
  

 

Maj och juni 

”Frid lämnar jag år er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som 

världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”  

- Johannesevangeliet 14:27 
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Innehåll 

Sida 3 - ”Temaserie: En Guds rikes kultur” 

Sida 4 - ”Maj och juni” 

Sida 5 - ”Smågrupper & Sommaren” 

Sida 6 - ”EFS årskonferens - Leva Mission” 

   ”New Wine sommarkonferens” 

Sida 7 - ”Vill du bli medlem?” 

   ”Teamare 22-23” 

Sida 8 - ”Återkommande händelser” 

 Kontakt 

Kornhillskyrkan 

Ålderstigen 7, 302 59 Halmstad 

Epost: Info@kornhill.se 

www.kornhill.se 

 

Ge en gåva: 

Bankgiro: 5423-5023 

Swish: 123 570 05 39 

 

Styrelsen:  

Styrelsen@kornhill.se 

Ordförande: Majvi Alkass 

Epost: majvi@kornhill.se 

Tel: 0703-16 74 91 

 

Ansvarig präst: Jonatan Wolfbrandt 

Epost:  jonatan@kornhill.se 

Tel: 0704-40 22 89 

 

Präst: Hans Lundaahl 

Epost: hans@kornhill.se 

Tel: 0709-41 55 41 

 

Administratör: Kristian Berggren  

Epost: kristian@kornhill.se 

Tel: 0703-61 46 19 
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Temaserie: En Guds rikes kultur 

Vi är nu i tiden efter påsk! Det Jesus 

gjorde genom sin tjänst, död och upp-

ståndelse var att öppna vägen för Guds 

rike.  Genom Honom får vi leva i det ri-

ket. Vad innebär det? Hur kan våra liv och 

vår församling präglas av Guds rike och 

den kultur Jesus kommer med?  

Under en dryg månad får vi gräva i några 

grundläggande delar kring Guds rike och 

den kultur vi ser när Jesus kliver in! 

 

Ämnen 

24/4 ”Guds rikes kultur” Johan Jordeskog     1/5 ”Ordet och Anden” Jonatan 

Wolfbrandt     8/5 ”Jesus är Herre” Reine Jansson     15/5 ”Nu och ännu inte” 

Jonatan Wolfbrandt     22/5 ”Allt är försonat: Korset och uppståndelse” Linda 

Andersson     29/5 ”Jesu gärningar” Fredrik Lagerström     5/6 ”Holistisk  

mission” Jonatan Wolfbrandt  

Per-Eive på besök 

Den 12/6 har vi den stora glädjen att ha Per-Eive till-

baka i predikstolen! För dig som inte vet är Per-Eive 

Berndtsson vår före detta präst och ledare. Han och 

Kerstin grundade församlingen 1988 och ledde för-

samlingen i 32 år.  Kom och var med på gudstjänsten 

den söndagen och fortsätt be för Per-Eive och Ker-

stin.  

Per-Eive står just nu i lanseringen för Bibelsemi-

narium Göteborg! En ny bibelskola i centrala Göte-

borg som börjar till hösten (www.bibelsem.se).  
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Maj 

 1/5 kl 11.00 Gudstjänst med dop - Jonatan Wolf-

brandt 

 - Tema: ”Ordet och Anden” 

 5/5 kl 18.30 Torsdagsmässa - Hans Lundaahl 

 8/5 kl 11.00 Gudstjänst - Reine Jansson  

 - Tema: ”Jesus är Herre” 

 15/5 kl 11.00 Gudstjänst med dop och nattvard - 

Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Nu och ännu inte” 

 18/5 kl 18.30 Introkväll om Kornhillskyrkan (se sida 7) 

 19/5 kl 18.30 Torsdagsmässa - Jonatan Wolfbrandt 

 22/5 kl 11.00 Gudstjänst - Linda Andersson 

 -  Tema: ”Allt är försonat: Korset & uppståndelsen” 

 29/5 kl 11.00 Gudstjänst - Fredrik Lagerström 

Juni 

 

 

 2/6 kl 18.30 Torsdagsmässa - Jonatan Wolfbrandt 

 5/6 kl 11.00 Gudstjänst med medlemsintagning - 

Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Holistisk mission” 

 5/6 Vi har barnmöte under gudstjänsten och i samband 

med kyrkkaffet blir det terminsavslutning och festlig-

heter! 
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Smågrupper   Sommaren 

 12/6 kl 11.00 Gudstjänst - Per-Eive Berndtsson 

 - Vi välkomnar Per-Eive tillbaka! Kom och var med.  

 19/6 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Hans Lun-

daahl 

 - Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 1” 

 26/6 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 2” 

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. 

Tel: 0709-415541 

Mail: hans@kornhill.se 

 

Under sommaren vill, som alltid, upp-

muntra till att följa den Helige Ande 

där du är. Att vara det vittne Jesus ut-

valt dig att vara mitt i semester, bad 

och umgänge. Ta tillfälle att stanna 

upp och bjuda in den Helige Ande i 

ditt liv. 

