Bli en del av vår visjon for Norge!

les mer på www.profetisktv.no

Profetisk TV
Nå er tiden inne for en TV kanal
med fokus på det profetiske og bønn
for nasjonen.
Vi ønsker å formidle Guds hjerte til
den enkelte seer, gjennom profetisk
forkynnelse og betjening.

PTV programinnhold
Vårt mål er å sende 8 timer med programmer, hvor 5 timer er direkte fra
vårt studio hver kveld. Programpakken vil gå i en loop 3 ganger i døgnet.
Dagsaktuelt fra studio, hele 3 timer direkte hver dag,
fra kl 19:00-22:00

Daglig kommer vi til å ha et direkte TV program, som vil være betjenende, inspirerende og forløsende. Vi formidler Guds hjerte gjennom forkynnelse og profetisk
bønn og har gjester, musikkinnslag og klipp fra møter.
Bønn for Norge og personlig profetisk forbønn, 2 timer direkte hver kveld,
fra kl 22:00-24:00

Hver kveld kommer vi til å sende et direkte forbønns-program for vekkelse og
oppvåkning av Norge. Vi ønsker å legge en grunn for en bønnevekkelse gjennom
undervisning i bønn. Vi linker sammen flere forbønns-grupper rundt omkring i
landet vårt med bønn for regionene. Som en avslutning på kvelden vil vi be med de
som har tatt kontakt med oss gjennom dagen.
Musikkprogram – norsk
Vi sender profetisk, hengiven tilbedelse og lovsang på norsk.
Internasjonal lovsang
Vi sender internasjonal lovsang og profetisk tilbedelse.
Redigerte møter fra menigheten 24/7 og utrustningsskolen
Undervisningsserier om blant annet bønn, det profetiske, befrielse, Guds rike, tro
og seier.
Brølende lam program
Per Ivar Winnæss underviser og betjener profetisk.
Internasjonale profetiske tjenester – tekstet til norsk
Vårt mål er også å sende internasjonale profetiske tjenester som blant annet Bill
Hamon, Jane Hamon, Sharon Stone og Judy Jacobs.

I vårt TV tem har vi flere personer som er TV verter,
bibellærere og som ber for landet vårt og med den
enkelte seer. Vi holder til i egne lokaler i Øvre Eiker.

Vil du bli betjent?
Vil du bli utrustet?
Vil du bli undervist?
Vil du bli inspirert og engasjert?
Vil du være med å se at Guds menighet reiser seg for en oppvåkning for Norge?
Deler du denne visjonen med oss? Ja, da kan du bli med som en av de 300 Gideonittene
som legger et grunnlag for at vi kan nå våre mål sammen.
Vi ønsker å være en selvfinansierende TV kanal, ved hjelp av faste månedlige givere.

Profetisk TV - 32 75 79 85 - 901 22 575
Kontonummer BNBank 9235.25.62094
Bli en partner, og stå med oss:
Navn:
Adresse:

Profetisk TV
Flessebergveien 1
3300 Hokksund
Beløp pr. mnd:

E-post:
Telefon:

500,evt beløp:

1000,-

Annet

