Program söndagar/helgdagar
Söndagar

10:00

Gudstjänst samt söndagsskola från 4 år

Program måndag-lördag
Tisdag

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard

Onsdagar

11:00

11-kaffe Plus eller 11-kaffe

18:30

Mini-UV för åk 1-2, UV-scout från åk 3 och uppåt

17:00

Konfirmation

18:00

Jesuskurs

18:30-20:30

Fredagsklubben för åk 4 – åk 6

20:00-23:00

Tonår för åk 7 och uppåt

Torsdag

Fredagar

Program för Juni-Juli-Augusti 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: Semester vecka 26-30, 25-26 augusti ledig helg
Erik: 9-10 juni ledig helg, semester vecka 28-33
Maria: 23-24 juni 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.

Onsdag 6/6 kl 15:00 Nationaldagsbön på Götaplatsen

26/6 – 1/7 UV-scoutläger i Äggdal

5 – 8/7 Gullbrannafestivalen

5 – 10/8 Tonårsläger i Gullbranna

”Rent a service – Gudstjänst” Söndag 19 augusti kl 10:00 i
Equmenia-kyrkans sommarhem Skogsgläntan i Åsenhöga.
Fredrik Möller m.fl.
Insamling till Opalkyrkans kyrkbygge.

Våra anställda:

Lördag 8/9: Församlingsdag

Fredrik Möller
Pastor, församlingsföreståndare

Erik Wickstrand
Pastor

Maria Riasatian
Ungdomsledare

Augusti

Ungdomsledaren har ordet!

1

ons 11:00

11-kaffe.

5

sön 10:00

GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Tore Svensson. Nattvard.

5 – 10

sön-fre

7

tis

19:00

8

ons 11:00

Tonårsläger i Gullbranna

Nu har naturen vaknat, knoppar brustit, djur vaknat ur sina iden, vatten
börjat porla, (eller kanske rent av forsa), och solen börja värma ens
kropp. Något av det vackraste är blommorna som öppnar sig och
sträcker sig mot solen. Man har sett naturen sträcka på sig under våren
och gjort sig redo för sommaren. Och nu är vi äntligen här. Sommar!

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

22 ons 11:00

11-kaffe.

En tanke slog mig att kanske vi, i motsats till naturen, går i ide under
sommaren. Många av oss reser i väg på semester eller har sommarlov,
åker på picknickar, tar en promenad i stan eller på landet. De
vardagliga aktiviteterna tar en paus. Även i kyrkan.
Men jag tror att vi inte får glömma att påminna oss om vem som skapat
människorna vi ser, vem som skapat naturen vi vandrar i. Inte gå i ide i
vår relation med Gud.
Jag hoppas på, att under den här sommaren försöka, liksom
blommorna sträcker sig mot solen, själv sträcka mig mot Gud. Försöka
påminna mig om vem som ÄR den Han är och inte gå i ide från Honom
bara för att kyrkans aktiviteter gör det.
Det är även något jag ska försöka hålla i även till hösten då jag inte
längre kommer vara er ungdomsledare. Mina kyrkliga aktiviteter
kommer säkert att gå lite grann i ide, då jag högst troligt inte kommer
befinna mig i kyrkan 5 dagar i veckan som tidigare.

26 sön 10:00

GUDSTJÄNST för alla åldrar:
”Saligprisningarna”. Matt 5:1-12
Erik Wickstrand, Anna Fritzson. Bygginformation.

Även om jag inte kommer att delta i aktiviteter så ska jag ändå försöka
ha mitt fokus på Han som är kärnan till allting. Gud välsigne er i
sommar, vi ses! //Maria

28 tis

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

11-kaffe.

12 sön 10:00

GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Lars-Göran Andreasson.

14 tis

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

19:00

15 ons 11:00

11-kaffe.

19 sön 10:00

GUDSTJÄNST
Tony Larsdal, Roland Henrysson.

21 tis

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

19:00

19:00

29 ons 11:00

11-kaffe Plus. ”Tehuset en plats av kvinnor för kvinnor”.
Elisabeth Boqvist.

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
Heb. 12:2

Juni

Juli

3

sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Vårt dop”. Rom 6:3-11.
Fredrik Möller, Roland Henrysson. Nattvard.

1

sön 10:00

GUDSTJÄNST
Tony Larsdal, Anna Fritzson. Bygginformation.

5

tis

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

3

tis

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

7

tor

18:00

Jesuskurs.

4

ons 11:00

11-kaffe.

10 sön 10:00

GUDSTJÄNST. Söndagsskolans sommaravslutning
”Kallelsen till Guds rike”. Luk 14:15-24.
Fredrik Möller, söndagsskolan, Hilda Green.

8

sön 10:00

GUDSTJÄNST
Erik Wickstrand, Daniel Melkstam, Maria Nordbring.
Nattvard.

12 tis

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

11 ons 11:00

11-kaffe.

13 ons 11:00

11-kaffe.

15 sön 10:00

GUDSTJÄNST. Kristi förklarings dag.
Johanna Larsdal, Maria Nordbring, Hilda Green.

14 tor

Jesuskurs.
18 ons 11:00

11-kaffe.

22 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Vår tid är nu”.
Eskil Albertsson, Eileen Nordangård, Marie och
Robert Hamlin.

19:00

18:00

17 sön 10:00

19 tis

19:00

GUDSTJÄNST: ”Förlorad och återfunnen”.
Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson.

19:00

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

20 ons 11:00

11-kaffe.

25 ons 11:00

11-kaffe.

21 tor

Jesuskurs.

29 sön 10:00

GUDSTJÄNST
Mats Karlsson, Helena Isaksson.

18:00

24 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Den högstes profet”.
Fredrik Möller, Tore Svensson. Nattvard.

26 tis

Kvällsbön med lovsång och nattvard.

26/6 - 1/7

19:00

tis-sön UV-scoutläger, Äggdal

27 ons 11:00

11-kaffe.

