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              Inledning
Pastor Stig Andersson och församlingens styrelse får härmed presentera årsberättelsen för
2014 i  Risbrokyrkans församling i Fagersta, tillhörande Equmeniakyrkan.

Lokalt i Fagersta har det inte märkts några större förändringar sedan vi blev en del av den 
större gemenskapen i Equmeniakyrkan. Det vi är mer beroende av är att distrikt slagiti s hop 
till större regioner.  Vi tillhör region Svealand med säte i Örebro.
Lokalt har ett närmare samarbete inletts med Korskyrkan med en gemensamgudstjänst var ’
fjärde söndag. I övrigt kan församlingen glädjas åt ett mångfaldigt arbete som redovisas 
nedan punkt för punkt.
Vad som inte syns här är vad som sker inom varje medlem, med bön, omsorg om varandra 
och oro.
Mycket fattas på grund av för få händer. Därför är det glädjande att fler och fler invandrare 
söker sig till vår kyrka.  Må vi möta dem med öppna armar! 

Det när många saker som kan glömmas i en verksamhetsberättelse. De kan tillföras som
              tillägg på vårt årsmöte.
              
                                                    Med en vacklande hälsa och åldrande huvud har jag beslutat att lämna ordförandeposten vid
              årsmötet.
              Ber att få tacka för de här åren. En rolig uppgift, som fler skulle prova på. Nu ges tillfälle! 

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara---!     Bengt Brusling

       
                Gudstjänster 

Gudstjänst har  firats i stort sett varje söndag kl. 10.00  i Risbrokyrkan. 
 En del söndagar har vi inbjudit till Söndagstimmar, vid 16.00 –tiden

                                                                                                                                                                                                                    då med olika gäster till ett blandat sångprogram allt ifrån visor till Gospelsång.

Nattvardsgudstjänst ungefär var femte vecka
             

               Den ekumeniska  böneveckan firades under en vecka i januari tillsammans med Pingst-Kors-
       och Västanfors kyrka

    Söndag     19.1 kl.    10.00    RISBROKYRKAN förbönsgudstjänst
 Tisdag   21.1 kl. 19.00      PINGSTKYRKAN
 Torsdag   23.1 kl. 19.00       VÄSTANFORS KYRKA
 Fredag   24.1 kl. 15.00    ÖPPET HUS, Risbrokyrkan
 Lördag   25.1 kl. 19.00    KORSKYRKAN   
 Söndag   26.1 kl. 10.00    RISBROKYRKAN  Krister Andersson, Bibelsällskapet

                 



                       ÅRSMÖTE hade vi söndag 2.2 kl. 10.00 
    Andakt, servering

 förhandlingar

Söndagarna den 6.4 o 4.5  hade vi Internationella Gudstjänster med Arek Bialon och Niklas Andersson

Fredag 18.4       gemensam Långfredagsgudstjänst i  Korskyrkan

Torsdag 29.5     Gökotta  hos Alfredssons i Folkhyttan  med Ove Nordenberg

Pingstdagen       hade vi Gudstjänst  tillsammans med  Korskyrkan.

      

         Sön.   29.6  10.00  PINGSTKYRKAN
           Stig Andersson, Maud Allard, Torsten Wennsten, 
                            och Bengt Bye

                            Sön.    6.7   10.00   RISBROKYRKAN 
                                           Leif Ekström och sång från Korskyrkan
                                               Sön. 13.7   10.00  KORSKYRKAN      
                                                             Lars-Ove Karmeborg och sång från Pingstkyrkan

         Sön. 20.7  10.00  PINGSTKYRKAN 
                              Leif Ekström,  Sång från Korskyrkan

         Sön. 27.7  10.00   RISBROKYRKAN 
                              Kent Nilsson  Sång från Pingstkyrkan

         Sön.   3.8  10.00   KORSKYRKAN
                                                Ove Nordenberg Sång från Risbrokyrkan
 

                                                                           

HÖSTSTART PÅ   SKRÄDDARTORP    
 Söndagen den  7 september  möttes vi till en

                     Friluftsgudstjänst kl. 11.00 på Skräddartorp    
                        Tillsammans med Allékyrkan i Smedjebacken
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          Första advent  var det adventsgudstjänst tillsammans med Korskyrkan
                        och en gemensam kör under ledning av Marianne Nygren och Monica Eklund
              

På julafton  på dagen samlades vi i Pingstkyrkan till ett alternativ julfirande och på kvällen  var
 vi i Korskyrkan till julbön 

              

Annandag jul  var vi inbjudna till Korskyrkan till Annandags-café. 

