
 

 

Medlemsbrev nr 5 – Augusti 2021  

Vi i styrelsen vill börja med att tacka medlemmarna för förtroendet. Vi kommer att fortsätta 

att informera regelbundet via medlemsbrev, hemsidan, Facebook och föreningens nya 

Instagram-konto.  

Ny sammansättning av styrelsen 

Sedan årsmötet den 27 juni ser styrelsen ut på följande sätt: ordförande Martin Eklund, vice 

ordförande Martin Ericsson, sekreterare Göran Lindahl, kassör Lucy Jonefjäll, ledamot Hans 

Lönnroth samt suppleanter Berit Hjelte och Ewa Löfgren. Sten Lundqvist utsågs av årsmötet 

till föreningens revisor.  

Överenskommelse med pastoratet om kyrkliga förrättningar 

Den nya styrelsen för Kapellföreningen har haft flera möten med pastoratet under sommaren 

och vi är nu glada att kunna meddela att en överenskommelse har träffats när det gäller 

kyrkliga förrättningar. Det är nu återigen möjligt att genomföra dop, vigslar och begravnings-

gudstjänster i Hovenäsets kapell enligt den svenska kyrkans ordning.  

Önskemål om medverkan av präst, musiker och vaktmästare skall framföras till Sotenäs 

pastorats expedition på epost till sotenas.pastorat@svenskakyrkan.se.  

Bokning av lokalen (kapellet) skall göras hos ordförande Martin Eklund via epost till 

info@kapellforeningen.se eller telefon 072-289 05 43. 

Kapellföreningen ansvarar för att iordningsställa kapellet före och efter förrättningarna och tar 

ej ut någon avgift för de kyrkliga förrättningarna i kapellet. 

Överenskommelsen mellan pastoratet och föreningen gäller så länge kapellet är ett invigt 

kyrkorum eller som längst till den 31/3 2022. 
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Uthyrning av kapellet 

Styrelsen håller på att ta fram bokningsregler och avgifter för uthyrning av kapellet. Vänligen 

kontakta ordförande Martin Eklund via epost till info@kapellforeningen.se eller telefon 072-

289 05 43 vid intresse. 

Besök av Hovenäsets egen deckardrottning  

Drygt hundra personer deltog i sommarens två lyckade författarträffar med Kristina Ohlsson 

då hon berättade om sitt författarskap, kopplingen till Hovenäset och hur den första boken i 

serien om August Strindberg kom till. Uppföljaren till Stormvakt heter Isbrytare och kommer 

ut i början av november. Vi hoppas kunna välkomna Kristina tillbaka till kapellet senare i år.  

Höststädning av Kapellet 30/8 

Kapellet är i behov av en rejäl gammaldags storstädning och vi söker frivilliga som vill hjälpa 

till att höststäda på måndagen den 30 augusti kl 11. Skicka ett sms till Martin Eklund på 072–

289 05 43 eller skicka epost till info@kapellforeningen.se om du har möjlighet att delta! 

Ny logotyp  

Vi vill tacka Bengt Palmgren som på ideell basis utformat en ny logotyp för Kapellföreningen 

och upplåtit nyttjanderätten av densamma.  
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