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Bussmissionen 15 år!

15 år med Bussmissionen
Kanske har behoven aldrig varit större.
När Cafébussen rullar genom Sverige
möter man både människor som aldrig
har hört talas om Jesus – och hjälper
kristna att våga berätta om sin tro för
första gången.
– När folket inte kommer till kyrkan så
kommer vi till dem. Med den här bussen
når vi längre. Vi känner ju att bussen är en
träningsplats också, som kan hjälpa kristna
att komma ut, säger Ove Jonsson.
Han och hustrun Agneta har liksom blivit
synonyma med Cafébussen som rullar genom Sverige till kyrkor som ber om hjälp att
nå lite längre utanför kyrkväggarna.
Hållplatserna runt om i Sverige har blivit
många sedan föreningen Bussmissionen bildades för 15 år sedan. Flest besök har Öland
fått under åren, men Cafébussen åker varthelst man får en kallelse.
Det blir både lugnare och trevligare på
stan
Att finnas med vid större event som festivaler och marknader brukar vara extra

uppskattat, både bland festivalbesökare och
även från polisens sida som flera gånger har
uttryckt sin uppskattning över Cafébussens
närvaro. Det blir både lugnare och trevligare
på stan, också en vanlig helgkväll, när Cafébussen finns där för att bjuda på kaffe och
samtal.
– Man märker att folk verkligen vill höra om
Jesus. När vi har varit ute på stan här i Värnamo och stått utanför Harrys på fredagskvällarna så frågar de varför vi inte har kommit
ut förut. Frågorna finns, men svaren är instängda i kyrkan, säger Simon Manfredsson,
kassör i föreningen Bussmissionen.
– Och ungdomarna vill ha det äkta!
säger Ove. De kan fråga mig, är du
kristen? Är du det på riktigt? De är
raka och de vill ha det som är på
riktigt.

livet på rull började redan 1995 för Ove
och Agneta, när Ove ”köpte första bussen
i tro”. De provade på bussmission första
gången med skarpt läge, en midsommarafton 1997 i Leksand.
– Då hade vi jobbat flera år i Pingstförsamlingen i Falun. Pingstförsamlingarna
i Dalarna hade en tradition att ha tältmöten i Rättvik vid midsommar. Men den här
gången bad vi att få en plats med vår gamla buss mitt i Leksand, berättar Agneta.
Reaktionen var omedelbar: ”Från vilken kyrka kommer ni?”
– Varför tror ni att vi kommer från en kyrka,
undrade jag. ”Jo det finns ingen annan än
kyrkorna som bjuder på gratis kaffe”.
Och i nästa andetag kom reaktionen: ”Äntligen kommer ni! Vi har väntat på er!”
– Vi hade jobbat i församlingstjänst i 20 år
då och kände bara att nu får det vara slut på
det. Nu måste vi utanför kyrkan, säger Agneta.
Viktigt med det lokala engagemanget
Så har det också blivit. Ove och Agneta har
rest land och rike runt och samarbetat med
många församlingar i sitt arbete. Lokalt engagemang är viktigt ur många perspektiv.
Volontärer från församlingarna ställer upp
med både kaffe och bröd – och inte sällan
sitt allra första vittnesbörd.
– Och det är något alldeles fantastiskt att få
vara med om, att någon säger ”jag har

aldrig berättat om min tro förut, men nu
kände jag att det bar”! säger Ove.
Att människorna på orten deltar i satsningen, gärna med ekumenisk bredd, är viktigt
också för uppföljningen, menar Ove.
– Då finns det ju också någon som kan ta
hand om dem som möter Jesus.
Alla personliga möten som de har gjort under åren sätter sina spår. Som när de landade i Jönköping under påskhelgen i samband med Bilsport Performance & Custom
Motor Show på Elmia. Där på påskafton, i
”Smålands Jerusalem”, får de berätta för en
kvinna om hela påskdramat med Jesu död
och uppståndelse. Det är första gången hon
hör påskens budskap!
Cafébussen behövs mer än någonsin
Mikael Bringestam, ordförande i föreningen
Bussmissionen, konstaterar att Cafébussen kanske spelar en viktigare roll idag än

