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VÅRDAGJÄMNING och minus 9 grader!
Det blev en sen vår enligt samstämmiga uppgifter
från olika meteorologer.

Det medför både verksamhetsmässiga
konsekvenser och kostnadsfördyringar.

Isläget i Vallersvik har stått sig ovanligt länge och naren har kylt påtagligt vid promenaderna utmed havet.

Nu har vi ändå blivit lovade besked att till
påsken ha ett beslut från länsstyrelsen.

Oavsett vad du och jag känner för våren har
vetenskapen definierat när våren är här.

Vi har inte hunnit få med det i detta brev men mer
om fortsättningen kan du läsa på församlingens
hemsida.

Att du och jag kan känna annorlunda saknar inte
betydelse.
Våren förknippas som bekant med känslor,
nyvaknande, nystart, knoppbristning, musöron,
tussilago, kärlek och mycket mer.
Det blir fel att förknippa några negativa känslor
med våren.

Jubileumsår 2018!

Jubileum förknippas med fest! I detta nummer
kan du läsa mer om jubileum och fest.
Vallersvik växer och flera tomter i vår omgivning
bebyggs. De gamla anrika ”tvillinghusen”
borta i svängen vid strandrundan förändras.
Ett bibehålls och rustas, det andra revs och nu
finns en modern villa färdig. På gamla ”Berghällatomten” färdigställs nu en stor tvåplansvilla.
På Solbacken har flera villor de senaste åren uppförts och ett nytt ”kvarter” har tagit form.
Vallersvik kommer att fortsätta växa. Även om det
inte finns många nya tomter att bygga på så sker
hela tiden en fortsatt förändring från sommarboende till åretruntboende.
Därför känns det väldigt rätt att Vallersvikskyrkan
går emot en ny vår. Med en förnyelse med ny
kyrka och nya tag för att sträva mot att vara en
naturlig del av samhället Frillesås.

NY KYRKA!?

Så klart det blir en ny kyrka. Bygglovet beviljade
i maj 2017 men överklagades till länsstyrelsen.
Vi är väl alla berörda av den långa handläggningstid vårt ärende har tagit hos länsstyrelsen.

Vänföreningen!

Som vi antydde i vårt julbrev har föreningens vara
eller inte vara diskuterats. Oavsett föreningsform
finns vännerna och de behöver nödvändigtvis inte
organiseras i en ideell förening.
Föreningen bildades 1999 som en sammanslutning
av vänner med syftet ”att verka för fortbestånd
och utveckling av Svenska Baptistsamfundets
anläggningar i Vallersvik inkl Minnesgård och
Minneskyrka, Frillesås.” Föreningen fungerade
som ett nätverk, en adresslista fanns med
personer som anmält sitt intresse.
År 2009, när församlingen och vännerna stod
inför beslutet att gemensamt agera för att behålla
Vallersviksanläggningen i lokal regi, beslutades
ombilda föreningen med nya stadgar och ett
medlemsregister.
Syftet var då enligt stadgarna ”att tillsammans
med Vallersviks Ekumeniska Församling
(Vallersvikskyrkan) verka för att utveckla
Vallersvik till att vara en plats för kristen verksamhet, rekreation, vila och aktivt friluftsliv.”
Tanken fanns att bilda en gemensam förening
med församlingen som skulle agera som förhandlingspart och genomförare av projekt Vallersvik.
Skattelagarna visade att bästa resultatet erhölls om
Församlingen ensam var juridisk person i en affär.
År 2010 förvärvade Församlingen hela anläggningen och de följande åren fram till idag har en
omvälvande förändring skett.
Fort på s.3

Kallelse till
årsmöte
Dag: 27 april 2018
Tid : kl 19.00
Lokal: Vallersvikskyrkan
Förslag till dagordning
1. Inledning
2. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Justeringspersoner
3. Fråga om mötets utlysande
4. Verksamhetsberättelse
5. Resultat- och balansräkning
6. Revisionsberättelse
7. Beslut med anledning av
revisionsberättelse
8. Fastställande av
medlemsavgift

Förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2017 lämnad
vid årsmöte den 27 april 2018
Föreningen Vallersviks Vänner (FVV) skall enligt sina stadgar
verka för att Vallersvik blir en plats för aktiviteter, vila och
rekreation i en kristen anda.
Vallersvikskyrkans (VEF) planer att bygga på Strandgårdstomten
har resulterat i att bygglov och rivningstillstånd beviljats av
Kungsbacka kommun. Ärendet har dock överklagats och
Länsstyrelsen, som är nästa instans, har ännu ej fattat beslut.
Det är tragiskt att ärendet fördröjs på detta sätt och att det är så svårt
att få enighet kring ett bygge som skulle ge Vallersvik och det forna
Ungdomsgårdsområdet en förskönande och nödvändig uppsnyggning.
FVV är genom Jonas Johansson och Eive Andersson starkt
involverade i arbetet och turerna kring den nya kyrkan.
FVV stödjer VEK med ”fixargruppen” i underhållsarbetet
med camping och vandrarhem. Under året har flera förtjänstfulla
moderniseringar genomförts. Den traditionella arbetsveckan
samlar fortfarande många deltagare och gör tillsammans med
fixargruppen anläggningen inbjudande inför säsongen.
Styrelsen har under året diskuterat föreningens roll i framtiden
och menar att föreningen alltmer har blivit en vän- och
stödorganisation för VEF och den logiska konsekvensen
är att FFV blir en vänförening under/till VEF.
Förslag om detta föreläggs årsmötet 2018.

9. Styrelsens förslag
a. Budget med anslag till
Strandgårdsverksamheten
Arbetsveckan
b. Medlemsbrev
c. Föreningens upphörande

Under året har två medlemsbrev distribuerats.
Föreningen har under året traditionsenligt lämnat stöd till
Strandgårdsverksamheten.

10. Val
a. Ordförande
b. Styrelse
c. Revisorer
d. Valkommitté

Vid sidan om medlemsavgiften, 150 kr/person,
är gåvor och bidrag föreningens enda inkomstkälla.

11. Rapporter
a. Inf om ny Vallersvikskyrka

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden.

b. V
 allersvikskyrkan, nuläge,
sommarprogram,
framtidsplaner...
c. !70-års-jubileum sept. 2018
12. Övriga frågor
13. Avslutning

Fort VÅRDAGJÄMNING och minus 9 grader!

Vänföreningen har under denna tid varit aktiv
i planering och genomförande av alla förändringar. Allt för att Församlingen skulle kunna
fortsätta och fokusera på den verksamhet som
är en lokal församlings uppgift i samhället.
Nu år 2018 när förändringarna i huvudsak
är avslutade och enbart ny kyrka återstår se vi
i styrelsen inga skäl för att ha kvar föreningen
i sin nuvarande roll.
Därför föreslår styrelsen årsmötet att besluta
att Föreningen Vallersviks Vänner upplöses
vid årsmötet i april 2019.
Beslutet skall tas vid två på varandra följande
årsmöten varav det första den 27 april 2018
och det påföljande årsmöte i april 2019.
Föreningens adressregister och tillgångar
skall överföras till Vallersviks Ekumeniska
Församling.
Styrelsen anser att ”vännerna” fortsatt kommer att ha ett stort intresse och gärna vill följa
och stödja församlingen och dess utveckling
i framtiden varför församlingen rekommenderas skapa en kontakt/person/grupp som har
kontakt och håller vännerna informerade.

Visst förbruknings- och underhållsmaterial har också bekostats av FVV.
Föreningen har speciellt engagerat sig i
Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet.

Medlemsantal vid årets slut: 291.
För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till Resultat- och
balansräkning samt kassörens och revisorernas framställningar.
Vid årsmötet 2017 valdes:
Styrelse: Jonas Johansson, ordf., Eive Andersson,
Hjördis Andersson, Olof Ernestam, Rune Johansson,
Pieter Rygaard, Birgitta Palmer och Henrik Thoursie.
Kassör och handläggare av medlemsregistret: Kristina Andersson.
Revisorer: Lisbet Edman och Lars Åhrman.
Valkommitté: Karin Hansen och Lena Åhrman.
Vallersvik 2018-04-27.
Styrelsen

Mot öarna utanför Vallersvik.
Herbert Walås 1961.

