Välkommen ombord!

På torget under
Åmåls Bluesfestival.

Café BUSSEN
www.bussmissionen.se

”Äntligen kommer ni,
vi har väntat på er!”
Platsen var centrala Leksand, midsommaraftons kväll och natt 1997.
Mitt i ”smeten” av människor som rest till Dalarna för att fira midsommar,
ja där var vi med vår första Cafébuss. Många undgomar kom och ville
fika och samtala. Reaktionen var omedelbar: ”Från vilken kyrka kommer
ni?” – Varför tror ni att vi kommer från en kyrka, undrade vi.
”Jo, det finns ingen annan än kyrkorna som bjuder på gratis kaffe.”
Senare kom reaktionen: ”Äntligen kommer ni! Vi har väntat på er! För har
ni något till oss, kom då ut och berätta det!” Just de orden: ”Äntligen
kommer ni”… fick vi höra tre gånger den kvällen och natten av ungdomar.
– Vi hade då jobbat i församlingstjänst i 20 år och kände bara, att nu får
det vara slut på det. Nu måste vi ut, utanför kyrkans väggar och träffa
människorna där de finns!
Vi märker att det finns ett stort intresse i Sverige idag, för den kristna
tron. Många svenskar söker ju i allt och därför är det öppet, att få tala
om Jesus. Man bryr sig inte så mycket om vilken kyrka vi kommer ifrån.
Olika Biblar och
litteratur till utdelning.

www.bussmissionen.se

Vår historia:

Året var 2001, då Kaj Lidman från Göteborg kände en tydlig Guds kallelse
att köpa den fina Lyxbussen, som blev Cafébussen för evangelisation. En
Cafébuss med uppdraget att finnas på olika festivaler, marknader, torg och
i nattlivet kom till. Att få vara rörlig och kunna möta människor där de finns,
då är det så bra med en Cafébuss! Prislappen var närmare en miljon och
satsningen var av Kajs egna pengar. Intresset för verksamheten ökar och
2003 bildas föreningen Bussmissionen, med representanter ifrån olika kyrkor. Kaj ställde Cafébussen till den nybildade organisationens förfogande.
Cafébussen och dess verksamhet har under åren varit till stor välsignelse för både församlingar och människor, som har kommit i kontakt med
bussen. Långt innan föreningen startade, har vi flera års erfarenhet av
Cafébussarbete i Sverige och i Österrike. Den nuvarande Cafébussen kunde
efter några år friköpas från Kaj Lidman. Idag ägs bussen helt av Bussmissionen, som tar emot inbjudningar från en eller flera kyrkor i en stad eller
region. Tillsammans med de kristna på orten kör man ut den stora vinröda
Cafébussen och ställer den så centralt man kan, för att försöka nå dagens
målgrupp. Ibland kan det vara en lördag förmiddag med shoppande familjer och pensionärer. En annan gång kan det gälla en ungdomsfestival eller
en natt i centrum i en vanlig svensk stad.

En kopp kaffe öppnar upp till
samtal utanför Cafébussen.

Några röster

från personer som har besökt Cafébussen:

Hej Sara och Jakob! Det var
så kul att träffa er i bussen!
Faktiskt det roligaste på hela
semestern. Ni gav oss nåt att
tänka på och ni har nåt som
inte vi har!
Hej hej! Tack så mycket för
Bibeln jag fick av er i Cafébussen. Schysst! Ju mer man
läser, desto bättre blir det.
Tack så mycket och hoppas vi
ses igen!
Hallo Jesusbussen! Tack för
Biblarna, vi läser för fullt. Vad
betyder Nåd för något, som
det står i Romarboken? Kram
Sanna & Sara
Jesus är verkligen bäst i test,
tack ”Jesusbussen!” Har testat
Jesus nu som du sa Sara och
han lever. Hur ska jag göra nu?
Senare en fredagskväll
kommer en man ca 50 år in i
bussen och vi samtalar. Livet
hade varit ”tufft” för honom.
Han berättat att hans föräldrar