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

                                              

Musik
                                      Marianne Nygren  har tillsammans med de övriga organisterna
                         Margareta Rigvald, Margit Jubel och Monica Eklund under året
                        ansvarat för musiken i vår kyrka.  

Sy- och Stick-Café
På torsdagarnas sy- och stickcafé är det flera stycken som tillverkar babyplagg till
startpaket, som vidarebefordras till Brödet och Fiskarna i Västerås. Varje paket
skall innehålla en filt eller täcke,
handdukar, tygblöjor, tvättlappar, tröja, mössa, skjorta, byxor, leksak mm. Allt vad 
en nyfödd baby kan behöva. Varje nyförlöst mamma får ett paket.
Under hösten hade vi också besök av Gerardo Lizano från Brödet och Fiskarna. Han berättade mycket intressant
om vart paketen skickas, fn till flyktingläger i VästSahara. Han åker själv med dit och bor tillsammans med 
människorna i lägret. Så vi vet att paketen kommer fram.
I år har vi lämnat c:a 102 paket. Hälsningar Ann-Marie Wallin    

Samtalsgrupp
    Samtalsgruppen under ledning av Mats Jubel, samlas varannan torsdag (jämn vecka).
    Vi har läs olika avsnitt ur Bibeln och samtalat, i många olika frågor.
    

Kyrksoppa
En tisdag i månaden under våren och hösten har vi serverat sopplunch 
i kyrkan. C:a 30 personer har kommit varje gång och ätit soppa och 
kaffe med kaka. Dagarna har sammanfallit med styrelsemötena, så de 
har avslutats med en lunch.
Kyrksoppan har blivit en trivsam träffpunkt, som sorlet i caféet vittnar om.
Hälsningar Ann-Marie Wallin

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.
Vi har också under året i olika sammanhang och samtal funderat kring hur vi som olika församlingar  skall möta
de ökande sociala behov som finns i vårt land och i vår stad. Efter ett flertal samlingar har det har vi sett tre 
områden som möjliga prioriteringsområden

1. Invandrare och flyktingar som kommit
 till vår stad.

2. Tonåringar och ungdomar i Fagersta, 
främst skolåldern.

3. Den växande grupp människor som lever
i utkanten av samhället ofta med missbruks-
problem och sociala  missförhållanden.

Våra vänner som hjälpte till att kratta gården     

                                                                                                                                

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.efskyrkan.nu/festlig-forsta-advent/&ei=Cq6OVKusF8H_ygOQ0oH4CQ&bvm=bv.81828268,d.bGQ&psig=AFQjCNEKDjCfIxiwfLQfX63k2Fy-dOVoJA&ust=1418723217077782
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gentside.com/piano/wallpaper/page_2.html&ei=46yOVMy0CKGiyAPVhoGYBw&bvm=bv.81828268,d.bGQ&psig=AFQjCNGbwX5z3_0IMR9oGx1n969l2G_qmg&ust=1418722865765134
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.svklin.se/verksamhet/samtalsgrupp1.jpg&imgrefurl=http://www.svklin.se/Cirklar-samtalsgrupper.html&docid=ecq6GeYvbMVIOM&tbnid=LjHbrp4ljf7nRM:&w=400&h=267&ei=SLGOVKyxMcjmyQPqmYDoBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7PBpuJW7Y_lyCM&tbnid=q6Vv6WYbQJzjyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ulrikasmat.blogspot.com/2011/07/en-solgul-forratt.html&ei=3xmXUuyLHsnLywOy2YDIAg&psig=AFQjCNEMyqwQHbZkeQQwDPZ6fXRL28NTvw&ust=1385720671533622


Svenskundervisning
 Under hösten har en grupp ”svenska för invandrare” startat.  
 Kerstin Lexell har fungerat som ledare. Ansvariga är också
 Mats Jubel och Stig Andersson
    
Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Fagersta
 Eritreaner boende i Fagersta med omnejd, ca 70 medlemmar,
 deltar på lördagar i Gudstjänsten som är mellan 14 -16. 
 Dessutom har vi två Diakoner och ca 20 psalmsångare som
 står framför oss för att sjunga.
 På fredagar har vi också ”rehearsal” eller så kallade 
 övningar för psalmsångare. Präst brukar vi låna från andra
 Eritreanska Församlingar. Hälsningar Estifanos Berhe.                              Gruppen i svenskundervisning

Risbrokyrkans second hand försäljning
Varje torsdag 14.00 – 17.00 har Second Hand hållits öppet. Många hittar hit och kan handla billigt i vårt 
varierande sortiment. Det är kanske övervägande invandrarna som kommer. Vissa torsdagar har det varit packat
med folk nere bland kläderna i källaren. Vi får in mycket kläder, men det går åt mycket också. Vi har också sålt 
en hel del möbler och husgeråd. Det är bra för våra invandrare att kunna inreda sina lägenheter utan att det 
kostar för mycket.  Hälsningar Ann-Marie Wallin

