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JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia Danderyd-Täby delar denna bekännelse från 

Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Genom vår verksamhet vill vi föra 

evangelium om Jesus Kristus till barn och unga. 

Under 2017 har föreningen haft 34 medlemmar varav 24 var i åldern 7-25 år. Under 2017 

deltog 78 personer i föreningens aktiviteter, av dessa var 62 i åldern 7-25 år. 

Verksamheten leds av styrelsen, som under 2017 har bestått av:  

Bernt Anderberg, ordförande  

Fredrik Lann, vice ordförande  

Birgit Anderberg, kassör  

Frida Dalenbring, ledamot 

Alice Casserfelt, ledamot 

Rasmus Georgi-Hemming, ledamot   

Camilla Nilsson, ledamot  

Zackarias Lundberg, ledamot  

Stina Sandvall, ledamot 

Terese Fredenwall, ledamot  

Manoj Kumar (adjungerad)  

Mari Johnsson (adjungerad) 

  

Vi lägger ännu ett verksamhetsår till handlingarna och kan med tacksamhet blicka tillbaka på 

många goda och roliga möten.   

Vår ungdomsledare Manoj Kumar som arbetat hos oss sedan våren 2014 slutade i augusti för 

att flytta till Söderköping för att ta sig an en ny roll som församlingsassistent. 

Rekryteringsprocessen för att finna en ny ungdomsledare påbörjades och vi kunde i slutet av 

oktober hälsa Mari Johnson välkommen som ungdomsdiakon i församlingen.   

Ledarsituationen har även i år varit ansträngd. I slutet av året kom läget inom scout att bli så 

ansträngt att vi även diskuterade om vi har möjlighet att fortsätta bedriva scoutverksamhet på 

det sätt vi gjort fram tills des. UR författade ett brev som gick ut till församlingen med upprop 

om frivilliga ledare till scoutgruppen. Gensvaret var gott och vi beslutade köra vidare under 

vårterminen. Vi kommer bevaka situationen under 2018 och se vad vi kan göra för att locka 

ytterligare ledare till barn- och ungdomsverksamheten. 

Som framgår av denna verksamhetsberättelse är det många ledare som lägger mycket tid och 

stort engagemang i sina ledaruppdrag. Tack vare alla dessa insatser kan vi nu summera och ta 

del av några av alla de möten och aktiviteter vi haft under 2017. Ett stort och innerligt TACK 

till er alla!     

 

Bernt Anderberg  

Ordförande Equmenia Danderyd-Täby  
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Söndagsskolan/Söndagsklubben  

I varje söndagsgudstjänst tänds ”barnens ljus” och några ord riktas specifikt till barnen. 

Församlingen sjunger också en sång med barnen och vi avslutar med en bön innan barnen 

under vissa söndagar välkomnas ner till Söndagsklubben, som är riktat till barn från 4 år.  

Söndagsklubben träffades 11 gånger under vårterminen och 8 gånger under höstterminen 

under ledning av Sara Molneryd och Stina Sandwall. Pg a att vi har något färre och 

framförallt yngre barn i vår verksamhet så har vi valt att bara ha en grupp med blandade 

åldrar. Sedan Mari Johnson anställdes som ungdomsdiakon i församlingen har vi vid något 

tillfälle med hennes hjälp kunnat samla en grupp barn som känner sig lite för gamla för 

vanliga Söndagsklubben. Ett uppskattat inslag som vi hoppas kunna fortsätta med under våren 

2018.  

Varje gång vi träffas så startar vi med en mindre samling där vi bland annat läser ur barnens 

bibel, sjunger och ber tillsammans. Därefter har vi haft aktiviteter som pyssel, pingisturnering, 

musik, spelat spel osv. Det tillfälle som vi tror att både barn, ledare och föräldrar uppskattade 

mest under året var när scouten Stig Molneryd kom på besök och vi fick tända en eld ute för 

att sedan grilla pinnbröd och poppa popcorn.  

