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Årsberättelse för Närkes Kils Församlingshem År 2019 

Närkes Kils Församlingshem, ideell förening, 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 1920-talet och har sedan 

dess används som den naturliga samlingspunkten vid olika sammankomster, i livets olika skeden. 

Församlingshemmet användes till stor del av Axbergs församling för dess olika verksamheter.  
 

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

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se  
 

Föregående årsmöte hölls den 31 mars 2019. Sex styrelsemöten, varav två konstituerande möten, 

har hållits under året. För att uppfylla Swedbanks krav blev styrelsen tvungen att genomföra ett 

kompletterande konstituerande möte. Därför blev det två möten. 

 

Styrelsen har under 2019 haft följande ledamöter 
 

Ordförande:   Anna-Märta Hasselwander 

Vice ordförande:   Berit Doverud Karlsson 

Mötessekreterare: Efter ett rullande schema  

Kassör: Per-Fredrik Löthgren 

Övriga ledamöter: Karin Karlsson 

 Sven Nilsson 

 Ingela Fernström Hjelting 

 Magnus Jansson 

 Kristina Eklund 

Representant 

Axbergs Församling: 

 

Simon Richardson 
  

Revisorer: Robert Sundström 

 Eva Schön 
  

Valberedning: Kerstin Möller 

 Gunbritt Jonsson 

 Niklas Hasselwander 
 

 2019 2018 

Medlemsantalet var den 31 december 2019 181 166 

   

Församlingshemmet har under året använts 192 188 

Fördelat på följande:   

Kyrkans Barntimmar och Öppet hus för föräldrar med små barn 87 89 

Axbergs församlings olika möten och träffar 21 23 

Barndop, bröllop och minnesstunder efter begravningar 14 16 

Övriga privata familjeträffar   19 10 

Teater, dans, musik och övriga kulturaktiviteter    1   1 

Föreningsmöten, studiecirklar, soppluncher, stickcafé 43 18 

Kommunala möten och val   2   2 

Närkes Kils Församlingshems egna möten   5   9 

   

Inventarier såsom bord och stolar har utlånats   2   2 

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se/
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Kassabehållningen var 2019-12-31, 1 075 616 kr fördelat på:  

Swedbank Placeringskonto, 111 054 kr och Företagskonto 19 403 kr samt  

kontantkassa 957 kr och skattekonto 168 kr. I Länsförsäkringar Bank har föreningen 882 127 kr 

placerade i Kortfristiga Placeringar och 101 263 kr på Placeringskonto. Under 2019 har till 

minnesfonden skänkts 5 970 kr.  

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad 50 kr per person, under ett flertal år. Årsmötet 2019 

beslutade därför att höja medlemsavgiften till 100 kr per person, vilket alltså gäller från 2020. 
 

Axbergs församlings hyra har höjts med 2 % enligt SCBs tabell för 2019. Församling har i en 

överenskommelse ställt som krav att föreningen inte får ta betalt för sammankomster i anslutning 

till dop, bröllop och begravning.   

 
 

Aktiviteter under året  

• Bidraget till bredbandsanslutningen har ytterligare gjort huset mer attraktivt, inte minst vid  

olika utbildningar, studiecirklar och möten. Nu finns möjligheten att enkelt hämta information 

från internet. Tillgång till öppen anslutning via Wi-Fi finns i samtliga salar. Den allmänt 

snabba tekniska utvecklingen ger också möjlighet i framtiden till mer service i huset. En skylt 

har satts upp i entrén med information om att Landsbygdsnämnden i Örebro kommun har 

bidragit med medel till bredbandsanslutning i huset.  
 

• Föreningens hemsida https://narkeskilsforsamlingshem.se har uppdaterats och fått ny layout. 

Bokningskalendern är ny och enklare att läsa. Även Widgetar har installerats på första sidan 

där aktuell information läggs ut. 
 

