby. Samarbets-  
 rådet ställde sig positiv till att budgetera för kostnaderna.   
 Ingegerd Wrette-Lundin fick i uppdrag att kontakta Danderyds   
 församling, dels för att undersöka clearingmöjligheterna och   
 dels för att diskutera ett eventuellt gemensamt konfirmand-
 arbete på sikt.

Information
Det åttasidiga kyrkobladet i fyrfärgstryck är en viktig 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 
samt delas 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 kalenda-
rium kan finna en presentation av såväl kyrkolokalen som 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 representant-
skapets samtliga sammanträden genom åren. De flesta predikning-
arna i Enebykyrkan publiceras också löpande. En av fördelarna med 
hemsidan är förstås att den kan hållas aktuellare än kyrkobladet.

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 året noterades 7 124 besök på sidan, 
vilket innebär i snitt 20 besök om dagen. Enligt pastor Staffan Edin 
som sköter sidan är detta betydligt fler besök på Kyrktorget än vad 
de flesta församlingar har.

Ekonomi
Kyrkan i Enebybergs intäkter består huvudsakligen av veckooffer, 
inkomster från servering och julmarknad samt ett årligt bidrag från 
Danderyds församling. Inkomsterna från julmarknaden uppgick 
även i år till nästan 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.
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Intäkterna uppgick under året till 373 352 kr (föregående år 
408 785 kr) och bidraget från Danderyds församling till 140 000 kr 
(140 000 kr). Julmarknaden inbringade 96 076 kr (100 626 kr), 
varav 20 % av nettot, 18 209 kr (18 982 kr), gick till Equmenia 
Danderyd-Täby (f.d. SMU) som erkänsla för insatserna under 
marknaden. 

De båda moderförsamlingarna har liksom tidigare ställt personal 
och lokaler till förfogande. Totalt har vi under året betalat 67 594 kr 
(110 243 kr) till medverkande, gett ut fyra nummer av kyrkobladet 
till en kostnad av 74 796 kr (71 579 kr) och bekostat städning för 
47 348 kr (46 491 kr). Den totala kostnaden för verksamheten under 
året har varit 353 425 kr (393 153 kr). I dessa siffror ingår inte 
kollekter till annan verksamhet eller anslag till musiker i Eneby-
kyrkans församling.

Kyrkan i Enebyberg redovisar för året ett överskott på 63 483 kr 
(39 733 kr). Samarbetsrådet har enhälligt beslutat att föreslå 
representantskapet att 50 000 kr överförs till Enebykyrkans 
församling och 13 000 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, se ovan under Samarbets-
rådet. Till dessa ändamål har under året samlats in totalt 56 444 kr 
(73 899 kr) inklusive några utgångskollekter till speciella ändamål.
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Resultaträkning 2014-01-01 – 2014-12-31
samt förslag till budget för 2015

Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808
 Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget
Intäkter 2014 2014 mot budget 2013 2015
Veckooffer 129 279 130 000 -721 127 125 130 000
Offer - särskilt ändamål 56 444 72 000 -15 556 73 899 60 000
Servering 59 429 57 000 2 429 55 534 60 000
Julmarknad 96 076 95 000 1 076 100 626 96 000
Fast bidrag från Sv kyrkan Danderyd 140 000 140 000 0 140 000 140 000
Övriga intäkter 25 762 25 000 762 25 908 25 000
Intäkter författarkvällar/konfa/körresa 4 650 17 500 -12 850 22 660 10 000
Försäljning bokbord 1 215 3 000 -1 785 1 636 3 000
Ränteintäkter 497 1 500 -1 003 1 397 500
Summa verksamhetens intäkter 513 352 541 000 -27 648 548 785 524 500
     
