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Nu når vi över en miljon tittare med Canal Digital
I mitten av september månad hade vi
glädjen att få presentera Canal Digital
som nästa operatör där TV Vision Sverige
numera finns tillgänglig. Precis som på
Viasat, finns vi där som en fri, okodad
kanal, vilket innebär att alla med en
parabol inriktad mot antingen Viasats eller
Canal Digitals satelliter kan få in Vision
Sverige helt utan kostnad. På det sättet
når vi nu ut till över en miljon hushåll och
ännu fler människor med evangeliet om
Jesus Kristus i Sverige!

Som alltid kan man dessutom se Vision
Sverige på internet, på Apple TV, på
mobiltelefonen eller läsplattan. Dessutom
fortsätter vi öka starkt på Facebook där vi
når ut till allt fler (flera tusen varje dag!)
och får en allt större respons, både bland
kristna och de som ännu inte tagit emot
Jesus i sina hjärtan. Allt sammantaget
är tydliga steg i riktningen mot att nå ut
med evangelium till hela Sverige, rusta
upp Kristi Kropp för väckelse och förmedla
Guds närvaro, helande och frälsning.

Du som har Canal Digital hittar TV Vision
Sverige på kanalplats 167. I Norge hittar
du Vision Sverige på kanalplats 183.
Eventuellt kan du behöva göra några extra
inställningar för att få in kanalen, som med
alla andra kanaler. På Viasat finns vi som
tidigare på kanalplats 111.
Grattis Sverige och TACK JESUS! 

Uppskattade sändningar från Nationella
bönekonferensen
Som vi skrev i förra nyhetsbrevet,
och som du säkert sett på TV och på
Facebook, så har vi sänt från Nationella
Bönekonferensen inför valet. Det visade
sig bli en otroligt stark bönekonferens dit
över 1000 personer hade samlats under
dagarna, enbart för att be för Sverige! När
så många samlas för ett och samma syfte,
så kan det inte ske någonting annat, än
att landet skakas i sina grundvalar i bön.
Nu behöver Sverige fortsatt förbön, och
vi står tillsammans i bön för vårt land.
Programmen som vi spelade in och sände
blev väldigt uppskattade och responsen

har varit mycket god. Förutom lördag kväll,
så handlade alla möten och program om
förbön för ämnen som inte är kopplade
till valet. Därför kan du fortsätta att se på
programmen som inspiration för att be
för Sverige. De böner som bads då bär
på samma kraft idag, och därför kan du
med frimodighet gå in på VSplay.se, sätta
på något av programmen och be med
på bönemötena i efterhand. Tillsammans
förändrar vi Sverige i bön! 
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Come and Eat, konferens från
Stockholm
Första helgen i september sände vi live på Facebook från konferensen Come &
Eat. Brian Guerin (USA) och David Harris (England) var huvudtalare tillsammans
med Ketty Demeter som också stod som arrangör. Helgen bjöd på fantastisk
undervisning, underbar lovsång och påtagligt stark Gudsnärvaro som gick rakt
ut genom tv-rutan. Brian och David är inte särskilt kända i Sverige sedan tidigare,
men är väl kända och uppskattade i sina hemländer, och även internationellt. Vi
rekommenderar verkligen att se på dessa program som även de finns tillgängliga
när som helst på VSplay. 

Donald Bergagård tillbaka med
konferens och nya program
Donald Bergagård är tillbaka igen med en konferens som spelades in under
september månad och snart går i sändning, samt nya musikprogram som
kommer spelas in under slutet av september månad och sändas senare i höst
på Vision Sverige. Konferensen var en ”gammeldags” väckelsekonferens i Frank
Mangs anda, och Donald Bergagård och Ingemar Helmner predikade. Som
vanligt kan du även se dessa program på www.vsplay.se! 

Frälsning för Ismaels söner
sänds på engelska i Florida
Programmet Frälsning för Ismaels Söner, som sänds just nu på TV Vision
Sverige spelades även in i en engelsk version. Vi är glada att kunna meddela
att programmet nu sänds i Florida, USA. Mission bland muslimer ligger oerhört
starkt på vårt hjärta och att få vara med och bidra till att stärka Kristi Kropp
i Sverige och utomlands i det uppdraget gläder oss oerhört. Frälsning för
Ismaels söner, eller Reaching the Sons of Ishmael, som programserien heter på
engelska, riktar sig mot kristna och församlingar i syfte att stärka dem i deras
mission bland muslimer. I programmet möter du Christian Åkerhielm, Robert
Johansson, Daniel Pascha och Kristin och Micael Lahtinen som tillsammans
har över hundra års erfarenhet av mission bland muslimer både i Sverige och
utomlands. Programmet leds av Christoffer Ahlbäck. Om du är intresserad av
hur du når ut till muslimer, eller om din församling bedriver sådant arbete,
så är dessa program ett hett tips! De kommer både utrusta, uppmuntra och
utmana dig! Missade du något program eller vill du se det igen? De finns alltid
tillgängliga på www.vsplay.se! 

Känner du någon som skulle vilja prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka SMS VSNYHET till 72721
Vill du avsluta prenumerationen? Skicka VSNYHET SLUT till 72721

Hitta oss här

• Viasat (kanal 111)
• Canal Digital (Sverige: 167, Norge 183)
• vsplay.se
• Apple TV
Se TV-tablåer på visionsverige.com

.se

Ladda ner vår
app i Appstore
iPhone/ iPad
Sök: Vision Sverige

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!
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