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Årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelse för
Kyrkan i Enebyberg 2015
Inledning
2015 var året då många flyktingar kom till Sverige. Detta kom att
påverka även verksamheten i Kyrkan i Enebyberg.
Frågan om hur vi ska bemöta EU-migranterna på Enebytorg fanns
redan på samarbetsrådets dagordning. Den ledde vidare till en
diskussion om diakonins roll i Enebykyrkan på såväl kort som
lång sikt, en fråga som även föranleddes av ett byte på den svenskkyrkliga diakontjänsten.
I början av hösten fick Enebykyrkans församling frågan: Vad kan vi
göra för de flyktingar som kommer till vårt närområde? Resultatet
blev att ett Prata svenska-café tog form. Hur verksamheten där
utvecklades framgår nedan.
I samarbetsrådet frågade vi oss: Kan vi göra något mer för de
flyktingar som kommer till vår kommun? Svaret på frågan blev:
Frivilliga skulle bl. a. kunna göra en insats på korttids/transitboendet Pärlan, som öppnade under hösten i Danderyds kommuns
regi. Danderyds församling och dess diakon finns med i arbetet på
Pärlan, och i detta arbete finns möjlighet för den som önskar att bli
aktiv volontär.
Det långsiktiga tänkandet har också engagerat samarbetsrådet
under året. Vart är vi på väg? Ledamöterna har diskuterat detta
utifrån Magnus Malms bok Viskningar från katakomberna, vilket
resulterade i att samarbetsrådet inlett arbetet med att formulera en
framtidsvision samt initierat en översyn av gudstjänstordningen
med fokus på barn- och ungdomsperspektivet. Mer om detta i
verksamhetsplanen för 2016.
Både Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd har
varit remissinstanser och uttalat sig om ett förslag till Överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, föranlett
av bildandet av Equmeniakyrkan 2010. Båda remisssvaren har
(var för sig) uttalat sig positivt om ett fortsatt och utvecklande
samarbete mellan de båda kyrkorna.
Vad gäller vårt eget samarbete i Kyrkan i Enebyberg kan vi se
fram emot vårt 10-årsjublieum, som kommer att firas den
16 oktober 2016.

Personal
Christina Molin innehar sedan 2007-08-15 en heltidstjänst som
pastor och församlingsföreståndare i Enebykyrkans församling.
Christina är också samordnare för arbetslaget inom Kyrkan i
Enebyberg.
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Prästen Arne Wikström, anställd av Danderyds församling på
halvtid, avtackades i början av året. Han återinträdde dock i tjänst
för att vikariera för sin efterträdare Jenny Karlsson, som var
föräldraledig. Arne avtackades (igen) i samband med gudstjänsten
Annandag jul.
Inessa Rejer har av Danderyds församling varit anställd som
diakon, och hon har sedan starten 2006 tjänstgjort på halvtid i
Kyrkan i Enebyberg. I och med sommaren gick Inessa i pension och
avtackades i Enebykyrkan med tårtbuffé söndagen den 31 maj.
Elisabeth Stenberg välkomnades som ny diakon i Kyrkan i
Enebyberg på Tillsammansdagen den 22 augusti. Elisabeth har
sin huvudsakliga arbetsplats i Församlingens hus i Danderyd och
arbetar i Enebykyrkan ”efter behov”. Elisabeth är bl. a. ansvarig
tjänsteman i Prata svenska-caféet.
Eva Wedin är sedan 2014-01-01 tillsvidareanställd på halvtid som
körledare och musikansvarig i Enebykyrkan.
Manoj Kumar anställdes som ungdomsledare på heltid i mars
2014, 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 Raise Your
Voice, senare också för den nybildade juniorkören.
Carl Nygren innehar från 2014-01-13 en anställning per timme
som pianist till Raise Your Voice.