• Två kurser i hjärt-lungräddning (HLR) med träningen för att kunna rädda någon som drabbats 

av hjärtstillestånd, har genomförts. Anledning är den hjärtstartare som föreningen investerat i 

och det är därför viktigt att kompetens och handhavande finns. Röda Korset höll i kurserna. 

Deltagarna lämnade mycket positiv kritik över kursens utformning. Hjärtstartaren är 

registrerad i Hjärtstartarregistret https://hjartstartarregistret.se   
 

• En större skada på fasaden vid entrén har lagats. Orsaken var en läcka från stupröret samt 

avsaknad av en plåt som gjorde att regn- och smältvatten skadade putsen på väggen. 

Renoveringen innebar en omfattande reparation, ny puts samt nya stuprör. 
 

• Föreningen har för avsikt att i möjligaste mån energi- och miljöeffektivisera huset på olika 

sätt. Den fasta avgiften har därför sänkts genom att avsäkra från 50 AMP till 35 AMP. 
 

• För att förenkla inbetalningar, t.ex. medlemsavgift, har föreningen skaffat ett Swish-konto 

med QR-kod. 
 

• För att få huset helt larmat har ytterligare en rörelsedektor installerats i köket. 
 

• Soppluncherna samt Stickcafe arrangeras numera i föreningens regi. 

• Valborgsmässoafton 2019 firades traditionsenligt vid Lundsbacken. Här har många Kilsbor 

och andra gäster samlats kring brasan, 80 året i rad. Första gången var 1939. Denna gång blev 

brasan inte tänd eftersom vintern snabbt hade övergått i försommar och då med stor brandrisk 

som följd. Istället fick alla närvarande tillfälle att prata med vänner och grannar, dem som de 

inte träffat på länge. Nytt för året var att Ulrika Ekström från Klockhammar ledde  

vårsångerna tillsammans med Spontankören, det vill säga alla som ville sjunga våren 

välkommen. Kvällen avslutades med ett stort fyrverkeri. Detta hade placerats längre ut på 

närliggande åker för att undvika brandrisken. Klass 6 från Närkes Kils skola sålde kaffe, 

dricka, hembakat, godis, mm. Företagare, föreningar och privatpersoner hade sponsrat med 

sammanlagt 7 500 kr. Stort tack till kommittén och alla som skänkt pengar till detta.  

https://narkeskilsforsamlingshem/
https://hjartstartarregistret.se/
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• Midsommar firades vid Bagarstugan i Prästgårdsparken. Vädret var sommarvackert vilket 

hjälpte till att så många kom till denna fina tradition. ”Kilsbygdens spelemän” som leddes av 

Åsa Johansson och Torsten Sundström spelade vackert medan de ledde processionen med de 

sommarklädda barnen som bar kransarna fram till midsommarstången. I det nyinköpta tältet 

såldes kaffe och lotter och den populära fiskdammen. 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 kommittén som ordnade det så trevligt.  

 

• Första söndagen i Advent firades enligt tradition med kyrkkaffe, tårtor, saffransbröd och 

annat gott. Drygt 60 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.  

 

Närkes Kil den 12 mars 2020 

 

 

Anna-Märta Hasselwander   Berit Doverud Karlsson 

 

Per-Fredrik Löthgren   Karin Karlsson 

 

Sven Nilsson    Ingela Fernström Hjelting 

 

Kristina Eklund   Magnus Jansson 

 

Simon Richardson 

 

 

 

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR  

2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. I föreningens medlemsregister finns uppgifter 

enbart om medlemmarnas namn och adress. Uppgifterna används inte för något annat ändamål än 

i samband med föreningens medlemsregister. Uppgifterna sparas säkert och aldrig längre än 

nödvändigt. Inga anteckningar förs i detta register och den som medlem äger alltid rätten att bli 

borttagen ur registret genom att kontakta oss. Föreningen lämnar naturligtvis heller aldrig ut 

medlemmarnas uppgifter till tredje part.   
Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter 

engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka 

och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av 

personuppgifter.  

 