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

FÖRENINGEN VALLERSVIKS VÄNNER			

Redovisning 1 januari–31 december 2017			
			
Medlemsantal

12/31/2017

12/31/2016

291

316

INTÄKTER			
Medlemsavgifter

43.600

47.300

Gåvor

22.250

25.560

Arrangemang
(arb.vecka, årsmöte,
valborg o golf)

5.325		

Summa intäkter

71.175

72.860

KOSTNADER			
Uppvaktningar/
kondoleanser

200

600

Arrangemang
(arb.vecka, årsmöte,
valborg o golf)

2.654

´+2.640

Trycksaker och
kontorsmaterial

10.104

7.940

Porto och avgifter

4.789

4.735

Summa kostnader

17.747

10.646

Resultat innan
lämnade bidrag

53.428

62.214

Bidrag till
Strangårdsteamet

50.000

50.000

Bidrag till VEF

40.000

10.000

Årets resultat

´-36.572

2.214

Tillgångar och skulder

		

Postgirot/bankkonto

70.963

105.335

Summa tillgångar

70.963

105.335

Frillesås mars 2018 Kristina Andersson

		

Det är aldrig försent att
betala medlemsavgiften!
150 kr/person.

Aktuella underhållsarbeten på Campingen
Under vintern och nu i vår har fixargruppen som
består av ett antal pensionärer rustat upp två
familjerum på Änggården så att våningssängar
kunde bytas ut mot vanliga bäddar.
I gamla kiosken nere vid servicehuset har vi byggt
en ny toalett som är till för besökare vid stranden.
För våra campare med tält och boende i Annexet
bygger vi just nu ett nytt campingkök som ersätter
campingköket i Strandgården.
Som sista steg i förberedelserna för en ny kyrka
ska gamla toalettbyggnaden totalrenoveras och

170 ÅR

Den 21 september är det 170 år sedan Sveriges
första frikyrkoförsamling bildades i Borekulla,
Landa socken, efter att ett baptistisk dop skett i
Vallersvik.
Den statliga Demokratiutredningen 1998 har
kallat detta för ”Födelseögonblicket för
Folkrörelsesverige” (SOU 1998:134).
Minnesstenen i Vallersvik restes för hundra
år sedan. Alltså på 70-årsdagen av församlingsbildandet.

flyttas till en plats i anslutning till Annexet.
Arbetet med detta har just påbörjats.
Inför arbetsdagarna planerar vi en större nyoch ombyggnad av ca 120 m staket i övre delen
av campingplatsen.
Som ni ser finns det en hel del att ta tag med
för att hålla anläggningen i gott skick. Om du vill
komma ner och jobba några dagar med byggprojekt
så kontakta Rune Johansson 070-298 3887!
Logi finns!

Från Equmeniakyrkan medverkar kyrkoledaren
Olle Alkholm, arkivarien Magnus Lindvall
och regionale kyrkoledaren Tomas Hammar.
Dessutom pastor Anders Westman m fl från
Vallersvikskyrkan. För sång och musik svarar
Equmeniakören från Örebro med Fred och
Gunnel Sjöberg och Ann-Marie Johansson.
En speciell programfolder ger närmare information.
Blir vi lika många år 2018 som man var 1918?

Bilden är från detta tillfälle 1918.
Dessa födelsedagar skall vi uppmärksamma
i Vallersvik 21-23 september. I olika programpunkter medverkar Birgit Karlsson, f d Missionssekreterare Sv. Baptistsamfundet, statsvetarprofessor Marie Demker, Göteborgs universitet,
docent Sune Fahlgren Teologiska Högskolan,
Stockholm.
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FVV - Föreningen Vallersviks Vänner
Box 64 - 439 08 Frillesås
Plusgiro 11041-1
www.vallersvik.se - E-post:info@vallersvik.se
Tel.Vallervikskyrkan: 0340-65 30 02
Tel. Camping & vandrarhem: 0340-65 30 00
Tel. Ordförande Jonas 0705-657060

