
 

Januari och februari 2022 

”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska 

lära oss sina vägar så att vi kan vandra på Hans stigar.” - Mika 4:2 
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Temaserie 

Gud:  Vem är Han egentligen? 

Vi har förmånen att få börja året med 

att ställa in blicken på Gud! Vem är 

Gud? Det är en stor fråga som vi ald-

rig kommer kunna besvara fullständigt. 

Vi vill emellertid ägna den här tiden åt 

att tala om Honom, vem Han är och 

vad Han säger om sig själv. 

I Bibeln hittar vi många namn på Gud 

och alla talar på sina sätt om vem  

Han är. I den här serien kommer vi 

zooma in på förbundsnamnen, de 

namn som är kopplade till Gudsnam-

net ”HERREN” eller ”Jahve” på hebre-

iska. Vi vill vara en församling som känner vår Far.  Att vi vet vad som karaktäri-

serar Honom och därmed också Hans folk!  

”Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." Jesus sva-

rade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Fi-

lippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss 

Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag 

talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är 

hans verk.” - Matteusevangeliet 14:8-10 

 

2/1 ”Jag Är den Jag Är”    9/1 ”Herren vår försörjare”    16/1 ”Herren vår  

läkare”    23/1 ”Herren vårt baner/seger”    30/1 ”Herren vår frid”     

6/2 ”Herren vår rättfärdighet”    20/2 ”Herren är min herde”    27/2 ”Herren 

är närvarande” 



 

Januari 

 2/1 kl 11.00 Gudstjänst - Zege Solomon 

 - Tema: ”Jag Är den Jag Är” 

 9/1 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan 

Wolfbrandt  

 - Tema: ”Herren vår försörjare” 

 13/1 kl 18.30 Torsdagsmässa - Hans Lundaahl 

 16/1 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Herren vår läkare” 

 23/1 kl 11.00 Gudstjänst - Hans Lundaahl 

 -  Tema: ”Herren vårt baner/seger” 

 27/1 kl 18.30 Torsdagsmässa - Jonatan Wolfbrandt 

 30/1 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Herren vår frid” 

Februari 

 6/2 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Reine  

Jansson 

 - Tema: ”Herren vår rättfärdighet” 

 10/2 kl 18.30 Torsdagsmässa - Hans Lundaahl 

 13/2 kl 11.00 Gudstjänst - ungdomarna ansvarar 



 

Smågrupper   Kornhill Youth 

 17/2 kl 19.00 Årsmöte för Kornhillskyrkans medlem-

mar 

 20/2 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Herren är min herde” 

 24/2 kl 18.30 Torsdagsmässa - Jonatan Wolfbrandt 

 27/2 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Herren är närvarande” 

 

Vi ser församlingen som en stor 

familj. Därför lyfter vi fram den lilla 

gruppens betydelse. Den är en 

oerhört viktig plats för mission, 

lärjungaskap, bön, omsorg och ge-

menskap. 

Vill du vara med i en smågrupp el-

ler har frågor om vårt smågrupps-

arbete? Kontakta gärna vår präst 

Hans Lundaahl som leder 

arbetet med smågrupperna.  

Tel: 0709-415541 

Mail: hans@kornhill.se 

 

Fredagkväll, vad gör du då? Vårt 

förslag är att du kommer till kyr-

kan! Vi har olika saker på gång 

varje fredag. Varannan gång har vi 

en ungdomsgudstjänst och varan-

nan gång har vi en större aktivitet. 

På fredagskvällarna får vi möjlighet-

en att upptäcka mer vem Gud är 

och vara del av en kristen gemen-

skap där vi kan få många vänner.  

  

En fredagskväll börjar klockan 

19.00. Ungdomar som börjat klass 

7 är välkomna.  

Kontakt: Emil Nilsson  

Tel: 0733-520161 



 

Ekumeniska böneveckan 

Vecka 3 är det, som vanligt, den eku-

meniska böneveckan. Halmstad 

Kristna Råd planerar för bönesamling-

ar på olika håll i vår stad och diverse 

satsningar. Mer information kommer.  

Det är så spännande att vi är en del 

av Jesus större Kyrka, både här i 

Halmstad, liksom internationellt och 

Kyrkan genom alla tider!  

Under den ekumeniska böneveckan 

finns det möjlighet att be tillsammans 

med syskon från andra församlingar, 

att lära från dem och söka Gud till-

sammans. Vi vill också uppmuntra att 

be för staden och övriga församlingar 

i din egna bön och i våra smågrupper.  

 

Torsdagsmässa 

Under hösten har vi sjösatt ett nytt format för torsdagsmässan och det kom-

mer vi fortsätta med under våren.  

Visionen är att kvällarna ska handla om utrustande och helande! Vi vill ha en in-

bjudande och fri miljö där vi får följa den Helige Ande, träna oss i att höra An-

dens röst och fungera Hans gåvor och kraft. Vi praktiserar enkelt förbön för 

varandra och tror på det helande och den upprättelse som sker i detta. 

Samtidigt vill vi lyfta fram och betona den läkedom vi får ta emot i nattvardens 

gåvor. 

Kom gärna och var med! 

Mässorna kommer fortsätta varannan torsdag (jämna veckor) kl 18.30 

och vi serverar ingen mat efteråt.  

Kontakt: Jonatan Wolfbrandt  

 



 

Vill du bli medlem? 

Är du nyfiken på vår församling? Har 

du precis kommit hit och undrar 

vilka vi är eller har du funnits med 

ett tag och funderar nu på nästa 

steg?  Vi pratar gärna med dig!  

Ring, sms:a eller maila vår präst  

Jonatan Wolfbrandt eller maila  

styrelsen. 

Varmt välkommen. 

Israels vänner      Livets frågor 

Måndagen den 7/2 bjuder Israels 

vänner in till en dag, här i Kornhill-

skyrkan, som riktar sig särskilt ill 

präster och pastorer.  Anders Sjö-

berg och Carlos Villablanca kom-

mer och undervisar. 

På kvällen 18-19.30 är ett öppet 

möte för alla med  

En reflexionsstund då aktuella frå-

gor tas i samtalsform. 

Någon inleder med dagens ämne – 

Sedan kommer det öppna samta-

let. 

Man är välkommen att dela med 

sig av egna tankar, eller lyssna.  

Mer info om vårens tider och äm-

nen kommer. 



 

Händer varje vecka 

Torsdagsmässa 

Torsdagar jämna veckor kl 18.30.  

 

Församlingsbön 

Tisdagar kl 18.00-19.00 

i kyrksalen. Kom och var med 

och be.  

Bön och nattvard 

Varje vardagsmorgon kl 8.15 samlas vi till bön i kapellet. På tis-

dagar är det morgonmässa. Varmt välkommen med på en stund 

som varar 15-25 min.  

Gudstjänst och kyrkkaffe 

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst. Inför samlas vi till ge-

mensam bön för den som vill kl 10.00 i ungdomsrummet. Efter 

gudstjänsten finns det fika.   

Vi praktiserar ofta ett s.k. ”öppet slut” vid våra gudstjänster. 

Det innebär att lovsång och förbön fortsätter för den som vill, 

kyrkkaffet är dock framdukat och det är helt fritt att gå. 

Fredagsträff för föräldralediga 

Tid: kl 10 - 11.30 jämna veckor. 

Upplägget är fika, samling och ak-

tivitet.  Kul om du hänger på! 

Vid frågor kontakta Majvi Alkass 

(0703-16 74 91), Elin Eckerberg 

(0702-08 68 39) eller Emelie Lar-

sson (0762-11 75 13). 


