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Gud gör saker över allt, jag gillar just hjärtat bakom 
Vision Sverige, eftersom samtidigt när människor bli 
uppmuntrade och uppbyggda av allt som de ser och 
hör, så blir Jesus känd!
- Ivar

Jag tycker hela kanalen är så mitt i prick mot vad 
Gud gör i Sverige. Jag älskar samtalsprogrammen 
om väckelse. Jättehärliga gäster.
– Marie

Det är fräscht, mycket inspirerande att få höra 
vittnesbörd om Guds kraft genom vanliga människor 
där helig ande är fokus. Karismatisk. I like.
– Robin

TV Vision Sverige tilltalar mig eftersom jag blir 
uppmuntrad att fortsätta min resa med Gud lär mig 
växa med Gud, och så får jag tips på hur jag ska 
föra Guds ord vidare. Jag blir mer inspirerad av Gud 
har lagt ner i människors liv och alla vittnesbörd. 
TV Vision Sverige är så bra på att föra vidare ordet 
och omvänder människor ifrån olika länder, ju fler 
som får höra ordet ju fler kommer till Jesus! Jag är 
förväntansfull varje vecka på att få se ännu mer av 
vad Gud gör. 
– Karin

Jag och min hustru sitter här och ser på ett 
fantastiskt bra program! Onsdag kväll, vilken 
fantastisk undervisning! Tusen tack att ni sänder 
detta! Vi har sett flera av hans program och 
undervisning. Detta har fullständigt förvandlat  
våra liv!
- Bengt

Jag vill bara tacka för era fina delningar i tv-rutan! 
Jag uppskattar speciellt den långhåriga killen Micke 
Levin i programmet ”Sådan Han är, sådana är vi”! 
God bless you all!
- Johnny 

Har  följt programmen  sedan  början, speciellt 
fredag måndag  och tisdag  kvällarna. Det är  mycket 
mycket bra! Vill först nämna här programmet för inte  
så länge sedan med Daniel Haddal som gäst. Jag 
hade strax innan sett honom på Vision Norge och 
tagit kontakt med honom, och sedan dess har vi haft  
en kort och  tät  kontakt. 
- Lennart

Visionens     frukter
Läs vad våra tittare skriver:



• 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

Fler och fler upptäcker TV Vision Sverige och just nu jobbar vi 

på att ännu fler ska kunna upptäcka oss! Som ett led i detta, 

arbetar vi på att bli tillgängliga hos ännu fler TV-operatörer 

(ComHem, Telia, Bredbandsbolaget, Sappa, m.fl.) så att fler 

kan få in TV Vision Sverige på sin TV. 

Här behöver vi just din hjälp! Om det inte är så att du redan 

nu kan få in TV, vill vi uppmuntra dig att ringa in till just din 

TV-operatör och fråga efter TV Vision Sverige! 

Ju större efterfrågan på TV Vision Sverige TV-operatörerna 

upplever, desto bättre chanser får vi att få en god synlighet i 

utbudet! Och vi tror att det vore väldigt bra för Sverige!

Lyft på luren och fråga din TV-operatör nu på en gång om TV 

Vision Sverige!

– Och när du ändå är igång: Uppmuntra alla dina vänner att 

göra detsamma!

Kan du få in
TV Vision Sverige på din TV?


