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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DET 140: E VERKSAMHETSÅRET  

Inledning

Ännu ett år får vi lämna bakom oss. Ännu ett år ligger framför oss. Det skall vi fyllla 
med innehåll. Vi vet ingenting om vad som väntar oss under 2019. Vi hoppas att med 
Guds hjälp få en rik och välsignad tillvaro.
Vänner och besökare upplever Risbrokyrkan som en välkomnande och varm plats. En 
ung kvinna sa till mig häromdagen: ”Det är så skönt att komma hit till kyrkan.Det känns 
som att komma hem”.
Jag hoppas att många med henne får uppleva den känslan.
Jag hoppas också att Gud tar hand om sin församling och vägleder oss i vårt arbete i 
kyrkan.

Vi infogar även fjolårets slutord. 
Risbrokyrkan är en varm kyrka. En välkomnande plats. En kyrka som med öppna armar 
tar emot inflyttade, nysvenskar, infödda, utsvultna, funderare, stora och små. Utma-
ningen är att våga dela Guds ord både genom betraktelser och bön, att besvara de svå-
ra existentiella frågorna, att prata om det lilla i livet och det stora, att våga öppna våra 
hjärtan för det nya och det som emellanåt känns svårt. Tillsammans är vi starka. 

Vi i Risbrokyrkans församling står inför stora utmaningar. Hur skall vi fortsätta??
Låt oss lita på att Gud tar hand om vår församling och leder oss framåt! 
Må Gud välsigna oss alla!!

Låt oss be till vår Fader i himlen att Han ger oss den kraft vi behöver för att det skall bli
Ett Riktigt Gott Nytt År 2019

För Gud är ingenting omöjligt. (Luk. 1:37)

Elvy Wäppling 

Gudstjänster  har  firats i stort sett varje söndag kl. 10.00  i Risbrokyrkan.  En del 
söndagar har vi inbjudit till ”Söndagstimme”, vid 16.00-tiden, då med olika gäster och ett 
blandat program.
Vi har även haft gemensamma gudstjänster med Korskyrkan.

Nattvardsgudstjänster  har vi haft ungefär var femte vecka.
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Tema: Guds hand leder oss

 Tis.  16xx.1  kl.19.00 Bön i Korskyrkan

Fre.  19.1       kl.19.00 Bön i Pingstkyrkan

Sön. 21.1  kl.11.00 Pingstkyrkan Gudstjänst med Kent Nilsson och Leif Ekström

  
                       ÅRSMÖTE hade vi söndag 28/1 kl. 10 

            Andakt, servering och förhandlingar
                                                                 Närvarande var 25 medlemmar.

FRÅN ÅRETS GUDSTJÄNSTER
Gemensamt med Korskyrkan
Ungefär 1 gång per månad har gudstjänster firats tillsammans med  Korskyrkan.

Församlingsutveckling
Equmeniakyrkan har projekt för församlingsutveckling där handledare ställs till förfogande 
för genomgång av församlingens möjligheter. Vi hade besök av Agne Furingsten 4 februari 
där han presenterade projektet.
Styrelsen hade tidigare haft genomgång av förutsättningarna.
Någon fortsättning kom inte till stånd.

Bibelstudiehelg
10 februari i Risbrokyrkan, 11 februari i Korskyrkan
Studium om ”Jona” med Leif Ekström som föreläsare.

Torsdag 29.3 18.00 Risbrokyrkan  (Skärtorsdag.)
Getsemanestund  Nattvard

 Fredag 30.3 11.00 Pingstkyrkan (Långfredag)
Långfredagsgudstjänst

Söndag 1.4 11.00 Korskyrkan (Påskdag.)
Uppståndelsegudstjänst

             Torsdag  10 .5 Morgongudstjänst  hos Alfredssons i Folkhyttan  tillsammans med 
     Korskyrkan

Söndag   3.6 Besök av Anna-Lena o Curt Axelsson som sjöng och spelade.

