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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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InformatIon om BussmIssIonen 1 – 2013     BussmIssIonen 10 år!

Det är med en extra känsla, som vi som Buss-
missionens styrelse nu ger ut detta Nyhets-
brev - Hållplatsen och att vi nu som förening, 
Bussmissionen  kan fira 10 års-Jubileum! Vi gör 
det med stor tacksamhet och glädje till Jesus 
som har gett oss uppdraget och att arbetet har 
växt och växer vidare! 

Flera av er som får detta Nyhetsbrev, Hållplatsen 
har följt vårt arbete i flera år och känner till det. 
Men för dig som är ny, vill vi ge dig denna korta 
informationen. För ca 12 år sedan, köpte en god 
vän till oss, Kaj Lidman i Göteborg, som privatper-
son in en Cafébuss och började använda bussen 
på olika festivaler. Det var på en tydlig kallelse 

ifrån Gud, som gjorde 
att Kaj satsade själv 
850.000 på att köpa in 
bussen. Efter ett tag, 

2003 bildades fören-
ingen Bussmis-

sionen och Kaj 
ställde Café-
bussen till 

föreningens förfogande och så har arbetet rullat 
på. Under 2010 så köpte vi som förening bussen 
av Kaj.

”När människorna inte kom-
mer till kyrkan, får kyrkan 
komma ut till dem.”

Den visionen bär Agneta och Ove Jonsson från 
Skillingaryd. De har besökt många platser i landet 
under de tio åren som de kört bussen. När bussen 
åker vidare stannar engagemanget ibland de lo-
kala kristna på orten kvar, säger Agneta. Några an-
nonskostnader behövs inte, menar Ove, folk kom-
mer ändå till bussen. Det enkla fikat gör att det 
blir en avslappnad stämning och det handlar inte 
om några konstigheter.



– Vi har fått en mun, men två öron. Det är viktigt 
att lyssna, många är så ensamma idag och behö-
ver främst någon som bryr sig. Vi är inte ute efter 
att pracka på någon ett budskap eller vinna en 
diskussion, samtidigt som vi inte heller är otyd-
liga, säger Ove. Efter en stund kommer frågorna 
och nyfikenheten och ofta får besökaren med sig 
en Bibel hem. Bussmissionen har delat ut flera tu-
sen temabiblar, till exempel Streetbible, Fotbolls-
bibeln och Bikerbibeln. Biblarna är uppdelade i en 
del med Nya testamentet och två delar med livs-
berättelser av människor som har olika bakgrund 
och upplevelser.

– Cafébussen är ett otroligt redskap för att vara 
där människor finns, menar Ove, som säger att 
han har märkt av en nytändning och en längtan 
efter att gå ut och berätta om Jesus. En 25-årig 
kvinna som skulle vara med och servera kaffe på 
en plats hamnade helt plötsligt i ett samtal om 
tro med några som besökte bussen.
- Jag har bara pratat om tro i kyrkan förut, inte 
utanför… Men vad roligt det här var, sa hon, åter-
berättar Ove. På en annan plats var det en 65-årig 
man som häpnade över hur människor intres-
serade sig, han fick en ny tro på att 
evangelisation är en möjlig-
het i Sverige.

”Cafébussen är ett otroligt 
redskap för att vara där 
människor finns”
Erling Andersson pastor i Missionskyrkan Nässjö, 
säger så här efter att ha varit med i Cafébussen 
flera gånger under åren. Människor som kommer 
till bussen kan finna något där som de inte har 
funnit på krogen. Det finns väldigt mycket läng-
tan av tro och bön.

– Vi har delat ut hejdlöst mycket Biblar. Det finns 
så mycket tro utanför kyrkan att man häpnar. Jag 
jobbar i en traditionell svensk församling och inte 
står det folk i kö utanför för att få en Bibel. Men 
så kunde det vara utanför Cafébussen, eller Jesus-
bussen som den snabbt började kallas på nästan 
alla platser de varit på. I Göteborg och på Öland 
där Erling var med används bussen som riktmärke 
om man pratar i telefon: ”Vi är vid Jesusbussen” 
har han hört mer än en gång.

– Det är starkt. När kallades någon av våra kyrkor 
för en Jesuskyrka senast? Med bussen gör vi 

som Jesus gjorde, vi går ut och mö-
ter människor på deras nivå. 

Allting präglas av en enkel-
het, men att människor tar 
sig tid och bryr sig skapar 
frågor.

– I samtalen möts man av 
mycket nöd och det vikti-

gaste är att det finns nå-
gon som lyssnar och inte 
ger färdiga svar. Augusti-
nus sa, att vi ska predika 

hela tiden och när det 
behövs, använda ord. Det 
ligger mycket i det, säger 
Erling.

