
Program söndagar/helgdagar 
 

Söndag 11:00 Gudstjänst samt söndagsskola från 4 år 
                                       
 

Program måndag-lördag  
    

Tisdag 19:00 Kvällsbön. 
 

Onsdag 11:00  11-kaffe Plus eller 11-kaffe 
 

 16:00 Konfirmation 
   

 18:30 Mini-UV för åk 1-2, UV-scout från åk 3 och uppåt 
   

Torsdag 18:00 Jesuskurs 
   

Fredag  18:30-20:30 Fredagsklubben för åk 4 – åk 6 
                                                                      

         20:00-23:00 Tonår för åk 7 och uppåt 
 

Söndagar 17:00 Bön på arabiska 
   

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 
 

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: 15-16 dec ledig helg, 12-13 jan ledig helg, 16-17 feb ledig helg  
 

Erik: 8-9 dec ledig helg, 5-6 jan ledig helg, 9-10 feb ledig helg 
 

 

 

 

 

 
 
 

Program för December 2018 
Januari-Februari 2019 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

”Att Jesus blir känd, älskad 
och efterföljd” 

 
 

mailto:fredrik.moller@opalkyrkan.se
mailto:erik.wickstrand@opalkyrkan.se
http://www.opalkyrkan.se/


Om oss 
 

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 sommaren 2019 och kyrkan kommer att 
ligga på nya Opaltorget. 
 
Våra anställda: 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                         Fredrik Möller                            Erik Wickstrand                

                                         Pastor, församlings-                   Pastor                                

                                         föreståndare 

Anslagstavlan 
 

 

                    
28/12 – 1/1 Nyårsläger i Gullbranna 

 
 

Nyårsdagen 1/1 kl 19:00: 
Ekumenisk nyårsbön i Tynneredskyrkan 

 
 
               Vecka 3: Ekumenisk bönevecka: ”Låt ditt rike komma” 
 

              Onsdag 16/1 kl 19:00 i Equmeniakyrkan, Fiskebäck 
              Fredag 18/1 kl 20:00 Ungdomsgudstjänst i Pingstkyrkan 
              Lördag 19/1 kl 18:00 i Tynneredskyrkan 
              Söndag 20/1 kl 11:00. Pastorsbyte i de fem kyrkorna 

Mer info kommer. 
 

 
Årsmöte lördag 26/1 kl 17:00 

 
 

Ledarhajk 1 – 2 februari 
 
 

Jesuskurs träffas torsdagar kl 18:00. 
Kontaktperson: Fredrik Möller. 

 
 

Gruppen ”Unga vuxna” träffas efter 
gudstjänsten 10 februari. 

Kontaktperson: Fredrik Möller 
 
 
 
 

 
 
 



Februari 
 
3 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”Med ett hjärta för världen”. 
    Martin Ström, Tore Svensson. Nattvard. Offer till SAM. 
 
5 tis 19:00 Kvällsbön med bibelsamtal. 
 
6 ons 11:00 11-kaffe. 
 
7 tor 18:00 Jesuskurs. 
 
10 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”När skall jag tala”. Matt 7:6 
    Fredrik Möller, Helena Isaksson, Hilda Green. 
    Tillfälle att gå med i församlingen och dop. 
    ”Unga vuxna” träffas efter gudstjänsten för gemenskap och måltid  
 
12 tis 19:00 Kvällsbön med praktisk bön. 
 
13 ons 11:00 11-kaffe Plus: ”I Indialand bak Himalayas rand”. Henrik Orrbeck. 
 
14 tor 18:00 Jesuskurs. 
 
17 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”Våra syskon förföljs - vad händer i världen?” 
    Presentation av Open Doors arbete för förföljda kristna.

   Andreas Reinhard berättar och predikar. 
    Eileen Nordangård. Nattvard. 
 
19 tis 19:00 Kvällsbön med nattvard och förbön. 
 
20 ons 11:00 11-kaffe. 
 
21 tor 18:00 Jesuskurs. 
 
24 sön 11:00 GUDSTJÄNST för alla åldrar. ”Be, så skall ni få”. Matt 7:7-11 
    Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson, Jan Nordbring. 
    Bygginformation. 
 
26 tis 19:00 Kvällsbön med Andreas Reinhard från Open Doors. 
 
27 ons 11:00 11-kaffe Plus: Sopplunch. 
 

28 tor 18:00 Jesuskurs. 
 
 
 
 
 
 

Pastorn har ordet! 
 

Ursäkta röran – Gud bygger om…. 
 
 
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald 
av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt 
husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som 
Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, på Sion 
lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där 
med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. 

1Pet2:4-7 

 
Som levande stenar i ett andligt husbygge – hur go är den då? När vi kommer 
till honom - Jesus Kristus – med det vi har, som dem vi är – då gör han oss till 
något vackert. Vi får en plats och blir del av något större, ett sammanhang 
som Gud själv bygger – Hans egen församling, eller kyrka.  
 
