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Pingstkyrkans grafiska profil är grunden till all visuell kommunikation och en viktig 
del av ansiktet utåt. 

På samma sätt som vi utmärker oss i vårt arbete och i vår kompetens ska också 
Pingstkyrkans kommunikation vara sammanhållen, konsekvent och tydlig. Allt 
vi säger och gör påverkar hur omgivningen ser på oss. Vår grafiska profil hjälper 
oss att kommunicera en tydlig bild av Pingstkyrkan. Alla som arbetar, ideella som 
anställda, ansvarar för att följa den grafiska profilen.

Genom att följa den grafiska profilen och vara konsekventa när vi kommunicerar 
ökar vi kännedom och identifikation om oss, och våra budskap får bättre  
genomslagskraft.

1.0  Inledning
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Logotypen i sitt originalutförande. Logotypen ska användas i färg - grått -  i så stor utsträckning som möjligt. 
Logotypen används i första hand mot vit bakgrund. Logotypen får aldrig förändras eller manipuleras. 
Proportionerna får inte heller ändras. 

 

3.0  Logotype original
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Logotypen ska användas i färg i så stor utsträckning som möjligt, men den finns även att tillgå som svart.

Logotypen kan även användas inverterad. Andra färger samt fotografi i bakgrunden får användas så länge logotypen framträder 
tydligt. Kontrastverkan innebär att logotypen ska synas bra i förhållande till bakgrunden. Här går det inte att fastställa 
några exakta regler, här krävs ett gott omdöme. Framförallt gäller det när logotypen placeras i en fotografisk bild. I dessa fall är 
det en fördel om logotypen placeras på en ren yta i bilden, där bakgrundsfärgen står i skarp kontrast logotypen.

3.1  Logotype svart/inverterad



6

Logotypen har en frizon. Detta för att den inte ska störas av annan grafik (text eller bild). 
Frizonen är minimiavståndet till annan grafik. Ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare blir avsändaren.

Huvudregeln är att friytan ska  
motsvaras av bredden på P:et.

Förändras proportionerligt beroende på 
hur stor logotype som används. 
 

3.2  Logotype friyta
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Minst 20 mm

Minsta tillåtna storlek. Logotyp kan återges ned till 20 mm.     

3.3  Logotype minsta storlek
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Pantone Process Black U 77 %

C  0
M 0
Y 0
K 77

Pantone xxx

C  100
M 0
Y 0
K 0

Pantone xxx

C  0
M 100
Y 0
K 0

Pantone xxx

C  0
M 60
Y 100
K 0

4.0  Färger

Text/linjer 
använder 90 % svart

(Förrutom dagspresstryck
som använder 100 % svart)

Gudsmöten 

Gemenskap 

Glädje
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Helvetica Neue LT Pro 45 Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Rubriker skrivs i Helvetica Neue LT Pro 45 Light
eller/och Helvetica Neue LT Pro 75 Bold

Färg: 90 % svart (alternativt 77 % svart)
Storlek: Minst 13 pkt

Mellanrubriker skrivs i Helvetica Neue LT Pro 45 Light
eller Helvetica Neue LT Pro 75 Bold

Färg: 90 % svart (alternativt 100 % svart vid dagspress)
Storlek: Minst 9 pkt 

Brödtexter skrivs i Helvetica Neue LT Pro 45 Light 

Färg: 90 % svart. (alternativt 100 % svart vid dagspress)
Storlek: 7-12 pkt

Infotext - såsom t.ex. adressrader, fakta- och bildtexter skrivs 
Helvetica Neue LT Pro 45 Light 

Färg: 90 % svart. (alternativt 100 % svart vid dagspress)
Storlek: 7-12 pkt

”Highlighta”/tydliggör text genom att skriva utvalda ord i mening 
med Helvetica Neue LT Pro 75 Bold.

Pingstkyrkans identitetstypsnitt är Helvetica Neue LT Pro. Det ska användas vid all trycksaksproduktion, 
både i rubriker och brödtexter. Ett rakt, öppet och enkelt linjärt snitt.

