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Protokoll fört vid möte med Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg
Tidpunkt: Tisdagen den 20 november 2012 kl. 19.00-20.45
Lokal: Enebykyrkan vid Eneby Torg
Närvarande ledamöter för Representantskapet
Katarina Anderberg, Elisabet Carlberg, Inger Ericson Ström, Eva Eriksson, Evert Fredenwall,
Stefan Grönqvist, Zara Hedlund, Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, Willy Ljungdell, Allan
Nilsson, Helena Nyholm, Krister Olinder, Marianne von Porat, Kurt Sköld, Martin Ström,
Cecilia Sylten, Carl-Åke Söderberg, Hans Torkelsson, Kerstin Torkelsson, Olof Ward, Sölve
Widenbrant och Ingegerd Wrette-Lundin.
.
I tjänsten: Christina Molin, Inessa Rejer och Arne Wikström.
Övriga: Från moderförsamlingarna deltar ytterligare två intresserade medlemmar.
1 § Inledning
Hans Torkelsson tar som utgångspunkt för inledningen en bild av ett hus med tre våningar där
den översta våningen har den bästa utsikten. Vår uppgift är att ”gå upp till översta våningen”
och genom vår religion visa andra på tro, nåd, lovsång och bön.
Mötet förklaras därefter öppnat.
2 § Upprop av närvarande ledamöter i Representantskapet
Elisabet Carlberg förrättar upprop av Representantskapets ledamöter och av förteckningen
ovan framgår vilka som är närvarande.
3 § Mötesfunktionärer
Hans Torkelsson fungerar som ordförande för mötet och Allan Nilsson som sekreterare. Att
justera protokollet utöver ordföranden väljs Carl-Åke Söderberg.
4 § Mötets utlysande
Representantskapet beslutar att mötet är utlyst på ett stadgeenligt sätt.
5 § Dagordning
Representantskapet beslutar att godkänna förslaget till dagordning.
6 § Verksamhetsfrågor
Christina Molin ger information om verksamheten i KIE och bl.a. följande framkommer:
•

Kyrkbladet 4/12 håller på att distribueras till närmare 6 000 brevlådor i närområdet till
Enebykyrkan och till de södra delarna av Täby. I detta nummer har vår ungdomsledare
Frida Molneryd skrivit en intressant ”insidesartikel”.

•

Författarkvällen med Göran Rosenberg den 5 oktober var mycket välbesökt.170
personer kom till denna samling.

•

Under temat ”Mitt liv och min tro” hade vi den 2 oktober besök av Peter Örn. Ett
intressant besök med samma tema blir det den 7 februari 2013 då Markus Birro
kommer till vår kyrka.
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•

Även i år kommer skolorna i Enebyberg att ha samlingar i vår kyrka inför julen.

•

Det kan konstateras att gudstjänsterna samlar mycket folk. Det är inte ovanligt med
100-110 besökare på en ”vanlig” söndag.

•

Enebykyrkans församling har under hösten fått hälsa tre nya medlemmar välkomna
vilket är glädjande.