SOMMAREN 2018
Söndag 1.7 Pingstkyrkan Bertil Ekström
Söndag 8.7 Risbrokyrkan Kent Nilsson
Söndag 15.7 Korskyrkan  K Thomas Kazen
Söndag 22.7 Pingstkyrkan Leif Ekström
Söndag 29.7 Risbrokyrkan L-O Karmeborg
Söndag 5.8 Korskyrkan Helena Lung
Söndag 12.8 Pingstkyrkan Ulrika Ejderklint

Söndag  2 .9 HÖSTSTART på Skräddartorp
Tillsammans med Korskyrkan. Leif Ekström
Familjen Ekström hade ordnat en god grillunch.
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Lördag  1.12 hade vi vår julstuga öppen mellan 12-15. med försäljning av 
hembakat, handarbeten, hemstöpta ljus, lingonriskransar, sylt 
och saft och second hand-prylar.
Servering med tårta, ”klämmor” pepparkakor och struvor.
Avslutades på eftermiddagen med andakt och sång.
Totalt blev julstugans resultat 27.652:-

Söndag  2.12 Adventsgudstjänst tillsammans med Korskyrkan och en
 gemensam adventskör under ledning av Nils-Rune Lundén och 

Monica Eklund.
Predikan av Leif Ekström

Söndag  16.12 Risbrokyrkan 40 år. Jubileumsgudstjänst med pastorerna Ragnar 
Gustavsson och Ingvar Stenberg. De var mycket aktiva under byggtiden.
Kyrklunch (catering) serverades.

Söndag  23 och 30.12  accepterade vi inbjudan från Korskyrkan att delta i deras 
gudstjänster då vi själva ej hade egna.

ÖVRIG VERKSAMHET
Öppet Hus har haft sina samlingar på fredagseftermiddagar då vi inbjudits till ett 
varierande kulturprogram. Öppet Hus är också en viktig social mötesplats som lockar 
många deltagare. Samlingarna avslutas alltid med en liten andakt.   

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

Sy- och Stick-Café
Varannan torsdag samlas damer till sy- och stickcafé. Några tillverkar babyplagg till 
”startpaket”, som lämnas till Brödet och Fiskarna i Västerås som ombesörjer vidare 
transport till flyktingläger i Västsahara. Varje paket innehåller en filt eller täcke, 
handdukar, tygblöjor, tvättlappar, tröja, mössa, skjorta, byxor, leksak mm. 
132 paket levererades under året.

Risbrokyrkans SecondHand försäljning
Nästan varje torsdag 14.00 – 17.00 har Second Hand hållits öppet. Många hittar hit 
och kan handla billigt i vårt varierande sortiment. 
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 nya medborgare att kunna inreda sina lägenheter utan 
att det kostar alltför mycket.  
Försäljningen har under året inbringat 74.923:-
Vi har också skickat kläder och möbler till en kyrka i Antslas i Estland, via Högbergskyrkan
i Ludvika. (se länk till kyrkan http://www.ekklesia.ee/antsla/). 
Till Litauen har skickats kläder via organisationen ”Vänner Emellan”.

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.

Språkcafé 
På onsdagskvällar har nyanlända träffats tillsammans med svenskar för fika och samtal 
(på svenska). Intresset från de nyanlända minskade kraftigt varvid caféet avvecklades 
efter vårterminen 
Allt fler nyanlända kom till eget boende, samt att Migrationsverkets 
asylboende på Norrbygården avvecklades vilket nog var orsaken till det minskade 
intresset.
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Gospelkör
En gospelkör med deltagare från Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg har varannan 
vecka sina övningar i Risbrokyrkan. Andreas Risberg, kantor i Skinnskatteberg leder kören. 
För denna upplåtelse får vi hjälp med deras sång vid några gudstjänster. Andreas håller 
också kyrksalens piano välstämt.

Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Fagersta
Eritreaner boende i Fagersta med omnejd, ca 70 medlemmar, har gudstjänster i 
Risbrokyrkan på lördagar. Gudstjänsten är mellan kl. 9 - 12.  De har två Diakoner och
ca 20 psalmsångare som står framför församlingen för att sjunga.  Präst brukar lånas från 
andra Eritreanska församlingar.
På fredagar eller söndagar har de en form av ”söndagsskola” för barnen 

Uthyrningar
 Eritreanska Ortodoxa Kyrkan (se ovan)
 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 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.
 Uthyrning till syrianska och eritrianska familjer för ex.vis bröllop eller barndop
 Uthyrningarna har under året inbringat 28.074:-

 
Lokaler och ekonomi

Verksamheten bedrivs i Risbrokyrkan. 
Församlingen äger fastigheten, vilken är helt avskriven.
Församlingens bokföring sker enligt kontantprincipen.
Utvändig målning påbörjades på tidiga hösten. Sommaren var alltför varm för att då kunna
utföra detta arbete.
Ekonomiska redovisningen i sammandrag på sid. 6 visar ett rörelseresultat 150.141:-efter 
finansiella poster.
Kommande år krävs utbyte av systemet för värmeregleringen samt slutförande av 
målningsarbetena. Bedömd kostnad ca 250.000:-
I bokslutet har gjorts avsättning till detta byggnadsunderhåll med 125.000:-. 