Församlingsresa    
Detta år gick vår kulturresa till Lars Lerin museet  Sandgrund i Karlstad.  Resan startade en solig

vårmorgon och efter en dryg timma var vi framme vid Uskavigården för en 
kaffepaus. Resan gick senare vidare till Kristinehamn. Där vid Vänerns  
strand står en av Pablo Picassos största statyer. Den kanske var lite sliten 
av sol, vind och vatten, men ändå en Picasso. Lunch intog vi i Alster 
Herrgård, som är Gustav Frödings födelsegård. Höjdpunkten blev dock 
Sandgrund och inte minst därför att Lars Lerin var där den dagen. Han fick
sälja och signera flera av sina böcker.  Det var underbart att träffa en så 
storslagen akvarellmålare, fantastisk berättare och en ödmjuk, härlig 
människa. Utsikten från Toppstugan i 

Hällefors till en god kopp kaffe blev en skön avslutning på resan. Nöjda och glada var vi hemma i Fagersta vid 
18.00 tiden tisdagen den 27 maj 2014  En dag att minnas…  Hälsningar Ingrid Jansson
Afternoon tea 
Under året vi också haft två samlingar 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 
34.485:--.   Dagen avslutades enligt traditionen med andakt i kyrksalen. 

En kyrka för hela livet
Equmenia vill med utgångspunkt i denna vision  arbeta för fred och omställning till en hållbar värld, lokalt och 
globalt.
FRED:  Equmeniakyrkan  samverkar med kyrkor i Sverige och samarbetskyrkor i andra länder för en rättfärdig 
fred genom att befria människor från nöd, diskriminering och förtryck. Vår församling är en medlemskyrka i 
kristna fredsrörelsen och stödjer bl.a. deras åtagande, som medföljare i konfliktdrabbade länder.
MILJÖ:  Equmeniakyrkan  vill motverka resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen, 
främja återanvändning, miljömedvetenhet, livsstil och visa på alternativ gällande varor, tjänster och 
verksamhet.
KLIMAT:  Equmeniakyrkan  strävar efter en värd i ekologisk balans genom förnyelsebara energikällor och 
effektiv energianvändning.
RÄTTVISA:  Equmeniakyrkan  verkar för rättvis fördelning av jordens resurser och prioriterar användningen av
rättvist handlade produkter.
Församlingen har valt en grupp, som skall arbeta med dessa frågor och försöka göra vår kyrka till en kyrka som
värnar skapelsen och dess framtid.   Hälsningar Birgitta Brusling                                                       
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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. 
 På årsbasis hyr Rädda Barnen lokaler i kyrkan för sina sammanträden.
 Rädda Barnen hyrde för sin föräldrautbildning för invandrare (9 ggr)
 Vävföreningen Varpa , Fagersta Trädgårdsförening och hemslöjdsföreningen har hyrt  för sina årsmöten.
 Per och Ann-Marie Sennerfeldt har använt  ”Gröna rummet”  några fredag förmiddagar 
 Folkpartiet   och Villaägarna har hyrt för sina sammanträden

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
Risbrokyrkan vill vara med att skapa nya mötesplatser för att utforska, inspirera och förstärka kreativa uttryck. 
Vår önskan är att musik sång och andra kreativa uttryck är en grundton i Risbrokyrkan. De finns 
ju i vår kyrka både som grundpelare i våra gudstjänster (andakter, förrättningar) och också som mötesplats för 
gemenskap arbete och tro, i det dagliga församlingslivet. Risbrokyrkan vill vara en kyrka som är öppen för 
många olika kreativa uttryck och  kulturella format, där tron får uttryckas på de sätt som vår tradition, kultur 
och samtid förstår. 
Då är verksamhetsåret 2014  förbi. Åter igen får vi glädjas över att vi har så många självklara tack att säga 
som vår frihet att tro och att vi lever i ett fritt land. 

6. (7)

  Matrikelredovisning
  Antal medlemmar vid årets början   46
  Mottagna nya medlemmar     5
  Avlidna        3  
  Utflyttade                                             2

                                          Antal medlemmar vid årets slut               46 

Styrelsen.

Fagersta i Januari 2015

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

       
                   Kassör. Göran Wallin     Eivor Grubb           Ingrid Jansson
                 
           Stig Andersson.   
                   Församlingsföreståndare.    

Revisorer   
                

  Berndt Alfredsson Nils-Åke Holmström
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