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Kornhillskyrkan vill vara  
en växande gemenskap där människor: 

-möter Guds rikes närvaro
-byggs upp i tro och hälsa

-utrustas till lärjungaskap och tjänande.

Johanneskyrkan startades som en pionjärförsamling 1988. Idag har 
församlingen ca 185 medlemmar och har ca 300 regelbundet åter-
kommande gudstjänstbesökare.  I samband med att församlingen 
köpte byggnaden Kornhill i stadsdelen Vallås, flyttades all verksam-
het dit. Under hösten 2011 byggdes en stor kyrksal och nya försam-
lings-  barn- och ungdomslokaler. I samband med detta ändrades 
namnet till Kornhillskyrkan. Vår önskan är att Kornhill skall vara en 
mötesplats för alla generationer, som innefattar: Församlingsliv, 
boendegemenskap, gemensamma måltider, bibelskola, konferenser, 
rehab, kurser, café, bönecenter, secondhandverksamhet… Idag bor 
ett 90-tal personer, med mycket varierande bakgrund från många 
olika länder, på Kornhill
 
Ett fokus på fördjupande relationer i smågrupper och evangelisa-
tion/mission har funnits med i visionen från församlingens start, 
liksom att träna och utrusta människor för tjänst i Guds rike. Som en 
del av denna vision har tjugofyra påskkonferenser, med flera hundra 
deltagare, anordnats årligen. Genom åren har församlingen och 
bibelskolan sänt iväg över 40 personer för heltidstjänst i Guds rike. 
Kornhillskyrkan stöder missionsarbete i flera olika länder.  Om man 
med några ord ska försöka beskriva vad det är för kyrka som inbju-
der till den här bibelskolan så kan man säga att:

Kornhillskyrkan är 
en evangelisk-luthersk, karismatisk, sökarorienterad, smågrupps-
baserad kyrka som är ansluten till EFS som är en självständig 
rörelse inom Svenska kyrkan. 

Kornhillskyrkan är också en del av nätverket New Wine, -en förnyel-
serörelse som finns i 22 länder som startades av David Pytches, biskop 
i den Anglikanska kyrkan.

Ansökan
Om du har frågor eller är intresserad av att anmäla dig till Bibelskolan 
kan du ringa, maila eller skriva till Kornhillskyrkan. Du kan också ringa 
till eller Per-Eive Berndtsson 035-395 55, 0733-122221 eller Jasmine 
Ytterstedt 0704–41 62 23, så sänder vi över en ansökningsblankett. Du 
kan också gå in på vår hemsida och ladda ner en ansökningsblankett. 
Om du vill vara säker på att få ett rum på vårt internatboende bör du 
anmäla dig före den 1 juni.

Kornhill   Ålderstigen 7   302 59 Halmstad
Tel: 035-14 41 80

e-post: info@kornhill.se  /  www.kornhill.se

Jag valde Kornhills bibelskola för att den låg 
i min favoritstad och när jag började så kom 
jag in i en härlig gemenskap tillsammans 
med andra människor.
Bibelskolan har gett mig en större förståelse 
av hur det verkligen är att ha en relation 
med Gud. Jag har fått lära känna mig själv 
och jag har förstått hur levande och relevant 
Bibeln är. Men det bästa bibelskola är nog 
ändå gemenskapen och att få utvecklas i 
sina gåvor. 

 

Jag kom till tro ganska sent i livet.  Innan 
min omvändelse var mitt liv ganska stökigt. 
Efter att ha jobbat en tid i Svenska kyrkan 
kände jag att jag ville komma närmare Jesus 
och därför ville jag gå på bibelskola. Tiden 
på Kornhill har verkligen varit omvälvande. 
Undervisningen har varit ”kanon”. Jag har 
lärt mig massor om Bibeln samtidigt som jag 
har utvecklats personligen och viktigaste av 
allt; jag har kommit närmare Jesus. 

När jag fick en större längtan efter Gud 
ledde det också till att jag ville lära mig mer 
av Guds ord. Bibelskolan har hjälpt mig att 
få en vidare och mer sann bild av Gud. Jag 
har också fått upptäcka och praktisera mina 
gåvor. Kornhills bibelskola är i mina ögon 
både rolig och äkta

Jennifer Claesson 22 år

“Den kristna tron är uppenbarad i Skriften, belyst i traditionen, levandegjord 
i den personliga erfarenheten och bekräftad av förståndet” (John Wesley)

Vi vill utrusta dig för framtiden
genom att förmedla:

Kunskap, gemenskap, hälsa,
vägledning och praktik i en

multikulturell miljö

Andreas Hidland 20 år

 Varför går du på Kornhills Bibelskola?

Henrik Åback 44 år 

Framtiden tillhör oss



Kornhills bibelskola
En del kommer till Halmstad för att njuta av Sveriges finaste strän-
der, andra kommer hit för att gå bibelskola.  Att gå bibelskola kan 
och kommer sannolikt att förändra ditt liv.  Att ge Gud en termin 
eller två av sitt liv är en investering för framtiden. Det du lär dig 
under bibelskolan bär du med dig hela livet.  
 
