Levande landsbygd i
Narkes Kil
Den här sammanställningen vänder sig till alla som bor i Närkes Kil med omnejd. Såväl de som är
inflyttade som de som har sina rötter i bygden.
Föreningsverksamheten utgör och utvecklar det lokala sociala nätverket. Många av de hus som vi
firar högtider i eller har andra aktiviteter i förvaltas av föreningar. Vårt gemensamma ideella och
ekonomiska kapital!
Nedanstående ideella föreningar presenteras mer ingående:







Närkes Kils Sportklubb
Gymnastikföreningen
Svansjön Tysslingens Stödförening
Hembygdsföreningen
Närkes Kils Församlingshem
Equmeniakyrkan

Därutöver finns vägföreningar, pensionärsföreningar, mm samt inte minst föräldraföreningar i skola
och förskola.

Skolan får symbolisera mycket av det som är viktigt i bygden – barnen, fritidsverksamheten och ett
fungerande lokalsamhälle.
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Närkes Kils Sportklubb
Närkes Kils Sportklubb, KSK, har sin verksamhet i huvudsak på Hallskogsvallen i Falla, Närkes Kil”Vallen”. Viss verksamhet sker i Närkes Kils skolas gymnastiksal. Klubben leds av en styrelse och
ideella krafter. Det finns en aktiv fotbollssektion, innebandysektion och bordtennissektion.
Skidsektionen är vilande sedan ett antal år.

Fotbollssektionen.
På Vallen spelas under sommarhalvåret fotboll i form av ungdomsverksamhet. Som mest har ett 50tal barn deltagit i fotbollsaktiviteter på Vallen de senaste åren. Inget tyder på att antalet barn
minskar, snarare att det ökar. Ledarna är ideella krafter från bygden. Även planskötseln sker genom
ideella krafter. Planen klipps för att förutsättningarna för barnen ska bli så bra som möjligt vid
träningstillfällena. Målning av planen görs också inför träning.
Tyvärr blev gräsytorna på Vallen totalt förstörda av vildsvin under hösten 2018. Verksamheten
sommaren 2019 fick därför flyttas till fotbollsplanen i Klockhammar. En lösning som fungerade
väldigt bra!
Mycket arbete kring att lösa frågan om att förhindra mer förstörelse lades ner och styrelsen kom
fram till att lösningen måste bli en avgränsning i form av ett kraftigt Gunnebostängsel. Detta
uppfördes under våren 2019. Det fortsatta arbetet för att återställa planen har tyvärr blivit
framskjutet av olika anledningar men förhoppningen är att lokala företag ska påbörja återställandet
av gräsytorna till våren 2020. Efter det hoppas vi kunna vara tillbaka på Vallen med vår
ungdomsverksamhet!
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Bordtennissektionen.
I bordtennissektionen finns en seniorgrupp med 20 aktiva spelare. Utöver seniorerna finns en
barngrupp som under 2020 kommer att utökas till två barngrupper pga det ökade intresset! Både
seniorgruppen och barnen håller till i Närkes Kils skolas gymnastiksal ett antal dagar i veckan.

Seniorerna deltar med två lag i seriespel och har även deltagit i distriktsmästerskapen och ett antal
länsturneringar. Under 2019 arrangerades seriesammandrag i Närkes Kils skolas gymnastiksal vilket
blev ett lyckat arrangemang. 2020 kommer man hyra in sig i Noras lokaler för samma typ av
arrangemang.

Innebandysektionen
De aktiva innebandyspelarna håller också till i Närkes Kils skolas gymnastiksal under ett antal dagar i
veckan. Här finns både seniorer och en barngrupp.
Kontaktuppgifter för om Sportklubben och de olika sektionerna finns längst bak i broschyren.
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Närkes Kils gymnastikförening
Vill du komma igång och gympa med oss! Föreningen erbjuder i nuläget fem träningstillfällen i
veckan under januari till april och september till december.





Medelpass med styrka och stationsträning
Lättgympa
Gymnastik utan hopp med fokus på styrka, rygg och mage mm
Yin yoga

Och för dessa gäller att:



Samtliga pass är blandade kön och åldrar.
Alla våra pass hålls i Närkes Kils skolas gymnastiksal.

