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TV VISION SVERIGE

NYHETSBREV MARS 2019

DEN 1:A MARS 2015 tryckte vi på knappen 
och sände ut vår TV-signal till satelliten Astra 
(Viasat) och internet. Alltsedan dess har vi sänt 
24 timmar om dygnet i nu fyra år! Dessa fyra år 
har varit fantastiska och vi har verkligen sett hur 
Gud har lett oss steg för steg.

Genom åren har många blivit berörda och vi 
har fått se hur vi med våra program konkret har 
nått ut till människor som ännu inte har tagit 

emot Jesus, bland annat ateister och muslimer. 
Dessa fyra år har alltså varit evangeliserande. 

Vi har också fått ta emot mycket respons från 
tittare som berättar hur de blivit berörda och 
uppbyggda av våra program, och vårt mål att 
även rusta upp Kristi Kropp för en ny tid har 
alltså nåtts. För detta är vi mycket tacksamma 
till Jesus. Genom åren har vi också fått ta emot 
otaliga vittnesbörd om helanden genom våra 

program. För detta är vi ödmjukt tacksamma till 
Jesus, och redo att frimodigt fortsätta framåt. 

Sveriges tio miljoner invånare, varav nästan 
samtliga saknar en relation till Jesus, behöver 
nås med evangelium. 

4 ÅR!

ALLT STARTADE MED ETT KALL från Gud till 
vår grundare Jan Hanvold, att öppna ett fönster 
mot öst och skjuta en segerpil. När han fick 
detta ord, förstod han att han måste starta en 
svensk tv-kanal som predikar evangeliet 24/7, 
med svenskar för svenskar. Den 1:a mars 2015 
startade vi kanalen på Viasat. Då hade vi inte 
många program på svenska, men vi började 
med vad vi hade. Från starten var vårt mål att 
finna svenskar som ville gripa visionen och 
springa vidare med den.

I maj 2016 kände vi hur Gud utmanade oss att 
börja nå ut till invandrarna i Sverige. Därför 
dedikerade vi oss till att nå araber och farsi-
talande i Sverige. Vi vet att den bästa gåvan 
till dem är evangeliet på deras eget språk och 
att på så sätt hjälpa dem att integreras i deras 
nya hem. Sedan dess har vi bland annat arbetat 

tillsammans med pastor Merzek Botros för att 
undervisa arabisktalande i Sverige.
Vision Sverige vill vara ett verktyg i Guds hand 
för väckelse: En väckelse som innebär många 
frälsta, andlig förnyelse och som en frukt av detta 

även en genomgripande samhällsförändring. 
Detta ligger djupt i vårt DNA. För oss finns det 
inga väckelser värda namnet som inte centreras 
kring Jesus Kristus, bär på hela Guds Ord, och 
bärs fram genom den Helige Andes kraft (Sak 
4:6; Apg 2). Vi tror att väckelse är Guds plan för 
Sverige. 

Ett av våra signum är våra live-program som vi 
sänder minst 5 gånger i veckan: Sverige Live 
från Stockholm måndagar till torsdagar, samt 
förbönsprogrammet LoveRevival med Jonathan 
Svensson på söndagar. Vårt mål är att sända live 
varje kväll. 

En historia som fortsätter

TV Vision Sveriges grundare Jan Hanvold.

TV VISION SVERIGE 
FIRAR 



• 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

TV VISION SVERIGE har alltsedan starten burit på en tydlig vision som 
kan summerar upp i fyra grundpelare, som bär upp «huset» TV Vision 
Sverige:

1. Att människor skall bli frälsta
2. Att de sjuka skall bli helade
3. Att hjälpa de fattiga
4. Att stötta folket i Israel som Guds Israel, Guds folk.

En tydlig vision

IDAG NÅR VI UT till över 1,8 miljoner hushåll i Sverige och övriga 
Skandinavien genom Viasat och Canal Digitals satelliter. PPå facebook når 
vi ut till mellan 10.000 och 50.000 människor varje vecka, varav många är 
muslimer. Vårt mål är givet: att nå ut till ännu fler, och med ännu bättre 
program. Dessutom finns vi ständigt tillgängliga på internet genom 
vsplay.se där man kan se både live och tidigare sända program. Just nu 
håller vi dessutom på att utveckla vår Youtube-kanal. Allting för att nå ut 
till ännu fler med evangelium på så många plattformar som möjligt!  

Tack Jesus! – Vi når ut!

I SLUTET AV FEBRUARI byggde vi om studion i Stockholm, precis 
veckan innan vårt fyra-årsfirande! Den nya studion innebär ett tydligt 
lyft för ett av våra mesta program: Sverige Live. Härifrån sänds färska 
vittnesbörd, undervisning och förbön fyra dagar i veckan. Vi ser det som 
mycket värdefullt att alltid kunna leverera någonting dagsfärskt om vad 
Gud gör i Sverige idag, och att kunna vara i direktkontakt med våra tittare 
genom att sända live. 

Samtidigt med den nya studion, har också vårt team i Stockholm svetsats 
samman sedan flytten i oktober, och vi tar nu tydliga steg mot att öka 
kvalitén på våra program ännu mer.  

JONATAN SVENSSON sänder varje söndagkväll programmet LoveRevival 
LIVE där han ber för tittarna. Jonatan har bett för människor genom 
livesändningar på facebook under en längre tid, och sedan november 
2018 sänder vi hans förbönsprogram även på den ”vanliga tv:n”. Det är 
första gången vi tar ett program från sociala medier och för över det 
på den traditionella plattformen. Tidigare har vi bara gjort tvärt om. 
Responsen har varit minst sagt massiv med mängder av böneämnen som 
har strömmat in och mängder av människor som har upplevt helanden 
och beröring av Gud.

Jonatan och LoveRevival gör också väldigt omtyckta 
undervisningsprogram som även de sänds på Vision Sverige. 

Ny studio Stor respons på förbön


