Protokoll fört vid årsmöte med Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg
Tidpunkt:
Lokal:

Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 19.00
Enebykyrkan vid Eneby Torg

Närvarande ledamöter för Representantskapet
Bernt Anderberg, Cecilia Sylten, Elisabet Carlberg, Eva Lannerö, Evert Fredenwall, Fredrik
Lann, Hans Torkelsson, Helena Nyholm, Inga von Corswant-Naumburg, Ingegerd WretteLundin, Inger Ericson-Ström, Katarina Anderberg, Kerstin Torkelsson, Krister Olinder, Lena
Strååt, Martin Ström, Mona Lundh, Per-Ove Lannerö, Ragnar Karlsson, Stefan Grönkvist,
och Willy Ljungdell
I tjänsten: Christina Molin och Elisabeth Stenberg
Övriga: Per-Gunnar Mossberg och Joel Möller (revisorer KIE) samt några medlemmar från
moderförsamlingarna.
Hans Torkelsson inleder sitt sista årsmöte som ordförande med att framföra en gammaldags
moralitet i prosaform med syftning på de två moderförsamlingarna och det gemensamma
Kyrkan i Enebyberg.
Sagan handlar om en pojke och en flicka som fattat tycke för varandra och såg både praktiska
och personliga motiv för ett liv tillsammans. De hade mycket gemensamt i sin syn på liv i
vardag och helgdag men var också olika varandra i familjebakgrund och personlighet.
De valde att forma sin gemenskap genom att söka lära känna varandra på djupet och
tillsammans tänka igenom sitt kommande liv tillsammans innan de flyttade ihop.
Vardagen med skötseln av den gemensamma gården i sin hembygd på landet kräver bådas
fulla engagemang. Personliga egenheter och irritationer har kunnat lösas genom det gamla
vanliga receptet - att prata med varandra och visa respekt för varandras olika personligheter
och drömmar.
Gudsfruktan och ansvarstagande för kyrka, samhälle och medmänniskor förenar dem båda.
Deras hem är glatt, gott och öppet och gästerna är många.
Nu, efter mer än tio fina år, börjar de prata mer med varandra om framtiden - vilka
gemensamma drömmar kan de börja söka arbeta för ?
Det händer att de ber tillsammans. En bön som de tycker särskilt mycket om är:
Käre Far i himlen, tack att vi finns till,
hjälp oss leva riktigt, göra det Du vill.
Lär oss här på jorden tycka om varann.
Låt oss får in framtid skyddad av Din hand.
Amen
Evert Fredenwall förrättar upprop av Representantskapets ledamöter och av förteckningen
ovan framgår vilka som är närvarande.
1 § Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för mötet väljs Hans Torkelsson, till vice ordförande Ragnar Karlsson och till
sekreterare Evert Fredenwall.
2 § Val av två justerande att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till att justera protokollet väljs Inga von Corswant-Naumburg och Joel Möller.

3 § Fastställande av dagordning
Representantskapet beslutar att godkänna förslaget till dagordning.
4 § Mötets stadgeenliga utlysning
Representantskapet beslutar att mötet är utlyst på ett stadgeenligt sätt.
5 § Föredragning av årsredovisningen för föregående verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen för KIE 2017 återfinns som Bilaga 4. Denna gås igenom sida för sida
och möjlighet ges för årsmötesdeltagarna att kommentera och ställa frågor.
Årsmötet beslutar att med tacksamhet lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Willy Ljungdell (kassör) kommenterar resultat- och balansräkning. Intäkter från veckooffer
har minskat något från föregående år samtidigt som kostnaderna har ökat något.
6 § Samarbetsrådets förslag till disposition av överskott
Samarbetsrådets förslag är att överskottet 17369 kr fördelas så att 13600 kr överförs till
Enebykyrkans församling och 3400 kr till Danderyds församling enligt överenskommelsen
om 80/20-regeln.
Årsmötet beslutar att överskottet från 2017 års verksamhet fördelas enligt Samarbetsrådets
förslag.
7 § Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen läses upp av Per-Gunnar Mossberg som tillsammans med Joel Möller
ansvarat för revisionen av KIE’s räkenskaper. Av berättelsen framgår att revisorerna
tillstyrker att Representantskapet fastställer resultat- och balansräkning för KIE samt beviljar
Samarbetsrådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
8 § Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag, fastställa den upprättade resultatoch balansräkningen per 2017-12-31 för KIE.
9 § Ansvarsfrihet för Samarbetsrådets ledamöter
Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja Samarbetsrådets ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
10 § Anmälan av ordförande, vice ordförande och ledamöter i Samarbetsrådet som utses av
moderförsamlingarna
Moderförsamlingarna har valt följande personer till särskilda funktioner i Samarbetsrådet:
Elisabet Carlberg, ordförande
Niklas Fagerstrand, vice ordförande
Annkarin Lann, kassör
11 § Val av övriga ledamöter i Samarbetsrådet
Årsmötet beslutar att i enlighet med valberedningens förslag välja följande ledamöter till
Samarbetsrådet:
Inga von Corswant-Naumburg, omval 2 år
Martin Ström, kvarstår 1 år
Ingegerd Wrette-Lundin, omval 2 år
Bernt Anderberg, omval 2 år
Kerstin Torkelsson, kvarstår 1 år

12 § Anmälan av revisorer och ersättare för dessa, som utses av moderförsamlingarna
Moderförsamlingarna har valt följande personer till revisorer och ersättare för dessa:
Ordinarie: Per-Gunnar Mossberg och Joel Möller
Suppleanter: Anders Bergstrand och Gunnar Göhl
13 § Val av funktionärer och ledare
Årsmötet beslutar i huvudsak i enlighet med valberedningens förslag att välja funktionärer
och ledare enligt Bilaga 1. Här framgår också vilka ledamöter moderförsamlingarna valt till
representantskapet.
14 § Anmälan av Equmenias i Danderyd-Täby val till ungdomsråd och ledare
Bernt Anderberg som är ordförande för Equmenia i Danderyd-Täby ger en kort rapport från
Enebykyrkans barn- och ungdomsarbete. Generellt sett har totala antalet deltagare minskat
något 2017 jämfört med 2016.
- Under året har Manoj Kumar slutat och Mari Johnson som är ungdomsdiakon har
kommit som ersättare.
- Söndagsklubben har lite färre träffar p g a ledarbrist.
- Scoutverksamheten som ökar något har också haft ledarbrist och befann sig i en kritisk
situation inför nya året. Man har nu fått tillskott av två nya ledare, och hoppas få in
ytterligare någon.
- Deltagarantalet på tonårsträffar för äldre tonåringar har ökat något.
- Ledare för barn- och ungdomskör söks fortfarande.
- En ny visionsformulering har antagits:
”Vision för Equmenia Danderyd-Täby
Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias ledord. Vi
vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa som individer men även i
sin tro. Det finns inget krav att en deltagare eller medlem inom Equmenia ska ha en
bekännande tro, men alla i Equmenias verksamhet ska få höra talas om Jesus.”
Val av ungdomsråd och ledare framgår av bilaga 2.
15 § Anmälan av Svenska Kyrkans Ungas val till ungdomsråd och ledare
Elisabet Carlberg berättar kort om verksamheten bland Svenska Kyrkans Unga i Danderyd.
En bärande del i verksamheten utgörs av de konfirmander och ledare som träffas på torsdagar
varje vecka i Petruskyrkan. SKU (Svenska Kyrkans Unga) är nu organiserade under stiftet
och det som tidigare var SKUDA (Svenska Kyrkans Unga i Danderyd) finns inte längre i
formell mening.
16 § Beslut om verksamhetsplan för 2018
Christina Molin föredrar förslaget till verksamhetsplan för 2018 som framgår av bilaga 3.
Eva Lannerö nämnde ett exempel på enkät som riktats till boende nära en kyrka och som
medfört stort tillflöde i besöksantal. Frågan ställdes om en enkät inte borde göras till boende i
närområdet. Frågan lämnades öppen. Den enkät som nu planeras riktas till aktiva i KIE.
Fredrik Lann nämnde också att det finns planer på att utveckla användandet av sociala
medier, förutom att utveckla hemsidan som nämns i verksamhetsplanen.
Årsmötet beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan.
17 § Beslut om budget för 2018
Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till budget för 2018 som framgår av årsredovisningen
för 2017.

