
Verksamhetsberättelse	  för	  Stiftelsen	  
Gruppsamlingsgården	  Kuvarp	   
Verksamhetsåret	  1	  januari	  –	  31	  december	  2021	   

Temat	  för	  samtals-‐	  och	  arbetshelgen	  i	  oktober	  var	  ”Kuvarp	  nu	  och	  framåt”.	  En	  
frågeställning	  vi	  burit	  med	  oss	  hela	  detta	  år,	  som	  liksom	  förra	  året	  varit	  
präglat	  av	  coronapandemin.	  Vad	  ska	  det	  bli	  av	  Kuvarp?	  Hur	  kan	  vi	  ta	  vara	  på	  
arvet	  i	  byggnader	  och	  idéer	  och	  utveckla	  det	  och	  föra	  det	  framåt?	  

Vi	  har	  levt	  med	  en	  oro	  för	  ekonomin	  då	  pandemin	  gjort	  att	  grupper	  avstått	  
från	  att	  boka	  eller	  tvingats	  avboka.	  Det	  har	  gett	  oss	  minskade	  inkomster	  och	  
samtidigt	  finns	  ett	  ständigt	  behov	  av	  renovering	  av	  byggnader.	  De	  allra	  
viktigaste	  renoveringsobjekten	  har	  fått	  prioriteras.	  

Vi	  har	  insett	  att	  vi	  är	  en	  ganska	  liten	  grupp	  som	  engagerar	  oss	  i	  Kuvarp.	  
Styrelsen	  och	  några	  till	  runt	  omkring	  den.	  Hur	  prioriterar	  vi	  våra	  insatser	  då	  
de	  inte	  räcker	  till	  allt?	  

Utifrån	  dessa	  förutsättningar	  och	  insikter	  har	  vi	  under	  året	  arbetat	  med	  hitta	  
vägar	  framåt	  för	  Kuvarp.	  Vi	  tror	  att	  Kuvarp	  behövs.	  

Samtal	  om	  barn	  och	  ungas	  plats	  i	  Kuvarp.	  Då	  Kuvarp	  varit	  en	  plats	  där	  barn	  
och	  unga	  fått	  ta	  plats,	  vilket	  även	  uttrycks	  i	  stiftelsens	  stadgar,	  så	  har	  Ingrid	  
Isaksson	  från	  styrelsen	  inbjudit	  Frida	  Hellsing,	  Cicci	  Hagevi,	  Sara	  Lundman	  och	  
PeO	  Isaksson	  till	  samtal	  om	  hur	  vi	  fortsatt	  ska	  kunna	  vara	  det.	  Några	  idéer	  
kom	  upp	  som	  arbetas	  vidare	  med.	  

Kuvarp	  som	  mötesplats	  för	  frågor	  om	  klimat	  och	  hållbarhet.	  Vi	  inbjöd	  
styrelsen	  för	  nätverket	  God	  Jord	  att	  ha	  sitt	  styrelsemöte	  i	  Kuvarp	  en	  helg	  i	  
september.	  På	  fredag	  eftermiddag/kväll	  mötte	  Ingrid	  Isaksson,	  Inga-‐Lill	  
Ramnefors	  och	  Claes	  Lager	  från	  vår	  styrelse	  dem	  till	  ett	  samtal	  om	  vad	  Kuvarp	  
är,	  vilka	  frågor	  de	  arbetar	  med	  och	  om	  vi	  kan	  finnas	  till	  för	  varandra	  på	  olika	  
sätt.	  En	  samverkan	  som	  vi	  hoppas	  kan	  utvecklas.	  

När	  pilgrimsvandringen	  till	  klimatmötet	  i	  Glasgow,	  ”Pilgrims	  Walks	  for	  Future”	  
passerade	  Jönköpingstrakten	  i	  slutet	  av	  juli	  erbjöd	  vi	  vandrare	  boende	  och	  
gemenskap	  i	  Kuvarp,	  vilket	  även	  lades	  ut	  på	  deras	  hemsida.	  Eftersom	  bara	  
några	  få	  nappade	  på	  erbjudandet	  ordnades	  logi	  istället	  i	  Jönköping	  för	  dessa,	  
men	  genom	  vår	  regi.	  