5.0  Typsnitt identitetstypsnitt
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Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Helvetica Neue LT Pro 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Helvetica Neue LT Pro 46 Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Helvetica Neue LT Pro 56 Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

I undantagsfall finns även möjlighet att använda 
Helvetica Neue LT Pro 55 Roman eller 
Helvetica Neue LT Pro 65 Medium.

Exempelvis då 45 Light riskerar att bli för tunn och 
därmed otydlig kan Helvetica Neue LT Pro 55 Roman 
användas istället. 

Då Helvetica Neue LT Pro 75 Bold riskerar att bli 
för kraftig kan Helvetica Neue LT Pro 65 Medium 
anändas istället. 

Helvetica Neue LT Pro 45 kan även användas kursiv. 
Light = Helvetica Neue LT Pro 46 Light Italic
Roman = Helvetica Neue LT Pro 56 Italic

5.1  Typsnitt identitetstypsnitt - undantagsfall



11

Rubrik
Picillent omnitatiunt quiae nestiuna digendi omniaec 
ateceates es trundem reiciat emoles que perspe nonsed 
quid mintur, magni sitiis abor apiditas vit ipsam is ossitia 
isto icite omnistrunda si aliandunti. Rum sere sum ent. 
Velibus dolesequia reped utet dolupta turibus qui cullend 
untorehent.

Lorem ipsum
Volutem pernatis et que doles re, con coresto cor sam, 
in pa non ectaquid most am, nientia niature pelesto que 
iderror erovid qui aces volorerio. Nam ut odis volup-
ta velecto is doloreperum laborum unti bus. Rum sere 
sum ent. Velibus dole sequia sitation experero doles nus 
estet.

5.2  Typsnitt identitetstypsnitt - exempel

Exempel på typografi. I rubriker används Helvetica Neue LT Pro bold 75 och/eller Helvetica Neue LT Pro light 45. Hur 
man väljer att använda dessa beror på textens betydelse.
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5.3  Typsnitt identitetstypsnitt - radavstånd

Då textgraden är under 13 punkt bör radavståndet ökas något från det automatiska läget. Det ger en högre 
läsbarheten och ett luftigare intryck. 

Ut la num quam es apition cum ad ut eosam 
idesciis ipsam que audae ditaquodis doleniam, 
con porrum is molorer spiendit qui blab idus 
aut am et ideliam, qui conecea percia volorpo 
repero blande nes nonsect ateserspel isqui adi 
nisciet alignatectur repudit maio omnim reror-
poreri velleni magnatibus cus intio. Nam ut est 
faceatae sitatem. Ullacea sim aut qui core que 
eseque volupis aciatii ssuntiae eum voluptatem 
sunt et offici dolupta dem quunte volorei.

7/9

Ut la num quam es apition cum ad 
ut eosam idesciis ipsam que audae 
ditaquodis doleniam, con porrum is 
molorer spiendit qui blab idus aut am 
et ideliam, qui conecea percia volorpo 
repero blande nes nonsect ateserspel 
isqui adi nisciet alignatectur repudit 
maio omnim rerorporeri velleni mag-
natibus cus intio. Nam ut est faceatae 
sitatem. Ullacea sim aut qui core que 
eseque volupis aciatii ssuntiae eum 
voluptatem sunt et offici dolupta dem 
quunte volorei.

8,5/11

Ut la num quam es apition cum 
ad ut eosam idesciis ipsam que 
audae ditaquodis doleniam, con 
porrum is molorer spiendit qui blab 
idus aut am et ideliam, qui conecea 
percia volorpo repero blande nes 
nonsect ateserspel isqui adi nisciet 
alignatectur repudit maio omnim 
rerorporeri velleni magnatibus cus 
intio. Nam ut est faceatae sitatem. 
Ullacea sim aut qui core que eseque 
volupis aciatii ssuntiae eum volup-
tatem sunt et offici dolupta dem 
quunte volorei.

