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Här kommer en hälsning från styrelsen i Kapellföreningen.

Pastoratet har inlett processen att ta kapellet ur bruk som invigt kyrkorum
Sotenäs pastorat har nu inlett processen med att ta Hovenäsets Kapell ur bruk som invigt
kyrkorum. Pastoratet och kyrkoherde Malin Hammarström höll, som vi informerat om
tidigare, ett informationsmöte om detta den 30 januari 2021. Pastoratets planer har också
föranlett en artikel i Bohusläningen den 11 januari 2021 och det har även varit inlägg på
Facebook om detta.
Från kapellföreningens styrelse vill vi informera om hur vi ser på vägen framåt och har därför
skrivit ett dokument med frågor och svar. Vi har också noterat att det förekommer en del
missförstånd och felaktig information, som vi bemöter här. Dokumentet finns på föreningens
hemsida och nås via https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/02/FRAGORSVAR-OM-HOVENASETS-KAPELL-Februari-2021-Uppdaterad.pdf

Pastoratets krav på att återinföra 1933 års stadgar har återigen avvisats
På informationsmötet den 30 januari upprepade kyrkoherde Malin Hammarström
pastoratets krav på att 1933 års stadgar åter skall antas av kapellföreningen. Detta krav har
återigen avvisats av styrelsen i ett brev till kyrkoherden. Brevet finns att
https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-kyrkoherde-MalinHammarstrom-2021-02-04-fran-styrelsen-i-Kapellforeningen.pdf

Information från styrelsen
Styrelsen för kapellföreningen är angelägen om att löpande informera om arbetet i
kapellföreningen och vad vi i styrelsen arbetar för. Detta gör vi via föreningens medlemsbrev
som sänds ut när vi har något nytt att berätta. Medlemsbreven publiceras också på
Kapellföreningens hemsida https://kapellforeningen.se och kan där läsas av alla
intresserade, även icke-medlemmar.

Vid frågor och synpunkter, vänligen kontakta någon av styrelsemedlemmarna.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Tack till alla som förnyat sitt medlemskap i föreningen
Vi vill tacka alla medlemmar som förnyat sitt medlemskap i föreningen. Ni som ännu inte
gjort det gör det enklast genom att betala 100 kr via Swish till 1230097857 eller till
föreningens bankgiro 896-3647. Vänlige ange namn, e-postadress och telefonnummer.
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