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Protokoll fört vid möte med Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg  

 

Tidpunkt:  Tisdagen den 16 Oktober 2018 kl. 19.00 

Lokal:  Enebykyrkan vid Eneby Torg 

 

Närvarande ledamöter för Representantskapet 

Sölve Widenbrant, Bernt Anderberg, Cecilia Sylten, Elisabet Carlberg, Evert Fredenwall, 
Göran Rynningsjö, Gösta Eberstein, Helena Nyholm, Ragnar Karlsson, Inger Ericson-Ström, 
Martin Ström, Karin Ekstrand, Hans Torkelsson, Niklas Fagerstrand, Ingegerd Wrette-
Lundin, Willy Ljungdell och Thomas Lundberg 
 
I tjänsten: Jenny Karlsson och Lars Åberg 
 
 
1 § Mötet öppnas  
Sölve Widenbrant hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
2 § Inledning  
Sölve inleder med ord från Joh 4:20-23 och läsning från boken ”365 dagar med Jesus” av 
Niklas Piensoho. Texten är en kort betraktelse runt frågan om var den rätta platsen är för att 
komma i kontakt med en gudomlig verklighet. Vi människor är på ständig jakt efter heliga 
rum i tillvaron. Slutsats: Gud uppenbarar sig i våra hjärtan med sin Ande och det är vad 
kristen andlighet handlar om.  
Inledningen avslutas med bön. 
 
3 § Upprop av närvarande ledamöter i Representantskapet 
Evert Fredenwall förrättar upprop av Representantskapets ledamöter och av förteckningen 
ovan framgår vilka som är närvarande. 
 
4 § Val av justeringspersoner 
Sölve Widenbrant fungerar som ordförande för mötet och Evert Fredenwall som sekreterare. 
Att justera protokollet väljs Hans Torkelsson och Gösta Eberstein. 
 
5 § Mötets utlysande 
Representantskapet beslutar att mötet är utlyst på ett stadgeenligt sätt.   
 
6 § Dagordning 
Representantskapet beslutar att godkänna förslaget till dagordning. 
 
7 § Presentation av Lars Åberg 
Lars tillträdde som pastor och föreståndare för Enebykyrkans församling den 1/10.  
Lars är född och uppvuxen i Sundsvall, men har bott och verkat i Stockholmsområdet sedan 
1982 då han påbörjade sin pastorsutbildning. Han har på senare tid bl.a. arbetat som pastor i 
Södertälje i en församling med många olika nationaliteter. Lars är gift och har två vuxna barn. 
 
8 § Information angående Träffpunkt Enebyberg och Biblioteket 
Jacob Wennbom som är ny ansvarig chef för Träffpunkten på Danderyds kommun kan inte 
delta p g a sjukdom och Niklas Fagerstrand ger en kort uppdatering angående beslut om 
”meröppet” på biblioteket. P g a praktiska svårigheter med hur detta skall kunna lösas har 
processen att införa ”meröppet” tidigare stoppats. Nu har dock planerna återupptagits och det 
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kommer troligen att resultera i att man utnyttjar en extra ingång (nuvarande brandutgång) för 
att kunna göra biblioteket tillgängligt utan att övriga delar av fastigheten påverkas. 
 
9 § Information om pågående och planerad verksamhet 
Lars Åberg informerar om kommande verksamhet. Nytt kyrkoblad går i tryck den 26/10 och 
kommer i god tid till första advent. Detta kommer att innehålla planerad verksamhet t.o.m. 
Februari. Ett par viktiga händelser i närtid: 

• 20/10 kl 15:00: Musikalisk läsning av Markusevangeliet  
• 25/11 kl 12:30: Samtal om tro och teologi under temat ”Guds återkomst” 

 
10 § Rapport från moderförsamlingarna 
Niklas Fagerstrand – Enebykyrkans församling: 

• Christina Molin har gått i pension och Lars Åberg har nu tillträtt som ny pastor och 
församlingsföreståndare. 

• Kommande helg (lördag-söndag) träffas församlingsråd, samarbetsråd och 
ungdomsråd för samtal. Avsikten är att i lugn och ro få tid till mer ingående samtal om 
verksamheten. 

