
 

 

 

  

Församlingsinformation 
 

När livet vänder 
Välkommen till en kväll med livsberättelser och musikunder-
hållning torsdagen den 6 september kl 18.45.  Det serveras 
internationell buffé. Pris: 40:- inkl mat, Anmälan senast 3/9 
 
Personlighetens Upprättelse  
Under tre tisdag-onsdagar med start den 18 september 
arrangerar vi återigen PU-kursen som är en slags 
friskvårdskurs för ande, kropp och själ. Gång på gång kan vi 
läsa i utvärderingarna att deltagare skrivit; detta är en kurs 
varje människa borde gå. Kanske är det din tur i höst? 
 

Alphakurs   
Torsdagen den 20 september startas en ny Alphakurs. Kursen 
löper under 10 torsdagar och en helg.  Kursen är en slags 
grundkurs i kristen tro. Om du själv är intresserad eller har en 
vän som är det: Läs gärna mer om kursen på en separat 
folder!  Vill du, innan du bestämmer dig, komma och se hur det 
är finns prova-på Alpha torsdagen den 13 september. 
 
Bön & Lovsång 
blir det tre söndagskvällar kl 19.00 i höst. Den 9/9, 14/10 och 
11/11. Dessutom är det ekumeniska bön och lovsångskvällar i 
S:t Nikolaikyrkan söndagskvällar kl 18.00 den 30/9, 28/10 och 
25/11. 
 

Underlandet 
för barn 4–10 år. höstterminen börjar den 2 september, med det 
nya materialet Skatten. För barn under 4 år finns lekrum från vilket 
gudstjänsten kan höras. Här ansvarar föräldrar för sina barn. 
 
Josua 
är för dig som är 11–14 år. Vi samlas inne i ungdomslokalen. Går 
ut samtidigt med Underlandet om ingen annan information ges. Vi 
har vår egen gudstjänst, på vårt eget sätt, med vår egen ledare. 
 
Kornhill Youth 
Varje fredag kl 19.00 för dig som går i årskurs 7 och uppåt. 
Höstterminen startar den 31/8 och håller på till den 14/12. 
Höstlov den 2/11. Emil Nilsson är huvudledare och har du frågor 
kan du nå honom på tel: 0733-520161. 
 
Info fås på: http://www.kornhill.se/barn-ungdom/kornhillyouth 
eller på: Facebook (fredagar på kornhill) 
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Församlingsinformation 
 
Smågrupper  
I Kornhillskyrkan arbetar vi med smågrupper, hemgrupper 
och cellgrupper. För närvarande har vi ca 20 grupper. Du 
som ännu inte är med i någon smågrupp, men vill vara 
med, kontakta någon av Hans Lundaahl eller Per-Eive & 
Kerstin Berndtsson: kerstin.e.berntsson@gmail.se för att 
få hjälp med att hitta en grupp som passar 
 
Vi hälsar Mikael Alsholm välkommen som medarbetare 
i Kornhillskyrkan. Han är församlingsmedlem sedan 
många år, teologiskt utbildad och snart prästvigd. Från 
och med den 27/8 anställs han på en projektanställning 
på 50% under nio månader. Han kommer framför allt att 
arbeta med bibelskolan. 
 
Turkietresa  
Den 15-23 november åker bibelskolan och alla övriga som 
vill följa med på en spännande resa till ett av Bibelns 
länder. Under 300 år var Mindre Asien, nutida Turkiet 
centrum för den kristna kyrkan. Det är en viktig resa vi 
kommer att göra. Vi delar gemenskapen med turkiskt 
evangeliskt kristna (som har det ganska tufft) och får höra 
hur nuläget är. Vi åker till platserna som du känner från 
Bibeln; Efesos, Laodikea, Smyrna och får en djupare 
förståelse av bibelordet. Men resan är också en böneresa, 
där vi ber att de ”igenkastade brunnarna” åter skall flöda 
med gudomligt livgivande vatten. Är du intresserad av att 
åka med? Ta en folder i entrén och läs mer, eller kontakta 
Per-Eive Berndtsson. 
 
Månadens bibelvers: 
2 Tim 2:1-3 
Framför allt vill jag uppmana er att be. Be för era 
medmänniskor och tacka Gud för allt Han ska göra bland 
dem. Be särskilt för alla som har ansvar i stat och 
regering, så att vi kan leva i stillhet och använda vår tid till 
att göra gott och tänka på Herren. Detta är gott och helt i 
enlighet med Guds vår frälsares, vilja. 
 