18 § Val av valberedning
Årsmötet beslutar att välja valberedning enligt följande.
Från Enebykyrkans församling:
Carin Rynningsjö, Fredrik Lann och Hans Torkelsson (sammankallande)
Från Danderyds församling:
Inga von Corswant-Naumburg, Cecilia Sylten, Lena Strååt och Elisabet Carlberg
(sammankallande)
19 § Nästa möte med Representantskapet
Nästa sammanträde med Representantskapet blir under hösten 2018. Datum meddelas senare.
20 § Rapport från Samarbetsrådet
Ingegerd Wrette-Lundin informerar om arbetet i Samarbetsrådet och refererar till senaste
protokoll och verksamhetsplanen (se 16§).
- Diskuterar nu hur man skall ta till vara och utveckla volontärsverksamheten. En fest
planeras under våren för alla volontärer.
- Kommunikationsgrupp för utveckling av hemsidan och sociala medier håller på att
tillsättas.
- Det är angeläget att enkäten som skall skickas ut till alla aktiva i KIE besvaras av
många för att ge ett bra underlag för vidare utveckling av verksamheten.
21 § Presentation av pastor Lars Åberg
Lars Åberg tillträder som ny pastor och församlingsföreståndare i Enebykyrkans församling i
oktober 2018. Han hälsas välkommen och ger en kort presentation av sig själv och sina
erfarenheter som pastor i olika församlingar. Han har bl.a. arbetat många år i Södertälje i en
församling med många nationaliteter. Lars betonar att han lockas av det ekumeniska
samarbetet i KIE och ser fram emot att gå in i sin nya tjänst.
22 § Övriga frågor
Hans Torkelsson riktar tack till anställda och frivilliga för insatser under det gångna året.
Speciellt tack riktas till Kerstin Torkelsson, Katarina Anderberg och Marianne von Porat som
lämnar Representantskapet, samt Willy Ljungdell som avgår som kassör i samarbetsrådet.
Ingegerd Wrette-Lundin riktar också speciellt tack till Willy Ljungdell samt Kerstin
Torkelsson som lämnar som vice ordförande i samarbetsrådet. Ett speciellt tack riktas också
till Hans Torkelsson som varit ordförande för Representantskapet sedan starten 2006 och varit
aktiv i att ta fram stadgar och grunddokument för KIE.
Martin Ström riktar ett speciellt tack till Ingegerd Wrette-Lundin som lämnar som ordförande
i samarbetsrådet efter 74 sammanträden av vilka Ingegerd har lett minst 72.
23 § Årsmötet avslutas
Sammanträdet förklaras avslutat. Christina Molin påminner om fastetiden och läser från
Jakobs brev 1:12-13 som berör prövningar och frestelser. Citerar också från Tomas
Andersson Wij’s ”En psalm för tvivlare”:
Säg mig vem ska jag tacka
för den tid som har gått
Det står avsändare okänd
på de gåvor jag fått
Gud ger oss styrka och hjälper oss att stå emot det onda. Han är den som ger oss den gåvan
och som vårt tack skall riktas till. Mötet avslutas med bön.

Vid protokollet

Justeras:

Evert Fredenwall

Hans Torkelsson

Inga von Corswant-Naumburg

Joel Möller

Bilaga 1 tillhörande protokoll från årsmöte den 20 februari med Representantskapet för KIE

Årsmöte i Enebykyrkan den 20 februari 2018
Valberedningens förslag
Valberedningen KiE:
från Ebk, Carin Rynningsjö, Fredrik Lann o.
Nils-Olof Tägt
från Df: Inga von Corswant Naumburg, Cecilia
Sylten o. Lena Strååt.

Kyrkan i Enebyberg(KiE)

Samarbetsrådet
Valda av moderförs.:
Carlberg Elisabet (ordf.)
Fagerstrand Niklas (vice ordf.)
Lann Annkarin, (kassör)
nyval
Att väljas av årsmötet :
Ström Martin, kvarstår 1 år
Wrette-Lundin Ingegerd, omval 2 år
Inga von Corswant Naumburg, omval 2 år
Anderberg Bernt, omval 2 år
Torkelsson Kerstin, kvarstår 1 år
Revisorer (utsedda av moderförs.)
Mossberg P G
Joel Möller
Suppleant:
Bergstrand Anders
Gunnar Göhl
Organister:
Eva Wedin, sammankallande
Wedin Lage
Sv. Kyrkans musiker
Nattvardstjänare
Nilsson Anita, sammankallande
Dalemo Paulsson Anna-Stina
Elgström Conny
Elgström Kristina
Eberstein Gösta
Fredenwall Evert
Fredenwall Mona
Karlsson Anna
Molneryd Ann-Marie
Nyholm Helena
Torkelsson Hans
Torkelsson Margareta
Widenbrant Märta
Reserver
Davisson Göran

Davisson Inga
Hubertsson Sigvard
Lindroth Ulla-Britta
Rodmar Birgitta
Alterman Kerstin
Kyrkvärdar
Lann Gilbert, sammankallande
Anderberg Birgit
Bovin Liselotte
Brännström Lars
Dalenbring Ingrid
Elgström Conny
Fredenwall Evert
Fredenwall Mona
Jaurén Daniel
Jaurén Jenny
Göhl Gunnar
Joakimson Thomas
Nilsson Allan
Nilsson Anita
Nilsson Camilla
Nyholm Helena
Rynningsjö Göran
Samuelsson Annacarin
Sandqvist Henrik
Ström Martin
Torkelsson Kerstin
Widenbrant Märta
Widenbrant Sölve
Wrette Lundin Ingegerd
Anderberg Axel
Georgii Hemming Rasmus
Lann Jacob
Kyrkvärdar med speciella uppgifter
Brännström Eina, sammankallande
Halvarsson Marianne
Hubertsson Gunnel
Lann Annkarin
Joakimson Malin
Värdfolk för gäster / gästtalare
Siv och Gilbert Lann
Ljudtekniker
Joakimson Thomas, ansvarig
Lann Fredrik
Molneryd Stig L
Sandqvist Henrik
Anderberg Axel
Anderberg David
Lann Jakob

