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Inledning

År 2016 firade Kyrkan i Enebyberg tioårsjubileum! 

I Kyrkobladets jubileumsnummer liknar kyrkoherde Staffan 
Hellgren samarbetet vid ett äktenskap: ”Som i alla relationer 
handlar även vårt äktenskap om att ge och ta och om att växa in i 
något tillsammans. Efter tio år under samma tak har vi lärt oss 
mycket om varandra, av varandra – och även om oss själva. Vi har 
genom åren hittat en trygghet och en förståelse för varandra och 
kan nu gå djupare in i samarbetet.”

Jubiléet firades i hela Träffpunkten under en jubileumsvecka (10–16 
oktober) och med öppet hus i alla verksamheter under lördagen 
med mottot ”Kom och se”. Firandet kulminerade under söndagen 
med högtidsgudstjänst och jubelkonsert. Det lyckade konceptet 
ledde till tanken på en årlig Träffpunktsdag. 

Under året har Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan på riksnivå 
ingått en ekumenisk överenskommelse, med främsta syfte att 
möjliggöra lokala avtal där teologiska förutsättningar för detta 
finns. Vi har för vår del konstaterat att vi uppfyller de krav som 
ställs och att våra grunddokument och stadgar håller.

Vid Kyrkan i Enebybergs årsmöte i februari antogs en 
Verksamhetsplan för 2016, där de viktigaste punkterna löd:

Under året vill vi
1. initiera en utvärdering av nuvarande gudstjänstordning
  Måluppfyllelse: Med tanke på att såväl Svenska kyrkan som   
  Equmeniakyrkan är i färd med att arbeta fram nya hand-  
  böcker har vi valt att avvakta med arbetet. Dock har vissa   
  liturgiska komplement tillkommit under året: Kristusljuset   
  lyser nu vid varje gudstjänst, och en enkel liturgisk kalender   
  anger för varje gudstjänst under året liturgisk färg och antalet  
  altarljus.

2. utarbeta en vision för Kyrkan i Enebyberg på längre sikt
  Måluppfyllelse: Under året har två möten arrangerats med   
  temat Kyrkan i Enebyberg om fem år – en framtidsvision.   
  Det visade sig att intresset för frågeställningen var tämligen   
  svagt (”Hälsan tiger still”), och samarbetsrådet beslutade   
  därför att lägga frågan på is.

Verksamhetsberättelse för 
Kyrkan i Enebyberg år 2016
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3. erbjuda Prata svenska-café varje torsdag under terminerna
  Måluppfyllelse: Ett prata svenska-café har under en stor del   
  av året funnits på torsdagar kl 11.30 – 14.00 (30 tillfällen).   
  Fjorton aktiva volontärer har hållit verksamheten i gång, med  
  stöd av Träffpunktens café. Under året har ca 780 personer 
  deltagit, uppdelat på 45 % gäster och 55 % volontärer.

4. erbjuda en kurs i existentiell hälsa
  Måluppfyllelse: Diakon Elisabeth Stenberg ledde under såväl   
  vår som höst en kurs/samtalskvällar i Existentiell hälsa. Se   
  nedan under Diakoni och volontärverksamhet.

5. vidareutveckla ungdomskörerna Raise Your Voice och    
 Juniorkören
  Måluppfyllelse: De båda ungdomskörerna under ledning av   
  Terese Fredenwall har fått fler deltagare under våren och   
  medverkat både i gudstjänster och i konserter. Se nedan 
  under Sång och musik.

6. varje termin anordna en internationell eftermiddag kring ett   
 aktuellt tema 
  Måluppfyllelse: Den 16 april anordnades en internationell   
  kväll med Kimy Konde som talade om ”Kongostaterna i 
  fokus”, den 10 september var temat ”Indien” med Lisbeth och  
  Deepak Dutt, och den 4 oktober berättade Astrid Roos Ydell   
  om ”Romer i Rumänien”.

I övrigt talar besökssiffrorna i vår kyrka sitt tydliga språk: Det är 
framför allt gudstjänsterna som samlar många besökare. 
Ungdomar efterfrågar predikningar som är riktade till unga. 
Barnföräldrar efterfrågar gudstjänster där barnen får bli mera 
synliga. Detta vill vi ta till oss, och en diskussion om förnyelse och 
utveckling av våra gudstjänster har påbörjats.

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.

