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Jul- & Nyårshälsning 
 
 
Här kommer en hälsning från styrelsen i kapellföreningen. 
 
 
 
Dags att förnya medlemsskapet i föreningen 
 
Det är nu dags att förnya sitt medlemsskap i Hovenäsets Kapellförening. Medlemsavgiften 
för 2021 beslutades av årsmötet till 100 kr per år och medlem. 
 
Du betalar din medlemsavgift enklast via Swish till 1230097857 eller på föreningens bankgiro 
896–3647. Vänligen ange namn, e-postadress och telefonnummer. 
 
 
Martin Eklund adjungerad ledamot till styrelsen 
 
Vi är glada att kunna meddela att Martin Eklund nu är adjungerad ledamot till styrelsen. 
Martin är son till Ulla och Albert Eklund, som genom åren gjort stora insatser för samhället. 
Dels som initiativtagare till Hovenäsets Intresseförening, dels genom ett stort engagemang i 
såväl Hovenäsets Kapellförening som Bildarkivet. Martin har bott i USA i många år och är nu 
tillbaka i Hovenäset. 
 
Nyval till styrelsen i övrigt planeras ske vid sommarens årsmöte.  
 
 
Utveckling av Hovenäsets Kapell  
 
Som vi skrev i medlemsbrevet i oktober, så överväger pastoratet att avveckla sin verksamhet 
i Hovenäsets Kapell. Det skulle innebära att kapellet avsakraliseras och inte längre är ett 
invigt kyrkorum.   
 
Dialogen med kyrkoherde Malin Hammarström har fortsatt, men vi vet i nuläget inte när 
pastoratets beslut kommer att fattas och hur lång tid en eventuell avsakraliseringsprocess 
skulle ta.  
 
Vår förhoppning är att det även fortsättningsvis skall vara kyrkliga förrättningar såsom dop, 
vigslar och begravningar i kapellet, vilket pastoratet inte uteslutit i samtalen med oss.  
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Styrelsen i kapellföreningen ser trots osäkerheten när det gäller pastoratets agerande att det 
är möjligt att inleda utvecklingen av fastigheten och få igång mer aktiviteter enligt 
hovenäsbornas önskan. 

Tanken är att olika projektgrupper kommer att arbeta med utvecklingen. Inledningsvis så 
kommer vi att fokusera på att formulera en vision för kapellet, att ge det en ändamålsenlig 
inredning och möblering, samt att förse kapellet med vatten och avlopp, så att det kan 
användas till fler aktiviteter.  

Såväl utveckling som användning av kapellet kommer givetvis att ske med respekt för att det 
är ett invigt kyrkorum och dess kulturhistoriska värde. 

Att utveckla Hovenäsets Kapell förutsätter såväl ideella insatser som extern finansiering. 
Glädjande nog har flera boende i samhället utryckt intresse för att hjälpa till, medan 
finansiering återstår att lösa. 

Som underlag för formulering av visionen för Hovenäsets Kapell och för utvecklingen av 
kapellet vill vi gärna veta hur medlemmarna ser på användningen av kapellet i framtiden. 
Därför genomförs en enkätundersökning, som nås via nedanstående länk eller hemsidan 
kapellforeningen.se:  

https://forms.gle/w9ajxQGrB2V32cbN8 

Vi hoppas på många enkätsvar! 

 
Aktiviteter i kapellet och på kapellplanen  
 
Tyvärr satte coronapandemin stopp för de planerade aktiviteterna inne i kapellet under 
november och december. Kultursprutan fortsätter dock att anordna boulespel på 
kapellplanen på torsdagseftermiddagarna. 
 
Välkommen med förslag på andra aktiviteter i kapellet eller på kapellplan! Skicka ett mail till 
kapellforeningen.hovenaset@gmail.com. 
 
 
God Jul och Gott Nytt År 
 
 
Hovenäsets Kapellförening 
styrelsen 
 
 
Kontaktuppgifter:  
 
Mail: kapellforeningen.hovenaset@gmail.com  
 
Martin Ericson, vice ordf,  
tel 0707-27 44 96 
Lucy Jonefjäll, tel 073-742 18 29 
Annmari Hedlund, tel 076-871 47 77 

Sten Lundqvist, tel 076-871 47 77 
Maria Hamrefors, tel 070-601 92 05 
Martin Eklund, tel 072-289 05  
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