
V i har just nu avslutat 4 veckors körning med Café-
bussen/Julbussen i Bohuslän, Blekinge och runt 
om i Småland. Att få komma in i värmen, i Cafébus-
sen/Julbussen och få en varm kopp kaffe med en 

lussekatt och pepparkakor, det öppnar upp för människor i 
november/december-mörkret! Flera har också passat på att 
köpa en bok, kalender eller CD-skiva. När vi då spelar julmu-
sik utanför bussen, är det som bussen blir som en magnet 
och människor kommer. I Bohuslän har det varit smak av ha-
vet med båtar och saltstänk, samt måsar och trutar som har 
hörts nere i hamnarna. Flera besökare har spontant sagt, vad 
roligt att det händer något nu i november! Det är ju som bå-
ten Elida – fast ni är på land! Vi har även fått höra ifrån flera 
besökare, när kommer ni igen? Kan ni inte komma tillbaka till 
oss, var deras hälsning när de skulle gå ut ur bussen!

När vi nu var i samhället Bor (utanför Värnamo) så fick vi höra 
att efter vårt förra besök för ett år sedan, så startade de upp 
ett ungdomsarbete i Pingstkyrkan. Likaså fick de kontakt 
med ”vuxna” som inte har varit i deras kyrka tidigare, men nu 
har de haft en Alpha- kurs för dem. 

På en plats kom det människor från minst 10 olika nationer 
in i Julbussen och fikade, samtalade och flera fick med sig Bi-
beldelar på sitt språk. Två vuxna män, som med hjälp av en 
tolk, får höra berättelsen om Jesus och ville verkligen upp-
leva frälsningen, att bli en kristen! Pastorn ber med de två 
männen och det händer verkligen något i deras liv! 

På ett av de andra stoppen för oss, är det stark kyla när vi 
startar på morgonen med minus 23 grader. På förmiddagen 
kommer det trots kylan, flera som vill fika i bussen som ett 
medelålders par. Efter en stund var samtalet inne om Jesus 
och frälsningen. Senare får de undervisning 
och hjälp att be frälsningens bön av försam-
lingens pastor. När de senare kommer ut 

på torget så lyser det i kvinnans ansikte, som om hon var ”ny-
tvättad”!

Vid två olika ”Hållplatser” kommer två män och berättar att 
de varje dag tillsammans med sina fruar, ber för Bussmissio-
nens arbete. De vill nu vara förebedjare för oss. Oj, vad det 
värmer och lyfter i arbetet!

Överallt har vi fått kontakt med nya människor. Som på tor-
get i Karlshamn, där fick pastor Stanely Karlman, fem helt 
nya kontakter med personer i bussen som vill/önskar vidare 
kontakt med församlingen. På en annan plats kom ett par in 
i bussen, som Agneta fick samtala med en längre tid. Där får 
Agneta ge sitt vittnesbörd om hur hon som 20-åring blev en 
kristen/frälst och de var så intresserade och kvinnan säger 
tre gånger, det är ju detta vi vill ha! När de lämnar bussen får 
de med sig en Bibel/NT och böcker om den kristna tron som 
de vill läsa.

Under året har vi träffat människor som mår mycket bra och 
solen lyser, men vi har också träffat personer som upplever 
att livet är ”jobbigt att leva”. En del har sagt, jag orkar inte leva 
mer. Av nåd har vi fått hjälpa några att få en ny syn på livet 
och sig själva, samt ge dem hjälp att gå vidare...

När vi nu som styrelse i Bussmissionen sammanfattar detta 
året, är vi mycket tacksamma och glada för två saker! Det för-
sta, att arbetet växer och att vi har fått nå många nya männis-
kor med Evangelium, samt fått besöka nya platser.
 Det andra, att du/ni har varit med och stöttat arbetet 
med förböner, hälsningar och ekonomisk hjälp, tack till er 
alla gåvogivare och sponsorer! Det värmer och ger oss ny 
kraft, inför 2013 och vi tror att du/ni också vill vara med detta 
nya året! 
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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 
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Vi är också glada och tacksamma för 
alla som hjälper till på de olika platserna 
vi har varit på, som ställer upp i både sol-
sken, blåst, regn och snö. Vi har ju med 
oss pocket- Biblar/Nya Testamenten för 
olika målgrupper i bussen och detta har 
delats ut till ca 750 nya ägare. Vi tror att 
det som Paulus skriver i 2 Korentierbre-
vet, om sådd och skörd gäller fortfaran-
de, att den som sår rikligt, skall skörda 
rikligt.
 Tillsammans kan vi göra mycket och 
det blir roligare och lättare. I vårt tidi-
gare Nyhetsbrev skrev vi om att vi hade 
en skuld på 11.000 av avbetalningen på 
bussinköpet och det är nu betalt. Tack 
och lov!

Vi vill bara få påminna dig om att 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 dig/er på något gott att äta och ett 
omväxlande program. Så planera in den 
dagen redan nu!
 För serveringens skull önskar vi att du/
ni anmäler er till oss, senast 24 februari 
2013, till Ove Jonsson info@bussmissio-
nen.se eller 073-99 77 600. 
 Klockan 16.00 samma dag har vi även 
vårt Årsmöte, på samma plats. Har du 
tid så är du välkommen på det också!

Varma Julhälsningar 
från Bussmissionens styrelse, 
genom Agneta och Ove Jonsson


