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Arsberdttelse

NoabywCgen l, Fagerata

Inledning
Fc)rsamlingens styrelse fflr htirmed presentera Srsberdttelsen fcir 2015 frdn
Risbrokyrkans fcirsamling i Fagersta tillhrirande Equmeniakyrkan, som trllhcir
region Svealand som har sitt sdte i Orebro.

Samarbetet med Korskyrkan har foftsatt med gemensamma gudsfi'dnster
och bcinestunder. W upplever detta samarbete som mycket positivt.

Mdnga invandrare har fortsatt att sc)ka sig till v6r kyrka. Second hand-
butiken dr ocksS vdlbesdkt pt torsdagar. Eldsjdlarna, som sktiter den
verksamheten skall verkligen ha en eloge! Att triiffas ftir att ldsa svenska
dr ocksS en populdr aktivitet. En del invandrare hittar ocks6 till vtra
gudstjtinster.

Med gliidje kan vi ocksS konstatera att Oppet Hus verksamheten samlar
m6nga bescikare tillsina trevliga program.

W dr tacksamma fcir att vi fStt verka dnnu ett 6r i Herens tfiinst och vi
tror att Gud ser till veft behov av fler arbetare i v$r verksamhet.

Med tillcinskan om Guds rika vdlsignelse.
f, lil:., , r/.Dhnz Wa/^/^(^,tai
7-',7

Gudstjdnster har firats i stort sett varje scindag kl. 10.00 i Risbrokyrkan. En del scindagar
har vi inbjudit t i l l  Sondagstimmar, vid 16.00-tiden, d3 med olika giister t i l l  ett blandat
sSngprogram allt i fr8n visor t i l l  Gospels5ng.
Vi har ocks5 ti l lsammans med Korskyrkan f8tt mdtas ti l l  Gudstjdnster ungefdr en g8ng per
m3nad.

Nattvardsgudstjdnsterhar vi haft ungefiir var femte vecka. g
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Risbrokyrkan
Pingstkyrkan
Viistanfors kyrka
Risbrokyrkan
Korskyrkan
Pingstkyrkan
Korskyrkan

Ge mig nfigot att dricka
Att vdlja det annorlunda
Bc)n och Miissa
Oppet Hus dagsamling
Att scjka djupare
Bon och lovsdng
Aff bdra ett budskap

AnsMOrr hade vi siindag 1.2 kl. 10.00
Andakt, servering och forhandlingar
Ndrvarande var 23 medlemmar.
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Torcdag

0

Torcdag 2.4 18.00

Fredag 3.4 10.00

Siindag 5.4 11.00

Korskyrkan (Sk6ftorsdag.)
GeBemanestund

Nattuard. Leif Ekstrcim
Risbrokyrkan (LSngfred.)
Ld n g fi eda g s g u dsfi:ii n st
Stig Andersson
Pingstkyrkan (P8skdag.)
Uppstt n de lreg udstjii n st
Med drama av barngrupp
Kent Nilsson

AXPLOCK TNAU ANErc GUDSTJdNSTER
Siindag 75,2 fasttagsscindagen hade vi besok av Jan Aberg som predikade.
Scindag 8,3 hade vi p3 kvdllen Gospelstng med gruppen Voices of Joy.
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74.5 Gdkotta
hos Alfredssons i Folkhyttan

Scindag 24.5 hade vi Pingstgudstjdnst iKorskyrkan.

Scindag 7.6 Predikade Ove Nordenberg fcir oss

Scindag 3O,8 HOSTSTART tillsammans med All6kyrkan i Smedjebacken
Risbros8ngarna sjong hdrliga viickelsesSnger
och vi inbjdds till en enkel lunch.

