September och oktober

Vi vill se Guds rikes tillväxt, att människor
kommer till tro på Jesus, att hela samhället
påverkas.

Innehåll
Sida 3 - ”Mer om Kornhillskyrkan”
Sida 4 - ”September & Oktober”
Sida 5 - ”Livets frågor & Israels vänner”

Sida 6 - ”Bön i församlingen & Smågrupper”
Sida 7 - ”Maja börjar jobba! & Söndagsskola varannan vecka”
Sida 8 - ”Kornhill youth & Söndagsgudstjänst”

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

Intendent: 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
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Mer om Kornhillskyrkan
Är du ny här?
Vi vill väldigt gärna lära känna dig! Kontakta någon av oss i personalen så får vi
höra vem du är och hjälpa dig in i vår
gemenskap.

Vi vill också rekommendera att gå med
i en av våra smågrupper där du snabbt
får flera närmre relationer. (Läs mer på
sida 6).

Introkväll
Är du intresserad av vår församling? Vilka vi är, vad vi står för, vad vi gör, osv?
Då är du välkommen på det vi kallar en introkväll. Den 22/9 kl 18.30 träffas vi
i Kornhillskyrkans café och vi bjuder på fika. Kvällen är bra för dig som vill lära
känna församlingen, samt för dig som funnits med kring oss ett tag och funderar på vad nästa steg är. Välkommen!

Medlemskap
Vill du bli medlem i Kornhillskyrkan? 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.
Prata gärna med vår präst Jonatan Wolfbrandt om du är intresserad av medlemskap. Introkvällen som presenteras ovan berör även detta. Söndagen den 13/11
har vi en planerad medlemsintagning. Prata gärna med oss om vad medlemskap
innebär.
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September









4/9 kl 11.00 Gudstjänst - Henrik Korslind
- Tema: ”Apostlagärningarna 12”
10-11/9 Kornhillsläger på Åsljungagården
- Gudstjänsten 11/9 är förlagd på Åsljungagården. Välkommen dit även om du inte är anmäld till lägret.
18/9 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan
Wolfbrandt
- Tema: ”Saligprisningarna”
22/9 kl 18.30 Introkväll om Kornhillskyrkan (se sida 3)
25/9 kl 11.00 Gudstjänst - Johanna Samuelsson
- Tema: ”Jordens salt och världens ljus”

Oktober






2/10 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan
Wolfbrandt
- Tema: ”Ett rättfärdigt liv”
9/10 kl 11.00 Gudstjänst - Magnus Jansson
- Tema: ”Älska dina fiender”
15/10 kl 10.00 Arbetsdag på Kornhill
- Vi arbetar och umgås. Var gärna med i gemenskapen.
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16/10 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan
Wolfbrandt
- Tema: ”Inför vem?”
23/10 kl 11.00 Gudstjänst - Reine Jansson
- Tema: ”Vår målsättning”
30/10 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Patrik Ekheimer
- Tema: ”Himmelsk ödmjukhet”

Livets frågor

Israels vänner

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: Tomas Seidal (0707332560)

I Halmstad finns en lokal gren för Israels vänner. Under hösten är tre
samlingar planerade.

Ons 14 sep kl 18.30. Reine
Jansson om ”Välkomnandet av
Messias/Kristus”

Mån 3 okt kl 18.30. Hans
Weichbrodt ”De bibliska högtiderna”

Mån 14 nov kl 18.30. Ulf Cahn
”Aktuellt från Israel och mellanöstern”
Plats: Kornhillskyrkans café
Kontakt: Kristian Berggren
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Bön i församlingen
Tisdagsbönen
Under flera år har vi varje tisdag samlats till gemensam bön! Vi kommer fortsätta ha tisdagen som samlingspunkt, men fr.o.m. höstuppstarten gör vi om formen. Mellan kl 17-19 är kyrksalen öppen och lovsångsmusik spelas för den som
vill komma och vara i bön. Det finns möjlighet att röra sig runt i salen eller sitta
i enskild eller gemensam bön i bönehörnan. Kom när du vill och gå när du vill.
Tillsammans är vi inför Herren och söker Andens ledning.
Bön innan gudstjänst
Varje söndag firar vi gudstjänst kl 11!
Har du tid och lust får du gärna vara
med och be innan gudstjänsten.Vi samlas i ungdomsrummet kl 10.00-10.40.
Vi lyssnar efter Guds ledning, ber för
gudstjänsten och varandra.
Bön i smågrupperna
Vi har många smågrupper som samlas regelbundet och ber! Vad fantastiskt att
vi som församling samlas till kontinuerlig och ihärdig bön på så många olika
platser runt om i Halmstad!

”Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far
som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.”
- Matteusevangeliet 6:6

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
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Maja börjar jobba!
Vi är väldigt glada för att vår egen
Maja Ekheimer kommer jobba hos
oss under det kommande läsåret!
Maja tog studenten i juni och kommer vara anställd på 25% från september till maj.
Majas huvudfokus kommer vara ungdomsarbetet och barnen.
Var med och be för Maja och dessa
viktiga områden i vår församling!

Söndagsskola varannan vecka
Under hösten bjuder
vi nu in till söndagsskola varannan vecka
(jämna veckor). Vill du
veta mer om detta eller skulle vilja vara
med och på något sätt
hjälpa till kring arbetet
med barnen, hör av dig
till Helena Lindberg
(0702-941930) eller
Maja Ekheimer (0768-676597).
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Kornhill youth
Fredagkvällar träffas ungdomsgruppen! Varannan fredag 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 välkomna. Kontakt: Emil Nilsson (0733-520161) och
Maja Ekheimer (0768-676597).

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 ungdomsrummet. 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.

Temaserie
Hösten inleds med riksdagsval (och
Kornhillsläger). Mycket händer runt om
i världen och en del vi tagit för givet
ruckas nu. Vad innebär det för oss som
Kyrka? Hur reagerar jag som kristen på
det som försiggår? ”Rotade i Jesus” är
en serie där vi går igenom Jesu bergspredikan från Matteusevangeliet kapitel
5-7. Här talar Jesus om förhållningssättet för de människor Han kallar in i sitt
rike.
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