Hovenäsets Kapellförening
Landsfiskalen Å. G. Forsström skrev i sin krönika Hovenäset genom
seklerna att Hovenäset ansågs av många att vara mellersta Bohusläns
mest idylliska och välordnade småsamhälle. Han utvecklade sin syn på
den typiska sjöbodbebyggelsen och skild från denna bostadshusen vid
smala gator som tillkommit långt innan nutida kommunikationsmedel var
påtänkta. Han beskrev hur fisket och fraktfart var betydande näringar.
Folkökningen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet berodde till
stor del på stenindustrin. Förtjänsterna var bättre och framför allt mera
regelbundna än om de fortsatte att fiska.
Näset låg vid havet 7 km från närmsta kyrka, Askum. Därför var
gudstjänsterna i Näsets skola välbesökta. I början av 1920-talet började
diskussionerna om att bygga ett kapell att ta form. 1925 bildades Näsets
kapellbyggnadsförening och tomterna 147 och 148 förvärvades för gudstjänstlokal och klockstapel att användas i enlighet med Svenska Kyrkans
ordning. 1933 bildas Näsets Kapellstiftelse och 1946 begärdes
byggnadstillstånd och sommaren 1954 var kyrkobyggnaden färdig och
kunde invigas av biskopen den 22 september.
Stadgar för Näsets Kapellstiftelse antogs 6 augusti 1933. Dessa har sedan
reviderats dels vid 2007 års möte (namnbyte till Hovenäsets Kapellförening) och vid 2009 års möte då det främst
- dels fastslogs att vid val av styrelse skall denna bestå av tre fast boende från
Hovenäset och en boende inom Väjern
- dels om det vid omröstning skulle vara lika skall den mening vinna som
ordföranden biträder
- och dels att vid föreningens årsmöte kan endast de som deltar och betalat årlig
medlemsavgift föreslå och deltaga vid röstning om ärenden som behandlas
på stämman. Ombudsröstning kan ej ske.

Föreningen har över tiden byggt upp en solid ekonomi.
Årets stämma äger rum den 17 maj 2016 kl. 14:00 i Kapellet. Kallelse är
under spridande. Alla som betalt medlemsavgiften 20:-/person till
bankgiro 896-3647 är välkomna (glöm inte skriva vem det gäller). Enligt
stadgarna är kyrkoherden ordförande i styrelsen. Eftersom vi har skiftat
kyrkoherde kommer det därför att föreslås ett skifte till den nuvarande
kyrkoherden, Lars Nordh.
Välkomna
Eva Östlund, ordf

