
Ett nytt år med nya möjligheter, ja så upplever vi det inom 
Bussmissionen. Vi ser framåt med stor förväntan på vad som 
skall hända detta året. Under januari månad hade vi tillfälle 
att under tre veckor, få ta extra tid för bön och be om Guds 
ledning för arbetet. 

Den sista tiden har vi haft kontakt med många pastorer i olika för-
samlingar, om att lägga upp våren, sommarens och höstens besök 
och resor. Under påsken är det den stora årliga Bil-mässan på El-
mia i Jönköping. Vi planerar att vara med då på stan med Cafébus-
sen, platsen är ännu inte klar idag. Vår – Marknaden i Skillingaryd 
5 maj, ”Gissledagarna” 25–26 maj i Gislaved, är en återkommande 
plats för oss, Hultsfredsfestivalen 14–16 juni, då kommer vi åter att 
besöka alla ungdomarna. 
  Vår längtan är att fler skall få uppleva som en 17-årig ung man 
skrev till oss: ”Jag fick en kram ikväll av en  i  teamet. Tack! Min bror 
hatar  mig,  min  familj  hatar  mig,  alla  hatar  mig.  Men  ikväll  fick  jag 
min första kram, jag kände mig älskad. Tack!”
  Bilden på Korset är från en altarmålning, ”Ty så älskade Gud 
världen” som är målad av konstnären Tomas Ivarsson och är 
placerad i Lekeryds Pingstkyrka. Nu har den tryckts upp med 
Tomas tillstånd, på canvas 30 x 40 cm stor och säljs till förmån för 
Bussmissionen för 1 300 kr. En tavla med ett starkt budskap om 
Korsets kraft. För mer information kontakta oss. 

Varmt välkommen till vårt Årsmöte för Bussmissionen, lördagen 
den 10 mars, 2012 klockan 15.00 i Pingstkyrkan, Kaffegatan 23, 
i Skillingaryd. Då kommer träsnidaren, Anders Olsson från Lagan, 
som tillverkar trähjärtan som vi har fått av honom att dela ut, och 
det har blivit till stor glädje för besökarna i bussen. Tankar och vi-
sioner för 2012, bildspel och vittnesbörd från året, gott fika samt 
förhandlingar. 
 Tack för att du/ni är med och stöttar oss med gåvor och förbön, 
så att vi kan köra vidare med Cafébussen. För utom dig/er går det 
inte, vi behöver varandra! 
 På baksidan av vårt Nyhetsbrev kan du läsa om en Evangelisa-
tionshelg i Värnamo. och hur man kan använda olika redskap, som 
båtar, lastbilar, MC, bilar, Cafévagnar, Cafébussar m m. för att få nå 
nya människor med Evangelium.
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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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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 
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Kristen TV – helt utan månadskostnad!

Uppdraget gäller också 2012



Uppdraget!
En helg om att dela din tro...

Arrangörer:

28 - 30 September
2012  i Värnamo

Kom och få inspiration, bli utmanad, få nytt mod, tips och 
idéer om att nå ut med det Glada budskapet om Jesus – att 
få dela med sig av sin tro, mitt i vardagen! Upptäck dina gåvor! Nya 
evangelister! Möt människor som använder olika ”redskap”, som 
lastbilar,  Cafévagnar, bilar, MC, Cafébussar, båtar, m.m. som finns med 
på olika festivaler, marknader, torg, gågator och i hamnar.  

Ur programmet: Bibelundervisning med evangelist 
Carl-Olof Hultby, delgivning, rapporter från olika platser, 
panelsamtal, litteratur för din målgrupp, mitt i smeten i Värnamo, 
nattvard, lovsång och förbön, frukt-mingel,visning av olika fordon, 
kvällsmöte, festkväll, god mat, gemenskap, gudstjänster i olika kyrkor.

Tid: Helgen 28 – 30 september 2012. Start fredag med incheckning 
17.00, första samlingen 18.00 och avslutas på söndag med lunch 13.00.

Plats: Pingstkyrkan ”Arken” Pumparegatan 20  Värnamo.

Information: Ni som har olika fordon, tag med  er dem och 
visa hur ni arbetar. Möjlighet finns att ställa ut om ert arbete på 
”kyrktorget”, tag med foldrar och övrig information. Kontakta Simon 
Manfredsson  för plats, simon@streetchurch.se eller 
073 – 61 61 368

Program: kommer ut på hemsidan under våren.  

Kostnad för helgen: 
590:- person/ 490:- studerande (exkl. boende).

Logi: Det finns flera olika alternativ, från logi på golvet, Vandrarhem, 
Bed & Breakfast och Hotell. Kontakta oss för mer information.

Anmälan: 
Senast 7 september till Ove Jonsson 
ove@bussmissionen.se eller 073 – 99 77 600
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