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Inledning

. 
Gudstjänster 

Gudstjänst har  firats i stort sett varje söndag kl. 10.00 
i Risbrokyrkan.                     
Nattvardsgudstjänst ungefär en gång i månaden. 

Kristi himmelsfärdsdag                                                                                                      

Gökotta under ledning av Ove Nordenberg hos vännerna Barbro och Berndt Alfredsson i Folkhyttan. Vi 
hade också under sensommaren Gudstjänst på Logen vid Hembygdsgården i Västanfors 

Ekumenik  

Pingstdagen hade vi gudstjänst tillsammans med  Korskyrkan.
Första advent var det adventsgudstjänst tillsammans med Korskyrkan och en gemensam 
kör under ledning av Marianne Nygren.
På julafton kväll  22.00 samlades vi till julbön i Korskyrkan
Annandag jul var vi återigen inbjudna till Korskyrkan till annandags-café. 
Den ekumeniska böneveckan firades under en vecka i januari tillsammans med Pingst- och

     Korskyrkan.



2.         
 

Sång och musik

   En kör med sångare från Risbrokyrkan och Korskyrkan 
   har under året övat inför och medverkat vid 2 gudstjänster.
   Pingstdagen i Korskyrkan och första advent i Risbrokyrkan.
   
   Marianne Nygren  har tillsammans med de övriga organisterna
   Margareta Rigvald, Margit Jubel och Monica Eklund ansvarat för 
   musiken i vår kyrka.    

Öppet Hus
Öppet Hus varje fredagseftermiddag bjuder  på varierande kulturprogram.  Öppet Hus är också en viktig 
social mötesplats och lockar många besökare. Samlingen avslutas alltid med en enkel andakt.

Sy- och Stick-Café
En av de aktiviteterna i vår kyrka är ”Sy- och stickcafé”. Liksom tidigare
samlas ett 15-tal damer varannan torsdag under höst- och vårterminen. 
Hjälpbehoven är stora på många håll i världen och några av damerna
har under torsdagarna färdigställt 42 s.k. ”babypaket” som  via  Brödet
och Fiskarna i Västerås,  skickats till olika behövande i världen. Damerna
är väldigt produktiva och glada att få bidra.

Vi har också skickat en bi med vuxenkläder och andra småsaker  till
Estland, via Högbergskyrkan i Ludvika

                                                                   

                                                                                           

Samtalsgrupp
Samtalsgruppen under ledning av Mats Jubel, samlas 
varannan torsdag (ojämn vecka).
   

Kyrksoppa

Under 2013 bjöds det in till kyrksoppa på tisdagar
Kyrksoppan har blivit en trivsam träffpunkt, som sorlet i caféet vittnar om.   

Diakonalt  arbete

Vår Diakonigrupp har omsorg om församlingens medlemmar och vänner, särskild de som är sjuka och inte 
orkar komma till kyrkan. Varje person i gruppen har särskilt ansvar för ett antal personer och håller kontakt
med dem genom besök och telefon.  Diakonigruppen ansvarar också för utdelning av julblommor och 
påskliljor. 
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Risbrokyrkans second hand försäljning
Vår Second Handförsäljning har utökats mer och mer. Det började med att vi hade loppmarknad en lördag 
på våren och en på hösten. När pingisrummet blev ledigt beslutade vi, att varorna skulle stå framme hela 
tiden, även i källaren, och vi kunde sälja när kyrkan var öppen.

Nu har vi försäljning varje torsdag mellan kl. 14.00 – 17.00 och då står en skylt 
om detta ute vid infarten till kyrkan.  Många tittar in för att de har sett skylten. 
Detta har blivit ett fint kontaktnät, fler och fler hittar in till oss och tycker att vi 
har fina saker.                                                                                         
Många återkommer gång på gång och kollar om det kommit in något nytt.  Vi är
så tacksamma för alla människor som kommer och lämnar in varor och även för 
de som handlar förstås. Vi behöver aldrig tigga, det kommer in nya saker hela 
tiden. 

Många av dem som lämnar in varor är obekanta för oss. Det sprids med mun mot mun-metoden att det 
finns en Second Hand i kyrkan.               
Kanske kan detta vara ett första steg in i kyrkan. Förhoppningsvis får vi se dessa besökare här vid andra 
tillfällen. Vi säljer ganska mycket kläder, men det blir ändå mycket kvar. Vi har tidigare skickat en sändning
till behövande i Litauen. I höst har vi lämnat 12 banankartonger med kläder till Högbergskyrkan i Ludvika, 
som kört en billast till Estland. Ingenting kastas bort. Det känns 
bra att kläderna kommer till nytta. Det ligger ju i tiden med återanvändning. 
Det är bra för miljön, den egna kassan och för Risbrokyrkan.
Behållningen från denna försäljning uppgår totalt till  70.340  kr under året. 

Församlingsresa    
Detta år gick vår kulturresa Hjälmaren runt. Fredagen den 14 juni fick vi resa till Stora Mellösa för att 
studera hur man kan tillverka träkarosser till Veteranbilar. Sen fortsatte vi till Julita gård. Där fick vi se 
vackra trädgårdar, olika muséer, utställningar, butiker och en visningsladudård med 200 kor.
Resekommittén som planerat dagen väl, fick ett stort tack vid återkomsten till Fagersta. 

