
”Istället för att låta 
krisen förlama oss kan 
vi fortsätta förbereda 
de kryddor som som vi 
offrar åt vår Frälsare i 
form av kärlekens 
gärningar.” 

-Peter Halldorf

NOVEMBER - DECEMBER 
Vi vill se Guds rikes tillväxt, att människor kommer till tro på Jesus, 
att hela samhället påverkas!

Vi är så tacksamma och priviligierade att få vara en del av 
Jesus församling här i Halmstad och Vallås just nu, i den här 
tiden! Att vi får det oerhörda förtroendet att få representera 
Kungars Kung. Vi inser att det inte handlar om oss, utan om 
Honom, Jesus Kristus. Han som säger: Kom och följ mig så 
ska jag göra er till människofiskare.  
Tillsammans får vi följa Jesus, formas av Honom och sprida 
de fantastiska nyheterna om att Han har vunnit segern över 
syndens och dödens makt!
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Kornhillskyrkan 
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Kornhillskyrkans styrelse: 
styrelsen@kornhill.se 
Ordförande: Majvi Alkass 
Email: majvi@kornhill.se 
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Präst/Församlingsledare: Jonatan 
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Tel: 0703-61 46 19 
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Under en tid har vi gjort ett arbete med vår vision och 
våra värderingar. Det har lett till en ny formulering 

av vår vision och nytagna grundsatser som du 
kan hitta på vår hemsida. Vi kommer nu, 
under resten av det här läsåret, att från och 
till komma tillbaka till visionen och de olika 
värderingarna i predikoschemat. Vi längtar 
efter att se Guds rikes tillväxt, att 

människor kommer till tro på Jesus och att 
hela samhället påverkas! Vi tror att en 

församling som genomsyras av de grundsatser 
vi antagit kommer få vara med och se det hända! 

Vi har haft glädjen och förmånen 
att den här hösten kampera i Jesu 
bergspredikan. När folket samlas 
till Jesus bjuder Han in till ett liv 
förankrat i en annan berättelse än 
den som förkunnas av den här 
världen. En berättelse rotad i 
evigheten och evighetens 
representant, Jesus Kristus själv. 
Vad innebär det att leva det livet? 
Att följa Jesus i evighetens ljus? 
Det får vi ta del av när vi 
tillsammans vandrar genom 
Matteusevangeliet kapitel 5-7. Vad 
innebär min kristna tro för hur jag förhåller mig till det som sker runt omkring mig? I 
november avslutar vi den här serien tillsammans. Du kan ta del av tidigare 
predikningar på Itunes och Spotify, samt på vår hemsida.  

Temaserier 
Vi avslutar ”Rotade i Jesus” och påbörjar en serie 

om vår nytagna vision

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

påverkas!
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Program 
November - december

6/11 kl 11 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt ”Andlig klarsyn” 
13/11 kl 11 Gudstjänst med medlemsintagning - Jonatan Wolfbrandt ”Vem 
bygger du på?” 
20/11 kl 11 Gudstjänst - Per Wallin ”Jesu auktoritet” 
27/11 kl 11 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt ”Visionen” 
3/12 Vi samlas till gemenskap under eftermiddag/kväll. 
Mer information kommer.  
4/12 kl 11 Gudstjänst - Per-Eive 
Berndtsson ”Skapelsen” 
11/12 kl 11 Gudstjänst - Jonatan 
Wolfbrandt ”Jesus är Kung” 
18/12 kl 11 Gudstjänst med 
terminsavslutning och fest - Jonatan Wolfbrandt  

”Korset och uppståndelsen” 

25/12 kl 11 Gudstjänst - Tomas Seidal ”Jesu 
födelse” 
30/12-1/1 New Wine Unga Vuxnas 
nyårskonferens (se mer sida 7)

Nattvard varannan 
söndag 

Udda veckor

Tisdagsbön! 
Varje vecka 

Kl 17-19

Ungdomssamling! 
Varje vecka 

Varannan söndag har 
vi söndagsskola för 
barn i alla åldrar! 
Välkommen att vara 
med! Jämna veckor.
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”Därför påminner jag 
dig: låt Guds 
nådegåva flamma upp 
igen, den som finns i 
dig genom min 
handpåläggning.” 

