Korta beskrivningar över platser på kartan. 2021-02-03
1 Kils Kyrka
St Olofs-kyrka som ursprungligen anlades på 1100
talet. Nyrenoverad på 2000-talet. Unika
väggmålningar i sakristians tak. Öppen kyrka de flesta
helger på sommaren.
www.svenskakyrkan.se/axberg/narkes-kils-kyrka
2 Närkes Kils Skola
Huvudbyggnaden är tämligen oförändrad sedan den
togs i bruk på 1920-talet. Nu Låg- och
Mellanstadieskola och Förskola. Med stort
engagemang från föräldrar har skolan kompletteras
med matsal och gymnastiksal. Där utövar
idrottsklubben bordtennis, gymnastik och innebandy.
3 Vedlunds Livs
Denna fullskaliga lanthandeln spelar en central roll i
bygden. Här hittar du allt till vardagen, även
lokalproducerade ekologiska råvaror och service
utöver det vanliga. Väl värt ett besök. Följ oss på
sociala medier @vedlundslivs och kika in på vår
hemsida. www.vedlunds.se
4 Klockargården
Byggdes 1847 som Kils första skola. Blev Kils
Kommunalhus och bostad för skolläraren/klockaren
och även vaktmästaren. På tomten fanns posthuset i
den lilla flygelbyggnaden. Nu i privat ägo.
5 Hallskogsvallen
Närkes Kils idrottsplats för fotboll, skidor, bordtennis
och andra idrotter. Drivs av Närkes Kils Sportklubb.
Kontakt: Telefon: 070 536 38 61
6 Equmeniakyrkan
Vår vision: Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela
livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig
och världen.
www.facebook.com/equmeniakyrkannarkeskil
7 Närkes Kils Församlingshem
Lokaler för församlingens barnverksamhet. Huset ägs
av en fristående förening och här hålls fester och
föreningsmöten. Lämpligt för bröllop och liknande
fester. Välutrustat kök mm. Bokas via hemsidan:
www.narkeskilsforsamlingshem.se
8 Bagarstugan med Grillplats
Gammal bagarstuga till prästgården. Fin naturlig äng
där traditionellt midsommarfirande sker. Grillplats och
vindskydd. Ägs av Närkes Kils Hembygdsförening..
9 Närkes Kils Hembygdsgård
På gården förs kunskap och känsla för hembygdens
natur- och kulturarv på ett konkret sätt vidare till
kommande generationer. På så sätt bidrar den till att
forma framtidens hembygd. Den är öppen för alla,
oavsett bakgrund. Här möts alla generationer på
marknader och fester. www.hembygd.se/kil/

10 Nytorps Hembygdsgård
I Nytorp finns Kilsbergens Hembygdsförenings gård.
Där firar man årligen såväl Valborgsmässoafton som
midsommar plus en del andra festligheter i
Hembygdsföreningens regi.
Man kan även hyra hembygdsgården för egna
arrangemang som födelsedagar, bröllop och liknande.
Kontakt kan tas på info@kilsbergen.eu eller telefon
070 528 3187. www.kilsbergen.eu
11 Naturens Teater - Svansjön Tysslingen
I Besökscentret Naturens Teater har vi Café,
bokhandel, konstgalleri, souvenirbutik och en mindre
konferensanläggning. Olika kurser är en del av
verksamheten Öppet från mitten av februari till slutet
av oktober. Ställplatser finns. www.tysslingen.nu
12 Svalnässtugan
Under en stor fristående ek vid Norra Svalnäs. Stugan
är omsorgsfullt inredd och möblerad för att
understryka stämningen i det omgivande pastorala
landskapet. Öppen för spontana besök men kan bokas
www.orebro.se/kultur--fritid/natur--parker/stugor-lagerplatser
13 Kolmileplatsen i Lockhyttan
Vart annat år anlägger Närkes Kils Hembygdsförening
en kolmila och bevarar på så sätt kunskapen om hur
man kolar. Träkol till försäljning hos Hembygdsfören.
14 Klockhammar
Närkes Kils mest förtätade område genom att det
sommarstugeområde som avstyckats från herrgården
har blivit permanentbebott i hög grad. Området har
eget vatten- och avloppsystem och gemensamt ägda
fritidsanläggningar utöver strövområdet. Logen kan
hyras för fester. www.klockhammar.se
15 Tomasbodastugan med Naturstig
Ligger vid Tomasboda utefter Bergslagsleden som går
från Blankhult till Ånnaboda. Sedan 1928 har
föreningen Kilsbergsstugan drivit huset som raststuga
och kafé under vinterhelger. Landskapet hålls öppet
och tillgängligt för allmänheten. www.tomasboda.se
16 Gårdsjötorp
Örebro kommun har nu återskapat den äldre
gårdsmiljön med byggnader och öppna marker,
ungefär som det såg ut under 1800-talet. Där den
gamla huvudbyggnaden låg har nu byggts upp en
större raststuga som är öppen för besökare under
helgerna. I övriga byggnader finns 22 bäddar för
övernattning. www.orebro.se/kultur--fritid/natur-parker/stugor--lagerplatser
17 Blankhults gård
Blankhults gård är idag en del av Kilsbergens
fantastiska friluftsområde. Nära vandrings- och
skidleder. www.orebro.se/kultur--fritid/natur-parker/stugor--lagerplatser
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18 Blacksta Radby
En by där gårdarna inte flyttades i samband med Laga
Skiftet på 1850-talet. Till viss del gäller det även
Rånnesta där tre gårdar flyttades och tre blev kvar
19 Ålderdomshemmet
Var mellan 1877 och 1960 ”pensionärshem”
(fattighuset) i Kil. Numera privatägt av Tage och Berit
som har loppis i ett annat hus på gården.
