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Värdig Vardag Uddevalla
Välkommen till Gemenskapsträff - EU-migrant! 
Vårt mål: En värdig vardag för alla i Uddevalla
Reviderat datum under våren: Nästa träff är den 10 
maj kl 19 i kyrkan. Var med och bidra:
 - Bjud med tiggaren utanför din butik. Inbjudan på 
olika språk hämtas på kyrktorget.
- Välkommen att delta i gemenskapen under kvällen.
- Bidra ekonomiskt - mer information om detta kom-
mer på kyrktorget
Sociala rådet

Vi söker ledare till Barnlägret
Vill du vara med och skapa ett bra läger för våra 
barn? Vi behöver dig som vill laga mat, pyssla, leka, 
busa, administrera, plåstra om, lyssna och be tillsam-
mans med barnen. Lägret är måndag-torsdag i vecka 
30, så avsätt tid för det redan nu och hör av dig till 
barn@uddevalla.pingst.se 
Barnrådet

Vill du sommarjobba i kyrkan?
Nu söker vi dig som vill sommarjobba i kyrkan i som-
mar. Uppgiften är att umgås och aktivera barnen 
mellan 4-12 år under gudstjänsten vecka 26-31.
Ni jobbar i par och planerar gemensamt vad ni ska 
göra. Maila din ansökan till barn@uddevalla.pingst.se
Barnrådet

@HOME flyttar ut!
Våren är här och det fi-
rar vi med att flytta ut café 
@HOME den 5 maj. Det 
blir grillning, soff-häng och 
Photo Booth. Välkommen 
du som är 13-19 år! 

Fredagen den 19 maj har vi
ett panelsamtal kring nyandlighet. Panelen gästas av 
Johan Hallberg från församlingen. Du kan redan nu 
sms:a dina frågor till 0724-31 90 70. Frågorna behand-
las anonymt. 
Ungdomsledarteamet

Den 19 april hade vi en 
stor Kick off för Dream 
Team, den kommande 
formen för hur vi på ett 
nytt och spännande sätt 
hjälps åt med caféet, 
välkomnandet, mötes-
värdar, städning av kyrkan 
o s v. På bilden ser du de 
åtta ledarparen som kom-
mer att hålla ihop varsitt 
team. Vill du också vara 
med i ett team? Kontakta 
Gustaf Alenklint på gustaf.
a lenkl int@uddeval la.
pingst.se alt 076-189 77 
20
Projektgruppen för Dream 
Team

Vårens sista träff
Välkommen till sista träffen i vår den 13 maj. Höstens pla-
nering pågår för fullt och vi kommer bland annat att träffa 
Ulf Cahn, Dan Johansson och Lars Adaktusson.
Israelgruppen

Praktisk info från Barnrådet
Söndagen den 28 maj går Söndagsklubben till stora le-
kparken och umgås och leker ihop under gudstjänsttid. 
Öppna Förskolan är öppen för barn med föräldrar on-
sdagar kl 9.30-12.30. Den 3 maj har vi bokstund för 
3-6 åringar, den 17 maj går vi gemensamt till lekplat-
sen. Onsdagen den 31 maj är det Sommarfest med 
knytkalas. Ta med dig något gott du kan bjuda på!
Barnrådet
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Vill du hjälpa till?
Vi behöver hjälp några praktiska saker i kyrkan:
* Inköp av städmaterial ca 2 timmar/månad
* Inköp av kontorsmaterial ca 2 timmar/månad
* Ansvarig för uthyrning kyrkan ca 5 timmar/månad
* Tvättning av städmaterial ca 2 timmar/vecka
* Inköp till ungdomarnas café ca 2 timmar/vecka
* Översyn av lokalerna efter Gudstjänst ca 1 timme/vecka
Ragna hjälper dig med rätt information kring den upp-
gift du vill göra, kontakta henne på 
ragna.jennerhav@uddevalla.pingst.se

