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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DET 138: E VERKSAMHETSÅRET  

Inledning

Mästaren är här!

Detta hände i en stad i Tyskland i början av 1800 talet. Klockaren i stadens kyrka, skulle 
gå i pension efter lång och trogen tjänst. För att hedra den trogne mannen fick han i av-
skedsgåva en nyckel i konstsmide av rent guld! Den var en kopia av nyckeln till orgel- 
skåpet i kyrkan. Han fick som uppgift att vaka över orgeln, så att ingen skulle spela olovligt

 på det gamla instrumentet.
En dag kom en mycket ung man in i kyrkan just när den gamle klockaren råkade befinna 
sig där.  Den unge mannen frågade försiktigt om han kunde få låna nyckeln för att få spela
på den fina gamla orgeln, men fick ett tvärt nej, till svar.
"Men jag har rest ganska långt, för att en gång i livet få ett tillfälle att spela på detta 
enastående instrument", sa den unge mannen och  till slut bevektes den gamle klockaren 
av den unge mannens  envishet och lånade ut nyckeln till honom.
Med handen bakom örat för att lyssna noga, satte han sig på sin plats, beredd att ingripa

                   ifall.....
Men förundrad lyssnade han till toner som fyllde hela kyrkorummet med ett sällsamt 
välljud. 
Än var det som fågelkvitter en sommarmorgon, än som dånet av storm och åska en 
oväders-natt. Det fanns i musiken en inspiration och skicklighet som han aldrig hört maken
till.
När den unge mannen avslutat sin lilla konsert frågar den gamle: Vem är du egentligen 
unge man? Och han svarade, jag heter Felix Mendehlsson, Bartholdy. Klockaren utbrister:
 -Mästaren är här, och  jag ville inte ge honom nyckeln!
Ingen kan som Mästaren från Nasaret; Jesus Kristus, locka fram så ljuva toner från vårt 
hjärtas instrument, det fyller livet med djup, glädje och lovsång samt gör det värt att leva. 
Ändå säger en hel del människor nej, när Jesus vill låna deras hjärtans nyckel.  Ge honom 
tillfälle att få utnyttja ditt instrument. Låt honom få låsa upp till ditt hjärtas innersta rum 
och livet kommer att få ett nytt innehåll och värde

Feix Mendehlsson 1805 – 1847.
          Under sin korta levnad skrev han massor av musik och räknas         
         som en av de största kompositörena genom tiderna.

Gudstjänster  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 alltifrån visor till Gospelsång.

Vi har också tillsammans med Korskyrkan fått mötas till Gudstjänster ungefär en gång per 
månad.

Nattvardsgudstjänster  har vi haft ungefär var femte vecka.
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             Sön. 17.1  kl.11.00     KORSKYRKAN    SPF-kören  Leif Ekström
                       

 Tis.   19.1  kl.19.00 PINGSTKYRKAN   Bön

Tor.  21.1     kl.19.00 VÄSTANFORS KYRKA   Bön och Mässa
Fre.   22.1       kl.18.00 PINGSTKYRKAN  Internationell Bönestund
Sön. 24.1  kl.18.00 RISBROKYRKAN  Gospelkören Voices of Joy

  
                       ÅRSMÖTE hade vi söndag 31.1 kl. 11.30 

            Andakt, servering och förhandlingar
                                                                 Närvarande var 27 medlemmar.

FRÅN ÅRETS GUDSTJÄNSTER
SÖNDAGSTIMMAR .  Den  7.2 Calle Johnsson och Lennart Hjälm, 
6.3  Nils-Rune Lundén, 6.4  Jan Olander, 9.10  Jard Samuelsson, 30.10 i  Korskyrkan, 
medverkan från Love Nepal

                   11.12 Gospelkören Voice of Joy. Offer till Diakonia

BÖNESTUNDER. Tillsammans med Korskyrkan har vi försökt att träffas till enkla små 
 bönestunder under året. 

