
”Det tillbedjande 
hjärtat skapar inte 
själv någon att 
tillbedja. Det finner 
Honom, när det vaknar 
ur sin dödsslummer - 
pånyttfött.” 

-A W Tozer

MARS - APRIL 
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 
Ålderstigen 7, 302 59 Halmstad 
Email: info@kornhill.se 
www.kornhill.se 

Kornhillskyrkans styrelse: 
styrelsen@kornhill.se 
Ordförande: Majvi Alkass 
Email: majvi@kornhill.se 
Tel: 0703-16 74 91 

Barn & Ungdom: Maja Ekheimer 
Email: 
maja.ekheimer@efs.nu 
Tel: 0768-67 65 97 

Präst/Församlingsledare: Jonatan 
Wolfbrandt 
Email: jonatan@kornhill.se 
Tel: 0704-40 22 89 

Intendent: Kristian 
Berggren 
Email: kristian@kornhill.se 
Tel: 0703-61 46 19 

Kontakt
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Under december och januari började vi förkunnelsen 
utifrån vår nytagna vision och de grundsatser vi 

formulerat till den (du kan hitta dem på vår 
hemsida). Efter påsk kommer predika över 
resterande grundsatser. 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! 

Fram till påsk predikar vi över 
temat “tillbedjan”! Det är ett enormt 
tema och därför vill vi ge tid och 
utrymme åt det. Hela våra handlar 
om att tillbe Gud och nu får vi varje 
söndag möta olika infallsvinklar på 
det här spännande temat. Vi ser 
mycket fram emot att se hur Gud 
vill utmana oss och hur Han vill 
fördjupa din, min och vår 
gemensamma tillbedjan!

Du kan ta del av tidigare predikningar på Itunes och Spotify, samt på vår hemsida.  

Temaserier 
Under påskfastan predikar vi över ”Tillbedjan” och 

avslutar sedan serien om vision. 

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

påverkas!
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Program 
Mars - april

5/3 kl 11 Gudstjänst - Per-Eive Berndtsson ”Tillbedjan och mötet med 
nåden” 
12/3 kl 11 Gudstjänst - Kornhill youth ”Tacksamhet” 
19/3 kl 11 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt ”Tillbedjan och tjänande” 
26/3 kl 11 Gudstjänst - Jan Sköld ”Tillbedjan och den andliga kampen” 
1/4 Arbetsdag både inne och ute  
2/4 kl 11 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 
”Tillbedjan på palmsöndagen” 
6/4 kl 19 Påskkonsert med Compassion 
(Se mer sida 7) 
7/4 kl 11 Korsvandring - Öppet för alla 
8/4 kl 23.30 Midnattsmässa - Jonatan Wolfbrandt ”Genom död till liv” 
16/4 kl 11 Gudstjänst - Mattias Martinson  
”Lovsång” 
23/4 kl 11 Gudstjänst - Magnus Jansson ”Guds 
förvandlande närvaro och kraft” 
30/4 kl 11 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 
”Utrustande och sändande”

Nattvard varannan 
söndag 

Udda veckor

Tisdagsbön! 
Varje vecka 

Kl 17-19 Ungdomssamling! 
 Fredag kl 19

Varannan söndag har 
vi söndagsskola för 
barn i alla åldrar! 
Välkommen att vara 
med! Jämna veckor.
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”En tillflykt är Han, 
urtidens Gud, och här 
nere råder Hans eviga 
armar.” 

- 5 Mos 33:27

Ord från prästen 
Häromveckan firade vi askonsdagsmässa, den gudstjänst 
som inleder påskfastan. Påskfastan kallas ofta för den 
stora fastan för att skilja den från övriga 
fasteperioder under året och har firats av den 
världsvida kyrkan genom alla tider och i den 
nuvarande formen ända sedan 300-talet. Det 
är något väldigt starkt att fira en gudstjänst 
som knyter an till hela kyrkans historia på det 
sättet. Författaren och forskaren Per Ewert 
släppte nyligen sin avhandling ”Landet som 
glömde Gud”. Ewert har där studerat hur 
Sverige har blivit världens mest sekulariserade 
och individualiserade land. Det är intressant 
att lyssna till hans slutsatser, men kontentan är ändå 
att vi lever i en kultur som är världens mest 
sekulariserade och individualiserade. Att mitt i den 
kulturen få kliva in i den kristna bekännelsen, det 
kristna livet och världsbilden, som lyfter mig ur mitt 
lilla egna individuella liv och placerar mig i 
gemenskap med hela Kyrkan genom alla tider och över hela jorden, det 
ger hopp! Men inte bara hopp, det ödmjukar. När jag står inför historiens 
Gud och inser att jag får privilegiet att vara med på litet hörn i det som 

är Hans frälsningsplan från skapelsens 
morgon och som idag pågår för fullt runt 
om i världen. Inför den Guden och den 
insikten är det svårt att göra annat än att 
falla på knä. 

Samtidigt har hela universums Skapare sett 
dig och mig, i den här tiden på den här 
platsen sen Han la jordens grund. Han 
känner oss och vill våra liv. Han vill spendera 

varje sekund med oss och Han vill att vi ska vara involverade i det Han 
har planerat för skapelsen. 

Så låt oss lyfta blicken, bereda plats för Han som är alltings ursprung och 
be att Han möter oss. Be att rotar oss i Honom och Hans liv, att vi får 
leva utifrån den tillhörighet och gemenskap vi blivit insatta i. Herre, 
förbarma dig.

“Gud kan inte ge oss frid 
och lycka förutom sig 
själv eftersom det inte 
finns något sådant.” 

 -CS Lewis
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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 det här läsåret lägger vi extra 
fokus på lovsången, på att vara en 
lovprisande församling och vad det 
innebär för oss.  
Mattias Martinson, som arbetar för 
fadderbarnsorganisationen 
Compassion, var hos oss i februari och 
kommer tillbaka för ett liknande besök 

15-16 april! Vi är oerhört tacksamma att kunna ha Mattias med oss på det här 
sättet och uppmuntrar dig att boka in datumen. Be för Mattias, Compassion och för 
lovsången i vår församling! 

Påskkonsert med Mattias, Therese och jazztrio 
Som grädde på moset kan vi presentera att Mattias och hans fru Therese kommer 
med en jazztrio och gör en påskkonsert hos oss! Skärtorsdag (6/4) kl 19.00! 

Aktuellt

New Wine sommarkonferens 
Många av er känner till att vi är 
en resursförsamling för New 
Wine nätverket. Till sommaren 
går som vanligt New Wines 
sommarkonferens av stapeln i 
Vänersborg. Den är veckan efter midsommar och vi vill vara med! Fundera på om 
det är något du ska följa med på. Det vore väldigt roligt att kunna åka många 
tillsammans.   
Vill du läsa mer om New Wine eller vad som händer i nätverket så kan du gå in på 
www.newwine.se. 
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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 kl 10 i Kornhillskyrkans café för att samtala 
om ett relevant ämne. Kommande tillfällen är: 
25/3 ”Tecken och under - är de alltid från Gud?” 
22/4 ”När börjar livet och är alla människor lika mycket värda? 
20/5 ”Hur håller vi Jesus i centrum och vad händer när vi inte gör det?” 

"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.  
Fre 31/3 kl 18.00 - Sedermåltid 
Mån 15/5 kl 18.30 - Samling med KG 
Larsson
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