Häng på Hamngatan
Den 1 juli kl 13-22 bjuder Uddevalla Kommun in oss 
till deras event Häng på Hamngatan. Vi bygger ett 
caféområde tillsammans med församlingarna Fri-
staden och Kingdom och “hänger” med de andra 
på Södra Hamngatan. Det här är ett ypperligt till-
fälle att träffa nya människor och dela Guds kärlek.
Jonatan Svensson

Insamlat i mars 
I år är budget att samla 
in 200.000 kronor per 
månad. I mars sam-
lade vi in 242.000 kro-
nor. Ackumulerat resul-
tat efter avskrivningar 
är 52.586 kronor. 
Ekonomirådet
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Kors på taket
Vår kyrka är belägen på 
en mycket trafikerad plats 
och utgör en fantastisk 
möjlighet att sprida bud-
skapet om korset genom 
ett stort utvändigt kors på 
kyrkans entrétak, såväl 
dagtid som under natten 
då vi tänder korsbelys-
ningen. Målet är att det 
ska stå färdgt i höst. Vill du 
vara med och hjälpa oss att
förverkliga projektet? Ge ditt bidrag via Swish 123 
049 95 33 eller Bankgiro 842-6942, märk talongen 
”KORSET”. Kontakta toje@hamdof.se för mer info.
Toje Stenbaek

Älska Uddevalla 
15-16 september 
Missa inte detta tillfälle att 
älska vår stad! Utöver da-
geventet på lördagen kom-
mer Sebastian Stackset hit 
och har en avslutande kon-
sert med predikan i kyrkan 
på kvällen. Så planera in 

detta redan nu och framför allt vilka du vill bjuda med.
Thomas Söderlund

Utvecklingen av Second hand
Arbetet att se över Second hands syfte och mål pågår. 
Vi fortsätter även att vidareutveckla butikslokalerna. 
Just nu gör vi möbelavdelningen större och ser fram 
emot att öppna upp en ny butiksyta inom kort. 
Second hand

Persisk kväll
Många persisktalande söker sig till vår gemenskap 
och vi har nu samlingar en gång i månaden; Persisk 
kväll. Känner du persisktalande så är det ett bra forum 
att bjuda in till, där de kan mötas och höra evangelium. 
Be gärna för detta. Nästa samling är den 23 maj kl 18.
Jonatan Svensson

Kommunikationsplan på gång
Vi ser behov av en kommunikationsplan för församlin-
gen och jobbar nu med ett förslag. Vi välkomnar din in-
put i form av idéer, tankar och kunskap. Vi har ett verk-
tyg för intern kommunikation, Planning center, som 
utvecklas för att stödja församlingens olika verksam-
hetsgrenar och utbildning kommer framöver. För input 
till kommunikationsplanen kontakta Helena Högbring, 
för frågor om Planning center kontakta Stefan Höögs.
Info- och mediarådet

Vår styrelse
På administrationsmötet valdes följande till Pingst-
kyrkans styrelse: Robert Högbring (ordf), Eva Kläppe 
Hellström (vice ordf), Lena Segerstark (sekr), Dan 
Blessed, Daniel Söderlund, Anders Söderqvist, 
Ragna Jennerhav, Daniel Bergkvist, Hanna Lindeskär, 
Anne Jacobsson, Samuel Jennerhav. För kontakt 
maila till namn.efternamn@uddevalla.pingst.se
Styrelsen

På era platser... färdiga... gå!
Tillsammans bygger vi! Gemenskapshelgen hålls i år 
den 2-3 september på Restenäs Gård i Ljungskile, så 
boka in den helgen redan nu – du är viktig i bygget!
För mer info och anmälan se www.uddevalla.pingst.
se. Informationen uppdateras kontinuerligt.
Hjälp med anmälan kommer att finnas på kyrktorget 
vissa söndagar framöver. Mer information kommer.
Projektgruppen för Gemenskapshelgen


