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Församlingsinformation

Smågrupper
I Kornhillskyrkan arbetar vi med smågrupper,
hemgrupper och cellgrupper. För närvarande har vi
ca 20 grupper. Du som ännu inte är med i någon
smågrupp, men vill vara med, kontakta någon av
Per-Eive & Kerstin Berndtsson eller Hans Lundaahl:
per-eive@kornhill.se
kerstin.e.berntsson@gmail.se,
hans@kornhill.se
för att få hjälp med att hitta en grupp som passar

Kvällsmässa
Varje torsdagskväll är det veckomässa, som följs av kvällsmat
eller kvällsfika. Det är ett utmärkt tillfälle att träffas till gemenskap
med Gud och människor.

Per-Eive Berndtsson, präst & föreståndare
035 - 14 41 83 per-eive@kornhill.se
Hans Lundaahl, präst
0709 – 41 55 41, hans@kornhill.se
Jasmine Ytterstedt. ungdomspastor
073 - 325 59 52 jasmine@kornhill.se

Nytt swishnummer till caféet
Det finns nu ett separat swishnummer
Kornhillskyrkans café: 123 069 07 92.

Carina Viktorsson, chefsadministratör
0760-14 41 89, carina@kornhill.se
Elizabeth Fredriksson, administratörsassistent och
caféansvarig
076 - 818 37 12 elizabeth@kornhill.se

"Friskvård för er parrelation"
Lördagen den 27 januari med början kl 9.00 kommer vi att ha en
heldag på Kornhill med temat "Friskvård av er parrelation". Vi får
besök av två par från Ängelholm som kommer att leda oss
igenom dagen med PREP-materialet som grund. Mer
information om PREP finns på www.prep.se Dagen ordnas av
Kornhillskyrkan och Gullbranna frikyrkoförsamling. Mer
information kommer.

Låt oss be för:
- rätt ny präst präst för Kornhillskyrkan
- utgjutelse av nådens och bönens ande över oss
- väckelse hos oss själva som i sin tur påverkar
Guds församling

Tomas Nilsson, vaktmästare
035 - 14 41 85 tomas@kornhill.se
Ingrid Pettersson, värdinna
035 - 14 41 88 ingrid@kornhill.se

Månadens bibelvers
Och över Davids ätt och Jerusalems invånare skall
jag utgjuta en bönens och nådens Ande. De ska se
upp till mig som de har genomborrat…
Sak 12:10

Kornhillskyrkan vill vara en växande
gemenskap där människor:
 möter Guds rikes närvaro
 byggs upp i tro och hälsa
 utrustas till lärjungaskap och
tjänande
Ålderstigen 7
302 59 Halmstad
Tel 035 – 14 41 80

Swish 123 570 05 39
Bg: 5423 - 5023
www.kornhill.se

Majvi Alkass, ansvarig för barnverksamheten
070 - 316 74 91 majvi@kornhill.se
Tomas Seidal, ordförande
070-733 25 60, ht.seidal@gmail.com

Kornhillskyrkan är ansluten till Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, EFS, som är en
självständig rörelse inom Svenska kyrkan.
Lokalt verkar EFS i många former.
Kornhillskyrkan,
fungerar
som
en
självständig, icke-territoriell, gudstjänstfirande
församling inom Svenska kyrkan.

till

Kollekten swishas även i fortsättningen till 123 570
05 39.

Böne- och fastestafett
Under tiden 8 januari till 14 februari kommer vi
återigen att ha böne- och fastestafett. Hoppas att
du vill vara en av dem som är med och ber och
fastar för Guds rikes utbredande i Halmstad och
världen!. Skriv upp dig i så fall på listan som finns i
foajén eller hör av dig till Kornhills expedition med
ett mail så sänder vi en länk till dig om vilka dagar
som är lediga!

Bönesamling
Välkommen till bönesamling varje tisdag kl. 19.00 - ca 20.30 i
Kornhillskyrkans kyrksal.
Bönedag för församlingen
Lördagen den 13 januari mellan kl 10.00 - 16.00 har vi en
bönedag för församlingen. Kom och var med hela eller delar av
dagen.

