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Glad Höst!
En mycket händelserik sommar, ligger nu bakom oss
i Bussmissionen, med flera nya platser och kontakter
med besökare. Återigen märks det, att ”det är verkligen öppet ” i Sverige, att få dela med sig av sin tro på
Gud och Jesus!
Emmabodafestivalen blev en av Bussmissionens stora
sommarsatsningar. De fem dagarna visade sig vara en
god investering. I år lockade Musikfestivalen cirka 12 000
besökare till det småländska samhället. Cafébussen hade
fått en central plats reserverad för sig på torget, vilket visade sig vara utmärkt läge.
Många tog verkligen tillfället att återkomma till oss
flera kvällar och nätter för att samtala om Gud och Jesus.
Bland besökarna fanns en ung man i 20-årsåldern, som
berättade för Jonas i vårt team att han kände en sådan
skuld över vad han har gjort i sitt liv. Trots sin unga ålder
hade han redan varit i fängelse. Jonas berättade att Jesus kan ta bort skulden i hans liv och fick be för honom.
Något händer i bönen och han säger: Det är som om någon, har tagit bort det gamla hjärtat inom mig och jag
har fått ett nytt hjärta. Han blev så glad över detta och
ville att hans kamrater också skulle få uppleva samma
sak, att Jesus kan förlåta. Flera andra personer i olika situationer kom och samtalade med oss, och de fick möta
Jesus under festivalen. Några för första gången och någon som hade varit med i en församling som ung, men
som sedan slutat leva som troende.

Vi känner stor tacksamhet för möjligheten att visa
människor att den kristna tron är på ”riktigt”. Många har
fått göra aha-upplevelser. Eller som en person sa till mig:
– Jag blir så lugn när jag samtalar med dig.
Att det finns en stor
längtan, efter de andliga frågorna märker vi,
men också en stor nöd
hos många människor.
Livet har blivit så tilltrasslat för många, så
man vet ingen utväg!
Några har sagt till oss,
jag vill ta mitt liv – jag
orkar inte mer... Då
kan man känna sig
maktlös, men vi får lyssna, ge vårt vittnesbörd och be en
välsignelsebön. Samt försöka om personen vill, ge kontakten vidare till någon kristen person på orten.
Det kan bli raka samtal, som när några unga män kom
in och fikade sent en kväll och vi började samtala om
fotboll. Han som var något av en ledare svär och ber genast om ursäkt att han svär i bussen. Då frågar han mig:
Vad kan man säga istället?
– Ja, svarade jag, man kan ju säga Halleluja! Kan man
säga Halleluja, svarade han mig med stor förvåning och
riktigt smakar på ordet, Halleluja. Ja, det är bra, gör så,
blir mitt svar!

Sälja gården, villan,
torpet/fritidshuset...?

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

Vänd Dig med förtroende till mig!
Carl-Magnus Folke
tel 0515-151 75, 070-673 18 32

RINGIUS
www.ringius.se

Fastighetsbyrå

Smått och gott...

Under våren och sommaren har vi blivit filmade flera gånger av filmteamet Rolf Lideberg och Mats Gunnarsson. Det
skall bli en film om vårt arbete, på DVD. Primärvisning vid
vår 10 års fest blir det!
Konferensen Uppdraget 2012 som var sista helgen i
september i Värnamo, om att använda olika redskap, blev
en mycket givande helg. Besökare från ett 15- tal olika organisationer som använder Missionsbåtar, MC, Bokbord på
stan, lastbilar, Cafévagnar och Cafébussar var med. Bland
annat Marianne och Oddvar från Norge som körde 170 mil
för att vara med denna helgen.
Flera har frågat om ekonomin och då kan vi glädjande
berätta att vi har nu bara 11.000 kvar på banklånet. Vi köpte
bussen för 350.000 och då måste vi ta ett lån på 100.000 för
att klara av köpet. Tack alla ni som är med och beder för oss,
samt är med och ger ekonomiskt stöd! Utan din/er insats
går det inte, men tillsammans kan vi göra det! Tack för att
ni också vill vara med i fortsättningen, då det behövs ekonomi för bränsle, underhåll, kaffe och Biblar samt annan litteratur.
Många Hållplatser ligger framför oss denna hösten, som vi skall besöka som Cafébuss, men också
som Julbussen i slutet av november och december. Då har vi också med oss böcker, CD, DVD-skivor och Jultidningar till försäljning.
Här är de Hållplatserna som är klara: Bromölla, Karlshamn,
Orsa, Leksand, Sågmyra, Hedemora, Grönbo, Askersund, Zinkgruvan, Vaggeryd, Värnamo, Oskarshamn, Smögen, Hunnebostrand, Kungshamn, Munkedal, Lysekil, Adelöv, Karlshamn,
Hasslö, Ronneby, Sandhem, Bor, Skillingaryd, Vaggeryd, Rottne, Emmaboda, Lessebo, Hultsfred och Nässjö.
Varma hösthälsningar från styrelsen genom
Agneta och Ove Jonsson

Ön s k a r d u s töd j a a r b e
tet 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

Foto Gabriella Mellergårdh och Ove Jonsson.

Nästa år 2013, fyller Bussmissionen 10 år ! Det tänker
vi fira lördagen den 9 mars kl.17.00 med ett Cafémöte
i Pingstkyrkan Kaffegatan 23 Skillingaryd. Vi kommer
att bjuda på något gott att äta och ett omväxlande program. Så planera in den dagen redan nu!