Gud har en fantastisk förmåga att se potential i det till synes förbrukade. Han 
kallar den mänskligt sett helt avsigkomne Mose till tjänst. Han låter profeten 
Jesaja komma med budskapet att något nytt är på gång, det spirar 
redan(Jes43:19) och så upprättar han på nytt förbundet med det fallna Israel. 
Samma bestämt hoppfulla kynne ser vi hos Jesus då han upprättar, manar 
och kallar alla i sig själv ofullkomliga, att följa honom.  
 
Andreas respons på matsäcken blev: Men vad förslår det? (Joh6:10) 
Och liksom Jesus aldrig tvekar inför pojkens fem bröd och två fiskar utan med 
glädje tar emot gåvorna och lyfter dem mot himlen, så tar han emot oss, med 
våra liv, erfarenheter, sprickor och potential. Omöjligt för människor är möjligt 
för Gud, sa han. (Luk18:27) 
 
Han som själv blev ratad av människor men utvald av Gud ser på oss med 
nådens ögon. Kanske ligger vi till synes som en förbrukad tegelsten i dammet 
och jorden bland rivningsmassorna av något som förut var vårt liv och stolthet. 
Men när vi kommer till honom, den levande hörnstenen, blir också vi till 
levande stenar i Guds andliga husbygge.  
 
Välkommen till Opalkyrkan! 
//Erik Wickstrand, pastor 

 
 



December 
 

 2 sön 11:00 GUDSTJÄNST: 1:a advent 
   Erik Wickstrand, Daniel Melkstam. Adventskör. 
 

 4 tis 19:00 Kvällsbön med nattvard och förbön. 
 

 5 ons 11:00 11-kaffe Plus: ”Det susar genom livets strid…” 
   Adventssånger med Erik Wickstrand 
 

 6 tor 18:00 Jesuskurs 
 

 9 sön 11:00 GUDSTJÄNST: Söndagsskolans julfest 
   Fredrik Möller, söndagsskolslärarna. Luciatåg med söndags- 
   skolan, barnkör från Opal och Åkered. 
 

11 tis 19:00 Kvällsbön med bibelsamtal. 
 

12 ons 11:00 11-kaffe. 
 

13 tor 18:00 Jesuskurs. 
 

16 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”Gud och mammon”. Matt 6:24 
   Erik Wickstrand, Tore Svensson, Jan Nordbring. Nattvard. 
 

18 tis 19:00 Kvällsbön med praktisk bön. 
 

19 ons 11:00 11-kaffe Plus: Julfest 
   Julandakt. Lotteri, risgrynsgröt mm. 
 

20 tor 18:00 Jesuskurs. 
 

23 sön 11:00 GUDSTJÄNST: Julens budskap 
   Fredrik Möller, Anna Fritzson. 
 

24 mån 23:00 JULBÖN: Sånger och betraktelse i julnatten. 
   Erik Wickstrand, familjen Nordbring. 
 

30 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”Gör er inga bekymmer”. Matt 6:25-34 
   Erik Wickstrand, Roland  Henrysson, Marie och Robert Hamlin 
 

28/12 – 1/1     Nyårsläger i Gullbranna 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 
 

 1 tis 19:00 Ekumenisk nyårsbön i Tynneredskyrkan. 
 

 2 ons 11:00 11-kaffe. 
 

 6 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”När visa mäns knän böjs”. 
   Fredrik Möller, Lars-Göran Andreasson, Hilda Green. Nattvard. 
 

 8 tis 19:00 Kvällsbön med nattvard och förbön. 
 

 9 ons 11:00 11-kaffe. 
 

10 tor 18:00 Jesuskurs. 
 

13 sön  11:00 GUDSTJÄNST för alla åldrar.”Döm, dummare, dömd?” Matt 7:1-5 
   Erik Wickstrand, Daniel Melkstam, Fanny Jähnke och 
   Johan Hultberg. 
 

Vecka 3  Ekumenisk bönevecka ”Låt ditt rike komma”. Se anslagstavlan. 
 

15 tis 19:00 Kvällsbön med bibelsamtal. 
 

16 ons 11:00 11-kaffe Plus: Påtamössor, armband och kort. 
   Våra grannar Kastanjen berättar om sin verksamhet. 
   Susanne Andrén. 
 

17 tor 18:00 Jesuskurs. 
 

20 sön 11:00 GUDSTJÄNST: ”Livets källa”. Joh 4:5-26; 39-42 
   Bengt Axelsson, Maria Nordbring, Jan Nordbring. 
 

22 tis 19:00 Kvällsbön med praktisk bön. 
 

23 ons 11:00 11-kaffe. 
 

24 tor 18:00 Jesuskurs. 
 

26 lör 17:00 Årsmöte 
 

27 sön 11:00 GUDSTJÄNST: Årshögtid 
   ”Varför, hur och vad” 

   Församlingsrådet. 
 

29 tis 19:00 Kvällsbön med nattvard och förbön. 
 

30 ons 11:00 11-kaffe Plus: Bilder från missionsarbete i Ukraina. 
   Bo Börjesson. 
 

31 tor 18:00 Jesuskurs. 