21 Frösvidal
Säregen meanderbildning där ån flyter genom
herrgårdsparken numera kohage. OBS gå inte in till
korna! Gården som är privatbostad driver B&B i en
flygelbyggnad och gräsmatteförsäljning i den gamla
lanthandeln samt hästverksamhet i andra byggnader.
www.frosvidal.se
22 Ullavi klint
Fornborg med utsikt över Närkeslätten. Nås via ett par
kilometer skogsväg och gångstig. Kan ej nås med
barnvagnar och rullstolar.
23 Rusakulan
Utsiktsplats som kan nås med bil och platsen är
tillgänglig för både barnvagnar och rullstolar.
24 Göljebäcken – Göljestigen
En cirka 5 kilometer lång vandringsled som ansluter till
Bergslagsleden vid Göljan. Leden startar i anslutning
till Göljebäcken i höjd med Havregruvevägen. Redan
efter cirka 500 meter finns en grillplats belägen
omedelbart nedströms Skinnarsågsfallet. Ett utmärkt
utflyktsmål för småbarnsfamiljer. Leden följer i allt
väsentligt Göljebäcken. www.kilsbergen.eu
25 Klapperstensfälten i Kilsbergen
Längs Kilbergen ligger på denna nivå klapperstenar i
dagen. Strandlinje bildades då Yoldiahavet nådde till
denna nivå och resten av Närkeslätten låg under
vatten.
26 BLÅBERGEN Spa-Bryggeri-Event
Vad erbjuder vi? Kika gärna in på vår
hemsida www.blabergen.com eller ring 019-280012
så berättar vi mer. Välkomna!
28 Ullavi Äggbod
Vi säljer ägg från frigående höns inomhus samt
honung. Potatis under vintersäsong.
29 Röcklinge Äggbod
Försäljning av ekologiska ägg.
31 Linnea Eriksdotter – Solglänta Lilla Gård
Lagerförsäljning av barnboken ”William och Månen”,
skriven av Linnea Eriksdotter Ekencrona
Nya bokprojekt kommer läggas ut på hemsidan där
man även hittar annat spännande att läsa om.
Vägen till att leva ett friare liv finns tex i bloggen
tillsammans med andra tänkvärda saker.
Boka besök eller köp boken genom bokhandeln

på www.eriksdotter.se/bokhandel
Övrig info och kontakt på www.eriksdotter.se
32 Getingedalen Krukmakeri & Hantverk
Produktion av keramik, bruksföremål och skulpturalt.
Försäljning via Konsthantverkarna i Örebro.
Kursverksamhet. Föreläsningar om och visningar av de
ekologiska grönsaksodlingarna och
omställningsverksamhet. www.getingedalen.se
33 Vallby Gård
Isabella och Axel Creutz driver Vallby Gård mitt i byn i
Närkes Kil. Inom Vallby Gård finns olika
samarbetspartners och inriktningar inom
hästverksamhet, uthyrning av förråd och förvaring
bilar/båtar/husbilar, uthyrning av fastigheter,
turismverksamhet ”Bo på lantgård” med
campingstuga. För mer info www.vallbyfarm.se
35 Asklöv's trädgårdsdesign
Rådgivning, kurser och konsulttjänster inom
trädgårdsplanering och anläggning. Visningsträdgård
med perenner, träd och buskar. Ring för mer
information. 019/280514 eller 070 608 7562
www.asklovstradgardsdesign.n.nu
37 Blackstahyttan
Gammal Bergslagsby.
38 Korin - Produkter från egen gård
En korvpåse med lammkorv från Korins egen gård.
Lammskinn, ullgarn, träskor med lammskinn. Bröd o
marmelader.
Även mätteknisk konsultation.
Tel: 070 338 4945, www.korin.se
39 Brukets får och skinn.
Fårskinn och lammskinn, från egna Helsingefår och
Gotlandsfår. Ull och garn i mån av tillgång..
Ring Lars 070 698 6669 eller Eva 073 756 6785
41 Finish Line Horse Products Sweden AB
Inköp och försäljning av importerade produkter åt
häst och därmed förenlig verksamhet.
www.finishlinesweden.com.
På Stenängens Gård bedriver vi Hästverksamhet med
uthyrning av stallplatser och regelbundna träningar
med fokus på dressyr, www.stenangen.nu.
42 Vert et Vin
I Prästtorp odlar vi frukt och grönt efter säsong. Vid
vägen finns ett litet stånd där vi säljer våra produkter
som plantor, marmelader, sylt, salt, olja och vinäger.
Följ oss gärna på Instagram #Vert et Vin.
Kontakta catrinaberg@gmail.com tel: 072 726 2727
Lokala föreninger i Närkes Kil Beskrivningar och
kontaktuppgifter hittar ni i broschyren Levande
Landsbygd i Närkes Kil. Nås från fliken Aktuellet 2020
på hemsidan www.narkeskilsforsamlingshem.se
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