Gudstjänster
Varje söndag under året (med några få undantag) firas gudstjänst
i Enebykyrkan kl. 11.00. Liksom tidigare år noterar vi att gudstjänstbesökarna är många, och även ”vanliga” söndagar har vi en
gudstjänstfirande församling på mellan 60 och 140 personer.
Sammanlagt under året samlade våra gudstjänster 4 784 deltagare,
jämfört med 4 719 år 2014. Det totala deltagarantalet i de olika
aktiviteterna i Enebykyrkan (de som annonseras i bl. a. kyrkobladet) var 8 471, jämfört med 7 870 året innan och 7 468 år 2014 –
en ökning med 13,4 % på två år!
Under året har följande gästande talare predikat i vår kyrka: Mark
Carlsson, Tord Ershammar, Fredrik Hesselgren, Judit Heurlin,
Kristin Molander, Marcus Olson, Susanne Rodmar, Bertil
Svensson, Lasse Svensson och Daniel Tan. Dessutom har följande
medlemmar i Enebykyrkans församling/ Kyrkan i Enebyberg
predikat: Kerstin Alterman, Rut Casserfelt, Conny Elgström,
Pär Hugosson, Sven Johannesson och Martin Ström.
Gudstjänst i vardagen En gång i månaden under vårterminen hölls
en enkel gudstjänst onsdagskvällar. Eftersom den samlade så få
deltagare beslutade samarbetsrådet att vi inte skulle fortsätta med
dessa.
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Den ekumeniska böneveckan hålls varje år i januari, enligt uppgift
i 75 länder! I olika kyrkor i Danderyd och Täby firas gudstjänst
varje kväll under veckan. Bosse Divander predikade i fredagskvällens gudstjänst i vår kyrka och kören sjöng. I den avslutande
gudstjänsten i Danderyds kyrka predikade Arne Wikström.
Ragnar Karlsson ansvarade för den traditionsenliga gudstjänsten på
familjen Widenbrants gård i Häggeby på Kristi himmelsfärdsdag.
Liksom tidigare år inleddes vårmorgonen med en promenad i
trakterna. Lars-Olof Johansson var sakkunnig guide.
Den 6 juni predikade pastor Daniel Tan i gudstjänsten. Han är
ansvarig för arbetet i den romska gruppen i Filadelfiaförsamlingen
i Stockholm och själv rom. Kollekten delades mellan arbete för
romer i Rumänien och Kyrkan i Enebyberg. Vid det efterföljande
kyrkkaffet informerade Christine Valleskog om arbetet med att
förse flyktingar med det nödvändigaste. En spontan kollekt till
flyktingarbetet i Täby inbringade hela 6 300 kr.
Samlingssöndagen den 23 augusti inledde höstterminen med start
av söndagsskolan. Gudstjänsten samlade 123 deltagare.
Helgen 10-12 september gästades Enebykyrkan av pastor Marcus
Olson, som är gatu- och krogpastor i Göteborg . Han berättade
med värme och engagemang om sin verksamhet. En ungdomssamling hölls på fredagen och en gemensam frukost anordnades
på lördagen. Marcus predikade också i söndagsgudstjänsten.
Julaftons förmiddag samlades över 300 barn och vuxna till gudstjänst, och midnattsgudstjänsten samlade 120 personer.
Femåringarna i Enebyberg inbjuds varje termin till en gudstjänst
för små och stora för att få en Barnens Bibel.
Svenska Kyrkans förskola Enen har haft en gudstjänst i månaden
och då på förmiddagstid. Arne Wikström och Inessa Rejer har
ansvarat.
Barnvälsignelse enligt Equmeniakyrkans ordning har skett en gång
under året; fem barn har döpts enligt enligt Svenska kyrkans
ordning och fyra personer enligt Equmeniakyrkans ordning.
Vidare har några begravningar ägt rum enligt Equmeniakyrkans
ordning.
Under året har tacksägelse över avlidna enebybergare, tillhöriga
Svenska kyrkan, hållits i Enebykyrkans söndagsgudstjänst samt
över sex avlidna medlemmar i Equmeniakyrkans församling. Till
Allhelgonadagens gudstjänst inbjöds anhöriga till ett fyrtiotal
under året avlidna till ljuständning.
På äldreboendet Tallgården har pastor, präst och diakon regelbundet hållit andakter.
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Övriga samlingar
Söndagsskolans barnantal varierar, men en god skara samlas de
söndagar vi har söndagsskola. Det är i princip varje söndag under
terminerna, utom vid skolloven. Fyra lärare – tre kvinnor och en
man – turas om med ansvaret. Vårens avslutning hölls i Sätraängskyrkan med picknick i gröngräset efteråt. Julavslutningen äger
sedan många år rum den tredje söndagen i advent, i år med
Luciatåg och julspel i gudstjänsten och tomte med godis- och fruktpåsar vid kyrkfikat.
Bibelstudier har samlat en liten men trogen skara två tisdagseftermiddagar i månaden. Under året är det Romarbrevet och Första
Korinthierbrevet som studerats.
En författarkväll hölls på Förintelsens Minnesdag den 27 januari,
anordnad tillsammans med Enebybergsbibliotekets vänner och
Studieförbundet Bilda. Majgull Axelsson berättade om sin bok om
en romsk kvinna: Jag heter inte Miriam.
I september höll Vibeke Olsson ett föredrag utifrån sin bok Glödens
färger, och i november talade Tomas Sjödin om sin bok Det är
mycket man inte måste. Vid alla dessa tre tillfällen fanns böckerna
för signering och försäljning.
I mars höll den Internationella gruppen ett informationsmöte med
rubriken Palestina i fokus. Joakim Wohlfeil och Nils-Olof Tägt
berättade och visade bilder. Senare i samma månad rapporterade
Birgitta Rodmar: Med Diakonia på besök hos eldsjälar i
Mocambique.
Även i år, inför påsken och julen, fick ett par hundra skolelever
undervisning om kyrkans största högtider. Christina Molin, Manoj
Kumar och Arne Wikström ansvarade. En pastorsstudent och
praktikant från Teologiska högskolan i Bromma, Arvid Elenäs,
gjorde en fin insats vid samlingen vid krubban.
Den årliga Tillsammansdagen i augusti hölls denna gång på EFS:s
kursgård Åkerögården i Roslagen och samlade ett 40-tal deltagare.
Temat för året var tid: Hur får vi tiden att räcka till och hur
förvaltar vi den på bästa sätt? I samarbetsrådet har vi diskuterat att
i år eventuellt förlägga dagen senare under hösten, i september eller
kanske november.
En konfirmationsgrupp med nio flickor och en pojke startade
hösten 2014 i Enebykyrkans församling. Lärare var Christina Molin
och Manoj Kumar. Gruppen samläste med en grupp konfirmander
och lärare från Missionskyrkan i Upplands-Väsby. I maj gjorde
halva gruppen tillsammans med Upplands Väsbys konfirmandgrupp en resa till Israel och Palestina. Tre av konfirmanderna
döptes i Jordan nära Jeriko av Christina Molin. De övriga
konfirmanderna deltog i ett läger i norra Uppland tillsammans
med konfirmander från Jakobsbergskyrkan i Järfälla Equmeniaförsamling och Österledskyrkan i Gamla Uppsala.
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Avslutning skedde under pingsthelgen, med samkväm och redovisning på pingstafton och med högtidsgudstjänst på pingstdagen.
I oktober berättade konfirmandgruppens deltagare med föräldrar
om sin resa till Palestina/Israel och visade bilder. Det blev vår
internationella kväll under hösten.
Livsglädje tillsammans har även i år en tisdageftermiddag varje
månad inbjudit till ett omväxlande program med t. ex. musik eller
föredrag, samkväm och andakt:
27 /1
17/2

