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Från A till O!
Ett tjugoårigt föreningsliv som betytt mycket för
Vallersvik och Vallersvikskyrkan.
Det var nog ingen som var närvarande
vid bildandet av Föreningen Vallersviks
Vänner år 1999 som kunde ana utvecklingen 20 år framåt i tiden och vad föreningen skulle komma att betyda.
Det är lätt att skriva historia och beskriva vad som skett. Betydligt svårare att
beskriva framtid och vad som skall ske
inom tjugo år. De första fem åren var
förhoppningarna stora och önskemålen
många att Samfundet skulle nu äntligen rusta upp och verkligen satsa på
”Vallers” Nästa femårsperiod präglades
av oro och osäkerhet. Fanns det någon
framtid för Vallers?
Efter sommarkonferensen 2006 som
hölls här i Vallersvik fattade Samfundsstyrelsen beslutet att försälja Vallersvik.
Osäkerheten var total och vi fick besked om att det efter säsongen år 2006
kommer det att vara stängt i Vallersvik.
Efter några snabba och korta förhandlingsrundor stod det klart att Församlingen fick på egen hand driva anläggningen till dess Samfundet hade hittat
rätt köpare.
Det blev tre hektiska år där församlingen med hjälp av vänner klarade av
driften.

År 2009 i november stod det klart
att Församlingen skulle stå som ägare
till samtliga fastigheter som hörde till
anläggningen. Ett upprop och vädjan
bland vännerna om ekonomisk hjälp
gav ett fantastiskt resultat och gjorde
affären möjlig.
I januari 2010 tillträdde Församlingen.
Då kunde vi tillsammans med Kungsbacka kommun lägga planen för Vallersviks framtid. Detta innebar att ett
antal tomter kunde försäljas och att ett
programarbete påbörjades för bostäder
på kyrktomten.
De senaste fem åren har dominerats
av planerna på nya Vallersvikskyrkan.
Otaliga samråd och sammanträden med
alla berörda följde.
I september 2018 kunde vi tillsammans
ta det första spadtaget.
Nu i mars månad ser vi resultatet. En
byggnad reser sig och drömmarna blir
verklighet.
Spikarna dansar och hammarslagen
ekar när de duktiga snickarna sätter
fasadbräderna på plats.
Vi går nu in i ett nytt skede där församlingen med sin nya kyrka behöver
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fortsatt stöd för att fortsätta sitt arbete
och utveckla det viktiga sommarprogrammet för oss alla och särskilt med
satsning på barn och ungdomar.

barn och ungdomar finns bestående
minne från viktiga samtal och lekar i
Strandgården.
Vallersviks Vänner fortsätter med att
stödja platsen och Församlingen.

Den nya kyrkan har senare år fått stå
som symbol för vännernas engagemang men vi glömmer inte de bidrag
som vänföreningen redan från starten
stått för.

Vi avslutar den juridiska föreningsbildningen men förblir vänner till
Vallersviks kyrkan.
I fortsättningen kommer du att få
brevhälsningarna från Församlingen.

Det har varit arbetsveckor med oräkneliga antal timmar, det har varit
bidrag till servicebyggnad, staket,
altanbygge, psalmböcker, kyrkmatta,
räcken, orgelrenovering mm mm

Vi i styrelsen vill rikta ett varmt TACK
för ditt regelbundna stöd till föreningen.

Viktigast kanske bidraget till Strandgårdsteamet har varit. Hos många

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018
lämnad vid årsmöte den 26 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.
Årets stora händelse för FVV är att bygget av den nya Vallersvikskyrkan på
strandgårdstomten äntligen kunnat påbörjas. Samtliga överklaganden av nybyggnationen avslogs av myndigheterna och det första spadtaget kunde tas i september.
Bygget beräknas vara klart för invigning i midsommarhelgen 2019. Föreningen
gläds tillsammans med Vallersviks Ekumeniska Församling åt att Vallersvik nu
ges starkare möjligheter att vara en ännu mer tydlig och positiv kraft i samhället.
FVV är genom Jonas Johansson och Eive Andersson starkt involverade i arbetet
med den nya kyrkan.
Vid årsmötet 2018 fattade föreningen ett första beslut om att upplösa föreningen
och att överföra innestående medel och medlemsregister till Vallersviks Ekumeniska Församling. Det förutsattes att VEF kommer att hålla fortsatt kontakt med
detta nätverk.
Vid årsmötet 2019 kommer frågan upp om föreningens upplösande upp för ett
andra, och slutgiltigt, beslut.

Kallelse till årsmöte den 26 april 2019, kl. 19.00
Lokal: Vallersvikskyrkan

Förslag till dagordning
1.
2.
3.
a.
b.
c.
d.

Inledning
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
ordf.
v. ordf
sekr.
justeringsmän

4.
5.

