
Om föreningen Närkes Kils Församlingshem 

Den ideella föreningen Närkes Kils 

Församlingshem äger och förvaltar detta hus. 

Det ursprungliga huset byggdes för  

ca 90 år sedan av traktens befolkning för att få 

en lokal att träffas i. Målsättningen var att det 

skulle användas av alla i församlingen till olika 

sammankomster. Huset är en gemensam tillgång 

för bygden och ett kapital som föreningen 

förvaltar. 

Föreningen har egen hemsida 

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se 

Här finns aktuella uppgifter om vem man 

kontaktar för att boka lokal, vilka ledamöter 

som ingår i styrelsen samt mycket om 

Församlingshemmets historia. 

Föreningen har organisationsnummer  

875001–7710. 

 

Att bli medlem 

Bli medlem så bidrar du/ni till att  

Närkes Kil kan behålla detta hus och utveckla 

det för framtidens behov och önskemål. 

Enklaste sättet att betala 

medlemsavgiften är att   

skicka 100 kr/person med   

Swish till 123 069 70 03  

eller använd QR-koden    

Vill du betala till bankgiro gör du det på  

859–3162. Kom ihåg att skriva, namn, adress 

och ev. e-postadress på alla som inbetalningen 

avser.                                                                                                
 
Foldern är uppdaterad 2021 
 

Föreningen har ca 175 medlemmar varav  

11 är styrelsemedlemmar. I styrelsen finns 

också en representant från Axbergs församling 

eftersom de är föreningens största hyresgäst.  

Varje år arrangerar föreningen tre evenemang 

då ALLA, inte bara Kilsbor, är välkomna.  

Valborgsmässofirande vid Lundsbacken 

Midsommarfirande vid Bagarstugan 

Första adventsfirande i Församlingshemmet 
 

Föreningen samarbetar med andra föreningar i 

Närkes Kil; Klockargårdsföreningen, 

Hembygdsföreningen, Syföreningen m fl. 

En viktig del av att bo i en ort som vår är det 

nätverk som finns i Närkes Kil med engagerade 

människor i olika föreningar. 

Minnesfonden 

För att få pengar till husets utrustning och 

modernisering skapades ”Minnesfonden” till 

vilken pengar kan skänkas i stället för presenter 

eller blommor vid födelsedagar och 

begravningar mm. Skickas till föreningens 

bankgiro 859–3162 med uppgift om vad de 

avser och från vem.  Genom åren har 

minnesfonden bekostat många speciella 

investeringar. 

Tänk gärna på möjligheten att stödja 

detta vårt gemensamma 

”kulturarv” i Närkes Kil! 

VÄLKOMMEN i vår förening  

 

Närkes Kils Församlingshem  
 

 

 

 

 

 

Bygdens hus –  

Församlingshemmet i Närkes Kil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ett hus för alla åldrar och olika typer 

av aktiviteter 

• En lokal för såväl privata fester som 

föreningsverksamhet 

• Församlingshem med kyrkans 

barnverksamhet och andra kyrkliga 

sammankomster 

Kort och gott Kilsbornas andra hem –

fullt utrustat med möbler och kök –  

då man vill träffas och/eller ha fester. 

Öppet Wi-fi. Gott om parkeringsplatser. 

Alla, inte bara Kilsbor, kan boka och 

hyra hela huset eller någon av salarna. 

 

 

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se/


Lokalerna 

I Stora salen finns möjlighet att duka för upp 

till 90 personer. Den är utrustad med hörslingor, 

mikrofoner och högtalare, projektor och dator, 

samt ett podium som kan monteras på olika sätt. 

 
 

 

Lilla Salen med möjlighet att duka för upp till 

45 personer samt en sittgrupp. Utrustad med 

whiteboard, hörslingor, mikrofoner och 

högtalare.   

 

Fler bilder finns på 

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se 

 

Köket är utrustat för kaffekokning men också 

för servering av stora och små kalas. Det är inte 

ett matlagningskök utan maten måste levereras 

till huset.  Köket är utrustat med snabb 

diskmaskin, två kaffebryggare, två ugnar och 

induktionshällar. Glas, porslin och bestick,  

samt serveringsbestick och skålar finns för  

ca 90 matgäster och 150 kaffegäster.  

 

Entré med två toaletter varav en med skötbord, 

dusch och handikappanpassad toalett och 

handfat. Tillsammans med rampen upp till 

entrén gör det huset åtkomligt för rullstolsburna, 

barnvagnar och rullatorer. 

Lokalerna är nyrenoverade. I hyran ingår inte 

städning utan den som hyr förväntas lämna 

lokalen i välstädat skick. Städning kan köpas till 

priset 300 kr/tim. 

Vid privata fester är regeln att man får servera 

vad man vill och göra vad man vill ”Så länge 

man inte skadar huset eller dess rykte”. 

 

Prislista – max 150 personer 

A. För möten/sammankomster några timmar 

dag- eller kvällstid, t ex styrelsemöten, 

studiecirklar, mindre medlemsmöten. 

Endast enklare förtäring t ex kaffe. 

B. För fester eller andra sammankomster som 

bara sträcker sig över en dag t ex årsmöten, 

födelsedagsmottagningar, informations-

möten eller liknande. Lokalen skall vara 

tillgänglig för annan uthyrning dagen före 

såväl som dagen efter. 

C. Stora fester då lokalen skall förberedas 

dagen före och då städning kan ske först 

dagen efter t ex bröllop, 50-årskalas. 

Lokalen är då tillgänglig från fredag kl 16 

till söndag kl 15.  

Möten/sammankomster med fler än  

80 personer tillkommer en avgift på  

20 kr/person för det antal som överskrider 80.  
 

Lokaler A  B C  

Lilla Salen 250 kr   700 kr 1500 kr 

Stora Salen 500 kr 1 000 kr 2 500 kr 

Hela huset 750 kr 1500 kr 

 

3 500 kr  

Fler än 80 

personer 

tillkommer 

en avgift  

20 kr per 

person 

20 kr per 

person 

20 kr per 

person 

        

        I hyran ingår tillgång till utrustningen i  

        huset såsom möbler, porslin, bildan- 

        läggning (i stora salen) kopplad till dator  

        och Internet samt ljudanläggning med  

        hörslingor till båda salarna. Städutrustning  

        och hygienpapper. Vita linnedukar kan  

        hyras för ca 100 Kr/duk. Engångsdukar av  

        tygkvalitet kan köpas till självkostnadspris.  

        Hjärtstartare finns i entrén. 

http://www.narkeskilsforsamlingshem.se/

