
NUMMER 1 • 2008

När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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Glad Sommar!
– Hur fungerar detta med Cafébussen? Den frågan 
har vi fått av flera besökare. Då brukar vi berätta, 
att vi har många trogna förebedjare och gåvogiva-
re. För utan förbön och ekonomi går detta arbetet 
inte en meter. Tack för att ni finns med och att ni vill 
vara med!

I februari, fick vi en ny text påsatt på Cafébussens två 
långsidor, en text från Alpha som är en grundkurs i kris-
ten tro. Denna text, Om Gud finns, har gjort att det är 
kortare startsträcka för att börja samtala om Gud nu. 
Flera har kommit fram till oss spontant och bara börjat 
samtala, om vad kan man fråga Gud? Måste man ställa 
frågan högt?  

Påskaftons eftermiddag och kväll var vi i Jönköping, vid 
Elmia där det under påsken pågick den stora årliga mo-
tormässan. Vi fick en bra plats och ca 25 liter kaffe och 
många goda bullar gick det åt, samt att vi fick dela ut 
”MotorBibeln” till ca 190 nya ägare. Vi som var med och 
hjälptes åt upplevde en sådan glädje och vi hade det 
så roligt. 
 En mycket rolig och givande evangelisationssatsning, 
blev det på Valborgsmässoafton och första Maj, i en av 
Stockholms förorter, Hallunda i Botkyrka kommun. 
 För två år sedan var vi där med Cafébussen och 
hjälpte den nystartade församlingen, NärKyrkan T-Way. 
Vi fick lägga om planerna, eftersom den torgplatsen, 
där vi hade bussen uppställd förra gången, nu var upp-
tagen av frukt och grönsaksförsäljare. Efter samtal med 
pastorerna Ida och Mikael Johansson i församlingen 
skulle vi komma utan buss och hjälpa församlingen 
med att ”komma ut”. Då man har sin kyrka i en lägenhet 
i bottenplan i ett sjuvåningshus, så flyttade vi ut stolar 
och bord på gräsmattan och bjöd på fika och grillfest. 
Människor från många olika nationer kom och satt ner 
och samtalade.  

En varm sommarhälsning från oss i 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 

Varje dag började vi förmiddagen med undervisning, 
praktisk genomgång, bön och att vi åt lunch tillsam-
mans.  På sen eftermiddag samlades vi till genom-
gång, om  hur vi hade upplevt satsningen, vad hade 
varit bra och vad kan bli bättre. Detta var ett riktig 
bra upplägg! Denna satsningen blev mycket bättre, 
då församlingen nu kan göra om det själva utan en 
Cafébuss. 
 Under Kristi Himmelsfärds- helgen var vi  på Svens-
ka Alliansmissionens årshögtid på Gullbrannagården 
i Halland, med Cafébussen som en av utställarna. Un-
der de tre dagarna kom många av deltagarna och 
besökte oss och vi fick berätta om vårt arbete. Flera 
blev gripna av vittnesbördet och började gråta inne i 
bussen. Vi upplever att det är viktigt att vi finns med 
på de kristna konferenserna och berättar om arbetet, 
så vi får fler förebedjare och gåvogivare. 
 Vecka 25 kommer vi att vara med på Nyhems-
veckan utanför Mullsjö. 

Sista helgen i maj var vi för 6:e året i Gislaved  där vi 
fick en bra plats mitt i centrum. Det blev många öpp-
na samtal och flera Bibeldelar fick vi dela ut på flera 
olika språk som vi har med oss i bussen. 
 Nu väntar många olika platser bl.a. Kalmar, Nässjö,  
Hultsfredsfestivalen och Emmabodafestivalen, Vrig-
stads marknad, Bromölla, Värnamo, Karlshamn m.m.

Vi önskar att få inbjuda dig till en spännande helg 
i höst om evangelisation – om att använda olika 
redskap för att nå nya människor. Samlingen blir 
i Värnamo, 28–30 september. Mer information 
finns på www.uppdraget12.se

Så önskar vi dig 
en välsignad sommar!
från styrelsen genom Agneta och Ove Jonsson

Kristen TV – helt utan månadskostnad!


