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25 
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Det är med stor glädje som vi än en gång slår upp portarna 
för Jesusfestivalen i Älmhult. Med tacksamhet till Herren 
ser vi tillbaka på alla de festivaler vi haft under de år som 
ligger bakom, Gud har gjort många underbara under och 
mirakler och förvandlat så många människors liv under 
alla dessa år.

För dig som brukar ta en del av din semester och besöka oli-

live på kvällarna.

kunna genomföra festivalen utan trängsel för minskad 

Vi på Kanal 10 och Citykyrkan ser så mycket fram mot 

ans tilltal till oss denna vecka! 

höjdpunkt! 
Starten på veckan avskiljer vi till bön och sedan går 

vi vidare med besök av smorda förkunnare där var och 
en kommer med budskap direkt från Herrens bord, alla 
kvällsmöten sänds också live på Kanal 10

. 

Hjärtligt välkommen till 2021 års upplaga av JesusFestivalen!

Stefan och Marie Salmonsson
Börje och Britt C laesson

JESUSFESTIVALEN ARRANGERAS AV KANAL 10 
I SAMARBETE MED CITYKYRKAN I ÄLMHULT.
ADRESS: SKÅNEVÄGEN 34, 343 21 ÄLMHULT
TELEFON: 0476-533 50.

JesusFestivalen 2021
Välkommen till en av sommarens höjdpunkter

i Älmhult
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Nu öppnar vi upp för EN STÖRRE publik

Nu öppnar vi upp för EN STÖRRE publi
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Restauranger/café
Festivalcaféet
Kaffe och enklare mat
Pizzeria Amigo
Krikors pizzeria
Café Deres
Kinesisk restaurang
Torggrillen
Hamburgare och asiatiskt
Thai Palace
Thailändskt mm

Saikok
Thailändskt

IKEA - nya marknadsplatsen
Korvbar och restaurang

IKEA Värdshus
Buffé husmanskost, vardagar

Goaroije 1,5 km
Vid golfbanan. Mat med piff
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Turistinformation

Älmhults Turistbyrå 
Stortorget 1
0476 - 551 52
www.almhult.se
e-post turist@almhult.se
Öppet måndag-fredag
8.00-16.30

IKEA HOTELL & RESTAURANG
0476 - 64 11 00
Ikeag. 1, 343 81 ÄLMHULT 

MÖCKELSNÄS HERRGÅRD 
0476 - 532 00
343 71 DIÖ 
Ring för vägbeskrivning

SJÖSTUGANS CAMPING
0706 - 72 82 12
Bökhult, 343 94 ÄLMHULT

SOFIA LÄGENHETSHOTELL
070 - 950 74 40
S. Esplanaden 19
343 32 ÄLMHULT

PENSIONAT BJÖRKELUND
0476 - 211 11
Stenbrohult, 343 71 DIÖ 

Kanal 10 Förlag

>>>

Övriga restauranger: 
Sorello, Augusts restaurang & bar, 
Jakobs Krog Stationen, Lotus Kitchen, 
Long Hwa,Brasserie Goaroije, Sjöstugan,
Ikeamuséeum, A&O lunch, 
Älmhults restaurang & pizzeria, 
Café Kagan, Elmhults Café och Bageri

Nu öppnar vi upp för EN STÖRRE publik



SÖNDAG

25
JULI

MÅNDAG

26 
JULI

TISDAG

27 
JULI

ONSDAG

28
JULI

16.00

11.00

OWE CARLSSONKVINNOMÖTE MED MINGEL

SEBASTIAN STAKSETBÖN

SEBASTIAN STAKSETLINDA BERGLING

BÖN

ungdomsmöte med konsert 
ca kl 22.00

Catarina och Marie

BÖN

BÖN - uppstartsmöte

19.00

BÖN - LENNART OCH ROSIE ÅSBERG



TORSDAG 

29
JULI

FREDAG

30
JULI

SÖNDAG 

1
AUG

MIKAEL ALFVÉN - LENNART ÅSBERG

LÖRDAG 

31
JULI

Stefan Salmonsson Stefan EDEFORS

BÖRJE OCH BRITT CLAÉSSON PAUL JOHN BÖRJE CLAÉSSON - DOP

MIKAEL ALFVÉN - LENNART ÅSBERG PAUL JOHN Stefan EDEFORS Stefan Salmonsson

 HANS MARKLUND

HANS MARKLUND

Tack för detta år!



