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Intet är som väntanstider!
Intet är som längtanstider!
Väntan och längtan är två ord som oftast
hör ihop.
Orden tillskrivs Erik Axel Karlfeldt som i
en dikt använder sig av båda uttrycken.
Väntanstider i form av väntan på händelser
som ska inträffa. Längtanstider efter mer
romantiska skeden i livet.
Vi som lever i väntanstider har gjort det
länge nu! Eller är det så att i väntanstider
går dygnsklockan saktare än vanligt?
Alla minns vi väl väntan inför jul och klappar, efter sommarlovet, efter mopedåldern,
efter körkortet etc.
Lika väl minns vi längtan efter att bli vuxen, efter kärleken, efter barn etc.
Nu har vi i Vallersvik väntat länge nog!
Vi väntade på att få överta Vallersvik, vi
väntade på att få tomter avstyckade, vi väntade på strandskyddsdispens, vi väntade på
att få nuvarande kyrktomt såld och vi väntade på att få bygglov för nya kyrkan.
Och faktiskt! Det vi har väntat på har hittills gått i lås enligt våra planer!
Och som vi väntat och faktiskt längtat att få
sätta spaden i jorden för nya kyrkan. Bygggruppen med Eive i spetsen har redan haft
åtskilliga byggmöten, projekterat, förhandlat med entreprenör och fått klartecken från
Plan o Bygg i Kungsbacka kommun.
Vad väntar vi på just nu?
Jo! Att Länsstyrelsen skall fatta sitt beslut
och avvisa överklagan som inkommit. Första dagarna i december lovade länsstyrelsen
att ärendet ”förhoppningsvis” kan avgöras
före årsskiftet.
År 2018
Ett jubileums år! I september är det 170
år sedan landets första fria församling bildades i Borekullastugan efter det att fem
personer blivit döpta i Vallersvik.

Församlingen planerar festligheter i september som vi får återkomma till.
Ett Byggår!
Vilken månad vi får ta första spadtaget är
oklart i dagsläget, men under året skall vi
bygga!
Först vidtar rivningen av Strandgården
därefter grundarbeten med pålning och
gjutning. Därefter tar byggnationen vid.
Under tiden blir förmodligen Kapernaum
ett arbetsplatskontor.
Nu pågår också planering för flytt av Bingen som utgör servicebyggnad för tältare
och boende i Annexet.
Vidare planeras för nytt läge för beachwolleyplanen som måste flyttas när bygget
kommer igång.
Vänföreningen!
Vår fina Vänförening som bildades 1997
har under åren gjort många insatser för Vallersvik och Församlingen.
Vi ombildade föreningen 2008 från att ha
varit en intressentförening till en ideell
förening med stadgar och medlemskap.
De sista tio åren har varit en vandring tillsammans med Församlingen i strävan att få
ha kvar denna historiska plats och samtidigt
förnya och förädla området till de möjligheter som vår omvärld efterfrågar. Efter de
avstyckningar, byggnationer och planer på
bostäder som finns för gamla kyrktomten
samt bygglov för nya Vallersvikskyrkan har
det arbetet kommit till punkt.
Nu står vi inför vägval!
Styrelsen har resonerat så här!
ALLTING HAR SIN TID!
Antingen kommer nya vänner att engagera
sig och driva föreningen vidare eller så är
Fort nästa sida

tiden mogen att avsluta föreningstiden och
återgå till ett vänregister som kan finnas
under Församlingens värdskap.
Låt oss tänka i nya banor och fram till
årsmötet i april ha vänföreningen i våra
tankar och då formulera någon slags väg
in i framtiden.
Oavsett organisatoriska former så har Vallersvik en trogen och fast vänkrets. De vännerna finns kvar vilken lösning vi än väljer.

Goda hälsningar med önskan om en
välsignad Julhelg och ett Gott Nytt
Byggår 2018.
Goda nyheter är att Karin och Torben har
kontrakterats för ytterligare två år.
Vi är glada att vi får ha kvar familjen
Hansen som ansvariga för camping- och
vandrarhemsverksamheten.

Decemberhälsning från Vallersvikskyrkan!

Supermånen lyser upp decembermörkret
så här i början av månaden. Facinerade
och samtidigt väldigt vackert. Olika
nyanser av månen syns tydligt, ljusare och
mörkare delar. Långt bort men särkilt nära
just nu. Ni har säkert sett den också......
Lite närmre finns vi i Vallersvikskyrkan.
Årstiderna är tydliga för oss rent praktiskt. Sommarens intensitet med många
besökare och ett gediget sommarprogram,
byts till en annan sorts intensitet, men
vårt uppdrag som som församling är inte
årstidsberoende. Vi vill vara en församling som lyser upp vår närhet, likt en
supermåne, och som gör skillnad och som
pekar på Mästaren, vår Herre. Vi vill vara
redskap till att sprida Guds rike.
Sommaren erbjöd många fina möten
med människor. Ingen riktigt högsommar vecka, men ganska välbesökt trots
allt. Vår sommarverksamhet är totalt sett
uppskattad och väletablerad. Vi skulle
dock vilja kunna attrahera fler barnfamiljer och ungdomar vilket kanske märks
ibland vad gäller uttryck och aktiviteter
vid strandgården. Det är svårt att nå
dagens barnfamljer både sommar som
vinter. Inom ledningen samtalar vi en del
kring vilken målgrupp vi skall ha för våra
olika satsningar. Köra på som vanligt?
Göra annorlunda? Både och? Stora frågor
som inte har några enkla lösningar. Men
utvecklas, det vill vi!
Vår camping och vandrarhemsverksamhet är mycket betydelsefull för oss. Det
genererar ett oftast ett litet överskott som
gör att anläggningen kan upprätthållas
och utvecklas samtidigt som den generar
medel till församlingen som gör att vi i
dagsläget har en 75% anställd pastor (An-