9/11,5

Ut la num quam es apition 
cum ad ut eosam idesciis 
ipsam que audae ditaquodis 
doleniam, con porrum is mo-
lorer spiendit qui blab idus aut 
am et ideliam, qui conecea 
percia volorpo repero blande 
nes nonsect ateserspel isqui 
adi nisciet alignatectur repudit 
maio omnim rerorporeri velleni 
magnatibus cus intio. Nam ut 
est faceatae sitatem. Ullacea 
sim aut qui core que eseque 
volupis aciatii ssuntiae eum 
voluptatem sunt et offici dol-
upta dem quunte volorei.

11/13,2
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5.3  Typsnitt sekundärtypsnitt

När typsnittet Helvetica Neue LT Pro inte finns att tillgå kan sekundärtypsnittet Arial användas. Arial finns tillgängligt i de flesta 
datorer. Arial får användas i alla sammanhang internt. Får inte användas i tryckt material.

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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6.0  Papper

Pappersvalet är en viktig del av den visuella kommunikationen när det gäller
tryckt media. Pingstkyrkan använder ett papper som heter Amber Graphic. 

Amber Graphic är ett vitt, grafiskt, obestruket papper. 
Amber Graphic finns i följande olika vikter:
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 200, 240, 300 och 400.

Huvudleverantör av Amber Graphic är Artic Paper Sverige AB,
www.articpaper.com.
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7.0  Kontorsmaterial visitkort

Visitkort framsida
Format 54x86 mm

Visitkort baksidor

Visitkort, korrespondenskort, kuvert och brevpapper är material som används dagligen, de är i hög grad 
ett ansikte utåt. Därför är det viktigt att genom dem visa en enhetlig profil av Pingstkyrkan.

Namn Namnsson

0000 00 00 00
namn.namnsson@uddevalla.pingst.se

Brattgatan 1
451 50 Uddevalla

www.uddevalla.pingst.se

G L Ä
D J E

G E M
E N S
K A P

G U D
S M Ö
T E N
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G L Ä
D J E

7.1  Kontorsmaterial korrespondeskort

Korrespondeskort
Tre olika baksidor
Format 105x148,5 mm
70 % av faktisk storlek

Brattgatan 1, 451 50 Uddevalla
www.uddevalla.pingst.se

G E M
E N S
K A P

G U D
S M Ö
T E N
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7.2  Kontorsmaterial kuvert

Format C4 och C5

Brattgatan 1 | 451 50 Uddevalla | 0522 337 33 | www.uddevalla.pingst.se
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7.3  Kontorsmaterial brevpapper

Pingstkyrkan Uddevalla | Brattgatan 1 | 451 50 Uddevalla | 0522 337 33 | pingstkyrkan@uddevalla.pingst.se |  www.uddevalla.pingst.se
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G L Ä
D J E

G E M
E N S
K A PG U D

S M Ö
T E N

8.1  Kommunikation visionskuber

NÄRA JESUS, 
NÄRA

VARANDRA

DU

"Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela 

ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 
Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer 
ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Matteus evangelium 22:36-40 

Visionskuberna bygger på en helhet där du är den viktiga pusselbiten. Kuberna har en rundad kant specifikt 
för varje kub. Får användas grupperade enligt ovan och var och en för sig.
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MUNKEDAL
Stationsvägen 10
info: David Andersson
0524 221 22

info: Gustaf Alenklint
0522 166 00

KUNGSHAMN
Nygatan 9
info: Pergöran Ekeroos
0524 121 16

MUNKEDAL
Varje ons 19.00 - Bön 

1  sön  11.00  se Uddevalla
8  sön  11.00  Mattias Dufevind
10  tis  19.00 Bibelstudium med Pergöran Ekeroos
15  sön  11.00  Visionsgudstjänst/Årshögtid med medlemsmöte mm
   Körsång, uppstart Söndagsklubben/Tween
22 sön  18.00  Thomas Granath med team
24  tis   18.00 Församlingskväll med samtal om dop, medlemskap mm
29  sön  11.00  Bernt Sandblom