Sven Johannesson: När väckelsen kom till Stockholms slott
Lena Fürst, Lennart Fürst Rozkalns och Håkan Fürst:
Vår pappa Sigge Fürst
24/3 Arne Wikström: Jesus, jazz och Japan
28/4 Lars-Olof Johansson: Närkontakt med skogsmännsikan – 		
om orangutanger och andra djur i Borneos regnskogar
29/9 Siv Orrhanse: Fem sårkar u sjau töisar – minnen från en 		
gotlandssocken
27/10 Martin Ström: Ordbruk och bokstavsskötsel – en förlags-		
redaktör berättar
17/11 Britt Sandberg: Att leva livet hela livet
8/12 Olle Persson: Det lackar mot jul
En alldeles speciell aktivitet, som även i år samlade många hundra
besökare, är den stora julmarknaden lördagen före Första advent.
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 uppgick även i år till nära ett hundra tusen kronor. Liksom
tidigare år utgjorde Danderyds kulturskolas julkonsert ett uppskattat inslag i julmarknaden.
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 till missionsgudstjänst med Arne Wikström.
Till Kyrkan i Enebybergs verksamheter räknas också grupperna i
seniorgymnastik och seniorqigong, som administreras av diakonen
i Danderyds församling.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsverksamheten har under året utgjorts av
söndagsskola, scoutverksamhet, tonårsgrupp, konfirmationsgrupp,
en ungdomskör och en juniorkör. Verksamheten bedrivs av
föreningen Equmenia Danderyd-Täby i nära samarbete med
Kyrkan i Enebyberg. Verksamheten vid förskolan Enen sker dock i
Svenska kyrkans förskolas regi.
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Information om vad som skett i respektive grupp finns att läsa i
Verksamhetsberättelse Equmenia Danderyd-Täby 2015. Deltagarantalet är stabilt, dock med en ökad tillströmning av scouter i
lågstadieåldern.
Se i övrigt under rubrikerna Gudstjänster och Sång och musik.