hade tillhört Pingstkyrkan, men
de hade nu fått slutat sina
dagar här på jorden. Efter en
stund av samtalet börjar han
att gråta och får torka sina
tårar. Så säger han till oss: Jag
vill ha tillbaka min barnatro
på Jesus!
Tänker på de två kvinnorna
(ca 40 år) som kom denna
fredagskvällen vid 22.00 tiden,
och som nu var på väg till en
av krogarna i staden. Snart var
samtalet inne på de djupa frågorna och vi fick berätta om
den frid och glädje som Jesus
kan ge oss. Den ena kvinnan
frågade då, hur skall jag få
den friden? Vi fick berätta mer
och det slutade med att hon
fick en ”Kvinno - Bibel”. Hon tar
emot Bibeln med glädje, under
det att tårarna rinner ner för
hennes kinder. Så säger hon,
den skall jag verkligen läsa!
En fredagskväll, då träffar
vi en man c:a 50 år utanför
bussen och han ville samtala.

När han sedan skall gå vidare
till öltältet, frågar vi honom
om vi får be för honom? Ja,
det fick vi och det var okej att
vi lägger händerna på honom
när vi ber. Efter att vi har
välsignat honom, säger han:
”Det här är ju på riktigt, jag
kände att det hände något här
inne när ni bad” Så tar han sig
över hjärtat! ”Ja, Jesus han är
på riktigt!”
På flera av platserna som vi
har besökt, kommer även socialarbetare, ordningsvakter och
polis till oss och vill fika. De
uppskattar att vi som kristna,
nyktra vuxna finns med och
kan hjälpa till. Som en polis sa
inan vi skulle åka ifrån platsen.
”Ni kommer väl igen nästa år!”
Detta med Cafébussar, finns
på flera platser i Sverige och
också i många andra länder
som Finland, Danmark, Norge,
England, Tyskland, Nederländerna och Österrike.

JPS-Konsult AB
Välkommen på öppet hus lördag 17 maj 10-16!

www.skeppsbrons.se

Skeppsbrons 30 år 1984–2014 • Miljösäker service för tunga fordon
• Boka din tvätt på 036-712 220

Lite snack och mycket verkstad!

Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad AB, Fordonsvägen 8, 553 02 Jönköping, 036-36 90 30

Göteborg

Arendalsvägen 23
Tel. 031-54 00 70

Jönköping

Fordonsvägen 8
Tel. 036-36 90 30

Solceller för hus och ladugård!

Ett stort tack

till våra sponsorer!
Växjövägen 4 a-b, 576 96 Vrigstad
Tel. 0382-300 49

Produktion och tryck: www.skilltryck.se Foto: Studio Clara och Ove Jonsson

Kontakt med Bussmissionen:
Bussmissionen
Kyrkogatan 19
842 32 Sveg
Tel. 073 – 99 77 600
www.bussmissionen.se
info@bussmissionen.se
Organisationsnummer: 802414-3300
Önskar du mer information om arbetet,
beställ gärna vårt nyhetsbrev ”Hållplatsen”
som kommer ut 4 gånger/år. Hör av dig till
oss, så får du det.

123 412 66 52

Fakta om bussen:
Volvo B 10 - årsmodell 1986 - MKZ 098
Körd ca 99.780 mil
Stödja oss:
Evangeliet är gratis – men att köra ut bussen, det
kostar pengar! Företagare, önskar ni vara med och
sponsra Cafébussen med diesel? Välkommen med
din gåva och att stödja arbetet, så vi kan köra vidare och nå fler med det Glada budskapet! Kanske
kan du vara med och ge varje månad. Det betyder
så mycket för arbetet!
Bussmissionens Swish 123 412 66 52
eller bankgiro 5736 – 0745

Tack för din gåva!