”Äntligen kommer ni!
Vi har väntat på er!”
Ove är anställd av Bussmissionen
sedan starten för 15 år sedan, men
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någonsin tidigare. För det är verkligen inte
självklart längre att människor i Sverige vet
vem Jesus är.
– Förr visste alla mer om kristen tro, även
om man inte gick
till kyrkan. Väldigt
många konfirmerades i alla fall. Idag är
det så många som
inte har hört talas
om Jesus, säger Mikael.
Ove och Agneta instämmer. Det är ett
tuffare klimat idag,
mer känslokallt, samtidigt som det har blivit mer öppet att prata just om Jesus. Båda upplever att människor är tomma och trötta på statusjakt. Man
längtar efter det som är verkligt och äkta.
– Så vi har en fantastisk utmaning, säger
Ove.
Samtalen på Cafébussen handlar dock aldrig om att vinna en diskussion.
– Vi kan prata fotboll eller väder, men ofta
frågar de ju vilka vi är och varför vi gör det
vi gör. Och här handlar det om att bygga
förtroende. Vi försöker lära oss att berätta
vår berättelse. Vår egen, säger Ove.

nen får ösa ur sig all sin besvikelse. Och sen
när man väl tömt ut sig så brukar vi få ett
väldigt fint samtal, säger Ove.
Så många människor,
så många behov. Cafébussen skulle kunna rulla dygnet runt
och ändå inte hinna
möta alla människor.
Så hur ser planerna
ut för framtiden?
– Vi har en förhoppning om att kunna
investera i en nyare
buss eftersom den
här är en 32 år gammal
veteranbuss
som det börjar bli
svårt att hitta reservdelar till. På sikt hoppas
vi också få in fler som kan köra bussen, säger
Simon.
Ett fortsatt ekonomiskt stöd från församlingar, företag och enskilda står också högt
på önskelistan eftersom Bussmissionens
verksamhet är helt gåvobaserad. Utan
människor som ger sitt stöd skulle man inte
kunna fortsätta.
– Det är inga lätta bitar, men vi tror att Gud
förser oss både med arbetare och med
pengar, säger Mikael.

Utmaningar för framtiden
De märker också tydligt hur mångfalden
behövs i bussen. Att man finns där som
samtalspartner i olika åldrar och med olika
erfarenheter, både män och kvinnor, gammelsvenskar och nysvenskar.
– Ensamheten är kanske det största problemet som vi har idag i vårt land. Jag kan sitta
och lyssna på en människa i 30 minuter och
vara en riktig slasktratt där den här perso-

		

Text: Gabriella Mellergårdh

Han sålde företaget för Bussen
Svårigheter kan bli möjligheter. Det har
blivit en verklighet för Kaj Lidman i Göteborg. Kaj befann sig under en tid i livet
i en tunnel mellan liv och död, av olika
prövningar. Först föll Kaj nio meter rakt
ned i ett betonggolv. Senare dog hans
första fru. När det var som värst bad Kaj:
”Gud jag fattar inte vad som händer, men
jag vet att Du är god.”
En tid senare berättar Kaj att han plötsligt
hörde en stark och tydlig röst: ”Kaj, om du
vill fortsätta så har jag det här för dig.” Tre
gånger efter varandra såg Kaj en dubbeldäckarbuss med boogie som i en syn.
Det mycket speciella budskapet, gömde
Kaj inom sig och tänkte att det som är fött
av Gud är kvar, annars skulle det försvinna.
2001 börjar han leta efter den buss han
hade sett. Kaj reste runt i Sverige, och var
även i Tyskland och Holland. Till slut hittade
Kaj bussen i Partille. Han sålde sitt företag
och sin motorseglare och köpte Bussen för
850.000 kronor. Första steget var tagit. Nu
hade han Bussen. När han såg en video om
Cafébussen Gottfried som Agneta och Ove
Jonsson hade använt sig av i Österrike, talade Gud till honom och han tog kontakt med
paret. Idag kör Ove bussen.

Kaj åkte med Cafébussen till Hultsfredsfestivalen och tänkte att det var de här ungdomarna som Jesus dog för, de är sökare. Var
är kyrkan? Det är inte de friska som behöver
läkare, det är de förlorade. Kaj berättar att
hans hjärta fylldes av medlidande och hur
hjärtat slog lite extra för dem som hamnat
lite snett i livet. Bussen finns där folket är.
Vi stoppar inte in människor i fack, vi finns
för att människor ska få ett möte med Gud.
Vi måste älska människor för vilka de är, inte
för vad de skulle vara. Kaj refererar till Bibelordet om att bli som en jude för juden och
grek för greken. Jag vill vara raggare för raggaren och som en Hells Angels för en medlem i Hells Angels, säger han med stort allvar.
Att Cafébussens närvaro gör en skillnad
har också bekräftas vid flera tillfällen på
olika platser. På Mörlunda marknad utanför
Alingsås sa polisen att det verkligen hade
blivit lugnare, sedan vi kom till platsen med
bussen. ”Ni kommer väl nästa år igen?” frågade polisen Kaj.
Kaj låter oss i föreningen använda bussen
och 2008 köper föreningen Bussmissionen
Cafébussen av Kaj.
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Ordföranden har ordet

Evangeliets spjutspets!

