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Under några höstdagar arbetades det flitigt
med att ”bomma” igen. Det är ett digert
arbete att plocka in alla utemöbler, städa,
plocka upp bryggan och räfsa alla löv.
Vandrarhemmet Vallersgården är denna höst
glädjande nog uthyrd. Det är gästarbetare
till de stora arbetsplatserna söder om Frillesås som har hitta till oss och trivs i vår omgivning och med vår standard.
Om anläggningen nu går i vintervila så har
vi en församling på plats som verkligen inte
gör det.
Om verksamheten kan ni läsa pastor Anders
inlägg.
Så lägger vi med stor tacksamhet år 2013
till handlingarna och ser fram emot år 2014
med stor tillförsikt

Medlemsavgift
Vi uppskattar verkligen att du som medlem
betalar medlemsavgiften och vi är tacksamma för gåvor som kommer in i samband
med detta. Medlemsavgiften för 2014 är
oförändrad 150 kronor per medlem. Hoppas
hela din familj vill vara med och vara medlem. Det går bra att använda samma talong
till flera medlemsinbetalningar. Strandgårdsverksamheten med aktiviteter för barn
o ungdom är verkligen uppskattad. Den
verksamheten är ett resultat av ditt medlemskap och gåvor. Utan din hjälp skulle den
verksamheten inte kunna bedrivas. Därutöver möjliggör vår förening att arbetsveckan
kan genomföras och en del av materialet
som åtgår finansieras av oss.

Styrelsen tackar alla medlemmar och vänner för året och önskar en riktigt God Jul
och ett gott år 2014.

På en av tomterna vi sålt skall det snart bli bygge av!
Tomten har köpts av familjen Karolina och
Stefan Arnesson med barnen Johannes 8 år,
Emma 6 år och David 2 år.
Vad kommer det sig att ni köpt tomt i Frillesås?
Vi har bott i Fjärås i
5 år, men kände mer
och mer att man längtade till havet och då
var Vallersvik högst på
önskelistan. Vi har varit
mycket nere i Vallersvik
på somrarna då vi lånat
våra föräldrars/svärföräldrars lillstuga. Det
är hit vi åker om man
skall ner till havet för
att bada. Efter den här sommaren känns det
verkligen att man har valt rätt.

storstrut (den dyraste glassen!) i kiosken för
3:50 på Midsommarafton. Det blev många
somrar. Senare köpte mina föräldrar sommmarhus här och de flyttade hit permanent
för några år sedan. Min
bror Martin med familj
flyttade också hit i somras och det blir kul att få
nära till familjen.
Vad ser ni för fördelar
med att bo i Vallersvik?
Det är härligt med havet och det känns som
en bra plats för våra
barn att växa upp i med
mycket trevligt folk.
Johannes tycker föredelarna är att bo nära farmor och farfar och
kusinen Noa.

Vad var er första kontakt med Vallersvik?

När kommer flyttlasset att gå till Vallersvik?

Vår/min första kontakt med Vallersvik var
när vi bodde här på sommrarna med husvagnen. Det var runt -77 då man var en liten
pojk som sprang och spelade fotboll, fiskade
krabbor, lekte på berget mellan Vallersvik
och Torstensvik och så fick man köpa en

Vi får se när bygglov mm är klart, men vi
hoppas på slutet nästa sommar kanske augusti/september. Vi har börjat röja på tomten
så att det skall gå så snabbt som möjligt när
väl grävmaskinen går igång.