GUDSTJÄNSTER/SAMLINGAR I VÅRA UTPOSTER

KUNGSHAMN 
Varje tis 15.00 - Bibelläsning och bön

1  sön  11.00  se Uddevalla 
   16.00  Musikgudstjänst i Bovallstrands kyrka
7 lör   17.00  Thomas Granath med team
15  sön  11.00  Visionsgudstjänst/Årshögtid med medlemsmöte mm
   Körsång, uppstart Söndagsklubben/Tween
17  tis  15.00  Bibelstudium med Ove Jonsson “Nådegåvorna -   
   Församlingens arbetsutrustning”
22  sön  17.00  Ekumenisk Gudstjänst i Kungshamns kyrka
29  sön  17.00  Agneta och Ove Jonsson, Ove Åsberg m fl

Pingstkyrkans Second hand i samarbete med PMU finns till för att 
förbättra livssituationen för människor. I butiken säljs kläder, 
möbler, porslin, böcker, teknikprylar och mycket annat som skänkts 
av privatpersoner och företag. Verksamhetsidén är att använda 
butikens överskott till sociala hjälpinsatser internationellt och lokalt. 
Förutom detta är butiken en mötesplats för människor som längtar efter 
arbetsgemenskap och som vill använda sin tid och energi till att bistå en 
verksamhet som hjälper människor i nöd. 

För mer information om PMU, besök gärna www.pmu.se

Under 2016 hade vi möjlighet att dela ut 685 000 kr till internationella och 
lokala projekt varav 125 000 kr till PMU. Tack alla ni som gjort det möjligt! 

Vi stödjer kontinuerligt fyra projekt med pengar:

3D Hope for Tomorrow, Etiopien 15 000 kr/mån, www.3dhope.org
Tus Amigos, Argentina 8 000 kr/mån, www.tusamigosonline.com
Saronhuset, Uddevalla 10 000 kr/mån, www.saronhuset.se
JumpChurch Khon Kaen, Thailand 7 000 kr/mån

För mer information om bidragsmottagarna och annat som handlar om 
Pingstkyrkans Second hand, besök gärna www.uddevalla.pingst.se 

Våra tider under Jul & Nyår:

Vi kommer hålla stängt för jul & nyår mellan lör 24 dec - lör 7 jan. 
Vi öppnar åter för inlämning av saker mån 9 jan.
Första försäljningstillfället 2017 är tis 10 jan. Då kommer ni mötas av 
en delvis ombyggd butik. 

På återseende!

8.2  Kommunikation månadsinformation

Pingstkyrkan Munkedal | Stationsvägen 10 | info: David Andersson | 0524 221 22
www.uddevalla.pingst.se

Pingstkyrkan Munkedal

Varje ons 19.00 - Bön (+bibelstudium jämna veckor)

1 sön 11.00 Jubileumsgudstjänst - se Uddevalla
8 sön 18.00 Cafékväll – Thomas Granath med team
15  sön 11.00 Gudstjänst – Berndt Sandblom
22 sön 18.00 Kvällsmöte – Martin Johansson
29  sön 11.00 Gudstjänst – Gunnar Larsson

MARS

G L Ä
D J E

G E M
E N S
K A PG U D

S M Ö
T E N

Pingstkyrkan vill vara en kyrka för dig som längtar efter gudsmöten, gemenskap och 
glädje. Genom att vara en välkomnande, generös församling med socialt engagemang 
vill vi som kyrka bidra till att få se förvandlade liv och en förvandlad stad. I Munkedal, 
Bohuslän och utöver hela vår jord.

Vi hoppas att våra gudstjänster, våra samlingar och vår verksamhet ska få medföra en 
positiv utveckling i ditt liv. Pingstkyrkan finns till för dig, för att stärka din situation i din 
vardag. Varmt välkommen att besöka oss i Pingstkyrkan!

