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
0733 - 12 22 21 per-eive@kornhill.se
Hans Lundaahl, präst
0709 – 41 55 41, hans@kornhill.se
Tom Bell, tf administratör
070 – 594 09 93, tom.bell.halmstad@gmail.com
Elizabeth Fredriksson, adm.ass. och caféansvarig
076 – 818 37 12 elizabeth@kornhill.se
Tomas Nilsson, vaktmästare
070 - 257 90 25 tomas@kornhill.se
Ingrid Pettersson, värdinna
070 - 302 45 45 ingrid@kornhill.se
Helena Lindberg, ansvarig för barnverksamheten
070 - 294 19 30 lindberg.fam@telia.com
Leif Emanuelsson, ordförande
0760 – 47 36 36 leifarne.emanuelsson@gmail.com
Styrelsens mejl: styrelsen@kornhill.se

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
16 grupper. Du som ännu inte är med i någon
smågrupp, men vill vara med, kontakta någon av PerEive & 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!

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

Månadens bibelvers
Men om mitt folk, det som är uppkallat efter mittnamn,
ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och
omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra
det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa
bot åt deras land. Så skall nu mina ögon vara öppna
och mina öron ge akt på vad som beds på denna
plats. Och nu har jag utvalt och helgat detta hus för
att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon
och mitt hjärta ska vara där alltid. 2 Krön 7:14-16
Herre Jesus vi ber:
för den kommande böneveckan v. 12 (15–22/3)
- oavbruten bönekedja hela veckan.
- fördjupad enhet i Kristi kärlek bland oss och Kristi
kropp i Halmstad
för Påskkonferensen på Kornhill
- talare, deltagare och frivilliga arbetare (Kol 3:22-23)
- praktiska saker som behövs vid olika samlingar
- stark närvaro av den Helige Ande
- förnyelse bland sitt folk
Bön
Giv mig o Jesus mer av ditt sinne
Gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild. Giv mig mer
kärlek, mod att försaka, djupt i mitt hjärta prägla din
bild.
Viktiga datum:
15/3 kl 17:00 Kick off för gemensam Sverigebönevecka i Kornhillskyrkan.
15 - 22/3
Dygnet runt–bön, Gerekegården,
Kyrkogatan 9
Avslutas 22/3 kl 17 i Pingstkyrkan

Församlingsbön
Välkommen till bönesamling varje tisdag kl. 18.00 19.00 i Kornhillskyrkans kyrksal.
Swishnummer till caféet
Det finns 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!
Församlingsmöte
Lördagen den 7 mars kl. 9.30 är det församlingsmöte.
Vi kommer att ha fokus på organisationsplanen.
Styrelsen bjuder på frukost.
Underlandet
för barn 3–10 år, med materialet Skatten. För barn
under 3 år finns lekrum från vilket gudstjänsten kan
höras. Här ansvarar föräldrarna för sina barn.
Salt-gudstjänst den 8 mars. Efter den är det en
föräldraträff om tro. Barnpassning planeras.
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.
Kornhill Youth
Varje fredag kl 19.00 för dig som går i årskurs 7 och
uppåt.
Den 13 mars är det Taste, ett ekumeniskt
ungdomsmöte på Kornhill. KY tillsammans med de
andra kyrkornas ungdomsgrupper kommer att ha en
kväll tillsammans

Sön 8 mar

kl. 11.00

kl 11.00

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson
SALT-gudstjänst
Jennifer Nilsson
Efter gudstjänsten är det
föräldraträff om tro.

Fre 13 mar

Ekumeniskt
ungdomsmöte
på Kornhill

Sön 15 mar kl 11.00

Gudstjänst
Hans Lundaahl

Sön 22 mar kl. 11.00

Gudstjänst
Mikael Alsholm

Sön 29 mar kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
Per-Eive Berndtsson

April
Sön 5 apr

kl 11.00

Gudstjänst
Hans Lundaahl

Påskkonferens 9 - 12 april
Sön 12 apr kl 11.00

Gudstjänst
Per-Eive Berndtsson

Sön 19 apr kl 11.00

Gudstjänst
Marie-Louise Nilsson

Sön 26 apr kl 11.00

Gudstjänst
Hans Lundaahl

tisdag

kl. 18.00

Församlingsbön

torsdag

kl. 18.00

Kvällsmässa

söndag

kl. 10.00

söndag

kl. 11.00

Bönesamling i
ungdomslokalen
Gudstjänst

Välkommen till påskkonferens 2020
Temat är ”tills jag kommer" och har fokus på
hur vi i ljuset av korset och den tomma
graven, ska leva ett friskt andligt liv i den
yttersta tiden.
Konferensen börjar torsdagen den 9 april kl
20.00 följt av två hela dagar; långfredagen
och påskafton. Konferensen slutar avslutas
med gudstjänsten på påskdagen kl 11.00.
Bland de medverkande i år finns:
Paul Harcourt, London
Jan Sturesson, Billeberga
Pär Alfredsson, Öckerö
Jeanette Alfredsson, Öckerö
Mikael Rastas, Lund
Anna Backman-Bister, Eskilstuna
Reine Jansson, Halmstad
Alla samlingar för barn, tonåringar och vuxna
är öppna och kräver ingen föranmälan, men
vill du äta lunch eller middag så måste du
föranmäla via hemsidan.

2020

Sön 1 mar

Mars och April

Återkommande samlingar:

Mars