Jag har haft förmånen att få köra bussen
ett antal gånger och har även fått bekanta mig med bussen på väldigt nära håll.
Tiden och milen sliter och jag har krypit
och klättrat, skurit och svetsat, haft sönder och lagat, allt för att försöka få bussen att rulla lite till. Och lite till. Och lite
till.

Med glädje stöder vi Bussmissionen genom
ett bidrag varje månad. Agneta och Ove
Jonsson är en evangeliets spjutspets i vårt
land. De når fler människor med evangelium
än många andra när de besöker marknader,
festivaler och andra evenemang. Agneta
och Ove brinner för att nå människor med
evangelium och Herren har utrustat dem
med en tydlig evangelistgåva. För oss är det
naturligt att ge vårt stöd till Bussmissionen.

Det är roligt att se att det som varit trasigt
har gått att laga. Det som varit slitet har gått
att piffa till. Det som kanske inte mycket var
har kommit till användning. Och ändå är det
bara en buss. Genom arbetet har jag fått se
sargade, trasiga och vilsna människor fått bli
helade, upprättade och frälsta.
Bussen är ett fantastiskt redskap för att nå
vårt mål, att vinna människor för Jesus och
jag är tacksam för alla platser och möten
som bussen har tagit mig till. Än har vi inte
nått ändhållplatsen!
Jag vill säga ett stort och innerligt tack till
dig/er som under åren har hjälpt oss! Dels
med ekonomin och Du som har varit en

/Ann-Britt och Owe Lindeskär - Kerygma

Cafébussen når fram…
medarbetare runt och i bussen och hjälpt
oss att dag efter dag lyfta arbetet i förbön
inför Herrens tron! Det är fantastiskt att se
hur vi alla hjälps åt! Än en gång ett stort
TACK och jag hoppas att ni även i fortsättningen vill vara med och hjälpa oss!
/ Mikael Bringestam, Ordförande

Fakta om Cafebussen, Volvo B 10
Bussen har tidigare rullat som en Limousinbuss, därav inredningen. Det finns två
skinnsoffor, serveringsdisk, snygga gardiner
och små lampor som skapar en trevlig atmosfär. Vi är glada att bussen idag får rulla i
Evangeliets tjänst.

Vår förhoppning är att framöver kunna investera i en ny buss som inte kräver samma
tillsyn. En investering för framtiden som vi
hoppas att du vill vara med och stödja.
Swisha din gåva till: 123 412 66 52
eller via bg: 5736 – 0745
Märke: Volvo B 10 m-55
Årsmodell: 1986
Längd: 12 m, Totalvikt: 17.500 kg
Körda mil ca 98.000
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Under många år har vi haft glädjen att få
samarbeta med Cafébussen och Bussmissionen. För oss som församling är den ett
redskap för till en mötesplats mitt i det som
händer under Kulturnatten i Karlshamn.
En berättelse som vi fick del av flera år efter
den hade skett, var ett möte som inträffade
vid ett av caféborden i bussen. Dit kommer
en man som hade stora frågor om livet och
en av medarbetarna sitter och pratar med
honom om det. Han fick information om
att det finns Alpha-kurser och blev intresserad av en sån. När han kommer tillbaka
till sin stad googlar han på Alpha och ser att
Pingstkyrkan där har en sån kurs. Han anmäler sig, börjar kursen och efter en tid förstår
han att det är Jesus som har svaret på hans
frågor. Han tar emot Jesus, låter döpa sig
och idag är han en aktiv lärjunge som delar
med sig av sin tro.

oerhört uppmuntrade. Att vi fanns på torget
och att bussen med de underbara medarbetarna fick va ett redskap, känns verkligen
helt underbart. Ibland ser vi resultat direkt,
ibland får vi veta det senare, eller så är vi en
del på vägen för någon människas förvandling.
Tack Bussmissionen för att ni troget står i
den tjänst som ni har! Det betyder mycket
för oss som församling att ni finns!
/Stanley Karlman - Pingstkyrkan Karlshamn

Flera år senare kommer han till vår kyrka för
att berätta om ett arbete han är engagerad
i. Då berättar han sitt vittnesbörd och vi blir
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Bussen fungerar som
en utmärkt mötesplats
Viktigt att stödja detta arbete!
Vi från Pingstförsamlingen Lekeryd vill
gratulera till att Cafébussen har rullat fram
i 15 år i vårt land! Det är ett stort värde att
en Evangelisationsbuss åker runt i detta nu
sekulariserade land och sprider det Glada
budskapet om Jesus Kristus.