2015

1925   2015

1 sön 11.00 Jubileumsgudstjänst - se Uddevalla
3 tis 17.00 Bibelstudium med PG Ekeroos
7 lör 18.00 OAS-kväll med Claes Josefsson i
   Hunnebostrands kyrka
8 sön 17.00 Ronny Låås (i Betel Hunnebostrand)
14  lör 18.00 Sång & vittnesbörd – Thomas Granath med team 
22 sön 18.00 Kvällsmöte – Dan Blessed
24 tis 18.00 Bibelstudium med PG Ekeroos 
29  sön 17.00 Ronny Låås (i Betel Hunnebostrand)

Pingstkyrkan Kungshamn | Nygatan 9 | info: Pergöran Ekeroos | 0524 121 16
www.uddevalla.pingst.se

Pingstkyrkan Kungshamn
2015MARS

G L Ä
D J E

G E M
E N S
K A PG U D

S M Ö
T E N

Pingstkyrkan vill vara en kyrka för dig som längtar efter gudsmöten, gemenskap och 
glädje. Genom att vara en välkomnande, generös församling med socialt engagemang 
vill vi som kyrka bidra till att få se förvandlade liv och en förvandlad stad. I Kungshamn, 
Bohuslän och utöver hela vår jord.

Vi hoppas att våra gudstjänster, våra samlingar och vår verksamhet ska få medföra en 
positiv utveckling i ditt liv. Pingstkyrkan finns till för dig, för att stärka din situation i din 
vardag. Varmt välkommen att besöka oss i Pingstkyrkan!

1925   2015

Brattgatan 1 | 451 50 Uddevalla | 0522 337 33 | Bankgironummer: 842-6942
www.uddevalla.pingst.se

Bönesamlingar: tis 10.00, ons 18.00, sön 10.00

Övriga samlingar: ons 09.30 – Öppen förskola (för barn och föräldrar),
fr o m 18/1, 11.00-14.00 – Pingstkyrkans café öppet

tor 10.30 – Allträff med bön och bibelläsning, fr o m 19/1
fre 19.00 – Ungdomskväll (se hemsidan för info), fr o m 13/1

sön 11.00 – Söndagsklubben och Tween för barn, fr o m 15/1

   v. 52 | 26 dec-1 jan
28 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång) 
1 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka
   
   v. 1 | 2-8 jan
4 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång) 

5 tor 19.00 Trettondagskonferens
6 fre 16.00 “TILL ALLA FOLK”
  19.00 Hans Wolfbrandt från Lysekil m fl

8 sön 11.00 Gudstjänst - Ove Jonsson
  19.00 Bönenätverket (i Saronhuset)  
   
   v. 2 | 9-15 jan
11 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång)
12 tor 18.30 Körövning. Ledare Maria Sköld, Niclas Geidvik
15 sön 11.00 Visionsgudstjänst/Årshögtid med medlemsmöte mm
   Körsång, uppstart Söndagsklubben/Tween

   v. 3 | 16-22 jan

   Ekumeniska böneveckan
18 ons 18.00 Samling i Uddevalla kyrka
19 tor 18.00 Samling i Södertullskyrkan
20 fre 18.00 Bön tillsammans med eritreanska ortodoxa gruppen,   
   Mikaelsgården
21 lör 16.00 Bönesamlingar i Bäve: U-a Bönenätverk, Bön i  Bohuslän
  18.00 och Sverigebönen
22 sön 11.00 Gudstjänst - predikstolsbyte. Yngwe Svensson
  
   v. 4 | 23-29 jan
25 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång) 
  19.30  Dop/medlemsskola för blivande medlemmar
26 tor 14.00 Stor Allträff “de fyra årstiderna sett med mina ögon”
   Yvonne Broqvist
29 sön 11.00 Gudstjänst - Jonatan Svensson

SAMLINGAR VARJE VECKA:

Pingstkyrkan i Uddevalla vill vara en kyrka för dig som längtar efter 
gudsmöten, gemenskap och glädje. Genom att vara en välkomnande, 
generös församling med socialt engagemang vill vi som kyrka bidra till att 
få se förvandlade liv och en förvandlad stad. I Uddevalla, Bohuslän och 
utöver hela vår jord.

Vi hoppas att våra gudstjänster, våra samlingar och vår verksamhet ska få 
medföra en positiv utveckling i ditt liv. Pingstkyrkan finns till för dig, för 
att stärka din situation i din vardag. Varmt välkommen att besöka oss i 
Pingstkyrkan!

