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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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Glad Höst!

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

En mycket god och händelserik sommar, ligger nu bak-
om oss i Bussmissionen, med besök på flera nya platser 
och kontakter med nya och gamla besökare. Åter igen 
märks det, att ”det är verkligen öppet ” i vårt land, att få 
dela med sig av sin tro på Gud och Jesus! Människor vill 
veta mer, ”vad har ni som inte vi har”? Eller som en man 
sa sent en kväll i bussen, ”det är något som jag saknar i 
mitt liv!” Av nåd har vi fått se hur några i sommar sagt, be 
för mig! Jag vill också ha den tro du har på Jesus! Så har 
vi fått vägleda personen till en Kristen tro.

Hultsfredsfestivalen blev ju i år flyttad ifrån Småland 
upp till Sigtuna kommun. Nu önskade vi att få ha bussen 
inne på festivalområdet, men det gick inte. Men vi var 10 
personer i teamet som gick inne bland alla festivalbe-
sökare. Av oss 10 var vi ”bara” 3 svenskar. De andra kom 
ifrån Afrika, Asien och Syd- Amerika och hjälpte till att 
berätta om Jesus, och det var så bra! Det blev trovärdigt 
och festivalbesökarna gillade det!

Det var så roligt att åter få komma till Emmabodafesti-
valen och vi hade igen en mycket bra plats i centrum av 
samhället för Cafébussen. Extra roligt var det att träffa 
ungdomar som vi hade kontakt med förra sommaren. De 
har nu fått kontakt med en församling på deras hemort 
och även gått en Alpha-kurs, grundkurs i kristen tro.

Intressant var att få se Joel, en ung man som nu har va-
rit med oss två veckor i sommar. Förra årets midsommar-
helg på Öland träffade han på flera kristna ungdomar 

som han fick kontakt med. Efter några veckor blev han 
en personlig kristen och nu var han med och berättade 
om sin nya tro för många festivalungdomar.

I augusti var vi in-
bjudna till Göteborg 
och fick vara med bus-
sen på Järntorget. Det 
var Smyrnakyrkan med 
LP-Ung och DC031 
som satsade under 
”Kulturveckan” med 
”Älska Göteborg”.

Kan berätta för dig, 
att det var med en stor 
känsla som jag körde 
in Cafébussen på Järntorget, där det är trångt! Där fick vi 
tillstånd att stå och en mycket bra plats för våra bord och 
stolar utanför bussen. På eftermiddagarna var det öppet 
med sång, musik och ”starka” vittnesbörd om vad Gud 
har gjort i människors liv. Sedan på kvällen och natten 
hade vi öppet och många människor kom och fick en 
enkel fika. I en storstad så här kan det bli ”tuffa” tag, då 
en del personer har både alkohol och droger i kroppen. 
Det fick vi uppleva en av nätterna, när en man började 
sparka och välta flera av borden och stolarna utanför 
bussen. Han ville börja slåss och svor och gapade. Men 
tack och lov blev ingen skadad, utan en vakt och polisen 



Önskar du stödja arb e t e t e ko no m is k t ? 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.
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kom till vår hjälp. Nöden är stor, vi träf-
fade kvinnor och män som inte hade nå-
gon bostad, utan det var någon trappa 
som var deras ”sängplats”. Där kunde vi 
föra vidare denna kontakten med LP-
arbetet, som arbetar med utslagna och 
hemlösa människor.

Urban Ringbäck, som är pastor och före-
ståndare i Smyrnaförsamlingen Göteborg, 
fick frågan av oss: Vad har besöket av Café-
bussen på Järntorget betytt för Smyrnaför-
samlingen?

- Vi är oändligt tacksamma att vi fick ha Cafébussen på Järn-
torget under ”Älska Göteborg”. Med bussen på plats skapa-
des en trygg miljö för ett ”farligt” Evangelium. Ove och 
Agneta bidrar också med sina varma personligheter 
och evangelistgåvor. - Att få till fungerande mötes-
platser för relationsbyggande evangelisation i en 
storstad är inte enkelt. Jag kan knappt tänka mig 
något bättre än det vi fick se runt Cafébussen under 
dessa dagar i Göteborg.

Att få träffa nya människor så här varje dag när vi kör ut Ca-
fébussen, på kvällar och nätter är en mycket givande uppgift. 
Några har frågat oss, hur orkar ni? Men vi får så mycket tillbaka 
av de som vi får samtala med.

Då allt slits, fick vi för några veckor sedan köpa två nya fram-
däck. Nu har vi bra däck på bussen inför hösten och vintern. 
Under drygt 2 veckor har bussen fått vara på en verkstad för 
tunga fordon. Vi skulle göra en vanlig årlig service och då upp-
täckte de, att när man tappade ut motoroljan så fanns det 
”spån” i motorn. Det talar om att det var något som var trasigt 
och som behövdes bytas ut. 

När mekanikern tittar efter, så ser han att det var flera drev 
som hade gått sönder. Nu har man fått dit nya drev och nu har 
vi hämtat ut bussen från verkstaden. Därefter  har vi varit nere i 
Blekinge / Karlshamn på en Kulturnatt. Så nu rullar bussen igen 
med glädje! Men allt detta betyder också stora extra utgifter.

Ännu en gång, ett stort Tack, alla ni som är med och ber för oss, 
samt är med och ger ekonomiskt stöd! Vi känner oss verkligen 
uppmuntrade av er alla! 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.

Varma hösthälsningar från styrelsen genom
Agneta och Ove Jonsson