Föreningen erbjuder även barngympa med inriktning på lek och rörelse: 1 pass/vecka med
avgränsat åldersspann.

Efter vårterminens slut brukar vi i maj
månad erbjuda några mycket uppskattade
kvällsvandringar i Närkes Kil med omnejd.
De senaste somrarna har även några av våra
inspirerande ledare erbjudit sommargympa
på fotbollsplanen i Klockhammar.
Föreningen bildades april 1980 och under
40 år har vi jobbat aktivt för att människor
ska må bra och utvecklas fysiskt, psykiskt
och socialt. Vilken verksamhet som bedrivits
har varierat genom åren utifrån våra aktiva
ledare. Vi är idag ca 90 aktiva motionärer i
föreningen i blandade åldrar från 4- 80 år.
Vår förening vill gärna fortsätta utvecklas och inspireras av nya influenser inom gymnastik. Är du
intresserad av att vara en del i detta som aktiv ledare i föreningen, ta gärna kontakt med oss.
Föreningen står för kostnad kring ledarutbildning/kurser. Kontaktuppgifter finns längst bak i
broschyren.
Så varmt välkommen du med!
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Svansjön Tysslingens Stödförening
Vid sjön Tysslingens norra strand sker en omfattande aktivitet. Där ligger Europas största samlade
rastplats för sångsvanar under våren.
För att göra detta naturfenomen tillgängligt har Stiftelsen Naturens Teater i Rånnesta utvecklat ett
besökscenter med parkerings- och ställplatser, guidning och information om fågellivet. Där finns
också café, bokhandel, konstgalleri och en mindre konferensanläggning. Friluftshistoriska muséet
har i år flyttat in i naturinfot mitt emot caféet. Besökscentret är öppet från slutet av februari till
september.
Även de som har en funktionsnedsättning kan njuta av besöket. Det finns ramper där det behövs
för att komma in både i café och i huvudbyggnaden, samt anpassade skådarplatser och wc.
Hörsalen är utrustad med teleslinga.

För att flera skall bli delaktiga i verksamheten finns en Stödförening (stiftelser kan inte ha
medlemmar) där de som har intresse av fågellivet och verksamheten däromkring kan stödja
verksamheten med medlemskap och ideellt arbete.
Mer information på hemsidan www.tysslingen.nu/ Vill man engagera sig i verksamhet är det bara
att kontakta Cafe Svanen tfn 019-283238 eller E-post: info@tysslingen.nu eller verksamhetsledaren
Lars Borgström tfn 070-631 44 94
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Hembygdsföreningen
Kils hembygdsförening har genom sin verksamhet etablerat traditioner i vår bygd såsom
Nationaldagsfirande, bakning i Bagarstugan, ”lilla” midsommar, vandringar, föreläsningar, kolmila,
höstmarknad, julfest med mera.
För dessa aktiviteter äger eller förvaltar föreningen för närvarande tre fastigheter samt kolarkojor
vid platsen för kolmilan.

Vid den gamla gården i Frötorp firas nationaldagen. Där äger också julfest och höstmarken rum. I
boningshuset kokar vi kaffe på vedspis och myser i de små rummen med lågt i tak. I en flygel finns
ett ”modernare kök” och i ladan en lokal för fester. Vid fint väder är gårdsplanen ett uterum med
utsikt över bergen. Lokalerna kan hyras för privata bruk.

Bagarstugan, som tidigare var en del av Prästgården, ägs nu av Hembygdsföreningen. Den har en
fungerande bakugn som eldas varm med början redan dagen innan. Hembygdsföreningen erbjuder
bakdagar men Bagarstugan kan också hyras av grupper eller enskilda för egen bakning.
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Bagarstugan och tillhörande tomt är en gemensam plats för olika verksamheter i bygden med
vindskydd för barnens uteverksamhet, grillplats för barn och vuxna samt midsommarfirande.

