Program söndagar/helgdagar
Söndagar

11:00 (mars) Gudstjänst samt söndagsskola från 4 år
10:00 (april-maj)

Program måndag-lördag
Tisdag

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard

Onsdagar

11:00

11-kaffe Plus eller 11-kaffe

18:30

Mini-UV från 7 år UV-scout från 9 år

17:00

Konfirmation

18:00

Jesuskurs

18:30-20:30

Fredagsklubben för åk 4 och uppåt

20:00-23:00

Tonår för åk 7 och uppåt

Torsdag

Fredagar

Program för Mars-April-Maj 2018

Kontakta oss
Pastor

Fredrik Möller, fredrik.moller@opalkyrkan.se
Tele: 073-804 66 34

Pastor

Erik Wickstrand, erik.wickstrand@opalkyrkan.se
Tele: 070-970 42 40

Ungdomsledare

Maria Riasatian, maria.riasatian@opalkyrkan.se
Tele: 073-092 92 17

Besöksadress

Opalgatan 81
421 62 V FRÖLUNDA

Telefon

031-45 18 39

Bankgiro

5306-3517

Web

www.opalkyrkan.se

Swish

123-040 37 90

Ledigheter:
Fredrik: 17-18 mars ledig helg, 14-15 april ledig helg, 12-13 maj ledig helg
Erik: 24-25 mars ledig helg, 7-8 april ledig helg
Maria: 21/2-7/3 ledig, 10-11 mars ledig helg, 7-8 april ledig helg, 26-27 maj ledig helg

”Att Jesus blir känd, älskad
och efterföljd”

Om oss

Anslagstavlan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron
gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående.
Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter.
Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i
vars centrum Jesus Kristus finns.
Visionen vi bär är att Jesus blir känd, älskad och efterföljd. Vi vill vara
en miljö där man kan lära känna Jesus. Genom gudstjänst,
scoutverksamhet, dagledigträff, mission m.m. förmedlas evangeliet i ord
och handling. Guds ärende till mänskligheten är att genom Jesus förklara
sin kärlek till oss var och en.
Vi tror på hela Bibeln som Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig
i allt den lär och vi delar tillsammans med alla stora kyrkotraditioner
lovsången till en treenig Gud samt de traditionella trosbekännelserna från
300-talet. Vi tror på dopet som början till en djup gemenskap med Gud
och en del i det nya livet. Dopet ger oss del i Guds nåd och innesluter
oss i Hans församling.
Opalkyrkan är en frikyrkoförsamling ansluten till Svenska
Alliansmissionen, ett samfund från 1861 med ca 13 000 medlemmar.
Församlingen bildades 1961 och har i dagsläget ca 200 medlemmar.
För tillfället har vi våra samlingar på Opalgatan 81. Bygget av nya
Opalkyrkan beräknas vara klart våren 2019 och kyrkan kommer att ligga
på nya Opaltorget.

Söndag 4 mars kl 10:00 Allianskyrkan Ölmstad:
”Rent a service – Gudstjänst”
Fredrik Möller, Daniel Melkstam, Marie o Robert Hamlin,
familjerna Gepertz, Bjärkhed, Green m.fl. medverkar från
Opalkyrkan. Insamling till Opalkyrkans kyrkbygge

17-18 mars Barnkörläger i Fiskebäck
Söndag 18 mars kl 11:00 konsert med
barnkörlägret i Fiskebäckskyrkan

Söndag 25 mars kl 16:00: Bön i Åkeredskyrkan

31/3 Påskafton kl 17:00
Påskfest för ungdomarna:
mer information kommer!

1-6 april: Konfirmanderna åker till Rumänien

21-22 april UV-scouthajk
Våra anställda:
Lördag 5 maj SAU:s årsmöte i Gnosjö kl 10:00-17:00

Söndag 6 maj Tynneredsdagen

Fredrik Möller
Pastor, församlingsföreståndare

Erik Wickstrand
Pastor

Maria Riasatian
Ungdomsledare

10-13 maj SAM-konferens i Gullbranna

Maj

Pastorn har ordet!

2

ons

11:00

11-kaffe

3

tor

18:00

Jesuskurs

6

sön

10:00

UV-GUDSTJÄNST
Bönsöndag. Luk 18:1-8
Fredrik Möller, scoutledarna, Hilda Green. Tynneredsdagen

8

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

9

ons

11:00

11-kaffe Plus: ”Lånade skor”. Trubadur och pastor Björn
Holm.

10 tor

18:00

Jesuskurs

13 sön

10:00

GUDSTJÄNST: ”Hjälparen kommer”.
Erik Wickstrand, Anna Fritzson. Nattvard.

15 tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

16 ons

11:00

11-kaffe

17 tor

18:00

Jesuskurs

20 sön

10:00

GUDSTJÄNST: Pingstdagen
Fredrik Möller, Eileen Nordangård, Jan Nordbring.

14:00

Konfirmationshögtid: Lokal meddelas senare
Fredrik Möller, Erik Wickstrand, konfirmanderna, Jan Nordbring.

22 tis

19.00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

23 ons

11:00

11-kaffe Plus: Vår-sommarfest

24 tor

18:00

Jesuskurs

27 sön

10:00

GUDSTJÄNST: ”Gud – Fader, Son & Ande”.
Erik Wickstrand, Helena Isaksson. Bygginformation efter
gudstjänsten.

