
Ucklums Missionskyrka
Ucklums Missionskyrka tillhör samfundet Equmeniakyrkan
Församlingsledare: Karin Jonsson,
karin.jonsson@equmeniakyrkan.nu
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 startar 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!

Februari Fr 3 18.00 Här möts vi
Ti 7 10.00 Glad promenad
Sö 12 10.30 Gudstjänst tillsammans

med Kopperskyrkan
Predikar: Karin Jonsson

Ti 14 11.00 Zick zack
To 16 18.00 Scouting för vuxna
Fr 17 18.00 Här möts vi
Sö 19 18.00 Samtalskväll
Ti 21 10.00 Glad promenad
Sö 26 18.00 Andakt
Ti 28 11.00 Zick zack

Mars Fr 3 18.00 Här möts vi
Ti 7 10.00 Glad promenad
To 9 18.00 Scouting för vuxna
Sö 12 10.30 Gudstjänst

Predikar: Karin Jonsson
Ti 14 11.00 Zick zack
Fr 17 18.00 Här möts vi
Sö 19 18.00 Samtalskväll
Ti 21 10.00 Glad promenad
Sö 26 18.00 Andakt
Ti 28 11.00 Zick zack
To 30 18.00 Scouting för vuxna
Fr 31 18.00 Här möts vi

_________________________________________________________________________ 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.

_____________________________________________________________________
En hälsning från Församlingsledaren

Nu är det snart februari 2023, våren kommer så småningom och i
missionskyrkan i Ucklum startar olika grupper och verksamheter upp igen
och vi vill önska dig så varmt välkommen att komma och vara med i det som
finns och erbjuds av grupper aktiviteter, samlingar och möten. Jag som
skriver heter Karin Jonsson och började arbeta i missionskyrkan i Ucklum
1/12 -22 . Det känns roligt och ska bli spännande att se vad som händer
framöver.

Vi vet alla att vi lever i en tid då det finns mycket oro och nöd i världen, både
i Europa och inte minst på andra kontinenter också. I vårt eget land finns
mycket svårigheter och komplexa situationer men jag vill lyfta upp det hopp
vi alla får ha i att Gud är god och Han har full omsorg till varje människa på
vår jord. Hoppas på Gud!

Vi kan i vår egen närhet uppleva både goda och svåra saker men i och
igenom allt har Gud lovat att vara nära och Han är möjligheternas Gud. Jesus
besegrade det onda när han dog och uppstod och det hoppet får vi vara med
och förmedla till de medmänniskor just du och jag möter i vardagen.
Missionskyrkan i Ucklum vill vara en plats och en församling där människor
får komma och finna hoppet! Tomas Sjödin har skrivit många bra saker men
detta ord, från hans nya bok " Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land" har
berört mig den här veckan :

"Även om man inte ser Gud komma på någon av de vägar man själv känner till
så kan Gud komma på någon oväntad väg som bara han vet om. Gud rör sig
fritt i det fördolda! Så om alla vägar är stängda, om det sista ordet verkar vara
sagt i det du sliter med just nu: Gud kan överraska. Han kan skapa vägar där
inga vägar finns. Det är en av Guds specialiteter"

Jag vill önska oss alla Guds välsignelse och en härlig vårtid framöver!

Varma hälsningar Karin Jonsson
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