Hammarbyladan används i första hand för förvaring av hembygdsföreningens material. Ladan
innehåller också en mängd olika bruksföremål och maskiner från förr.
Vid platsen för kolmilan i Lockhyttan finns tre kolarkojor som hembygdsföreningen har byggt. Där
har det ordnats 16 kolmilor genom åren. Nedan ser du grillplatsen för kolbullar.


Hembygdsföreningens
grundsyn är att vår
verksamhet ska vara en
del av det levande
samhället.
Den ska skapa broar
mellan det förgångna,
nutiden och framtiden.



Mer om Kils Hembygdsförening bl. a. kolmilan finns på hemsidan www.hembygd.se/kil
Du är varmt välkommen till vår Hembygdsförening!
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Bygdens hus – Församlingshemmet i Närkes Kil

Församlingshemmet ägs av den ideella föreningen Närkes Kils Församlingshem och förvaltas och
sköts av föreningens styrelse och arbetsgrupper.




Det är ett hus för alla åldrar och olika typer av aktiviteter
En lokal för såväl privata fester som för bygdens föreningar och företag som använder
församlingshemmet för möten och sammankomster.
Ett församlingshem där Axbergs församling bedriver barnverksamhet och andra kyrkliga
sammankomster vissa dagar.

Det är kort och gott Kilsbornas andra hem, fullt utrustat då man vill träffas och/eller ha fest. Under
mottot ”Man får göra vad man vill och servera vad man vill, bara man inte skadar huset eller dess
rykte”, hyr föreningen ut hela huset eller enstaka salar.
Varje år arrangerar föreningen tre evenemang då alla Kilsbor och deras vänner bjuds in till:




Valborgsmässofirande vid Lundsbacken
Midsommarfirande vid Bagarstugan
Första adventsfirande i Församlingshemmet

8

Valborgsmässoafton på Lundsbacken

Midsommarafton vid Bagarstugan
Alla, alltså inte bara Kilsbor, kan boka och hyra hela huset eller någon av salarna.
Att bli medlem gör att du bidrar till att huset bevaras och lever vidare samt utvecklas för
framtidens behov och önskemål.
Vill du veta mer, se vår hemsida narkeskilsforsamlingshem.se eller kontakta
Anna-Märta Hasselwander på mobil 070-551 32 60
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Equmeniakyrkan i Närkes Kil
Equmeniakyrkan i Närkes Kil är en kristen frikyrka som hör till en nationell kyrka med samma namn.
Den är en sammanslagning av de tidigare kyrkorna:
Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet.
Församlingen är byggd på en demokratisk föreningsstruktur där varje medlem har en röst och den
drivs på ideell basis. Våra gudstjänster och samlingar är öppna för alla som vill komma.
Församlingen har ett etablerat samarbete med Axbergs församling samt andra frikyrkor i området.

Kyrkan i Vallby

Bäckalunds Missionshus

Församlingen startade 1864 och blev en del av frikyrkorörelsen som växte fram parallellt med
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Under c:a 50 år bedrevs bygdens skola i kyrkan som ligger i
Vallby. Församlingen har även Bäckalunds missionshus som ligger vid vägen mellan Lockenkil och
Axbergshammar/R50.
Församlingen vill vara en mötesplats för människor i olika åldrar där frågor om kristen tro får en
central plats. Verksamheten består av gudstjänster, samtalskvällar, symöten, trivselträffar för
daglediga, gospelkör, bönekvällar, vandringar i naturen m.m.
Håll utkik efter vårt programblad som du får i din postlåda och vår Facebooksida
www.facebook.com/equmeniakyrkannarkeskil
Du är hjärtligt välkommen till våra samlingar! Om du är intresserad och vill veta mera om
församlingens arbete, hör av dig till Staffan Östman 076-551 40 13.
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… hur är allt detta möjligt?
…. vad gör oss motiverade?
Som framgår av denna broschyr bedrivs många aktiviteter, inte minst för barn men också för deras
föräldrar och andra vuxna.
Många Kilsbor är medlemmar i en eller flera föreningar och väldigt många deltar i gymnastik,
fotboll, bordtennis, innebandy, valborgsmässa vid Lundsbacken, nationaldagen i Frötorp,
midsommarfirandet och brödbakning vid Bagarstugan, körverksamhet i Equmeniakyrkan, kolmilan i
Lockhyttan samt ledarutbildning, samtalsgrupper mm.
Generellt gäller att föreningarna i Närkes Kil har god ekonomi. De som jobbar med verksamheten
har glädje och nytta av den genom att se resultat av det man gör och att bygga relationer till
människorna i bygden – ”Det goda livet” på landet kort och gott.
En annan effekt är att Närkes Kil utvecklas och får gott rykte - vi blir fler som vill bo här och:




Vi får behålla skolan och affären
Vi kan behålla fastigheter som används för gemensamma ändamål
Värdet på våra privata fastigheter bevaras som följd av ovanstående

Föreningarna har alla behov av ”återväxt” av medlemmar men också vad gäller att driva
verksamheten dvs som ledare, i arbetsgrupper, som styrelsemedlemmar mm.
Vad skulle du kunna och vilja engagera dig i?
Ta en första kontakt direkt via telefon eller annat sätt som framgår av kontaktlistan på sista sidan i
broschyren.

Klockargårdsföreningen
En annan tillgång i föreningslivet är Klockargårdsföreningen som är en ekonomisk förening där såväl
föreninger som privatpersoner är medlemmar. Från början ägde föreningen huset Klockargården
men efter försäljning är ändamålet ändrat till bl. a.:



Främja och stimulera aktiviteter och föreningar som stärker den sociala och kulturella
gemenskapen i Närkes Kil
Verka för att öka samarbetet mellan föreningar och organisationer i Närkes Kil

Denna broschyr är ett resultat från just detta. I Klockargårdsföreningen ingår även föreningarna
N.K:s Rödakorskrets, N.K:s Centerpartister, N.S.F. Scoutkår, Kyrkliga Syföreningen,
N.K.s Skolas Brukarforum, N.K:s LTF, Kilsbergsbygdens SPF och Närkes Kils PRO.
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Kontaktuppgifter till föreningar i Närkes Kil
I nedanstående tabell finns kontaktuppgifter till de föreningar i Närkes Kil, som presenteras här. Vi
välkomnar alla som vill och kan engagera sig – lite eller mycket – i verksamheter. Allt gagnar
bygdens gemensamma utveckling.

Förening

”På nätet”

Kontaktperson

Nås via

Christer
Henriksson
Liselotte Sliwon
Liselotte Sliwon

019-280224

Viktor Kilsberger

070-176 25 07

Daniel Axelsson

070-714 50 97

Helena Sjölinder

070-441 17 29

idrottonline.se/
NarkesKilsGF-Gymnastik

Carolina Jonsson

070-368 06 33
linaj75@hotmail.com

Svansjön Tysslingens
Stödförening

www.tysslingen.nu/

Lars Borgström
Café Svanen

Hembygdsföreningen

hembygd.se/kil

Axel Creutz

Närkes Kils
Församlingshem
Equmeniakyrkan

narkeskilsforsamlingshem.se Anna-Märta
Hasselwander
www.facebook.com/
Staffan Östman
equmeniakyrkannarkeskil
Gunhild Wallin

Närkes Kils Sportklubb
Huvudstyrelsen
Närkes Kils Sportklubb
Fotboll
Närkes Kils Sportklubb
Bordtennis
Närkes Kils Sportklubb
Innebandy
Närkes Kils Sportklubb
Registeransvarig
Närkes Kils
Gymnastikförening

KlockargårdsFöreningen och dess
medlemsföreningar

070-536 38 61
070-536 38 61

070-631 44 94
019-283238
info@tysslingen.nu
070-528 28 77
axel-creutz@mammarut.se
070 5 51 32 60
076-551 40 13
070-533 77 26

Dessutom finns ofta föreningarnas aktiviteter på Facebook ”Händer i Närkes Kil”.

I vår Levande Landsbygd behöver alla hjälpas åt.
Då får vi en ännu mer livskraftig landsbygd!
Utgiven februari 2020 av Klockargårdsföreningen/Gunbritt Jonsson tfn 070-357 79 70

I samarbete med

LANDSBYGDSNÄMNDEN
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