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Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå
Alla människors möte
borde vara så

Från Hjalmar Gullbergs dikt Människors möte.
Den versen har aldrig tappat sin aktualitet
även om det är längesen den skrevs.
Var jag än träffar på människor och talar om
Vallersvik så är det oftast så att den eller de
personerna har någon gång mötts eller varit
i Vallersvik !
Jag tror, utan vetenskaplig bevisning, att det
är en av de platser där många människor
mötts och platsen har betytt väldigt mycket
för de människorna.
”Där har jag varit på läger, där har jag bott
varje sommar i över 70 år, där har jag gått på
bibelskola, där var jag med Navigatörerna,
där träffades vi som sedan blev ett par för
resten av livet, där sommarjobbade jag, där
dansade jag folklekar till sent in på natten,
där busade vi jämnt, där tältade jag redan
1954 med min familj!”
Dessa citat är autentiska från medlemmar i
vår förening.
Vallersvik har i alla tider varit en mötesplats
där ord har bytts, dit det varit lätt att gå.
Det är också vår förenings syfte , att utveckla Vallersvik till att vara en plats för kristen
verksamhet, rekreation, vila och aktivt friluftsliv!
Med andra ord en riktigt bra mötesplats!
Vår förenings engagemang i projekt Vallers
har varit viktigt och betydelsefullt. Projekt
som arbetsform har en startpunkt och en
slutpunkt. Vid vårt årsmöte i april sattes
slutpunkten för projekt Vallers. En utförlig
verksamhetsrapport från projektet hittar du
på vår hemsida.

För att gå vidare med nya Vallersvikskyrkan
har det under året erfordrats möten av olika
karaktärer i olika sammanhang.
Under hösten så beviljades strandskyddsdispens och nyss fick Församlingen förhandsbesked av kommunen. Nu väntar inlämning
av bygglovshandlingar och om alla goda
krafter samverkar borde ett första spadtag
kunna tas någon gång under hösten 2017.
Vår förening stödjer fortsatt Församlingens
ungdomsverksamhet under sommaren och i
mån av resurser vill vi fortsatt stödja åtgärder som gynnar alla besökare, därför bidrar
vi också till kompletteringar av lekplatsen
som är uppskattad av barnfamiljerna.
Räcket, som vi finansierade, och som underlättar för passage över berget till bryggan blev mycket uppskattat.
Driftgruppen som fanns under Projekt Vallers har fortsatt sin verksamhet i Församlingens regi. Några av våra medlemmar gör
en god insats och renoveringen av Änggården pågår för fullt i vinter som du kan läsa
om i detta brev.
Nu närmar vi oss julhelgen.
Från Föreningens styrelse vill vi önska
alla en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Vi ser fram emot att få mötas till en ny
händelserik säsong år2017

Hälsning från Vallersvikskyrkan
Att titta i backspegeln alltför intensivt
är ibland inte att rekommendera. Jag
minns speciellt en dag 1976 då jag
vann min första och enda skidtävling,
ever. Jag fick en fin svart plakett med
guldram. Otroligt stolt. Inte nog med
denna plakett, jag fick välja ytterligare
ett pris på ett bord. Jag valde en fin
röd backspegel till min cykel. Som 6
åring skulle jag för första gången få en
backspegel till cykeln, lyckans mig.....
Hemma igen denna vårdag med tösnö
och ”språigt” väglag fick jag hjälp
med min backspegelinstallation, om
det var far eller bror, det kommer jag
inte ihåg. Jag vet dock att jag åkte
på min cykel i någon minut eller så,
sedan fick jag smak för backspegelns
vyer och stöp i backen och min kära
backspegel gick sönder..... den här
skid- och backspegel-historien har
aldrig gått ur mitt minne. Det var både
stor glädje och en viss sorg (över att
backspeglar inte är så tåliga....) denna
dag.
Vallersvikskyrkan försöker idag,
2016, att bära minnet och historien
av vad som skett på platsen Vallervik
med glädje och stolthet. Vi vill förvalta detta på allra bästa sätt. Vi som
församling går snart in i 2017 med
nya förväntningar och förhoppningar
om att vår Herre skall leda oss på
rätta vägar, så som han gjort under så
många år tidigare. Att det blir precis
som tidigare i Vallersvik kan vi inte
lova. Det vi kan lova är att vi som

människor gör så gott vi kan, med
våra fel och brister, men med ledning
av vår Herre. Vi vill att gäster/vänner/
medlemmar mfl skall känna igen sig
i Vallersvik. Kanske inte främst av
exakt samma gudstjänstupplägg eller
exakt samma lekar på strandgården.
Nej, vi vill bli igenkända av att vi
tar hand om varandra och tjänar vår
Herre med glädje.
Församlingen har precis beslutat
(29/11) att söka bygglov för ny kyrka
på strandgårdstomten. Ny fin kyrkoskiss är nu framtagen av vår vän och
arkitekt Carl Johan Lindfors. Han gör
det otroligt fint. Dessutom är hans
hjärta i Vallervik och det känns så tydligt när han berättar om ritningarna.
Skiss finns att beskåda i kyrkan.