Diakoni och volontärverksamhet
Svenska kyrkans diakonala arbete har bedrivits på individ-, gruppoch samhällsnivå.
De allra flesta i Enebykyrkans församling har kontakt i någon form
med varandra. Detta innebär att diakonal verksamhet sker hela
tiden i olika former, ibland i gudstjänster med efterföljande
kyrkkaffe samt genom andra offentliga samlingar såsom Livsglädje
tillsammans. Besök i hemmen eller på sjukhus och vårdboenden
görs av både anställda och medlemmar.
Under adventstiden får äldre i vår gemenskap en julblomma. Även
den som drabbats av sjukdom eller sorg får besök och blomma av
pastor och/eller annan i kyrkan.
Enebykyrkans föreståndare besöker regelbundet de äldre som inte
kan komma till kyrkan. Blommor lämnas vid födelsedagar, och
besök eller telefonsamtal sker av olika anledningar; det kan gälla
sådant som ett nyfött barn i familjen, vigsel, studentexamen eller
andra familjehögtider.
Många ger av sin tid och sitt engagemang genom frivilliga insatser
i styrelser och kommittéer, som ledare 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.

Prata svenska-café
En fråga hade ställts till Enebykyrkans församling: Vad kan vi göra
för den växande gruppen flyktingar?
Frågan resulterade i ett möte den 15 september. Ett tjugotal
intresserade personer kom, och idén om ett Prata svenska-café tog
form. Cecilia Sylten åtog sig att dra igång verksamheten, och
Christine Valleskog, med erfarenhet från ett språkcafé i Täby,
erbjöd sig att vara med. Starten skedde torsdagen den 1 oktober.
Åtta volontärer men inga gäster kom till denna första träff.
Prata svenska-caféet anordnas sedan dess i samlingssalen i
Enebykyrkan varje torsdag kl. 11.30 – 14.00. Under hösten har i
snitt 17 gäster och 18 volontärer träffats tolv gånger för att fika,
prata och ibland studera svenska. Fr. o. m. träffen den 22 oktober
skänker Coop Extra Enebyängen överblivet mat- och kaffebröd,
som hämtas av en av de tjänstgörande volontärerna. Inför varje
träff gör receptionen i ordning en vagn med koppar, glas, kaffe, te,
ost, smör m. m. och tar även hand om disk och sopor.
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Vid en gemensam träff enades de aktiva volontärerna om följande
inriktning för verksamheten:
– Prata tillsammans och fika tillsammans
– Ge information om Sverige och svenskarna
– Hjälpa till med läxor och annat efter behov
– Vara behjälplig i kontakten med myndigheter
– Sjunga svenska sånger
Aktiviteter under hösten:
– Fika, diskussioner och enskilda övningar i svenska kring
sex-sju bord med gäster och volontärer
– Allsång under ledning av Lennart Lyngå
– Etiopisk fest, då tre etiopiska kvinnor med sina barn, klädda
i etiopiska festkläder, bjöd på etiopisk mat ur etiopiska kärl
och koppar
– Presentation av svenska julseder
– Luciatåg med elever från åk 5 i Brageskolan
– Glögg (alkoholfri) med tillbehör serverades sista gången före jul.
– Vecka 44 hade tidningen Danderyds nyheter en helsida
om caféet i Enebykyrkan.

Ansvar
Prata svenska-caféet i Enebykyrkan sorterar under Kyrkan i
Enebyberg, och ansvaret för caféet vilar på samarbetsrådet, som har
frågan på sitt bord och även upprättat ett konto och anslagit pengar
för verksamheten.
Ansvarig tjänsteman är diakon Elisabeth Stenberg. Kontaktpersoner är Elisabeth Stenberg och Cecilia Sylten.
Aktiva volontärer (f. n. 16 personer) skriver under ett tystnadslöfte,
som förvaras hos diakon Elisabeth. Två aktiva volontärer ansvarar
för varje träff enligt en uppgjord tjänstgöringslista.