Väntjänst / Diakonalt råd
Karlsson Ragnar, sammankallande
Almqvist Gunnel
Elgström Kristina
Karlsson Gunvor
Lindroth Ulla-Britta
Nilsson Anita
Rodmar Birgitta
Sylten Cecilia
Inköpsansvariga kök/städ
Dalemo-Paulsson Anna-Stina
Halvarsson Marianne
Lindroth Ulla-Britta
Serveringskommittéer
Hedlund Zara, sammankallande
Nr 1
Johansson Anita, sammankallande
Bergstedt Ann
Brännström Eina
Brännström Lars
Goteman Margareta
Goteman Torulf
Nilsson Camilla
Rynningsjö Göran
Samuelsson Annacarin
Lundh Mona
Lannerö Eva
Lannerö Per-Ove
Nr 2
Bovin Liselotte, sammankallande
Forssmed Lina
nyval
Forssmed Rikard
nyval
Håård Berit
Jerresand Pekula Anne
Drossel Ulla
Lindroth Ulla-Britta
Anna-Stina Dalemo-Paulsson
Torkelsson Margareta
Torkelsson Hans
Karlsson Per Arne
Eberstein Gösta
Nr 3
Tägt Nils-Olof, sammankallande
Davidsson Jane
Sylten Cecilia
Karlsson Gunvor
Stjärne Mona
Hubertsson Gunnel
Hubertsson Sigvard

Eriksson Ann-Charlotte
Johansson Bertil
Möller Else-Marie
Möller Joel
Davisson Inga, reserv
Nr 4
Rynningsjö Carin, sammankallande
Fredenvall Mona, sammankallande
Anderberg Birgit
Boman Jan
Carlberg Elisabet
Dalenbring Ingrid
nyval
Dalenbring Daniel
nyval
Fredenwall Evert
Molneryd Ann-Marie
Molneryd Stig L
Rodmar Birgitta
Nr 5
Anderberg Katarina, sammankallande
Lann Annkarin
Elgström Kristina
Göhl Birgitta
Göhl Gunnar
Lann Gilbert
Ljungdell Doris
Silfverskiöld Sara
Widenbrant Märta
Siklosi Malin
Danderyd-Täby Ekumeniska råd
Pastor och präst i Kyrkan i Enebyberg
Julmarknadskommittén
Carlberg Elisabet, sammankallande
Heijmer Helga
Johansson Bo Östen
vakant
Nilsson Allan, lotteriföreståndare
Equmeniarepresentant: Rasmus Georgii-Hemming
Ansvarig för bokförsäljningen
Goteman Margaretha
Samuelsson Annacarin
Studieråd – Bilda och Sensus
Enebykyrkans föreståndare, sammankallande
Davisson Inga
Goteman Margaretha

Missionskommitté / Internationella kommittén
Torkelsson Margareta, sammankallande
Tottie Ann-Marie
Rodmar Birgitta
Equmenia-representant Malin Siklosi
Volontärer prata svenska-café
Elisabet Carlberg
Bo Östen Johansson
Gunnar Melin
Katarina Nyman
Anne-Marie Nilsson
Birgitta Rodmar
Maud Reuterwall
Cecilia Sylten
Christine Valleskog
Ingegerd Wrette-Lundin
Britta Wennerholm
Elisabeth Stenberg i tjänsten
Städansvariga
Kristina och Conny Elgström
Ansvarig för fastighetens(inkl. kommunens) lås-och säkerhetssystem
Stjärne Sven
Representantskapet, tot. 30 personer
Valda av Enebykyrkans församling
Enebykyrkan:
Fredenwall Evert
omval 2 år
Goteman Torulf
omval 2 år
Anderberg Bernt
omval 2 år
Karlsson Ragnar
omval 2 år
Ljungdell Willy
omval 2 år
Torkelsson Hans
omval 2 år
Lann Annkarin
kassör nyval
2 år
Widenbrant Sölve ordf. nyval
2 år
Fagerstrand Niklas
fyllnadsval 1 år
Galmèn Karolina
kvarstår 1 år
Rynningsjö Göran
kvarstår 1 år
Ward Olle
kvarstår 1 år
Grönkvist Stefan
kvarstår 1 år
Lann Fredrik
kvarstår 1 år
Lundberg Thomas
kvarstår 1 år
Valda av Danderyds församling
Danderyds församling:
Wrette-Lundin Ingegerd v.ordf omval 2år
Carlberg Elisabet
omval 2 år
Heimer Helga
omval 2 år
Ström Martin
omval 2 år
Ericson Ström Inger
omval 2 år

Lannerö Eva
Lannerö Per-Ove
Olinder Krister
Strååt Lena
Sylten Cecilia
Nyholm Helena
von Corswant-Naumburg
Lundh Mona
Eberstein Gösta
Ekstrand Carin

omval 2 år
omval 2 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
nyval 1 år

Valberedning KiE
från Ebk
Hans Torkelsson, sammankallande
Carin Rynningsjö
Fredrik Lann
från Df
Elisabet Carlberg, sammankallande
Cecilia Sylten
Inga von Corswant Naumburg
Lena Strååt

Bilaga 2 tillhörande protokoll från årsmöte den 20 februari med Representantskapet för KIE
Valberedningens förslag Equmenias årsmöte 11 februari 2018
Årsmötets ordförande
Bernt Anderberg
Vice ordförande
Malin Diallo
Årsmötets sekreterare
Frida Dalenbring
Föreningens ordförande
Bernt Anderberg
Föreningens kassör
Birgit Anderberg
Styrelseledamöter
Rasmus Georgii-Hemming (Scout)
Zackarias Lundberg (Scout)
Stina Sandwall (Söndis)
Jakob Lann
Camilla Perrier (Scout)
Camilla Nilsson
Alice Casserfelt
Frida Dalenbring
Ida Georgii-Hemming
Mari Johnson (Adjungerad)
Revisor
Malin Diallo
Suppleant
Katarina Anderberg
Bidragsansvarig, tillika ansvarig för föreningens medlemsregister
Fredrik Gunger
Kårchef
Mari Johnson (Scoutkårens uppgift att utse Kårchef inom gruppen)
Ledare
Tonår
Philip Stiff,
Mari Johnson
Söndagsklubben
Stina Sandwall
Sara Molneryd
Scout
Siv Lann

