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Glad Som m a r !
Gång på gång har vi tänkt så här när vi är ute med Cafébussen: Detta skulle alla våra vänner få se och ta del
av! Då kom tanken på att göra en film. För ett år sedan
startade vi ett filmprojekt. Med detta Nyhetsbrev har
vi glädjen att sända med vår nya informationsfilm om
Bussmissionens arbete som en gåva till dig/er. I filmen
får du/ni följa med oss på marknaden i Skillingaryd, Karnevalen i Gislaved och Emmabodafestivalen, samt om
en helg om Evangelisation i Värnamo. Vid filmkameran
har Rolf Lideberg varit och vid mikrofonen Mats Gunnarsson. Vi säger ett varmt tack till dem båda för deras
goda arbete!

På Påskaftonen var det återigen en satsning vid Elmia i
Jönköping, där den stora Motormässan var. Då vår Cafébuss var i Motala kom vännerna från Lidköping med en
av sina Cafébussar och ställde upp. Då vädret var kyligt
på kvällen var det mycket uppskattat för besökarna att
få en varm kopp kaffe och en god bulle. Det blev flera
goda samtal och över 50 Motorbiblar fick nya ägare.
Vi har under vintern och våren flera gånger besökt Värnamo en fredagskväll och natt på gågatan. Flera har
kommit spontant och önskat att få förbön. Ja, man har
kommit direkt ifrån krogen när den stänger på
natten, fram till oss vid bussen och sagt: ”Kan
ni be för oss?” Det är ett förtroende och vi har
samtalat och knäppt våra händer till bön.

”Kan ni
be för oss?”

Vid vårt årsmöte i början av mars fick vi avtacka Erling Andersson Skillingaryd, som har
varit ordförande i 8 år i föreningen Bussmissionen och gjort ett mycket bra arbete! Som
ny ordförande valdes Mikael Svensson ifrån
Hånger. Vi i styrelsen och medlemmar som var med den
dagen är mycket glada över denna lösningen.

Vår 10- årshögtid som föreningen Bussmissionen i mars,
blev en glad och mycket god stund då det kom c:a 70
besökare. Vår nya film premiärvisades och det var flera
olika vittnesbörd om hur Gud har hjälp under de år som
nu ligger bakom. På serveringsbordet var det flera goda
smörgåstårtor, som flera vänner i Skillingaryd hade
ställt upp och gjort.

Nu laddar vi för flera olika platser som väntar
på oss under sommaren och hösten ifrån Skåne och till Dalarna. Tack för att du vill fortsätta att be för
oss och stödja oss ekonomiskt! Det betyder så mycket
att du/ni finns med så troget!
Varma hälsningar genom styrelsen,
Agneta och Ove Jonsson
Obs! På andra sidan får du information om vår
intressanta helg på Öland i september...

Under hela Påskhelgen var vi inbjudna med Cafébussen
till Motala där Team Evangelisation hade sitt Påskläger.
Vår nye ordförande Mikael Svensson, körde Cafébussen
och var med på kvällarna och nätterna på torget och
blev till stor glädje och välsignelse.

Mikael Svensson

Uppdraget – en helg om att dela din tro …
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 hamnarna.
I år träffas vi på Klintagården, Öland mitt under
Skördefesten då många tusen kommer och besöker
ön. Ur programmet: Bibelundervisning med evangelist Göran Holmberg ifrån Anderstorp, delgivning,
rapporter ifrån olika platser, ”Torglördag i Borgholm”,
nattvard, lovsång och förbön, frukt-mingel, visning
av olika fordon, kvällsmöte, festkväll, god mat, gemenskap, Gudstjänst och avslutning i Färjestaden
med Skördefestparaden!

Tid: helgen 27–29 septem
ber 2013. Start fredag me
d incheckning
16.00, första samlingen
blir 18.00 och avslutas
på söndag med
lunch på Klintagården
och sedan ”Skördefestp
araden” i Färjestaden som börjar 14.00, dä
r vi hjälper församlingen
Brofästet, att synas utåt!
Plats: Klintagården Köpin
gsvik är en kurs-, konfe
rens- och lägergård. Gården är vackert
belägen 40 km norr om
Ölandsbron i Köpingsviksbukten. Adress:
Klinta Bodars väg 8, 38
7 52 Köpingsvik.
www.klintagarden.se
Information: Ni som ha
r olika fordon, tag med
er dem och visa
hur ni arbetar. Möjlighe
t finns att ställa ut om ert
arbete i ”Oasen”,
tag med foldrar och övrig
information. Kontakta Sim
on Manfredsson för plats, simon@smp
rint.se eller 073 - 616 13
68.
Logi: Klintagården har ett
brett utbud av boende.
Välj mellan rum
i vandrarhem, pensionats
rum, stugor och familje
camping. För att
boka, kontakta Per-Olof
Rehn, 070 - 547 22 40, bo
kning@klintgarden.se För rabatt på bo
ende, uppge ”Uppdrage
t 2013”.
Kostnad för helgen: 650:/person, 530:-/studerand
e (exkl. boende).
Anmälan: senast 7/9 20
13 till Ove Jonsson ove@
bussmissionen.se
eller 073 - 99 77 600
Arr: Klintagården, Shalo
m
Mer information finns på

Mission och Bussmission
en.

www.uppdraget2013.se

Välkommen till Öland, vi

ser fram emot att få träffa

Intresserad av att se Kanal10 via bredband direkt
i din TV? Ingen parabol behövs, hör av dig till oss!

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

dig!

