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En Fridfull Jul och ett
Välsignat Nytt År!
När vi nu som styrelse i Bussmissionen sammanfattar
detta året, är vi mycket tacksamma och glada för två saker! Det första, att vi aldrig tidigare har fått nå så många
människor med evangelium, som under detta året, när vi
har varit ute med vår Cafébuss. Det andra, att du/ni har
varit med och stöttat arbetet med förböner, hälsningar
och ekonomisk hjälp. Det värmer och ger oss ny kraft, inför 2012 och vi tror att du/ni också vill vara med detta nya
året! Tillsammans kan vi göra mycket och det blir roligare
och lättare.
I slutet av november gjorde vi om Cafébussen, till Julbussen! Vi satte in ställningar för böcker, jultidningar, julkort, CD
och DVD-skivor som besökarna kunde köpa. Så bjöd vi på
Adventsfika, lussekatter, pepparkakor och kaffe och det var
verkligen uppskattat! Utanför bussen hördes julmusiken i
högtalarna och marschallerna var tända.
14 platser fick besök av Julbussen och vårt team. Så här
upplevde man vårt besök i samhället Bor utanför Värnamo.
Det härliga bussteamet med Ove, Göran och Emma förgyllde
torsdagen (1 december) med att servera gott kaffe och nybakade bullar. Många Borabor blev överraskade när de klev
in den lyxigt inredda bussen.
Andra från bl a Värnamo hade sett annonsen om Julbussen och bestämde sig för en liten utflykt till Bor. Många
böcker och skivor såldes under dagen. Flera Biblar hittade
också nya ägare. Pingstkyrkan i Bor som stod som inbjudare är glada över den stora uppslutningen under dagen och
hoppas att Julbussen snart kommer tillbaka igen.
Stefan Jernsand från Pingstförsamlingen berättar; ”Det
samlade intrycket av torsdagens insats i Bor är att vi som
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församling blev synlig i samhället för en hel dag.”
Vi fick många goda samtal med olika människor som av
ren nyfikenhet klev in i bussvärmen den där dagen. Med en
mycket enkel annonsering om Julbussen i lokaltidningen
så skapades något oväntat positivt i Bor.
I Rottne på skyltsöndagen, fick vi ”hindra” strömmen av
människor, som ville in i Julbussen, då det var fullsatt! ”Ni
får komma åter om c:a 10 minuter”, blev vårt svar till dem
som ville komma in. Det var många nya och gamla besökare som kom denna dagen!
Under året, har vi haft med flera ungdomar som har
hjälpt oss i bussen och många har sagt efteråt, ... att de har
vuxit i sin tro och som människor. Det känns extra roligt att
bussen och arbetet får vara en växtplats för en ung generation! Av nåd, har vi också under året fått glädjen att samtala och be för flera personer i bussen, som har beslutat sig
för att tro på Jesus – bli frälsta! Detta är det största undret,
som en människa kan få uppleva!
Vill redan nu inbjuda dig/er till vårt Årsmöte för Bussmissionen, lördagen den 10 mars, 2012 klockan 15.00 i Pingstkyrkan, Kaffegatan 23, i Skillingaryd. Det skulle vara mycket
roligt om du/ni kom med på den samlingen!
Så planerar vi för en helg om Evangelisation och hur man
kan använda olika redskap, som båtar, lastbilar, MC, bilar,
Cafévagnar, Cafébussar m m. för att få nå nya människor med
Evangelium. 28–30 september 2012 blir den samlingen i
Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Mer information kommer, men
det kommer att bli en mycket givande helg, så skriv in den redan nu i din kalender!
Fotografierna på andra sidan är ifrån vårt arbete, på de olika
platserna som vi har besökt.

Varma Julhälsningar från Bussmissionens styrelse
genom Agneta och Ove Jonsson
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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