Det är som ni förstår spännande tider.
Framförallt tittar vi framåt, men också
korta blickar i Vallersviks backspegeln. För att hålla rätt kurs och att bli
en församling som finns och verkar
i Vallersvik under lång tid. 2016 är
ett gott år ur ett medlemsperspektiv.
Bland annat har vi haft dop i Vallersviken där tre unga människor med
olika bakgrund döptes. Flera andra har
välkomnats till vår församling. Det
känns hoppfullt.
Vi kommer att informera lite mer om
kyrkbygge framöver. Vi är så otroligt
tacksamma för Föreningen Vallersviks
Vänner och vill självklart att ni är med
och stödjer oss även fortsatt i detta
viktiga arbete att bygga kyrka. Ta med
oss alla i Era böner. Vill ni skänka en
slant eller ge av Er tid är vi mer än
tacksamma.
Nytt Bankgiro för kyrkobygge! Bg
277-5559
Hör gärna av Er och vi finns på
hemsidan www.vallersvikskyrkan.se .
Tack för Era insatser 2016.
Mvh / Henrik Thoursie
ordf Vallersvikskyrkan

Årsmöte den 28 april kl 19.
Sedvanliga arbetsdagar
27 - 29 april.

Upprustning av vandrarhemmet Änggården
För ca 3 år sedan startades en fixargrupp i församlingen som träffas en
gång i veckan, vår och höst. Vi brukar
vara 5-8 varje måndag som jobbar
med det som behöver förbättras i kyrkan och på campingen.
I höst har vi satsat på ett stort arbete i
Änggården.
Alla de 5 duschrummen får nya ytskikt, fönster och ny rördragning.
De 4 toaletterna får nya golvmattor
och ny färg på väggar och tak.
I köket på nedre plan blir det två nya
spisar, nya bänkskivor och skåp som
ersätter de uttjänta trinettköken.
Även köket på andra våningen har
renoverats, taket har fått tilläggsisolering och en ny värmepump har
installerats.
Det mesta arbetet har genomförts med
frivilliga krafter och tillsammans med
de tidigare renoveringarna av tak och
fasader har vi nu ett väl fungerande
vandrarhem med hög standard.
Rune Johansson

Glöm inte betala
medlemsavgiften för
2017. Samma som
tidigare: 150 kr/person.

Vallersvik i mitt hjärta  

Till sommaren är det exakt 70 år sedan
min första sommar i Vallersvik. Min
mamma var föreståndare för Ungdomsgården, som Strandgården hette
på den tiden, somrarna 1947 och 1948.
Pappa hade tjänst på Baptistsamfundet
som evangelistsekreterare men vad
han gjorde i Vallersvik minns jag inte,
förutom att han deltog med liv och lust i
bocciatävlingarna på gräsmattan utanför
Kapernaum: ”Mera rött! Mera rött!”
För en 8-9-åring var det en idealisk tillvaro. ”Man hör väl till personalen!” lär
jag ha hävdat, men det handlade inte om
barnarbete, utan jag var fri från alla plikter
och umgicks med gästerna hela dagarna.
Varje vecka kom en ny grupp vuxna som
tog med mig på utflykter eller till stranden
och skämde bort mig i största allmänhet.
Där och då såddes fröna till en Vallersvikskärlek som varat hela mitt liv.
Att jag också fick min första kyss på
berget mot Torstensvik en kväll efter
tjolittan sex-sju år senare gjorde förstås sitt till... Då hörde jag verkligen
till personalen, först som städerska på
Ungdomsgården och året efter som bagarassistent. Sockerkakorna var mitt ansvar och jag blev expert! Jag återvände
sommaren 1959 som medlem i ett Tid
åt Gud-team på Strandgården och hade
förstås anledning att besöka Vallersvik
många gånger under min tid som journalist på Vecko-Posten och Sändaren.
Vallersvik fortsätter att vara en plats
jag återvänder till med glädje även om
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den inte alls ser ut som jag minns från
min barn- och ungdom. Minnesstenen,
klipporna och havet är sig lika, och
många av vänskapsbanden som knöts
de där åren har visat sig hålla livet ut.
Ragni Lantz

”Mera rött!” Bocciatävling i Vallersvik sommaren 1947. Pappa (Haddon Lantz) är nr 3 från
vänster och Karl-Erik Freij nr 2 från höger.

Morgonfika vid Minnesstenen sommaren 1955.
Jag sitter längst till höger.

Ungdomsgårdens personal samlad vid midsommarstången 1947. Så klart jag skulle vara med på
bilden!
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