Be för: 
- kommande val 
- för familjer 
- väckelse över Sverige 
 
Tack Gud för: 
- olika bönekonstellationer stora och små över hela vårt 
  land. Amen 
 
 

 

Kornhillskyrkan vill vara en växande 
gemenskap där människor: 

• möter Guds rikes närvaro  
• byggs upp i tro och hälsa 
• utrustas till lärjungaskap och 

tjänande 
 
Ålderstigen 7            Swish kollekt 123 570 05 39  
302 59 Halmstad       Swish Café     123 069 07 92 

            Bg: 5423 - 5023 
Tel 035 – 14 41 80      www.kornhill.se 
 
Per-Eive Berndtsson, präst & föreståndare 
035 - 14 41 83  per-eive@kornhill.se 
Hans Lundaahl, präst 
0709 – 41 55 41, hans@kornhill.se 
Mikael Alsholm. pastor 
0733–221420, mikael@alsholm.se  
 
Carina Viktorsson, chefsadministratör 
0760-14 41 89, carina@kornhill.se 
Elizabeth Fredriksson, administratörsassistent och 
caféansvarig 
076 - 818 37 12 elizabeth@kornhill.se 
 
Tomas Nilsson, vaktmästare 
035 - 14 41 85  tomas@kornhill.se 
Ingrid Pettersson, värdinna 
035 - 14 41 88  ingrid@kornhill.se 
 
Majvi Alkass, ansvarig för barnverksamheten 
070 - 316 74 91  majvi@kornhill.se 
Tomas Seidal, ordförande 
070-733 25 60, ht.seidal@gmail.com 
 
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. 
 

 



 

September 
 
Sön 2 sep kl 11.00 Jubileumsgudstjänst  
  Per-Eive Berndtsson 
 
Tor 6 sep kl 18.45 När livet vänder 
  Livsberättelser och  
  musikunderhållning 
 
Sön 9 sep kl. 11.00 Gudstjänst 
  Per-Eive Berntsson 
 kl 19.00 Bön & Lovsång 
  Stefan Börjesson 
 
Tor 13 sep kl 18.45 Prova-på-Alpha 
 
Sön 16 sep kl 11.00 Gudstjänst 
  Jasmine Ytterstedt 
 
Lör 22 sep 10 - 16 Församlingens bönedag 
  Kom och var med när du kan! 
 
Sön 23 sep kl 11.00 Gudstjänst med nattvard 
  Hans Lundaahl 

 
Sön 30 sep kl 11.00 Gudstjänst 
  Per-Eive Berndtsson 
 kl 18.00 Ekumenisk Bön &  
  Lovsång i St. Nikolaikyrkan 
    

Oktober 
 
Sön 7 okt kl 11.00 Gudstjänst 
  Per-Eive Berndtsson m.fl.  
  Skatten-program 
 
Sön 14 okt kl 11.00 Gudstjänst 
  Mikael Alsholm 
 kl 18.00 Bön & Lovsång 
  Jan Sköld 
   
Sön 21 okt kl 11.00 Gudstjänst med nattvard 
  Per-Eive Berndtsson 
 
Sön 28 okt kl 11.00        Gudstjänst 
                     Reine Jansson 
 kl 18.00        Ekumenisk Bön & 
                            Lovsång i St Nikolaikyrkan 
    
    
 

 

Återkommande samlingar: 
 
tisdag kl.18.00 Församlingsbön 
torsdag kl. 18.00 Kvällsmässa  
söndag kl. 10.00 Bönesamling i  
  ungdomslokalen 
söndag kl. 11.00     Gudstjänst 
 
 

Öppen Bibelskola  
Måndagar & Torsdagar kl 8.15-12.15  
 
September 
 
Mån 3 sep Tomas Seidal  

Vad är kristen tro 

Tor 6 sep Per-Eive Berndtsson 
Vandring genom Romarbrevet 

Mån 10 sep Stefan Börjesson  
Ledd av Den helige Ande 

Tor 13 sep Per-Eive Berndtsson  
Vandring genom Romarbrevet 

Mån 17 sep Mikael Alsholm  
Hur Jesus blir verklighet i mitt liv. 

Tor 20 sep Anita Barker Andersen 
Det finns frihet 

Mån 24 sep Hans Lundaahl 
Introduktion till bönens värld. 

Tor 27 sep Kallad av Gud 

 
 

Oktober 
 

Mån 1 okt Klara Ydrestål 
 Friskvård för ande själ och kropp 
Tor 4 okt Per-Eive Berndtsson 
 Vandring genom Romarbrevet 
Mån 8 okt Jonas Andersson 
 Jesus Generation-Från vision till tanke 
Tor 11 okt Mathias Martinsson 
 Tillbedjan 
Mån 15 okt Jan Sköld 
 Profetians gåva 
Tis 16 okt Per-Eive Berndtsson 
 Kunskapens ord, Visdomens ord. 
Ons 17 okt Mikael Alsholm 
 Tungotalets gåvor 
Tor 18 okt Per-Eive Berndtsson 
 Kraftgärningar/att skilja mellan andar 
Fre 19 okt Hans Lundaahl  
 Helandets gåvor 
Tor 25 okt Per-Eive Berndtsson 
 Vandring genom Romarbrevet 
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