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Så har äntligen sommaren kommit på riktigt till vårt 
älskade Sverige! Efter en intensiv och välsignad vår ser vi 
fram emot att få njuta av sommaren och tacka Gud för 
den termin som har varit. 

Vi tar dock ingen paus, utan kommer sända flera 
konferenser och spela in många andra program och 
serier under sommaren! Vi hoppas att vi träffar dig ute 

på konferenserna i sommar! Stå också gärna i bön för 
oss att partner-familjen skall växa denna sommar, så att 
vi kan ta ännu frimodigare tag inför hösten! 

Sverige behöver Jesus! Låt oss tillsammans bära ut de 
goda nyheterna om Frälsaren till hela vårt vackra land! 

VECKAN EFTER MIDSOMMAR den 26-30:e 
juni är det dags för New Wines uppskattade 
sommarkonferens igen, och TV Vision Sverige 
kommer vara på plats för att direktsända hela 
konferensen hem till dig. 

Temat för årets konferens är ”Församlingen 
–  Världens ljus” och den hålls som vanligt i 
Vänersborg. Bland huvudtalarna hittar vi i år 
Annahita Parsan, präst i EFS Hammarbykyrkan. 
Hon är uppväxt muslim, men mötte Jesus i 
Sverige. Idag har hon lett tusentals människor 
till Jesus och är aktuell med sin bok ”Flykten 
till livet”. Vidare återkommer John E Thomas, 
ledare för Streams Ministries International 
som tränar människor över hela världen i 

det profetiska, med särskilt fokus på att höra 
och förstå Gud genom drömmar. John bär 
på en stark smörjelse som smittar av sig. 
Vill du höra Gud tala mer genom drömmar 
är detta verkligen någonting för dig. Bland 
huvudtalarna finns också Paul Orlenius, 
pastor i Citykyrkan i Stockholm, som har 
fått uppleva en stark tillväxt senaste åren, 
och Paul Harcourt, kyrkoherde i All Saints 
Woodfort Wells, och nationell ledare för New 
Wine England. Under Pauls ledarskap har hans 
församling utvecklats till ett nätverk av flera 
församlingar och har skrivit böcker om att följa 
Jesus in i ett Andefyllt liv. 

TV VISION SVERIGE VÄXER med nya 
programledare som har börjat kliva in i 
arbetet! Säg ”Hej!” till Jonas Karlsson, Amanda 
Göransson och Camilla Christiansson! Du 
har säkert redan sett dem i TV och förutom 
sina egna program, så kommer de vara 
programledare på kvällsshowen Sverige Live. 

JONAS KARLSSON är pappa till två döttrar 
och evangelist med en stor passion för 
evangeliet och att se människor bli frälsta. 

Han kännetecknas inte minst för sin stora 
frimodighet. 

AMANDA GÖRANSSON är en riktig 
bönekrigare och författare av två böcker. Hon 
är mamma och utbildad samtalsterapeut och 
brinner för att resa upp kvinnor till tjänst i 
vardagen. 

CAMILLA CHRISTIANSSON jobbar tillvardags 
inom reklambranschen och bär på ett starkt 

hjärta både för bön och för evangelisation. 
Hon är mamma och till och med, trots sin unga 
ålder, redan mormor! 

Vi får alltså in tre stycken riktiga kämpar som 
älskar Jesus! Vi välkomnar dem in i Vision 
Sverige-familjen och ser fram emot att få se 
mycket mer av dem i framtiden! 

Äntligen 
Sommar!

26-30:e juni: Direkt från New Wine 2019

Vision Sverige-familjen växer



• 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 SverigeSök: 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

I ÅR ÄR VI GLADA att kunna sända Torp på Vision Sverige! Vi fi nns på 
plats hela konferensen den 17-23:e juni och sänder direkt! Årets tema 
är ”Helande och Hopp”. Talar gör bland många andra Sebastian Stakset, 
Rachel och Tim Hughes (du kanske känner igen Tim Hughes lovsånger!) 
och Rickard Lundgren från Gå Ut Mission. Om du inte har möjlighet att 
följa med på denna historiska sommarkonferens, följ med oss på TV Vision 
Sverige! 

17-23:e juni:
Direkt från Torp

EFTER EN LYCKAD UPPSTART av vårt hjälparbete gentemot Moldavien 
drar vi nu igång vårt andra hjälparbete i Albanien. Starten på vårt 
hjälparbete går raskt fram, och det är eftersom vi har en stor vision! 

Precis som med arbetet i Moldavien, så har arbetet i Albanien pågått 
under en längre tid genom moderkanalen TV Visjon Norge.  

Hjälparbete i 
Albanien

DEN 20:E MAJ tog vi emot de sorgsna nyheterna att vår älskade Kristin 
Lahtinen gått hem till Herren. Kristin är känd på Vision Sverige som en 
omtyckt programledare som utstrålade värme och ett stort hjärta för 
evangeliet, inte minst bland muslimer och hennes folk kurderna. Hon 
gick bort efter en tids sjukdom som vi kände till och stod i bön för. 

Kristin hade en stor passion som drev henne till stordåd för Jesus. 
Hon var programledare, inte bara på TV Vision Sverige, men även på 
fl era arabiska kanaler, såsom Abnsat och hennes program har sänts 
utöver hela arabvärlden. Hon var också sångare och lovsångsledare 
och är välkänd bland kurder som Delsoz Lahtinen, hennes 
andranamn. Tillsammans med sin make Micael var hon också pastor 
i Nordupplandskyrkan och missionär. Förutom att själva vara ute på 
mission, grundade och drev de organisationen World Missionaries som 
har fl era missionärer och team ute runtom i världen i länder såsom 
Tanzania, Thailand och Sri Lanka, där de bland annat driver boenden för 
föredetta narkomaner. Vi kommer sakna Kristin och är ledsna att inte få 
se henne i studion något mer. 

Vi ser fram emot att träff a henne en dag i himlen igen! 
Kristin blev 53 år gammal. 

Till minne av Kristin Lahtinen


