Om du undrar över något, kan du ringa till
Kornhillskyrkan. Under dagtid är det störst
chans att vi är inne och kan svara.
Kursavgiften är 300 kr och betalas kontant
vid första kurstillfället. Kaffe/te, tilltugg vid
varje samling och allt material, ingår i priset.
Kurslokal är Kornhillskyrkan.

Läs gärna här under, om hur andra har fått
sina liv förvandlade genom att gå kursen
” P ersonlighetens Upprättelse ” .

Från utvärderingen av tidigare kurser:

Anmälan sker senast den torsdagen den 14
september 2017 genom anmälan via hemsidan eller att du skickar eller ringer in din
anmälan:
Kornhillskyrkan
Ålderstigen 7
302 59 HALMSTAD
Telefon: 035-144180
E-mail: info@kornhill.se
Hemsida: www.kornhill.se

Arrangörer för kursen är SENSUS Studieförbund i samarbete med Kornhillskyrkan, som är ansluten till
Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen, EFS, som är en självständig rörelse inom Svenska Kyrkan.

Skickas till:

Kornhillskyrkan
Ålderstigen 7
302 59 HALMSTAD

EFS verksamhet berör ca 50.000 människor över hela
landet. Pastorerna i EFS är även prästvigda enligt
Svenska Kyrkans ordning. EFS grundades 1856, startade
sitt arbete i Halmstad 1988 och köpte Johanneskyrkan
1989. Sommaren 2007 inköptes fastigheten Kornhill på
Vallås där verksamheten numera bedrivs. I samband med
dess om – och tillbyggnad 2011 ändrades också namnet
till Kornhillskyrkan

Personlighetens
Upprättelse
Hösten 2017

Som människa drabbar livet mig på olika

Vi börjar kursen tisdagen den 20/9 2016.

sätt. Varje människa har upplevt många

Varje samling kommer att börja med fika,

positiva saker i sitt liv, men livet innehåller

därefter sjunger vi några lovsånger, följt

också en hel del svårigheter.

av undervisning. Samlingen avslutas
med att var och en erbjuds personlig för-

Jag kanske har blivit missförstådd, orätt-

bön eller ett personligt själavårdssamtal,

vist behandlad, misshandlad, sjuk, utar-

av utbildade själavårdare/förebedjare.

betad, deprimerad, eller har jag kanske

Medverkande:

ett antal misslyckanden bakom mig? Du

Per-Eive Berndtsson
Präst i Kornhillskyrkan

kanske har försökt lämna dessa saker
bakom dig, men det är som om dessa sa-

Anita Barker Andersen

ker sitter fast och inte vill släppa taget.

Själavårdare & författare

Om du vill tag i dessa sakerna, finns det

Dessutom deltar ett antal utbildade
förebedjare och själavårdare

nu en möjlighet.

I kursen ” Personlighetens Upprättelse ”
kommer vi att fokusera våra blickar och

förväntningar på en god Gud, som vill
hela oss från alla de negativa händelserna i våra liv, som kanske har skapat sår,
rädslor, besvikelse, brist på självförtroende, som bäddar för många fysiska sjukdomar. Känner du igen dig, tveka inte att

gå kursen, anmäl dig nu!
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Kursen Personlighetens Upprättelse har
skapats i Kornhillskyrkan och ca 50 kurser har arrangerats i Halmstad sedan
1996. Kursen finns nu på ytterligare tio
orter i södra Sverige, och fler är på gång.

