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Temaserie - Ett folk på uppdrag 

Vi kommer spendera tio söndagar 

under hösten i den temaperiod 

som vi kallar ”Ett folk på uppdrag”! 

Gudstjänsterna och övriga samling-

ar börjar öppnas upp och vi kan 

förhoppningsvis äntligen ta en del 

av de steg vi längtat efter. Med den 

här temaperioden vill vi både sam-

las runt att vårt uppdrag är tillsam-

mans och att vi faktiskt har ett upp-

drag som församling! Vi samlas till-

sammans av en anledning. Vi är här 

för den här världens skull! Låt oss 

fyllas av hopp och tro på vad den 

allsmäktige Guden vill göra genom 

oss.  

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds 

eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er 

från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte var ett folk är nu Guds 

folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” 

-1 Petr 2:9-10 

”Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. 

Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla 

köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo 

bland grenarna.”  

- Matt 13:31-32 



 

September 

 5/9 kl 11.00 Gudstjänst - Hans Lundaahl 

 11-12/9 Kornhillsläger (Vi åker iväg till EFS-gården i 

Åsljunga. Där firar vi också söndagens gudstjänst).  

 17/9 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 19/9 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard- Jonatan 

Wolfbrandt  

 - Tema: ”Ett folk” 

 24/9 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 25/9 kl 10.00 Församlingsmöte 

 26/9 kl 11.00 Gudstjänst med dop - Jonatan Wolf-

brandt 

 -  Tema: ”Uppdraget” 

Oktober 

 1/10 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 3/10 kl 11.00 Gudstjänst - Reine Jansson 

 - Tema: ”Andens folk” 

 8/10 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 10/10 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Jonatan 

Wolfbrandt  

 - Tema: ”Evighetsperspektiv” 

 15/10 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 16/10 Sisterskonferens i Kornhillskyrkan (se sida 7)  



 

Smågrupper   Kornhill Youth 

 17/10 kl 11.00 Gudstjänst - Martin Alexandersson 

 - Tema: ”Position för mission”  

 17/10 kl 13.30 Utrustningspass:  ”Att dela evangeliet” - 

Martin Alexandersson (Se sida 8) 

 22/10 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 24/10 kl 11.00 Gudstjänst - Jonatan Wolfbrandt 

 - Tema: ”Jesus älskar de utsatta” 

 29/10 kl 10-11..30 Fredagsträff (se sida 7) 

 31/10 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard - Hans 

Lundaahl 

 - Tema: ”Jesus älskar din granne” 

Vi tror på den lilla gruppens bety-

delse! Därför samlas vi i smågrup-

per som komplement till guds-

tjänstlivet.  

Vill du vara med i en smågrupp el-

ler har frågor om vårt smågrupps-

arbete? Kontakta gärna vår präst 

Hans Lundaahl som leder 

arbetet med smågrupperna.  

Tel: 0709-415541 

Mail: hans@kornhill.se 

 

Kornhill Youth är vårt ungdomsar-

bete. Ungdomarna träffas varje fre-

dag kl 19.00.  Kontaktperson är 

Emil Nilsson (0733-520161).  

Kom gärna och var med! 

 



 

Kvinnokonferens - Älska din nästa 

16/10 i Kornhillskyrkan 

Tid: 10.00-17.00  

(Incheckning & fika mellan 09.00-

10.00) 

Kostnad: 250 kr inkl. seminarier,  

lunch och fika 

Anmälan: www.sisters.nu/halmstad,  

Majvi Alkass majvi@kornhill.se 

Tel 08-540 203 28 (tis & tors  

10.00-12.00) 

Anmälan senast 12 oktober 

OBS! När det gäller konferensens  

genomförande följs aktuella anvis-

ningar från Folkhälsomyndigheten.  

 

Fredagsträff för föräldralediga 
Som namnet beskriver så är detta träffar för föräldralediga och deras barn. 

Träffarna startades under vårterminen och kommer nu att fortsätta fr.o.m. 

17/9.  

Tid: kl 10 - 11.30 och upplägget är fika, samling och aktivitet.  Varmt välkom-

men med! 

Vid frågor kontakta Majvi Alkass (0703-16 74 91), Elin Eckerberg (0702-08 

68 39) eller Emelie Larsson (0762-11 75 13). 

 

Livets frågor på 75 min 
Ett samtalsforum om diverse relevanta frågor. Grejen kommer tillbaka i höst 

men förmodligen med annan tidpunkt. Håll utkik!  

https://sisters.nu/halmstad/


 

Att dela evangeliet 

Att be för någon 

Undrar du vad förbön handlar om? Är 

du intresserad av att betjäna människor i 

den Heliga Andes kraft? Är du döpt och 

tagit emot Jesus så är du fylld av den He-

lige Ande. Vi är alla sända i Jesu namn och 

kraft,. Den 14/11 bjuder vi in till en sam-

ling kl 13.30 för dig som vill lära dig mer 

om att be för andra och att samarbeta 

med den Helige Ande. Karin ”Linus” 

Malmström kommer tillsammans med ett 

team från Lysekils församling. Hon är an-

svarig för den strategiska bönen inom 

New Wine och för förbönstjänsten i Ly-

sekils församling.  För dig som varit med 

länge och för dig som är helt ny,  

Den 17/10 kommer Martin Alexan-

dersson till oss. Han predikar i guds-

tjänsten och kl 13.30 håller Martin i 

ett pass om att dela evangeliet! Vi le-

ver i en tid av möjligheter, där Gud 

sänder dig och mig ut till våra med-

människor. Det gör Han i Sitt namn 

och Sin kraft.  

Martin arbetar på EFS Sverigeavdelning 

med bl.a. kurser som Sänd och 

Nyplanteringsakademin, han står också 

själv i ett nyetableringsarbete i Göte-

borg. Under detta undervisningspass 

utrustas vi hur vi konkret kan dela evangeliet. Låt dig utmanas och inspireras. 

 



 

Händer varje vecka 

Församlingsbön 

Tisdagar kl 18.00-19.00 

I kyrksalen. Kom och var 

med och be.  

Bön och nattvard 

Varje vardagsmorgon kl 

8.15 samlas vi till bön i 

kapellet. På tisdagar är 

det morgonmässa. 

Varmt välkommen med 

på en stund som varar 

15-25 min.  

Gudstjänst och kyrkkaffe 

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst vi kommer nu 

inte sända gudstjänsterna på youtube, men tar däremot 

upp ljudinspelningen som finns på vår hemsida. 

 

Ps. håll ögonen öppna för information om torsdagsmäs-

sor eller alternativ.  


