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Bröllop

Vigsel mellan Johannes 
Jonsson och Ulrika ”Hulda” 
Nyback ägde rum i Livrust
kammaren i Stockholms slott  
den 30 augusti 2014. Vigsel
förrättare var Christian Kastö. 
Foto: Kent Blomgren
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  Karl-Erik Appelfeldt  
i Agape 15.-16/11
Lörd 15/11 kl 19.00
Sönd 16/11 kl 16.00

  www.agapemission.net

P-tåg till Solna, T-Solna C, Buss 513
AGAPE Hagalundsg. 9, Solna

ENTREPRENÖRSKAP
med vision och tro som kraft

Välkommen till

Församlingen Arken 
Kraftv 12, Box 134, Kungsängen 
08-588 840 00, info@arken.org
www.arken.org

Pastorerna Gunnar och Linda Bergling

Tisdag 25 nov 19.00
Birger Skoglund

2 dec 19.00
Jens Garnfeldt 
”Väckelse över Sverige”

Helandesöndag 
med Linda Bergling 

Söndag 23 nov 
och 7 dec 17.00

Varje vecka
Tis  14.00  Helandemöte
Ons  19.00  Kvällsmöte
Tor 14.00  Helandemöte
Fre 20.00  Ungdomsmöte
Sön 10.30  Gudstjänst 

8-10 dec
Helandedagar
Pris 1850:- inkl mat och logi
Anmälan och avgift

Temahelandedag
Lördag 22 nov
Tema: Bli fri från stress och trött-
het, hitta din identitet i Jesus.
Lördag 13 dec
Tema: Frihet från fruktan, 
bli fylld med Guds kärlek
Anmälan och avgift

Lördag 15 nov
Sverre Larsson

Larseric jansson
Linda Bergling

Dan-Jacob Pethrus 
Anmälan och avgift

 J ESUS HELAR 
       OCH UPPRÄTTAR

Helandekonferens
28 –30 nov

              

Fredag 19.00 Linda Bergling
Lördag   9.30 Förbönssamtal 
  och flödesbön
Lördag 14.00 Gunnar Bergling
Lördag 18.00 Linda Bergling
Söndag 10.30 Gunnar Bergling
Söndag 15.00 Linda Bergling
Barnkonferens parallellt

JUL-
KONSERT

14 dec 16.00

Julfika 14-16

    

Mötesplatsen

www.mellringekyrkan.se
Välkommen till oss i Örebro!

Söndag 16 november kl 11.00
Sverre Larsson, Carina Nyman, 
Stig och Barbro Andersson

LP-MÖTE
Pingstkyrkan, 
Solna

www.pingstkyrkansolna.nu
Råsundavägen 76, SOLNA

Vad har ni för möten i helgen? Visa gärna det på Mötesplatsen!
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”Ett boardingpass till himlen”. 
Med ett sådant modernt traktat 
vill Simon Jacobsen, tidigare 
chef för GOD TV i Norden, hjälpa 
Sveriges kristna att vinna sina 
vänner för Gud.

 
Traktatet är en av tre produk
ter, riktade till nutidsmännis
kan, som Jacobsen nu lanserar. 
Den andra är en minipocket som 
enkelt presenterar evangeliet, 
”Guds gåva till dig”. I lansering
en finns också en ny pocketbibel 
med namnet ”Bibeln – Guds gåva 
till dig”. Den här bibeln trycks 
exklusivt med den lokala försam
lingens namn, kontaktinfo och 
logga.

– Denna bibel är unik, fastslår 
Jacobsen, och den är speciellt 
inriktad för att församlingar ska 
kunna nå sin samtida generation, 
förklarar han full av inspiration.

Hans nya satsning på tryckt 
evangeliskt material är i grunden 
samma kallelse som drev honom i 
arbetet med kristen tv.

– Jag önskar att kristna män
niskor i Sverige och övriga 
Norden ska ha mate
rial i sin hand för 
att kunna nå 
sina grannar 
och sitt nätverk 
med evange liet.

Simon Jacob
sen var en pionjär 
inom GOD TV, den 
globala tvkanalen 
som startade 1995. 
Under 15 år var 

han Nordenchef  tills han slutade 
i november 2012. Han berättar för 
Världen idag att han redan tre 
år tidigare hade hört Gud säga 
att hans tid på kanalen gick mot 
sitt slut.

– Jag var inte trött på mitt jobb, 
men det var helt enkelt tid att 

sluta, säger Jacobsen.

Sina 15 år på GOD TV 
beskriver han som ett 
äventyr.

– Jag kan berätta 
en hel dag om 
hur Gud öpp
nade upp land 

efter land, hur vi 
kom in på de stora 

näten i Dan
mark, Norge, 
Sverige och Fin

land. Jag är så tacksam till Gud 
att jag fick vara med om det där.

Själv betonar han att tvmedia 
behöver kompletteras med andra 
medier, exempelvis tryckmedia. 
Det är där han nu fortsätter sin 
bana – också nu med de nordiska 
länderna i fokus.

– Under de 15 år jag var pionjär 
för GOD TV i Skandinavien blev 
tusentals frälsta genom kristen 
tv. Samtidigt är det viktigt att vi 
delar vår kristna tro personligen 
med andra, säger Jacobsen och 
återger en norsk undersökning. 

– Den visar ganska entydigt 
att människor förväntar sig att 
vi kristna delar vår tro med dem.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Evangelisation. Simon Jacobsen byter media för att vinna de förlorade

”Jag önskar att kristna människor i Sverige och övriga Norden ska ha material 
i sin hand för att kunna nå sin grannar och sitt nätverk med evangeliet” säger 
Simon Jacobsen. Foto: Privat

Så här ser materialet som 
Simon Jacobsen tagit fram ut.

Jag blev glad när  
man sa till mig: 
”Vi skall gå till 

Herrens hus” Ps 122:1

Familje-
annonser
Skicka text och foto,  
minst 240 pixlar/tum,  
(med adressuppgifter) till:

familj@varldenidag.se

GOD TV-pionjär vill nå Sverige