Scindag 13.9 gdstade oss Curt och Anna-Lena Axelsson och sjdng s8nger
som funnits omkring Frank Mangs

Stindag 74,10 hade vi en skordefest och hostoffergudstjdnst dt Risbrostngarna
sjdng och en offerg8va till v8r forsamlings arbete samlades in

Lcirdag 28.77 hade vi v8r julstuga 6ppen mellan I2-t5. Vi hade forsSljning av hembakat,
handarbeten, hemstdpta ljus, lingon och riskransar, julgodis och second hand-
prylar. Vi visade ocks8 film for barnen och hade en underbar seruering.
Eftermiddagen avslutades med andakt och s8ng.



Scindag 29,77 var det Adventsgudsddnst tillsammans med Korskyrkan och en gemensam
Adventskdr under ledning av Nils-Rune Lund6n och Monica Eklund.
Predikan av Leif Ekstrom

Scindag 6,72 predikade Tomas Kazen och Birgitta Orrefur sjting.

Torcdag 77,12 hade Bergslagens roster en julkonsert ddr de sjdng
Christmas Carols. Hela beh8llningen denna kviill gick till v6rt arbete med
flyktingarna.

Pd julafton 24,72 samlades ett 45-tal i Pingstkyrkan till ett alternativ julfirande och
pB kvdllen var vi i Korskyrkan fdr julbon

Annandag jul var vi inbjudna till Korskyrkan till Annandags-caf6.

Nyiltafton 37.12 var vi samlade till nylrsbdn i Risbrokyrkan tillsammans med Korskyrkan.

dppet Hus har vi haft p6 fredagseftermiddagar d6 vi inbjuder till ett varierande
kulturprogram. Oppet Hus dr ocks6 en viktig social mcitesplats och lockar
m6nga 8hcirare, samlingarna avslutas alltid med en liten andakt.

9mtalsgrupp

reilSamtalsgruppen har samlats varannan torsdag i grona rummet pl jdmna
veckor.
Som grund for samtalen har anvdnts Olle Carlssons bok 365 tankar for
sinnesro"

Fcircamlingsrcsa
Fredagen den 29.5 gick vtr resa till bland annat missionskyrkan i Giivle
med fdrmiddagskaffe. Ddrefter lunch pt Laxdn iAlvkarleby och bescik i
diverse hanWerksbodar. Resan gick vidare till "Dragon Gatei en anliggning
helt i kinesisk stil. Eftermiddagskaffet fick vi avnjuta i missionskyrkan i Tierp.
Ett stort tack till Resekommittdn som planerat dagen vdl.

Sy- och Stick-Cafr

Kyrksoppa
En tisdag i m8naden under v6ren och hosten har vi seruerat sopplunch
i kyrkan. C:a 30 personer har kommit varje g8ng och Stit soppa och
kaffe med kaka. Dagarna har sammanfallit med styrelsemotena, st de
har avslutats med en lunch. Kyrksoppan har blivit en trivsam trdffpunkt,
som sorlet i cafdet vittnar om.

P6 torsdagarnas sy- och stickcaf6 tillverkas bland annat babyplagg till
startpaket, som vidarebefordras till Brddet och Fiskarna i Vdster8s. Varje
paket skall innehtlla en filt eller tdcke, handduka; tygblojor, Wdttlappar,
troja, mdssa, skjorta, byxor, leksak mm. Ca 75 paket har skickats.
Vi har triiffats p6 ojdmna veckor.

Marianne Nygren har tillsammans med Risbroslngarna och de
ovriga organisterna Margareta Rigvald, Margit lubel och Monica
Eklund under 6ret ansvarat for musiken i vtr kyrka.
En vtrkonseft har hellits av BellaDonna-koren.

Musik



R isb ro kyrka n s secon d h a n d ftircii lj n i n g
Varje torsdag 14.00 - 17.00 har Second Hand h8llits 6ppet. M8nga hittar hit och kan handla
billigt i v6rt varierande sortiment. Det 6r kanske dvervdgande invandrare som kommer. Vissa
torsdagar har det varit packat med folk nere bland kldderna i kdllaren. Vi f8r in mycket kldder,
men det 961 6t mycket ockst. Vi har ocks6 s6lt en hel del mobler och husgertd. Oet dr bra for
v6ra invandrare att kunna inreda sina ldgenheter utan att det kostar fdr mycket.
Vi har ocks6 skickat kldder och husgergd till Estland, via Hogbergskyrkan i Ludvika, och till
Litauen via organisationen Vdnner Emellan.