Zackarias Lundberg
Stig-Lennart Molneryd
Lukas Walls
Pär Galmén
Johan Håård
Josefin Gunger
Daniel Jaurén
Malin Diallo
Ledarscouter
Linnea Walls
Camilla Perrier
Övriga representanter
Julmarknadskommittén
Rasmus Georgii-Hemming
Internationella kommittén
Malin Diallo
Representant i Samarbetsrådet
Bernt Anderberg
Region Stockholm Equmenias stämma
Zackarias Lundberg
Mari Johnson
Equmenias Riksstämma
Rasmus Georgi-Hemming
Zackarias Lundberg
Demokratijamboree
(Endast vartannat år, nästa 2018)
Camilla Perrier
Representant till Enebykyrkans församlings årsmöte 18 mars
Bernt Anderberg
Representant till Kyrkan i Enebybergs årsmöte 22 februari
Bernt Anderberg

Bilaga 3 tillhörande protokoll från årsmöte den 20 februari med Representantskapet för KIE

Verksamhetsplan för Kyrkan i Enebyberg 2018
Under året vill vi
vad gäller gudstjänster:
- fortsätta att utveckla en alla åldrars gudstjänst
- genomföra försök med variation i gudstjänsterna
- fortsätta att fira gudstjänst som ger mening och innebörd åt våra liv
vad gäller undervisning:
- erbjuda möjlighet till fördjupning inom tro och teologi
vad gäller diakoni:
- möta det ökande behovet av besök och omsorg, av anställda och av oss alla i
Kyrkan i Enebyberg
vad gäller volontärverksamhet:
-

under året anordna en fest för alla volontärer, till inspiration och uppmuntran.

Utöver ovanstående planerar samarbetsrådet att
- tillsätta en kommunikationsgrupp för bl a uppdatering och utveckling av hemsidan
- ta fram och genomföra en enkät om! ”Vad vill vi göra i församlingen?”

Samarbetsrådet 24 jan 2018

Bilaga 4 tillhörande protokoll från årsmöte den 20 februari med Representantskapet för KIE

Verksamhetsberättelse för
Kyrkan i Enebyberg 2017
Inledning
År 2017 har varit ett förvaltarskapsår, skulle man kunna säga. Vi
har förvaltat det vi är satta att ansvara för, och verksamheten har
rullat på. Under det kommande året väntar viktiga förändringar:
ny ordförande och till hösten ny föreståndare för Enebykyrkans
församling, nya ordföranden i representantskap och samarbetsråd
samt förhoppningsvis återkomst av präst från Svenska kyrkan
efter en höst utan fast besättning på den posten.
Om vi läser vidare i denna berättelse och jämför med de mål som
sattes upp i verksamhetsplanen för 2017 kan vi konstatera att
verksamheten trots vissa svårigheter varit rik och mångsidig.
Hur har vi då levt upp till målen i verksamhetsplanen för det
gångna året?
•

Vad gäller gudstjänster
– har många gästpredikanter medverkat till att det varit
variation, och barn och unga har vid flera tillfällen varit med
om att utforma gudstjänsterna. I februari utgjorde Mässa i
klarspråk en elvagudstjänst.

•

Vad gäller undervisning
– har kyrkan erbjudit möjlighet till fördjupning inom tro och
teologi genom de fem Samtal om tro och teologi, som Jenny
Karlsson initierat och ansvarat för. (Se nedan under Övriga
samlingar). Under våren prövade Jenny och Manoj Kumar
även bibelstudier för unga vuxna vid ett par tillfällen.

•

Vad gäller volontärverksamhet
– har Samarbetsrådet under hösten diskuterat hur kyrkan kan
uppmuntra frivilliga/volontärer och finna lämpliga former för
inspiration och erfarenhetsutbyte. Detta kommer i vår att
resultera i en fest för alla inblandade.

Utöver detta kan nämnas att det i oktober anordnades en Träffpunktsdag med öppet hus tillsammans med Danderyds kommun.
Det finns en förhoppning att en sådan dag ska kunna bli en årlig
tradition, ett sätt att synliggöra samarbetet i Träffpunkt Enebyberg. I oktober fyllde Enebykyrkans församling 50 år och Enebykyrkan 40 år, och detta firades med en jubileumsgudstjänst med
Sofia Camerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och en stor tårtbuffé.
Med denna verksamhetsberättelse lägger vi härmed verksamhetsåret 2017 till handlingarna – och blickar framåt!

Personal
Christina Molin är sedan 2007-08-15 tillsvidareanställd på heltid
som pastor och församlingsföreståndare i Enebykyrkans församling. I höst går hon i pension, och i dagarna har församlingen
fattat beslut om en lämplig efterträdare.
Jenny Karlsson fick tjänsten som halvtidsanställd präst för Kyrkan
i Enebyberg i slutet av 2014; på den andra halvan av sin tjänst är
hon doktorand. Jenny är f. n. föräldraledig, och posten som
Svenska kyrkans präst inom Kyrkan i Enebyberg är vakant.
Under hösten har tjänsten i viss mån uppehållits av Danderyds
biträdande kyrkoherde Jennie Wall.
Elisabeth Stenberg välkomnades som ny diakon i Kyrkan i Enebyberg den 22 augusti 2015. Hon har sin huvudsakliga arbetsplats i
Församlingens Hus i Danderyd och arbetar i Enebykyrkan ”efter
behov”. Hon är bl. a. ansvarig tjänsteman för Prata svenska-caféet.
Manoj Kumar var heltidsanställd som ungdomsledare från
2014-03-01 till och med 2017-08-31. Han efterträddes av
Mari Johnson, som är ungdomsdiakon. Anställningen inleddes
2017-10-25.
Eva Wedin är sedan 2014-01-01 tillsvidareanställd på halvtid som
körledare och musikansvarig i Enebykyrkan.
Terese Fredenwall var från januari 2014 till och med maj 2017
timanställd som körledare för Enebykyrkans två körer för
ungdomar. Terese flyttade i somras till Malmö men har bedrivit
viss arvoderad körverksamhet under hösten.
Carl Nygren var under samma tid anställd per timme som pianist
till Enebykyrkans två körer för ungdomar.
Personal som tjänstgör i receptionen och caféet är anställda av
Enebykyrkans församling och redovisas i dennas verksamhetsberättelse.

