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Advent igen!
”Advent är mörker kyla
På jorden är krig och kallt
Man drömmer om fred och om vänskap
Men bråkar och slåss överallt”

Det är lätt att förledas tro så här års, att det
finns inget annat än kyla, krig och bråk.
Margareta Melins fina adventspsalm har
som du vet en ljusare avslutning.
”Snart vänder det” säger vissa av oss för att
uppmuntra i mörka december.
Med all respekt för alla svåra lidande och
umbärande i vår omvärld kan vi konstatera
att här hemma och i Vallersvik har vi det gott.
Det känns gott i novembermörkret att tänka
på sommaren 2014. Många varma dagar.
Rekord på rekord med sol och värme!
Märkligt nog blev det inget rekord på camping eller vandrarhem. Av någon anledning
fick vi en stagnation. Om det är trendbrott
eller tillfälligt återstår att se. Vi vet från
branschstatistiken att det inte bara var vi
som kände av förändringen.
En stagnation har vi även i vårt medlemsantal.
Tala gärna med dina vänner om vår förening
och att avgiften är per person och år.
Glädjande är att de som gästar Vallersvik ser
ut att trivas och att många återvänder år efter
år. Det bidrag vi ger till Strandgårdsteamet
kommer verkligen till nytta och kommer
många till del, både sommarboende och
åretruntboende.
Konst- och hantverksutställningen under de
fyra juliveckorna var välbesökt. Utställarnas
alster passade tydligen bra för att det såldes
mer än vanligt vilket ger Vallersvikskyrkan
ett värdefullt tillskott. Är du intresserad av
att hjälpa till med konstveckorna så hör av

dig. Vi vet inte om det blir en fortsättning
eftersom det saknas någon eller några som
kan arrangera nästa års utställning.
Förbättringarna inom campingen fortsätter
som du kan läsa om i driftgruppens rapport.
Vad gör vi efter projekt Vallers? Den frågan
har vi haft på våra styrelsemöten de senaste
åren. Vi vill verkligen vara med och utveckla Vallersvik. Vi har resonerat att kunna göra
något för friluftslivet. Ett exempel skulle
kunna vara några redskap för ”utegym” nere
vid stranden.
En permanent utställning på Strandgårdstomten om vår historia är en annan tanke
och på lite längre sikt knyta Borekullastugan
till strandområdet.
Ideer saknas inte och hör gärna av dig om
tankar kring detta.
Projekt Vallers. Projektet har faktiskt i stort
sett följt den plan vi beslutade 2009 i samband med förvärvet. I sommar såldes sista
tomten nere vid campingen och därmed är
allt sålt som är aktuellt att sälja.
Den förskjutning vi har i tid rör området
kring kyrkan.
Efter den lokala opinion som är emot förändringen i Vallersvik så ville politiken ha
mer utredning och först nu i november 2014
har kommunstyrelsen beslutat anta planprogrammet med tillägget att kommunen inte
har krav på bevarande av kyrkobyggnaden
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samt att området maximalt skall omfatta 20
bostäder. Nu har byggnadsnämnden fått
uppdraget att upprätta förslag till detaljplan.
Tidplan för detta har vi inte ännu fått ta del
av men vanligtvis tar det något eller i vissa
fall några år innan det blir klart.

Föreningen Vallersvik Vänner tackar för år
2014 och vi önskar alla en riktigt GOD JUL
och ett GOTT ÅR 2015!

Nybyggare i Frillesås
Rune Johansson är ny ledamot i vår styrelse.
Han och hans fru Birgit är unga till sinnet
men har några årsringar med sig.
Det är inte vanligt att bryta upp i er ålder och
flytta och dessutom bli nybyggare! Hur kommer detta sig och varför blev det Frillesås?
Att lämna Vaggeryd efter 40 år var naturligt
för oss eftersom vi har alla våra 3 barn med
deras familjer och barnbarn inom en 5 mils
radie här i Frillesås. Mycket enklare när
man ska vara barnvakt eller hjälpa till på annat sätt.
Att det blev Frillesås berodde på att vi hittade en sommarstuga med ”potential” som
mäklarna skriver, dvs i klartext: ”Bäst att
riva och bygga nytt!”
Ni har valt att gå med i Vallersvikskyrkan,
Varför?
Sen en tid tillbaka är vi medlemmar i Vallersvikskyrkan. I Vaggeryd har vi alla år varit medlemmar i Missionskyrkan som också
tillhör Ekumeniakyrkan.
Vad är det bästa med Frillesås?
Det bästa med Frillesås är att det är lugnt
och tyst samt ligger strategiskt till om man
vill åka till Göteborg, Varberg eller Kungsbacka. Dessutom finns ju havet med bad

Dags att betala
medlemsavgift för 2015.
Sätt in 150 kr/person
på Plusgiro 11041-1

sommartid. Halland har dessutom många
fina naturreservat som man kan passa på att
pricka av sommartid.
Och vad är er vision av vårt Vallersvik?
Framtiden för Vallersvikskyrkan är särskilt
intressant i och med arbetet att planlägga
nuvarande kyrkområde för bostadsändamål.
Förhoppningsvis kan detta öppna för möjligheten att bygga en liten ändamålsenlig
kyrkolokal med flexibel planlösning som
är lätt att anpassa till olika behov speciellt
sommartid med dess närhet till campingen.
Det måste vara naturligt att använda byggnaden både till gudstjänst, konserter, scoutverksamhet, sommarcafé, uthyrning mm.
/JJ

Anteckna redan nu:
• Arbets- och gemenskapsdagarna
28 – 30 april.
• Föreningens årsmöte
den 1 maj kl 19.00

FVV
Vi i Vallersvikskyrkan tillhör numera
Equmeniakyrkan som har den här bilden
på sin startsida www.equmeniakyrkan.se

rat via Projekt Vallers. Vi är numera nästan
80 medlemmar! Vilken fantastisk tillväxt
på kort tid. Att gå från 29 medlemmar till

Att vara ”en kyrka för hela livet där mötet
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och
världen” är verkligen en utmaning och andas engagemang.

