
Ucklums Missionskyrka
Ucklums Missionskyrka tillhör samfundet Equmeniakyrkan
Pastor: Vakant.
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.
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. 10. Medtag eget fika.
Kontaktperson: Anti: 070 886 1988.

Här möts vi på fredagsfika
Träffpunkt för gamla och nya svenskar med gemenskap, prat, lek och fika.
Träffas udda veckor på fredagar, kl. 18.
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.
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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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 församling
Bankgiro 267-31 27 eller Swish 123 615 66 81.

Oktober Sö 2 8.30 Här möts vi - Nordens ark
Sö 2 18.00 Andakt
Ti 4 10.00 Glad promenad
On 5 18.00 Scouterna - Lägerbål med föräldrar och

församlingen
Sö 9 10.30 Gudstjänst med Församlingsmöte efteråt

(Predikar: Lennart Åkerlund)
Ti 11 11.00 Zick zack
Fr 14 18.00 Här möts vi
Ti 18 10.00 Glad promenad
Sö 23 17.00 Gudstjänst

(Predikar: Tord Nordblom)
Ti 25 11.00 Zick zack
Fr 28 18.00 Här möts vi

November Ti 1 10.00 Glad promenad
Sö 6 10.30 Gudstjänst med Kopperskyrkan

i Stenungsund
(Predikar: Per-Ulrik Johansson)

Ti 8 11.00 Zick zack
Fr 11 18.00 Här möts vi
Ti 15 10.00 Glad promenad
Lö 19 12.00- Scouternas julmarknad - på fotbollsplanen

16.00 vid Ucklumskolan
Ti 22 11.00 Zick zack - Terminsavslutning
Fr 25 18.00 Här möts vi
Sö 27 10.30 Första adventsgudstjänst

(Predikar: Camilla Ljungberg)
Ti 29 10.00 Glad promenad

December Sö 4 10.30 Gudstjänst (Predikar: Lennart Åkerlund)
Fr 9 18.00 Här möts vi - Julfest
Sö 26 17.00 Annandagsgudstjänst med Kopperskyrkan

i Ucklum (Predikar: Bertil Svensson)

Januari Fr 6 Ev. Pastorns julfest
Sö 15 18.00 Samtalskväll
On 18 18.00 Equmenia i Ucklums årsmöte
Sö 29 10.30 Andakt med Årsmöte

______________________________________________________________________
En hälsning från Ordföranden

Hösten är här och det är med ett skönt vemod vi ser de gula löven singla
ner från träden. Naturen förbereder sig för vila och bidar sin tid i väntan
på vintermörkret. I vår kyrka, däremot, ökar aktiviteten. Höstterminen
har dragit igång och den ena av kyrkans grupper efter den andra har
startat. Det är ett myller av liv och en glädje att finnas till!

Församlingen fortsätter sökandet efter en ny pastor som kan arbeta
både med församlingen och equmenia. Vi har fått en sökande och de
samtal vi hittills har haft har varit både givande och lovande, så
processen fortsätter. Vi lägger pastorsrekryteringen, församlingen,
equmenia och alla grupperna i kyrkan i Guds omsorgsfulla händer.

Per Anders Ternevall

Bön från Equmeniakyrkan
Kyrie eleison.
Gud, du som vakar över hela universum och vill leda våra liv.
Hjälp oss göra allt vi kan för vår vackra planet,
här och nu och för kommande generationer.
Förlåt oss när vi brister i solidaritet med vår nästa.
Hjälp oss ge vad vi kan och lita på att vi får vad vi behöver.
Vi ber om att få beröras av din närvaro. Värm våra hjärtan.
Och gör oss kloka i beslut och handling.
Tack för att vi får leva i frihet och med det ansvar vi kan bära.
Tillkomme ditt rike, Jesus Kristus vår vän och frälsare.
Amen
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