
 

 

 

  

Församlingsinformation 

Allkristen bönedag 
Lördagen den 10 november är det allkristen bönedag i 
Kornhillskyrkan kl 10 -16. Medverkar gör Bönenätverket, Kyrkor i 
Halmstad, ICCC, Kristna bönder, Celebrate Recovery, Hope for 
nations, Israels vänner och Sverigebönen. Lovsångsteam. 
Denna dag fastar vi (frivilligt) - dryck finns på plats. 
 
Bön & lovsång 
Tanken med dessa söndagskvällar är att rusta församlingen att 
se Guds skeende i vår tid och att tränas i att själv fungera i Guds 
övernaturliga gåvor. Den 11/11 kl 19.00 är fokus på att bli 
utrustad och att tränas i att själv komma ut i nådegåvor. Per-Eive 
Berndtsson och lovsångsteamet m fl medverkar. Den 9/12 kl 
19.00 hjälper KG Larsson att förstå ännu mer av Guds skeende 
med det judiska folket i vår tid. 
 
English Group 
Bönegrupp på engelska varannan söndag kl 18-20. Start den 
21/10 

 
Israels vänner 
har en samling i Kornhillskyrkan den 28/11 kl. 18.30 
 
ICCC 
har frukost-möte i Kornhillskyrkan den 1/12 kl.9.00 
 
Underlandet 
för barn 3–10 år, med det nya materialet Skatten. För barn under 
3 år finns lekrum från vilket gudstjänsten kan höras. Här 
ansvarar föräldrarna 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 Per-Eive & Kerstin Berndtsson 
eller Hans Lundaahl: 
per-eive@kornhill.se 
kerstin.e.berntsson@gmail.com  
hans@kornhill.se 
för att få hjälp med att hitta en grupp som passar 
 
Nytt swishnummer till caféet 
Det finns nu ett separat swishnummer till Kornhillskyrkans 
café: 123 069 07 92. 
Kollekten swishas även i fortsättningen till 123 570 05 39. 
 
 
Månadens bibelvers: 
Som hjorten längtar efter vattenbäckar, längtar min själ 
efter dig min Gud. Ps 42:2. 
 
 
Be för: 
- förnyelse i vårt liv och vår relation till dig 
- för din kännbara närvaro vid olika samlingar i och 
   utanför kyrkan 
- för nåd och nöd att nå de människor som inte ännu 
  känner dig 
 
 
Herre Jesus, tack för: 
- alla bibelskoleelever som du anförtrott Kornhill 
- Alpha och PU ledare och deltagare 
- Ditt ord som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig 
- Julens budskap; att Gud har blivit människa 
 
 
 

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 123 570 05 39  
302 59 Halmstad                 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  

 

Tom Bell, tf administratör 
070 – 594 09 93, tom@kornhill.se 

Elizabeth Fredriksson, adm.ass. 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. 
 

 



 

November 
 
Sön 4 nov kl 11.00 Gudstjänst  
  Hans Lundaahl och  

  dansgruppen Mirjam 

 

Lör 10 nov 10 – 16.00 Allkristen bönedag i  

  Kornhillskyrkan 

 

Sön 11 nov kl 18.45 Gudstjänst 
  Per-Eive Berndtsson 

 kl 19.00  Bön & lovsång 
 

Sön 18 nov kl. 11.00 Gudstjänst 
  Tomas Seidal 

  Församlingsmöte  

  i kyrksalen efter kyrkfikat 

 

Sön 25 nov kl 11.00 Gudstjänst med nattvard 
  Per-Eive Berndtsson 

 kl. 18.00 Ekumenisk bön &  

  lovsång i S.t Nikolaikyrkan 

December 
 
Sön 2 dec kl 11.00 Adventsgudstjänst 
  Per-Eive Berndtsson 

  Emma Karlsson m fl   

   

Sön 9 dec kl 11.00 Gudstjänst 
  Israel och Guds rike  

  K-G Larsson   

 kl 19.00 Bön & lovsång 

  Guds profetiska plan med  

  Israel, K-G Larsson 

   

Sön 16 dec kl 11.00 Skatten-gudstjänst  
  Mikael Alsholm m fl. 

 

Sön 23 dec kl 11.00 Julgudstjänst 
  Per-Eive Berndtsson m. fl.  
 
Sön 30 dec kl 11.00 Gudstjänst med nattvard 
  Hans Lundaahl 

 

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  
 
November 
 
Mån 5 nov Fredrik Lagerström  
 Nattcaféet - en öppen dörr mot 
 verkligheten 
 
Tor 8 nov Per-Eive Berndtsson 

Vandring genom Romarbrevet 
 

Mån 12 nov Reine Jansson  
Jesu lära och liv 
 

Mån 26 nov Rune Månsson 
 Profetens tjänst 
 
Tor 29 nov LarsOlov Eriksson 
 Så tillkom bibeln - interpretationskurs 

 
Ingen bibelskola v. 47 och torsdag v. 46. 
 
 
December 
 
Mån 3 dec Kristian Tjörnebrant 
 Ekonomi i funktion 
 
Tor 6 dec Per-Eive Berndtsson 
 Vandring genom Romarbrevet 
 
Mån 10 dec Hans Lundaahl 
 De viktigaste ordens betydelse 
 
Tor 13 dec Per-Eive Berndtsson 
 Vandring genom Romarbrevet 
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