Kornhills Bibelskola som nu börjar sitt fjortonde läsår, är förlagd 
mitt i en levande församling och kan ändå erbjuda internatboende. 
Både svenska och internationella föreläsare undervisar varje vecka 
och skolan har en bra blandning av teori och praktik. Med alla 
dessa bitar blir det här en unik utbildning i Sverige. 
 
I Bibelskolan ligger tonvikten på att fördjupa sig i grunderna i den 
kristna tron, men också att lära känna sig själv, upptäcka sina 
personliga gåvor och börja lära sig hur man använder dem. Bibel-
skolan är på två terminer men du kan välja att gå bara en om du 
vill.  Undervisningen är i huvudsak förlagd måndag - fredag mellan 
kl 08.15-12.15. 

Höstterminen 2017:
Hösten kommer att fokusera på att du ska få en god relation med 
Gud, lära dig förstå Bibeln och hur en församling är tänkt att fung-
era. Du kommer också att lära känna dig själv bättre, upptäcka 
dina gåvor och lära dig fungera i dem. Kursen Personlighetens 
Upprättelse är en viktig del i undervisningen 

Vårterminen 2018:
Under våren vill vi utrusta dig för lärjungaskap.  Du får lära dig 
att tyda den tid vi lever i och du får kunskap och verktyg att finna 
Guds väg för dig in i framtiden. Även denna termin har själavård 
och personlig utveckling en viktig plats.

På vår hemsida; www.kornhill.se kan du få
detaljerad information om kursupplägg mm

Här är några av de lärare du möter på Bibelskolan

Fasta lärare på bibelskolan är Per-Eive Berndtsson, Jasmine Ytter-
stedt och Hans Lundaahl som är anställda i Kornhillskyrkan.
 
Svenska och utländska gästföreläsare med praktisk erfarenhet av 
evangelisation, mission, ledarskap, församlingsbyggande, apologe-
tik, bibelförståelse, helande och profetisk tjänst, gästar bibelskolan 
varje vecka.
 
Förutom de du ser på bild kommer bland annat följande föreläsare 
att medverka under kursen: Jan Sköld, LarsOlov Ericsson, Reine 
Jansson, Tomas Seidal, Hans Wolfbrandt, Robert Södertun, Ingemar 
Andersson, Tommy Kjellman, Pär Alfredsson, Ingemar Josefsson och 
Christian Brenning.

Varför skall man gå Kornhills bibelskola?
Kanske för att du:
• Vill få en gedigen bibelkunskap
• Skall bli ännu bättre på att vara dig själv – fullt ut! 
• Vill rustas för en spännande framtid.
• Varje vecka vill undervisas av kompetenta gästföreläsare från  
 hela kristenheten
• Skall upptäcka och fungera i de gåvor som Gud gett dig
• Vill leva mitt i en pulserande församling
• Vill bo i en boendegemenskap (valfritt)
• Vill bo nära Sveriges bästa sandstränder.
 
För vem?
Du bör vara minst 19 år. Det krävs inga speciella förkunskaper 
för att gå Kornhills bibelskola. Genomförd gymnasieutbildning är 
önskvärd men inte ett krav.  

Kurstider:
Höstterminen 2017 startar den 28 augusti och slutar den 15 de-
cember. Höstlov vecka 44 (30/10-3/11). Vårterminen 2018 startar 
den 8 januari och slutar den 25 maj. Sportlov vecka 8 (19-23/2). 
Påsklov 2-6/4. Dessutom tillkommer några ytterligare lovdagar. 
Som en del av den obligatoriska undervisningen ingår Kornhillskyr-
kans påskkonferens den 29/3-1/4. Dessutom planeras en missions/
studieresa (prel.) under höstterminen 2017.

Boende mm:
Kursdeltagarna ordnar själv med mat och logi. Vi erbjuder dig att 
hyra ett av våra studentrum på Kornhill.  För ansökan och hyres-
villkor: Se vidare på vår hemsida! 

Ekonomi mm:
Bibelskolan är en samverkanskurs med Hjälmareds Folkhögkola, 
Alingsås. Detta innebär att studierna vid bibelskolan blir helt 
avgiftsfria för dig som kursdeltagare. Kostnader beräknas dock till-
komma för läromedel, försäkring och ev missionsresa/studieresa. 
Dessutom är bibelskolan bidragsberättigad för CSN Studiebidrag. 
Läs vidare om detta på CSN:s hemsida!

Kornhills BibelSkola -  En bibelskola mitt i en pulserande församling

Välkommen till Kornhills Bibelskola 2017-2018

Per-Eive Berndtsson

Stefan Börjesson
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Hans Lundaahl
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John Derneborg

Jasmine Ytterstedt

Rickard Lundgren
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Hans Weichbrodt

Marcus Olsson

Birgitta Sjöström Aasa
Framtiden tillhör oss som känner Herren