Sång och musik
Enebykyrkans körer
Enebykyrkans kör består av ca trettio medlemmar, med bra balans
mellan damer och herrar och mellan de olika stämmorna. Kören
har medverkat i tolv gudstjänster och hållit två egna konserter.
Dessutom medverkade man i Danderyds kulturbiennal, se nedan.
Körens vårkonsert den 20 maj lockade 130 åhörare. Då framfördes
bl. a. kantaten Noas Ark med många solister från kören. Vid pianot
satt Michael Engström och Caroline Ljungar. Arne Wikström
medverkade med ett kåseri om Noa.
Julkonserten, som gick av stapeln den 16 december, besöktes av hela
260 åhörare. Förutom Enebykyrkans kör medverkade Enebykyrkans ungdomskör Raise Your Voice och Juniorkören under
Terese Fredenwalls ledning och med Carl Nygren vid pianot.
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Solister ur kören var Lotta Kavtaradze och Lage Wedin. Arne
Wikström höll en betraktelse, och en kollekt till förmån för
flyktingarbetet togs upp.
Körens sista framträdande 2015 skedde vid julnattens välbesökta
gudstjänst. Ragnar Karlsson var solist i Adams Julsång.
Kyrkokören deltog även i Danderyds kulturbiennal den 11 oktober i
Danderyds gymnasiums aula. Tillsamans med ett antal andra körer
och en stor symfoniorkester framfördes Sibelius melodram Snöfrid
samt Lars-Erik Larssons Förklädd gud, allt under ledning av Rikard
Karlsson. En mäktig upplevelse!
Enebykyrkans ungdomskör, som alltså leds av Terese Fredenwall
och numera heter Raise Your Voice, höll en egen vårkonsert i maj,
som samlade ett hundratal åhörare. Kören medverkade också vid
tre gudstjänster under året samt alltså vid körernas gemensamma
julkonsert. Ständig ackompanjatör vid flygeln är Carl Nygren. Vid
en av dessa gudstjänster hade man sällskap av den nystartade
Juniorkören, som också medverkat på egen hand vid en gudstjänst.
Vi är så glada för barnen och ungdomarna och hoppas och ber att
båda körerna ska utvecklas och bli en samlingspunkt för ungdomar.

Gästande körer och solister
Kyrkan har under året gästats av Engelbrekts Vokalensemble (som
även den leds av Eva Wedin) och Trio Stella. Förutom kyrkans egna
solister Lotta Kavtaradze, Ragnar Karlsson, Eva Wedin och Lage
Wedin har följande sångsolister medverkat i gudstjänsterna: Lina
Forssmed, Malin Hubertsson och Cathrin Sjöström.
I november hölls en konsert till 70-årsfirande Arne Wikströms ära.
Hans fyra barn Lars-Åke, Hans-Olof, Per-Arne och Qarin
Wikström och hans svägerska Ingela Wikström sjöng och spelade,
liksom Kai Kjäll och Sven-Ture Thisell från Frälsningsarmén.
Organist och solist var Marie Olhans.
Med programmet ”Det lackar mot jul” medverkade operasångaren
Olle Persson med advents- och julsånger vid Livsglädje tilsammansträffen i december. Ackompanjerade gjorde Eva 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
vid ett stort antal gudstjänster. Förutom Eva och Lage har
Christiane Højlund, Rikard Karlsson, Ingmari Landin, Carl
Nygren, Yvonne Rosell, Göte Widlund och Anders Ölund spelat vid
olika gudstjänster.
Jonas Bergholm medverkade med sin fiol tillsammans med Eva
Wedin vid en gudstjänst, samt som solist vid julkonserten.
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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 2015 ledamöter i representantskapet:
Från Enebykyrkans församling: Bernt Anderberg, Katarina
Anderberg, Evert Fredenwall, Karolina Galmén, Torulf Goteman,
Stefan Grönkvist, Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, Willy Ljungdell,
Göran Rynningsjö, Stefan Silfverskiöld, Hans Torkelsson, Kerstin
Torkelsson, Olof Ward och Sölve Widenbrant.
Från Svenska kyrkan i Danderyd: Elisabet Carlberg, Inga von
Corswant-Naumburg, Helga Heijmer, Mona Lundh, Helena
Nyholm, Eva Olinder, Krister Olinder, Marianne von Porat, Lena
Ringstedt, Lena Strååt, Inger Ericson Ström, Martin Ström, Cecilia
Sylten, Andreas Tidström och Ingegerd Wrette-Lundin.
Ordförande har varit Hans Torkelsson med Elisabet Carlberg som
vice ordförande. Sekreterare har varit Allan Nilsson och kassör
Willy Ljungdell. Under året efterträddes Allan Nilsson av Evert
Fredenwall.
Förutom att behandla 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.
Enligt stadgarna för Kyrkan i Enebyberg har varje medlem i moderförsamlingarna närvaro- och yttranderätt vid representantskapets
möten, vilket även utnyttjas och leder till en breddad debatt.
Representantskapet samlades till sammanträde den 3 mars
(årsmöte), den 1 september och den 12 november.
Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden för årsmöte. En
verksamhetsberättelse för 2014 godkändes och en verksamhetsplan
och budget för Kyrkan i Enebyberg 2015 antogs.
Vid mötet den 1 september informerades särskilt om pågående och
planerad verksamhet inom de båda moderförsamlingarna. Vidare
informerades om att Elisabeth Stenberg tillträtt som ny diakon att
verka inom Kyrkan i Enebyberg.
Vid mötet den 12 november informerades särskilt om Danderyds
kommuns verksamhet inom Träffpunkt Enebyberg samt om de
båda moderförsamlingarnas remissvar om kyrkosamarbete.
Dessutom gavs information om det nystartade Prata svenska-caféet.
Protokollen från representantskapets möten finns tillgängliga på
hemsidan för Kyrkan i Enebyberg.
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Samarbetsrådet
Samarbetsrådet är representantskapets verkställande utskott och
består av fyra ledamöter från vardera moderförsamlingen.
Rådet har under året utgjorts av Bernt Anderberg, Niklas
Fagerstrand (ny), Willy Ljungdell och Kerstin Torkelsson från
Enebykyrkans församling samt Elisabet Carlberg, Inga von
Corswant-Naumburg, Martin Ström och Ingegerd Wrette-Lundin
från Svenska kyrkan i Danderyd.
Ständigt adjungerade har varit de anställda Christina Molin, pastor
och samordnare, Arne Wikström, präst, Inessa Rejer, diakon (vår),
Elisabeth Stenberg, diakon (höst), 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 sju protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. Bland viktigare punkter kan
nämnas:
• Verksamhetens innehåll och former
Frågan om barns och ungdomars integrering i gudstjänsten är 		
en viktig fråga. En översyn av gudstjänstordningen med fokus 		
på barn- och ungdomar har initierats.
Under året har Juniorkören bildats under Terese Fredenwalls 		
ledning. Denna har medverkat både i gudstjänster och i de två 		
konserterna.
Alternativa former för studiet av andliga frågor aktualiserades 		
genom att Gudstjänst i vardagen upphörde fr. o. m. hösten. 		
Samarbetsrådet har diskuterat alternativ till denna gudstjänst-		
form utan att ännu ha kommit fram till något resultat. Skulle 		
samtalskvällar runt andliga frågor attrahera? Rådet önskar
under 2016 diskutera detta med den nytillträdda prästen Jenny 		
Karlsson.
Ett förslag till musikcafé har funnits på agendan. Diskussionen 		
fortsätter 2016.
Som en följd av samarbetsrådets litteraturstudium av Magnus 		
Malm, Viskningar och rop har en arbetsgrupp tillsatts för att ut-		
forma ett första förslag till en framtidsversion, ”Kyrkan i 		
Enebyberg om fem år”.
• Uppföljning och utvärdering av verksamheten inkl. budget
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• Fastställande av kollekter och kollektdagar
Varje församling beslutar om fem kollektdagar vardera. Under 		
2015 togs kollekter upp enligt följande:
Enebykyrkans församling
8 mars:
Pastors- och diakonutbildningen vid THS
19 april:
Equmenia Danderyd-Täby
24 maj:
Equmeniakyrkans arbete i Sverige
11 oktober:
Ungdomsorganisationen Equmenia
29 november
samt adventsoch jultiden
inkl. 6 januari: Equmeniakyrkans internationella arbete
Svenska kyrkan i Danderyd
29 mars:
Majblomman i Täby/Danderyd
31 maj:
Diakonin i Danderyds församling
13 september: Vänförsamlingen i Moshi
18 oktober:
Romer i Rumänien via Svenska kyrkan
15 november: Vänförsamlingen i Vestiena
Dessutom har kollekt tagits upp till hjälp åt romer vid en
gudstjänst 7 juni.
Vid julkonserten den 16 december togs kollekt upp till flykting-		
arbete, och kollekten delades mellan Enebykyrkans församling 		
och Svenska kyrkan.
• Konfirmandarbete
En konfirmandgrupp med elva ungdomar både från Equmenia-		
kyrkan och Svenska kyrkan konfirmerades den 21 maj 			
i Enebykyrkan i Equmeniakyrkans ordning. Samarbetsrådet har
ekonomiskt stöttat verksamheten.