Diakonalt arbeE
Vtr Diakonigrupp har omsorg om fdrsamlingens medlemmar och viinner, siirskild de som dr
sjuka och inte orkar komma till kyrkan. Varje person i gruppen har sdrskilt ansvar fdr ett antal
personer de htller kontakt med.

Under 6rct har en Lokalorganintion av Hela Mdnniskan staftaft i Fagercta
Vi har i olika sammanhang och samtal funderat kring hur vi som olika forsamlingar skall mota
de dkande sociala behov som finns i vtrt land och i vtr stad. Under ett flertal samlingar har
det utkristalliserats tre omrtden som m6jliga prioriteringsomr6den

1. Invandrare och flyktingar som kommit till v6r stad
2. Tontringar och ungdomar i Fagersta friimst skoltldern
3. Den viixande grupp mdnniskor som lever i utkanten av samhiillet ofta med missbruks-

problem och sociala missforh8llanden.

Svenskunderuisning
Under hdsten har i grupper tv8 gtnger i veckan "svenska fcir invandrare"arbetat fdr fullt
Kerstin Lexell har fungerat som ledare. Sedan ungefdr ett 6r har kyrkan hjiilpt flera flyktingar
fr6n Eritrea med svenskan i vdntan p6 att de ska komma in pA SFI, Svenska fdr invandrare,

Svenskunderuisning med EU- m igra nter
Mtnga kommuner har sv6rt att hjiilpa de EU-migranter som kommer till Sverige. Fagersta
kommun 6r, likt m6nga andra, beroende av ideella krafter. Nu hjSlper Risbrokyrkan till med
undervisning i svenska. Deras kunskaper i svenska dr i princip obefintliga.
Vi f6rs6ker ftnga upp dem f6r att underuisa, frdmst i svenska. De 6r hiir av olika anledningar
och behdver kunna svenska for att bli ett med samhdllet.

Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Fagercta
Eritreaner boende i Fagersta med omnejd, ca70 medlemmar, anordnar p6 ldrdagar
gudstjbnster som dr mellan kl. 9 -12. Dessutom har de tvl diakoner och ca 20 psalmsSngare
som sttr framfor forsamlingen fdr att sjunga. Pt fredagar har de ockst "rehearsal"eller s3
kallade ovningar fdr psalms8ngare. Pr6st brukar ltnas frSn andra Eritreanska fdrsamlingar

Lokaler och ekonomi
Verksamheten bedrivs till stdrsta delen i Risbrokyrkan.
Forsamlingen dger fastigheten, vilken dr helt avskriven.
Forsamlingens bokfdring sker enligt kontantprincipen. Ddrav foljer att el- och vdrmerdkningar
for december m6nad boKors p8foljande tr. Ett mindre periodiseringsfel har p6 grund av detta
uppst8tt, med en viss eftersldpning som f6ljd.



Uthyrningar
. En grupp damer trdffas m8ndag formiddag for att utdva Qi-Gong i en studiegrupp i ABF:s

regi. Efter triiningspasset iir det kaffe och social gemenskap i caf6et,
. P3 Srsbasis hyr Riidda Barnen lokaler i kyrkan for sina sammantri iden.
. Viivfdreningen Varpan , Fagersta TriidgSrdsforening och hemslojdsforeningen har hyrt for

sina Srsmoten.
. Per och Ann-Marie Sennerfeldt har anvdnt 'Grdna rummet" nSgra fredag f6rmiddagar

for sin liisecirkel
. Folkpartiet (Nu Liberalerna) och Villadgarna har hyft for sina sammantriiden och

Srsmoten
. "Bergslagens rcister" har hyrt for sina konsefter.