Pastor 
Fast pastorstjänst har varit vakant under året.
Trots detta har gudstjänster hållits varje söndag med hjälp av tillresande pastorer.

Matrikelredovisning
  Antal vid årets början     46

  Nya medlemmar     0

  Avlidna                        0  

                               Antal medlemmar vid årets slut         46     
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Risbrokyrkans församling    

Org.nr. 87 90 00-0171

RESULTATRÄKNING

Verksamhetsintäkter 2018-12-31 2017-12-31
Offer, kollekter, bidrag, second hand, julstuga 442 642     482 626
Summa verksamhetsintäkter, 442 642   482 626
Rörelsekostnader     
Församlingens olika omkostnader 202 974   307 206
Equmeniakyrkan och Equmenia 40 180   30 150
Personalkostnader/Tillresande pastorer 51 297    107 790
Summa rörelsekostnader 294 451 445 146
Rörelseresultat 148 191 37 480

Finansiella poster     
Ränteintäkter  2 350   2 350
Resultat efter finansiella poster 150 541   39 830

Avsättning byggnadsunderhåll -125 000  0

Årets resultat 25 541   39 830

Risbrokyrkans församling
Org.nr. 87 90 00-0171

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  2018-12-31 2017-12-31
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (Uppskattat värde)  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   17 641   19 992
Från 2018 omförda kostnader och intäkter 0  1 162
Summa kortfristiga fordringar  267 641   271 154

Kassa och bank
Kassa, PlusGirot och bank 370 559  216 505
Summa omsättningstillgångar 638 200   487 659

SUMMA TILLGÅNGAR 638 200   487 659

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Balanserat Eget Kapital 487 659 447 829
Årets resultat 25 541 39 830
Summa fritt eget kapital 513 200 487 659

Summa eget kapital 513 200 487 659

Kortfristiga skulder
Fond för byggnadsunderhåll 125 000 0

Summa kortfristiga skulder 125 000 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 638 200 487 659
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Avslutning

Från och med december månad har söndagens gudstjänsttid ändrats till kl. 11.00. 
Bakgrunden till denna ändring är anpassning till tillresande pastorers möjligheter att 
komma till Risbrokyrkan, speciellt vintertid. 
Vi har även reducerat till gudstjänster varannan söndag. Orsaken är svårigheter att få
tillresande pastorer samt medlemmars önskemål. Utvärdering av ändringarna kom-
mer att diskuteras vid ett kommande församlingsmöte.

Risbrokyrkan vill vara en plats där generationer möts, en plats där olika språk möts, 
en plats där olika religioner möts, en plats där människor utan religion möts. Vi öns-
kar att Risbrokyrkan under 2019 ska utvecklas till att bli en plats dit människor kan 
känna att de alltid är välkomna, där samtal mellan himmel och jord kan pågå och där
värmen i gemenskapen lyfter när man är trött och som gläds tillsammans när man är
extra glad. 
Nu är verksamhetsåret 2018  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 2019

c
..………………….…………………. …………………………………………… ………………………………………...

                    Ordf. Elvy Wäppling       V. ordf.  Bengt Brusling           Sekr. Monica Eklkund,

..………………….…………………. …………………………………………… ………………………………………….
                    Kassör Göran Wallin       Amanda Clewemar             Margit Jubel

             
Revisorer   

..………………….…………………. ………………………………………...
Berndt Alfredsson Sven Eklund

   

    RISBROKYRKANS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019
Risbrokyrkan  vill fortsatt 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.

         Risbrokyrkan  vill som regel ha gudstjänst varje söndag.
Skall stödja Equmeniakyrkans gemensamma arbeten. 
Enl. Equmeniakyrkans policy arbeta för fred och omställning till en hållbar värld.
Vill utveckla vårt diakonala arbete.
Vill inbjuda till Nattvard ungefär var 5:e vecka.

         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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