Helanderum
I samband med Bön & Lovsång i Kornhillskyrkan 4/2, 4/3 och 6/5
kl. 17.30 kommer vi att erbjuda ett "Helanderum". Det innebär att
den som vill ha personlig förbön till ande, själ och kropp är
välkommen mellan 17.30 - 18.45, så kommer förebedjare att
betjäna dig.
Årsmöte
Onsdagen den 14 februari kl. 18.00 har församlingen sitt
årsmöte. Vi börjar med kvällsfika/kvällsmat.
Underlandet
för barn 4–10 år. Vårterminen börjar den 21 januari. För barn
under 4 år finns lekrum från vilket gudstjänsten kan höras. Här
ansvarar föräldrar för sina barn.
.
Josua
är för dig som är 11–14 år. Vi samlas inne i ungdomslokalen.
Går ut samtidigt med Underlandet om ingen annan information
ges. Vi har vår egen gudstjänst, på vårt eget sätt, med vår egen
ledare.
KornhillYouth
Varje fredag kl. 19–22. Alla ungdomar från 13 år och uppåt är
välkomna.

Januari

kl. 10 - 16

Gudstjänst
Jasmine Ytterstedt
Församlingens bönedag
Bön för inför

VARJE:
tisdag
torsdag
söndag

kl.19.00
kl. 18.00
kl. 10.00

söndag

kl. 11.00

2018
Sön 14 jan

Sön 21 jan

kl 11.00

kl 11.00
kl 18.00

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson

Gudstjänst med nattvard
Per-Eive Berndtsson
Ekumenisk bön & Lovsång

Lör 27 jan

kl 9.00

"Friskvård för er parrelation"
heldag

Sön 28 jan

Kl 11.00

Gudstjänst
Yoseif Yohannes

kl 11.00
kl. 17.30

kl. 19.00

Sön 11 feb

Ons 14 feb
Sön 18 feb

Sön 25 feb

kl 11.00

kl. 18.00
kl 11.00

kl 11.00

Bön & Lovsång i vår
I vår börjar vi med Bön och Lovsång en gång i månaden
på söndagskvällarna.
Den 21 januari kl 18.00 Ekumenisk Bön & Lovsång i
Immanuelskyrkan.
Den 15 april kl. 18.00 Ekumenisk Bön & Lovsång i S:t
Nikolai kyrka
Den 4 februari kl 19.00 Bön & Lovsång i Kornhillskyrkan
- Richard Lundgren.
Den 4 mars kl 19.00 Bön & Lovsång i Kornhillskyrkan Hans Weichbrodt
Den 6 maj kl 19.00 Bön & Lovsång i Kornhillskyrkan.

Presentation:

Februari
Sön 4 feb

Församlingsbön
Kvällsmässa
Bönesamling i
ungdomslokalen
Gudstjänst

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson
Helanderum
Möjlighet till personlig
förbön
Bön & Lovsång
Richard Lundgren

Yosief Yohannis är en svensktalande pastor som leder
den eritreanska församlingen i Göteborg. Han predikar
söndagen den 28 januari kl 11.00.
Richard Lundgren är missionär och pastor i
Equmeniakyrkan. Han arbetar också med
missionsorganisationen "Gå ut mission" som han har
grundat. Han talar på Bön & Lovsång den 4 februari kl
19.00

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson

Ekumeniska böneveckan 15-21 januari
Måndag 15/1 kl 19.00

Harplinge kyrka

Församlingens årsmöte

Tisdag 16/1 kl 19.00

Kornhillskyrkan

Onsdag 17/1 kl 18.30

Pingstkyrkan

Gudstjänst med nattvard
Per-Eive Berndtsson
Gudstjänst
Hans Lundaahl

Torsdag 18/1 kl 18.00

Frälsningsarmén

Fredag 19/1 kl 10.00

Katolska kyrkan

Söndag 21/1 kl 18.00

Immanuelskyrkan
Ekumenisk gudstjänst
Insamling till Open Doors.

2018

Lör 13 jan

kl 11.00

Januari och Februari

Sön 7 jan

Återkommande samlingar:

