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A P R I L

KALLELSE
Medlemmarna i föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand,
kallas härmed till ordinarie årsstämma
onsdagen den 27 april 2011
klockan 19.00 i S:t Olofs kapell.
Ärenden enligt bifogad dagordning(s.2.).

Inbetalnings- 8
kort

Kaffeservering från klockan 18.00-18.45 i kaffestugan.
Årsmöte klockan 19.00
Tylösand den 28 mars 2011
Kapellrådet

Ytterligare information t.ex. verksamhetsplaner och budget finns att hämta på
www.sanktolofskapell.se
Årsberättelse samt resultat– och balansräkning kan hämtas fr. o. m
den 14 april på hemsidan www.sanktolofskapell.se eller ring till 035-30807.
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Dagordning inför årsstämman den 27 april 2011

§1

Årsstämman öppnas.

§2

Val av ordförande och sekreterare till årsstämman.

§3

Fastställande av röstlängd för mötet

§4

Val av protokolljusterare och rösträknare.

§5

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§6

Fastställande av dagordning

§7

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret

§8

Revisionsberättelsen av räkenskapsåret.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter för 2011 och 2012.

§ 11

Information om eventuell verksamhetsplan och budget
för det kommande verksamhetsåret.

§ 12

Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

§ 13

Val av halva antalet övriga styrelseledamöter samt
suppleanter för en tid av två år.

§ 14

Val av revisorer samt suppleanter.

§ 15

Val av valberedning bestående av tre personer.

§ 16

Fråga om stadgeändring.
Styrelsen föreslår stadgeändring av § 10.10
(Information om eventuell verksamhetsplan och budget för räkenskapsåret)

§ 17

Övriga frågor
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Präster och organister i kapellet sommaren 2011
Präster
v. 19-22

Jan-Evert Petersson

Tel.070-509 35 09

v. 23-24

David Knutsson-Hall

Tel.070-677 03 81

v. 25-29

Madeleine Sarenfält

Tel.073-648 09 38

v. 30-32

Regina o Peter Vang Piscator

Tel.070-651 86 87
Tel.070-564 93 43

v. 33-35

Madeleine Forsberg

Tel.070-892 92 85

Organister
v. 19-22

Henrik Cervin

Tel.031-12 38 06

v. 23-25

Göran Elnegård

Tel.042-22 05 85

v. 26-29

Yvonne Steen-Ohlander

Tel.070-862 80 11

v.30-32

Mona Rosell

Tel.073-999 19 70

v. 33-35

Henrik Cervin

Tel.031-12 38 06
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Sommarens program
Program från Kulturella programkommittén i S:t Olofs kapell 2011
(med reservation för ev. ändringar)
Juni
v.23 6 juni kl. 10.00

Sveriges Nationaldag firas med flaggor och musik
därefter kaffeservering på tunet .

v.25 20 juni kl. 18.30

Föreningen Gamla Halmstad
Ordföranden Anders Bergenek kåserar om Halmstad för 50 år sedan
därefter kaffeservering på tunet

v.25 25 juni kl. 11.00

Midsommargudstjänst. Präst: Madeleine Sarenfält, Organist Göran Elnegård
Folkdansens Vänner i Halmstad samt kaffeservering

V.26. 30 juni kl. 19.00

Gospel
S:t Mikaels Gospel Ängelholm
Marie Brandt Wilhelmsson

Juli
v.27 7 juli

kl. 19.00

Kärlekssånger
med Leif Adolfsson och Yvonne Steen-Ohander, Växjö

v.28 14juli

kl. 19.00

En afton på tunet med Taube-visor
med Stefan Petzén, Lars Häggström
Stefan Wikrén, Bengt-Göte Bengtsson
samt kaffeservering på tunet

v.29 21 juli

kl. 19.00

Sommarjazz i kapellet
Nizzan Jazzband

v.30 28 juli

kl. 19.00

Till minne av Jussi Björling - en presentation i ord och bild
Kåsör Bertil Bengtsson, Jussi Björling sällskapet

kl. 19.00

Sommarmusik med silverglitter
med Mona Rosell och Jerry Horwath

Aug
v.31 4 aug

Sommarkvällarnas arrangemang sker med stöd av Kulturnämnden i Halmstad och Sensus studieförbund i Halland.
Gudstjänster under våren och sommaren 2011
April

25

Emmausmässa

kl. 17.00

Maj

15,22,29

Gudstjänst

kl. 18.00

Juni

5,12,19

Gudstjänst

kl. 18.00

25

Gudstjänst

kl. 11.00

3,17,24,31

Gudstjänst

kl. 18.00

10

Högmässa

kl. 11.00

7,14,21,28

Gudstjänst

kl. 18.00

Lidhultsdagen

kl. 13.00

Juli
Augusti

September 4

För Aktuellt program se hemsidan www.sanktolofskapell.se
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På gång i Kaffestugan...
”Tycker du som
jag, att det är
roligt att glädja
andra, med både
god förtäring och
service, så tveka
inte, utan hör av
dig. Du behövs!!”