- 2 Tim 1:6

Ord från prästen 
Vem har Gud placerat i ditt liv? I 
Apostlagärningarna kapitel 9 får vi möta 
en spännande man. En ledare som, i 
förhållande till andra gestalter i denna 
bibelbok, framställs som en doldis, 
nämligen Barnabas. Han är den som 
kliver in när Saulus (blivande Paulus) 
blivit omvänd och ingen annan vågar tro 
det. Saulus har förföljt de kristna, men 
nu kommer han till Jerusalem för att 
ansluta sig till dem. Förståeligt, reagerar 
församlingen med rädsla och Saulus blir 
inte mottagen, men då kliver Barnabas 
fram och tar hand om honom och för 
honom till apostlarna. Barnabas utsätter 
sig själv för fara och åtlöje för att han ser det goda i Saulus, 
han väljer att se guldet i den unge lärjungen.  
När vi läser Apostlagärningarna får vi se hur det här är ett 

återkommande tema i Barnabas liv 
och jag tror Gud vill påminna oss i den 
här tiden om att söka vem jag har 
möjligheten att lägga armen om. Vem 
påminner Gud dig att be för och att 
särskilt investera i? Vi har alla någon i 
vår närhet att ge vidare till. 
Samtidigt vill jag ställa frågan: Vem 

följer du? Tillsammans vill vi följa Jesus och bli mer lika Honom, 
men vem får vara en andlig far eller mor i ditt liv? Vem 
inspireras du av och tillåter du att tala in i ditt liv? Ta steget och 
fråga någon om ni kan träffas. Kliv in i människors liv vars frukt 
du längtar efter.   

“The one indispensable 
requirement for 
producing godly, 
mature Christians is 
godly, mature 
Christians.” 

 -Kevin DeYoung
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Smågrupper 
I Kornhillskyrkan vill vi vara 
familj! Vi tror både på den stora 
söndagsmiddagen, men också 
på att ses för den vardagliga 
”måltiden”. Den lilla gruppen är 
oerhört viktig för oss som 
församling! Där delar vi livet och 
växer tillsammans. Det är en 
plats för mission, lärjungaskap, 

bön, omsorg och gemenskap. De 
flesta smågrupper träffas på en vardagskväll, varje eller varannan vecka. 
Smågruppen är inte bara ett sätt att växa, det är också ett sätt att stå med i 
församlingens vision, arbete, bön och informationsflöde.  
Vill du vara med i en mindre gemenskap? Kontakta vår präst Jonatan Wolfbrandt.   

Givande 
Vi är en församling som, i stor mån, bygger på 
frivilliga gåvor. Vi är oerhört tacksamma för alla 
som vill vara med och bidra till det Gud gör 
och vill göra ibland oss och genom oss! 
Det du ger gör stor skillnad för oss, både 
finansiellt och ditt tjänande.  
Vill du vara med och ge av din ekonomi så 
uppmuntrar vi att sätta upp ett 
månadsgivande via bankgiro. Tack för din 
gåva! 

Bankgiro: 5423-5023 
Swish: 123 570 05 39 
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Lovsångssatsning med Mattias Martinson 
Vi är en församling som älskar att tillbe Gud. 

Lovsången har en självklar plats ibland oss och i 
våra gudstjänster. Under nästa läsår vill vi 

lägga ett extra fokus på lovsång och 
tillbedjan, på att vara en lovprisande 
församling och vad det innebär för oss.  
Till vår hjälp kommer vi ha Mattias 
Martinson som arbetar för 
fadderbarnorganisationen Compassion. 

Mattias kommer komma hit vid tre tillfällen 
under 2023 och kommer då, på olika sätt, 

hjälpa oss lyfta blicken och jobba med lovsång 
och tillbedjan i församlingen. Första tillfället är 12/2 

då vi har glädjen att ha Mattias med i gudstjänsten och sedan mer 
under söndagen. Mer information om detta kommer, men boka in 
datumet! 

Aktuellt

Nyårskonferens 
Vi har glädjen att stå värdar för 
New Wine Unga Vuxnas 
nyårskonferens! Konferensen 
pågår från den 30/12-1/1 och då 
gästas vi av människor mellan 
19-35 år som kommer hit för att 
tillbe Jesus och utrustas för Guds 
rike. Vill du veta mer kan du prata 
med Jonatan Wolfbrandt, läsa på 
New Wines hemsida eller följa 
New Wine Unga Vuxna på sociala 
medier. Be gärna för konferensen 
och människorna som kommer hit! 
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Gudstjänst varje söndag! 
Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst. 
Vid gudstjänsten samlas vi inför Gud 
och med varandra. Vilken glädje och ära 
det är att få komma till vår Herre och ära 
Honom.  
För den som vill finns det möjlighet att 
vara med i bön innan gudstjänsten kl 
10.00 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. 

Livets frågor 
En gång i månaden samlas vi i Kornhillskyrkans café för att samtala om 
ett relevant ämne. Terminens sista tillfälle är 26/11 kl 10 om ”Hur en 
kristen syn på brott och straff kan se ut”. Välkommen!

"Ditt ord är mina 
fötters lykta och 
ett ljus på min 
stig.” 

-Ps 119:105

Israels vänner 
Israels vänners lokalförening har sina 
regelbundna träffar hos oss. Under hösten 
har det varit två samlingar som båda fallit ut 
väldigt väl. Måndagen den 14/11 kl 18.30 är 
terminens sista träff och då kommer Ulf 
Cahn och talar om ”Aktuellt från Israel och 
Mellanöstern”. Har du frågor så kontakta 
Kristian Berggren. 
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