Vårterminen avslutades med vårfest i Enebykyrkan och efterföljande picknick tillsammans 

med kyrkans övriga barn-/ungdomsverksamheter. Julavslutningen var i och med gudstjänsten 

den 17e december som även den arrangerades i samarbete med övriga barn-

/ungdomsverksamheter i kyrkan.  

Vi hoppas på att få fler barn och ledare till vår verksamhet under 2018.  

 

Scout  

Året 2017 har varit full av lärorika och roliga aktiviteter. Vi har fått lära oss använda yxa, 

kniv, såg, bygga lägerplats, med mera. 

Upptäckarpatrullen, som nu har blivit en äventyrarpatrull, har dessutom haft en del 

gemensamma aktiviteter tillsammans med de äldre äventyrarna. Det har bland annat rört sig 

om att lära sig hur man kan överleva i naturen om man går vilse, och ett projektarbete, där de 

fått spela in kortare filmer berörande olika samhällsproblem. 

Under terminen har vi också genomfört en utomhushajk intill Lilla Harsjön. Vädret kunde inte 

varit bättre, och humöret hölls uppe trots vissa missöden. 

Traditionsenligt avslutades vårterminen med ett brännbollspel där även familjen var 

välkommen. Vi hade också en avtackning till scoutledare och vice kårchef Rasmus Georgii 

Hemming. 

Vårt scoutläger 29 juli - 3 aug på vackra och ändamålsenliga plats Skräddartorp i trakten av 

Malingsbo var mycket lyckat. På lägret var det totalt ca 220 deltagare och vi från D/T var 14 

deltagare med ledare. Lägret startade med lite regn men blev under veckan en fantastisk skön 

och solig lägerplats. Vi hade alla nära till allt som bad, lägerbålsplats, toaletter och 
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matutdelning, en perfekt lägergård. En avslutande scoutvandring med olika lekar från 

världens alla hörn gav lägret en internationell prägel. 

Under hösten har vi fortsatt med många olika roliga aktiviteter, allt från att baka sockerkaka i 

apelsinskal till yxkastning. Vissa aktiviteter har gemensamma mellan patrullerna, som att leka 

Jeriko, och "miniracing", när vi kört minibilar på kyrkans spårstyrda racingbana. 

Under hösten deltog äventyrarpatrullen som vanligt i årets JOTI, Jamboree on the internet, där 

vi spelade datorspel tillsammans, och hade kontakt med scouter från världens alla hörn. Några 

stannade uppe hela natten! 

Sista scoutträffen inför julen hade vi dans kring granen och fika. Det hela avslutades med att 

Siv berättade om Julens händelser under en andakt uppe i kyrksalen. 

Ledare under året har varit: Manoj Kumar, Siv Lann, Emelie Fredenwall, Stig Lennart 

Molneryd, Zackarias Lundberg, Rasmus Georgii-Hemming, Lukas Walls, Linnea Walls, 

Alice Casserfelt, och Camilla Perrier.  

Vi vill också tacka Fredrik Gunger, Josefin Gunger, Malin Diallo, Daniel Jauren, David 

Anderberg och andra förmågor som hjälpt oss genomföra vår fantastiska verksamhet under 

året. 

 

Ungdomskören ”Raise Your Voice” och Juniorkören 

Under 2017 har verksamheten med ungdomskörerna i huvudsak bara skett under vårterminen. 

Skälet till detta är att ledaren Terese Fredenwall flyttade till Skåne för musikstudier under 

sommaren.  

Under våren har kören ”Raise Your Voice” och Juniorkören träffats vid ett 20-tal tillfällen. 

Stor del av tiden har gått till att öva in musikalen ”En av oss”. Musikalen uppfördes vid två 

tillfällen under senvåren 2017. Den var mycket uppskattad. Under hösten har Terese varit 

tillbaka i Enebykyrkan vid två tillfällen och samlat några av deltagarna i körerna och sjungit 

vid ett par tillfällen. Ett av tillfällena var i samband med julkonserten den 17 december då 

delar av ungdomskörerna gjorde ett bejublat framträdande. 