Jenny Karlsson – Danderyds församling: 
• I samband med Allhelgonahelgen kommer man att dela ut ljus vid tunnelbanan i 

Mörby Centrum. 
• Kyrkans förskola inbjuder andra förskolor till ljusmanifestation vid Djursholms slott i 

samband med Allhelgonahelgen. 
• Danderyds församling har nyligen lanserat en ny hemsida. 
• Ett område som man just nu arbetar med är gudstjänstutveckling. 
• Ny musikansvarig söks efter Rickard Karlsson som slutat sin tjänst. 
• Danderyds församling är på väg att bli miljöcertifierad. 
• På samma sätt som tidigare år kommer det att ordnas drop-in-bröllop på Alla Hjärtans 

Dag. 
 
11 § Ekonomirapport 
Annkarin Lann som är ekonomiansvarig är bortrest och Niklas Fagerstrand visar en 
sammanställning av aktuella läget beträffande ekonomin. Se bilaga 1. 
Det finns inga alarmerande kostnadsökningar eller förändringar mot budget. Den kommande 
julmarknaden förväntas ge ett stort tillskott som vanligt; c:a 100.000:- 
 
12 § Rapport från Samarbetsrådet 
Elisabet Carlberg ger en rapport om händelser och aktuella ämnen som diskuteras i 
samarbetsrådet: 

• Svar från enkät angående frivilligarbetet håller på att bearbetas och följas upp. 
• Den 14/11 inbjuder Danderyds församling till en fest för alla volontärer. 
• Det finns nu 2 personer anställda i caféet. 
• En ledarutbildning pågår för medlemmar i Samarbetsrådet och Församlingrådet. 
• Frågan om diakon knuten till KiE är fortfarande aktuell. 
• Man diskuterar möjligheten att ny församlingsmusiker som anställs i Danderyd också 

engageras i verksamheten i KiE. 
• Förändringar i gudstjänstordning diskuteras. 

Sölve Widenbrant påminner om tidigare planer på en enkät riktade till boende i kyrkans 
närområde och uppmanade Jenny och Lars att fundera över detta. 
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13 § Förberedelse inför årsmöte den 21 februari – valberedning, motioner 
Hans Torkelsson från valberedningen uppmanar Samarbetsrådet att se över listan på 
funktionärer och informera valberedningen om det är aktuellt med förändringar t.ex. beroende 
på hur frivilligarbetet skall organiseras. 
Deltagare i representantskapet och andra verksamheter bör informera valberedningen i god tid 
om man inte kvarstår inför kommande år. 
Motioner uppmuntras och skall lämnas till samarbetsrådet senast sex veckor före årsmötet 
som är den 21 februari. Önskemål som påverkar budget, t.ex. satsning på diakon är viktigt att 
få in i god tid. 
 

14 § Avslutning  
Sammanträdet förklaras avslutat. Lars Åberg sammanfattar sin ”teologi” med hänvisning till 
några bibelord. I 1:a Mosebok konstaterar Gud att allt han skapat var ”gott” och skapelsen av 
människan var ”mycket gott” I Joh. 3:16 framgår tydligt att Gud älskar alla människor och 
slutsatsen blir att den gudstjänstfirande församlingen omfattar alla. Vår kyrka når långt 
utanför våra väggar. Mötet avslutas med bön. 
 
 
Vid protokollet    Justeras: 
 
 
Evert Fredenwall    Hans Torkelsson 
       
      
     Gösta Eberstein 
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Bilaga 1 tillhörande protokoll fört vid sammanträde den 16 oktber 2018 med 
Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar intäkter 

• Lite högre intäkter från kollekter jmf med 2017.  

• Lite lägre intäkter från servering och speciella bidrag (konfirmation). 

Kommentar kostnader 

• Inköp av större mängd material, t.ex. ljus som räcker minst 1 år 

framöver. 

• Lite högre kostnader för tryckeri/kopiering och kontorskostnader 

 

 

Ekonomisk uppföljning Kyrkan i Enebyberg 
180101 – 180930 

  Utfall 180930 Utfall 170930 Budget helår 2018 

Intäkter  267 773 kr 273 454 kr 524 000 kr 

Kostnader 304 354 kr 290 218 kr 524 000 kr 

Resultat   -36 581 kr  -16 764 kr             0 kr 