Arne Wikström anger att konfirmationsundervisningen i Enbykyrkan har påbörjats. Fem
pojkar deltar i denna undervisning och det är fem ledare för verksamheten. Ett läger för
gruppen är planerat att ske under maj månad 2013.
Arne nämner även att det på Allhelgonadagen tändes ljus för de under året avlidna
medlemmarna i Svenska kyrkan (boende i Enebyberg) samt för de avlidna medlemmarna i
Enebykyrkans församling. Sammanlagt 54 ljus tändes och många anhöriga till de avlidna
kom till kyrkan denna dag.
7 § Information av valberedningen inför årsmötet
Cecilia Sylten meddelar att valberedningens arbete för KIE har påbörjats och fortskrider
planenligt. Man kommer inom kort att träffa Nils-Olof Tägt, som är valberedare för
Enebykyrkans församling, för att samordna arbetet.
8 § Musikrådet
Förslag föreligger från Samarbetsrådet om att avveckla musikrådet. Som skäl för
avvecklingen anges bl.a. att vår musikledare Johanna Ek har fått mera tid och kan ägna sig åt
samordning av musiklivet i församlingen. Dessutom har mycket av rådgivningen om
musiklivet i församlingen allt mer överlåtits till Samarbetsrådet. Musikrådet har därför fått en
allt mer underordnad roll.
Representantskapet beslutar, i enlighet med Samarbetsrådets förslag, att avveckla
musikrådet.
9 § Ekonomirapport
Willy Ljungdell ger en rapport över det ekonomiska utfallet för tidsperioden 2012-01-012012-11-15 för KIE. Av rapporten framkommer att ett visst underskott föreligger. Detta beror
främst på högre kostnader än föregående år för kallade predikanter, föreläsare och solister
samt för notinköp. Veckooffer samt inkomster vid servering har även minskat något jämfört
med föregående år. Willy ser dock inget anmärkningsvärt i underskottet.
Ordföranden riktar ett tack till Willy Ljungdell för hans arbete med ekonomin för KIE.
Av bilaga 1 till detta protokoll framgår den ekonomiska sammanställningen över utfallet per
2012-11-15.
10 § Öppet samråd om verksamheten inför arbete med budget och verksamhetsplan för
2013
Ordföranden lämnar ordet fritt för inlägg och kommentarer med anledning av verksamheten i
KIE. 11 personer tar tillfället att framföra värdefulla synpunkter. Nedan ges, uppdelat i några
huvudrubriker, ett sammandrag av de framförda synpunkterna.
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Gemenskapen
Det är känt att vår kyrka präglas av en god gemenskap. Men denna gemenskap kommer inte
av sig själv. Det är viktigt att vi som är ”hemtama” verkligen ser alla nya som kommer och
hälsar på dessa så att de känner sig välkomna. Viktigt är även att försöka nå
alla de nyinflyttande som har kommit genom utbyggnaden av Eneby torg.
I ett inlägg påpekas det faktum att vi behöver vara uppmärksam på att kyrkan blir allt mer
viktig då människan ”söker något utanför sig själv”. Hur fångar vi upp detta?
Det diakonala inslaget i KIE är även viktigt då det finns personer som behöver särskild hjälp
och tröst i svåra situationer.
Engagemang
Det är viktigt att vi i de båda moderförsamlingarna engagerar oss i verksamheten.
Engagemanget kan ske på många olika sätt allt från ungdomsarbete till äldreverksamhet.
I ett inlägg anges att det är för få från Svenska kyrkan i Danderyd (boende i Enebyberg) som
kommer till våra gudstjänster. Om det blir naturligt att de så kallade kyrkliga förrättningarna
sker i Enebykyrkan, kommer nog fler att hitta också till gudstjänsterna - om de blir sedda och
väl mottagna. Vilket förstås är ett ansvar för oss alla.
Ungdomarna
Skall kyrkan överleva på sikt behöver vi satsa på ungdomarna. En föryngring av de aktiva i
vår kyrka är angelägen. Ungdomarna behöver därför få plats i gudstjänsten. Även gudstjänster
med musikval och predikan som är inriktad på ungdomsgruppen (ungdomsgudstjänster)
behöver finnas. När det gäller barnen i förskolan Enen bör man bättre ta till vara möjligheten
att få med dessa i barnarbetet i vårt SMU.
Kerstin Torkelsson, som är ordförande i Enebykyrkans församling, anger att man i såväl
församlingsstyrelsen som i Samarbetsrådet har diskuterat hur vi kan göra gudstjänsterna mera
tillgängliga för barn och ungdomar.
Sara Hedlund, som är ordförande för SMU, anger att man inom SMU har diskuterat att man
direkt efter gudstjänsten kan ha en samling s.k. ”häng” för ungdomar för att därmed få flera
ungdomar att komma till söndagens gudstjänster.
Ordföranden påminner om att Svenska kyrkan för länge sedan gjort vägvalet att erbjuda
barnarbete genom Kyrkans förskola. Arbetet är mycket uppskattat och förskolan Enen finns
med i Enebykyrkan genom Arne Wikströms särskilda omsorg om detta arbete. Planerna på ett
närmare samarbete mellan SMU och Kyrkans Unga har inte förverkligats. Båda
verksamheterna utvecklas väl men var för sig.
Dialog
I ett inlägg framförs önskemål om att det i KIE bör ordnas särskilda tillfällen för dialog om
frågor där olikheter i synen på en fråga föreligger. Som ett ämne för en sådan dialog nämns
den nu så aktuella Israel/Palestina frågan.
Ny församling
Christina Molin tycker att det är fel att man endast hör att kyrkan i Sverige tappar
medlemmar. Det finns i dag många levande församlingar och här kan nämnas församlingen
Hillsong som samlas på Nalen i Stockholm och som har fyra gudstjänster varje söndag för att
få plats med alla besökare. Vid senaste mötet med ekumeniska rådet i Danderyd/Täby
meddelades att en ny församling har bildats i Täby med namnet Betel i Arninge.
Christina menar att det i massmedia även bör uppmärksammas det positiva som händer i
kyrkorna.