Jenny Karlsson fick tjänsten som halvtidsanställd präst för 
Kyrkan i Enebyberg i slutet av 2014 men gick på föräldraledighet 
med Arne Wikström som vikarie. Jenny återkom sedan i början av 
2016. På den andra halvan av sin tjänst är Jenny doktorand.

Elisabeth Stenberg välkomnades som ny diakon i Kyrkan i 
Enebyberg den 22 augusti 2015. Elisabeth har sin huvudsakliga 
arbetsplats i Församlingens Hus i Danderyd och arbetar i 
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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 tillsvidare-
anställning på heltid.

Terese Fredenwall innehar sedan 2014-01-13 en timanställning 
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 och Juniorkören.

Personalen som tjänstgör i receptionen och caféet är anställd av 
Enebykyrkans församling och redovisas i dennas verksamhets-
berättelse.

Gudstjänster 
Varje söndag under året (med några få undantag) firas gudstjänst 
i Enebykyrkan kl. 11.00. Liksom tidigare år noterar vi att guds-
tjänstbesökarna är många, och även ”vanliga” söndagar har vi en 
gudstjänstfirande församling på mellan 60 och 140 personer. För 
första gången på flera år har dock besöksantalet minskat, från 4 784 
år 2015 till 4 179 i fjol. Även det totala deltagarantalet i de olika 
aktiviteterna i Enebykyrkan (de som annonseras i bl. a. kyrko-
bladet) har fått vidkännas en tillfällig (?) minskning. Så här ser de 
senaste fyra årens statistik ut:

2013 7 468 besökare
2014 7 870 besökare
2015 8 471 besökare
2016 8 237 besökare

Under året har följande gästande predikanter predikat i vår kyrka: 
Olle Alkholm, Stefan Andersson, Ebbe Andréasson, Bengt Ekelund, 
Sven Johannesson, Åke Jonsson, Eva-Lisa Kullberg, Ulrika 
Morazán, Larsåke W Persson, Lars Thillman och Arne Wikström. 

Som alltid har vi förutom våra anställda – pastor och präst – haft 
kollegor från Danderyds församling och pastorer tillhöriga 
Enebykyrkans församling som predikanter. De sistnämnda har i år 
varit Rut Casserfelt, Conny Elgström, Pär Hugosson och Ragnar 
Karlsson. Några lekmän från Kyrkan i Enebyberg har likaså 
predikat: Hans Torkelsson och Niklas Fagerstrand.
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Gudstjänsten på Trettondedag Jul och en övrig samling i september 
hade en särskild internationell prägel. På Trettondagen avslutas 
varje år Equmeniakyrkans internationella insamling. I år predikade 
Ulrika Morazán, ansvarig för Latinamerika i Equmeniakyrkan. 
Lisbet och Deepak Dutt berättade till bilder om sitt arbete i 
trakterna vid Himalayas sluttningar.

I gudstjänsten i Enebykyrkan under den ekumeniska böneveckan 
vecka 3 predikade sjukhuspastor Stefan Andersson. Han är avlönad 
av ett antal församlingar i vårt område, bl.a. av Enebykyrkans 
församling. Vid den avslutande ekumeniska gudstjänsten i 
Danderyds kyrka predikade fängelsepastor Susanne Rodmar, 
ansvarig för andlig vård i kriminalvården för församlingar utanför 
Svenska kyrkans församlingar.

Traditionsenligt hölls en särskild gudstjänst på Kristi himmelsfärds 
dag i samband med naturutflykt och fågelskådning i trakten av 
Häggeby. Familjen Widenbrant upplåter varje år sitt fritidshem för 
medhavd lunch och efterföljande gudstjänst. I år predikade Arne 
Wikström. Arne predikade också i en gudstjänst som följde på 
Evangeliska Östasienmissionens årsmöte under en helg i maj.

Under våren 2016 fortsatte Christina Molin att lägga schema för 
och genomföra andakter på Tallgårdens äldreboende. Vårt ansvar 
var varannan gudstjänst, dvs. tre gånger per termin samt under 
sommarmånaderna. Från och med hösten 2016 har vi helt överlåtit 
gudstjänsterna på Tallgården till Danderyds församling.

Barnvälsignelse enligt Equmeniakyrkans ordning har skett av fem 
barn under året. Dessa två välsignelseakter skedde  i samband med 
gudstjänsten i Enebykyrkan, liksom ett troendedop, då dopgraven 
för ovanlighetens skull kom till användning. Barndop i Svenska 
kyrkans ordning har skett vid tre tillfällen.

