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TV-tittandet förändras

Vision Sverige följer med utvecklingen för att sprida evangeliet!
TV genomgår en drastisk förändring just
nu. Vi har aldrig tittat på så mycket TV
som nu, samtidigt har det reguljära TVtittandet – på vanlig tablå-TV – sjunkit i
Sverige och i västvärlden. Detta till förmån
för TV på internet genom appar, webben
och sociala medier. Utvecklingen går i två
riktningar samtidigt. På sociala medier ser
vi på mer video än någonsin förr, samtidigt
som det här till största delen rör sig om
korta filmklipp. Genom hemsidorna,
apparna (som finns både på telefoner,
läsplattor och moderna TV-apparater) och
TV-tillbehör såsom Apple TV och Chrome
Cast handlar det både framförallt om VOD
– Video On Demand. TV-programmen eller
filmerna läggs upp på respektive kanals
hemsida eller app, och tittarna väljer
själva när de vill se på programmet genom
att helt enkelt gå in på kanalens hemsida
eller app och välja det program de vill
se. Det verkligt intressanta är att denna
utveckling inte enbart gäller den yngre
generationen, utan samtliga generationer,
om än i varierande grad.

«Mycket bra program och upplyftande.
Gud välsigne er! Kollar via webben.»
Norrland

Detta är något också som vi på Vision
Sverige märker av. Upp till två tredjedelar
av våra tittare ser på Vision Sverige genom
internet, medan en tredjedel av våra
tittare ser oss på det traditionella sättet,
nämligen genom parabol och kabel-tv,
där våra sändningar helt styrs av tablån.
På Vision Sverige pågår utvecklingen för
fullt för att följa med i detta skifte. För det
är ett verkligt skifte det rör sig om, och inte
bara en trend. För det första har vi satsat på
sociala medier, och framförallt Facebook
där vi når ut på ett häpnadsväckande sätt.
Här satsar vi framförallt på korta videos
fyllda med vittnesbörd eller särskilt starka
klipp från våra program. Vi har också
sänt live från konferenser samtidigt som
de sänts live på vår ”vanliga” TV. Livesändningarna på Facebook har nått ut
till tusentals människor, och möjliggör till
interaktion till tittarna, och mellan tittarna,
där vi ofta sett att de bett för varandra,
och delat vad de upplever att Gud gör
hemma hos dem under sändningarna.

«Jag ser på kanalen ofta. Framförallt
utbildnings programen.»
Småland

Facebook är också en utmärkt plattform
för evangelisation.
Vi arbetar också på en större uppdatering
av vår hemsida och vår app (som finns både
till Apple TV och mobiltelefoner), som vi
hoppas kommer förbättra upplevelsen av
TV Vision Sverige. På vår hemsida www.
vsplay.se och vår app (som du laddar ner
genom att gå in på App Store eller Google
Play, beroende på vilken mobiltelefon du
har) kan du se både på vår direktsända TV,
precis som på parabol och kabel-tv. Här
kan du också se på dina favoritprogram i
repris eller för första gången precis när du
vill. 

«Jag blev helad i foten direkt efter att ni bett
för mig på telefon!»
Göteborg
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Ny serie om Carl-Gustaf Severin och
Sebastian Stakset
Carl-Gustaf Severin är en efterfrågad
förkunnade av Guds Ord både i Norge och
i Sverige. Nu får du genom fem program
möjlighet att lära känna den 64-årige
förkunnaren, med förankring i Livets Ord,
närmare. Nu visar TV Vision Sverige och TV
Visjon Norge 5 stycken program om CarlGustaf Severin, och 1 program i samma
serie om Sebastian Stakset.
Severin och Stakset är två starka
personligheter med en stark förankring
i Gud. Men deras bakgrund och historia
är helt olika varandra. Låt oss starta med
Carl-Gustaf Severin som i år kan se tillbaka
på 50 år som förkunnare. Då räknar vi
själv elddopet, starten av han tjänst som
förkunnare från skolan han gick på. 14
år gammal bad han skolans rektor om
att få samla alla de 600 eleverna. – Jag
har någonting att berätta, sa Carl-Gustaf.
– Jag har någonting att berätta om Jesus.
Rektorn gav sitt samtycke. Carl-Gustaf
talade i sju minuter och blev från den
dagen aldrig mer mobbad för sin tro på
skolan. Det gav respekt att stå ut, och
rektorn var jättenöjd. – Det var bra, unge
Severin, sa han.

