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

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

Per-Eive Berndtsson, präst & föreståndare
035 – 14 41 83 per-eive@kornhill.se
Hans Lundaahl, präst
0709 – 41 55 41, hans@kornhill.se
Mikael Alsholm. präst
0733 – 221420, mikael@alsholm.se
Tom Bell, tf administratör
070 – 594 09 93, tom@kornhill.se
Elizabeth Fredriksson, adm.ass. och caféansvarig
076 – 818 37 12 elizabeth@kornhill.se
Tomas Nilsson, vaktmästare
035 – 14 41 85 tomas@kornhill.se
Ingrid Pettersson, värdinna
035 – 14 41 88 ingrid@kornhill.se
Majvi Alkass, ansvarig för barnverksamheten
0703 – 16 74 91 majvi@kornhill.se
Leif Emanuelsson, ordförande
0760 – 47 36 36 leifarne.emanuelsson@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.

Församlingsinformation

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.com
hans@kornhill.se
för att få hjälp med att hitta en grupp som passar!

Bibelstudier
Välkommen på bibelstudium, torsdagar kl.19.30 fram till och
med 23/5. Johannesevangeliet Bibelförklaring
Alla samlingar är öppna och det behövs ingen anmälan
Ansvarig och samordnare är Hans Lundaahl

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.
Församlingsbön
Välkommen till bönesamling varje tisdag kl. 18.00 19.00 i Kornhillskyrkans kyrksal.
Nytt swishnummer till caféet
Det finns nu ett separat swishnummer till
Kornhillskyrkans café: 123 069 07 92.
Kollekten och medlemsavgiften swishas även i
fortsättningen till 123 570 05 39. Vid medlemsavgift
glöm inte att skriva medlemsavgift + namn!
Styrelsens mejl: styrelsen@kornhill.se
Månadens bibelvers:
Våra barn ska också tjäna honom, och de ska få höra om
Herrens och Hans under. De kommande generationer ska
också få höra om vad Han har gjort för oss. (Psaltaren
22:31)
Be för:
- Familjer. Äktenskap och föräldraroll
- Guds kännbara närvaro vid olika samlingar
- Vårt eget hjärta. ”Herre rena mig med elden från
din Ande. Rena mig och gör mig mer lik dig….”
Viktiga datum
6/6 kl 11.00
11/8 kl 18.00

Ekumenisk bönesamling på
Hallandsgården
Bönesamling i Övraby

Förbönsgudstjänst den 11 maj kl 15.00
Kornhillskyrkans eritreanska grupp inbjuder till denna
förbönsgudstjänst med särskilt fokus på förbön för sjuka.
Hailachew Taye predikar
Gospelgudstjänst 12 maj kl 11.00
Med kören King Street Gospel från Hörby. Körledaren sedan
30 år tillbaka är Ingrid Åkesson som säger: Vårt namn har
dubbel betydelse. Vi håller till i EFS-kyrkan i Hörby som
ligger på kungsgatan, men det viktigaste är ju att vi går på
den väg som vår kung, Gud, vill. Jag är övertygad att det är
anledningen till att vi har så roligt och mår så bra
tillsammans i kören. King Street Gospel har som syfte att
genom sång och vittnesbörd sprida evangeliet om Jesus och
att få människor att känna glädjen i gospel.
Celebert besök från Etiopien 2-3 juni
Kornhillskyrkan gästas av Dawit Getachew med band, sju
professionella musikmissionärer och lovsångsledare från
väckelsen Etiopien! Bland mycket annat så undervisar Dawit
Getachew vid School of Jazz i Mekane Yesus Seminary.
Uppdraget sammanfattas med följande ord: Att nå unga med
evangeliet om Jesus Kristus, i Etiopien och vidare, genom
gospelmusiken och genom att tillbe Gud med kristna syskon
utöver världen.
Underlandet
för barn 3–10 år, med det nya materialet Skatten. För barn
under 3 år finns lekrum från vilket gudstjänsten kan höras.
Här ansvarar föräldrarna 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. Vårterminen börjar den
20 januari
Kornhill Youth
Varje fredag kl 19.00 för dig som går i årskurs 7 och uppåt.
Emil Nilsson är huvudledare och har du frågor kan du nå
honom på tel: 0733-520161. Info fås på:
http://www.kornhill.se/barn-ungdom/kornhillyouth eller på:
Facebook (fredagar på kornhill)

Återkommande samlingar:
kl 11.00

Gudstjänst
Hans Lundaahl

Lör 11 maj kl 15.00

Förbönsgudstjänst
Hailachew Taye från Eritrea

Sön 12 maj kl 11.00

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson &
King Street Gospel från
Hörby

Sön 19 maj kl. 11.00

Sön 26 maj kl 11.00

Gudstjänst
Mikael Alsholm
Gudstjänst med nattvard
Per-Eive Berndtsson

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 10.00

söndag

kl. 11.00

Öppen Bibelskola
Måndagar & Torsdagar kl 8.15-12.15

Maj-Juni
Tor 2 maj

Vandring genom Romarbrevet
Per-Eive Berndtsson

Mån 6 maj

Min böneväg
Mikael Alsholm

Tor 9 maj

Kristet helande
John Derneborg

Juni
Sön 2 jun

kl 11.00
kl 19.00

Sön 9 jun

kl 11.00

Gudstjänst
Hans Lundaahl
Bön & Lovsång
Dawit Getachew och musik/lovsångsteam från school
of Jazz Music - Etiopien
Skattengudstjänst
Per-Eive Berndtsson
Bibelskoleavslutning

Sön 16 jun kl 11.00

Gudstjänst
Birgitta Sjöström Aasa

Sön 23 jun kl 11.00

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson

Sön 30 jun kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
Per-Eive Berndtsson

Församlingsbön
Kvällsmässa
Bönesamling i
ungdomslokalen
Gudstjänst

Mån 13 maj Tro & liv
Mikael Alsholm
Tor 23 maj Mission i dag
Föreläsare från Ljus i Öster
Mån 27 maj Vägen in och ut ur utbrändhet
Åsa Thor
Mån 3 jun

Dawit Getachew och musik/lovsångsteam från school of Jazz
Music - Etiopien

Ingen öppen bibelskola 16/5 och 20/5.
”Tillbedjan är mer än att sjunga…. det är en livsstil. Det finns så
många som vill få oss att tro att livet inte har någon mening - att vi
finns här av en slump. Det är långt ifrån sant. Ingen av oss är
oplanerad. Faktum är att Gud skapade oss med ett specifikt och
underbart syfte. Det är att tillbe Honom och enbart Honom”
(Dawit Getachew)

2019

Sön 5 maj

tisdag
torsdag
söndag

Maj och Juni

Maj