Barnens bibel har delats ut till femåringar vid två tillfällen under 
året: en gång under våren och en gång under hösten. Utdelandet 
sker som en gåva från Danderyds församling och är en del av 
församlingens dopuppföljningsarbete. 

Tre begravningsgudstjänster har hållits i Enebykyrkan enligt 
Equmeniakyrkans ordning.

Tacksägelse av avlidna tillhöriga Svenska kyrkan och boende i 
Enebyberg sker söndagar i gudstjänsten. Vid fyra tillfällen har 
tacksägelse hållits för medlemmar av Enebykyrkans församling.
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Övriga samlingar
Bibelstudier har hållits varannan tisdag under terminerna på 
dagtid. Deltagarantalet har varierat från fyra till tolv personer. 
Fr.o.m. hösten läser vi den kommande söndagens tre bibeltexter 
och samtalar kring dem. Ingen föranmälan krävs.

Liksom tidigare år inbjöds skolklasser vid påsk och jul att ta del av 
undervisning om helgernas bakgrund. Pastor, präst och ungdoms-
ledare har ansvarat för dessa lektioner. Sammanlagt besökte 
omkring 400 barn samt lärare/pedagoger kyrkan.

Söndagsskolan samlar ett antal barn varje söndag under 
terminerna. Under hösten bytte den namn till Söndagsklubben. 
Vårens avslutning hölls i Sätraängskyrkan. Höstterminens 
avslutning hålls sedan många år den tredje söndagen i advent, då 
Barnens adventsgudstjänst hålls med julspel i gudstjänsten och 
julfest vid fikat därefter.

Advent präglas av många hundra besökare i vår kyrka. Julmarknad 
lördagen före Första söndagen i advent, gudstjänst dagen därefter, 
lektioner om julen för skolbarn, nära tre hundra personer på 
julaftonens förmiddag och ett hundratal på julnattens midnatts-
gudstjänst – allt detta är uppskattade tillfällen för många att få 
besöka Enebykyrkan och ta del av glädje och högtid.

Varje vecka besöker Jenny Karlsson tillsammans med Johan 
Björling förskolan Enen för en kyrksamling. En tisdag i månaden 
hålls vardagsgudstjänst i kyrksalen. Från och med hösten 2017 
kommer allmänheten att bjudas in till dessa. Särskild inbjudan 
skickas till förskolor i Enebyberg. 

I oktober firade kyrkan i Enebyberg och Träffpunkten tio år av 
samarbete. Detta uppmärksammades med en jubileumsvecka, då 
husets många aktiviteter höll öppet hus för alla intresserade. Det 
blev ett uppskattat firande, som visade på rikedomen av aktiviteter 
och människor som ryms inom Träffpunktens väggar. En av 
kvällarna gästades vi av biskop Jonas Jonsson, som höll ett 
intressant föredrag om Nathan Söderblom och den ekumeniska 
rörelsens framväxt. Veckan avslutades med en jubileumshelg med 
bl. a. minikonserter, barnteater och helgsmålsbön. Utanför kyrkan 
bjöd scouterna på grillad korv. Under söndagen firade en fullsatt 
kyrka en jubileumsgudstjänst, där kyrkoherde Staffan Hellgren 
predikade och Enebykyrkans kör sjöng. Senare under eftermid-
dagen hölls en nästan lika välbesökt konsert (Jubeltoner) med 
Danderyds vokalensemble under ledning av Rikard Karlsson. 
Däremellan samtalade Hans Torkelsson från Kyrkan i Enebyberg 
och Olle Reichenberg från kommunen om de tio årens goda 
samarbete inom Träffpunktens ram.
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I vår serie Mitt liv och min tro höll journalisten Eric Schüldt en kväll 
i april ett engagerande föredrag, och i september gästades vi av 
tidigare riksdagsledamoten och ambassadören Eva Zetterberg, som 
berättade om sitt liv som Sveriges ambassadör i Chile och om sin 
kristna tro.

Livsglädje tillsammans har även i år en tisdageftermiddag varje 
månad inbjudit till ett omväxlande program med föredrag eller 
musik, samkväm och andakt. Diakon Elisabeth Stenberg inledde 
året med ämnet ”Existentiell hälsa – vad betyder det i mitt/ditt 
liv?”. Övriga medverkande under våren var pastor Bengt Kindbom 
som berättade om ”Människor jag mött”, Eva Wedin och Lage 
Wedin sjöng sånger i passionstid, och pastor Britt-Inger Berggren 
berättade om sin tid som officer inom Svenska Frälsningsarmén. 
Hösten började med ett program kring flyktingkrisen med Nils-
Erik Särnbrink som föreläsare. Vår präst i Kyrkan i Enebyberg, 
Jenny Karlsson, presenterade sig under rubriken ”Från bönhuset 
vid vägens ände till torget i världens mitt”, och journalisten Ragni 
Lantz berättade under ämnet: ”Så minns jag Martin Luther King”. 
En stämningsfull adventssamling med kyrkosångaren Anders 
Andersson avslutade året i Livsglädje tillsammans. 