4
.
11 § Kommande sammanträden
Representantskapet beslutar om följande sammanträden under 1:a halvåret 2013
•

Årsmöte för KIE ska avhållas tisdagen den 19 februari 2013 kl. 19.00 i
Enebykyrkan

•

Representantskapsmöte ska avhållas tisdagen den 16 april 2013 kl 19.00 i
Enebykyrkan

12 § Avslutning
Sammanträdet förklaras avslutat.
13 § Andakt
Christina Molin ger några tankar om vikten av att ägna tid åt varandra och med Gud. Hon
läser därefter några verser ur psalm 139 i Psaltaren och leder oss avslutningsvis i bön.
Vid protokollet

Justeras:

Allan Nilsson

Hans Torkelsson
Carl-Åke Söderberg
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Bilaga 1 tillhörande protokoll fört vid sammanträde den 20 november 2012 med
Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg

Kyrkan i Enebyberg
Organisationsnummer 802432-5808

Resultaträkning
2012-01-01 - 2012-11-15
Intäkter
Veckooffer
Offer - särskilt ändamål
Servering
Julmarknad
Fast bidrag fr Sv kyrkan Danderyd
Övriga intäkter
Försäljning bokbord
Deltagaravg körresa
Ränteintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Utfall

Utfall

HelårsBudget

121115
102 855
42 904
46 189
1 254
105 000
33 345
5 067
29 600
0
366 214

111115
108 027
32 293
49 540
795
105 000
78 322
2 945

2012
130 000
68 000
56 000
85 000
140 000
30 000
3 000

0
376 922

3 000
515 000

30 000
0
43 904
42 532
13 007
11 079
4 375
19 513
0
3 927
5 555
12 313

40 000
0
32 293
19 382

40 000
17 000
68 000
10 000

3 300
18 472
19 984
0
7 595
6 883
16 734

1 250
3 224
4 875
47 032
25 231
14 936
705
1 190
74 857
1 653
1 332
6 152
0
11 240

2 079
3 158
6 113
47 892
31 452
11 251
294
1 016
40 251
6 161
4 380
2 253
1 918
5 716

379 882
-13 668

328 577
48 345

7 000
20 000
27 000
5 000
9 000
10 000
30 000
4 000
3 000
2 000
4 000
66 000
37 000
20 000
1 000
1 000
91 000
5 000
4 000
4 000
2 000
12 000
3 000
502 000
13 000

Kostnader
Anslag Enebykyrkans församling
Anslag SMU julmarknaden
Kollekter till särskilt ändamål
Körresa/konsert
Noter
Omkostnader musikverksamheten
Forum Enebykyrkan
Städning inkl material
Förbrukningsinventarier
Blommor, ljus, nattvard
Inköp servering
Verksamhetskostnader
Marknadsföring julmarknad
Rep och underh instrument
Resekostnader
Annonsering
Kyrkoblad
Tryckkostnader/kontorsmaterial
Telefon/datakommunikation
Porto
Bankkostnader
Predikanter, föreläsare o solister
STIM och medlemsavgifter
Prenumeration och böcker
Böcker bokbord
Representation
Väntjänsten, Livsglädje
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Årets resultat

