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TV VISION SVERIGE

NYHETSBREV MAJ 2019

ALLT SEDAN START har Vision Sverige haft 
som en av sina grundpelare att vara en kanal 
som hjälper de fattiga. Nu är vi glada att 
äntligen kunna starta det arbetet, och vi gör 
det genom att arrangera en veckas insamling 
till Moldavien. Moderkanalen TV Visjon Norge 
har sedan många år tillbaka varit involverade 
i hjälparbete i Moldavien och bland annat 
bistått med bygget av den första kristna 

grundskolan i Moldavien, samt äldreboenden 
och handikappcenter på kristen grund. Genom 
dessa arbeten har vi sett tusentals människor 
bli frälsta. 

Våra hjälpsatsningar sker i samarbete med den 
pentekostala kyrkan i Moldaviens huvudstad 
Chișinău och pastorerna Viktor Kulyak och 
Doru Cirdei. Moldavien, med sina 3,5 miljoner 

invånare, gränsar till Rumänien och Ukraina och 
räknas som ett av Europas fattigaste länder.

Med start den 13:e maj inleder TV Vision Sverige 
sin första hjälpkampanj för Moldavien, som den 
här gången går till skolan Bethany Center.

Låt oss tro Gud om stora mirakler! 

DEN 26:E MAJ bjuder vi in till tittarträff i vår 
Stockholmsstudio. Dagen börjar redan kl 
15:00 i Centrumkyrkan i Sundbyberg då 
TV Vision Sveriges grundare Jan Hanvold 
predikar. Kl 18:00 bjuder vi in till tittarträff 
i vår Stockholmsstudio en liten bit ifrån 
Centrumkyrkan, på Kavallerivägen 30 i 
Sundbyberg, i Rissne Centrum. 

Vi ser fram emot att få träffa våra tittare för 
både Vision Sverige och Visjon Norge. Kvällen 
avslutas kl 20:00 med en speciell direktsändning 
med Jan Hanvold, Randi Filtvedt Johansen, 
Ketty Demeter, Christoffer Ahlbäck, Merzek 
Botros, och många fler från Vision-familjen. 

Vi vill bjuda in dig att komma till denna kväll, 
eller följa med på TV och på facebook! Under 
kvällen bjuder vi på enklare förtäring. 

För serveringens skull, ber vi er att anmäla er på 
mail@visjonnorge.com eller tel: 
+ 47 32 21 13 00. 

Tag gärna med er era vänner.
Vi ses där! 

Tittarträff den 26:e maj

Hjälpsändning till Moldavien



• 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

NU ÄR SAMARBETET med Lighthouse i Stenungsund, strax utanför 
Göteborg igång och vi har nu börjat sända Sverige Live tillsammans med 
dem. Lett av programledarna Zoran och Magnus så har vi på onsdagarna 
under ett par veckors tid nu fått följa med på Sverige Live. Dessutom är 
fler programledare är på ingång som vi snart kommer att presentera för 
er. Detta är ett viktigt steg i att bredda vår kanal och plantera den i hela 
Sverige, ett steg i taget. Vi har under flera år känt att Gud har kallat oss 
till att ha en studio i Göteborgstrakten och vi är därför extra tacksamma 
till Jesus för detta, och vi ser fram emot vad som ligger framöver. Övriga 
dagar sänds Sverige Live som vanligt från Stockholm. 

Samarbet med 
Lighthouse i Göteborg

Maj månad kommer bli både en milstolpe och ett rekord för Sverige Live, 
som under månaden kommer få besök av inte mindre än 48 gäster. Detta 
är ett resultat, både av hårt arbete, men också av att vi har en studio i 
Stockholm och en i Göteborg, som båda är lättillgängliga platser för 
många. Vi är tacksamma till Jesus för dessa möjligheter, och givetvis 
tacksamma för alla gäster som redan har börjat komma. 

Vi ser fram emot att få höra många starka livsberättelser, vittnesbörd och 
mycket mer på Sverige Live.  

Fullspäckad månad 
på Sverige Live i maj

I SAMBAND MED NEW WINES ledarkonferens tidigare under våren 
spelades en undervisningsserie in på TV Vision Sverige. Lett av 
Christoffer Ahlbäck får du under fyra avsnitt får du möta Alan och Debra 
Hirsh och Rich Robinson som berättar om de femfaldiga tjänstegåvorna 
och hur vi kan verka som en missionell kyrka idag. Programmet, som är 
på engelska, heter The Fivefold Ministry and the Missional Movement 
och du kan snart se det på TV Vision Sverige. 

För er som undrar om programmet kommer textas, så är tyvärr svaret 
nej. Vår längtan och målsättning är att kunna översätta alla program 
som inte är på svenska, men i dagsläget finns inte de resurserna. Att en 
av våra målsättningar just nu är att öka antalet partners till TV Vision 
Sverige, beror just på att vi vill kunna översätta alla våra program till 
svenska. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som redan idag är partners, 
och be er om förbön för att vi ska få se en kraftfull tillväxt under 2019. 

Under tiden hoppas vi att så många som möjligt ändå skall få glädje av 
denna spännande serie. 

Ny undervisningsserie med Alan Hirsh


