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

Pastor, Camilla Ljungberg tel 070 626 7445 
 
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 
 

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  
 Senaste uppdateringar finns på http://equmeniakyrkan.se/ucklum   

Alla samlingar och aktiviteter hålls i Ucklums Missionskyrka om inget  
annat anges. Välkomna!  
 
 

Oktober  Sö 4 18.00 Andakt 
  On 14 18.00 Scoutgudstjänst 
    Predikar: Camilla Ljungberg 
  Sö 25 18.00 Samtalskväll  
        
November Sö 1 18.00 Andakt 
  Sö 8 18.00 Gudstjänst 
    Predikar: Camilla Ljungberg 
    Församlingsmöte efter gudstjänsten 
 
  Sö 29 18.00 Samtalskväll 
  
December  Sö 6 18.00 Andakt 
  Sö 20 18.00 Julgudstjänst  
    Predikar: Camilla Ljungberg  
 
Januari  Sö 10 18.00 Samtalskväll 
  Sö 17 18.00 Andakt 
  Sö 31 18.00 Församlingens årsmöte med nattvard  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Jag vill verkligen tacka för en mycket fin, välplanerad och gemytlig 
Tillsammansdag i början av september. På väg dit på morgonen kände jag mig 
lite spänd inför det nya som väntade, men den spänningen släppte snabbt då 
jag steg innanför dörrarna. 
Där möttes jag av vackert dukade småbord med frallor, en härlig doft av kaffe, 
och inte minst av så goa och trevliga människor som alla mötte mig med ett 
leende på läpparna! 
 
Dagen handlade om gemenskap Och kommunikation och innehöll både 
undervisning, gruppsamtal samt praktiska övningar. Det var verkligen 
intressant! 
På slutet hade jag en andakt där jag bla läste från Psalm 139 som handlar om 
hur Gud sammanvävde oss var och en Så underbara. 
Jag talade över hur Han har kallat oss var och en sådana som vi är, men också 
om att vi behöver varandra och inte minst behöver vi Jesus! 
 
Så tänkte jag när jag kom hem att allt detta vi fått lyssna till hänger ju ihop, 
och jag kom att tänka på ett bibelord då Gud skapar kvinnan; 
 
1 Mos 2:18 
 
” Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt 
honom, en som är hans like.” 
 
Han behövde sällskap, Hon behövde sällskap, Vi behöver sällskap, Vi behöver 
varandra, gemenskapen och kommunikation. 
Och allt detta tänkte ju Gud på då Han skapade. Han visste att det var 
nödvändig för människan.  
Vi är skapade underbara, unika och med olika gåvor, och just därför behöver vi 
varandra och inte minst behöver vi den främste Kominikatören 
Jesus från Nasaret! 
 
En barnsång som jag ofta sjunger på går såhär; 
 
” Tillsammans då är vi ett lag, tillsammans då är ingen svag. 
Tillsammans kan den gråaste dagen få färg och tillsammans kan vi bygga ett 
berg!” 
 
Önskar Er Guds välsignelser 
Med varma hälsningar 
Camilla 
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