GO
T T

NY
T T Å

R

2017JANUARI

JANUARIGO
T T

NY
T T Å

R

Bönesamlingar: tis 10.00, ons 18.00, sön 10.00

Övriga samlingar: ons 09.30 – Öppen förskola (för barn och föräldrar),
fr o m 18/1, 11.00-14.00 – Pingstkyrkans café öppet

tor 10.30 – Allträff med bön och bibelläsning, fr o m 19/1
fre 19.00 – Ungdomskväll (se hemsidan för info), fr o m 13/1

sön 11.00 – Söndagsklubben och Tween för barn, fr o m 15/1

   v. 52 | 26 dec-1 jan
28 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång) 
1 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka
   
   v. 1 | 2-8 jan
4 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång) 

5 tor 19.00 Trettondagskonferens
6 fre 16.00 “TILL ALLA FOLK”
  19.00 Hans Wolfbrandt från Lysekil m fl

8 sön 11.00 Gudstjänst - Ove Jonsson
  19.00 Bönenätverket (i Saronhuset)  
   
   v. 2 | 9-15 jan
11 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång)
12 tor 18.30 Körövning. Ledare Maria Sköld, Niclas Geidvik
15 sön 11.00 Visionsgudstjänst/Årshögtid med medlemsmöte mm
   Körsång, uppstart Söndagsklubben/Tween

   v. 3 | 16-22 jan

   Ekumeniska böneveckan
18 ons 18.00 Samling i Uddevalla kyrka
19 tor 18.00 Samling i Södertullskyrkan
20 fre 18.00 Bön tillsammans med eritreanska ortodoxa gruppen,    
   Mikaelsgården
21 lör 16.00 Bönesamlingar i Bäve: U-a Bönenätverk, Bön i  Bohuslän
  18.00 och Sverigebönen
22 sön 11.00 Gudstjänst - predikstolsbyte. Yngwe Svensson
  
   v. 4 | 23-29 jan
25 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön och lovsång) 
  19.30  Dop/medlemsskola för blivande medlemmar
26 tor 14.00 Stor Allträff “de fyra årstiderna sett med mina ögon”
   Yvonne Broqvist
29 sön 11.00 Gudstjänst - Jonatan Svensson

SAMLINGAR VARJE VECKA:

MUNKEDAL
Varje ons 19.00 - Bön 

1  sön  11.00  se Uddevalla
8  sön  11.00  Mattias Dufevind
10  tis  19.00 Bibelstudium med Pergöran Ekeroos
15  sön  11.00  Visionsgudstjänst/Årshögtid med medlemsmöte mm
   Körsång, uppstart Söndagsklubben/Tween
22 sön  18.00  Thomas Granath med team
24  tis   18.00 Församlingskväll med samtal om dop, medlemskap mm
29  sön  11.00  Bernt Sandblom

KUNGSHAMN 
Varje tis 15.00 - Bibelläsning och bön

1  sön  11.00  se Uddevalla 
   16.00  Musikgudstjänst i Bovallstrands kyrka
7 lör   17.00  Thomas Granath med team
15  sön  11.00  Visionsgudstjänst/Årshögtid med medlemsmöte mm
   Körsång, uppstart Söndagsklubben/Tween
17  tis  15.00  Bibelstudium med Ove Jonsson “Nådegåvorna -    
   Församlingens arbetsutrustning”
22  sön  17.00  Ekumenisk Gudstjänst i Kungshamns kyrka
29  sön  17.00  Agneta och Ove Jonsson, Ove Åsberg m fl
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8.3  Kommunikation rollups

I  ÅR FYLLER PINGSTFÖRSMLINGEN 90 ÅR. 
VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA GUDSMÖTEN , 

GEMENSKAP  OCH GLÄDJE .

uddevalla.pingst.se uddevalla.pingst.se

I  ÅR FYLLER PINGSTFÖRSMLINGEN 90 ÅR. 
VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA GUDSMÖTEN , 

GEMENSKAP  OCH GLÄDJE .

uddevalla.pingst.se

I  ÅR FYLLER PINGSTFÖRSMLINGEN 90 ÅR. 
VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA GUDSMÖTEN , 

GEMENSKAP  OCH GLÄDJE .



