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Glad vår vänner! _
Med detta Nyhetsbrev kommer en tillbakablick,
från snö och kyla, men också framåt, med värme
och sol. I början av mars var vi 5 dagar med Cafébussen i Mora och fick en central plats, nära
målområdet under Vasaloppsveckan.
Många tackade ja och kom in i Cafébussen och
fick sig en varm kopp kaffe då det var många minusgrader utanför. Bredvid oss hade vi trevliga
grannar; Knallar som sålde bl.a. varma kläder, skidor, Dalahästar, hantverk och mobiltelefoner. De
kom in och fikade och samtalade. Flera har verkligen varit intresserade av de olika Biblarna vi har,
och med glädje har de tagit emot dem.
Men även här mellan de glada skratten och
kämparlusten finns det nöd och längtan efter något mer i livet. Här har vi fått berätta om vår tro på
Jesus och om den frid som Han ger oss. Men det
var också en ”tuff” resa för Agneta och mig, Ove.
Bibeln talar om en andlig kamp och det har vi
verkligen fått uppleva mycket starkt den här resan.
Den senaste tiden har vi arbetat med att förbereda bussarna, för vårens och sommarens satsningar. Men också haft tid för bön och fastedagar
då vi har fått stilla oss och be om Herrens ledning
och hjälp. Tack för alla förböner för vårt arbete
inom Bussmissionen, det betyder så mycket att
veta att ni beder!

www.bussmission.se

Här följer de platser som är inbokade
just nu, flera är på gång. Se mer på vår
hemsida under ”Hållplatser”.
Visingsö 1 maj
Hallunda / Stockholm 19–21 maj
Stockholm Jesusmanifestationen 22 maj
Gislaved 28–29 maj
Horda 30 maj
Gränna / Visingsö 4–6 juni
Sweden Rock / Sölvesborg 8–11 juni
Gnosjö 18–19 juni
Ludvika 2–4 juli
Vara 3 juli
Hultsfredsfestivalen 6–9 juli
Sjöbo marknad 15–16 juli
Västervik 15–17 juli
Karlshamn 21–24 juli
Vårgårda 30 juli–1 aug.
Bolmsö-dagen 31 juli
Gränna / Visingsö 4–8 aug.
Ljungby 19–21 aug.
Lindesberg 17 sep.
Grönbo 18 sep.
Bromölla 24 sep.
Lund 25 sep.
Ronneby 1 okt.
Karlshamn 2 okt.
Hasslö 3 okt.
Sävedalen 9–10 okt.

Vi har haft en längtan att få hjälpa till på platser där man
inte är så många kristna – vad vi brukar kalla för Pionjärarbete. Oftast är det så att vännerna på platsen verkligen
vill komma ut och få presentera det Glada budskapet.
Men allt kostar pengar och de har ofta inte råd att bjuda
in oss. Så är det med Hallunda en av Stockholms förorter.
Där finns en liten Pionjärförsamling och vi har nu fått en
mycket bra plats för Cafébussen i Centrum. Detta blir en
satsning några dagar inför Jesusmanifestationen.
Nu frågar vi frimodigt, kan du/ni tänka er att vara med
och stödja detta arbete, vi behöver ca 15.000:- kr. Märk
gärna din gåva med ”Hallunda”.
Tack för din/er gåva!
Hälsningar från Bussmissionens styrelse gm Ove Jonsson
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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