Kära Vallersviksvänner,
Vintern är i antågande. Idag tvingades jag
knacka sönder isen på vår trädgårdsdamm.
Där under blänker det av guld och silver.
Det är våra fiskar som acklimatiserar sig
till den rådande årstiden och förbereder
sig på vinterdvalan i botten på dammen.
En liten manick, som i skrivande stund ej
är inköpt ännu, skall förse dem med en
öppen vak och se till att de inte förfryser.
-Vad
håller
dig och
din tro
varm?
I Jesaja
står det:
”Min
hjälp
varar i
evighet,
min rättfärdighet
går aldrig om
intet”
Jes 51:6.
Och
Jesus lovar: ”Jag
kommer
snart.
Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån
dig segerkransen” Upp 3:11. Gud är vår
evige Hjälpare och Jesus kommer snart.
Två fantastiska löften, som kan hjälpa oss
att hålla värmen under kyliga perioder i
livet.
-Vi kan också uppmuntra varandra
för att hålla värmen! Och mitt bidrag handlar om vad som händer i Vallersvikskyrkan.
Vi har hälsat flera medlemmar välkomna
under året som gått och är nu 64 personer
i församlingen. Scout, kör, barnkyrkan
och vår pannkakskyrka har under hösten
fått förstärkning genom två teamare från
Bibelskolan Våga Tro. Matilda och Linda
som de heter, har tillsammans med Jakob
arbetat för att barn och unga skall få höra
om Jesus. Det var en härlig upplevelse att
ha med två av pannkaksungdomarna på
en gudstjänst och se dem spela drama.

Stavgång och stickcafé samlar som vanligt
många pensionärer och verksamheten
kan beskrivas som livaktig. Församlingen
fortsätter bönearbetet på onsdagsmorgnar
och vi har under hösten även startat en
hemgrupp som fikar, läser Bibeln och ber
tillsammans i hemmiljö. Den gemensamma
bönen är en helt omistlig del av den kristna
kyrkan och jag tror att det är i bönemiljön
vårt arbete kan utvecklas som Gud har
tänkt.
Också
detta
håller oss
varma,
för att
anknyta
till mina
skyddslingar i
dammen.
På tal om
uppmuntran: Jag
blev själv
väldigt
uppmuntrad vid
ett besök
i Tabernaklet
en lördag härom veckan. Det ösregnade
ute och var så där grått som det bara kan
vara i Göteborg på hösten. Märkligt nog
var det ändå fullt med folk i fikasalen. De
hade kommit för att höra om vårt arbete i
Vallersvik! Efter samlingen kom en kvinna
fram med 500kr som några hade samlat in
till vår scoutgrupp! Och jag kan säga att
det inte var svårt för mig i den miljön att
göra reklam för Vallersviks vänner! Ni är
alla runt om i landet en ovärderlig hjälp
för oss. Det värmer att ha sådana vänner!
Nu vill vi i församlingen tillönska Er en
riktigt God Jul och Gott nytt år! Välkomna
tillbaka när isen smält undan i vår!
Anders Westman
Pastor i Vallersvikskyrkan

Karin o Torben fortsätter!

En tavla hittar hem.
På en vägg i kaféet Vetekornet i Norrköping
hängde en tavla som ingen visste något om.
Av en händelse blev den identifierad och det
konstaterades att motivet var från Vallersvik, målat av karlskogakonstnären Herbert
Walås. Kaféet ville göra sig av med tavlan
och nu finns den där den hör hemma, just i
Vallersvik.
Du hittar väl in motivet med minnesstenen
till höger och strandängen nedanför berget.
Herbert Walås besökte med sin rullande
ateljé Vallersvik hösten 1961. Karlskoga
stad har en stor samling Walås-tavlor och på
nätet kan du bl a se flera Vallersviksmotiv.
http://www3.karlskoga.se/walas/index2.
Kanske har du någon tavla med vallersviksmotiv? På 1940-50-talen var t.ex. Bernt
Sörensson en återkommande gäst och han
målade flitigt. Det vore väl intressant att
framöver kunna visa några av hans och andra vallersviksmålares alster. /O

Styrelsen
Vår vän och sedan i våras, styrelseledamot
och kassör Nils-Gustaf Eriksson har fått
hembud. Så sent som på försommaren var
Nils-Gustaf, som sedan några år haft säsongsplats på campingen, i full gång med
deltagande i våra aktiviteter.
Sjukdomen blev honom dock övermäktig i
höst. Vi tackar Gud för Nils-Gustaf och vad
han betytt. Våra tankar går till hans familj,
hustrun Gunnel och barnen med familjer.

