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Kristin och Micael Lahtinen, som 
figurerat ett par gånger på Vision Sverige 
och Sverige Live, kliver nu in som 
regelbundna programledare på Sverige 
Live. Tillsammans kommer vi tisdagar och 
onsdagar sista veckan i varje månad.
–  Det känns jättekul att få komma hem 
till människors vardagsrum och dela 
evangeliet där, säger Micael Lahtinen.

Kristin och Micael, men framförallt 
Kristin har sedan tidigare arbetat mycket 
med kristen tv och har under flera år 
gjort program åt stora arabiska kristna 
internationella tv-kanaler, bland annat 
Al Fady, som har sänts ut både över 

mellanöstern och övriga världen, riktade 
framförallt mot de araber som lever 
utspridda idag. – Vi blev mäkta förvånade 
när vi såg oss själva på tv ända borta i 
Australien, på anda sidan jorden! berättar 
Micael.

Mission och evangelisation är det mest 
centrala i deras tjänst. Förutom sitt 
medverkande på Vision Sverige, är de 
föreståndarpar för Nordupplandskyrkan. 
Dessutom har de ända sedan de gifte sig 
2003 drivit organisationen World Mission 
som har ett hundratal medarbetare i 
världen, framförallt i Irak och Kurdistan, 
som också är Kristins ursprung. Men de 

finns också i Pakistan, Indien, Sri Lanka 
och Bangladesh, alltså det som brukar 
kallas för Sydost-Asien. De har sänt ut 
missionärer, startat bibelskolor, nu senast 
i Irak tillsammans med församlingen 
Livets Ord, haft kampanjer och haft olika 
ledarskolor. Just nu har de en månad lång 
ledarskola i Nepal.
– Fokus är alltid på evangelium, även om vi 
ibland måste paketera det bakom socialt 
arbete och händer som hjälper. Men vi 
har alltid varit väldigt noggranna med att 
budskapet om Jesus ska få komma fram i 
allting vi gör. Det har varit väldigt viktigt.

I slutet av februari spelades en ny säsong 
av Strömmar in. Den här gången har 
Christoffer Ahlbäck med sig Torbjörn 
Aronsson, docent i kyrkohistoria, lärare 
på Skandinavisk Teologisk Högskola och 
författare till boken Guds eld över Sverige 
(bland annat). Temat för den andra 
säsongen av Strömmar är väckelsehistoria 
och tillsammans vandrar de igenom 
några Sveriges och världens olika 
väckelser genom tiderna. Bland annat 
får vi höra om hur tungotalet började 
komma tillbaka (och dog ut igen), redan 

ett par hundra år innan pingstväckelsen, 
om de första helandeevangelisterna i 
världen, och om några av Sveriges stora 
helandeevangelister, som du kanske inte 
kände till! Programmen är uppbyggande, 
hjälper dig förstå historien bakom våra 
kyrkor idag, och ger dig en tro för att Gud 
fortfarande kan göra under större än vad 
vi någonsin kan drömma om!

Totalt är det nya 13 avsnitt som du har att 
vänta nu under våren. 

Ny säsong av Strömmar

Kristin och Micael Lahtinen nya programledare 



• Viasat (kanal 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

Sverige behöver evangelium mer än 
någonsin, och den viktigaste budbäraren 
för evangeliet, förutom det personliga 
mötet med lärjungar och församlingar, 
är och kommer vara video och TV, 
men i fler former än tidigare. TV ger en 
unik möjlighet att förmedla personliga 
berättelser om livsförvandlande möten 
med Jesus och fortsätta lärjungaträningen 
på platser och tider dit kyrkan inte nått 
tidigare, utanför söndagen, hemgruppen, 
och outreachen.

Vision Sverige satsar på hela Sverige, och 
har därför fyra timmar per dag på farsi 
och arabiska, två av de största språken 
bland invandrare idag. Nyligen utökade 
vi vårt team med Arash, som vi berättade 
om förra månaden, som är en före detta 
muslim och idag är en brinnande kristen. 
Han talar kommer från Pakistan, talar farsi, 
och har rik erfarenhet av tv-branchen 
sedan tidigare, bland annat på NRK. 
Var det svårt att gissa att han kommer 
arbeta med evangelisationsprogram och 
utrustande program riktat mot Sveriges 

farsitalande befolkning? Vi ser verkligen 
fram emot detta!

Vi har tagit flera stora steg i tro, och vi 
kommer att fortsätta göra det! Men vi vill 
också inkludera dig, och uppmuntra dig 
att ta trossteg tillsammans med oss! Så in 
regelbundet i vad Gud gör och kan göra 
genom Vision Sverige. Berätta för dina 
vänner och uppmuntra dem att stå med i 
den här satsningen! 

Stå med oss


