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Bönesamlingar: tis 10.00, ons 18.00 (t om v. 50), sön 10.00

Övriga samlingar:
ons 11.00-14.00 – Pingstkyrkans café öppet

tor 10.30 – Allträff med bön & bibelläsning (t om v. 49)
fre 19.00 – Ungdomskväll (se hemsidan för info)

sön 11.00 – Söndagsklubben och Tween (t om v. 50)

   v. 48 | 27 nov-3 dec
29 ons 18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön & lovsång)
30 tor 14.00 StorAllträff -  GunBritt & Lars Holgersson
2 lör 17.00 Israelgruppen
3 sön 11.00 Adventsgudstjänst - Uddevalla Stadsmusikkår, Pingst-  
   kyrkans gospelkör, Dan Blessed. Julbussen på stan
  13.30 Bibelundervisning på Persiska

   v. 49 | 4-10 dec
4 mån 19.00 Julkonsert - Uddevalla Stadsmusikkår, Pingstkyrkans
   gospelkör och solister
6 ons   18.00 Tillsammans - med varandra inför Gud (bön & lovsång)
  19.00 Medlemsmöte med samtalskväll
7 tors 10:30 Avslutning Allträff - Julbord med Luciatåg. Föranmälan.
10 sön 11.00 Gudstjänst - Jonatan Svensson
  13.30 Bibelundervisning på Persiska

   v. 50 | 11-17 dec
11 mån 18.00 Gemenskapskväll för EU migranter m fl  
12 tis 18.00 Persisk kväll  
13 ons 18.00 Tillsammans- med varandra inför Gud (bön & lovsång)  
16 lör  Julbussen vid Pingstkyrkans Second hand  
16 lör 14.00 Caféet öppet  
  17.00 Julkonsert - Pingstkyrkans gospelkör, orkester och solister 
17 sön 11.00 “Alla Åldrar”- gudstjänst med Julfest. Avslutning söndags- 
    klubben & Tween  
17 sön 13.30 Bibelundervisning på Persiska  
   Julbussen på Lysekils torg under dagen  

   v. 51 | 18-24 dec
24 sön 11.00 Gudstjänst med julspel, tillsammans med Fristaden

   v. 52 | 25-31 dec
31 sön 11.00 Gudstjänst - Dan Blessed

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!

Höstens tema:
“På era platser, färdiga, gå” - Uppdraget i fokus

2017DECEMBER

MUNKEDAL
Stationsvägen 10
info: David Andersson
0524 221 22

info: Hanna Lindeskär
0522 166 00

KUNGSHAMN
Nygatan 9
info: Ove Jonsson
0739 97 76 00

MUNKEDAL
Varje ons 19.00 - Bön    

2 lör 18.00 Bön för Munkedal, Eva Lindhusen-Lindhé
3 sön 11.00 Se Uddevalla!
10 sön 18.00 Sånger i Advent, Gemensamt med Ordet, i Pingstkyrkan
12 tis     19.00 Bibelstudium med Pergöran Ekeroos
15 fre    14.00 Julbussen på Munkedals torg
17 sön    18.00 Karin Andersson
26 tis 16.00 Julens sånger med Thomas Granath med team

GUDSTJÄNSTER/SAMLINGAR I VÅRA UTPOSTER

KUNGSHAMN 
Varje tis 15.00 - Bibelläsning och bön

2 lör  Julbussen på Smögen   
3 sön 17.00 se Betel Hunnebo!   
14 tor   Julbussen i Kungshamns centrum   
17 sön 17.00 “Julens sånger”- Rolf Carlsson & Owe Åsberg med vänner. 
   Info om Gideoniterna    

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. 

Under denna höst ger vi bistånd till Etiopien, Sydsudan och 
Saronhuset. Dessutom kommer Second hand att, vid årets slut, betala ut 
30% i bistånd av vårt redovisade resultat till PMU.

BLI VOLONTÄR Vi behöver bli flera som hjälper till i butiken. Det finns alltid 
arbetsuppgifter att göra. Hör av dig så planerar vi in en tid som passar dig;
hanna.lindeskar@uddevalla.pingst.se

Second hand har varit igång i 14 år. Det har överlag varit fantastiska år, då 
vår verksamhet har fått betyda mycket för många människor; gåvogivare, 
kunder, gåvomottagare och personal. Just nu, år 2017, befinner vi oss i ett 
läge då vi behöver fundera över verksamhetens fortsatta syfte och hur vi på 
bästa sätt uppnår detta. Utredningsgruppen har nu lagt fram sitt förslag för 
styrelse, ledning och medlemsmöte. Beslut kring det fortsatta syftet väntas 
tas på medlemsmötet den 6 december. 

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