FVV Föreningen
Vallersviks Vänner

Vi är väldigt
glada och
tacksamma
att Karin o
Torben går in
i ett fortsatt
åtagande på
Vallersviks
Camping o
Vandrarhem.
Nyligen skrev
vi kontrakt med Karin o Torben för en ny
tvåårsperiod. Det innebär att vi för 2014
och 2015 har säkrat samma goda mottagning o service för anläggningen.
Vi passar på att ställa några frågor till Karin
o Torben:
Vilka intryck har ni av senaste sommarsäsongen?
Den bästa hittills. Fantastiskt väder, bra
beläggning och nöjda gäster.
Vad är det som gör Vallersvik så intressant
o trivsamt?
Närheten till havet, storstäder och ett rikt
sommarliv.
Vad är den bästa marknadsföringen för
Vallersvik?
Mun till mun metoden och internet. Vi ser
en ökning för varje år på bokningar via
bokningssajten booking.com där vi är med.
Kommer vi att få se hela familjen jobba i
sommar på Vallers?
Ja, alla i familjen behöver hjälpa till.

Anteckna redan nu:
• Arbets- och gemenskapsdagarna
28 – 30 april.
• Föreningens årsmöte
den 2 maj kl 19.00

FVV - Föreningen Vallersviks Vänner
Box 64 - 439 08 Frillesås
Plusgiro 11041-1
www.vallersvik.se - E-post:info@vallersvik.se
Telefon till Vallervikskyrkan: 0340-65 30 00

Höst- och Adventsbrev 2013
Nr 2 Årgång 14
FVV * Föreningen Vallersviks Vänner

FVV Föreningen
Vallersviks Vänner
Snart dags att summera år 2013 och gå vidare mot ett okänt år 2014. Rekordvarmt.
Rekordår. Rekordomsättning. Rekordbeläggning. Att summera år 2013 i föreningen
ger oss i allt väsentligt behagliga minnen
och tankar. Så klart har det hänt sorgliga saker och inträffat det som inte borde ha fått
hänt. Det som drabbats oss på det personliga
planet och det som hänt i vår omvärld.
Våra brev och återberättelser blir mer koncentrerade kring projekt Vallers och det
åtagande vi gjorde år 2009. En utförlig lägesrapport finns på vår hemsida www.vallersvik.se. Här ges bara utrymme för några
korta summeringar av vad som hänt senaste
året.
Campinggästerna kom i år till en nyrenoverad anläggning. Servicehuset fick en rejäl
uppfräschning inför säsongsstart. Arbetsveckan i slutet av april genomfördes traditionsenligt och då blev det mycket gjort av
allt det som måste göras inför en säsongsöppning. Tack ni alla som vår och höst gör
en fantastisk insats. Några platser fick justeras med anledning av vägdragningen till

Adventstid!
campingtomterna. Ett nytt staket sattes upp
och gästerna kompletterade avgränsningen
med en längsgående markis som på ett trevligt och tydligt sätt avgränsar campingen.
Två av ”campingtomterna” är nu sålda och
det känns tryggt att vi kunnat amortera huvuddelen av lånen som togs i samband med
köpet. Det vi har kvar ”till salu” är den mittersta campingtomten. Beträffande kyrkområdet har kommunen i sommar haft ett planprogram utställt.
Det blev kraftfulla protester mot planförslagets innehåll. Främst från grannarna som
vetter mot den södra tomtgränsen men även
många andra boende i Vallersvik lämnade
in kritiska synpunkter; Främst mot det antal
bostadsrättshus som planeras och mot höjden på husen. I december när du läser dessa
rader bedömer vi att kommunen tagit ställning till planprogrammet och fattat beslut
om hur vi går vidare med detaljplan.
Det tar ca ett år att upprätta detaljplanen och
sedan får vi nog räkna med ytterligare ett år
för överklagande och det innebär att vi våren 2015 skulle kunna sätta spaden i jorden.
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