/ Johan Nilsson, Hillerstorp

/Sven-Åke Adolfsson – Lekeryd

Känns underbart för oss att få vara med…
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När vi väl har anlänt till den planerade Hållplatsen, är det alltid spännande, för ingen
plats är den andra lik. Det som då har varit
viktigast, är alla de människomöten vi har
fått uppleva. Bussen har då verkligen fått
fungera som en utmärkt mötesplats. Dels
får vi träffa kristna bröder och systrar, men
också personer i olika åldrar som ännu ej har
fått uppleva Jesus. Att få träffa en människa
och få ett gott och personligt samtal, känns
väldigt meningsfullt.
Tanken är ju att få fungera som församlingens utsträckta hand, till att nå ut till nya
människor som Jesus har dött och uppstått
för. En annan mycket positiv sak jag sett
med arbetet är alla de kristna som har fått
utvecklas och mogna i sin tro och i sina gåvor. Detta genom att tillfälle har getts att
själv få praktisera det man har hört i predikan och undervisning. Ett konkret sätt att få
leva ut sin tro. Allt gott framåt!

Bussen syns och märks där den finns med
på festivaler och marknader och även på
mindre orter utanför affärer. Och med en
besättning som verkligen ger sig hän i
uppgiften. Vi tycker det är viktigt att stödja
detta arbete så det kan fortsätta. Önskar er
alla Guds rika välsignelse i fortsättningen!

Vi i Rottne kom i kontakt med Agneta och
Ove redan då de skulle åka till Österrike
med en annan Cafébuss. Då
hjälpte vi till lite med underhållet till dem där. När de sedan kom tillbaka till Sverige
för att börja med Bussmission här, var det helt naturligt för oss att fortsätta att
stödja deras arbete. Med
tanke på

Första gången jag träffade Ove var på Hultsfredsfestivalen 2008. Sedan dess har det blivit många resor med Cafébussen utöver vårt
land. För mig har tiden vi färdats i bussen
betytt mycket. Det har blivit många tillfällen
till samtal och bön.

alla fantastiska berättelser som vi fått höra
under dessa år, så känns det underbart för
oss att få vara med på ett litet
hörn av detta arbete. Vi tackar
Gud för Bussmissionen och önskar Guds rika välsignelse över
det arbete, som läggs ner för att
människor ska få möta Jesus.
/ Lena Svensson
Pingstkyrkan i Rottne

Hon mådde dåligt…
Jag hade förmånen att få vara med Cafébussen under Emmabodafestivalen i somras.
Det var första gången jag deltog i en sådan
satsning och det berörde mig djupt. Jag
upplevde att teamet var
format av Herren och att
alla gav sig hän åt uppgiften att sprida evangeliet.
En särskild händelse inne
på festivalområdet var när
vi kom fram till ett par tjejer,
där den

ena berättade om kränkande behandling i
folkhavet under ett uppträde. Hon mådde
dåligt och där fick vi komma in och hjälpa
till i samtal och en stund av förbön. De var så
tacksamma att vi fanns där och
att vi ville be för dem. Tänk att få
möta några av sommarens festivalbesökare med Guds kärlek
och förbön!
/ Carina Jönsson
Vrigstad
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Han ville sitta och samtala i bussen...
Jag tycker att de spontana mötena i bussen
är de bästa. Vid dessa möten ges det tillfälle
att sitta ner och samtala om livet. Det är inte
helt ovanligt att vi kommer in på trosfrågor
när vi pratar med varandra
och ibland avslutas det med
bön i bussen.
Jag minns speciellt en
tjugoårig kille i Värnamo
som varit ute på fest med
sitt kompisgäng och nu hade
han kommit ifrån sitt gäng
och ville sitta och samtala i
bussen. Killen berättade att
han växt upp i kyrkan och
sjungit i kyrkokör sedan han
varit liten. Han säger att han hört talas om
Jesus och hört berättelserna från Bibeln om
honom.

Jag fick förklara för honom att kunskap
om Jesus är inte samma sak som att lära
känna honom. Jag fick tala om vem Jesus
är för honom på ett enkelt och personligt
sätt. Vårt samtal
avslutades
med
bön och han tyckte
att stunden gav
honom någonting.
För min del så fick
stunden mig att
tänka till på vad
som är viktigt i
livet och vad det
innebär att lämna
sina vänner för att
göra något som
man egentligen vet är rätt men som andra
inte vågar göra.