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.
Besöksantalet under året var i stort sett oförändrat: 4 067 personer
mot 4 179 år 2016. Även det totala deltagarantalet i de olika aktiviteterna i Enebykyrkan (de som annonseras i bl. a. kyrkobladet) är
förvånansvärt stabilt. Så här ser de senaste fem årens statistik ut,
exklusive gymnastik, qigong och bokcirkel:
2013

7 468 besökare

2014

7 870 besökare

2015
2016

8 471 besökare
8 237 besökare

2017

7 986 besökare

Under året har en rad prominenta gäster predikat i vår kyrka:
Sofia Camnerin, pastor och en av kyrkoledarna i Equmeniakyrkan, Carin Dernulf, generalsekreterare för ungdomsorganisationen Equmenia i Sverige, Sune Fahlgren, pastor i Equmeniakyrkan och docent vid Teologiska Högskolan, Bo Forsberg,
avgående generalsekreteraren för Diakonia, Sven Johannesson,
pastor i Equmeniakyrkan, Lennart Molin, pastor i Equmeniakyrkan och f. d. rektor för Teologiska Högskolan i Stockholm,
samt Gunnar Nilsson, pastor i Equmeniakyrkan. Dessutom har
följande medlemmar i Enebykyrkans församling/Kyrkan i
Enebyberg predikat: Rut Casserfelt, Pär Hugosson och Ragnar
Karlsson, alla pastorer i Equmeniakyrkan, Niklas Fagerstrand och
Hans Torkelsson. Förutom Jenny Karlsson har följande präster
från Danderyds församling predikat: Christina Brandt, Georgina
Fornhammar, Maria Idänge, Kristin Molander, Carl Henric
Svanell, Niklas Utterhall och Eva-Lisa Cullberg (prästkandidat).
När en gästande talare predikat har gudstjänsten som regel letts
av Kyrkan i Enebybergs pastor, präst eller diakon eller av en
lämplig lekman.
* En missionsgudstjänst med avslutning av advents- och julinsamlingen till Equmeniakyrkans internationella mission hålls
varje år på Trettondagen. I år predikade den avgående generalsekreteraren för Diakonia Bo Forsberg (se ovan) och kören Bisi
Kongo sjöng.
* En ekumenisk bönevecka hålls varje år i januari runt hela vår
jord, och i Danderyd och Täby firas gudstjänst under veckans alla
kvällar i olika kyrkor. Per-Magnus Selinder, pastor i Equmeniakyrkan, predikade i fredagskvällens gudstjänst i Enebykyrkan.
I den avslutande gudstjänsten i Danderyds kyrka predikade
prästen i Svenska kyrkan Jenny Sjögreen.
* Ett moment i gudstjänsten varje söndag är särskilt ägnat barnen,
med ljuständning, bön och sång. Varje söndag, utom under
sommar- och jullovet, håller en lekman också en kort betraktelse,
riktad till barnen. Vissa söndagar får barnen sedan samlas till
söndagsskola, som under året bytte namn till Söndagsklubben.
Stina Sandwall och Sara Molneryd är ledare. Under våren
samlades klubben ett antal gånger och under hösten åtta gånger.
* Gudstjänst med Söndagsklubbens vårfest hölls i maj med picknick och lekar efter gudstjänsten på ängen utanför Cedervägen.
Höstens avslutning hölls den tredje söndagen i advent med
Barnens adventsgudstjänst och julfest med tomte och godispåsar
vid kyrkkaffet.
* Traditionsenligt hölls en särskild gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag i samband med naturutflykt och fågelskådning i trakten
av Häggeby under LO Johanssons sakkunniga ledning. Familjen
Widenbrant upplåter varje år sitt fritidshem för medhavd lunch
och efterföljande gudstjänst. I år predikade Christina Molin.
* ”Samling vid krubban” på julaftons förmiddag är årets mest
besökta gudstjänst och samlade även i år cirka 300 barn och
vuxna. Också julnattens gudstjänst var som vanligt välbesökt.

* Svenska Kyrkans förskola Enen har regelbundet hållit andakter
i kyrkan. Under våren var det Jenny Karlsson som ansvarade
för dessa och under hösten prästen Maria Mannheimer. Johan
Björling var musiker.
* De barn som fyller fem år inbjuds en gång varje termin till en
gudstjänst för små och stora för att få en Barnens Bibel. Det är
Elisabet Carlberg som delar ut biblarna, som är en gåva från
Danderyds församling. Barnens Bibel delas även ut till andra,
yngre och äldre, som önskar få den.
* Ett barndop i Equmeniakyrkans ordning har skett under året och
ett i Svenska kyrkans ordning. Fyra begravningsgudstjänster har
hållits i Equmeniakyrkans ordning och en i Svenska kyrkans
ordning. Tacksägelse för avlidna som tillhört Svenska kyrkan och
varit bosatta i Enebyberg liksom för medlemmar av Enebykyrkans
församling sker i söndagens gudstjänst. Vid gudstjänsten på
Allhelgonadagen tändes ett 40-tal ljus för alla under året avlidna
församlingsmedlemmar och svenskkyrkliga enebybergare.

Övriga samlingar
* Samtal om tro och teologi är en föredragsserie som Jenny Karlsson
ansvarat för vid fem tillfällen, efter söndagsgudstjänstens kyrkkaffe. Talare har varit teologerna Ulf Bergsviker, Linda Joelsson,
Ulrika Svalfors, Anna Ortner och Jenny Karlsson själv. De tre
första är pastorer i Equmeniakyrkan, de övriga präster i Svenska
kyrkan. Föredragen samlade många intresserade åhörare, och
serien kommer att fortsätta under våren.
* Bibelstudier har hållits en tisdagseftermiddag i månaden. Från
och med december förlades bibelstudierna till kvällstid: torsdagar
kl.17.30-18.30, i en önskan att även de som förvärvsarbetar ska
kunna delta.
* I samband med Förintelsens minnesdag i januari berättade
Bertil Oppenheimer till bilder om sin släkt under rubriken ”Till
Sverige – historien som aldrig blev berättad”. Kvällen anordnades
tillsammans med Enebybergsbibliotekets vänner och Studieförbundet Bilda.
* Med anledning av årets Lutherjubileum framförde skådespelaren Per Ragnar och musikern Patrik Sandin en kväll i mars
en omtalad föreställning: Luther – död eller levande? Det var ett
samarrangemang med Danderyds församling och Studieförbundet Bilda.
* Undervisning före påsk om kyrkans budskap: Christina Molin
och Manoj Kumar berättade för ett antal skolklasser om påsken i
judisk, kristen och mera sekulär tradition. Även Prata svenskacaféet fick tillfälle att se och höra påskundervisning.
* Också detta år hade Evangeliska Östasienmissionen (EÖM)
förlagt sitt årsmöte till vår kyrka ett veckoslut i maj. Under lördagen hölls offentliga samlingar med avslutande gudstjänst på
kvällen. I söndagens gudstjänst delades kollekten mellan EÖM
och Kyrkan i Enebyberg.

* En internationell kväll hölls i september med bland andra
Tumaini Minja, präst från Danderyds församlings vänförsamling
Moshi i Tanzania.
* Livsglädje tillsammans med Ragnar Karlsson som ansvarig har
under åtta tisdagseftermiddagar bjudit på omväxlande program
med föredrag eller musik, samkväm och andakt, fyra samlingar
per termin. Det har varit livsberättelser som ”Varje människa en
berättelse” med Ingegerd Wrette-Lundin och ”Mot vidare
horisonter” med Gert Wallin, en av Enebykyrkans församlings
äldsta medlemmar, 94 år. Två reseberättelser fick vi ta del av:
”Indien – fascinerande natur och kultur” av LO Johansson och
”Färgstarka intryck från Congo-Brazzaville” av Mona och Sven
Stjärne. Sång- och musikprogram avslutade båda terminerna:
”Vårvindar friska” med Rikard Karlsson, piano och orgel, och
Gunilla Birkedal Lindberg på violin, liksom Advents- och julsånger med operasångare Olle Persson, ackompanjerad av Eva
Wedin. Övriga program var Christine Valleskogs presentation av
organisationen ”En utsträckt hand” som stöttar nyanlända
flyktingar, och Erik Bergmans föredrag om Missionsflygets arbete
i världen (MAF). Deltagarantalet har varje gång varit cirka 40
personer.
* Kyrkan i Enebyberg inbjuder varje år skolklasser att komma till
Samling vid krubban i advent. Tyvärr inkom inga anmälningar i
år. Inbjudan utgick för första gången via Skolkyrkan i Danderyds
församling.
* 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 i år till över etthundra tusen kronor. Liksom
tidigare år utgjorde Danderyds Kulturskolas julkonsert ett uppskattat inslag i julmarknaden.

