
Ucklums Missionskyrka    
http://equmeniakyrkan.se/ucklum/  
Ucklums Missionskyrka tillhör samfundet Equmeniakyrkan 
 

Pastor: Gunilla S Olofsson, tel 076 059 5520 tisdagar och torsdagar. Lättast att 
lämna meddelande eller skicka sms.  
Ordf: Hans Bertilson, tel 0303 77 60 29 
Kassör: Per Anders Ternevall, tel 070 424 0615 
Bankgiro 267-31 27 
Swish: 123 615 66 81 
 

Körövning 
Vi övar och sjunger enkla sånger tillsammans. 
 

Zick-Zack 
Hantverk och gemenskap för kvinnor. 
Kontaktperson: Ingela Bertilson, tel 070 577 6426 
 

Här möts vi på fredagsfika 
Träffpunkt för gamla och nya svenskar med gemenskap, prat, lek och fika. 
Kontaktpersoner: Anti Ternevall, tel 070 886 1988, Barbro Torsein 070 9582600 
 

Scouting för vuxna 
Scouting för naturintresserade över 18.  Vi bygger gemenskap, vandrar, hajkar, 
eldar, lagar mat, hantverkar och lär oss mer om naturen. 
Kontaktperson: Emelie Rosander, tel 070 335 1355 
 

equmenia i Ucklum 
http://equmeniakyrkan.se/ucklum/equmenia/     
Ordf. och kontaktperson: Samuel Sköldén, tel 073 069 9331 
Ordforande.equmeniaiucklum@gmail.com  
Kassör: Susanne Sköldén-Ottosson, tel 0303 77 64 06 
Bankgiro 168-7037 
Swish: 123 690 36 94 
 

Scoutgrupperna Spårare, Upptäckare och Äventyrare träffas onsdagar 18:00-
19:30. PULS-gruppen spelar innebandy i Kristinedalsskolans idrottshall 
onsdagar kl 20:30-21:30. 
 

Medlemsavgifter i equmenia i Ucklum: 

Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Stödmedlemmar: 400 kr/år. 
Pulsgrupp: 350 kr/termin.  
I medlemsavgiften ingår en försäkring: 
http://equmenia.se/forening/forsakring  Sätt in beloppet på equmenia i 
Ucklums Bankgiro. Skriv också namn och adress på talongen.  
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Reservation för ändringar bland annat pga. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer 

 Senaste uppdateringar finns på http://equmeniakyrkan.se/ucklum   
Alla samlingar och aktiviteter hålls i Ucklums Missionskyrka om inget  
annat anges. Välkomna! 
 
 
Juni Sö  14 18:00 Friluftsgudstjänst  
    Predikar: Gunilla S Olofsson 
        
Juli Sö 12 18.00  Friluftsgudstjänst 
    Predikar: Gunilla S Olofsson 
 
 Må 13 09.00 Arbetsdag  
 
 On 22 18.00 Gräs och grillkväll 
     
 
Augusti Lö 22 09.00 Arbetsdag 
  
 Lö 29 18.00 Terminsstart för equmenia tillsammans 
     med Hembygdsföreningen 
 
September To 3 18.00 Scouting för vuxna – Terminsstart 
 
 Lö 5  Tillsammansdag för alla ledare inom kyrkans  
    verksamheter 
 
 To 17 18.00 Scouting för vuxna 
 
 Sö 20 18.00 Gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan  
    Lilla edet.  I Ucklums missionskyrka 
    Predikar: Camilla Ljungberg 
 
 On 30 19.00 Föreläsning med Tomas Sjödin 
    Köp biljett via Anti: 0708-861988 
  
Tiderna för Zick-zack och Här möts vi på fredagsfika är inte klara 
ännu, men meddelas i god tid före höststart. 
Här Möts Vi har dessutom planer på ett höstcafé!   

  
Glöm inte att vi fortsatt behöver ert stöd till församlingens ekonomi.  
Gåvor kan lämnas via församlingens Bankgiro 267-31 27 eller Swish 
123 615 66 81. 

 

En hälsning från pastorn 
”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.” Luk 2:19 
”…han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.” Luk 24:12 
Ja, vad är det som händer i vår värld just nu och hur förhåller vi oss till det? 
Finns det ett tilltal till oss från Herren när pandemin drar över världen? Ringer 
en väckarklocka i vårt inre när vi ser hur fort hela vår värld tvingades stänga 
ner? 
 
Herdarna berättade helt ofattbara saker för Maria om det barn hon just hade 
fött. Detta lilla barn hyllades av änglar och skulle frälsa människorna. Maria tog 
det till sitt hjärta och begrundande det. 
 
Petrus fick höra att Jesus hade uppstått. Han kunde inte tro på det utan sprang 
till graven och fick med egna ögon se att den var tom. Ofattbart. Han gick 
därifrån full av förundran. 
 
”Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne.” kan vi läsa i Mark 13:33. 
Det handlar om att Människosonen, Jesus, skall komma tillbaka. Skall Jesus 
komma tillbaka nu? Lever vi i den yttersta tiden? Det vet ingen av oss men vi 
vet att han en dag kommer – när vi minst anar det.  Vem av oss trodde att vi 
skulle få uppleva covid-19 och allt vad det innebär? Vem av oss tror att vi skall 
få uppleva Jesu återkomst? 
 
Vi behöver inte känna rädsla, tvärtom är vi trygga i Guds hand. Men låt 
erfarenheten av denna pandemi lära oss ett förhållningssätt. Att vara vaken 
över det som händer i vår värld, begrunda och undra. Tänk inte sedan. Tänk 
nu. Tala med Herren om det som händer i ditt liv idag. 
 
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv.” Joh 3:16. Detta är ett löfte från Gud och Gud 
håller sina löften. 
 
Välkommen att dela dina tankar, undra och begrunda i Ucklums 
Missionskyrka. Gunilla S Olofsson, pastor 
______________________________________________________________________ 
Vi i församlingen vill passa på att tacka Gunilla S Olofsson får sin tid som  
pastor hos oss i kyrkan. Vi önskar henne lycka till och på återseende med fortsatt 
samarbete!  

 
Camilla Ljungberg kommer börja hos oss som pastor, förhoppningsvis i september 
om verksamheterna får komma igång. Vi önskar henne varmt välkommen till  
Ucklum och vår församling.  
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