ders Westman) samt två ungdomsledare
(Benjamin Antblad och Mira Ingerstam)
som arbetar som timanställda, framförallt
med vår uppskattade ”pannkakskyrka” på
fredagar där ungdomar kommer till vår
kyrka. Detta är en av våra väldigt uppskattade aktiviteter som vi verkligen tror
gör skillnad på byn.
Annars är Vallersvikskyrkan på vintern är
en helt vanlig församling, med olika nyanser, som strävar på. Ibland lite tungt men
ofta väldigt upplyftande, inspirerande och
vackert. Vi bär på ett historiskt arv som
vi känner stolthet inför, men som måste
förvaltas in i framtiden på bästa sätt. Tack
vare Er inom Föreningen Vallersviks Vänner (FVV) har vi fått de allra bästa förutsättningarna att ta oss an denna utmaning.
Ny fräsch kyrkolokal på en fantastisk
plats är snart inom räckhåll. Självfallet
önskar vi ert fortsatta stöd i detta mycket
stora åtagande för en församling på ca 70
medlemmar.
Nästa år i september 2018 firar vi 170-års
jubileum av det historiska dopet 1848 i
Vallersvik. Detta ser vi fram emot. Håll
ögon och öron öppna för information om
detta.
Vi vill gärna ha Er återkoppling och tips
på hur vi kan bli än ”bättre” som församling. Tveka inte att skriva en rad eller två
till oss. info@vallersvikskyrkan.se
Bankgiro för dig som vill stödja vårt
Kyrkbygge: Bg 277-5559
Vi önskar Er en God Jul & Ett Gott
Nytt År och återigen TACK för allt
stöd. Vi ses snart igen.
Vallersvikskyrkan gm Henrik Thoursie

Arbetsdagar 25-27/4 2018
Inför våren har vi planerat att ha arbetsdagar som brukligt i slutet av april. Det
finns ju alltid en hel del som behöver göras inför den kommande sommaren.
Vi hoppas att vi då är i ett läge där Strandgården är riven och att tomten då är en
byggarbetsplats där vår nya kyrka ska växa fram.
Arbete som behöver göras är ju som vanligt att få golfbanor och brygga på plats.
Borrekullastugan ska öppnas och göras fin. Det är ju jubileumsår 2018, 170 år sen
första dopet i Vallersvik.
Vi har också påbörjat att flytta kök för campare till annexet samt att flytta servicebyggnaden med duschar och toaletter till ett läge intill annexet. Dessutom ska en
separat toalett för besökare till stranden anordnas i anslutning till gamla kiosken.
Dessa 3 projekt har säkert en del kvar där vi behöver extra händer.
I och med att vi anordnar 10 platser för husbilar på övre delen av campingen så
planerar vi göra ca 30 m helt nytt staket i ansluning till dessa. Här finns jobb!
Välkomna!

Årsmötet är
planerat till 27 april 2018
kl.19.00 i
Vallersvikskyrkan.

Det är dags att
betala in medlemsavgiften
för 2018.
150 kr/person.

Tavlor med Vallersviksmotiv  

Den minnesgode läsaren av våra medlemsbrev kommer säkert ihåg att vi för
några år sedan efterlyste tavlor med
vallersviksmotiv. Vi fick in och publicerade några bilder av Bernt Sörenson
och Herbert Walås, som båda var flitiga
gäster på sommargårdarna. I somras
kom Håkan Bergeå med ytterligare en
tavla av BS. Nu visar vi den tillsammans med de tidigare samtidigt som
vi passar på att visa fondmålningen i
Strandgården av BS från 1939. Den är
en gång flyttad från den östra väggen i
samlingssalen och den kommer kanske
att bevaras nu när huset rivs. Det finns
också tänkespråk målade i takvinklarna. Hur det går med dessa får vi se!
Passar också på att visa interiören av
gamla Minneskyrkan med fondmålningen av Bernt Sörensson och det
vackert dekorerade taket. Tyvärr finns
inget av detta bevarat. På 60-talet försvann mycket av det som vi idag gärna
skulle vilja ha kvar.
Vi är naturligtvis fortfarande intresserade av att kunna visa fler tavlor med
vallersviksmotiv. /O
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