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Här kommer en sommarhälsning från TV Vision Sverige! 
Vi är redan inne i juli månad, men vi hoppas att ni har 
fått njuta av sommaren såhär långt! Vi har hunnit 
med att sända både Torpkonferensen och New Wines 
sommarkonferens ”Församlingen: Världens ljus”, samt 
gjort flera andra inspelningar. Det har varit fantastisk 
lovsång och stark undervisning. Det har också varit en 
stor glädje att träffa så många tittare till Vision Sverige. 

Stort tack för alla möten! Nu fortsätter sommaren och vi 
ser fram emot fler konferenser, fler möten och fler frälsta! 
Det är därför vi sänder – För att se Sverige frälst! Sverige 
har endast ett hopp, och det hoppet heter Jesus! Vi vet 
att Jesus älskar Sverige och därför har vi stor tilltro till 
framtiden. Om vi följer Jesus, så kommer vi få se Sverige 
frälst!

I slutet av juni månad träffades nästan 
hela Vision Sverige familjen för umgänge, 
gemenskap och framförallt bön. Det har blivit 
många nya ansikten den senaste tiden och 
den särskilt stora glädjen är tillökningen i 
Göteborg som allt mer börjar ta form med 
Zoran Kovacevic, Amanda Göransson, Camilla 
Christiansson, Jonas Karlsson, Atle Hansen 
och vår nye tekniker Ruben Ivarsson. Det som 
kanske var det mest gripande var att höra hur 
alla på ett starkt sätt har känt Guds ledning i 
vägen in till Vision Sverige. 

Med på träffen var också Christoffer Ahlbäck, 
Ketty Demeter och Edoxia Botros från 
Stockholm/Uppsala, samt Fredrik Lovland och 
TV-chefen Gawdat Mitrous från Norge. Det var 
inte hela Vision Sverige-familjen, men nästan. Vi 
har samlats med en längtan: att få ära Jesus, ge 
utrymme för den Helige Ande och att se många 
människor bli frälsta. 

Att få be och lovsjunga tillsammans var 
fantastiskt, och vi kände stor tillförsikt inför 
framtiden. Samtidigt känner vi också stor 
tacksamhet till alla som är med och stöttar 
Vision Sverige; utan er hade vi inte klarat oss! Vi 
ägnade också tid för att be för alla som gett in i 
Vision Sverige och alla partners. 

Det är ett böneämne som vi verkligen vill 
dela med er: att den stora Vision Sverige-
familjen av partners ska få växa ännu mer, 
då vi tror att det är ett av de sätt som Gud 
vill ge sin försörjning på. Den stora bönen är 
att få vara ett verktyg i Hans hans, att få vara 
en plats där Guds Ande bor, trivs och verkar, 
och att få se den stora skörden komma in.  

I Sverige finns det ca 9,5 miljoner människor 
som behöver Jesus, och vi ser ingen sanktion i 
Bibeln för att vi skulle be om mindre än att alla 
dessa skulle få ta emot Jesus som sin personlige 
frälsare och Herre. Låt oss tillsammans verka 
och be för det. 

Kära 
venner!

Stor träff med Vision Sverige-familjen



• Viasat (Sverige: 138, Norge 111)

• Canal Digital (Sverige: 167, Norge 183)

• vsplay.se
• Apple TV

.se
I vår online-spelare kan du se oss live, och alltid 

titta på dina favoritprogram - helt gratis!

Har din kyrka språkcafé?  
Känn dig fri att använda vsplay.se som en resurs i arbetet.

Vi har program för hela 8 språk!

Hitta oss här

Se TV-tablåer på visionsverige.com

    

Ladda ner vår 
app i Appstore

iPhone/ iPad
Sök: Vision Sverige
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Känner du någon som skulle vilja prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka SMS VSNYHET till 72721
Vill du avsluta prenumerationen? Skicka VSNYHET SLUT till 72721

Många har uttryckt sorg och saknad efter vår älskade Kristin Lahtinen 
som gick hem till Herren alldeles för tidigt förra månaden efter en tids 
sjukdom. Många har också undrat hur det går med Micael som ju också 
var programledare på Vision Sverige. Mitt i saknaden och sorgen är vi 
ändå tacksamma att kunna meddela att Micael kommer att komma 
tillbaka som programledare i början av hösten. Vi är otroligt tacksamma 
över detta och hoppas att ni vill stå med oss i bön för Micael och hans 
familj i den tid som nu är.  

Micael Lahtinen tillbaka 
som programledare

I dagarna lanserades TV Vision Sveriges hemsida på engelska! Vi har tittare 
och partners utöver hela världen och behovet av en hemsida på engelska 
har länge visat sig stort. 

Gå in på www.visionsverige.com och klicka på den engelska flaggan, 
så hittar du den engelska sidan.  

Ny hemsida på 
engelska

Under juli månad kommer vi sända två 
norska konferenser på Vision Sverige: 
Himmel og Hav och Evangeliesenterets 
sommarkonferens. 

Himmel og Hav är en konferens med 
stort fokus på evangelisation som har 
som längtan att utbreda väckelsekris-
tendomen. Vidare är Evangeliesenterets 
(LP-stiftelsens norska motsvarighet) som-
markonfonferens är mycket uppskattad 
och har fått betyda otroligt mycket för 
väldigt många människor. Varför sänder 
vi då två norska konferenser i Sverige? – Vi 
vill helt enkelt öka uppmärksamheten på 
vad som händer i norden och i vårt norska 
grannland. 

Samtidigt kommer vi göra samma sak på 
vår moderkanal TV Visjon Norge, där vi i 
sommar kommer att sända både Torp-

konferensen, New Wines sommarkonfe-
rens och Hönökonferensen, för att visa 
norrmännen vad Gud gör här i Sverige. 
På så sätt stärker vi samhörigheten mel-
lan länderna och förhoppningsvis även 
förbönen för våra länder. Faktum är att 
Sverige och Norge inte bara har fått starka 
profetiska ord till våra länder enskilt, men 
flera profetiska ord har faktiskt kommit till 
hela Norden som helhet. Det vill vi ta till 
vara på, och detta är ett av de sätt som vi 
gör det på. 

För den som har svårt med norskan kan 
vi dock meddela att Carl-Gustaf Severin 
kommer att tala på Himmel og Hav, så 
steget över till en norsk konferens kanske 
inte blir så stort, i varje fall inte alla kvällar! 
Vi hoppas att det ska bli till uppbyggelse 
och glädje för både norrmän och svensk-
ar! 

Fler konferenser i juli


