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

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
(Verksamheten är på paus och avvaktar uppstart pga. Covid-19)

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. Innebandygruppen är för tillfället vilande
Medlemsavgifter i equmenia i Ucklum:
Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Stödmedlemmar: 400 kr/år.
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 2 2021
Mars-Maj

Reservation för ändringar
Senaste uppdateringar finns på http://equmeniakyrkan.se/ucklum
De flesta samlingar och aktiviteter hålls på distans tills vidare. Välkomna!
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Zick Zack
Här möts vi
Samtalskväll via zoom
Glad promenad
Facebook-hälsning från pastorn
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Här möts vi: Träffas digitalt via Zoom varannan fredag jämna veckor kl. 18-19.
Glad promenad: Träffas och promenerar udda veckor på tisdagar, samling kl. 11
Vid Ucklumgården. Gemensam promenad ner till Antons land, medtag eget fika.
Zick Zack: Träffas digitalt via Zoom varannan tisdag jämna veckor kl. 10.

Alla länkar finnas tillgängliga ett par dagar före varje samling på
Missionskyrkans Facebook-sida och hemsida samt mailas ut via den
s.k. Kändislistan.
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.

__________________________________________________________________________

Missionskyrkan finns kvar!
Det är svåra tider både globalt och lokalt. De 40 fastedagarna inför Påsken har
börjat men fastetiden från nära kontakter och relationer har varat i snart ett år. Vi hoppas
och ber att den skall ta slut under året! Men Ucklums Missionskyrka finns kvar. Vi har inte
ställt in och lagt ner utan ställt om. Det meddelandet vill vi skall nå ut över Ucklum. Våra
samlingar i kyrkan har flyttat över till internet där vi trots allt kan ses och tala med
varandra. Vår pastor Camilla skickar dessutom söndagshälsningar via sociala media
varannan vecka. Också varannan vecka inbjuder Zick Zack den som vill att gå med på
promenad, på ett smittsäkert sätt. Sist men inte minst så har equmenia startat upp för
terminen med scouting för barn och ungdom. Det är både roligt och viktigt att det trots allt
går att hålla i gång dessa samlingar.
På föregående sida och på vår hemsida kan du läsa mer om alla våra aktiviteter.
Om några månader kanske vi kan träffas på riktigt! Vi planerar en utomhusgudstjänst i
juni. Välkomna på våra samlingar!
För styrelsen, Per Anders Ternevall

En hälsning från pastorn
Jag tror aldrig att jag längtat så mycket efter våren som just i år. Längtan efter dess
fågelsång, grönska, blommor som tittar fram ur dikena, solens strålar och dess värme
mot kinden. Jag vill citera några rader från en sång som heter; Min Gud är verklig,
skriven av Roland Utbult.
När jag ser på hans skapelse allt som han tänkt ut.
För att ge oss harmoni med hela vår natur.
Men det största under som finns det gavs på ett kors.
När döden förvandlats till liv och skulden lyftes av.
Inte bara naturen kan vittna om nytt liv, utan så kan också vi genom det Undret som
skedde på Golgata kors. Det var där som allt fullbordades, det var där som Jesus köpte
oss fria från mörker till sitt ljus. Korset, den främsta kristna symbolen som visar hur
oändligt stor Guds kärlek är till dig och mig, och genom Jesus kan vi leva nära Gud som
älskat och älskar oss i evighet!
Önskar dig en ljus vår och välsignad Påsk!
/ Camilla Ljungberg