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 etthundra 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 om Kina av Anneli Sköld och Roland Föreland och till 
missionsmöte med Gunvor Ljunggren och det tidigare prästparet 
i Mariakyrkan Magnus och Mick Lidbeck.

Diakoni och volontärverksamhet
Diakoni och volontärverksamhet går hand i hand i vår gemenskap. 
Många frivilliga utför arbete inte bara i gudstjänster, i söndags-
skolan, i styrelser och i andra mera synliga sammanhang; mycket 
av det arbete som sker märks inte av andra. Det kan gälla besök hos 
de äldsta som inte kan komma till kyrkan, sjukhusbesök, telefon-
samtal, besök vid skilda högtider/födelsedagar, vid studentfiranden 
eller kanske när ett barn fötts.

7



Våra volontärer städar kyrkan, serverar kaffe både vid kyrkkaffen 
och i kyrkans café kvällstid samt utför väldigt många andra 
skiftande insatser som inte alla kan räknas upp. Enebykyrkans 
pastor och föreståndare har tillsammans med vice församlings-
föreståndare och en stor besöksgrupp ansvar för att besöka sjuka 
och göra hembesök av andra anledningar samt att hålla kontakt 
med dem som inte kan komma till kyrkan. Vid jultid gör besöks-
gruppen hembesök med en julblomma till ett trettiotal hem.

Hösten 2015 startade Enebykyrkans församling ett Prata svenska-
café, som snabbt blev omtalat och välbesökt. Det har under året 
engagerat många volontärer, andra svenska besökare som sökt nya 
kontakter och vänner och nyanlända som vill lära sig mer om 
Sverige och det svenska språket. Cafeéts öppettider har varit varje 
torsdag kl. 11.30 – 14.00 med sommaruppehåll juni–mitten av 
september och med julledigt från 15 december. På initiativ från 
Cecilia Sylten har Stora Coop i Enebyängen ända sedan starten 
skänkt bröd och kaffe och fortsatt med det hela 2016. Receptionen 
har hjälpt till med kaffe, te, ost, smör och grönt pålägg. Personalen 
där har också efter varje cafédag ansvarat för disken.

Målsättningen för caféverksamheten har varit:

 –  att prata tillsammans och fika tillsammans
 –  att ge information om Sverige och svenskarna
 –  att hjälpa till med läxor och annat efter behov
 –  att vara behjälplig i kontakten med myndigheter
 –  att sjunga svenska sånger

Under hösten tillkom den s. k. kvarten. En volontär berättade i 
ca 15 minuter om något typiskt ”svenskt”, alltifrån kräft- och 
surströmmingskalas till vintersporter och allemansrätten. De tre 
påskborden, som Christina Molin använder i sin undervisning om 
påsken för skolelever, demonsterades också för Prata svenska-
caféets gäster. Sammanlagt hade caféet under hösten ca 780 
besökare, fördelat på 45 % gäster och 55 % volontärer.

Under hösten ledde diakon Elisabeth Stenberg samtalskvällar om 
Existentiell hälsa med 10–12 deltagare. Samtalen tog sin 
utgångspunkt i ett studiematerial, utarbetat av Studieförbundet 
Vuxenskolan i samarbete med Cecilia Melder, präst och teol dr i 
religionssociologi. Samtalsserien handlar om vad som är viktigt i 
livet, vad det är som ger livet mening och vad som ger kraft och 
energi. 

Kyrkan i Enebyberg har även i år erbjudit seniorgymnastik och 
qigong för äldre en gång i veckan.
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Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsverksamheten har under året utgjorts av 
söndagsskola, scoutverksamhet, tonårsgrupp, en ungdomskör och 
en juniorkör. Verksamheten bedrivs av föreningen Equmenia 
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 2016. 
Se i övrigt under rubrikerna Gudstjänster och Sång och musik.

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 under året medverkat i tretton gudstjänster och givit två 
konserter.

Körens vårkonsert den 25 maj lockade 93 åhörare. Ingunn 
Ligaarden satt vid flygeln och Hans Torkelsson höll ett uppskattat 
kåseri.