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.
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 Kyrkan
i Enebyberg, dess ungdomsarbete, kör- och musikliv, café och
personal. Här återfinner man också grunddokument och stadgar
för Kyrkan i Enebyberg samt protokollen från representantskapets
samtliga sammanträden genom åren. De flesta predikningarna i
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Enebykyrkan publiceras också löpande. En av fördelarna med hemsidan är förstås att den kan hållas aktuellare än kyrkobladet.
Ett informationsblad i färg, som presenterar Enebykyrkans
gudstjänstrum, har tagits fram under året. Trycksaken har bl. a.
distribuerats till de olika kyrkolokalerna i Danderyds församling
och till begravningsbyråer i Danderyd och Täby, för att informera
om att Enebykyrkan lämpar sig utmärkt som förrättningskyrka för
dop, bröllop och begravning.
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 Kyrkan i Enebyberg och en
direktlänk till vår hemsida. Under året noterades 7 039 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. Utöver detta har inträdesavgifter tagits vid
vissa arrangemang.
Intäkterna uppgick under året till 508 421 kr (föregående år
373 352 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 97 036 kr (96 076 kr), varav 20 % av
nettot eller 18 114 kr (18 209 kr) gick till Equmenia 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 66 745 kr
(74 294 kr) till medverkande, gett ut fyra nummer av kyrkobladet
till en kostnad av 80 359 kr (74 796 kr) inkl. informationsblad om
kyrkorummet och bekostat städning för 43 111 kr (47 348 kr).
Den totala kostnaden för verksamheten under året har varit
508 654 kr (353 425 kr). I dessa siffror ingår konfirmationskostnader med Palestinaresa för 146 310 kr (nettokostnad ca 50 000 kr).
Under hösten startade vi även ett Prata svenska-café för 6 210 kr.
I ovanstående siffror ingår inte ”kollekter till annan verksamhet”
eller anslag till musiker i Enebykyrkans församling.
Kyrkan i Enebyberg redovisar för året ett överskott på 23 294 kr
(63 483 kr). Noteras bör att i budgeten förutsågs ett underskott på
25 000 kr, på grund av de extraordinära konfirmandkostnaderna,
varför budgetavvikelsen blev mer än 50 000 kr i positiv riktning.
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Samarbetsrådet har enhälligt beslutat att föreslå representantskapet
att 18 400 kr av årets överskott överförs till Enebykyrkans församling och 4 600 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 Equmenia lokalt,
till ungdomsorganisationen Equmenia på riksplanet samt till
pastors- och diakonutbildningen vid Teologiska högskolan. För
Svenska kyrkan i Danderyd togs kollekter upp till vänförsamlingarna i Vestiena i Lettland och Moshi i Tanzania, till diakoni i
Danderyd, romer i Rumänien samt till organisationen Majblomman. Dessutom beslutades att en kollekt skulle delas mellan
Världens barn och Kyrkan i Enebyberg. Under ekumeniska veckan
i januari togs kollekt upp till Sveriges Kristas Råd, och i samband
med julkonserten togs kollekt upp till flyktingarbete, en kollekt som
delades av Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete.
Till dessa olika ändamål har under året samlats in totalt 76 473 kr
(56 444 kr).
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Resultaträkning 2015-01-01 – 2015-12-31
samt förslag till budget för 2016
Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808
					
Förslag
Utfall
Budget
Avvikelse
Utfall till budget
Intäkter
2015
2015 mot budget
2014
2016
Veckooffer
Kollekter till särskilda ändamål
Servering
Julmarknad
Fast bidrag från Sv kyrkan Danderyd
Övriga intäkter
Intäkter författarkvällar/konfirmation
Försäljning bokbord
Ränteintäkter
Summa verksamhetens intäkter

