
1

I SAMARBEID MED

Velkommen til Jesusfestivalen på Blakstadheia 
i Froland, ved Arendal  •  8. til 14. august!
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Clarion hotell Arendal  •  Tlf 37076800
Thon hotell Arendal  •  Tlf 37052150
Camping Nidelv Brygge  •  Tlf 37011425
Camping Hove og Spornes  •  Tlf 37005544
Arendal turistkontor  •  tlf 37005544
Strand hotell Fevik  •  Tlf 37250000
Eikely senter, Froland Vandrerhjem  •  Tlf 37039680

For andre året på rad arrangerer vi nå 
Jesusfestival i Froland – i Citykirken 
New Life på Blakstadheia.
Ifjor «prøvde» vi oss, men til vår store begeistring fant 
mange mennesker veien til Blakstadheia og det ble en 
fest sammen med Herren som vi knapt hadde våget å 
drømme om. Flere kvelder var det fulle hus og det kom 
en svært spesiell og ransakende forkynnelse igjennom 
det utvalget av predikanter som besøkte oss. Møtene ble 
sendt på TV og har også senere på året vært vist igjen 
både i Norge Sverige og over hele Asia.

Iår er vi igjen glade for å invitere deg til Jesusfestivalen 
i Froland. Nytt er at vi utvider til 7 dager – de tre første 
dagene mandag 8. til onsdag 10 . august, kjører vi derimot 
bare kveldsmøter og deretter fra torsdag morgen har vi 
fullt program med tre møter hver dag.

Vi er så glade for å kunne presentere noen av vår tids 
aller beste talere: 

Evangelisten Stefan Edefors fra Sverige, den dynamiske 
forkynneren Ted Yuke fra Kanada, Linda og Gunnar 
Bergling fra Stockholm og Rigmor Holst fra Kanal 
10 er noen av de vi har invitert for å gi deg en åndelig 
vitamininnsprøytning foran  det viktige året som ligger 
fremfor oss.

Kom til Citykirken New Life i sommer og la Herren 
berøre deg!

Her er Blakstadheia:   
GOD  PARKERING!

KJÆRE BROR OG SØSTER:

Med vennlig hilsen

Børje Claesson 
Seniorpastor
 
Knut Olav Dalen
Daglig leder
 
Daniel Sundh
Medpastor
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Blakstadheia i Froland

Arendal

Her er Blakstadheia:   
GOD  PARKERING!
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Linda Bergling med kvinnefrokost torsdag kl 09:30!

Torsdag under Jesusfestivalen må 
mennene holde seg hjemme, slik at 
kvinnene kan få del i kvinnefrokosten 
kl 09:30. Da serverer vi frokost og 
har felleskap, og så slipper vi Linda 
Bergling på med noe av det hun 
kanskje er best på -  på en personlig og 
inderlig måte bringe noe fra Herren  fra 
sitt hjerte og til en ”sulten” forsamling.

Mange forteller om kraftfulle møter med 
Herren under slike frokoster - så kom 
med forventning!

Gunnar og Linda Bergling er leder 
for Arken utenfor Stockholm. Her 
har de menighet, bibelskole og 
helbredelsessenter. De driver også flere 
store arbeid for barn i India, og de er 
svært ettertraktede som talere i møter og 
konferanser. Linda har en spesiell gave 
i å betjene mennesker med  behov for 
sjelens helbredelse.

Du må melde deg på til kvinnefrokosten 
(i kafeteriaen) slik at vi vet hvor mange 
som kommer og hvor mye mat vi skal 
forberede. Frokosten koster kr 100.- og 
betales ved døren.

Bli med på kvinnefrokost!
2016
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HØSTENS STORE REISE FRA 3. TIL 13. NOVEMBER 2016

FLY FRA STOCKHOLM, KØBENHAVN ELLER OSLO

BLI MED KANAL 10 TIL ISRAEL! 

Israel, landet som stadig er i sentrum for 
oppmerksomheten, og der Jesus selv gikk 
omkring. Bli betatt av skjønnheten og 
stedene som har berørt oss alle så dypt. 
Storslått, vakkert og og fredfullt.

Jerusalems pulserende liv og ikke 
minst et fantastisk fellesskap er 
noe av det som du får oppleve. 
Kveldssamlinger med herlig sang 
og musikk, og fantastiske vitnesbyrd 
som ikke du vil gå glipp av!