Under jubileumsveckan vid Enebykyrkans 10-årsjubileum hade 
kören öppet hus både på sin ordinarie repetitionstid och på 
lördagen, då man tillsammans med ett tiotal deltagare övade på 
fyrstämmiga psalmer ur psalmboken. Vid högtidsgudstjänsten den 
16/10 ackompanjerades kören av organist Anders Ölund samt Jenny 
Karlsson på flöjt.

Den 30 oktober åkte Enebykyrkans kör på en liten miniturné till 
Hässelby Missionskyrka, där man medverkade vid söndagsguds-
tjänsten.

Vid den välbesökta julkonserten den 18 december (250 åhörare!) 
medverkade förutom Enebykyrkans kör ungdomskören Raise Your 
Voice och Juniorkören med sin ledare Terese Fredenwall och med 
Carl Nygren vid pianot. Solist ur kyrkokören var Lotta Kavtaradze. 
Jenny Karlsson höll ett underfundig kåseri om stjärnan, förutom 
att hon tillsammans med pianisten Ingunn Ligaarden på flöjt 
ackompanjerade kyrkokören i Anders Öhrwalls Trettondagsmusik. 
I stället för inträde togs en kollekt upp till förmån för Equmenia-
kyrkans internationella arbete, och den inbringade 5 200 kr. 

Körens sista framträdande under året skedde vid julnattens 
gudstjänst. Körens suveräne altmeister Ragnar Karlsson var solist i 
Adams Julsång.
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Enebykyrkans ungdomskör Raise Your Voice har letts av Terese 
Fredenwall med Carl Nygren vid flygeln. Förutom i julkonserten 
medverkade kören i tre gudstjänster, bl.a. vid den ekumeniska 
gudstjänsten i Danderyds kyrka den 24 januari. Juniorkören 
medverkade också i tre gudstjänster. Den 23 maj hade båda körerna 
sin egen vårkonsert med 76 åhörare. 

Gästande körer och solister
Kyrkan gästades den 15 maj av 1st Garden Gospel från Hässelbys 
Missionskyrka. Kören framförde körmässan ”Resa mellan tvivel 
och tro” under Anna Birgerssons ledning. 

”Jubeltoner” var rubriken på den konsert som fick sätta punkt för 
jubileumsfirandet den 16 oktober. Danderyds Vokalensemble, 
blockflöjtisten Kristine West och en barockorkester leddes av 
Rikard Karlsson i ett brett program, med musik från Vivaldi till 
Lina Sandell.

Danderyds kyrkokör under ledning av Rikard Karlsson höll en 
välbesökt julkonsert i Enebykyrkan söndagen den 11 januari.

Förutom kyrkans egna solister, Terese Fredenwall, Ragnar Karlsson, 
Lotta Kavtaradze, Eva Wedin och Lage Wedin, har följande sång-
solister medverkat i gudstjänsterna: Lina Forssmed, Malin 
Hubertsson, Linda Saarnak, Cathrin Sjöström och Anna Styrud. 
Tenoren Anders Andersson sjöng advents- och julsånger vid 
decemberträffen med Livsglädje tillsammans. Ackompanjerade 
gjorde Lage 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 Johan 
Björling, Kerstin Evén, Rikard Karlsson, Ingmari Landin, Carl 
Nygren, Yvonne Rosell, Göte Widlund och Anders Ölund spelat vid 
olika gudstjänster.

Representantskapet
Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs högsta beslutande 
organ och utses av moderförsamlingarna med femton ledamöter 
vardera från Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i 
Danderyd. Förutom att behandla beslutsfrågor fungerar represen-
tantskapet som ett informations- och avstämningsorgan.

Följande personer var under 2016 ledamöter i representantskapet:

Från Enebykyrkans församling: Bernt Anderberg, Katarina 
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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 Heimer, Eva Lannerö, Per-Ove 
Lannerö, Mona Lundh, Helena Nyholm, Eva Olinder, Krister 
Olinder, Marianne von Porat, Lena Strååt, Inger Ericson Ström, 
Martin Ström, Cecilia Sylten och Ingegerd Wrette-Lundin.

Ordförande har varit Hans Torkelsson med Elisabet Carlberg som 
vice ordförande. Sekreterare har varit Evert Fredenwall och kassör 
Willy Ljungdell.