Kostnader          
Anslag musiker Enebykyrkans församling 40 000 40 000 0 40 000 40 000
Anslag equmenia julmarknaden 18 209 18 000 209 18 982 18 000
Kollekter till särskilt ändamål 56 444 72 000 -15 556 75 899 60 000
Konsert/körresa 6 700 30 000 -23 300 4 165 20 000
Omkostnader musikverksamheten/noter 6 926 10 000 -3 074 8 398 10 000
Föredrag o dyl 12 692 25 000 -12 308 31 037 25 000
Städning inkl material 47 348 45 000 2 348 46 491 48 000
Förbrukningsinventarier 524 0 524 245 0
Blommor, ljus, nattvard 12 055 9 000 3 055 5 784 12 000
Inköp servering 9 452 8 000 1 452 7 372 9 000
Verksamhetskostnader inkl 
konfirmandundervisning 22 525 27 000 -4 475 43 193 52 000
Marknadsföring julmarknaden 5 330 5 000 330 5 954 5 000
Rep och underhåll instrument 1 250 3 000 -1 750 2 500 3 000
Annonsering/information 74 796 72 000 2 796 71 579 75 000
Tryckkostnader/kontorsmaterial 27 400 35 000 -7 600 33 625 35 000
Telefon/datakommunikation 19 299 15 000 4 299 7 701 20 000
Porto 250 1 000 -750 120 500
Bankkostnader 1 379 1 000 379 1 188 1 500
Predikanter, föreläsare och solister 54 902 89 000 -34 098 79 243 75 500
Reseersättning 1 147 2 000 -853 592 1 000
STIM och medlemsavgifter 6 932 5 000 1 932 3 014 6 000
Prenumeration och böcker 2 003 4 000 -1 997 3 405 3 000
Böcker bokbord 1 484 5 000 -3 516 2 486 3 000
Representation 0 2 000 -2 000 0 2 000
Väntjänsten 15 083 8 000 7 083 5 253 15 000
Livsglädje 5 739 10 000 -4 261 10 826 10 000
Summa verksamhetens kostnader 449 869 541 000 -91 131 509 052 524 500
     
Årets resultat 63 483 0 63 483 39 733 - 25 000
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Balansräkning 2014-12-31

Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808       

  Ingående Utgående   
  balans balans  
Tillgångar Not   2013-12-31  2014-12-31 
   
Kassa, skattekonto  49 49
Interimsfordran 1 20 345 11 226
Bank  222 875 232 235
Summa tillgångar  243 269 243 510
       

Eget kapital och skulder
     
Eget kapital   138 931 139 663
Årets resultat 2 39 732 63 483
Leverantörsskulder  27 682 14 532
Övriga kortfristiga skulder 3 36 924 25 832
Summa skulder och eget kapital  243 269 243 510
  
       
  
       
  
Not 1      
Kollekter 11 226      
  
Not 2       
Av resultatet 2013 utdelades 39 000 kr enligt årsmötesbeslut och 732 kr fördes till eget kapital.  
       
Not 3       
Skatter och sociala avgifter 11 269      

Svenska kyrkans internat. arbete 25 832
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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 att verka för att ännu fler människor upptäcker 
Kyrkan i Enebyberg och vill bli en del av gemenskapen där.

Ett par frågor att ta tag i framöver är: Hur kan Kyrkan i Enebyberg 
bättre förankras i Svenska kyrkan, så att fler känner sig delaktiga 
och hemma i Enebykyrkan? Hur får vi fler svenskkyrkliga att ta 
förtroendeuppdrag i Kyrkan i Enebyberg? Vem ska ta över efter den 
nuvarande generationen?

Vi hoppas och 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 och varmt tack!

Vi ser med glädje och förväntan fram emot ett nytt verksamhetsår i 
Kyrkan i Enebyberg.

Herre, du har anförtrott oss en uppgift i din kyrka.
Lär oss bruka det vi fått så det växter till i styrka.
Låt oss gå med öppna händer 
till de uppdrag du oss sänder.

Enebyberg den 5 februari 2015

Samarbetsrådet inom Kyrkan i Enebyberg:

Bengt Anderberg Elisabet Carlberg 

Bengt Anderberg Elisabet Carlberg

Inga von Corswant-Naumburg Willy Ljungdell

Martin Ström Hans Torkelsson

Martin Ström Hans Torkelsson

Kerstin Torkelsson Ingegerd Wrette-Lundin

Kerstin Torkelsson Ingegerd Wrette-Lundin