80 medlemmar görs inte av sig självt. Det
kräver en församling som är välkomnande,
en församling som har ett aktivt gudstjänstliv, stort engagemang i olika aktiviteter, stor
värme och gemenskap, bön och inte minst
olika människor med olika gåvor. När en
församling växer förändras församlingen
per automatik eftersom vi är olika individer med olika gåvor. Det är tillväxt vi vill
ha. Att fler människor skall känna att här i
Vallersvikskyrkan hör vi hemma, att här vill
jag dela gemenskapen och här vill jag möta
Jesus vår Herre.

Kyrkan skall vara för hela livet, alltså inte
bara för barn/unga eller bara för äldre, utan
en kyrka som tar hand om och som erbjuder
någonting för alla – för hela livet. Olika saker faller oss i smaken och ibland skulle vi
vilja förändra till det som vi själva attraheras
av. Det ”rätta sättet” att bedriva församlingsverksamhet uppfattas olika av oss alla. Det
är viktigt att vi alla i en församling förstår
vidden av detta ”hela livet” och att vi har
överseende med våra olikheter. Vi kommer
från olika sammanhang, vi är i olika åldrar, vi är i olika skeden av livet där sorg och
glädje varvas om vartannat. Att då vara en
kyrka eller församling som möter allas behov är en utmaning, men det är vår strävan.
Vi som församling har vuxit mycket de senaste åren. Några av Er kommer ihåg att vi
2007 var 29 medlemmar och en församling
som hyrde våra lokaler av Baptistsamfundet. Nu är det november 2014 och vi har tillsammans med Er i Föreningen Vallersviks
Vänner (FVV) köpt hela anläggningen och
är på god väg att genomföra allt det vi plane-

Vi som församling är lyckligt lottade att få
finnas på en historisk plats och med historien som grund vill vi skapa framtidens församling i Vallersvik, Frillesås.
Ett stort tack för all praktiskt hjälp under
året som varit. Vi tackar också för omtanke,
böner och ekonomiskt bidrag. Vi lovar att
förvalta detta på bästa sätt.
Med hopp om en fridfull Jul och ett Gott
Nytt År från oss i Vallersvik. Vi hoppas på
ett snart återseende.
Gm / Henrik Thoursie
ordf Vallersvikskyrkan

Driftgruppen Vallers!
Så var det åter dags att inför 2015 skriva
några rader angående drift och underhåll
av camping, vandrarhem, kyrka och övriga
byggnader.
Driftgruppen har under året träffats regelbundet och lagt upp arbetet för löpande underhåll och förbättringar både då det gäller
på kort och lång sikt.
Några önskemål som vi just nu planerar
för är en förbättring av befintliga duschar i
servicebyggnaden. En separat familje-/handikappdusch är också något det finns behov
av. Detta räknar vi med att kunna vara klart
tills vi öppnar campingen i april 2016.

Lagning av Bryggfundamentet behöver
också lagas innan badsäsongen startar.
I nuvarande läge har vi inga större objekt
planerade. Med glädje kan vi konstatera att
de planerade arbeten vi hade på listan inför
säsongen 2014 blev utförda. Änggårdens fasad och tak blev ommålade och det blev en
klar förbättring.
Under hösten har det i Vallersvikskyrkan
startats en ”fixargrupp” bestående av mogna
män som träffas några timmar i veckan för
att utföra akuta och eftersatta underhållsarbeten.
Med tacksamhet välkomnas alltid sådana
initiativ.

Under 2015 kommer vi att behöva göra en
del målnings förbättringar av våra staket.

Frillesås 2014-11- 25 Eive Andersson

I advenstbrevet föregående år visade vi en
tavla med vallersviksmotiv som konstnären
Herbert Walås målade vid ett av sina besök.
Vi frågade också om det möjligen fanns fler
tavlor med vallersviksmotiv i vännernas
samlingar.

Den här tavlan finns hos Gun och Anders
Eriksson (som träffades på Vallersvik när
de sommarjobbade i pensionatsrörelsen).
Anders far, John, var under många år aktiv
ledamot i Baptistsamfundets missionsstyrelse och den s.k. Vallersvikskommittén.

Det har kommit in ett bidrag.
En tavla av Bernt Sörensson målat. Han var
en flitig gäst på 40 - 50-talen och sågs ofta
med sitt staffli i omgivningen. Han medverkade också ofta som predikant i Minneskyrkan och med barnmöten i Ungdomsgården.
Måleriet var en fritidssyssla vid sidan om
pastorsgärningen.
Det måste finnas många bilder från Vallersvik av Sörensson i landet. Vi efterlyser fler
Vallersvikstavlor!
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