Kontakt:
Kanal 10 Reiser på 
tlf 0046 - 476 50 20 01 
eller 0046 - 735 201610
info@dbctravel.se   
info@kanal10.se

16 600.-
Påmeldingsavgift 
1500.- per pers.

Prisen inkluderer fly fra Oslo, flyplassavgifter, hotell, frokost, middag, turer, guide, reiseleder, kveldssamlinger. Lunsjer og drikke kommer i tlllegg.
Reseledere:
Kjell & Gunilla Lindstedt, Börje & Britt Claesson,Edward John m.fl.

Med forbehold om endringer i valutakurser
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ÅRETS TALERE OG SANGERE:

Stefan Edefors
Evangelist med en 

troens gave fra store 
kampanjer i Asia.

Gunnar og 
Linda Bergling

Svært elskede talere 
fra Stockholm.

Formidlere av nytt liv 
og indre legedom.

Sterkt Jesus-fokus.

Ted Yuke
Dynamisk 
menighetsbygger fra 
Kanada med sterke 
manifestasjoner.

Kjell Halltorp
Kjent forkynner 

med mye erfaring 
fra vekkelse og 
evangelisering.

Sterk på å vinne 
enkeltmennesker.

Daniel og 
Marineth Sundh
Nyengasjerte 
medpastorer på 
Blakstadheia. Bringer 
klarhet i forkynnelsen og 
henrivelse i lovsangen.

Paktens Ark
Profetisk og salvet 
sanggruppe fra Vestby

Rigmor Holst
Programleder og 
forkynner med 
hjertebudskap fra 
eget liv og tjeneste.

Børje Claesson 
og Knut Olav Dalen

Lederne av virksomheten 
på Blakstadheia. 

Arbeider for en livskraftig 
menighet.

Simona Solheim
Lovsangsleder på 

Blakstadheia. Bringer 
sangskattene frem 
og gir dem nytt liv.

Bill Olsson
Svensk-amerikansk 
forkynner med hjerte 
for å nå ut i hele Skandinavia 
med evangeliet. En pioner 
innen kristen TV, entreprenør 
og foretningsmann av 
bakgrunn.

NKC Worship
Sterk moderne lovsang 
med rot i intens bønn og 
innvielse.

Nenne Lindberg
Høyt elsket sanger 
som er kjent i hele 

Skandinavia.

2016
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8 AUGUST
MANDAG

10 AUGUST
ONSDAG

9 AUGUST
TIRSDAG

09.30

11.00

15.00

19.00
Kveldsmøte

Stefan Edefors
Kveldsmøte

Ted Yuke
Kveldsmøte

Stefan Edefors



7

12 AUGUST
FREDAG

14 AUGUST
SØNDAG

13 AUGUST
LØRDAG

11 AUGUST
TORSDAG

Kvinnefrokost
Linda Graf Bergling

Ettermiddagsmøte
Gunnar Bergling

Kveldsmøte
Linda Bergling

Formiddagsmøte
Bill Olsson

Ettermiddagsmøte
Bill Olsson

Kveldsmøte
Ted Yuke

Formiddagsmøte
Rigmor Holst

Ettermiddagsmøte
Ted Yuke

Kveldsmøte
Rigmor Holst

Formiddagsmøte
Kjell Halltorp

Ettermiddagsmøte
Kjell Halltorp

Kveldsmøte
Ted Yuke

2016
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Velkommen til Blakstadheia!

telefonnummer : 40550775

Her er brosjyren for den andre 
Jesufestivalen som vi arrangerer 
på Blakstadheia i Froland.

Vi tror at en slik konferanse er 
viktig og rett, midt i Bibelbeltet 
på Sørlandet.

Konferansen arrangeres i 
samarbeid med Citykirken i 

Âlmhult og Kanal 10 Norge.
Vi tror denne uken 

mellom 8. og 14. august kan 
forandre livet ditt og gi deg 
mye ”ammunisjon”  for det 
kommende året.

Vi håper å se deg på festivalen!

Med vennlig hilsen

Børje Claesson   Knut Olav Dalen   Daniel Sundh   Øyvind Rygg
Visjonsbærer og pastor Daglig leder Medpastor

”Kanal 10 Norge vil sende 
fra hele kristenheten: Fra 
Den norske kirke til tros-
bevegelsen – og alt der i 
mellom!”

Støtt Kanal 10 Norge
gavekonto 9791.11.36000Medialeder

Returadresse:
Citykirken New Life
Kristian Birkelandsvei 2
4820 Froland


