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Då har vi glädjen att åter få
sända dig/er vårt nyhetsbrev för
föreningen Bussmissionen med
rapporter från våra Cafébussar.
Ett varm tack till dig/er som är
med och ber för oss samt för gåvor till arbetet. Det betyder så
mycket, vi behöver varandra!

Nyår i Karlshamn
Nyårshelgen var det Nyårsfestival i Karlshamn.
Det var Team Evangelisation och kyrkorna i stan
som hade ordnat detta i Väggaskolan. Ca 300
ungdomar kom och var med hela veckan, samt
många fler som kom och besökte de olika samlingarna.
Alla deltagarna var uppdelade i olika team och
18 deltagare hade valt ”Kontaktteamet” som var
med i Cafébussen. Det blev dagtid, samt kvällar
och nätter till halv fyra på morgonen. På Nyårsaftons natt var det så många som ville komma in
i Cafébussen när vi var på torget att det blev kö

och alla fick inte plats.
Termometern visade minus 12 och då var det
skönt att komma in i en varm buss och få sig
en varm kopp te eller kaffe, samt en god bulle.
Många och långa samtal blev det och när vi skulle
stänga bussen på natten ville man inte gå ut och
hem. Flera av besökarna önskade själva att få fortsatt kontakt med någon person från någon kyrka
i Karlshamn.
En av dagarna kom ”Dans och drama teamen”
och framförde på torget vad de hade lärt sig.
Många personer stannade upp och blev nyfikna.
Människor från flera olika länder kom in och ville
gärna få en Bibel på sitt språk, som polska och
arabiska. Glada lämnade de Cafébussen med sin
Bibel. Även två poliser kom förbi vid tvåtiden på
natten och undrade, hur går det? De hade sett
hur många ungdomar som gick till bussen. De
fick också en varm kopp kaffe och en bulle, vilket
de uppskattade.

CD-skiva
I samband med detta nyhetsbrev Hållplatsen har
vi glädjen att sända med en CD-skiva med information från vårt arbete. Du får lyssna på flera olika personer och musik.

Årsmöte
Välkomna till Föreningen Bussmissionens Årsmöte,
om Cafébussarbetet.
Datum: torsdag den 11 mars 2010, klockan 18.00, det
blir i samband med Evangelistveckan i Pingstkyrkan
Jönköping.
Plats: i Bibelskolans lokaler i Pingstkyrkan vid Västra
torget Jönköping.
Program: Servering.
Bildspel med bilder från Cafébussarbetet.
Rapporter från arbetet.
Förhandlingar.
Nya Hållplatser…
OBS!!! För planering av servering, anmäl dig/er till
Ove Jonsson, tel. 073 - 99 77 600
eller ove@bussmissionen.se senast 1 mars.

Nyhetsbrev – Hållplatsen
Till dig som ännu inte får vårt nyhetsbrev – Hållplatsen, kan du nu ringa eller skriv till oss, så kommer du
att få detta 4 gånger om året.

Nya Hållplatser
Just nu planerar vi för flera platser vi kommer att
besöka under våren och sommaren. Ny Hållplats
är Mora och Vasaloppet i början av mars. Vi har fått
en bra plats nära målområdet i centrala Mora. Andra platser är Enköping, Sävedalen, Visingsö, Gränna,
Stockholm, Gislaved, Gnosjö, Vara, Ludvika, Sjöbo,
Karlshamn, Bolmsö och flera är på gång.

Önskar du stödja arbetet ekonomiskt?
Välkommen med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745
Kontakt med Cafébussen i Göteborgsområdet: Kaj Lidman, 0706 - 26 50 65 eller Ingemar Ekström,
0739 - 62 05 72
Kontakt med Cafébussen i Smålandsområdet: Agneta och Ove Jonsson 073 - 99 77 600
Hemsida: www.bussmission.se Epost: info@bussmission.se
Bussmissionen, Box 129, 568 23 Skillingaryd

