Årsberättelse för Stiftelsen Kils Församlingshem År 2015
Stiftelsen Kils Församlingshem vill med sin verksamhet erbjuda bygdens innevånare tillgång till en
ändamålsenlig samlingslokal. Samlingslokalen skall kunna användas av både unga och gamla i små
och större sällskap. För detta behövs ett engagemang av många medlemmar som vill arbeta ideellt
med idéer, arbete och gåvor.
Byggnaden uppfördes av Kils Kyrkliga Ungdomskrets under slutet av 20-talet och har sedan dess
används som den naturliga samlingspunkten vid olika sammankomster, i livets olika skeden.
Församlingshemmet användes till stor del av Axbergs församlingen för dess olika verksamheter.
Information om bokning, utrustning, priser mm samt historik finns på hemsidan
http://www.narkeskilsforsamlingshem.se/
Föregående årsmöte hölls den 29 mars 2015. Fem styrelsemöten, varav ett konstituerande möte, har
hållits under året.
Styrelsen har under 2015 haft följande ledamöter
Ordförande
Gunbritt Jonsson
Vice ordf.
Berit Doverud Karlsson
Mötessekreterare
Simon Richardson
Kassör, adjungerad
Jenny Sjöblom/Per-Fredrik Löthgren
Övriga ledamöter
Ingela Fernström-Hjelting, Berit Samuelsson,
Lena Karlsson, Magnus Jansson
Suppleanter
Kristina Eklund, Lars Gustavsson,
Sven Nilsson, Ann-Marie Söderbäck
Revisor
Eva Schön och Robert Sundström
Revisorssuppleant
Urban Larsson
Valberedning
Anna-Märta Hasselwander, Marianne Löthgren (sammankallande)
(Siffrorna inom parantes efter slutsumman avser föregående år.)
Medlemsantalet var 2015-12-31 184 ( 176) stycken varav 1 hedersmedlem.
Församlingshemmet har under året nyttjats vid
196 (220) tillfällen
Kyrkans Barntimmar och Öppet hus
117 (132) gånger
Körövningar: Barn (0) Kyrkokör (0)
0 (2)
Kyrkkaffe och liknande församlingsaktiviteter
6 (2)
Församlingens föreningsträffar
23 (16)
Begravningskaffe
7 (5)
Barndop (5) och bröllop (0)
5 (4)
Övriga privata familjeträffar
7 (5)
Teater, dans och övriga kulturaktiviteter
4 (0)
Föreningsmöten (15) och studiecirklar (0)
15 (43)
Kommunala möten och val
3 (4)
Stiftelsens egna möten
6 (6)
Inventarier såsom bord och stolar har utlånats vid 3 (1) tillfällen.
Kassabehållningen var 2015-12-31 2483274 kr fördelat på: Swedbank Placeringskonto 156759 kr
och Företagskonto 32239 kr samt kontantkassa 187 och skattekonto168 kr. I Länsförs. Bank har
stiftelsen 1703436 kr placerade i Kortfristiga Placeringar och 590486 kr på Placeringskonto.
Under 2015 har till minnesfonden skänkts 2400 kr.
Medlemsavgiften har varit oförändrad 50 kr per person.

Församlingens hyra har omförhandlats till 137200 Sek per år fom 1a: kvartalet 2015.
Styrelsen har noggrant följt utvecklingen av fondplaceringarna i Länsförsäkringar Bank. På vid
höstens börsoro valde styrelsen att omplacera fonder med viss risk till Räntefond resp bankkonto.
Aktiviteter under året
Per-Fredrik Löthgren ersatte Jenny Sjöblom som adjungerad kassör fom februari.
Vi köpte åtta blå bordslöpare modell Riddarsporre från Björke Väveri. De fållades av syföreningen.
Två nya trädgårdsbord har ersatt det gamla som var helt uppruttet. Fönstren i lilla salen har målats
helt och fönstren i stora salen ”bättringsmålats”. Nya persienner i lilla salen.
De sex år gamla luft-luftvärmepumparna i stora och lilla salen fungerade dåligt och fick bytas ut.
Diskmaskinen, som krånglat allt mer under åren, ersattes av en ny maskin.
I uppdraget att fördela Ingrid Sundströms gåva har förskolan Killevigge fått en ”Stockring” och
bidrag till sin nya klätterställning.
Under en gemensam städdag utförde några styrelsemedlemmar en del invändig storstädning
Valborgsmässoafton 2015 firades med körsång av Örebro Sångargille vid den värmande brasan
och många kilsbor och andra gäster slöt upp för att vid 22-tiden se ett stort fyrverkeri. Vädret
var bättre än förra året och som vanligt sålde klass 6 i Kils skola korv och godis och kaffe och
bullar. Företagare, föreningar och privatpersoner sponsrade i år med sammanlagt 12000:- Stort
tack till kommittén och alla som skänkt pengar till detta.
Midsommar i Närkes Kil firas vid Bagarstugan i Prästgårdsparken, så även i år. Som på
beställning började solen skina kl 15:15 då ceremonin inleddes med magiskt vackert klarinettspel
av Åsa Johansson och Torsten Sundström. Vi dansade alla välkända ringlekar och i Café
Bagarstugan såldes kaffe och lotter. Dragning i lotterierna avslutade festen vid Bagarstugan och
sedan gick var och en till sitt eget firande hemma eller dröjde sig kvar i gröngräset. Stort tack till
spelmän och kommitté som ordnade det så trevligt.
Första söndagen i advent firades som alltid med kyrkkaffe där ca 100 personer, inklusive
barntimmebarn och deras föräldrar deltog. Kvällssyföreningen och Stiftelsen samarbetar i detta
arrangemang med försäljning av hembakat bröd och annan ”hemslöjd” samt ”barnlotteri” med
massor av skänkta vinster. Kvällssyföreningen förrättade dragning på sitt ”stora lotteri” vilket har
sålts i bygden under hösten.
Styrelsen tackar alla medlemmar, föreningar och enskilda som under året gett bidrag och varit till
stöd för Stiftelsen Kils Församlingshem. Tack riktas även till de arbetsgrupper som har arbetat med
underhåll av fastigheten och med våra arrangemang för trivsel i bygden.
För styrelsen

Gunbritt Jonsson