Diakoni och volontärverksamhet
En stor del av de aktiva inom Kyrkan i Enebyberg ger av sin tid
och sitt engagemang genom frivilliga insatser i styrelser och
kommittéer, som ledare i scoutverksamheten och i tonårsarbetet,
som ledare i söndagsklubben, i gudstjänsternas genomförande vid
ljus- och ljudbordet, i nattvardsgrupper och kyrkvärdskap, i
serveringsgrupperna för kyrkkaffe efter varje gudstjänst under
året (utom Långfredagen) och i samband med Livsglädje tillsammans, i Kyrkornas secondhandbutik, i städgrupper, i julmarknadskommittén och i många andra sammanhang.
De allra flesta i vår kyrkas gemenskap visar stor personlig omsorg
om 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 vård-

boenden görs av både församlingsföreståndaren och enskilda
medlemmar.
Under adventstiden får äldre i vår gemenskap en julblomma.
Även den som drabbats av sjukdom eller sorg får som regel besök
och blomma av pastor och/eller annan i kyrkan. Enebykyrkans
föreståndare besöker också regelbundet de äldre som inte kan
komma till kyrkan. Hembesök, telefonsamtal eller blomsteruppvaktning sker också av andra anledningar, såsom jämn
födelsedag, nyfött barn i familjen, vigsel, studentexamen eller
annan familjehögtid och givetvis vid sjukdom och vid dödsfall.
Prata svenska-caféet, som drivs av Kyrkan i Enebyberg, startade
2015 och har fortsatt med sin framgångsrika verksamhet. Tolv
aktiva volontärer har haft huvudansvaret. Varje torsdag kl. 12.00 –
14.30 har det varit öppet, med sommaruppehåll juni – augusti och
julledigt från 15 december till ca 15 januari. Några volontärer har
inför varje terminsstart besökt skolan ”Svenska för invandrare”,
SFI, i Täby för att ytterligare sprida information om caféet, vilket
har resulterat i ännu fler besökare. Receptionen är behjälplig med
kaffe, te, ost, smör och grönt pålägg. Coop Extra vid Enebyängen
har ända sedan starten skänkt bröd, och detta goda initiativ har
t o m varit omtalat i lokalpressen.
Målsättningen för caféverksamheten är
–

att prata, fika och umgås tillsammans

–

att öka kunskapen om Sverige och svenskarna genom en
s. k. ”kulturkvart” varje gång, då vi berättar om något
typiskt för Sverige

–

att sjunga svenska sånger

–

att ge läxhjälp, hjälp att fylla i blanketter o. dyl.

–

att vara behjälplig i kontakten med myndigheter

Sammanlagt har caféet under året besökts av 1 095 personer,
varav 556 var nyanlända svenskar och 539 volontärer. Besöksantalet för 2016, då verksamheten ännu var under uppbyggnad,
var 790 personer.
* Kyrkan i Enebyberg har också liksom tidigare erbjudit seniorgymnastik och qigong för äldre en gång i veckan. Dessa verksamheter är mycket uppskattade, både för den fysiska och psykiska
hälsan. I seniorgymnastiken har 23 personer deltagit och i
qigongen 11 personer.
* En volontärledd bokcirkel med sju deltagare har träffats regelbundet under året. Deltagarna läser utvalda böcker, ofta med
något tema som berör de stora livsfrågorna och som man sedan
samtalar om.
* Under året har en informationsfolder om diakoni i Kyrkan i
Enebyberg tagits fram.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsverksamheten har under året utgjorts av
söndagsskola (under namnet Söndagsklubben), scoutverksamhet
och två tonårsgrupper samt 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 för Equmenia Danderyd-Täby 2017.
Manoj Kumar och Jenny Karlsson prövade vid ett par tillfällen
bibelstudier för unga vuxna.
Se i övrigt under rubrikerna Gudstjänster och Sång och musik.

Sång och musik
Enebykyrkans körer
Enebykyrkans kör under Eva Wedins ledning består av ca trettio
medlemmar, med bra balans mellan damer och herrar och mellan
de olika stämmorna. Kören har medverkat i tolv gudstjänster,
varav en i Djursholms kapell. Vid påskdagens gudstjänst leddes
kören av vikarierande Annika Hudak.
Körens vårkonsert den 21 maj hade titeln "Vårkryssa med Kyrkokören". Konserten gavs i form av ett musikkryss och blev mycket
uppskattad. Den lockade 130 åhörare. Ingunn Ligaarden satt vid
flygeln.
I samband med Enebykyrkans församlings 50-årsjubileum och
Enebykyrkans 40-årsjubileum inbjöd kören till en kväll med
"Älskade psalmer", där man tillsammans med församlingen sjöng
älskade och önskade psalmer.
Vid julkonserten den 17 december medverkade förutom kyrkokören barn och ungdomar under ledning av Terese Fredenwall
och med Carl Nygren vid flygeln. Katarina Wedin var sopransolist och solister ur kyrkokören var Lotta Kavtaradze och Lage
Wedin. Vid flygeln satt Ingunn Ligaarden. En mycket uppskattad
hemlig gäst var Arne Wikström, som höll en julbetraktelse.
Antalet besökare uppgick till 180 personer.
Körens sista framträdande 2017 skedde vid julnattens gudstjänst.
Ragnar Karlsson var solist i Adams Julsång.
Under våren medverkade barn- och ungdomskörerna Juniorkören
och Raise Your Voice under Terese Fredenwalls ledning vid fyra
gudstjänster, varav en i form av en musikal: "En av oss". Eftersom
Terese i somras flyttade till Malmö har barn- och ungdomskörverksamheten under hösten bedrivits i form av två helgsamlingar,
22-23 september och 16-17 december. Vid båda dessa helger sjöng
ungdomarna vid gudstjänsten, och de medverkade även vid
julkonserten. Pianist har vid samtliga tillfällen varit Carl Nygren.

