
 

 

 

Årsberättelse för Närkes Kils Församlingshem År 2018 

Närkes Kils Församlingshem vill med sin verksamhet erbjuda bygdens innevånare tillgång till en 

ändamålsenlig samlingslokal och församlingshem. 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. 

Under året har renoveringen fullföljts med entréer och köksinredning mm.  

Information om bokning, utrustning, priser mm samt historik finns på hemsidan 

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se/ 

Föregående årsmöte hölls den 8 april 2018. Fem styrelsemöten, varav ett konstituerande möte, har 

hållits under året. 

Styrelsen har under 2018 haft följande ledamöter 

Ordförande Gunbritt Jonsson  

Vice ordf. Berit Doverud Karlsson  

Mötessekreterare Anna-Märta Hasselwander 

Kassör Per-Fredrik Löthgren  

Övriga ledamöter Ingela Fernström Hjelting,  

 Karin Karlsson  

 Magnus Jansson 

 Sven Nilsson, 

 Kristina Eklund 

 Simon Richardson (repr. Axbergs Församling) 

Revisor Eva Schön och Robert Sundström 

Valberedning vakant 

 

(Siffrorna inom parantes efter slutsumman avser föregående år.) 

Medlemsantalet var 2018-12-31 166 ( 157) stycken. 

Församlingshemmet har under året använts vid 188 (170) tillfällen 

Kyrkans Barntimmar och Öppet hus   89 (85) gånger  

Körövningar: Barn (0) Kyrkokör (0), Annat (1) 1 (1) 

Kyrkkaffe och liknande församlingsaktiviteter 5 (9) 

Församlingens föreningsträffar  18 (16) 

Begravningskaffe   10 (7) 

Barndop (9) och bröllop (2)  12 (11) 

Övriga privata familjeträffar   10 (6) 

Teater, dans och övriga kulturaktiviteter 2 (1) 

Föreningsmöten (18) och studiecirklar (0) 30 (18) 

Kommunala möten och val  2 (5) 

Stiftelsens egna möten   8 (9) 

Inventarier såsom bord och stolar har utlånats vid 2 (2) tillfällen. 

 

Kassabehållningen var 2018-12-31 1134 381 kr fördelat på: Swedbank Placeringskonto 126055 kr 

och Företagskonto 63570 kr samt kontantkassa 387 och skattekonto 168 kr. I Länsförs. Bank har 

stiftelsen 943428 kr placerade i Kortfristiga Placeringar och 773 kr på Placeringskonto. Under 

2018 har till minnesfonden skänkts 3840 kr.  

 



 

 

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad 50 kr per person.  

Församlingens hyra har omförhandlats till 150000 SEK per år från och med 1a: kvartalet 2018. I 

samband med förhandlingarna uttalade Kyrkorådets ordförande att vi inte får ta betalt för 

sammankomster i anslutning till dop, begravning och bröllop. Detta har påverkat ekonomin 

negativt och inte kompenserats av hyreshöjningen. 

Aktiviteter under året 

Under 2018 ”avslutades” renoveringsprojektet med nya entréer till kök och kapprum samt nya 

toalettdörrar. På hösten antog vi ett bra erbjudande från Härjedalskök om att byta lådor och luckor 

i köket så det har blivit gjort också. I samband med detta byttes köksfläkten. Samtliga träd runt 

huset har ansats. 

Patt och Thomas Holm har från och med maj månad anlitats för regelbunden städning invändigt 

och utvändigt. Ersättningen är 950 SEK/mån och person exklusive sociala avgifter. 

En ny folder har tagits fram i 1500 ex och ca 1000 st delats ut till hushållen i Närkes kil. Där finns 

ny information om huset och bilder efter renoveringen.  

Landsbygdsnämnden beviljade och utbetalade 21000 SEK till bredbandsinstallation men 

installationen blev inte klar under året. 

Föreningen har av Klockargårdsföreningen fått bildväven Kilbergen, gjord av Marit Björklund 

1994. 

Valborgsmässoafton 2018 firades med spontan körsång vid den värmande brasan och många 

kilsbor och andra gäster slöt upp för att vid 22-tiden se ett stort fyrverkeri. Vädret var bra så 

länge brasan brann 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 5300 SEK. 

Stort tack till kommittén och alla som skänkt pengar till detta. 

Midsommar i Närkes Kil firas vid Bagarstugan i Prästgårdsparken, så även i år. Ceremonin 

inleddes med magiskt vackert klarinettspel av Åsa Johansson och Torsten Sundström som 

ledde processionen med midsommarstången och barnen som bar kransarna. 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 Församlingshemmet 

samarbetar i detta arrangemang med försäljning av hembakat bröd och annan ”hemslöjd”. 

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 Närkes 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 


