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UCKLUMS
MISSIONSKYRKA

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 18:0019:30. 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.

Programblad nr 1 2021
Februari-Mars

Reservation för ändringar
Senaste uppdateringar finns på http://equmeniakyrkan.se/ucklum
Alla samlingar och aktiviteter hålls på distans tills vidare. Välkomna!
Februari

Sö 7
Sö 14

Facebook- hälsning
18.00

Sö 21
Sö 28
Mars

Facebook-hälsning
18.00

Sö 7
Sö 14

Andakt via zoom
Facebook-hälsning

18.00

Sö 21
Sö 28

Samtalskväll via zoom

18.00

Samtalskväll via zoom

En hälsning från pastorn
Sann frid
För länge sedan fanns en kung som utlyste en tävling. Den konstnär som kunde
måla en tavla som föreställde sann frid skulle få en riklig belöning. Under
kommande månader strömmade bidrag in, och kungen studerade dem länge och
väl. Tillslut stod valet mellan två tavlor.
Den första tavlan var oerhört vacker, den föreställde ett berg vid en sjö. De
snöklädda topparna kontrasterade vackert mot den djupblå himlen. Bergen och
träden avspeglades kristallklart i den blanka vattenytan. Kungen tyckte
mycket om tavlan, men den var inte vinnaren.
Den andra tavlan var helt olik den första. Den föreställde ett brusande
vattenfall, där vattnet störtade ner längst en bergsvägg. Himlen var täckt av
mörka moln som om ett oväder var på väg. Men den som tittade riktigt noga
kunde se en liten fågel i ett bo i kanten av de nedstörtande vattenmassorna.
Fågeln låg trygg, trots dånet runt omkring.

Facebook-hälsning

"Det här var den vinnande tavlan", sa kungen. "För sann frid är inte frånvaro
av storm. Sann frid är att hitta lugnet mitt i stormen."

Andakt via zoom

Psaltaren 23:1- 4 Den gode herden

Länkarna till Facebook-hälsningarna och Zoom-länkarna till Andakterna
och Samtalskvällarna kommer att finnas tillgängliga på Missionskyrkans
Facebook-sida och hemsida. De kommer också att mailas ut via den s.k.
Kändislistan.

Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder
mig på rätta vägar för sitt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Länkarna till Facebook-hälsningar publiceras vid 12-tiden på respektive
söndag. Zoom-länkarna till Andakter och Samtalskvällar publiceras ett
par dagar före varje samling.

I tron på Jesus Kristus har vi en ständig följeslagare, en som finns där närmre
oss än våra egna andetag. Men Psalmen säger inte att han leder oss bort från
prövning och smärta, men i och genom dödsskuggans land går han med, och en
dag skall Guds barn, säkert och tryggt, nå fram till Herrens hus.
Sann frid är inte frånvaro av storm, utan sann frid är att hitta lugnet mitt i
stormen.

Om någon är intresserad av att få information via mail om vad som
händer i Missionskyrkan, kan man höra av sig till:
ucklum.missionskyrkan@gmail.com , så lägger vi till din mailadress på
Kändislistan.

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

Jesus sade: " Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er
vila."
Önskar er Guds välsignelse/
Camilla Ljungberg