22

8.4  Kommunikation profilkläder
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Ordernummer:
Naam:
Maat:
Aantal:
Kleuren:

10010
Aventos
90 x 375 cm

90 x375
91 x 382 BRUTO 
84 x 375 NETTO  

AVENTOS        90X375  BAND   

Ordernummer:
Naam:
Maat:
Aantal:
Kleuren:

10010
Aventos
90 x 375 cm

90 x375
91 x 382 BRUTO 
84 x 375 NETTO  

AVENTOS        90X375  BAND   

Ordernummer:
Naam:
Maat:
Aantal:
Kleuren:

10010
Aventos
90 x 375 cm

90 x375
91 x 382 BRUTO 
84 x 375 NETTO  

AVENTOS        90X375  BAND   

Pantone Process Cyan Pantone Orange 21Pantone Process Magenta
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8.5  Kommunikation flaggor
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8.6  Kommunikation webb

Pingstkyrkan i Uddevalla vill vara en kyrka 
för dig som längtar efter gudsmöten, 
gemenskap och glädje. Genom att vara 
en välkomnande, generös församling med 
socialt engagemang vill vi som kyrka bidra till 
att få se förvandlade liv och en förvandlad 
stad. I Uddevalla, Bohuslän och utöver hela 
vår jord.

Vi hoppas att våra gudstjänster, våra 
samlingar och vår verksamhet ska få 
medföra en positiv utveckling i ditt liv. 
Pingstkyrkan finns till för dig, för att stärka din 
situation i din vardag. Varmt välkommen att 
besöka oss i Pingstkyrkan!

G L Ä
D J E

G E M
E N S
K A PG U D

S M Ö
T E N

Pingstkyrkan i Uddevalla vill vara en kyrka för dig som längtar efter gudsmöten, gemenskap och glädje. Genom att vara en 
välkomnande, generös församling med socialt engagemang vill vi som kyrka bidra till att få se förvandlade liv och en förvandlad 
stad. I Uddevalla, Bohuslän och utöver hela vår jord.

Vi hoppas att våra gudstjänster, våra samlingar och vår verksamhet ska få medföra en positiv utveckling i ditt liv. Pingstkyrkan finns 
till för dig, för att stärka din situation i din vardag. Varmt välkommen att besöka oss i Pingstkyrkan!
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8.7  Kommunikation exempel

Brattgatan 1 | 451 50 Uddevalla | 0522 337 33
www.uddevalla.pingst.se

MED
LEM
SKO
RT:

NÄRA JESUS, 
NÄRA

VARANDRA

DU

"Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela 

ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 
Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer 
ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Matteus evangelium 22:36-40 

Vi tror att återkommande Gudsmöten är 
avgörande för att formas till Hans avbild. Där 
i Skaparens närhet ändras prioriteringar i livet. 
Där utmanas vi till att följa Jesus och söka Hans 
rike först. 

Vi vill att både gudstjänst och vardag ska ge 
tillfälle till att möta Gud. Genom lovsång, bön och 
undervisning eller genom en medmänsklighet 
utsträckt hand till någon i nöd.

Församlingen är en familj. För alla åldrar, 
nationaliteter och bakgrunder. En del är nya på 
trons resa. Andra är andliga fäder och mödrar. 
Men alla har vi samma behov: gemenskap med 
Jesus Kristus och med varandra. 

Vi vill vara en generös och välkomnande 
gemenskap som bygger på äkthet och närhet. 
I hemmen och i gudstjänsten. En omvårdande 
miljö där centrum alltid är Jesus Kristus. En kropp 
där vi sitter ihop och är beroende av varandra. 
Om någon lider eller gläder sig så känns det i 
hela kroppen. 

