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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DET 142: A VERKSAMHETSÅRET  

Inledning

Det gågna året har varit annorlunda och ganska problematiskt på många sätt. Vi har 
t.e.x. saknat våra regelbundna gudstjänster alltsedan i mars månad. Det har varit 
tråkigt att inte få gå till Risbrokyrkan, träffa sina vänner och höra Guds ord. Orsaken är 
ju välbekant, Coronapandemin.
Vi ser fram emot ett slut på pandemin så att vi åter kan träffas och fira gudstjänster och
även träffas i övriga aktiviteter och åter uppleva den gemenskap som vi saknat.
Några gudstjänster som vi firat under året har skett tillsammans med gästande talare.
Frågan om anställd pastor vilar. 
Lyckligtvis får vi lägga våra bekymmer i Herrens händer. Låt oss be vår Gud om att ge 
oss kraft att verka vidare. Risbrokyrkan tar emot oss med värme och glädje. 
Låt oss också be vår Fader att ta hand om oss alla, så att vi får ett 

Ett Riktigt Gott Nytt År 2021

Elvy Wäppling

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

Gudstjänster  
I gudstjänsten 5 januari hälsades 2 st nya medlemmar välkomna.
Gudstjänster har firats från och med januari, varannan söndag kl. 11.00  i Risbrokyrkan 
fram till 15 mars. I den gudstjänsten medverkade pastor Helena Lung. Därefter kom 
restriktioner med anledning av Coronaepidemin, vilket omöjliggjorde vidare 
gudstjänstfirande. 

                                    

 Sön 19x.1  kl.11.00 Gudstjänst i Risbrokyrkan
Damkör.
Albin Alm och Leif Ekström

  
                       ÅRSMÖTE hade vi söndag 3/2 kl. 11 

            Andakt, servering och förhandlingar
                                                    Närvarande var 25 medlemmar.
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FRÅN ÅRETS ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Webbgudstjänster anordnade av Korskyrkan och Pingstkyrkan

Torsdag 9.4 18.00 Webbgudstjänst (Skärtorsdag.)
Nattvard i hemmen via Webben

Fredag 10.4 11.00 Webbgudstjänst  (Långfredag)

Söndag 12.4 11.00 Webbgudstjänst (Påskdag.)

Vi fick nyttja Hembygdsgården för 2 st utomhusgudstjänster.

Söndag 12.7 11.00 Gudstjänst Leif Ekström
Gudstjänsten överraskades med 
sommarens kraftigaste hagelskur.

Söndag 26.7 11.00 Gudstjänst Kent Nilsson

Söndag 6.9 11.00 Skördegudstjänst 
med Thomas Kazen.
Höstens skördar från trädgårdar och fält 
inbringade 2.310:- till Diakonia

Söndag 31.10 11.00 Minnesgudstjänst 
med Thomas Kazen.

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Efter 15 mars satte Coronaepidemin stopp även här för vidare samlingar för 
nedanstående grupper

Öppet Hus har haft sina samlingar på fredagseftermiddagar då vi inbjudits till ett 
varierande kulturprogram. 

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

Sy- och Stick-Café
Varannan torsdag samlades damer till sy- och stickcafé. Några tillverkar babyplagg till 
s.k. ”startpaket”.

Startpaket.
Startpaket har packats trots Coronarestriktionerna. Paketen innehåller en filt eller 
täcke, handdukar, tygblöjor, tvättlappar, tröja, mössa, skjorta, byxor, leksak mm. 
Paketen lämnas till Brödet och Fiskarna i Västerås som ombesörjer vidare transport 
till flyktingläger i Västsahara.
114 paket levererades under året.
Flera icke församlingsmedlemmar bidrar stort med innehåll till paketen.

Risbrokyrkans SecondHand försäljning
Nästan varje torsdag 14.00 – 17.00, fram till 12 mars, har Second Hand hållits öppet. 
Många hittade hit och handlade billigt i vårt varierande sortiment, fram tills dess att 
”Corona-pandemin” satte stopp för verksamheten.
Det har fortsatt att komma in varor, mest kläder. För husgeråd såsom porslin, 
köksutrustning och diverse prydnadssaker har inflödet varit mindre.
Försäljningen inbringade t.o.m. mars månad  14.573:-. Totalt för året 20.496:-
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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.

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. Präst brukar lånas från andra 
Eritreanska församlingar. 
På fredagar eller söndagar har de en form av ”söndagsskola” för barnen.
Några större högtider har ej firats i Risbrokyrkan under året.

