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Sommarklubben är igång!
Söndagen den 2 juli drar Sommarklubben igång! Det 
innebär att vi har finfina ungdomar som tar hand om 
barnen och leker, pysslar och umgås med dem under 
gudstjänsttid i juli och även första söndagen i augusti.
Barnrådet

UNGDOMSLÄGER 2017! 
Anmäl dig nu! Anmälan för årets ungdomsläger på Sundsvik är nu 
öppen. Du anmäler dig på uddevalla.pingst,se under fliken ungdom. 
V33, 14-17 aug på Sundsviksgården. Årets tema är: STRONGER!

Lägret arrangeras av Pingstkyrkan i 
Uddevalla i samarbete med Pingst Ung.  

Om du har några frågor, så hör gärna av 
dig till Benjamin Söderlund, 
benjamin.soderlund@uddevalla.pingst.se 
eller 0768-76 99 76. Välkommen!

Vill du vara med om ett livs-
förvandlande äventyr?
Om du längtar efter ett tro- och missionsäventyr som 
du kan läsa om i Apostlagärningarna, har du möjlighet 
att få vara med i ett team från Uddevalla Pingstkyrka 
som åker tillsammans med Mission SOS på en oför-
glömlig resa. Datumen är den 4-14 november och vi 
åker till Etiopiens huvudstad Addis Ababa. För mer in-
formation och frågor, kontakta Thomas Söderlund via 
mail: t.soderlund@icloud.com eller telefon: 0727-32 
40 20.
Följ med så kommer ditt liv och tusentals andras liv 
aldrig att bli de samma igen.
Missionsrådet

Tillsammans - med varandra och inför 
Gud
Under juli kommer vi inte att ha någon organiserad 
bön och lovsång på onsdagarna kl 18 - men du är 
ändå välkommen att komma till bön vid den tidpunk-
ten så är vi tillsammans med varandra och inför Gud.  
Jonatan Svensson

 

 

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

- Tillsammans bygger vi!
Välkommen till Gemenskapshelgen på Restenäs Gård i Ljungskile den 2-3 september! Boka in helgen redan nu - du är 
viktig i bygget! För anmälan och mer information, se www.uddevalla.pingst.se - informationen uppdateras kontinuerligt. 
Hjälp med anmälan finns också efter söndagsgudstjänsterna i kyrkan framöver.
Projektgruppen för Gemenskapshelgen
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Älska Uddevalla 
Missa inte detta tillfälle att älska vår stad!  Vi börjar mo-
bilisera på fredagskvällen den 15 september med en 
bön- och lovsångskväll. Lördagen den 16 september 
kommer årets upplaga av Älska Uddevalla att göra en 
“touchdown” på Dalabergs idrottsplats. Det blir mån-
ga aktiviteter, tävlingar och happenings under dagen. 
Här får du möjlighet att älska Uddevalla med just din 
grej - berätta för oss vad du vill bidra med!
På kvällen kommer Sebastian Stakset och har en av-
slutande konsert med predikan i Pingstkyrkan. Börja 
redan nu planera att vara med och framför allt vilka du 
ska bjuda med. Hålltider:
Fredag kl 19 Bön och lovsång
Lördag kl 12-15 Älska Uddevalla på Dalabergs 
Idrottsplats
Lördag kl 18 Förfest utanför Pingstkyrkan
Lördag kl 19 Konsert med Sebastian Stakset
Kontakt: Jonatan Svensson och Thomas Söderlund
Jonatan Svensson

Ansvariga kontaktpersoner i sommar
Under sommaren är vår personal ledig under olika 
veckor. Nedan ser du vem du kan kontakta de olika 
veckorna, om du vill tala med någon i ett akut ärende.
27 Ragna Jennerhav 
28  Thomas Söderlund 
29 Linda Höögs 
30 Thomas Söderlund
31-32 Thomas Granath
33-34 Jonatan Svensson
Veckoansvarig når du genom att ringa på tfn nr 0522- 
337 33 och där finns hänvisning till vilket telefonnum-
mer det är som gäller för den aktuella veckan.
Ärenden som inte är akuta hänvisar vi till mail: 
pingstkyrkan@uddevalla.pingst.se eller 
ragna.jennerhav@uddevalla.pingst.se

Hur Israel får Negevöknen att blomma 
idag
Välkommen till Israelgruppens samling den 28 augus-
ti. Gäst är Ulf Cahn, en mycket intressant föreläsare 
som vi känner från tidigare besök. Temat är ”Hur Is-
rael får Negevöknen att blomma idag!” Övriga besöka-
re under hösten är bl a Dan Johansson och Lars 
Adaktusson. Mer info på på www.uddevalla.pingst.se
Israelgruppen

Följ med till Israel!
Den 4–14 maj 2018 gör vi en en resa till Israel. Informa-
tion finns på vår hemsida, www.uddevalla.pingst.se, eller 
hos Duveskogs Reseservice, www.duvres.se - här bokar 
du även resan. Reseledare är Anders Sjöberg och guide 
Irén Kärrbrant. Vi har bokat 36 platser från Göteborg och  
först till kvarn gäller om dessa. 
Israelgruppen
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Insamlade	medel/	Budget	2017	

Budget:	
200	tkr/	
mån	

Över budget i maj
Budgeten för året är att samla in 200.000 kr i månaden. I maj samlade vi in 214.000 kronor och det ackumulerade 
resultatet efter avskrivningar är nu 29.000 kronor.  
Ekonomirådet

Herren välsigne dig och bevare dig. 

Herren låte sitt ansikte lysa över dig 

och vare dig nådig. Herren vände 

sitt ansikte till dig och give dig frid. 
God bless you and keep you,
God smile on you and gift you,God look you full in the face
and make you prosper.

4 Mos 4:24-26
Svenska Folkbibeln

4 Mos 4:24-26
The Message