Ledare under året: Terese Fredenwall, Carl Nygren 
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Tonår  

Tonårsprogrammet leddes under vårterminen av Manoj som med stöd av Bernt och Anders 

hittade på galna lekar, härlig matlagning och allmänt skönt häng i kyrkan. Deltagarantalet har 

varierat men det har alltid varit god stämning och mycket skratt. En del tävlingsmoment har 

avslöjat några riktigt ”vinnarmotiverade” i gänget (Manoj var en av dessa).  

I november invigde Tonår det nya ungdomsrummet i Enebykyrkan med en filmkväll då 

välkomnade också Tonår sin nya volontärledare Philip Stiff. Philip har fått bra kontakt med 

ungdomarna i Tonår och det är uppskattat att han deltar som ledare.  

För första gången i höst testade Tonår på minigolf i Täby Centrum och det var uppskattat och 

ungdomarna nämnde att det gör de gärna igen. Hösten avslutades med Tonårs julfest där 

julklappsleken enligt tradition kördes och julfilm och jul fika avnjöts.  

Tonår har besökt Young Life Club i Vallentuna två gånger detta verkar vara ett evenemang 

som ungdomarna uppskattar eftersom det ger chansen att träffa nya ungdomar. Vi har även 

haft fortsatt samarbete med, Åbybergskyrkan, Grindtorpskyrkan, och Centrumkyrkan. Flera 

gemensamma ungdomskvällar är inplanerade under våren.  

Ledare under vårterminen: Manoj Kumar, Bernt Anderberg, Anders Hubertsson 

Ledare under höstterminen: Bernt Anderberg, Anders Hubertsson, Mari Johnson, Philip Stiff  

 

Efter Halvåtta 

Efter Halv åtta har fortsatt för de äldre ungdomarna. Under perioden som vi var utan 

ungdomsledare/ungdomsdiakon fortsatte gruppen att träffas och spela spelet D&D (Dungeons 

and Dragons).  På gruppens önskan och initiativ startades under hösten en Alphakurs. 

Gruppen har vid årets slut sett tre avsnitt av Alpha och för att Alpha ska räcka längre så körs 

inte Alpha materialet varje gång. Gruppen varvar gångerna med att kolla en tankeväckande 

film som man sedan diskuterar, spelkväll samt Gruppens val (Tillfällen gå gruppen 

bestämmer och planerar vad som ska ske) och diskussion av intressanta ämnen samt läsning 

av bibeln. Dynamiken i gruppen är bra och ungdomarna verkar trivas. Gruppen kommer att 

fortsätta liknande under våren.   

Kvällarna har börjats med fika och småsnack sen körs programmet för kvällen som följs av 

diskussion, kvällarna avslutas med en bön. Gruppen har haft ett jämnt deltagarantal på 4-6 

ungdomar.  

Ledare under vårterminen: Manoj Kumar 

Ledare under höstterminen: Mari Johnson  
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Gudstjänster (Kyrkan i Enebyberg) 

Under hösten har en ungdomsgudstjänst gjorts i Enebykyrkan vid namn ”Ung till Ung” 

ungdomarna planerade och deltog i gudstjänsten genom att bestämma låtar och läsa 

bibeltexter. Vid själva gudstjänsten var inte så många unga från Enebykyrkan på plats 

men trots det verkade ungdomarna nöjda med att gudstjänsten fanns och deltog gärna i 

planeringen. En del andra ungdomar dök upp som inte synts tidigare i Enebykyrkan. 

Under en gudstjänst vigdes de nya scouterna som börjat för hösten. I advent deltog hela 

kyrkan i barnens adventsgudstjänst och Tonår uppträdde med ett julspel som både 

ungdomarna och publiken verkade gilla.  


