
Program söndagar/helgdagar 
 

Söndag 10:00  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 
 

Söndag 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 juni ledig helg, semester vecka 29-33  
 

Erik: semester vecka 27-31, ledig helg 24-25 augusti  
 

 

 

 

 

 
 
 

Program för Juni-Juli-Augusti 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 hösten 2019 och kyrkan kommer att 
ligga på nya Opaltorget. 
 
Våra anställda: 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                         Fredrik Möller                            Erik Wickstrand                

                                         Pastor, församlings-                   Pastor                                

                                         föreståndare 

Anslagstavlan 
 
 
 

                                                          
                                 25 – 30/6 UV-scoutläger ”Oslagbart” 
                                  Plats: Eds Herrgård, Bor. 
 
 
 
 

                                  4 – 7/7 Gullbrannafestvalen 
 
 
 
 

                            4 – 9/8 Tonårsläger ”Ung Tro” i Gullbranna 
 
 
 
 

Konfirmation till hösten:  
anmälan till Erik Wickstrand 

 
 
 
 

Sista helgen i september  
blir det invigning av Nya Opalkyrkan.  

Söndagen invigningsgudstjänst.  
Kjell Larsson m.fl.  
Mer info kommer. 

                       
 
 
 

 

 
 
 

 
 



Augusti 
 
 4 sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Strålande härlighet”.  2 Kor 3:9-18 
    Tony Larsdal, Daniel Melkstam, Hilda Green. 

 
 4 - 9        sön-fre     Tonårsläger ”Ung Tro 19” i Gullbranna     

 
 7 ons 11:00 11-kaffe. 

 
11 sön 10:00 GUDSTJÄNST 
    Erik Wickstrand, Helena Isaksson. Nattvard. 

 
14 ons 11:00 11-kaffe. 

 
18 sön 10:00 GUDSTJÄNST för alla åldrar 
    Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson, Jan Nordbring. 

 
20 tis 19:00 Kvällsbön med nattvard och förbön. 

 
21 ons 11:00 11-kaffe. 

 
25 sön 10:00 GUDSTJÄNST 
    Fredrik Möller, Tore Svensson. 

 
27 tis 19:00 Kvällsbön med bibelsamtal. 

 
28 ons 11:00 11-kaffe. 

 
29 tor 18:00 Jesuskurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorn har ordet! 
 

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens 

ljumma fläkt de fagra örtesängar… (Psalm nr201) 

 

Jag sitter på uterummet i trädgården, vabbande en sovande tvååring som mätte  

40,5 i temp för bara en stund sedan. Strax utanför står jordgubbarna och tulpaner  

i full blom och rabarbern prunkar som aldrig förr. Fåglarna kvittrar och det luktar  

jord och liv från trädgården. Samtidigt hopar sig åskmolnen från sydosten och  

solens strålar växlar plötsligt av mot regnsmatter mot vårt tak av kanalplast.  

Jag sitter torrt och säkert här inne, medan människor kommer springande förbi  

längs gatans trottoar för att försöka undvika att bli helt genomblöta. Så avtar lika 

plötsligt regnet, molnen spricker upp igen för en stund och solen tittar fram och  

torkar snabbt allt som inte ligger i skugga. Varför är livet såhär, växlande som 

årstiderna och vädret? Varför blandas glädje med sorg, liv med död, hälsa med 

sjukdom? Varför blir vissa blöta medan andra verkar klara sig undan allt sådant…  

Hur kan jag förhålla mig? 

 

I Predikarens tredje kapitel summerar författaren att det finns en tid för allt, i det 

ständigt skiftande livet. Han fortsätter; 

”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja  

ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.  

Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta  

livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda – det är en  

gåva från Gud.” (Predikaren 3:11-13) 

 

På inrådan från textförfattaren till inledningspsalmen vill jag därför tacka och  

prisa Gud i livets ljusa stunder, medveten om dess momentana existens, samtidigt  

som jag förlitar mig på Guds nåd och löfte att en gång få nå fram till den vän och  

det liv som aldrig vissnar mera. 

 

4.Allt kött är hö. Allt flyktar här, och snart förvissna gräsen.  

Hos dig allena, Herre, är ett oförgängligt väsen.  

Min ande giv det nya liv som aldrig skall förblomma,  

fast äng och fält stå tomma. 5.Då må förblekna sommarns  

glans och vissna allt fåfängligt. Min vän är min och jag  

är hans, vårt band är oförgängligt. I paradis han, huld och vis,  

mig sist skall omplantera, där intet vissnar mera. 

 

//Erik Wickstrand, pastor 
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Juni 
 
 2 sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Hjälparen kommer”’ 
   Fredrik Möller, Anna Fritzon. 

 
 4 tis 19:00 Kvällsbön med bibelsamtal. 

 
 5 ons 11:00 11-kaffe. 

 
 6 tor 18:00 Jesuskurs. 

 
 9 sön 10:00 GUDSTJÄNST för alla åldrar. Pingstdagen 
    ”Den helige Anden” 
    Söndagsskolans sommaravslutning. 
    Erik Wickstrand, söndagsskolan, Jan Nordbring. 

 
11 tis 19:00 Kvällsbön med nattvard och förbön. 

 
12 ons 11:00 11-kaffe. 

 
13 tor 18:00 Jesuskurs. 

 
16 sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Gud – Fader, Son & Ande” 
    Fredrik Möller, Daniel Melkstam. Nattvard. 

 
18 tis 19:00 Kvällsbön med bibelsamtal. 

 
19 ons 11:00 11-kaffe. 

 
23 sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Den högstes profet” 
    Erik Wickstrand, Helena Isaksson. 

 
25 – 30     tis-sön    UV-scoutläger ”Oslagbart”, Eds Herrgård utanför Bor. 

 
26 ons 11:00 11-kaffe. 

 
30  sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Kallelsen till Guds rike” 
    Fredrik Möller, Anna Fritzon, Hilda Green. 
 
 
 
 

Juli 
 
 3 ons 11:00 11-kaffe. 

 
 7 sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Förlorad och återfunnen” 
   Fredrik Möller, Tore Svensson. 

 
10 ons 11:00 11-kaffe. 

 
14 sön 10:00 GUDSTJÄNST: ”Att inte döma” 
   Fredrik Möller, Roland Henrysson, Jan Nordbring. 
   Nattvard. 

 
17 ons 11:00 11-kaffe. 

 
21 sön 10:00 GUDSTJÄNST:  
   ”En liten människas mod som leder till stor förvandling” 
   Barbro Gustafsson, Maria Nordbring, Marie och Robert 
    Hamlin. 

 
24 ons 11:00 11-kaffe. 

 
28 sön 10:00 GUDSTJÄNST 
   Mats Karlsson, Lars-Göran Andreasson. 

 
31 ons 11:00 11-kaffe. 
 
 
 
 