Som församling firar vi gudstjänster 

då vi kommer predika oss igenom 

första halvan av  Apostlagärningarna, 

kapitel för kapitel. 
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EFS årskonferens - Leva mission 

I år är EFS årskonferens i Helsing-

borg! 26-29 maj (Kristi himmels-

färdshelgen).  

Torsdag: Leva mission - En livsstil 

Fredag: Leva mission - Från generat-

ion till generation 

Lördag: Leva mission - Med tanke på 

himlen 

Söndag: Leva mission - Till Jesu Kristi 

ära 

New Wine sommarkonferens 

Vill du hänga med till New Wines år-

liga sommarkonferens i Vänersborg?!

Temat för i år är ”Evangeliet om riket” 

då Paul och Becky Harcourt och De-

rek Morphew är huvudtalare. 

Harcourts är nationella ledare för 

New Wine i England och Derek Morp-

hew är församlingsplanterare och teo-

logisk konsult inom Vineyardrörelsen.  

Ett fantastiskt sätt att vara med på 

konferensen är att finnas med i ett 

team. Ex: Barnkonferens, ungdomskon-

ferens, förbönsteam, profetisk betjä-

ning, osv. Låter det spännande? Fråga 

vår präst Jonatan Wolfbrandt. 



7 

 

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? Ons-

dag 18/5 kl 18.30 har vi en introkväll 

då vi presenterar lite om vår försam-

ling, hur vi jobbar, vad vi brinner för, 

vår vision och historia. Kom gärna 

med då! Den 5/6 finns ett inbokat till-

fälle för medlemsintagning.  Du kan 

också kontakta vår präst Jonatan 

Wolfbrandt.  Välkommen att upptäcka 

vår familj! 

Teamare 22-23 

Vet du inte vad du ska göra till hösten? Vill du ha ett spännande och an-

norlunda läsår 2022/2023? Då tycker vi du ska söka team 2022 i Kornhills-

kyrkan.  

Vi är en mångkulturell församling med 140 medlemmar i varierande ålder. 

Som teamare i Kornhillskyrkan kommer du att bo och göra praktik i kyrkan, 

både med barn- och ungdomsgrupp men även vara delaktig i det övriga för-

samlingslivet med gudstjänster m.m.  

Kornhillskyrkan samarbetar med Åredalens folkhögskola och det är deras ut-

bildning du kommer att gå men vara stationerad i Halmstad där praktiken 

kommer att ske. För mer info kontakta vår präst Jonatan Wolfbrandt. 

”Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds 

barn!” - 1 Joh 3:1 
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Återkommande händelser 

Livets frågor 
En reflexionsstund då aktuella frågor 

tas i samtalsform. Någon inleder med 

dagens ämne – Sedan kommer det 

öppna samtalet. Man är välkommen att 

dela med sig av egna tankar, eller lyssna.  

En lördag i månaden kl 10-11.30. 

Mer info om dagar och ämnen finns på 

hemsidan.  Kontakt: Hans Lundaahl 

Morgonbön, församlingsbön och torsdagsmässa 
Mån-fre kl 8.15 samlas vi till bön i kapellet (mässa på tisdagar). Tis kl 18-19 har 

vi gemensam församlingsbön och varannan torsdag (jämna veckor) 18.30 är 

det torsdagsmässa. 

Om allt du sett i det här bladet kan du läsa mer på vår hemsida eller fråga nå-

gon av våra medarbetare.  

Söndagsgudstjänst 
Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst. Vid gudstjänsten får vi samlas inför 

Gud och med varandra.  

Innan gudstjänsten samlas vi till gemensam bön kl 10.00, för alla som vill, i ung-

domsrummet. Efter gudstjänsten finns det fika.   

Vi praktiserar ofta ett öppet slut vid våra gudstjänster. Det innebär att lovsång 

och förbön fortsätter för den som vill, men kyrkkaffet är framdukat och det är 

fritt att gå. 

Fredagsträff för föräldralediga 
Tid: kl 10 - 11.30 jämna veckor.  

Plats: Ungdomsrummet 

Upplägget är fika, samling och aktivitet.  

Kul om du hänger på! 

Vid frågor kontakta Majvi Alkass (0703-

16 74 91) Emelie Larsson (0762-11 75 

13) eller Maja Wolfbrandt (0737-06 03 

61). 

Kornhill Youth 
Fredagkvällar träffas ungdomsgruppen! Varannan fre-

dag är det en ungdomsgudstjänst och varannan gång 

en större aktivitet. Tillsammans får vi möjligheten att 

upptäcka mer vem Gud är och vara del av en kristen 

gemenskap där vi kan få många vänner.  

Tid:19.00. Ungdomar som börjat klass 7 är väl-

komna.  Kontakt: Emil Nilsson (0733-520161) 