Vi är med och håller Bussen rullande!
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
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/Robert Lindberg, Trollhättan

Jesus är ett ankare!
Vad händer efter ett av alla samtalen på Emmabodafestivalen? För mig, Morgan leder
samtalet med en ung tjej och en killkompis
till ett livsförvandlat möte. Vi träffades först
en kväll 2015 vid Festivalområdet och sedan
dagen efter blev det vid torget, där vi hade
Cafébussen. Samtalet var verkligen ”djupt”
och de hade upplevt att den andliga världen var på riktigt. Hon berättade för mig om
hur mörkrets krafter var en verklighet. Jag
lyssnade på henne och fick också ge mitt

personliga vittnesbörd, vad Jesus kan göra.
När de skall gå säger jag till henne: Kom ihåg
detta, när livet stormar, är Jesus ett ankare!
I somras, 2017 var vi åter på Emmabodafestivalen. En av kvällarna kommer det fram en
ung dam som jag först inte kände igen. Och
hon berättade att det där samtalet vi hade
haft för två år sedan, det gjorde all skillnad i
världen! Efter ett tag ramlade polletten ner
hos mig och jag förstår att det är hon som
jag samtalade med för två år sedan! Då frågar jag henne hur det var, och det var bra
nu. Vidare frågade jag om hur hennes killkompis hade det, och då svarade hon: Be för
honom, nu går det inte alls bra för honom!

UNIK & RESPONSIV WEBBDESIGN,
E-HANDEL OCH MARKNADSFÖRING
MED SOCIALT ANSVAR
www.orangia.se johanna@orangia.se

Solceller för hus och ladugård!

dagen?

/ Morgan Olofsson Vrigstad
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”Hållplatser” som vi har besökt under 2003 – 2018.
På många av platserna har vi varit ett flertal gånger under åren.
Adelöv
Alingsås
Alvesta
Askersund
Bjurbäck/Mullsjö
Bolmsö
Bor
Borgholm
Brandstorp
Broby
Bromölla
Byxelkrok
Djurås
Emmaboda
Eksjö
Enköping
Falun
Frihamnspiren/Göteborg Friidrotts-EM
Funäsdalen
Färjestaden
Gamleby
Gnosjö
Gislaved
Godegård
Grimsås
Gränna
Grönbo

Grönhögen
Gullbrannagården
Gustafs
Gävle
Göteborg
Hallunda/Stockholm
Hasslö
Hede
Hedemora
Henån
Hisingen/Göteborg
Hjo
Hofors
Hok
Horda
Hultsfredsfestivalen
Hunnebostrand
Hånger
Högsby
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Katrineholm
Klevshult
Kungshamn
Kvillsfors
Kåfalla
Köpingsvik
Lagan

Landsbro
Leksand
Lekeryd
Lessebo
Lidköping
Lilla Edet
Lillhärdal
Lindsdal/ Kalmar
Lindesberg
Ljungberg
Ljungby
Ljusstaden/Kalmar
Lofsdalen
Lund
Lysekil

Olofstorp
Oskarshamn
Orsa

Marieholm
Mellerud
Mora/Vasaloppet
Mullsjö
Munkedal
Mållilla
Mölndal
Mörbylånga
Mörlanda
Mörrum

Sandhem
Sandvik
Sjöbo
Skillingaryd
Skurup
Smögen
Staffanstorp
Strömnäsbruk
Sveg
Sågmyra
Säter
Sävedalen
Söderköping
Södvik

Nyhemsveckan
Nykvarn
Norrköping
Norra Fågelås
Närpes/ Finland
Nässjö

Partille
Petalax/Finland
Pålskog
Ramkvilla
Rabbalshede
Ronneby
Rottne
Rydaholm
Ryssby
Rättvik

Tannåker
Tenhult
Timmernabben
Tingsryd
Torsås
Tranås
Trollhättan
Vaasa/ Finland
Vaggeryd
Vara
Vetlanda
Vemdalen
Vimpeltorpet/
Kalmar
Viserum
Visingsö
Vislanda
Vrigstad
Vårgårda
Västervik
Värnamo
Uddevalla
Zinkgruvan
Åmål
Åseda
Älmhult

Tallberga
Tanumshede

Evangeliet är gratis – men att köra ut det, kostar pengar!
Välkommen med din gåva, att stödja oss med en extra Jubileumsgåva,
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 bankgiro 5736 – 0745 eller Swish 123 412 66 52
Tack för din gåva!
Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson
med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600
Adress: Bussmissionen, Box 9, 456 25 Smögen.
Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmissionen.se
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