137 013
76 573
61 980
97 036
140 000
25 674
103 410
6 735
0
648 421

130 000
60 000
60 000
96 000
140 000
25 000
10 000
3 000
500
524 500

7 013
16 473
1 980
1 036
0
674
93 410
3 735
-500
123 821

129 279
56 444
59 429
96 076
140 000
25 762
4 650
1 215
497
513 352

137 000
76 000
62 000
97 000
140 000
25 000
10 000
3 000
0
550 000

Anslag musiker Enebykyrkans församling 40 000
40 000
0
40 000
Anslag Equmenia, julmarknaden
18 114
18 000
114
18 209
Kollekter till särskilda ändamål
76 473
60 000
16 473
56 444
Konserter
3 900
20 000
-16 100
6 700
Omkostnader musikverksamheten/noter
18 215
10 000
8 215
6 926
Föredrag o dyl
25 395
25 000
395
12 692
Städning inkl material
43 111
48 000
-4 889
47 348
Förbrukningsinventarier
0
0
0
524
Blommor, ljus, nattvard
3 956
12 000
-8 044
12 055
Inköp servering
8 582
9 000
-418
9 452
Verksamhetskostnader
inkl konfirmandundervisning
161 729
52 000
109 729
22 525
Prata svenska-café
6 210				
Marknadsföring julmarknaden
6 465
5 000
1 465
5 330
Rep och underhåll instrument
0
3 000
-3 000
1 250
Annonsering/information
80 359
75 000
5 359
74 796
Tryckkostnader/kontorsmaterial
30 639
35 000
-4 361
27 400
Telefon/datakommunikation
18 972
20 000
-1 028
19 299
Porto
252
500
-248
250
Bankkostnader
1 342
1 500
-158
1 379
Predikanter, föreläsare o solister
37 965
75 500
-37 535
54 902
Reseersättning
3 203
1 000
2 203
1 147
STIM och medlemsavgifter
4 705
6 000
-1 295
6 932
Prenumeration och böcker
4 079
3 000
1 079
2 003
Böcker bokbord
6 617
3 000
3 617
1 484
Representation
0
2 000
-2 000
0
Väntjänsten
12 892
15 000
-2 108
15 083
Livsglädje tillsammans
11 952
10 000
1 952
5 739
Summa verksamhetens kostnader
625 127
549 500
69 417
449 869
					
Årets resultat
23 294
-25 000
54 404
63 483

40 000
18 000
76 000
20 000
10 000
25 000
45 000
0
10 000
9 000

Kostnader

20 000
36 000
5 000
3 000
75 000
32 000
20 000
500
1 500
65 000
2 000
6 000
3 000
3 000
0
15 000
10 000
550 000
0
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Balansräkning 2015-12-31
Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808

Tillgångar
Kassa, skattekonto
Interimsfordran
Bank
Summa tillgångar

Ingående
balans
2014-12-31
49
11 226
232 235
243 510

Utgående 		
balans		
2015-12-31
Not
49
12 066
210 870
222 985

1

							
Eget kapital och skulder
					
Eget kapital
139 663
140 146
Årets resultat
63 483
23 294
2
Leverantörsskulder
14 532
24 055
Övriga kortfristiga skulder
25 832
35 490
3
Summa skulder och eget kapital
243 510
222 985		
							
		
							
		
Not 1						
Kollekter
7 945
Förutbetald kostnad
4 121
12 066						
		
Not 2							
Av resultatet 2015 utdelades 23 000:- enl årsmötebeslut och 294:10 fördes till eget kapital.		
			
			
Not 3							
Skatter och sociala avgifter
11 861						
Yttre mission
23 629						
Svenska kyrkans internat. arbete
35 490
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Slutord
Vi lever i en oviss tid. Vad har 2016 i beredskap för oss?
För Kyrkan i Enebyberg kommer de diakonala utmaningarna att
fortsätta att engagera. Frågan om barn och ungdomar i gudstjänsten kommer att finnas på dagordningen, liksom eventuella
musiksatsningar som ett musikcafé, ett större musikevenemang och
mer musik i gudstjänsten. En viktig fråga är också att försöka hitta
alternativa former för studiet av andliga frågor.
Planeringen av det förestående 10-årsjubiléet den 16 okt har redan
börjat. Det finns all anledning att fira tio år av gott samarbete! Det
är alla hängivna medarbetare, anställda såväl som frivilliga, som
gjort och gör arbetet i Kyrkan i Enebyberg möjligt. Till dem alla
riktas ett stort och varmt tack.
Gud,
Hjälp oss att vadhelst vi verka
tjäna dig, men ock varann,
att tillsammans enigt stärka
det som bäst oss gagna kan.
Ge oss mod till ädel strid
i en hård och söndrad tid.
(Svensk psalm 291:2)

Enebyberg den 28 januari 2016
Samarbetsrådet inom Kyrkan i Enebyberg:

Bernt Anderberg
Bernt Anderberg

Elisabet Carlberg
Elisabet Carlberg

Inga von Corswant-Naumburg
Inga von Corswant-Naumburg

Niklas Fagerstrand Willy Ljungdell
Niklas Fagerstrand

Willy Ljungdell

Martin Ström
Martin Ström

Kerstin Torkelsson Ingegerd Wrette-Lundin
Kerstin Torkelsson

Ingegerd Wrette-Lundin
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