BIBELSTUDIUM. Vi har också träffats för gemensamma studiehelger utifrån Efesiebrevet
 med Leif Ekström som föreläsare

                   KYRKSOPPA.   En gång i månaden under våren och hösten har vi serverat
 sopplunch i kyrkan. C:a 25  personer har kommit varje gång och ätit 
 soppa och kaffe med kaka. Dagarna har sammanfallit med styrelsemötena, 
 som då har avslutats med en lunch.  Kyrksoppan är en trivsam träffpunkt, 

              Torsdag     24.3  19.00      Pingstkyrkan  (Skärtorsdag.)
                                         Getsemanestund  Nattvard                

 Fredag      25.3   10.00     Risbrokyrkan  (Långfred.)
                 Långfredagsgudstjänst
 

              Söndag      27.3   11.00    Korskyrkan (Påskdag.)
                              Uppståndelsegudstjänst

             Torsdag  5.5     Gökotta  hos Alfredssons i Folkhyttan  tillsammans med Korskyrkan

Söndag   5.6    Anna-Lena o Curt Axelsson sjöng sånger som funnits runt Einar Ekberg    

SOMMAREN 2016
         Söndag                         3.7                10.00            PINGSTKYRKAN  Stig Andersson

      Söndag      10.7       10.00          RISBROKYRKAN  Jan Åberg
                         Söndag           17.7     10.00            KORSKYRKAN      Lars-Ove Karmeborg
                          Söndag     24.7     10.00           PINGSTKYRKAN  Bertil Ekström

      Söndag     31.7      10.00          RISBROKYRKAN Leif Ekström         
                          Söndag        7.8       10.00           KORSKYRKAN     Krister Nordin   

Risbrokyrkans Församling 879000-0171
sid 3/7

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


             

Söndag  28.8   HÖSTSTART  tillsammans med Korskyrkan på Skräddartorp
                                                              Familjen Ekström hade ordnat en god grillunch.

                   Söndag  9.10     gästades vi av Jard Samuelsson som spelade, sjöng och 
     vittnade under ”Temat  ”Från läsarsång till country .

Bröderna Samuelsons från  Värmland var en av Sveriges mest kända 
sånggrupper.

                   Lördag  26.11   hade vi vår julstuga öppen mellan 12-15. med försäljning av hembakat,
                      handarbeten, hemstöpta ljus, lingonriskransar, julgodis och second hand-

     prylar. Vi visade också film för barnen och hade en underbar servering.
     Eftermiddagen avslutades med andakt och sång.

Söndag  27.11  var det  Adventsgudstjänst tillsammans med Korskyrkan och en 
      gemensam adventskör under ledning av Nils-Rune Lundén och 
      Monica Eklund.
      Predikan av Leif Ekström

På julafton  24.12  var vi inbjudna till julnatt i Korskyrkan med jultexter och julsånger 
              

Annandag jul var vi inbjudna till Korskyrkan till Annandags-café med pyssel, sång och 
    kaffe.

ÖVRIG VERKSAMHET
Öppet Hus   har vi haft på fredagseftermiddagar  då vi inbjuder till ett varierande
                     kulturprogram. Öppet Hus är också en viktig social mötesplats och lockar
                    många åhörare, samlingarna avslutas  alltid med en liten andakt.

                   

                                                                                                           Samtalsgrupp
      Samtalsgruppen har samlats varannan torsdag i gröna rummet.
                       (jämna veckor).  

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. Ca 78 paket kunde skickas i år.

Vi har också skickat kläder och prylar till Estland, via Högbergskyrkan i Ludvika, och till 
Litauen via organisationen Vänner Emellan. Man tillverkar också handarbeten till julstugans
försäljning. (Vi träffas på ojämna veckor.)

Församlingsresa    
Detta år gick vår kulturresa till olika platser runt om i Västmanland 
Resekommittén hade som vanligt planerat dagen väl fick ett stort tack, 
vid återkomsten till Fagersta.    

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.  
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Diakonalt  arbete
Vår Diakonigrupp har omsorg om församlingens medlemmar och vänner,
särskilt de som är sjuka och inte orkar komma till kyrkan.
Varje person i gruppen har särskilt ansvar för ett antal personer de håller kontakt med.

Lokalorganisation av Hela Människan  i Fagersta
Vi har också i olika sammanhang och samtal funderat kring hur vi som olika
församlingar  skall komma närmare varandra. Under ett flertal samlingar har 
det utkristalliserats områden med möjliga prioriteringar.

Språkcafé 
På onsdagskvällar har ett 20-tal nyanlända träffats till fika och samtal (på svenska)

Svenskundervisning
Under året har i grupper två gånger i veckan ”svenska för invandrare” arbetat för fullt.  
Kerstin Lexell har  fungerat som ledare och har också haft med sig några andra ledare. 

Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Fagersta
Eritreaner boende i Fagersta med omnejd, ca 70 medlemmar, har gudstjänster
på lördagar. Gudstjänsten är mellan 9 - 12.  De har två Diakoner och
ca 20 psalmsångare som står framför församlingen för att sjunga. På fredagar
har de också ”rehearsal”  så kallade övningar för psalmsångare. Präst brukar lånas från 
andra Eritreanska församlingar.