1Matrikelredovisning
Antal medlemmar vid Srets bdrjan
Vi har vdlkomnat

46
2

Antal mdlemmar vid 6rets slut 48

RISBROKYRKANS VERKSAMHETSPLAN FOR 2016
L
Risbrokyrkan vill
. vara en oppen f6rsamling, med mdjligheter till gemenskap med

god kristen undervisning och omsorg.
. ocksE vara aktiv och delaktig i det gemensamma kristna arbetet i och runt

Fagersta.
2,
Risbrokyrkan vill
o utveckla ett narmare arbete med 6vriga kyrkor i Fagersta
3.
Risbrokyrkan vill
. som regel ha en gudstjdnst varje sondag.
. uWeckla vSrt diakonala arbete.
. inbjuda till NaWard ungefiir var 5:e vecka.
. anordna host- och vSroffer till fdrsamlingen
4.
Risbrokyrkan skall
. ge ut forsamlingsblad med kalendarium kvaftalsvis.
. beh8lla vtr hemsida p3 internet,

Hur information om forsamlingens arbete for ovrigt skall spridas dr en fr6ga
fdr styrelsen.



Risbrokyrka ns fdrsa ml i ng
Org.nr. 87 90 00-0171

RESULTATNATNTNC

Verksamhetsintdkter
Offer, kollekter, bidrag, second hand
Su m ma veksa m hetsi nt5 kter,

Riirelsekostnader
Forsamlingens olika omkostnader
Personalkostnader
Summa rtirelsekostnader
Riirelseresultat

Finansiella poster
Rdnteintdkter
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Risbrokyrkans fdrsamling
Org.nr. 87 90 00-0171

BALANSRAKNING

TILLGANGAR
AnlSggningsti llgtngar
Materiella a n ldggningstillgtngar
Byggnader och mark
Acku mulerad avskrivning
Summa materiella anldggningstillg6ngar

Summa anlSggningstillgtngar

Omsdttningstillgtngar.
Kortfristiga ford ri nga r
Equmeniakyrkan
Forutbetald forsdkringspremie

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsdttningstillgtnga r

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat Eget Kapital
Arets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld, Bergslagens rtister
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2015-12-31

531 867
531 867

-26s 634
-239 400
505 034

26 432

4 L62
30 994

30 994

30 994

20L4-L2-3r

49s 790
495 790

- -247 262
-236 4t0
483 672

12 118

954
L3 072

L3 072

L3 072

2015-12-31

2 500 000
- 2 s00 000

2s0 000
2L 994

27L 994

185 192
457 L86

457 t86

42t 69L
30 994

452 685

4 500
4 500

457 185

457 L85

20L4-L2-3L

2 500 000
-2 500 000

o
0

250 000
L9 994

269 994

Lsr 697
42L 69t

42L 69L

408 619
L3 072

42L 69L

42L 69L

42L 69L

o
0

0
o



Avslutning
Risbrokyrkan vill vara en motesplats fdr att, inspirera och fdrstiirka skapande uttryck.
Vlr dnskan dr att dessa uttryck 5r en grundton i Risbrokyrkan. Risbrokyrkan vill ocks6
vara en kyrka som 5r 6ppen for olika kreativa uttryck och kulturella former, ddr tron f6r
uttryckas p6 de sdtt som v6r tradition och kontakter forsttr.
D6 iir verksamhetsaret 2015 forbi. JATTESTORT TACK till alla, som staller upp och
hjiilper tilli v6rt arbete.
Lit oss gt in i det nya trets arbete med tillforsiK och med dvefigelsen att Gud 5r med oss.

Styrclen.

FagercE ijanuart 2O76

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

Kassor. G6ran Wallin Eivor Grubb Ingrid Jansson

Adjungerad till styrelsen

Forsamlingsforesttndare Stig Andersson

Revisrer

Berndt Alfredsson Sven Eklund


