
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, träffas jämna veckor på tisdagar, kl. 11.  
Kontaktperson: Ingela Bertilson, tel 070 577 6426 
(Uppstart för vårterminen är 1e februari)  
 

Glad Promenad 
Träffas och promenerar udda veckor på tisdagar, kl. 11. 
Medtag eget fika. Om du vill gå med hör av dig till Anti: 0708-861988. 
 

Här möts vi på fredagsfika 
Träffpunkt för gamla och nya svenskar med gemenskap, prat, lek och fika. 
Träffas udda veckor på fredagar, kl. 18.00.  
Kontaktpersoner: Anti Ternevall, tel 070 886 1988, Barbro Torsein 070 9582600 
 

Scouting för vuxna 
Scouting för naturintresserade över 18 år.  Vi bygger gemenskap, vandrar, 
hajkar, eldar, lagar mat, hantverkar och lär oss mer om naturen.  
Träffas jämna veckor på torsdagar, kl. 18.00  
Kontaktperson: Emelie Rosander, tel 070 335 1355  
(Uppstart för vårterminen är 3e februari) 
 

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.  
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.  
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Reservation för ändringar  
 Programmet nedan är vad vi planerar att ha för verksamhet, se senaste 

uppdateringarna på http://equmeniakyrkan.se/ucklum   
 
Vid fysiska samlingar följer vi FHM rekommendationer. Välkomna!  
 
December  To 2 18.00 Scouting för vuxna 
  Sö 5 18.00 Samtalskväll 
  Ti 7 11.00 Glad promenad 
  Fr 10 18.00 Här möts vi  
  Sö 12 18.00 Musikgudstjänst med sånggrupp från  
     Tjörn, tema ”En stjärna lyser så klar”  
  Sö 26 10.30 Annandagsgudstjänst - Kopperskyrkan 
 
   
Januari  Sö 9 18.00 Andakt  
  Fr 14 18.00 Här möts vi 
  Sö 16 18.00 Samtalskväll 
  Ti 25 11.00 Glad promenad 
  Fr 28 18.00 Här möts vi 
  Sö 30 10.30 Nattvardsandakt & Årsmöte 
 
 
Om någon är intresserad av att få information via mail om vad som  
händer i Missionskyrkan, kan man höra av sig till: missionskyrkan.ucklum@gmail.com   
så lägger vi till din mailadress på Kändislistan. 

  
Om du vill stödja församlingens ekonomi går det att lämna en gåva via församlingens  
Bankgiro 267-31 27 eller Swish 123 615 66 81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En hälsning från pastorn 
 
För egen del tycker jag att vi har den bästa tiden framför oss. Advent och 
jul är bara den mysigaste tiden på året. Jag tycker verkligen om att 
julpynta, pyssla, klä granen, se julfilmer och inte minst umgås med nära 
och kära, äta Ris ala Malta, dricka julmust & bara njuta av den tiden som 
är! Men samtidigt mitt i allt julstök vet vi att alla har det inte så bra, alla 
har inget pynt att plocka fram, alla har ingen gran att klä, alla har inte ens 
några nära eller kära att fira med. Men som tur är så har julen en helt 
annan innebörd, en innebörd som alla kan ta del utav, vare sig du har 
klappar under en gran eller inte. 
Julen handlar om att Guds enfödde son lämnade himlens tronsalar och 
föddes in i din och min verklighet för att visa oss en kärlek utan gräns, Nåd 
över allt förnuft, och ett Ljus som övervinner det mörkaste av mörker. 
 
Jag vill här dela två verser ur en dikt skriven av Atle Burman. 
 
Jag hör hur det gråter en gång i ett stall 
 
Jag hör hur det gråter en gång i ett stall och det låter så ängsligt och fruset, 
för världen därute är farlig och kall för barn som vill drömma om ljuset. 
Jag anar en dröm i det stallet ändå om ett ljus över människors sinne, visst 
kan väl ett barn få en värld att förstå att räddningens timma är inne. 
Jag anar en dröm, ja en barnslig förstås om ett ljus som skall nå alla länder 
ett ljus som skall visa att tecknet för kors är Kristus med utsträckta 
händer. 
Jag anar en dröm och just sån ser den ut som de levande ljusen beskriver: 
En skimrande glimt av en frid utan slut, en kärlek som är och förbliver. 
 
Jesaja 9:2 
Det folk som vandrar i mörker skall se ett stort ljus, 
Över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 
 
 
Önskar Dig en Riktigt Fin Advent & jul 
          & ett välsignat nytt år! 
 
Med varma hälsningar 
Pastor: Camilla Ljungberg 
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