Representantskapets möten spelar en viktig roll för förankringen av 
det gemensamma arbetet hos 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 moder-
församlingarna närvaro- och yttanderätt vid representantskapets 
möten, vilket även utnyttjas och leder till en breddad debatt.

Representantskapet samlades till sammanträde den 23 februari och 
den 16 november.

Vid årsmötet den 23 februari behandlades för årsmöte stadgeenliga 
ärenden. En verksamhetsberättelse för 2015 godkändes och en 
verksamhetsplan och budget för Kyrkan i Enebyberg 2016 antogs. 
Information lämnades om det pågående arbetet i Samarbetsrådet.

Vid mötet den 16 november informerades om den pågående och 
planerade verksamheten och om Kyrkan i Enebybergs ekonomi. 
Särskilt informerades om Träffpunkt Enebybergs 10-årsjubileum, 
om Prata svenska-caféet och om det genomförda uppföljnings- och 
utvärderingsmötet med de båda moderförsamlingarna. Vidare 
redogjordes för förberedelserna inför kommande årsmöte.

Protokollen från representantskapets möten finns tillgängliga på 
Kyrkan i Enebybergs hemsida. 

Samarbetsrådet
Samarbetsrådet är representantskapets verkställande utskott och 
består av fyra ledamöter från vardera moderförsamlingen. 
Rådet har under året utgjorts av Bernt Anderberg, Niklas 
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Fagerstrand, 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.

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

Ständigt adjungerade har varit de anställda Christina Molin, pastor 
och samordnare, Jenny Karlsson, präst, Elisabeth Stenberg, 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.

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

• Verksamhetens innehåll och former
 - Kyrkan i Enebyberg 10 år. Jubileumsprogram och utökat   
  kyrkoblad.
 - Arbetet med ett förslag till en framtidsversion, Kyrkan i   
  Enebyberg om fem år lades på is p. g. a. klent intresse i 
  församlingen.
 - Utgivning av Arne Wikströms postilla.
 - Liturgisk kalender och tänt Kristusljus.
 - Orgelbyte. Ett förslag om att byta ut Enebykyrkans orgel mot   
  den orgel som tidigare fanns i Mariakyrkan men nu står i   
  Sätraängskyrkan gick om intet.
 - Gemensam konfirmation? Frågan skjuts på framtiden.   
  Bibelstudium för ungdomar föreslås.
 - Reformationsjubiléet 2017 kommer att uppmärksammas med  
  föreställningen ”Luther - död eller levande?” med Per Ragnar.

•  Uppföljning och utvärdering av verksamheten inkl. budget
 - Ett uppföljnings- och utvärderingssamtal med de två moder-
  församlingarna hölls den 12 november i Församlingens Hus.
 - Beslut att föreslå representantskapet att fördela årets överskott  
  på 23 000 kr enligt principen 80/20 togs.

•  Fastställande av kollekter och kollektdagar
 Varje församling beslutar om fem kollektdagar vardera. Under   
 2016 togs kollekter upp enligt följande:
 Equmeniakyrkan (Enebykyrkans församling)
 • Pastors- och diakonutbildningen vid THS
 • Equmenia Danderyd-Täby
 • Equmeniakyrkans arbete i Sverige
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 • Ungdomsorganisationen Equmenia
 • Equmeniakyrkans internationella arbete

 Svenska kyrkan (Danderyds församling)
  • Unga kvinnors värn
  • Vänförsamlingen i Moshi
  • Vänförsamling i Vestiena
  • Diakonin i Danderyds församling
  • Ny gemenskap

 Gemensam/delad kollekt under 2016
  • Evangeliska Östasienmissionen
  • Världens barn

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. Höstnumret var denna gång dubbelt så tjockt som vanligt 
och innehöll åtta sidor om vår samarbetskyrkas tioåriga historia. 
Här beskrevs hur allting började, viktiga händelser under de tio år 
som gått skildrades i text och bild, och här fanns också tankar 
kring Kyrkan i Enebybergs framtid.

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 Kyrkan i Enebyberg, 
dess ungdomsarbete, kör- och musikliv, café och personal. Här 
hittar man också grunddokument och stadgar för Kyrkan i 
Enebyberg samt 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.

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 2 545 besök på 
sidan, vilket innebär i snitt sju besök om dagen. Detta är väsentligt 
färre än under tidigare år, och någon förklaring till detta har vi inte. 
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Kanske har de som söker information om Kyrkan i Enebyberg lärt 
sig att gå direkt till vår hemsida?

