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

Bönesamlingar: tis 10.00, sön 10.00

Övriga samlingar:
fre 19.00 – YOUTH (se instagram @uddevallapingst_ung för mer info)

sön 11.00 – Söndagsklubben och Tweens (Uppstart 12 jan)

SAMLINGAR VARJE VECKA:

Tema:
EN NY TID 

TILLSAMMANS

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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   v. 1 | 30 dec-5 jan
1 ons 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Uddevalla kyrka
   Dan Blessed predikar
5 sön 11.00 Missionsgudstjänst - Besök av Andreas Reinhard
   från Open Doors
  16.00 Avslutning 24/7 Prayer (i Pingstkyrkan)
  18.00 Älska Bohuslän - Bön & Lovsångskväll för vår region

   v. 2 | 6-12 jan
12 sön 11.00 VISIONSGUDSTJÄNST - Dan Blessed
   (med efterföljande gemenskap, mat & glädje)
   Uppstart Söndagsklubben & tween    
   
   v. 3 | 13-19 jan
15 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön & lovsång)
  19.00 Tillsammans - I Guds ord (bibelstudium, Apg kap 14)

lör 18 - lör 25 jan  Ekumenisk bönevecka (se sep info)

18 lör 16.00 Uppstart ekumeniska böneveckan ( Bäve kyrka)
19 sön 11.00 Gudstjänst - Predikantbyte i staden, Johan Birging
   från Bäve kyrka predikar
   
   v. 4 | 20-26 jan
20 mån 18.00 Israelgruppen - Max Federmann
22 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön & lovsång)
  19.00 Tillsammans - I Guds ord (bibelstudium, Apg kap 15)
25 lör 16.00 “Ge evangeliet vidare” - Mats Nyholm från Klara kyrka i Sthlm
  18.00 Del 2 “Ge evangeliet vidare” - avslutning Ekumeniska   
   böneveckan
26 sön 11.00 Gudstjänst - Jonatan Svensson

   v. 5 | 27 jan-2 feb
28 tis 19.00 Församlingssamtalskväll fokus församlingsordning
29 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön & lovsång)
  19.00 Tillsammans - I Guds Ord (bibelstudium, Apg kap 16)
2 sön 11.00 Gudstjänst - Dan Blessed

Missa inte att boka in vårt extra administrationsmöte
tis 4 feb 19.00 med fokus stadgar.

2020JANUARI

MUNKEDAL
Stationsvägen 10
info: David Andersson
0524 221 22

KUNGSHAMN
Nygatan 9
info: Ove Jonsson
0739 97 76 00

MUNKEDAL
Varje ons 19.00 - Bön    

5 sön 11.00 Gudstjänst - Fredrik Ljunquist
12 sön 11.00 Se Uddevalla!
19 sön 11.00 Söndagsskola
19 sön 18.00 Cafémöte med Thomas & Anita Granath
26 sön 11.00 Gudstjänst - Gunnar Larsson

GUDSTJÄNSTER/SAMLINGAR I VÅRA UTPOSTER

KUNGSHAMN 

12 sön 11.00 Se Uddevalla!
19 sön 18.00 Ekumenisk Gudstjänst på Smögen
25 lör 16.00 Sång&musik med Thomas & Anita Granath m fl

Kontakta Ove Jonsson för mer info tel. 0739 97 76 00   

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. 

30 % av vårt redovisade resultat tilldelas PMU, som arbetar med 
bistånd i olika delar av världen. Resterande överskott fördelas ut till 
olika organisationer enligt vår verksamhetsidé kring sociala hjälpinsatser 
internationellt och lokalt. Under 2018 har vi delat ut 2 600 000 i bistånd till 
olika projekt runt omkring i världen och under perioden jan - okt 2019, så 
har vi hunnit få ihop 3 400 000 kr till bistånd! Helt fantastiskt!

UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSTID TISDAG och TORSDAG 14.00-18.00 

Följ oss gärna på Facebook, Pingstkyrkans second hand Uddevalla och på 
Instagram, uddevallasecondhand.

Bli volontär! Vi behöver bli fler som hjälper till i butiken. Hör av dig så 
planerar vi in en tid som passar dig; johan.tjarndal@uddevalla.pingst.se

Just nu söker vi nya volontärer på vår porslinsavdelning. Gillar du 
porslin, och second hand-varor – hör av dig till Johan – så hjälper 
han dig vidare!

Välkommen att lämna in saker under följande tider:
Måndag till torsdag 08.00-16.30 samt fredag 08.00-16.00. Om du
har större saker som du behöver hjälp med att få hämtade, ring oss på
0522 166 00. 

Du kan handla i vår butik under följande tider:
Tisdagar och torsdagar 14.00-17.00 samt lördagar 10.00-13.00.

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

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

Tack för ditt engagemang & bidrag!

info: Johan Tjärndal
0522 166 00