	  



Den	  årliga	  pilgrimshelgen	  i	  augusti	  hade	  temat	  ”Skapelsevandring	  –	  upptäcka	  
och	  förundras”.	  Biologen	  Magnus	  Apelqvist	  ledde	  lördagens	  vandring	  och	  tog	  
oss	  med	  i	  en	  vandring	  från	  det	  stora	  kosmos	  till	  de	  minsta	  krypen,	  och	  vårt	  
ansvar	  för	  skapelsen	  och	  klimatet.	  Söndagens	  vandring	  använde	  material	  från	  
”Pilgrims	  Walks	  for	  Future”.	  

Kuvarp	  som	  plats	  för	  vandringar.	  Vi	  har	  tittat	  på	  möjligheten	  att	  skapa	  
vandringsstigar	  med	  Kuvarp	  som	  bas.	  En	  kortare	  slinga	  är	  planerad	  och	  
godkänd	  av	  markägare.	  Vi	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Tranemo	  kommun	  som	  
informerat	  om	  att	  en	  vandringsled	  från	  Ulricehamn	  och	  söderut	  kommer	  att	  
passera	  i	  närheten	  av	  Kuvarp.	  Kanske	  Kuvarp	  kan	  erbjuda	  möjlighet	  till	  
övernattning?	  

Praktiska	  insatser	  för	  att	  ta	  hand	  om	  och	  förvalta	  Kuvarp.	  I	  Gula	  huset	  har	  
en	  del	  innerdörrar	  målats	  om	  och	  ett	  fönster	  bytts	  ut.	  Likaså	  den	  fuktskadade	  
väggen	  under	  fönstret.	  Målning	  av	  fönster	  i	  Olofs	  hus	  har	  slutförts.	  
Kompletterande	  lampor	  för	  bättre	  belysning	  har	  satts	  upp	  i	  kapellet.	  
Metallskrot	  har	  samlats	  ihop	  och	  försålts.	  Sly	  har	  röjts	  och	  eldats	  för	  att	  hålla	  
landskapet	  öppet	  och	  utsikten	  intakt.	  

Räddningstjänsten	  har	  gjort	  en	  inspektion	  av	  brandsäkerheten	  och	  vissa	  
förbättringar	  har	  gjorts	  utifrån	  deras	  påpekanden.	  

En	  excellista	  har	  skapats	  för	  att	  bättre	  kunna	  ha	  koll	  på	  vad	  som	  behöver	  
åtgärdas	  och	  vad	  som	  blivit	  utfört.	  

Insatser	  för	  att	  förbättra	  ekonomin.	  Inför	  sommaren	  gjordes	  en	  hel	  del	  
insatser	  för	  att	  kunna	  få	  semesterfirare	  att	  välja	  Kuvarp	  som	  ett	  alternativ.	  Vi	  
fanns	  med	  på	  Isabergs	  hemsida	  samt	  på	  Tranemo	  kommuns	  sida	  för	  turism.	  
De	  la	  också	  ut	  en	  fin	  blänkare	  på	  sin	  facebooksida.	  Det	  gav	  oss	  bra	  reklam	  men	  
tyvärr	  bara	  en	  bokning.	  

Övrig	  verksamhet	  som	  Stiftelsen	  själva	  stått	  för	  under	  året	  är	   

Arbetsdagar	  för	  att	  iordningsställa	  gården	  inför	  uthyrningssäsongen	  och	  att	  
sedan	  stänga	  ner	  inför	  vintern.	  

Kuvarpsfestival	  med	  gemenskap	  och	  öppen	  scen	  lördagen	  den	  21	  augusti	  
med	  temat	  ”Avstånd	  –	  Närhet”.	  Ca	  50	  deltagare	  fick	  en	  fin	  dag	  tillsammans.	  