Georgis tumör försvann
När Georgi Prodanov var i tjugoårsåldern 
flyttade han från Bulgarien till Tyskland för 
att gå bibelskola.

– Efter ett tag upplevde jag att Herren ta-
lade till mig, att jag skulle flytta till Sverige. 

Det var väldigt oväntat men på morgonen 
nästa dag på bibelskolan berättade min 
vän att hon haft en dröm. Hon berättade att 
Herren sagt till henne att jag skall flytta till 
Sverige.

Georgi lämnade bibelskolan i Tysk-
land och flyttade tillbaka till Bulgarien för 
att hitta vägar att kunna ta sig till Sverige.
Vid den tiden hade han börjat få problem 
med sitt blodsocker som var alldeles för 

På ett sjukhus fick Georgi Pro-
danov veta att han drabbats av 
en tumör på bukspottkörteln.

– När jag kom hem var jag 
jätteledsen och grät inför Gud. 
Jag ville inte dö, berättar Ge-
orgi.

När han låg där på sin säng 
förkrossad upplevde han att 
Herren talade till hans hjärta.

”Min son, jag älskar dig 
och jag vill att du ska leva och 
förkunna mina gärningar. Jag 
ska bota dig på svensk mark”



lågt. När han kom till Bulgarien blev han 
ännu sjukare.

– Jag svimmade hela tiden. På gatan,
hemma och i kyrkan så ambulans fick hämta 
mig.

Vid ett tillfälle när Georgi var i kyrkan 
svimmade han på en av bänkarna. En läkare 
tillkallades som konstaterade att han hade 
varit femton sekunder från döden.

– Jag har aldrig trott på någon Gud men
någon vill att du skall leva, sa läkaren.

Georgi hamnade sedan på sjukhuset 
och fick Georgi veta att han drabbats av en 
tumör i bukspottkörteln.

– När jag kom hem var jag jätteledsen
och grät inför Gud. Jag ville inte dö.

När han låg där på sin säng förkrossad 
upplevde han att Herren talade och sa att 

han skulle bli frisk i Sverige.
”Min son, jag älskar dig och jag vill att 

du skall leva och förkunna mina gärningar. 
Jag skall bota dig på svensk mark”.

Georgi berättar att han ändå var tvek-
sam och kände sig rädd att flyga eftersom 
han var så sjuk. Han berättade för sin mam-
ma vad han upplevt.

– Om Herren sagt åt dig att åka till Sveri-
ge så åk, sa hon.

Då bokade han en flygbiljett och åkte till 
Sverige.

– När jag klev av flygplanet på Arlanda
kom Guds kraft över hela min kropp, och 
plötsligt kunde jag springa. Jag tog mig till 
en toalett och när jag såg mig i spegeln hade 
jag fått färg. Jag var så glad.

Gud hade helat mig, berättar han.

Flera härliga 
livsberättelser varje vecka
Nyheter med ett kristet 
perspektiv
Recept och sudoku
Undervisning 
och uppbyggelse
Kanal 10 bilaga 
med tv-tablåer

a

a

a
a

a

Jag svimmade
hela tiden.
På gatan, hemma
och i kyrkan så
ambulans fick
hämta mig.

Georgis tumör försvann

”Livet började spira i mig”

Beställ nu! Ring 0476-132 70

Ja, tack, jag vill prova på Nyhetstidningen Inblick
Prenumerationen avslutas automatiskt efter provperioden
Namn: ........................................................................................................................................................................

Adress: .................................................................................. Postadress: ................................................................

Telefon: ................................................ E-post: ........................................................................................................



Kristen TV i Sverige AB
Box 39
343 21 ÄLMHULT

SEBASTIAN OCH ISABELLA STAKSET

Missa inte 
ungdomsmötet med konsert 
onsdag 28 juni ca kl 22.00
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