
 

 

 

Årsberättelse för Närkes Kils Församlingshem År 2017 

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 en omfattande renovering genomförts.  

Under 2017 har föreningens stadgar och namn ändrats. Namnet är nu Närkes Kils Församlingshem 

och de nya stadgarna fastställdes på årsmötet 1 april 2017. 

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

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se/ 

Föregående årsmöte hölls den 1 april 2017. Åtta styrelsemöten, varav ett konstituerande möte, samt 

ett medlemsmöte har hållits under året. 

Styrelsen har under 2017 haft följande ledamöter 

Ordförande Gunbritt Jonsson  

Vice ordf. Berit Doverud Karlsson  

Mötessekreterare Simon Richardson 

Kassör Per-Fredrik Löthgren  

Övriga ledamöter Ingela Fernström Hjelting,  

 Ann-Marie Söderbäck  

 Magnus Jansson 

 Sven Nilsson, 

 Kristina Eklund 

 Lars Gustavsson, 

 Anna-Märta Hasselwander, 

Revisor Eva Schön och Robert Sundström 

Valberedning vakant 

 

(Siffrorna inom parantes efter slutsumman avser föregående år.) 

Medlemsantalet var 2017-12-31 159 ( 169) stycken. 

Församlingshemmet har under året använts vid 170 (204) tillfällen 

Kyrkans Barntimmar och Öppet hus   85 (118) gånger  

Körövningar: Barn (0) Kyrkokör (0), Annat (1) 1 (2) 

Kyrkkaffe och liknande församlingsaktiviteter 9 (5) 

Församlingens föreningsträffar  16 (18) 

Begravningskaffe   7 (6) 

Barndop (9) och bröllop (2)  11 (14) 

Övriga privata familjeträffar   6 (9) 

Teater, dans och övriga kulturaktiviteter 1 (4) 

Föreningsmöten (18) och studiecirklar (0) 18 (13) 

Kommunala möten och val  5 (3) 

Stiftelsens egna möten   9 (10) 

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

 

Kassabehållningen var 2017-12-31 1355945 kr fördelat på: Swedbank Placeringskonto 151055 kr 

och Företagskonto 12953 kr samt kontantkassa 387 och skattekonto168 kr. I Länsförs. Bank har 



 

 

 

stiftelsen 1103697 kr placerade i Kortfristga Placeringar och 87686 kr på Placeringskonto. Under 

2017 har till minnesfonden skänkts 200 kr.  

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad 50 kr per person.  

Församlingens hyra har omförhandlats till 141800 SEK per år från och med 1a: kvartalet 2017.  

Aktiviteter under året 

Renoveringsarbetet började på våren med att Östmans Plåt lade nytt tak på höga delen av huset. 

Kostnaden blev 345763 kr. Under sommaren fortsatte renoveringen i linje med förslag från Sape o 

Alton med invändiga arbeten till en kostnad av ca 500000 SEK. Se Bilaga 1. Nya stolar till stora 

salen och ny soffgrupp i lilla salen samt gångmatta, gardiner och andra inredningsdetaljer har 

ingått i renoveringen med sammanlagt ca 200000 kr. Gamla möbler, dörrar och lampor har sålts 

via Blocket. Under 2018 har nya entréer till kök och kapprum samt nya toalettdörrar avslutat 

renoiveringsprojektet. 

I uppdraget att fördela Ingrid Sundströms gåva har barntimmerummet fått ett nytt arbetsbord. De 

nya stolarna bekostades delvis genom Sven Sundströms fond, som därmed är avslutad. 

Under renoveringsarbetet fick medlemmar hjälpa till med att ta bort och ta fram möbler samt 

byggstädning och storstädning.  

Valborgsmässoafton 2017 firades utan körsång så vi fick sjunga själva vid den värmande 

brasan och många kilsbor och andra gäster slöt upp för att vid 22-tiden se ett stort fyrverkeri. 

Vädret var bra 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 9350 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, i år 

flyttad till det nya vindskyddet, 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 