Julmys	  lördagen	  den	  18	  december	  med	  julfika	  och	  möjlighet	  att	  hugga	  sin	  
egen	  julgran. 



Följande	  har	  hyrt	  gården	  under	  året	  för	  egen	  verksamhet.	   

Konfirmander	  från	  Svenska	  kyrkan	  Dalstorp	  
Konfirmander	  från	  Svenska	  kyrkan	  Sexdrega	  
Konfirmander	  från	  Equmeniakyrkan	  Kaxholmen.	  
Byggfirma	  för	  sina	  arbetare	  
Älgjägare	  
Brukssånger	  
Begravningsgudstänst	  
 
Marknadsföring.	  Regelbunden	  information	  och	  inbjudningar	  skickas	  ut	  via	  	  	  
e-‐postlista	  med	  drygt	  90	  adresser.	  Hemsidan	  har	  omarbetats	  så	  att	  det	  ska	  
vara	  lättare	  att	  hitta	  det	  man	  söker.	  Facebookgruppen	  har	  kommit	  igång	  igen	  
med	  inlägg	  då	  något	  hänt	  i	  Kuvarp	  som	  är	  värt	  att	  dela	  med	  sig	  av.	  Bilda	  har	  
haft	  med	  några	  av	  våra	  arrangemang	  i	  sina	  utskick.	  Som	  tidigare	  nämnts	  finns	  
vi	  med	  på	  Isabergs	  och	  Tranemo	  kommuns	  hemsidor.	  

Styrelsen	  har	  haft	  9	  protokollförda	  möten	  under	  året,	  varav	  8	  digitala.	  Endast	  
vid	  ett	  tillfälle	  har	  vi	  kunnat	  mötas	  på	  plats	  i	  Kuvarp.	  De	  digitala	  mötena	  har	  
dock	  fungerat	  bra	  och	  är	  ur	  ett	  klimat-‐	  och	  hållbarhetsperspektiv	  positiva.	  Vi	  
ser	  en	  framtid	  med	  en	  kombination	  av	  digitala	  möten	  och	  möten	  på	  plats	  i	  
Kuvarp.	  

Ekonomisk	  redovisning	  (se	  bilaga).	  Vi	  har	  tvingats	  använda	  en	  del	  av	  vårt	  
sparade	  kapital	  då	  intäkter	  från	  uthyrningsverksamheten	  har	  varit	  låga	  pga	  
pandemin.	  Vi	  har	  också	  behövt	  prioritera	  att	  bara	  göra	  de	  mest	  akuta	  
renoveringsarbetena	  för	  att	  hålla	  nere	  kostnaderna.	  

Kuvarp	  nu	  och	  framåt?	  Frågan	  kvarstår	  om	  hur	  det	  ska	  bli.	  Vår	  förhoppning	  
är	  att	  pandemin	  ska	  ebba	  ut	  så	  vi	  kan	  återgå	  i	  mer	  normala	  förhållanden	  igen	  
och	  olika	  grupper	  ska	  kunna	  upptäcka	  Kuvarp	  som	  en	  fin	  plats	  att	  mötas	  på.	  	  
För	  gemenskap,	  för	  samtal,	  för	  avskildhet,	  för	  vandringar,	  för	  andakter,	  för	  
Gudsmöten.	  

Vår	  förhoppning	  är	  också	  att	  kunna	  vara	  kreativa	  och	  bjuda	  in	  till	  helger	  och	  
samlingar	  som	  känns	  angelägna	  och	  som	  gör	  att	  fler	  upptäcker	  Kuvarp	  som	  en	  
fin	  möjlighet.	  Som	  också	  gör	  att	  fler	  vill	  engagera	  sig	  och	  ta	  ett	  gemensamt	  
ansvar	  för	  Kuvarp	  tillsammans	  med	  oss.	  

Kuvarp	  den	  24	  januari	  2022	   

Styrelsen	   