Under året har vi gett ut en postilla! När Arne Wikström slutade 
sin tjänst i Kyrkan i Enebyberg framkom önskemål om att få ta del 
av några av hans under åren hållna predikningar. Arne valde ut 25 
av sina predikningar, och dessa formgavs av Martin Ström och 
Per-Ivar Glaser. Postillan trycktes i 100 exemplar och såldes för 100 
kr styck. När ca 60 exemplar sålts var alla produktionskostnader 
täckta. Överskottet för resten av upplagan tillföll enligt Arnes öns-
kemål Evangeliska Östasienmissionen.

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 528 278 kr (föregående år 648 421 
kr). Bidraget från Danderyds församling var liksom tidigare år 
140 000 kr. Julmarknaden inbringade 97 335 kr (97 036 kr), varav 
20 % av nettot eller 18 242 kr (18 118 kr) gick till Equmenia 
Danderyd-Täby som erkänsla för insatserna under julmarknaden. 
Intäkterna används till att bekosta våra verksamheter såsom 
gudstjänster, musikliv och det diakonala arbetet.

De båda moderförsamlingarna har som tidigare ställt personal och 
lokaler till förfogande. Totalt har vi under året betalat 43 985 kr 
(66 745 kr) till medverkande, gett ut fyra nummer av kyrkobladet 
till en kostnad av 82 333 kr (80 359 kr) och bekostat städning för 
45 064 kr (43 111 kr). Den totala kostnaden för verksamheten under 
året var 367 744 kr (508 654 kr). I dessa siffror ingår inte kollekter 
till annan verksamhet eller anslag till musiker i Enebykyrkans 
församling. 

En förklaring till att årets intäkter och utgifter var väsentligt lägre 
än året innan är att någon konfirmationsundervisning inte ägde 
rum under 2016.

Kyrkan i Enebyberg redovisar för året ett överskott på 46 038 kr 
(23 294 kr). Samarbetsrådet har enhälligt beslutat att föreslå 
representantskapet att 36 800 kr överförs till Enebykyrkans 
församling och 9 200 kr till Danderyds församling, fördelat enligt 
en tidigare principöverenskommelse om 80/20 %.
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I en annan principöverenskommelse har de båda moderförsamling-
arna 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 vänförsamling-
arna Vestiena i Lettland och Moshi i Tanzania, till Diakoni i 
Danderyd, till Unga kvinnors värn samt till Ny Gemenskap. I 
samband med ekumeniska böneveckan togs en kollekt upp till 
Sveriges Kristna Råd. Vid Evangeliska Östasienmissionens årsmöte i 
Enebykyrkan delades kollekten mellan EÖM och Kyrkan i 
Enebyberg. Dessutom beslutades att en kollekt under hösten skulle 
delas mellan Världens barn och Kyrkan i Enebyberg. Till dessa 
särskilda ändamål samlades under året in totalt 73 736 kr 
(76 573 kr). 
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Resultaträkning 2016-01-01 – 2016-12-31
samt förslag till budget för 2017
Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808

     Förslag
 Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget
Intäkter 2016 2016 mot budget 2015 2017

Veckooffer 124 841 137 000 -12 159 137 013 137 000
Kollekter till särskilda ändamål 73 736 76 000 -2 264 76 573 76 000
Servering 58 917 62 000 -3 083 61 980 62 000
Julmarknad 97 335 97 000 335 97 036 97 000
Fast bidrag från Sv kyrkan i Danderyd 140 000 140 000 0 140 000 140 000
Övriga intäkter 22 544 25 000 -2 456 25 674 25 000
Intäkter författarkvällar/konfirmation 2 430 10 000 -7 570 103 410 10 000
Försäljning bokbord 975 3 000 -2 025 6 735 3 000
Bidrag flyktingarbete 7 500  7 500  
Ränteintäkter 0 0 0 0 0
Summa verksamhetens intäkter 528 278 550 000 -21 722 648 421 550 000
     
