Undervisning och kul gemenskap
på söndagar under gudstjänsd
för barn från 3-13 år.
Endast under gudstjänsterna kl
9:30 & kl 11:00 kommer Kompisklubben träﬀas.
Kl. 9:30 riktar sig mot 3-8 åringar
Kl. 11:00 riktar sig mot 6-13åringar.
Ingång direkt *ll sporthallen på kyrkans baksida.
Mer info :h-ps://www.korskyrkanuppsala.se/

Club

Samtalskvällar för unga vuxna.
Kommande onsdagskvällar är:
11 november kl. 19
9 december kl. 19
Mer info: www.facebook.com/ni-on30Korskyrkan
h-ps://www.korskyrkanuppsala.se/ni-on30/
simon@korkyrkanuppsala.se

Korskyrkans tonårsverksamhet på
fredagar kl. 19.00-23.00

Club har e- speciellt spår för dig som går i 6an-9an.
KRIK Light - Ojämna fredagar kl 19-21.
Idro-, galna lekar och andakt
RIK Light - Jämna fredagar kl 19-21.
Krea*vt rollspel och andakt
Mer info: simon@korkyrkanuppsala.se
h-ps://www.korskyrkanuppsala.se/ungdom/

Kursen startar *sdagen den 6 oktober
och pågår under två månader
kl. 18:30—21:00
Alpha är en kurs för dig som är
intresserad av a- upptäcka vad
kristen tro handlar om.
För mer informa*on och anmälan:
h-ps://www.korskyrkanuppsala.se/alpha/

Välkommen på Gudstjänst i Korskyrkan Uppsala. Det ﬁnns tre gudstjänster a- välja på
för a- inte överskrida rådande tak på samlingar om max 50 personer kl 9:30 11:00 &
12:30. I övrigt gäller det a- följa myndigheters råd och a- speciellt tänka på a-:
• Du som deltar i en gudstjänst håller avstånd och väljer en lämplig si-plats i kyrksalen
som är 2m från andra sällskap
• Tänker särskilt på a- hålla avstånd vid ingång och utgång
• Hänger inte av dig y-erkläder i kapprummet utan tar med dem in i kyrksalen direkt.
De-a för a- undvika trängsel i kapprummet.
• Stannar all*d hemma vid minsta symptom

NOVEMBER
Medlem i Korskyrkan
Om du vill bli medlem i Korskyrkan, kontakta Olle
Öberg, 0702-33 97 42 eller någon av pastorerna
(nedan). Frågor om medlemskap?
h-ps://www.korskyrkanuppsala.se/bli-medlem/
Uthyrning av Korskyrkans lokaler
För informa*on eller bokning:
bokning@korskyrkanuppsala.se
h-ps://www.korskyrkanuppsala.se/lokaler/
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Sön
Gudstjänst. Predikan: Jenny Jonsson.
Sön
Gudstjänst. Tema: Jesus älskar Uppsala. Predikan: Anders Blåberg.
Ons 19.00 Ni-on:30 Samtalskväll för unga vuxna. Se separat ruta.
Sön
Gudstjänst. Tema: Helande gemenskap. Predikan: Anders Blåberg.
Sön
Gudstjänst. Tema: Bön & *llbedjan. Predikan: Daniel Lindqvist.
18:00 Kyrkornas globala vecka - Gudstjänst i Domkyrkan. Predikan: Anders
Blåberg.
24 Tis 14.00 Tisdagsträﬀ
29 Sön
Adventsgudstjänst. Predikan: Anders Blåberg.

Önskar du samtal med förbön
Skicka e- mail *ll samtal@korskyrkanuppsala.se
eller ta kontrakt med någon av pastorerna (nedan)

BAPTISTFÖRSAMLINGEN KORSKYRKAN I UPPSALA
Väktargatan 2 D, 754 22 UPPSALA, www.korskyrkanuppsala.se
Anställda:
Anders Blåberg (Pastor och föreståndare) 070-631 41 90 anders@korskyrkanuppsala.se

OpenDoors konferens om förföljda kristna.
Lördag 7 november kl. 14

Daniel Lindqvist (Pastor med ansvar för barn och familj) 073-935 96 62
daniel@korskyrkanuppsala.se
Simon Blomqvist (Pastor med ansvar för tonåringar och unga vuxna) 073-334 57 76
simon@korskyrkanuppsala.se
Jenny Jonsson (Koordinator) 076-323 14 46 jenny@korskyrkanuppsala.se
Olof Brandt (Projektledare barn & unga) 072-219 11 56 olof@korskyrkanuppsala.se
Sara Kabore Föräldraledig

One with them bön för den förföljda kyrkan
Kommande onsdagskvällar är:
2 december kl. 19

Bankgiro: 550-2752 Swish-nummer: 123 079 28 20

• Bön - fredagar kl. 10.00