Mötet med Jesus och kristna människor ska ge 
glädje och passion till Gud och Hans skapelse. 
Kort sagt: Älska Gud, älska människor, älska livet! 

Vi tror att glädjen blir som störst när du finner 
Jesus, meningen med ditt liv och din plats i Guds 
stora plan. 

Vi vill hjälpa dig att växa till som Jesus lärjunge 
och få dela glädjen som kommer ur det till-
sammans med församlingen.

Affischer i ljuslådor
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www.uddevalla.pingst.se/vardigvardag

Vårt mål: En värdig vardag för fler!

VÄRD
IG VAR
DAG 
UDDEV
ALLA

Var med och bidra!

Ett matkort till en hungrig:
För 100 kr är du med och bidrar till en 
värdigare vardag för någon! 

Ge bort ett presentkort på matkort till 
en vän – ladda hem på
uddevalla.pingst.se/vardigvardag 

Kontinuerlig hjälp till utsatta:  
Bli månadsgivare som privatperson 
eller företag!

Vi möter: 
- Den utsatta EU-migranten
- Tiggaren utanför din butik
- Människan utanför välfärden

Vårt arbete: 
- Värdigt möte
- Unik mötesplats
- Måltidsgemenskap
- Utdelning av förnödenheter

Vi arbetar volontärt

så pengarna går oavkortat till 
hjälpsökande! 

Kontakta oss på:
vardigvardag@uddevalla.pingst.se

Swish: 1230499533
Bankgiro: 842-6942

i samarbete med

 

www.uddevalla.pingst.se

Boka in helgen redan nu – Du är viktig i bygget!

För mer information och anmälan, se www.uddevalla.pingst.se
Informationen uppdateras kontinuerligt

Hjälp med anmälan och mer information kommer också att finnas 
tillgängligt efter söndagsgudstjänster framöver

#tillsammansbyggervi

Välkommen till gemenskapshelg

PÅ
ERA
PLATS
ER FÄRD
IGA GÅ

– tillsammans bygger vi

2-3 september
Restenäs Gård, Ljungskile

8.7  Kommunikation exempel forts.
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www.uddevalla.pingst.se/vardigvardag

Vårt mål: En värdig vardag för fler!

VÄRD
IG VAR
DAG 
UDDEV
ALLA

Var med och bidra!

Ett matkort till en hungrig:
För 100 kr är du med och bidrar till en 
värdigare vardag för någon! 

Ge bort ett presentkort på matkort till 
en vän – ladda hem på
uddevalla.pingst.se/vardigvardag 

Kontinuerlig hjälp till utsatta:  
Bli månadsgivare som privatperson 
eller företag!

Vi möter: 
- Den utsatta EU-migranten
- Tiggaren utanför din butik
- Människan utanför välfärden

Vårt arbete: 
- Värdigt möte
- Unik mötesplats
- Måltidsgemenskap
- Utdelning av förnödenheter

Vi arbetar volontärt

så pengarna går oavkortat till 
hjälpsökande! 

Kontakta oss på:
vardigvardag@uddevalla.pingst.se

Swish: 1230499533
Bankgiro: 842-6942

i samarbete med

 

 

www.uddevalla.pingst.se

Boka in helgen redan nu – Du är viktig i bygget!

För mer information och anmälan, se www.uddevalla.pingst.se
Informationen uppdateras kontinuerligt

Hjälp med anmälan och mer information kommer också att finnas 
tillgängligt efter söndagsgudstjänster framöver

#tillsammansbyggervi

Välkommen till gemenskapshelg

PÅ
ERA
PLATS
ER FÄRD
IGA GÅ

– tillsammans bygger vi

2-3 september
Restenäs Gård, Ljungskile

Brattgatan 1 | 451 50 Uddevalla | 0522 337 33
www.uddevalla.pingst.se

MED
LEM
SKO
RT:

PÅ
ERA
PLATS
ER FÄRD
IGA GÅ

PÅ ERA PLATSER FÄRDIGA GÅ

PÅ
ERA
PLATS
ER FÄRD
IGA GÅ

9.0  Kommunikation test som grafiskt element