29 tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

30 ons

11:00

11-kaffe

31 tor

18:00

Jesuskurs

Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?
(Jes43:19)
Idag såg jag den! Grävmaskinen! Äntligen stod den där, ja mer än så, den grävde också!
Nu sätter det igång. Som jag, och många med mig har väntat. I snart två år har vi varit
utan kyrka. Eller nej, kyrkan är ju vi – församlingen – ekklesia (grekiska som betyder
”kallade ut ur – till något annat”). Men vi har varit utan kyrkolokal. Eller nej, vi har ju
”81:an”, och även om akustiken är obefintlig och ljusinsläppet likaså, så har den lokalen
fått betyda mycket och jag tror att den har hjälpt oss att behålla ”opal-spiriten”(som
Fredrik Möller skulle sagt). Men vi väntar på och ser fram emot något nytt och fräscht!
Tänk vad jag är glad som får tjäna i Opalkyrkans församling. Opalkyrkan för mig är en
jordnära och enkel församling. Inte simpel, men enkel och det är lätt att känna sig
välkommen här, enkelt att smälta in och duga till. Vi är ju alla ”godkända i befintligt
skick”, och det är så vi alltid borde se på oss själva och varandra. Vi gör inga stora
anspråk, samtidigt som vi inte heller viker ner oss och tiger still. Vi tror att Jesus Kristus
är Vägen, Sanningen och Livet, vår och alla folks frälsare och att var och en som tar
emot honom får rätten att kallas Guds barn, och därför är vår vision att göra Jesus känd,
älskad och efterföljd.
När vi nu äntligen får börja bygga vår nya
kyrka, låt oss inte glömma bort att det är vi
som församling som är Guds tempel och att
Guds ande bor i oss (1Kor3:16-17) – och
inte i någon byggnad.

Jag vill vá ett ljus som lyser i mörkret.
Jag vill vara salt med en äkta funktion.
Jag vill gärna bo i staden på berget.
Den kan ingen dölja. Den kan alla se.

Petrus skriver till oss i sitt första brev:
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall
förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som
förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit
barmhärtighet. (1Pet2:9-10)
Vi har fått ett glädjebudskap att förmedla till människor i
Tynnered och Frölunda. Ett evangelium om fred och
frihet, om kärlek från Gud och hopp för framtiden. Låt
oss bära ut det budskapet med våra liv, i ord och gärning,
i allt vi gör. Då bygger vi, i väntan på en fantastisk
kyrkobyggnad, samtidigt precis den kyrka (ekklesia)
som Jesus kallat oss till.
//Erik Wickstrand, pastor

Mars

April (Obs: Gudstjänster kl 10:00)

1

tor

18:00

Jesuskurs

1

sön

10:00

4

sön

11:00

GUDSTJÄNST: ”Styvnackade kycklingar”. Matt 23:37-39
Erik Wickstrand, Tore Svensson, Lisa Söderblom. Nattvard.
Gideoniterna medverkar och en utgångskollekt samlas in till dem.

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Erik Wickstrand, Fredrik Möller. Påskkör.

3

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

4

ons

11:00

11-kaffe

5

tor

18:00

Jesuskurs

8

sön

10:00

GUDSTJÄNST: ”Att se Jesus i dessa minsta”. Matt 25:31-46
Fredrik Möller, Roland Henrysson, Jan Nordbring.

10

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

11

ons

11:00

11-kaffe Plus: Sånger av Lina Sandell med f.d. operasångaren
Rolf Nilsson.

12

tor

18:00

Jesuskurs

15

sön

10:00

GUDSTJÄNST för alla åldrar:
”All makt i himmelen och på jorden!”. Matt 28:16-20
Erik Wickstrand, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors.

6

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

7

ons

11:00

11-kaffe

8

tor

18:00

Jesuskurs

11 sön

11:00

GUDSTJÄNST: ”Innan Jesus kommer igen”. Matt 24:1-14
Fredrik Möller, Ingegerd Lindquist. Jesuskursen medverkar.

13 tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

14 ons

11:00

11-kaffe Plus: ”När rodret läggs om på livets seglats”.
Annelie Enochson.

15 tor

18:00

Jesuskurs

18 sön

11:00

GUDSTJÄNST: ”Den sista tidens tecken”. Matt 24:15-36
Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson. Nattvard.

17

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

20 tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

18

ons

11:00

11-kaffe

21 ons

11:00

11-kaffe

19

tor

18:00

Jesuskurs

22 tor

18:00

Jesuskurs

21 – 22

lör-sön

25 sön

11:00

GUDSTJÄNST för alla åldrar. Palmsöndag.
Fredrik Möller, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors.
Bygginformation efter gudstjänsten.

22

sön

10:00

GUDSTJÄNST: ”Vägen till livet”. Joh 16:16-22
Fredrik Möller, Daniel Melkstam. Nattvard.
Bygginformation efter gudstjänsten.

27/3 – 1/4 PÅSKVECKAN

24

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

27 tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

25

ons

11:00

11-kaffe Plus: Rapport från konfirmandernas resa till
Rumänien. Fredrik, Erik och Maria.

28 ons

11:00

11-kaffe Plus: Påskfest
26

tor

18:00

Jesuskurs

29 tor

18:00

Jesuskurs

19:00

Getsemanestund.
Erik Wickstrand. Nattvard.

29

sön

10:00

GUDSTJÄNST: ”Att växa i tro”
Erik Wickstrand, Maria Nordbring, Linn Eriksson.
Tillfälle att gå med i församlingen och dop.

11:00

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Erik Wickstrand.

30 fre

UV-scouthajk