”Vi är vid 
Jesusbussen”



Det är alltid svårt att mäta på någon skala och 
ge svar på vad som har hänt. Det är inte alltid 
de snabba och lätta resultaten som gäller, utan 
vi tror att man får arbeta långsiktigt och uthål-
ligt. Men en sak som är säker, är att det har blivit 
många koppar kaffe som har serverats! Många 
människor som blivit så glada över att bussen och 
vi har funnits där den kvällen, eller natten och den 
där koppen kaffe och bullen har öppnat upp för 
det djupa samtalet över livet. Flera har spontant 
sagt efter en stund, kan du inte be för mig, jag är 
så orolig! 

En fredagsnatt på gågatan i Värnamo, stannar 
en polisbil utanför bussen. Ut kommer en av po-
liserna och säger till oss: Vad bra att ni är här! Ni 
behövs verkligen! Då känns det skönt att vi kan 
få hjälpa till lite med att folk blir lugnare och blir 
sedda. Att sedan få bygga upp ett förtroende och 
dela med sig av sin tro på Jesus med besökaren i 
bussen, känns mycket gott. Som några unga män 
sa: Tack för att ni går ut så här och berättar om Je-
sus, annars skulle vi aldrig få reda på något! Jag 
hade inte hört någonting innan, sa en av killarna!

• Kändes så skönt när ni bad för mig i bussen, har  
aldrig gjort det innan. Kan ni be för mig igen? 
Mina föräldrar är svårt sjuka.

• Kan Ni skicka en Bibel till mig & min pappa?

• Hej!  Vad gör jag om jag har fått ett bönesvar? 
Är det Gud då eller? 

• Kan Ni be för mig! Jag ska flytta om en vecka, till 
en ny fosterfamilj.  Känns jobbigt, tack! Kram!

Vad har hänt dessa 10 åren?

Några hälsningar av ungdomar som har besökt oss i bussen:

Framtiden!

Vi som styrelse för Bussmission tror verkligen på detta arbetet och vi vill köra vidare till nya och gamla 
platser där vi får en inbjudan ifrån kyrkorna på orten! Uppdraget gäller fortfarande i vårt land, att dela 
med sig av sin tro i liv och handling... Vi önskar också få säga ett varmt tack till dig/er som ber för oss 
och är med och stöder oss ekonomiskt, för utan er går det inte, men tillsammans kan vi göra mycket!

Hälsningar från styrelsen för Bussmissionen



 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 

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

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@bussmissionen.se
Bussmissionen,  Box 129,  568 92 Skillingaryd

Adelöv
Alingsås
Alvesta
Askersund

Bjurbäck/Mullsjö
Bolmsö
Bor
Borgholm
Brandstorp
Bromölla
Byxelkrok

Emmaboda
Eksjö
Enköping

Falun
Färjestaden

Gamleby
Gnosjö
Gislaved
Godegård

Grimsås
Gränna
Grönbo
Grönhögen
Gullbranna
Gävle
Göteborg

Hallunda
Hasslö
Hedemora
Hisingen
Hjo
Hok
Horda
Hultsfred
Hunnebostrand
Hånger

Jönköping

Kalmar
Karlshamn
Klevshult
Kungshamn

Kvillsfors
Kåfalla
Köpingsvik

Lagan
Landsbro
Leksand
Lekeryd
Lessebo
Lidköping
Lindsdal/Kalmar
Lindesberg
Ljungberg
Ljungby
Ljusstaden
Lund
Lysekil

Marieholm
Mora
Munkedal
Mållilla
Mörbylånga
Mörrum

Nyhem
Norrköping
Norra fågelås
Nässjö

Olofstorp
Oskarshamn
Orsa

Partille
Pålskog

Ramkvilla
Ronneby
Rottne
Rydaholm
Ryssby

Sandhem
Sandvik
Sjöbo
Skillingaryd
Skurup
Smögen
Staffanstorp
Strömsnäsbruk

Sågmyra
Sävedalen
Södvik

Tallberga
Tanumshede
Tannåker
Tenhult
Timmernabben
Torsås
Trollhättan

Vaggeryd
Vara
Vimpeltorpet
Viserum
Visingsö
Vislanda
Vrigstad
Vårgårda
Västervik
Värnamo

Uddevalla
Zinkgruvan
Älmhult

”Hållplatser”  som vi har besökt under 2003 – 2013. 
  På många av platserna har vi varit ett flertal gånger under åren, t.ex Borgholm 41 gånger!

Ska vi stanna till hos er?  
Hör av er till oss!


