
Ucklums Missionskyrka    
Ucklums Missionskyrka tillhör samfundet Equmeniakyrkan 
Pastor: Vakant from. 1/6 
Ordf: Per Anders Ternevall, tel 070 424 0615 
Kassör: Hans Bertilson tel 0303 77 60 29 
För mer info se hemsidan: http://equmeniakyrkan.se/ucklum/ 
 

Zick-Zack 
Hantverk och gemenskap för kvinnor. Träffas udda veckor på tisdagar, kl. 11.  
Sommaruppehåll – startar igen 30/8.  
Kontaktperson: Ingela Bertilson, tel 070 577 6426 
 

Bokcirkeln 

Läser böcker som berör och samtalar om handlingen samt egna 
livserfarenheter. Träffas via zoom. Tips och idéer på hur man 
startare ytterligare bokcirklar kan Anti ge, tel 0708-861988 
 

Glad Promenad 
Träffas och promenerar jämna veckor på tisdagar, kl. 11. Medtag eget fika.  
Sommaruppehåll – startar igen 6/9. 
Kontaktperson: 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. 
Sommaruppehåll – startar igen 2/9. 
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. Program, se hemsidan. 
Sommaruppehåll – startar igen 8/9. 
Kontaktperson: Emelie Rosander, tel 070 335 1355 
 

 
 
equmenia i Ucklum 
Ordf. och kontaktperson: Samuel Sköldén, tel 073 069 9331  
Kassör: Susanne Sköldén-Ottosson, tel 0303 77 64 06 
Scoutgrupperna träffas onsdagar 18:00-19:30.  
För mer info se hemsidan: http://equmeniakyrkan.se/ucklum/equmenia/     
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Programblad nr 2 2022 

Juni-September 

http://equmeniakyrkan.se/ucklum/
http://equmeniakyrkan.se/ucklum/equmenia/


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

uppdateringarna på http://equmeniakyrkan.se/ucklum   
Välkomna!  
_________________________________________________________________________ 
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. 
 

Juni  Fr 3 18.00 Här möts vi - Avslutning 
  On 8 18.00 Möte equmenia och Församling  

  Sö 12 17.00 Gudstjänst, Henrik Fransson från St. Jakobs 
                kyrka predikar 

 
Juli  Må 18 18.00 Gräs och grillkväll 
 
 
Augusti  Sö 28 10.30 Sommarmöte med Kopperskyrkan,  
                                                                    Jan Åke Hansson från Tjörn predikar                       
  Ti 30 11.00 Zick zack – Utflykt till Klädesholmen 
 
September  Fr 2 18.00 Här möts vi 
  Sö 4 18.00 Andakt, Camilla Ljungberg  
  Ti 6 11.00 Glad promenad 
  To 8 18.00 Scouting för vuxna - terminsstart  
  Ti 13 11.00 Zick zack 
  Fr 16 18.00 Här möts vi 
  Sö 18 18.00 Samtalskväll, Ingela Bertilson leder 
                                                                   ”När frikyrkan kom till Ucklum” 
  Ti 20 11.00 Glad promenad 
  To 22 18.00 Scouting för vuxna 
  Sö 25 10.30 Gudstjänst, Per-Ulrik Johansson predikar 
  Ti 27 11.00 Zick zack 
  Fr 30 18.00 Här möts vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

En hälsning från pastorn 
Sommaren är nu mycket nära, i naturen ser vi den komma med stormsteg. 
Allt som verkade så dystert och grått spricker nu upp i alla möjliga härliga 
färger och toner. Solen som lyser på den ljusblå himmel ger oss värme, 
energi och en lust att vilja stanna ute lite längre och njuta utav denna 
mäktiga Guds skapelse och natur. 
Visst finns det mycket runt omkring som stör vår ro, inte minst en orolig 
värld. Men mitt i allt som sker runt omkring oss visar ändå nu Gud sin nåd 
för oss i sin skapelse, och vi får njuta utav den till fullo och ge Honom all 
ära! 
 
Tacka Herren för han är god, hans nåd varar i evighet!      
Psalm 106:1 
 
Jag vill nu också kort och gott tacka er fina människor i Ucklums 
missionskyrka för dessa två år jag varit hos er. 
Ni kommer att förbli i mitt hjärta och mina böner och så Ses vi snart igen!! 
 
Camilla Ljungberg  
 

En hälsning från styrelsen 
Styrelsen och Församlingen tackar Camilla för hennes tid här hos oss och 
önskar henne all lycka framåt! 
 
Sommaren står för oss och mycket av våra verksamheter har 
sommaruppehåll. Vi står inför nya prövningar med att rekrytera ny pastor, 
och hoppas och ber att vår Herre skall leda oss rätt.  
 
Med önskan om en fin sommar! 
Styrelsen 
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