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UNDER MARS MÅNAD upplevde vi en tillväxt 
i vår Vision Sverige Partner-familj! Under mars 
månad växte vår partnerfamilj med 43 stycken 
nya partners som vi är otroligt tacksamma över! 
– Varmt välkomna, alla nya partners!

Det innebär att vi när vi går in i april månad, 
har 77 stycken månadspartners, och totalt sett 
164 partners som ger regelbundet (vari våra 
77 månadspartners ingår). Vi är tacksamma 
för allt stöd, men givetvis önskar vi öka antalet 
månadspartners avsevärt! Vårt mål var att gå 
upp från 70 partners till 170 partners under 
mars månad, vilket vi nästan nådde upp till! Nu 
under april månad, hoppas vi komma upp i 170 
månadspartners.

Idag bärs TV Vision Sverige, förutom av våra 164 
partners, av TV Visjon Norge, som i sin tur bärs 
av sina partners. TV Vision Sverige bärs alltså till 
den allra största delen av helt vanliga, trosvissa, 
norrmän ute i de norska hemmen, som sår 
in till oss i Sverige. Vi är tacksamma för den 
möjligheten, men hoppas givetvis på att kunna 
”plantera” TV Vision Sverige på ett tydligare sätt 

i Sverige, så att vi kan ta nya och större tag för 
framtiden! För att klara detta själva, behöver vi 
mellan 2.000 och 4.000 partners, detta beroende 
på vad snittet på månadsgåvorna landar på. 
Ju fler som ger större gåvor, desto färre antal 
partners kommer vi behöva innan vi kan stå på 
egna ben, och vice versa. Samtidigt är vi väldigt 
måna om att öppna upp för människor att ge 
vad de själva känner att de kan och vill ge, 
och vi är innerligt tacksamma även för de små 
gåvorna! Även små gåvor värmer våra hjärtan, 
och vi vet att de har betydelse i Guds rike! Gud 
ser till hjärtat! På samma sätt har stora gåvor 
stor betydelse, och ger stora möjligheter för oss 
alla att tillsammans vara med och bära efter vår 
förmåga. Vi ger i enlighet med de välsignelser vi 
har fått från Herren.

Det vi verkligen hoppas och ber om, är att 
nå en god bit över 4.000 partners. Då kan vi 
börja ta större steg på egen hand, i form av 
produktioner, översätta program så att de får 
svensk text, göra fler kristna barnprogram till 
Sverige, och så vidare. Vågar vi tro Gud om 
så många som 10.000 partners? Det kan låta 

som många men det är cirka 5 procent av den 
svenska frikyrkligheten, och vi tror att Gud har 
mycket större planer för Sverige än så! Vi tror att 
Gud vill sända en väckelse över vårt land som 
är större än vad vi någonsin sett tidigare. Vi tror 
att Jesus namn kommer bli förhärligat över 
Sverige på ett helt nytt sätt och att vi kommer 
få se mängder av människor komma till tro på 
Honom som dog och uppstod för våra synders 
skull! Därför behöver vi ta krafttag, och därför 
vågar vi också be stora böner. Vi ber nämligen 
till en väldigt stor Gud! Vill du vara med oss på 
resan?

En kan jaga tusen, men två 
kan jaga tio tusen!
5. Mos 32:30

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som redan är 
partners, och vill samtidigt också tacka er för att 
ni är med och ber för oss, och står tillsammans 
med oss i detta! Tillsammans kan vi få se hela 
Sverige frälst. 

SOM MÅNGA AV ER REDAN MÄRKT, så är 
tyvärr vår kanalplats på Canal Digital svart. Vi får 
in respons och frågor på detta flera gånger per 
dag. Tyvärr är det så att vi saknar ekonomiska 
medel att bära upp den kanalplatsen just nu. Vi 
är oerhört ledsna över detta, och många minns 
vår glädje när vi öppnade på Canal Digital 
i mitten av oktober 2018. Vi har en fortsatt 
kommunikation med Telenor, ägaren av Canal 
Digital, och hoppas på en lösning så snart som 
möjligt. Vi är tacksamma för allt ert stöd, och 
alla de telefonsamtal och all epost som kommit 
in sedan bilden blev svart på Canal Digital. Det 
visar oss att kanalen uppskattas och behövs, 

och vi är tacksamma till Jesus för den responsen 
och nåden att få vara en kanal som gör skillnad 
i människors liv! Vi ber om fortsatt stöd i bön 
över detta. Be om fortsatt goda relationer till 
Canal Digitals ägare Telenor, och be också att 
Herren reser upp partners till Vision Sverige! 
Ingen kan göra allting ensam, men tillsammans 
kan vi göra mycket! När vi är flera som hjälps åt, 
blir plötsligt till synes stora berg väldigt små. Vi 
är övertygade om att detta är möjligt, och all 
respons vi har fått in senaste tiden kring detta, 
visar att kanalen är en uppskattad och älskad 
station, som nu är saknad av många på Canal 
Digital. Tack för ert stöd. 

Svart bild på Canal Digital



• Viasat (Sverige: 138, Norge 111)

• 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

Nu kan du ge automatiskt varje månad med ditt bank- eller kreditkort. 
När du går in på www.visionsverige.com/ge, kan du välja att ge din gåva 
med kort. Här kan du välja att ge antingen som en engångsgåva, eller 
att bli månadsgivare. När du väljer detta alternativ, kommer den summa 
som du anger dras automatiskt från ditt kort varje månad. Du kan såklart 
fortfarande betala som vanligt via postgiro eller Swish. 
Tack för ditt stöd! 

Ge automatiskt  
med bankkort

Nu i påsk (19-21:a april) kommer TV Vision Sverige sända påskkonferensen 
i Kornhill! Vi kommer sända direkt från konferensen och du kan följa 
med på Facebook och satellit! Talare är Per-Eive Berntsson, präst i 
församlingen Kornhill, Anne & John Coles från New Wine, England,  
Per-Erik Hallin, Carl-Oscar Hogby och Mikael Alsholm.  

Påskkonferens  
från Kornhilll

Vi är glada att meddela att vi har inlett ett otroligt spännande samarbete 
med Light House –  Light to the Nations. De har sedan snart ett år 
tillbaka påbörjat ett TV-arbete, och från och med onsdagen den 24:e april 
kommer de sända live hos oss.

– Det känns så bra att vara en del av vad vi har bett i ett år nu! Att predika 
Jesu evangeliet på en kristen kanal och vi är så glada att det är Vision 
Sverige!, berättar Light House:s ledare Zoran Kovacevic.  

Folkkäre evangelisten Carl-Gustaf Severin, som tidigare har setts på TV 
Vision Sverige i sitt program Urgammal tro för en modern tid, ansluter nu 
som programledare för vårt live-program Sverige Live. Carl-Gustaf och 
hans hustru Monica kommer du träffa ungefär en gång i månaden, med 
start i april! 

Vi är otroligt tacksamma för detta och ser fram emot vad Carl-Gustaf har 
att bidra till våra program. 

Ny studio i Göteborg
Severin programledare 
på Sverige Live


