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Medlemsbrev nr 7 – December 2021  

 

Året lider mot sitt slut och vi ville dela med oss av vad vi har gjort och en utblick av 

vad som är på gång under 2022 

Vi har genomför två aktiviteter under advent 

Lördagen till första advent samlades 48 personer för att deltaga vid författarträffen med 

Kristina Ohlsson. Efter samtalet med Kristina signerade hon kopior av sin nya bok Isbrytare. 

Eventet gav oss lite över 2000 kr i intäkter då Kristina igen ställde upp idéellt.  Helgen där på 

var det dags för lite adventsmys i Kapellet. 51 personer närvarade och vi lyckades samla in 

ytterligare 2000kr!  

Stort tack till Thordénstiftelsen 

Med det bidraget som vi fick av Thordénstiftelsen har vi nu installerat en ny stor TV, en 

trådlös router och en chromecast. Detta kommer att öka möjligheterna till att arrangera olika 

typer av evenemang i Kapellet.  

Gemensamt brev till kommunen 

Efter ett möte med intresseföreningen bestämdes det att vi skulle skriva ett gemensamt brev 

till Sotenäs Kommun. Brevet har skickats till Mats Abrahamsson (Kommunalråd), Eveline 

Karlsson (Samhällsbygnadschef), Per Eriksson (ordförande i tekniskanämnden), Roland 

Mattsson (ordförande i utbildningsnämnden) samt partiernas olika gruppledare. I brevet togs 

frågan upp om en gemensam samlingslokal i Hovenäset. Det finns ett protokollfört löfte om 

att kommunen skall hjälpa till att hitta en sådan lokal, och nu är pastoratet beslutat att dra sig 

ur samarbetet skulle detta lätt kunna förverkligas.  
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Processen med att ta Kapellet ur bruk 

Kyrkofullmäktige tog den 30/11 beslutet att ta Kapellet ur bruk. Detta efter att man har hittat 

lämplig plats att flytta de de inventarier som ägs av pastoratet. Dessa kommer att flyttas till 

Askums kyrka.  På stiftsstyrelsens decembermöte godkändes Kyrkofullmäktiges beslut och en 

en sista mässa i Kapellet, som invigt kyrkorum, är planerad för söndagen den 6 februari 

kl.14.00.  Styrelsen kommer att träffa pastoratet efter julhelgerna för att diskutera 

avslutningsmässan och utflyttningsplanerna.  

VA projektet Insamling  

Som vi nämnde i det förra medlemsbrevet är en av våra största prioritering har att samla in 

pengar till möjliggörandet av att dra in vatten och avlopp i kapellet. Ansökan har skickats in 

för anläggningsstöd men dessvärre kan det vara väldigt svårt att få hela projektet finansierat 

via bidrag. Vi har därför skapat en kampanj där vi erbjuder olika nivåer av sponsring och 

donationer öronmärkta för bla VA projektet, införskaffandet av bord/stolar samt byggandet av 

ett litet pentry. Samtidigt som denna insamling äger rum hoppas vi att kunna påbörja att 

anpassa lokalen för en större blandning av evenemang. Mer information kommer inom kort 

att finnas på vår hemsida samt på kapellets anslagstavla vid korsningen 

Kapellvägen/Hovenäsvägen.  

Dags att förnya medlemskapet i Hovenäsets Kapellförenig 

Medlemsavgiften kommer även nästa år att var 100 kr per person. Vår förhoppning är att 

utöka medlemsantalet med 10% eller 13 nya medlemmar för 2022.  Betalning kan ske via 

bankgiro 896-3647 eller via Swish 123 009 7857. Ange NAMN och KONTAKT INFO vid 

inbetalning.  

Styrelsen vill passa på att önska alla ett riktigt slut och ett riktigt Gott Nytt År! 

 