Kostnader          

Anslag musiker Enebykyrkans församling 40 000 40 000 0 40 000 40 000
Anslag SMU julmarknaden 18 242 18 000 242 18 114 18 000
Kollekter till särskilda ändamål 74 496 76 000 -1 504 76 473 76 000
Konserter  11 500 20 000 -8 500 3 900 20 000
Omkostnader musikverksamheten/noter 12 590 10 000 2 590 18 215 12 000
Föredrag o dyl 15 978 25 000 -9 022 25 395 30 000
Städning inkl material 45 064 45 000 64 43 111 45 000
Blommor, ljus, nattvard 10 575 10 000 575 3 956 10 000
Inköp servering 9 525 9 000 525 8 582 9 000
Verksamhetskostnader 
inkl. konfimandunderv 18 746 20 000 -1 254 161 729 20 000
Prata svenska-café 10 892 36 000 - 25 108 6 210 15 000
Marknadsföring julmarknaden 6 124 5 000 1 124 6 465 6 000
Reparation och underhåll instrument 1 250 3 000 -1 750 0 3 000
Annonsering/information 87 793 75 000 12 793 80 359 84 000
Tryckkostnader/kontorsmaterial 31 649 32 000 -351 30 639 32 000
Telefon/datakommunikation 20 543 20 000 543 18 972 20 000
Porto 294 500 -206 252 500
Bankkostnader 2 125 1 500 625 1 342 2 500
Predikanter, föreläsare o solister 32 485 65 000 -32 515 37 965 65 000
Reseersättning 1 745 2 000 -255 3 203 2 000
STIM och medlemsavgifter 3 111 6 000 -2 889 4 705 6 000
Prenumerationer o böcker 4 500 3 000 1 500 4 079 4 000
Böcker bokbord 2 575 3 000 -425 6 617 3 000
Väntjänsten 15 424 15 000 424 12 892 17 000
Livsglädje tillsammans 5 014 10 000 -4 986 11 952 10 000
Summa verksamhetens kostnader 482 240 550 000 -67 760 625 127 550 000
     
Årets resultat 46 038 0 46 038 23 294 0
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Balansräkning 2016-12-31

Kyrkan i Enebyberg, organisationsnummer 802432-5808

 Ingående Utgående   
 balans balans Not
Tillgångar 2015-12-31 2016-12-31 
   
Kassa, skattekonto 49 49  
Interimsfordran 12 066 14 555 1
Bank 210 870 231 148
  
Summa tillgångar 222 985 245 752  
        
 
Eget kapital och skulder
       
Eget kapital  140 146 140 441  
Årets resultat 23 294 46 038 2
Leverantörsskulder 24 055 18 614  
Övriga kortfristiga skulder 35 490 40 659 3

Summa skulder och eget kapital 222 985 245 752  

Not 1      
Kollekter 14 555     
 
    
Not 2     
Av resultatet 2016 föreslås att 46 000 kr delas ut enl. tidigare princip och att 37:90 kr förs till eget kapital. 
        
  
Not 3       
Skatter och sociala avgifter 8 133       
Yttre mission 32 526       
 
 40 659       
 



Slutord
Den 12 november hade representanter för de två moderförsam-
lingarna ett uppföljnings- och utvärderingssamtal med anledning 
av att tio år förflutit sedan Kyrkan i Enebyberg bildades. Med 
anspelning på sin artikel i kyrkobladets jubileumsnummer om 
samarbetet som ett äktenskap sa kyrkoherden: ”Vi kan vara stolta 
över att vi nu firar 10-årsjubileum. Jag förnyar gärna våra löften och 
ser fram emot en fortsatt framtid som gifta”. Diskussionen vid 
mötet ledde fram till följande frågeställningar att ta itu med 
framöver:

 - Hur ser successionen i rekryteringen ut?
 - Hur bygger vi gudstjänst?
 - Hur fånga barn och unga?
 - Hur kan vi få barnfamiljer att intressera sig för kyrkans   
  övriga verksamhet?
Utmaningarna fortsätter att sporra oss!

Till alla hängivna medarbetare, anställda såväl som frivilliga, som 
gjort och gör arbetet i Kyrkan i Enebyberg möjligt, riktas ett stort 
och varmt tack!

Med hjärtats tillit att Guds goda krafter
beskyddande och trofast kring oss står,
vill vi tillsammans leva dessa dagar
och tacksamt ta emot den tid vi får.

I goda makters underbara omsorg
vi väntar lugnt, vadhelst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.

(Dietrich Bonhoeffer, Psalmer i 2000-talet)

Enebyberg den 25 januari 2017

Samarbetsrådet inom Kyrkan i Enebyberg:

Bernt Anderberg Elisabet Carlberg 

Bernt Anderberg Elisabet Carlberg

Inga von Corswant-Naumburg
Inga von Corswant-Naumburg

Niklas Fagerstrand Willy Ljungdell Martin Ström
Niklas Fagerstrand Willy Ljungdell Martin Ström

Kerstin Torkelsson Ingegerd Wrette-Lundin
Kerstin Torkelsson Ingegerd Wrette-Lundin
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