Fråga om mötets utlysande
Verksamhetsberättelse år
2018 och våren 2019.
Kassarapport - bokslut balansräkning

6.

7.
8.

Revisionsberättelse
Fråga m a a revisions-		
berättelse
9. Beslut om föreningens
upplösande
10. Beslut om föreningens
ev. tillgångar
11. Rapporter
a. kyrkbygget
b. VEF
c. övrigt
11. Övriga frågor

2

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.
Föreningen har under året traditionsenligt lämnat stöd till Strandgårdsverksamheten samt bidragit till ledstång upp till Minnesstenen.
Under året har två medlemsbrev distribuerats.
Föreningen har speciellt engagerat sig i Valborgsmässofirandet, Midsommarfirandet och 170-årsfirandet av den första frikyrkoförsamlingens bildande.
Vid sidan om medlemsavgiften, 150 kr/person, är gåvor och bidrag föreningens
enda inkomstkälla.
Medlemsantal vid årets slut: 282.
För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till Resultat- och balansräkning samt
kassörens och revisorernas framställningar.
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden.
Vid årsmötet 2018 valdes:
Styrelse: Jonas Johansson, ordf., Eive Andersson, Hjördis Andersson, Olof Ernestam, Rune Johansson, Pieter Rygaard, Birgitta Palmer och Henrik Thoursie.
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Kassör och handläggare av medlemsregistret: Kristina Andersson.
Revisorer: Lisbet Edman och Lars Åhrman.
Valkommitté: Karin Hansen och Lena Åhrman.

En kort redogörelse över verksamheten
första halvåret 2019
Tack vare en gynnsam väderlek har bygget av den nya Vallersvikskykan fortskridit enligt planerna. I mars arrangerades visning av lokalerna där Eive, Jonas och
ansvariga från församlingen informerade. Midsommarhelgen gäller fortfarande
som invigningshelg. Församlingen får då funktionella lokaler för såväl sommar
som vinter.
Bygget kan följas på församlingens hemsida och på Facebook.
Föreningen har redan beslutat om sedvanligt stöd för sommarverksamheten men
för att fullfölja detta måste ytterligare medel komma in. Medlemmarna uppmanas att även för 2019 betala medlemsavgift, alternativt sända en gåva.
En slutlig ekonomisk rapport kommer att lämnas vid årsmötet 2019.
Medlemstalet vid föreningens upplösande är ???
Under 2019 har ett medlemsbrev distribuerats och det har hållits ett styrelsemöte.
Vallersvik 2019-04-26.
Styrelsen

Föreningen Vallerviks Vänner
Redovisning 1 januari - 31 december 2018
181231
1712431
Medlemsantal
282
291

161231
316

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Arrangemang
Summa Intäkter

42.350
22.334
8.172
72.856

43.600
22.250
5.325
71.175

47.300
25.560

Kostnader
Uppvakt/kondoleanser
Arrangemang
Trycksaker

200
3.327
8.974

200
2.654
10.104

600
´+2.640
7.940

Porto och avgifter

6.247

4.789

4.735

Summa
kostnader

18.748

17.747

10.646

54.108

53.428

62.214

50.000

50.000

50.000

28.750
´-24.642

40.000
´-36.572

10.000
2.214

Resultat innan
lämnade bidrag
Bidrag till
Strandgårdteamet
Bidrag till VEF
Årets resultat

72.860

Tillgångar och skulder

För att FVV skall kunna utbetala det redan beslutade bidraget
till sommarverksamhetan 2019 krävs tillskott i kassan.
En gåva – betala medlemsavgift - . Välj själv.

Post och bankgiro
30.090
70.963
Summa tillgångar 30.090
70.963
Frillesås mars 2019 Kristina Andersson

På Vallersvikskyrkans hemsida och på Facebook – Vallersvik kan du följa hur kyrkbygget framskrider.
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105.335
105.335

Nya Vallersvikskyrkan Frillesås
Lägesrapport från pågående byggnation
Den gynnsamma vintern, har trots en del regn gjort att vår tidsplan i nuvarande
läge håller. Så vårt mål är att hälsa er alla välkomna till en ny kyrka i midsommar.
Tofta Snickeri som
är totalentreprenör gör med sina
underentreprenörer
och alla inblandade
yrkesarbetare ett
mycket bra jobb. I
slutskedet kommer
det dock att behövas en stor arbetsinsats av församlingen medlemmar
med flera då möbler, inventarier och
annan utrustning
måste vara på plats
inför invigningen.

