Sommar 2022
Juli - augusti

”Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek
till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner
er i mina böner.” - Efesierbrevet 1:15-16

Juli










3/7 kl 11.00 Gudstjänst - Tomas Seidal
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 3”
10/7 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 4”
17/7 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan
Wolfbrandt
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 5”
24/7 kl 11.00 Gudstjänst - Nathanael Jansson
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 6”
31/7 kl 11.00 Gudstjänst - Jennifer Nilsson
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 7”

Augusti
7/8 kl 11.00 Gudstjänst - Basil Varghese
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 8” (Predikan sker
på engelska men tolkning till svenska finns.)
 14/8 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Michael
Rastas
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 9”
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21/8 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 10”
28/8 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan
Wolfbrandt
- Tema: ”Apostlagärningarna kapitel 11”
28/8 Extra årsmöte efter gudstjänsten.
- Anledning är beslut om stadgeändring.

Sommaren
Under sommaren vill, som alltid, uppmuntra till att följa den Helige Ande där
du är. Att vara det vittne Jesus utvalt 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. Följ med på resan.
Under juli och första halvan av augusti pausas det mesta av våra regelbundna
verksamheter och samlingar. Vi firar söndagsgudstjänster som vanligt, men
undrar du över något så kontakta oss gärna.

Smågrupper
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 gemenskap.
Vill du vara med i en smågrupp eller har frågor om vårt smågruppsarbete?
Kontakta gärna vår präst Jonatan Wolfbrandt
Tel: 0704-402289
Mail: jonatan@kornhill.se
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Kontakt
Kornhillskyrkan

Ansvarig präst: Jonatan Wolfbrandt

Ålderstigen 7, 302 59 Halmstad

Epost: jonatan@kornhill.se

Epost: Info@kornhill.se

Tel: 0704-40 22 89

www.kornhill.se
Administratör: Kristian Berggren

Ge en gåva:
Bankgiro: 5423-5023

Epost: kristian@kornhill.se
Tel: 0703-61 46 19

Swish: 123 570 05 39
Styrelsen:
Styrelsen@kornhill.se
Ordförande: Majvi Alkass
Epost: majvi@kornhill.se
Tel: 0703-16 74 91

Ha en riktigt välsignad sommar!

4

