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Glad Hösthälsning!
Hoppas sommaren har varit bra för dig/er! För oss
i Bussmissionen har det varit en intensiv vår och
sommar, då många nya människor har fått tagit
del av Evangeliet på Öland och andra platser där vi
har varit.
Så många, som vi har träffat denna tiden, har vi inte gjort
något annat år i Bussmissionen! Ett varmt tack, för att du/
ni står med oss i förbön för arbetet och ekonomin, samt
för gåvor som har kommit in! För en buss kostar i drift,
service och reparationer, samt avbetalningen på 75 000.
”Framtid Öland!” är ett projekt som vi har varit med i nu
under sju månader,det har varit tillsammans med Frikyrkorna på ön och Shalom-mission i Oskarshamn.
Det har varit mycket roligt och givande, då vi har träffat
så många olika människor och vi märker att det finns en
”hunger och längtan” efter något mer i livet.
Men under den den Öländska idyllen finns det även
en stor nöd och oro. Då är det inte frågan om att vinna
en diskussion, utan att få lyssna och kanske fråga, vill du
att vi skall be en enkel bön om välsignelse över ditt liv?
Flera har svarat, JA!

Under våren och sommaren har vi haft med oss en del
ungdomar i vårt team, som har hjälpt till att finnas där
och samtala med besökarna. Det har varit mycket roligt
att få ha dem med i bussen.
Flera av dem har sagt att de har vuxit som människa
och i sin tro, då de får många frågor av ungdomarna som
besöker oss. Det är med det kristna livet som det är med
andningen. Man andas in, tar emot predikan och andas
sedan ut, och får då dela med sig om hur det är att vara
en kristen, mitt i vardagen. Då, när det fungerar med
både att ta emot och ge ut, då blir det roligt och spännande att vara en kristen!
Arbetet med Bussmissionen betyder också, att ta på sig
overallen och ligga under bussen och arbeta, vilket det
har blivit många timmar den sista tiden. Det är att knäppa sina oljiga händer och be Gud om hjälp och arbeta
vidare, som gäller för att bussen skall kunna rulla till nya
platser.
Med i detta Nyhetsbrev, har vi glädjen att sända med
vår nya informationsfolder om Bussmissionens arbete.
Önskar du/ni fler av den för att dela ut, så säg till så sänder vi det till dig/er.

Vi kommer att besöka flera kyrkor nu under hösten
och vintern, för att berätta/informera och visa bilder
från olika platser där vi har varit. Önskar du/ni ett besök i er kyrka, så hör av er, så kommer vi.
Även i år kommer Julbussen att rulla ut till olika orter. Då vi i slutet av november gör om vår Cafébuss
för att ha ställningar för böcker, CD-, DVD-skivor,
julkort och jultidningar, så bjuder Församlingarna
på Adventskaffe och gott fikabröd till. Flera platser
kommer att få besök av oss!
Flera har hört av sig till oss och önskar få ge regelbundet i sitt givande till Bussmissionen och här kommer vårt kontonummer, överföring på Swedbank
8417-8 74 730 363-4

SMS - Nyhet! Nu kan du ge en gåva: 50, 100 eller
200 kr genom SMS 72672
bussmissionen 50
bussmissionen 100
bussmissionen 200

Varma hösthälsningar!
från Bussmissionen styrelse
genom Agneta och Ove Jonsson

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

