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TV VISION SVERIGE

NYHETSBREV OKTOBER 2018

I mitten av oktober skedde en 
efterlängtad flytt av Sverige 
Live-studion till Stockholm, 
närmare bestämt Rissne. 

Sverige Live är ett av Vision Sveriges 
huvudprogram som sänds vardagskvällar 
kl 19:00-21:00 med stort fokus på att dela 
uppmuntrande vittnesbörd om vad Gud 
gör i Sverige idag. Flytten till Stockholm 
innebär att vi får möjlighet att sända 
programmet oftare än tidigare och du 
kan numera se Sverige Live måndagar till 
torsdagar varje vecka.

– Att flytta till Sverige är ett väldigt viktigt 
men samtidigt normalt steg för oss på 
Vision Sverige. Vi vill vara på en central 
plats i Sverige och nära dem som vi 
betjänar. Vi tror att för att nå svenskarna 
med evangeliet, så behöver man göra det 
utifrån en lokal förankring och inte utifrån, 
säger Gawdat Mtrious, producent och TV-
chef för Vision Sverige.

För den som undrar så kommer de 
stora produktionerna fortsatt att ske i 
Drammen, Norge, hos moderkanalen 
Visjon Norge. Steget till Sverige är dock 
ett viktigt steg i riktningen att göra 
kanalen ännu mer svensk (då i princip all 
egen produktion tidigare har spelats in 
i Norge) och dessutom möjliggöra ännu 

fler program. Tittarna kan därför vänta sig 
ännu fler starka vittnesbörd i ännu högre 
grad än tidigare. Det Jesus gör i Sverige är 
värt att berätta vidare om!

Flytten till Sverige innebär också 
att du kommer få möta fler av våra 
programledare oftare. Bland dessa finns 
Ketty Demeter, en ung evangelist från 
Uppsala som på ett starkt sätt smittar 
av sig av kärleken till Jesus, Christoffer 
Ahlbäck, stockholmaren som prästvigdes 
2012 för EFS, älskar den Helige Ande och 
brinner för att se Jesus beröra Sverige på 
ett starkare och djupare sätt än någonsin 

tidigare och nu arbetar för TV Vision 
Sverige, Daniel Berner, pingstpastor från 
Småland, Kristin och Micael Lahtinen, 
pastorerna från Tierp som förutom att 
leda församlingen Nordupplandskyrkan 
arbetar som missionärer i bland annat 
Sri Lanka och Kurdistan där de driver 
bibelskolor och rehabiliteringshem.

Vi är otroligt glada över denna flytt och alla 
de möjligheter som den utgör. Vi är också 
tacksamma till Jesus för att han ständigt 
visat sin nåd mot oss och de framsteg som 
Han har låtit oss få se! Vi ser verkligen fram 
emot framtiden! 

Sverige Live har flyttat till Stockholm



• Viasat (kanal 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

I början av november månad får Vision Sverige besök av TV One 
Life, ett amerikanskt tv-ministry som riktar sig mot ungdomar och 
sänds på alla stora kristna kanaler i USA. TV One Life leds av Sean 
Park som har betjänat tiotusentals ungdomar i över 20 år. 

Hans längtan är att föra den här generationen till ett möte med 
Gud. Under sitt besök kommer de ”ta över” Sverige Live och 
visa vad de går för! Vi ser fram emot besöket och att få dela  
det med dig! 

TV One Life

Youth
TV Vision Sverige är glada att presentera Youth, ungdomskon-
ferensen som dessutom jubilerar med 20 år! Vision Sverige sän-
der konferensen, som pågår från onsdagen den 31:a oktober till 
söndagen den 4:a november, direkt från Uppsala. Sändningar-
na sker i samarbete med Livets Ord, som också är arrangör för  
konferensen.  

Temat är ”You know His name” och bland talarna finner vi bland 
andra Sebastian Stakset, rappare och evangelist, Joakim Lund-
qvist huvudpastor för Livets Ord Uppsala, Eddie Stigson pastor 
för Livets Ord Jönköping, Sebastian Asklund, ungdomspastor på 
Livets Ord Uppsala, Emma Bergkvist, ledare för Ny Generation, Sa-
vannah Ramsey, missionär från Sydafrika och Aaron Jayne, pastor 
för Coastline Church, USA.  