Vallersvik i mitt hjärta
När den nybildade församlingen hösten 1990 frågade om jag kunde vara dess
vinterpastor bejakade jag kallelsen.
Församlingen bestod då av knappt 20 medlemmar och vänner. De flesta bodde
inte i Frillesås. men kom regelbundet till gudstjänster och andra sammankomster.
Förutom gudstjänster möttes vi till bön och en studiecirkel om Japan.
Tillsammans med Ruben Nilsson gjorde jag en del hembesök i bygden och blev
väl mottagen. Alla kände till Vallersvik och visste om vad som hände där. Inte
minst kom man ihåg ungdomssamlingarna som leddes av Lasse Brander.
Under vintern kom vi varandra nära och blev som en familj som hade omsorg om
varandra.
När jag återvände till Sverige i början av 2000-talet var det naturligt att gå med i
Föreningen Vallersviks Vänner och sedermera ingå i styrelsen.
Under åren har det ordnats med gemenskapsveckor då folk från olika delar av
Sverige samlats för att ordna allt inför en ny sommarsäsong.
Det finaste jag varit med om har varit att städa i Borekullastugan, platsen som
rymmer så mycket av demokratin och frikyrkornas historia.

Eftersom vi nådde vårt mål med att ha en tät byggnad månadsskiftet feb-mars,
har vi nu golvvärme i hela betongplattan. Detta ger ett mycket bra arbetsklimat
inne och är en fördel för uttorkning av hela byggnaden. Den utvändiga panelen
som kommer färdigmålad från fabrik beräknas vara uppsatt och klar i mitten av
april.
Ventilation-, el- och rörarbeten pågår för fullt och enligt vår tidplan ska allt sådant arbete vara klart till vecka 24.

En gång besökte jag stugan tillsammans med en japansk pastor. I gästboken, som
då låg på ett bord, skrev hon Joh. 12:24: ”Om vetekornet inte faller i jorden och
dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik frukt.”
Hon tänkte på det lilla frö som såddes i några få personer och som sedan gett
ringar på vattnet ända bort till Japan.
Min bön är att Vallersvik fortsätter att visa på vägen till glädje och frihet i Jesus
Kristus.
Hjördis Andersson

Ett möte med kommunen är inbokat till den 13 juni då det kommer att kontrolleras att vi följt alla ritningar och handlingar, att branddokumentation gällande
utrymningsvägar mm är OK.
Innan ett sådant slutsamrådsmöte är godkänt och klart får kyrkan inte tas i bruk,
så här gäller att jobba på för alla inblandade.
Med många gemensamma ansträngningar kommer vi naturligtvis att klara detta.
Frillesås mars 2019
Eive Andersson / Projektledare
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En liten tillbakablick
Nu skriver vi årgång 20 på medlemsbladet. Men hur startade det?
Frågan ställs till Lennart Odeback - still going strong - 96 år nu i mars!
Lennart hade tillsammans med Lars-Gunnar Sundqvist sedan 70-talet varje år
samlat ett stort antal vallerviksintresserade till arbets- och gemenskapsvecka
under försäsongen. På en sådan vecka i början av 90-taletkläcktes idén att göra
en mer fast stödorganisation för Sommargårdarna. Baptistsamfundet hade också
börjat uttrycka tveksamheter kring sitt ägarskap.
På arbetsveckan 1996 fattades beslut om att bilda FVV och man antog enkla stadgar, utsåg en interimistisk styrelse där Gunnar Oldberg, Stig Alebro , Lennart och
Lars-Gunnar ingick. Senare tillfrågades Börje Hammarroth om ordförandeskapet.
Börje var ordfördförande i Baptistsamfundets missionsstyrelse och det var viktigt
att ha goda kontakter med samfundsledningen.
Via kontakter och upprop växte föreningen snabbt och man fick ett adressregister
med uppemot 700 namn. Medlemskontakterna sköttes med medlemsbrevet som
nu alltså är inne på sin tjugonde årgång. Lennart var redaktör för bladet och Stig
Alebro stod för layout och tryck. Distributionen sköttes, precis som nu, av LarsGunnar och flinka vallersviksbor.
FVV har på arbetsveckorna gjort stora arbetsinsatser under årens lopp. Renoveringen av Strandgården och ombyggnaden av Terrassen på 80-talet samt inte
minst byggandet av den stora altanen vid Kulturhuset. Föreningen bidrog med
100.000 kr till detta projekt. Upprustning av campingen i flera etapper är också
värt att nämnas.
Nu är Minnesgården med kyrka och Kulturhuset är i annan ägo och Terrassen och
andra byggnader i gamla pensionatsområdet rivna och ersatta av privata villor.
Det kanske inte var vad man kunde ana när FVV kom till.
Men nu byggs en ny kyrka på Strandgårdstomten och campingverksamheten
blomstrar. Vallersvikskyrkan får föra arvet från FVV vidare och det finns många
som har ett brinnande intresse av att stödja arbetet.
/O

FVV Föreningen
Vallersviks Vänner

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