För hela världen

Därmed var han igång, och hans uppdrag
skulle inte bara gälla Sverige, utan hela
världen. Särskilt var det länderna i öst som
grep hans hjärta. I Södermalmskyrkan
i Stockholm mötte han Ulf Ekman från
Livets Ord som hade grundats 1983.
Utifrån detta karismatiska center i
Uppsala utgick en tjänst in i det gamla
Sovjetunionen som saknar motstycke i
Sverige, ja kanske i hela Europa. Det blev
en fantastisk missionsresa som ännu inte
är över. Det är fortfarande nya land att
inta, men tempot är lite annorlunda idag.
I de fem programmen, som leds av Alf
Henning Fredstad, möter vi Carl-Gustaf
först på hemmaplan i hans och hustrun
Monikas hem. Här berättar han om sin

uppväxt och kallet från Gud. Tillsammans
berättar de också om de kommande
missionsmarkerna. De tre följande
avsnitten är inspelade på Livets Ord i
Uppsala och handlar om tre intressanta
teman i öst:
1. De förste åren i Ryssland och forna
sovjet-stater, om frälsning, helanden och
hungern efter Gud.
2. Den stora tågresan med det sovjetiska
propagandatåget när de predikade
evangeliet, delade ut biblar, mediciner
och mat.
3. Armenien och Azerbadjan, två länder
som låg i krig med varandra, men fick höra
evangeliet och uppleva en förvandling.

Från kriminell till en gudsman

Sebastian Stakset är bara 32 år gammal,
men har upplevt mer i sitt unga liv än få
andra. Sebastian är halvnorsk (norsk far),
och blev tidigt inblandad i kriminalitet. I
programmet ”Min väg mitt liv” berättar
han i samtal med Alf Henning Fredstad
om hur han blev mobbad under skoltiden,
blev slagen till blods och fick många sår

bår utvändigt och invändigt. Han rymde
till ett område i Stockholm där andra
med samma misslyckade bakgrund hade
hamnat. Där blev de triggade till att stjäla
och göra andra dumheter. Sebastian
tänkte på självmord redan som 10-åring.
Sebastian spelade fiol som sexåring och
därifrån utvecklade han sitt musikintresse.
Han började med hip-hop och ett
aggressivt uttryckssätt. Han blev dömd
till tre års fängelse och blev en del av
Kartellen, en rap-grupp som fick nationell
uppmärksamhet. Sebastian var alltid full
av hat och var alltid arg. Men Sebastian
menar att han tre gånger blev konkret
räddad av Gud. Första gången var 2011,
och därefter 2013 och 2016. –Jag tog tre
år på mig att lära känna Jesus, från min
frälsning 2013 till 2016, säger Sebastian
Stakset. Då han hörde en röst som sade
till honom: ”Tag på dig säkerhetsbältet”,
samtidigt som bilen körde i 140 km/h, så
kände han allvaret. För direkt efter small
det. Efteråt har han bett alla han gjort illa
om förlåtelse. Nu lever Sebastian helt för
Gud. 

Känner du någon som skulle vilja prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka SMS VSNYHET till 72721
Vill du avsluta prenumerationen? Skicka VSNYHET SLUT till 72721

Hitta oss här
• Viasat (kanal 111)
• vsplay.se
• Apple TV

Se TV-tablåer på visionsverige.com

.se

Ladda ner vår
app i Appstore
iPhone/ iPad
Sök: Vision Sverige

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!
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