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Under sommaren har vi mött åtskilliga 
människor som efterfrågat hur de kan se 
på TV Vision Sverige. Gemensamt för dessa 
är att de inte har tillgång Viasat eller Canal 
Digital. Istället har de ComHem, Telia, 
Sappa eller någon annan TV-operatör. 

TV Vision Sverige har alltsedan starten 
velat � nnas tillgängliga hos samtliga 
operatörer. Att som uttalat kristen och 
TV-kanal söka upp dessa operatörer har 
dock inte varit helt lätt. Dessutom är vi 
en ganska liten kanal i förhållande till de 

stora kommersiella kanalerna. Men efter 
att vi blivit översköljda av efterfrågan 
under sommaren, så vill vi ta nya tag för 
att nå målet att bli tillgängliga hos � er 
operatörer. 

Vi behöver dock konkret hjälp:
1. Förbön om favör hos de stora 
operatörerna.

2. Opinion. TV-operatörernas mål är att 
leverera den TV som deras abonnenter 
vill ha. När de upplever ökad efterfrågan 

på TV Vision Sverige, exempelvis i form 
av kunder som ringer in och efterfrågar 
kanalen, ökar chanserna för TV Vision 
Sverige att komma in på deras utbud 
markant.

3. Ekonomi. Att � nnas tillgänglig hos en 
TV-operatör kostar ofta pengar. Dessutom 
ökar kraven på oss att leverera bra TV, 
vilket i sin tur kostar tid och pengar. En 
stärkt ekonomi hjälper TV Vision Sverige 
att nå ut till hela vårt land!  

Nytt mål: Komma ut på ComHem, 
Telia och andra operatörer

Under hösten kommer programserien 
Genom Allt att sändas på TV Vision 
Sverige. Serien är fortfarande under 
produktion och vi kommer få följa Micael 
när han möter olika människor som 
genomgått olika trauman i livet.

–  Jag kommer besöka ett antal varmt 
troende syskon som fått smaka på livets 
djupaste dalar, en del har fått se sina barn, 
makar och syskon lämna denna jord, 
andra har fått uppleva katastrofer som 

t.ex Estonia medans andra fått gå genom 
andra saker som sjukdom, utbrändhet, 
barn med förståndshandikap m.m. Alla 
dessa har en sak gemensamnt, nämligen 
en tro som burit dom ”Genom allt”, säger 
Micael Lahtinen som själv förlorade sin 
hustru Kristin tidigare i år.

– Kanske är detta ett sätt för mig att 
bearbeta min sorg och saknad. Jag vill tro 
det, säger han. 

Genom Allt med Micael Lahtinen
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Eldskonferensen

Plantera ett träd i Israel

Dina värsta � ender

Vi ökar på Facebook

Den 6-8:e september var Vision Sverige på Eldskonferensen i 
Sävsjö Allianskyra. Vi spelade in och nu sänds konferensen på TV. 
Eldskonferensen riktar in sig mot en beröring av Himlen, Guds 
närvaro, den Helige Andes eld, kraft och smörjelse. Tillsammans 
med arrangörerna Marcus och Hanna Bloom predikar även 
Birger Skoglund, Curt Johansson, Jan Sköld. Predikar gör 
även Amos Makajula, även känd som Uppsalas gladaste 
busschau� ör. Numera bor han med sin familj i Sävsjö, och driver 
även ett barnhem i Tanzania. TV Vision Sverige kommer sända 
konferensens möten under kommande helger. 

Under oktober månad kommer TV Vision Sverige tillsammans
med moderkanalen Visjon Norge driva en kampanj för att 
plantera träd i Israel, och du kan vara med! För 500 kronor kan du 
plantera ett träd i Galileen i Israel, i en av Judiska Nationalfondens 
plantager, samtidigt som du är med och sponsrar våra sändningar 
från Israel under Lövhyddohögtiden.

Mer information kommer att komma när det närmar sig.
Var med och gör Israel grönt igen! 

"Dina värsta � ender" en serie om högmod, bitterhet och 
besvikelse. Så heter den nya undervisningsserien Sven Bengtsson
nyligen spelade in tillsammans med TV Vision Sverige.
– Jesus talar om hur en lärare hämtar ur sitt förråd. Saker stuvas 
in i förrådet genom uppenbarelse från Gud, egna studier och 
personliga erfarenheter. Ur detta hämtade jag detta tema. Tanken 
är att hjälpa människor att identi� era � enden i en andlig strid. 
Lära sig hur t.ex. högmod låter och beter sig, berättar Sven Serien 
är om fyra delar och kommer snart ut på TV Vision Sverige. 

Den här sommaren har TV Vision Sverige nått ut till tusentals 
och åter tusentals människor. På sociala medier, och då särskilt 
Facebook har vi upplevt en oerhört tillväxt. Sedan den 1:a juni 
denna sommar har i skrivande stund 3.986 personer gillat vår 
sida och blivit nya följare. Därmed är det 15.763 personer som 
numera gillar och följer vår facebooksida. 

Men vi når ut längre än så: Totalt sett under sommaren har 
våra inlägg setts av människor hela 2.285.935 gånger, och vår 
facebooksida har exponerats totalt sett 2.658.781 gånger.  

• 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 SverigeSök: Vision Sverige

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