Uthyrningar
 En grupp damer träffas måndag förmiddagar 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, Fagersta Trädgårdsförening och Hemslöjdsföreningen har hyrt 

lokaler i kyrkan för sina årsmöten.
 Liberalerna och  Villaägarna har hyrt för sammanträden och årsmöten
 Vår- och julkonserter med Bergslagens röster
 Vårkonsert med Belladonna kören

Lokaler och ekonomi                       
Verksamheten bedrivs till största delen i Risbrokyrkan. 
Församlingen äger fastigheten, vilken är helt avskriven.
Församlingens bokföring sker enligt kontantprincipen      

Pastor 
Under året har Stig Andersson tjänat i församlingen med halvtidstidstjänst

  Matrikelredovisning
  Antal vid årets början     48

  Nya medlemmar     3

  Avliden                        1  

                               Antal medlemmar vid årets slut           50 
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Risbrokyrkans församling    

Org.nr. 87 90 00-0171

RESULTATRÄKNING

Verksamhetsintäkter 2016-12-31 2015-12-31
Offer, kollekter, bidrag, second hand, julstuga  500 345   531 867
Summa verksamhetsintäkter, 500 345 531 867
Rörelsekostnader     
Församlingens olika omkostnader 238 950  237 264
Equmeniakyrkan och Equmenia 29 520 28 370
Personalkostnader 239 400  239 400
Summa rörelsekostnader 507 870  505 034
Rörelseresultat -7 525  26 832

Finansiella poster     
Ränteintäkter  2 668  4 162
Resultat efter finansiella poster -4 857  30 994

Resultat före skatt -4 857  30 994

Årets resultat -4 857  30 994

Risbrokyrkans församling
Org.nr. 87 90 00-0171

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  2016-12-31 2015-12-31
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  2 500 000  2 500 000
Ackumulerad avskrivning - 2 500 000 -2 500 000
Summa materiella anläggningstillgångar  0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar.
Kortfristiga fordringar
Equmeniakyrkan  250 000 250 000
Förutbetald försäkringspremie   22 214 21 994
Husvagnsel 1 034 0
Summa kortfristiga fordringar  273 248 271 994

Kassa och bank
Kassa och bank  174 581 185 192
Summa omsättningstillgångar  447 829  457 186  

SUMMA TILLGÅNGAR  447 829 457 186

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Balanserat Eget Kapital  452 685  421 692
Årets resultat  -4 856 30 994
Summa fritt eget kapital  447 829 452 686

Summa eget kapital 447 829 452 686

Kortfristiga skulder
Bergslagens röster 0 4 500
Summa kortfristiga skulder 0 4 500
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                     447 829      457 186
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Avslutning
Risbrokyrkan vill vara en mötesplats för att, inspirera och förstärka 
skapande uttryck. Vår önskan är att dessa uttryck är en grundton i Risbrokyrkan.  
Risbrokyrkan vill också vara en kyrka som är öppen för olika kreativa uttryck och  kulturella
former, där tron får uttryckas på de sätt som vår tradition och kontakter förstår. 
Nu är verksamhetsåret 2016  förbi. JÄTTESTORT TACK  till alla, som ställer upp och
hjälper oss i vårt arbete.
Låt oss gå in i det nya årets arbete med tillförsikt och med övertygelsen att, Gud är med 
oss.

Styrelsen.

Fagersta i Januari 2017

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

                    Kassör Göran Wallin       Eivor Grubb              Ingrid Jansson
                 

             
Revisorer   

Berndt Alfredsson       Sven Eklund
   

    RISBROKYRKANS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017
                   

1.
Risbrokyrkan  vill vara en öppen församling, med möjligheter till gemenskap med 
god kristen  undervisning och omsorg. 
Vill också vara aktiv och delaktig i det gemensamma kristna arbetet i och runt 
Fagersta.         

                 2.
         Risbrokyrkan  vill som regel ha gudstjänst varje söndag.

Skall stödja Equmeniakyrkans gemensamma arbeten. 
Vill utveckla vårt diakonala arbete.
Vill inbjuda till Nattvard ungefär var 5:e vecka.
Vill anordna höst- och våroffer till församlingen.            

          3.
         Risbrokyrkan skall ge ut församlingsblad med kalendarium kvartalsvis.

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