
1

Ucklums Missionskyrka 
Här är alla välkomna

 ÅR 2023

Zick-Zack 
Vi hantverkar och 
fikar tillsammans 
under fin social 
gemenskap 
varannan tisdag. 

Här möts vi 
Fredagsfika med 
nya och gamla 
svenskar. Vi fikar, 
pratar, bakar och 
spelar spel… 

Vuxenscout 
Roliga aktiviteter 
inne och ute för dig 
som är över 18 år, 
var tredje 
torsdagkväll.

GLAD PROMENAD 
Lättare vandring där vi 
fikar medhavd matsäck 
tillsammans varannan 

tisdag förmiddag.

:)
BOKCIRKEL 

Digital cirkel där vi läser 
och reflekterar 

skönlitteratur via Zoom. 

A
SCOUT 

På onsdagar lär sig 
barn och ungdomar att 

samarbeta och leva i 
samklang med naturen.

<3

En plats för hela livet 
Vi lever alla i ständig förnyelse. Att utvecklas och växa innebär 
att sträcka sig utanför sig själv och den egna gemenskapen. 

Vår verksamhet har ett brett utbud med många aktiva deltagare. Många har 
under åren deltagit i vår barn- och scoutverksamhet. Som vuxna återkommer 
vi sedan i andra aktiviteter. Här har vi träffat vänner, utvecklats som individer 
och fått nya kunskaper. 

För mer information om våra aktiviteter: equmeniakyrkan.se/ucklum
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EQUMENIAKYRKAN ÅR 2023

HUR ALLTING BÖRJAR 
Allt startar hemma hos mor Catharina i Buxeröd redan under 1860-
talet. Då blåser förändringens vindar över bygden och hon öppnar 
dörren till frikyrkorörelsen.  

Efter att en brand härjat i Buxeröd flyttas verksamheten hem till Elias 
och Josefina på Linnarekullen i Grössby. Med hjälp av ideella krafter 
från bygden byggs år 1914 en ny missionskyrka på Danseberget med 
vacker utsikt över nejden. 

Nu är vi en del av samfundet Equmeniakyrkan. 

Vill du ha fler 
meningsfulla 
aktiviteter i ditt liv? 
Är du musikalisk? Vill du bli 
scoutledare? Gillar du att fika och 
pyssla? Vill du utöka din 
bekantskapskrets? 

Saknar du en plats för öppenhet, där 
samtal om livet och tron får ta plats? 

Eller något helt annat. 

Varmt välkommen att kontakta oss med dina 
idéer, önskemål eller frågor: 

Epost: missionskyrkan.ucklum@gmail.com 

Facebook: Ucklums missionskyrka 

 

”Den lilla kyrkan med 
det stora hjärtat” 

Vi är en församling som verkar i Ucklum där våra 
medlemmar är drivande. Vi erbjuder en varm och 
trygg miljö, där alla kan få vara sig själva och 
känna sig som hemma. Med den kristna tron som 
grund vill vi vara med och forma en bättre värld. 
Vi tror på kraften i både unga och äldre 
människor och vill ta tillvara på den. 

Naturligtvis erbjuder vi även gudstjänster, 
andakts- och samtalskvällar, sedvanliga kyrkliga 
handlingar såsom dop, bröllop och begravning. 
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