Program söndagar/helgdagar
Söndagar

10:00

Gudstjänst samt söndagsskola från 4 år

Program måndag-söndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Söndag

10:30-14:00

Öppen kyrka (ej v 25 – v 33)

18:00-19:00

Barnkör, förskoleklass och uppåt (udda veckor)

19:00-20:00

Kvällsbön

11:00

11-kaffe Plus eller 11-kaffe

16:00-18:00

Bön för kvinnor på arabiska

18:30

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

14:00-18:00

Läxhjälp

18:00

Jesuskurs

18:30-20:30

Fredagsklubben för åk 4-6 (jämna veckor)

19:00-23:00

Tonår för åk 7 och uppåt

17:00

Bön på arabiska

Program för Juni-Juli-Augusti 2022

Kontakta oss
Pastor

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

Pastor

Rickard Berle, rickard.berle@opalkyrkan.se
Tele: 070-738 57 51

Ungdomsledare

Lina Wernmyr, lina.wernmyr@opalkyrkan.se
Tele: 070-018 97 65

Besöks- och Postadress Opaltorget 7
421 64 V FRÖLUNDA
Leveransadress

Zirkongatan 13
421 64 V FRÖLUNDA

Telefon

031-45 18 39

Bankgiro

5306-3517

Web

www.opalkyrkan.se

Swish

123-040 37 90

Ledigheter:
Erik: 25-26 juni ledig helg, v 29-33 semester
Rickard: 18-19 juni ledig helg, v 26-30 semester, 27-28 augusti ledig helg
Lina: 25-26 juni ledig helg, v 27-31 semester, 20-21 augusti 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.

Vecka 24 och 25 sommarlovsaktiviteter
11-Kaffe onsdagar kl 11:00 hela sommaren

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.

UV-scoutläger 28/6-3/7 i Sjöbol, Mullsjö
7/7-10/7 Gullbrannafestivalen

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 230 medlemmar.
Vår nya kyrka på Opaltorget invigdes i november 2019.
Våra anställda:

Tonårsläger 7/8-12/8 i Gullbranna
17-18 september församlingshelg:
Medverkande: Pastor Mattias Martinsson
Erik Wickstrand
Pastor, församlingsföreståndare

Lina Wernmyr
Ungdomsledare

Rickard Berle
Pastor

11-kaffe Plus sker i samarbete med

Augusti

En vision för hela livet

3

ons 11:00

11-Kaffe

7

sön 10:00

GUDSTJÄNST
Tony Larsdal, Caroline Löfgren.

7-12

Tonårsläger i Gullbranna.

10 ons 11:00

11-Kaffe

14 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Goda förvaltare”
Rickard Berle, Anna Fritzson.
Nattvard.

17 ons 11:00

11-Kaffe

21 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Nådens gåvor”
Rickard Berle, Daniel Melkstam. Hilda Green.

23 tis

Kvällsbön

19:00

24 ons 11:00

11-Kaffe

26 fre

Tonår

19:00

28 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Tro & liv”
Söndagsskolan startar.
Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson.

30 tis

Kvällsbön

19:00

31 ons 11:00

11-Kaffe Plus: ”Ett levande konstverk”,
Konstnär Julie Karlsson.

Opalkyrkans frikyrkoförsamling har en gemensam vision, dvs en längtan om hur vi
som församling, alla tillsammans men också var & en, vill eller förväntas leva ut.
Visionen är att vi vill ”göra Jesus känd, älskad & efterföljd”. Min fråga inför sommaren
blir: Hur lever vi som församling gemensamt ut en sådan vision? Hur lever du som
medlem ut den visionen, med och i ditt liv?
Visioner består ofta av stora men få ord, nedkokta och koncentrerade till sin yttersta
betydelse. Ibland så sprängfyllda av innehåll och mening, att orden, även om de är
fina, knappt går att använda in på det vanliga vardagslivet.
Nä men, säger någon, visionen gäller väl mer pastorerna och styrelsen? Kanske
inriktningen på våra verksamheter…men inte oss alla var en, eller? Pastorn svarar:
Jodå, den gäller oss alla, var och en. Liksom kroppen har många lemmar men är en
kropp, skriver Paulus (Rom12:3-5), har församlingen många medlemmar men är en
kropp. Summan av oss alla är församlingen. Och Jesus säger:
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det
duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens
ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter
man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.
På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen.” (Matt5:13-16)
Vi är tillsammans jorden salt och ljus. Du är jordens salt och ljus. Inte som ensam
bärare av det, men definitivt kallad att leva ut det med ditt liv, såväl innanför som
utanför kyrkans väggar.
Kanske att du nu känner som sångförfattaren: ”Herre, vad tänkte du på när du kallade
mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig?”
Ja, ibland kan man få prestationsångest för mindre. Men Jesus förlöser den ångesten
med sina ord: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”(Joh15:5) Så avslutas
kapitel 15 i Johannesevangeliet med löftet om Hjälparen. Den heliga Ande som alla
troende skulle komma att få.
Känner du att du kommer tillkorta inför vår gemensamma vision eller kanske rent
allmänt som Jesu lärjunge och kristen i stort? Mötet med Jesus förändrar det och hans
kärleks kraft kan förvandla hela dig, blåsa nytt liv och tända en ny eld inom dig. Min
hälsning inför sommaren är att mitt i vila och ledighet också ta den där tiden att söka
Gud, på konferens eller i stillhet. För han som har kallat dig att följa har inte lämnat dig
ensam, utan vill också fylla dig med kärlek, kraft och framtidstro.
Jag önskar dig en välsignad sommar!
//Erik Wickstrand, pastor & församlingsföreståndare

Juni
1

Juli

ons 11:00

11-Kaffe

18:30

Mini-UV och UV-scout

2

tor

18:00

Jesuskurs

3

fre

19:00

Fredagsklubb och Tonår

5

sön 10:00

7

tis

8

ons 11:00

9

tor

19:00

11-Kaffe Plus: ”Sex laxar i en laxask”, Erik Wickstrand.
Mini-UV och UV-scout

18:00

Jesuskurs

19:00

GUDSTJÄNST för alla åldrar: ”Gud: Fader, Son och Ande”
Söndagsskolans avslutning.
Rickard Berle, Helena Isaksson.
Kvällsbön

15 ons 11:00

11-Kaffe

19 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Vårt dop”
Erik Wickstrand, Caroline Löfgren. Lina Wernmyr.
Nattvard.

22 ons 11:00

11-Kaffe

26 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Den högstes profet”
Rickard Berle, Anna Fritzson. Jan Nordbring.

28/6 – 3/7

UV-scoutläger i Sjöbol, Mullsjö

29 ons 11:00

sön 10:00

GUDSTJÄNST
Tony Larsdal, Daniel Melkstam.

6

ons 11:00

11-Kaffe

10 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Att inte döma”
Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson.

13 ons 11:00

11-Kaffe

17 sön 10:00

GUDSTJÄNST: ”Sänd mig”
Erik Wickstrand, Isak Berndtsson. Hilda Green.
Nattvard.

20 ons 11:00

11-Kaffe

24 sön 10:00

GUDSTJÄNST
Caroline Löfgren, Noa Ekstener.

27 ons 11:00

11-Kaffe

31 sön 10:00

GUDSTJÄNST
Mats Karlsson, Helena Isaksson.

Kvällsbön

18:30

12 sön 10:00

14 tis

GUDSTJÄNST: Pingstdagen
Erik Wickstrand, Noa Ekstener.
Församlingsinformation.

3

11-Kaffe