Uthyrningar 
Fram till 15 mars
 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 har hyrt lokaler i kyrkan på årsbasis för sina sammanträden. De 

avslutade året 2020 med att säga upp sitt hyrande. 
 Vävföreningen Varpan och Hemslöjdsföreningen har hyrt lokaler i kyrkan för sina 

årsmöten.
 Liberalerna och Villaägarna har hyrt för sammanträden och årsmöten.
 Kören ”Bergslagens Röster”  har haft sina övningar i Risbrokyrkan. Vår- och 

Julkonserter inställda.
 Uthyrningarna har under året inbringat 10.100:-.

Lokaler och ekonomi

Verksamheten bedrivs i Risbrokyrkan. 
Församlingen äger fastigheten, vilken är helt avskriven.
Församlingens bokföring sker enligt kontantprincipen.
Underhåll på byggnaden. Huvudsakliga kostnader var reparation av rörledning i 
värmesystemet, samt ny dräneringspump för grundvattnet.
De från 2018 påbörjade utvändiga målningsarbetena fortsatte under hösten. På grund 
av färgbrist kunde arbetena ej slutföras.
Underhållskostnaden blev 22.787:-.

Ekonomiska redovisningen i sammandrag på sid. 5 visar ett rörelseresultat efter 
finansiella poster på  53.949:-.
I bokslutet överföres medel till kontot för byggnadsunderhåll med 45.000:-. 
vilket ger årsresultatet 8.949:-.
Fond för byggnadsunderhåll innehåller nu 70.000:-.

Pastor 
Fast pastorstjänst har varit vakant under året.
Gudstjänster har hållits i begränsad omfattning söndagar med hjälp av tillresande pastorer.

Matrikelredovisning
  Antal vid årets början     38

  Nya medlemmar     2

  Avlidna                        2

  Flyttat                        0

  Utgångna                        0

                               Antal medlemmar vid årets slut         38  
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Risbrokyrkans församling    

Org.nr. 87 90 00-0171

RESULTATRÄKNING

Verksamhetsintäkter 2020-12-31  2019-12-31
Offer, kollekter, bidrag, second hand, julstuga 251 904       367 339
Summa verksamhetsintäkter 251 904     367 339
Rörelsekostnader     
Församlingens olika omkostnader 152 795     386 686
Equmeniakyrkan och Equmenia 32 860     34 845
Personalkostnader/Tillresande pastorer 16 137      38 490
Summa rörelsekostnader 201 792   460 021
Rörelseresultat 50 112  -92 682

Finansiella poster     
Ränteintäkter  3 837    2 941
Resultat efter finansiella poster 53 949    -89 741

Återföring/ avsättning  byggnadsunderhåll -45 000  100 000

Årets resultat 8 949     10 259

Risbrokyrkans församling
Org.nr. 87 90 00-0171

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  2020-12-31 2019-12-31
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   18 426     18 170
Summa kortfristiga fordringar  268 426    268 170

Kassa och bank
Kassa, PlusGirot och bank 333 982    280 289
Summa omsättningstillgångar 602 408     548 459

SUMMA TILLGÅNGAR 602 408      548 459

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Balanserat Eget Kapital 523 459   513 200
Årets resultat 8 949   10 259
Summa fritt eget kapital 532 408   523 459

Summa eget kapital 532 408   523 459

Kortfristiga skulder
Fond för byggnadsunderhåll 70 000   25 000

Summa kortfristiga skulder 70 000   25 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 602 408   548 459
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Avslutning

Söndagarnas gudstjänsttid har under den aktiva delen året varit kl. 11.00. Bakgrun-
den till denna ändring var anpassning till tillresande pastorers möjligheter att komma 
till Risbrokyrkan, speciellt vintertid. 

Ändringarna har fallit väl ut.
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 2021 ska kunna återuppta sin verksamhet när ”Coronan” 
släpper sitt grepp. Vi vill 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 ge-
menskapen lyfter när man är trött och som gläds tillsammans när man är extra glad. 
Nu är verksamhetsåret 2020  förbi. JÄTTESTORT TACK  till alla, församlingsmedlemmar  
och övriga i vårt kontaktnät 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 2021

c
..………………….…………………. …………………………………………… ………………………………………...
Ordf. Elvy Wäppling       V. ordf.  Birgitta Brusling           Sekr. Monica Eklkund,

..………………….…………………. …………………………………………… Avled 12 november 2020
 Kassör Göran Wallin       Amanda Clewemar              Margit Jubel

Revisorer

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

RISBROKYRKANS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021
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  skall som regel ha gudstjänst varannan 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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