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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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En längtan som vi har haft under en längre tid i Buss-
missionen, är att få vara på en eller några platser en 
längre tid. Att få återkomma till de kontakter som ska-

pats när vi är där med Cafébussen och få hjälpa församling-
arna att gå vidare med människor som är intresserade av 
en kristen tro. 
 Några dagar innan jul ringer skepparen på båten Shalom 
Oskarshamn, Birger Borgemo mig och berättar om Öland. 
När Birger berättade vidare om tankarna att få finnas med 
i ett evangelisationsarbete på Öland och få hjälpa försam-
lingarna att komma ut, kändes det som en stor utmaning!

Flera stunder av bön och samtal har förts med represen-
tanter för de fem frikyrkorna på Öland, för att  se hur vi 
tillsammans på bästa sätt kan nå ut och finnas med bland 
ortsbefolkningen, invandrare och turister. Från samtliga 
Ölandsförsamlingar är man mycket positiv och vill arbeta 
vidare på detta projekt, som fått namnet ”Framtid Öland” 
som sträcker sig fram till mars 2012, på 50% för mig (Ove) 
och Agnetas inkomstkälla är i skrivande stund inte klart. Vi 
har redan mjukstartat arbetet och under mars / april kom-
mer vi att ha med oss Cafébussen och börja satsningen. 
Tanken är att vi också skall kunna ha ett team på 3 -4 per-
soner med oss.   
 Här är bönesamlingarna grunden för detta arbetet och 
med i våra planer finns två böneresor med en buss runt 
Öland under våren, 9 april och en under hösten. Vi öns-
kar även att kunna samlas på olika platser och be tillsam-
mans. Vår tanke är att få dela ut Biblar vid olika tillfällen 

och vara med på Jesusmanifestationen i Kalmar på Natio-
naldagen 6 juni. 

Evangelisation kostar pengar, men är vi många som hjälps 
åt så blir det inte så svårt. Nu har vi möjligheterna att nå 
ut med Evangelium och vi vet, att sår vi rikligt skall vi ock-
så få skörda rikligt! Vi vet att många har under tidigare år 
varit med och delat ut böcker, tidningar och traktater vid 
sångstunder och tältmöten på Öland. Nu tror vi på en skör-
detid över hela Öland, då nya människor skall lära känna 
Jesus som sin personlige Frälsare. Tack för din gåva och att 
du vill vara med, märk gärna inbetalningen ”Framtid Öland”. 
Förutom Öland kommer vi även att besöka andra platser  
under de veckor vi inte är där.

Årsmötet
Du är varmt välkommen att delta i Bussmissionens års-
möte lördag den 26 mars 2011 kl 16.00 i Pingstkyrkan, 
Kaffegatan 23,  Skillingaryd. På programmet, gott fika, 
bildspel från olika marknader och festivaler, presentation 
av ”Framtid Öland” med Birger Borgemo Oskarshamn, 
sång och årsmötesförhandlingar. Önskar du få årsmötets 
redovisning m. m. så hör av dig till oss. Välkommen!

Röster från platser där vi har varit
Församlingarna i Hultsfred, besökare och de som arrangerat 
praktiskt runt bussens ankomst är alla positiva till Cafébus-
sen. I bussen sker förtroliga samtal, om allt möjligt. Samtal 
som man aldrig får med människor, när man bara finns i 

Uppdraget gäller fortfarande 2011
- att sprida Evangelium!
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Önskar du stödja arbetet ekonomiskt? 
Välkommen med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745  

Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson  
med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600.
Hemsida:  www.bussmissionen.se Epost: info@bussmission.se
Bussmissionen,  Box 129,  568 92 Skillingaryd 

centrum. Cafébussen öppnar upp för detta. Bussen blir ett 
minne. Det talas om den länge efter och kontakter skapas. 
Jag kan, bara sedan de senaste tre åren, räkna upp åtta per-
soner, som tack vare ett sådant besök blivit en del av för-
samlingarnas verksamheter.

 Camilla Gustavsson, Pingstkyrkan Hultsfred

Vi har haft glädjen att ha Bussmissionen till vår hjälp två år i 
rad på ”Lindemarken”.  Många människor ville tala om Gud. 
Fördelen med Bussmissionen är flera bl.a: Man har Caféet 
med sig, Cafébussen skapar intresse. Medarbetarna från 
Bussmissionen har rätt tonläge med människor, något vi 
tyckte var jätteviktigt.

Mats Magnusson, Pingstkyrkan Lindesberg

Det blev till stor välsignelse och uppskattning när Café-
bussen kom till Hallunda (en av Stockholms förorter) i maj. 
Några hundra personer fick smaka på Guds kärlek i form av 
fika, ett leende och några vänliga ord. Inte en enda person 
som klagade, utan det fick bli en rakt igenom positiv injek-
tion i samhället. Även idag, nästan ett år senare träffar vi 
människor som säger: Ah! Det var ni som bjöd på fika vid 
den där bussen! Några nya människor har också besökt oss 
i NärKyrkan T-WAY som ett resultat av de samtal som förts 
vid Cafébussen. Vi är glada att vi fick samarbeta med er i 
Bussmissionen, för att nå ut med mer av Guds budskap till 
vårt närområde. Tack för att ni kom!

Ida Johansson, T-WAY Hallunda 

Ekonomin
Flera av er har frågat, hur går det med ekonomin. Som vi ti-
digare berättat, inköpte Bussmissionen Cafébussen hösten 
2010. Då betalade vi en del av köpesumman kontant, men 
vi har kvar att betala 120.000. Vårt mål är att så fort som 
möjligt kunna betala av detta.  Känner du, att du har möj-
lighet att hjälpa oss med en del av detta är vi mycket tack-
samma. Märk din gåva, betalning av Cafébussen. 

Ett stort TACK!
För dina förböner för oss i Bussmissionen  

och ni som är med och stöder arbetet  

ekonomiskt. Det betyder så mycket!

Med vänlig hälsning för styrelsen  

genom Ove Jonsson