Nytt för kaffestugan är att vi
numera tar emot beställningar på
tårtor, kakor, exotiskt planka,
snittar, smörebröd, smörgåstårtor
vid dop, bröllop, begravning och
möten som hålls i kapellet.
Vi kan endast tillhandahålla
detta vid mindre sällskap. Kaffestugan rymmer ca: 24-26 personer.
Tält på tunet kan ta upp till 50
personer. Efterfrågan är
stor!Tyvärr kan vi inte tillgodose
behovet fullt ut ännu utan söker
3-4 frivilliga ung som gammal,
som kan hjälpa till vid dessa
tillfällen. Alla beställningar är
självservering, men det skall ju
dukas upp och någon måste också ta hand om disken. Numera
har kaffestugan en storköksdismaskin, så det går fort, men det
skall ju ändå göras.Ordinarie

kapellvärdar har fullt upp med
sommarens program och jag kan
tyvärr inte, arbeta både vardagar
och helger . Tycker du som jag,
att det är roligt att glädja andra,
med både god förtäring och service, så tveka inte, utan hör av
dig. Du behövs!!
Under vintern har jag provat lite
nya recept och det blir säkert lite
nytt till sommaren, men jag behåller favoriterna från 2010.
Vissa bakverk är känsliga, och
tål inte att ”ligga”, så som kanelbullar, petit jour och annat. Sådant hade jag tänkt kunde få bli
”Dagens Erbjudande” till ett
mycket förmånligt pris. Det gäller alltså att hålla koll på
”gatuprataren” nedanför kapellet. Man kan självklart alltid
ringa och höra om jag har någon
”Dagens”. Det blir tyvärr inte

varje dag, då jag förmodligen
inte hinner med det, men jag
skall åtminstone försöka få in det
minst en gång i veckan.
Nu hoppas jag och antagligen ni
med mig att sommaren snart
kommer och att den blir precis
så solig och varm som vi alla
önskar. Till dess önskar jag alla
gamla som nya gäster en härlig
vår…..
KAFFESTUGAN ÖPPNAR
DEN 16 MAJ
Öppetider mån-fre
kl. 13.00-16.30
VÄLKOMMEN!
Pia
Telefon: 035-308 07
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Loppmarknad 31 juli, 2011
Vårstädning på gång?
Flytta till mindre boende?
Har barnen lämnat kvar saker de inte vill ha?
Dödsbo?
Släng nu inget, utan ring 035-308 07 eller maila till info@sanktolofskapell.se
vi tar gärna emot era gåvor!
Många ringde ifjol och undrade vad vi tar emot, så här kommer en liten förteckning på
sådant som är av intresse:
Heminredning

Textilier

Porslin

Fritidssaker

Möbler

Dukar

Mat o kaffeserviser

Golfprylar

Trädgårdsmöbler

Gardiner

Glas o Bestick

Skridskor

Mattor

Sänglinne

Brickor

Skidutrustning

Prydnadssaker

Kökshanddukar

Plåtburkar

Fiske

Lampor o Tavlor

Virkat o Broderier

Allt till köket…. Jakt….

Klockor…..

Bonader…..

Kläder o Skor

Böcker

Elektronik

Gärna vintage kläder

Pocket

EJ STORA ”TJOCK” TV-ER

Pälsar
Smycken
Väskor
INGET TRASIGT

Inbundna romaner
Reseböcker

Allt skall fungera
INGA RENOVERINGS OBJEKT

Trädgårdsböcker
Kokböcker

Tidsskrifter – magasin,
gärna om special intresse, heminredning, bröllop, fiske, jakt ect
EJ LEXIKON!
Som ni ser så finns det nästan inget som vi inte tar emot!!
Genom att skänka det du inte vill ha längre gör du en god gärning.
Dubbelt upp!!
S:t Olofs kapell får ett välbehövligt bidrag till sin verksamhet och någon
annan får chansen att fynda, precis det de har letat efter till en billig peng.
ALLA BLIR GLADA! Ni som skänker en gåva, köparen som fyndar och vi som kan
förverkliga något litet projekt, genom de pengar som kommer in.

Vi har tyvärr ingen plats att förvara stora möbler, så vi ber er vänta med dem till lördagen 30 juli kl. 08.00.
Loppmarknaden äger rum söndagen den 31 juli klockan 11-15.
Fotograf: Jonny Halonen
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Sponsorer
Strax utan för grindarna på vår anslagstavla finns numera våra sponsorers namn uppsatta på fina mässingsskyltar.

Fam. Nordstrand

Tylösands Trivselförening

Fam. Wennerholm

Restaurang Salt

Fam. Blomberg

Partman Nordic AB

Fam. Sachs

Punch Restaurang & Bar

Fam. Chronier

Wapnö AB

Kerstin & Urban Jansson

Hotell Tylösand

Gun-Britt & Stellan Larsson

Fastighets AB Sachsbro

Mona & Jan Johansson

Fastighets AB Sachsvik

Fam Torvald Spiik

KWA

Vill du också synas och samtidigt stödja S:t Olofs kapell?!

Vi saknar fortfarande e-postadresser till flertalet av våra
medlemmar och är du en av dem som vet med dig att du inte
meddelat din e-postadress, snälla skicka ett mail till Pia på
info@sanktolofskapell.se

Föreningsbrev

B

MEDLEMSNUMMER:

Till:

Porto
Betald

S:t Olofs kapellanläggning drivs ideellt med
frivilliga medel. Bakom anläggningen står
föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand, en ideell
förening, med ett kapellråd som styrelse.
För kapellets fortsatta drift och underhåll har
föreningen att lita till avgifter från medlemmar,
kollekter och andra välvilliga bidrag.

S:t Olofskapell i Tylösand
Tjuvahålsvägen 14

Ni kan stödja verksamheten genom att inbetala
medlemsavgiften, som per person är 200 kr/år
eller för familj skriven på samma adress
300 kr/år eller en gåva på bankgiro 604-23 94.

302 73 Halmstad
Telefon: 035-308 07
E-post: info@sanktolofskapell.se

På S:t Olofs kapell i Tylösands årsstämma 2010-04-28 beslöts följande angående
Medlemsavgifter 2010
Enskild medlem

200:- / år

Familj, skriven på samma adress

300:- / år

Vid betalning använd gärna bifogad bankgiroavi.
Sker betalning på annat sätt. T ex internetbank eller annat, var god och uppge medlemsnummer, namn och adress.