Afternoon tea 
Under vi också under året med Ann-Mari och Per Sennerfeldt. Det har varit välbesökta och uppskattade 
samlingar.   

Julstuga
Lördag före första advent anordnades traditionellt Julstuga i Risbrokyrkan. Hembakt, hemstöpta ljus, 
lingonkransar mm försåldes, dessutom var det servering och flera lotterier, vilket tillsammans inbringade 
33 247 kr.   Dagen avslutades enligt traditionen med andakt i kyrksalen. 

Ideella arbetsinsatser
Vice församlingsföreståndare har varit Margit Jubel och församlingens pensionerade pastor 
Ove Nordenberg har ansvarat tillsammans med tjänstgörande pastor för gudstjänsterna.       
Vaktmästargrupperna har ansvar för yttre och inre städning, kyrkkaffe, kyrkvärdskap m m.
I övrigt bidrar alla praktiskt och ekonomiskt till att gemenskapen i kyrkan fungerar.

Uthyrningar

• En grupp damer träffas måndag förmiddag för att utöva Qi-Gong i en studiegrupp i ABF:s regi,. Efter 
träningspasset är det kaffe och social gemenskap i caféet. 

• Rädda Barnen hyr lokaler i kyrkan på årsbasis för sina sammanträden.
• Vävföreningen Varpan och Fagersta Trädgårdsförening har hyrt lokaler i kyrkan för sina årsmöten.
• Per och Ann-Marie Sennerfeldt har använt  ”Gröna rummet”  för studiecirkel några fredagförmiddagar 

på vårterminen. 
• Biblioteket har hyrt vid ett tillfälle under våren för  musikteater för förskolebarn. 
• Winnet, ett nätverk för kvinnliga företagare, har  under tiden januari – mars hyrt lokaler i kyrkan fem 

gånger.



• Sångkören Bergslagens röster hyrde kyrkan för sin julkonsert .
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Lokaler och ekonomi                       

Verksamheten bedrivs till största delen i Risbrokyrkan. 
Församlingen äger fastigheten, vilken är helt avskriven.
 Församlingens bokföring sker enligt kontantprincipen.  Därav följer att el- och värmeräkningar för 
december månad bokförs påföljande år. Ett mindre periodiseringsfel har på grund av detta uppstått, med 
en viss eftersläpning som följd.
      
Avslutning

Då är Året 2013 förbi. Åter igen får vi glädjas över att vi har så många självklara
tack att säga som vår frihet att tro, att få välja tro och sammanhang, att vi lever i 
ett fritt land. 
Att vi har en kyrka och en församling som hela tiden förnyas och förändras.  Vid varje tillfälle då en ny 
människa söker sig till vår gemenskap, så sker det en förändring,  en naturlig rörelse och tillväxten sker. 
Det har varit spännande att få vara i vår  församlingens fantastiska arbete. Se och uppleva 
alla människor som arbetar och de som besöker oss. Detta är något som jag önskar att fler skulle få 
uppleva.

Styrelsen.

Fagersta i Januari 2014

Bengt Brusling   Elvy  Wäppling       Mats Jubel
                   Ordf. Bengt Brusling          V. ordf.  Elvy Wäppling      Sekr.  Mats Jubel,

 

Göran Wallin   Eivor Grubb             Ingrid Jansson
                   Kassör. Göran Wallin  Eivor Grubb                         Ingrid Jansson
                 

             Stig Andersson              
 Stig Andersson.   
                   Församlingsföreståndare.    

Revisorer   

                Berndt Alfredsson                             Nils –Åke Holmström
Berndt Alfredsson Nils-Åke Holmström
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RISBROKYRKANS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014
                    

1.
Risbrokyrkan  vill vara en öppen församling, med möjligheter till gemenskap med god 
kristen   undervisning och omsorg. 
Att efter förmåga värna den bygd som omfattar församlingens verksamhetsområde. 
Att också vara aktiv och delaktig i det gemensamma kristna arbetet i och runt Fagersta.

                   
       2.

Risbrokyrkan  vill under 2014 utveckla samtal i församlingen om framtidens  verksamhet 
          Att genom samarbete med andra försöka starta ett ungdomsarbete.
                 Att utveckla ett närmare samarbete med övriga kyrkor i Fagersta 
  
          3.
         Risbrokyrkan  Församlingen har som regel en gudstjänst varje söndag. 

Att utveckla vårt Gudstjänstliv och vårt diakonala arbete.
Att inbjuda till Nattvard ungefär var 5:e vecka.
Att anordna höst- och våroffer till församlingen
           

          4.
         Risbrokyrkan skall ge ut församlingsblad med kalendarium kvartalsvis.

Vi vill också behålla och utveckla vår hemsida på internet. 
Hur information om församlingens arbete för övrig skall spridas är en fråga 
för styrelse och verksamhetsråd.

                   

                
 