Gästande körer och solister
Årets första gäster var kören Bisi Kongo, som sjöng vid Trettondagens gudstjänst.
Kyrkan gästades den 19 februari av Danderyds Vokalensemble
och ett antal musiker under ledning av Rikard Karlsson och Johan
Björling. Man framförde vid gudstjänsten "Mässa i klarspråk",
skriven av Johan Björling.
Gatans kör lockade 95 åhörare till en kvällskonsert den 21 oktober.
Vid gudstjänsten den 9 november medverkade Danderyds flickkör under Kerstin Evéns ledning.
Årets sista gästande kör var Art Song med Mia Svalfors som
ledare den 10 december.
Förutom körens egna solister, Eva Wedin, Lage Wedin, Ragnar
Karlsson och Lotta Kavtaradze, har följande sångsolister medverkat i gudstjänsterna: Anders Andersson, Lina Forssmed, Terese
Fredenwall, Malin Hubertsson, Linda Saarnak, Cathrin Sjöström
och Anna Styrud.
Organister och andra musiker
Eva Wedin har ansvarat för gudstjänstmusiken två söndagar i
månaden, och en organist från Danderyds församling har spelat
en söndag i månaden. Lage Wedin har trakterat orgel/piano och
sjungit vid ett stort antal gudstjänster. Förutom Eva och Lage har
Johan Björling, Kerstin Evén, Lilian Håkansson, Rikard Karlsson,
Carl Nygren, Inessa Rejer, Yvonne Rosell, Göte Widlund och
Anders Ölund spelat vid olika gudstjänster. Vid Livsglädje tillsammans har musiker och sångare medverkat vid två tillfällen,
se ovan.

Representantskapet
Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs högsta beslutande
organ. Det utses av moderförsamlingarna med 15 ledamöter
vardera från Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i
Danderyd.
Följande personer var under 2017 ledamöter i representantskapet:
Från Enebykyrkans församling: Bernt Anderberg, Katarina Anderberg, Evert Fredenwall, Karolina Galmén, Torulf Goteman, Stefan
Grönkvist, Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, Willy Ljungdell,
Thomas Lundberg, Göran Rynningsjö, Stefan Silfverskiöld, Hans
Torkelsson, Kerstin Torkelsson och Olof Ward.
Från Svenska kyrkan i Danderyd: Elisabet Carlberg, Inga von
Corswant-Naumburg, Gösta Eberstein, Helga Heimer, Eva
Lannerö, Per-Ove Lannerö, Mona Lundh, Helena Nyholm,
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.

Förutom att behandla beslutsfrågor fungerar representantskapet
som ett informations- och avstämningsorgan. För att underlätta
för representantskapets ledamöter att följa verksamheten tillställs
de löpande Samarbetsrådets protokoll.
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
moderförsamlingarna närvaro- och yttanderätt vid representantskapets möten. Vi skulle önska att denna rättighet utnyttjades än
mer, med en breddad debatt som följd.
Representantskapet samlades till sammanträde den 22 februari
och den 14 november.
Vid årsmötet den 22 februari behandlades stadgeenliga ärenden
för årsmöte. En verksamhetsberättelse för 2016 godkändes och en
verksamhetsplan och en budget för Kyrkan i Enebyberg 2017
antogs. Information lämnades om det pågående arbetet i
Samarbetsrådet.
Vid mötet den 14 november informerades om den pågående och
planerade verksamheten. Företrädare för Danderyds kommun
berättade om kommunens verksamhetsplaner för arbetet i Träffpunkt Enebyberg; särskilt berördes det pågående arbetet med att
införa s. k. meröppet för biblioteket. Kerstin Torkelsson och
Staffan Hellgren informerade om verksamheten i respektive
moderförsamling. 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 Fagerstrand, Willy Ljungdell och Kerstin Torkelsson från Enebykyrkans
församling samt Elisabet Carlberg, Inga von CorswantNaumburg, Martin Ström och Ingegerd Wrette-Lundin från
Svenska kyrkan i Danderyd.
Ständigt adjungerade har varit de anställda Christina Molin,
pastor och samordnare, Jenny Karlsson, präst (våren), Elisabeth
Stenberg, diakon, Eva Wedin, musiker, samt Manoj Kumar,
ungdomsledare från Enebykyrkans församling (våren). Under
hösten deltog kyrkoherde Staffan Hellgren i ett av Samarbetsrådets möten, och i ett annat av rådets möten deltog biträdande
kyrkoherde Jennie Wall.
Samarbetsrådet har under året hållit sex protokollförda sammanträden. Ordförande har varit Ingegerd Wrette-Lundin, vice ord-

förande Kerstin Torkelsson och kassör Willy Ljungdell. Sedan
Martin Ström vid Representantskapets årsmöte avtackats efter
drygt tio år som Samarbetsrådets sekreterare har uppgiften som
sekreterare under året cirkulerat bland rådets ledamöter.
Samarbetsrådet har som en viktig uppgift att följa upp såväl verksamhet (”bakåt och framåt”) som budget, två stående punkter på
rådets möten.
Bland viktigare punkter under året kan nämnas:
-

-

-

Hemsidan har uppdaterats och fått en ny plattform.
Samarbetsrådet har även beslutat tillsätta en kommunikationsgrupp för ett aktivt arbete med en aktuell hemsida.
Hur visar KiE uppskattning och uppmuntrar allt volontärsarbete som utförs? Beslut har tagits om att under våren 2018
anordna en fest för alla frivilligarbetare.
Beslut om genomförande och budget för Samtal om tro och
teologi.
Fastställande av kollekter för året.

Den kollekt som tas upp i samband med gudstjänsterna tillfaller
som regel Kyrkan i Eneberg. Varje församling beslutar dock
årligen om fem kollektdagar vardera. Under 2017 fastställde
Samarbetsrådet således följande kollekter till särskilt ändamål:
Equmeniakyrkan (Enebykyrkans församling):
•
•
•
•
•

Pastors- och diakonutbildningen vid Teologiska högskolan
Equmenia Danderyd-Täby (f. d. SMU)
Equmeniakyrkans arbete i Sverige
Riksungdomsorganisationen Equmenia
Equmeniakyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan (Danderyds församling):
•
•
•
•
•

Unga kvinnors värn
Vänförsamlingen i Moshi, Tanzania
Vänförsamlingen i Vestiena, Lettland
Diakonin i Danderyds församling
Föreningen Ny gemenskap

Information
Det åttasidiga kyrkobladet i fyrfärgstryck med Martin Ström som
redaktör fortsätter att vara 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 finns tillgängligt i 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 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 ca 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 1 202 besök på
sidan eller i snitt ca tre besök om dagen. Det är väsentligt färre än
under tidigare år, och någon förklaring till detta har vi inte.
Kanske har de som söker information om Kyrkan i Enebyberg lärt
sig att gå direkt till vår hemsida? Vi har heller inte gjort särskilt
mycket reklam för sajten.

Ekonomi
Kyrkan i Enebybergs intäkter består huvudsakligen av veckooffer,
inkomster från servering och julmarknad samt ett årligt bidrag
från Danderyds församling. Utöver detta har inträdesavgift tagits
vid vissa arrangemang.
Intäkterna uppgick under det gångna året till 516 516 kr (föregående år 528 278 kr) inklusive bidraget från Danderyds
församling på 140 000 kr (140 000 kr). Intäkterna används till att
bekosta våra verksamheter såsom gudstjänster, musikliv och det
diakonala arbetet. Julmarknaden inbringade 100 030 kr (97 335 kr),
varav 20 % av nettot eller 18 684 kr (18 242 kr) gick till Equmenia
Danderyd-Täby, som erkänsla för insatserna under marknaden.
De båda moderförsamlingarna har som tidigare ställt personal och
lokaler till förfogande. Totalt har vi under året betalat 79 665 kr
(43 985 kr) till medverkande, gett ut fyra nummer av kyrkobladet
till en kostnad av 72 151 kr (82 333 kr) och bekostat städning för
53 370 kr (45 064 kr). Den totala kostnaden för verksamheten
under året var 499 147 kr (482 240 kr).
Kyrkan i Enebyberg redovisar för året ett överskott på 17 369 kr
(46 038 kr). Samarbetsrådet har enhälligt beslutat föreslå
representantskapet att 13 600 kr av detta överskott överförs till
Enebykyrkans församling och 3 400 kr till Danderyds församling,
fördelat enligt en tidigare principöverenskommelse om 80/20 %.
I en annan principöverenskommelse har de båda moderförsamlingarna beslutat om fem årliga kollekter vardera till
särskilda ändamål, se under Samarbetsrådet. Under den
ekumeniska böneveckan upptogs vidare en kollekt till Sveriges
Kristna Råd. När Evangeliska Östasienmissionen hade sitt årsmöte i Enebykyrkan delades kollekten mellan EÖM och Kyrkan
i Enebyberg. I samband med Radiohjälpens Världens barninsamling beslutades att söndagens kollekt skulle delas mellan

Världens barn och Kyrkan i Enebyberg. Till alla dessa särskilda
ändamål samlades under året in totalt 74 206 kr (73 736 kr).
Se i övrigt de följande sidorna för resultaträkning för år 2017,
budget för 2018 samt balansräkning per 2017-12-31.
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Resultaträkning 2017-01-01 2017-12-31 samt Budget 2018
Utfall
Intäkter
Veckooffer
Kollekter till särskilt ändamål
Servering
Julmarknad
Fast bidrag från Sv. kyrkan i Danderyd
Övriga intäkter
Intäkter författarkvällar
Försäljning bokbord
Bidrag flyktingarbete
Ränteintäkter
Summa verksamhetens intäkter

2017
117 765
74 206
51 845
100 030
140 000
30 745
1 925
0
0
516 516

Budget

Avvikelse

2017
mot budget
137 000
-19 235
76 000
-1 794
62 000
-10 155
97 000
3 030
140 000
0
25 000
5 745
10 000
3 000
-1 075
0
0
0
550 000
-23 484

Utfall

Budget

2016
124 841
73 736
58 917
97 335
140 000
22 544
2 430
975
7 500
0
528 278

2018
120 000
74 000
53 000
100 000
140 000
30 000
5 000
2 000
0
524 000

Kostnader
Anslag musiker Enebykyrkans församling
Anslag Equmenia julmarknaden
Kollekter till särskilt ändamål
Konserter
Omkostnader musikverksamheten/noter
Föredrag o. dyl.
Städning inkl. material
Blommor, ljus, nattvard
Inköp servering
Verksamhetskostnader inkl.
konfirmandundervisning
Prata svenska-café
Marknadsföring julmarknaden
Rep. och underhåll instrument
Annonsering/information
Tryckkostnader/kontorsmaterial
Telefon/datakommunikation
Hemsida
Porto
Bankkostnader
Predikanter, föreläsare, solister
Reseersättning
STIM och medlemsavgifter
Prenumeration och böcker
Böcker bokbord
Väntjänsten
Livsglädje tillsammans
Summa verksamhetens kostnader

40 000
18 684
74 206
17 625
11 948
20 976
53 370
13 369
8 870

40 000
18 000
76 000
20 000
12 000
30 000
45 000
10 000
9 000

0
684
-1 794
-2 375
-52
-9 024
8 370
3 369
-130

40 000
18 242
74 496
11 500
12 590
15 978
45 064
10 575
9 525

40 000
18 000
74 000
20 000
14 000
25 000
50 000
12 000
9 000

7 029
17 206
6 609
3 000
78 414
6 471
20 033
10 720
179
2 142
62 040
1 538
3 518
1 774
3 298
11 989
4 139
499 147

20 000
15 000
6 000
3 000
84 000
32 000
20 000
0
500
2 500
65 000
2 000
6 000
4 000
3 000
17 000
10 000
550 000

-12 971
2 206
609
0
-5 586
-25 529
33

18 746
10 892
6 124
1 250
87 793
31 649
20 543

-321
-358
-2 960
-462
-2 482
-2 226
298
-5 011
-5 861
-61 573

294
2 125
32 485
1 745
3 111
4 500
2 575
15 424
5 014
482 240

20 000
15 000
6 000
3 000
80 000
12 000
20 000
5 000
500
2 500
65 000
2 000
4 000
4 000
3 000
15 000
5 000
524 000

Årets resultat

17 369

0

38 089

46 038

0
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Balansräkning

Ingående
balans

Utgående
balans

2016-12-31

2017-12-31

49

49

14 555

19 033

Bank

231 148

207 631

Summa tillgångar

245 752

226 713

140 441

140 479

Årets resultat

46 038

17 369

Leverantörsskulder

18 614

35 104

Övriga kortfristiga skulder

40 659

33 761

245 752

226 713

Tillgångar
Kassa, skattekonto
Interimsfordran

Not.

1)

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa skulder och eget kapital
_________________________
Not 1)
Kollekter
Bilda

15 233
3 800
19 033

Not 2)
Av resultatet 2016 delades 46 000 kr ut enligt årsmötets beslut och 37:90 fördes till eget kapital.
Av årets resultat föreslås att 17 000:- delas ut och 369:30 förs till eget kapital.
Not 3)
Skatter och sociala avgifter

10 129

Yttre mission

23 632
33 761

2)

3)
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Slutord
Nu lägger vi år 2017 bakom oss och går med spänning in i 2018.
Då får Enebykyrkans församling en ny församlingsföreståndare
och en ny ordförande, och Samarbetsrådet och Representantskapet får båda nya ordföranden.
I förra årets verksamhetsberättelse står att läsa om de frågeställningar som då ansågs aktuella framöver. Låt oss lämna dem
vidare till de personer som nu ska ta över:
–

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.
Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi ska leva.
Gud, gör oss djärva!
Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud, gör oss kloka!
(Psalmer & Sånger 288:1, 3)

Enebyberg den 24 januari 2018
Samarbetsrådet inom Kyrkan i Enebyberg:
Bernt Anderberg
Bernt Anderberg
Niklas Fagerstrand
Niklas Fagerstrand

Elisabet Carlberg

Inga von Corswant-Naumburg

Elisabet Carlberg

Inga von Corswant-Naumburg

Willy Ljungdell

Martin Ström

Willy Ljungdell

Martin Ström

Kerstin Torkelsson
Kerstin Torkelsson

Ingegerd Wrette-Lundin
Ingegerd Wrette-Lundin

