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Nya utmaningar
Rapport från Årsmötet
Bussen en träningsplats
Uppdraget 2019 och 2020
Verkstadsbesök

På Lennart Hylands torg, Tranås

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

Solceller för hus och ladugård!

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

Nya utmaningar
Vi är så tacksamma över allt stöd, som Ni har visat
oss under åren som ligger bakom. Det började 1997
för Agneta och Ove Jonsson, med Cafébussen Gottfried i Sverige. Därefter ut till Österrike under drygt
2 år. När de sedan åter är i Sverige 2001 och arbetet med den nya Cafébussen växer fram, då bildades 2003 föreningen Bussmissionen. Det är många
människor som man har fått träffa på olika platser
dagtid, men också många kvällar och sena nätter.
2011 arbetade de 7 månader med bussen på Öland.
De tre sista somrarna har Agneta och Ove, tillsammans med ett team besökt flera olika platser i Härjedalen med Cafébussen. Då har man på nära håll
fått se de stora behoven, om hjälp att nå ut med
Evangelium. De kristna är mycket få till antalet i
Härjedalen och behöver hjälp. Då har Agneta och
Ove fått en förfrågan ifrån Lars-Ivar Nilsson, pastor i
Härjedalens Pingstförsamling, ”kan inte ni två flytta
hit upp och hjälpa oss!”
Vi i Bussmissionens styrelse har fått ett brev med en
vädjan ifrån Lars-Ivar, som vi nu sänder vidare till er.
Vi vill nu med detta brev få informera Er som understödjare om de nya tankarna.

Till 							
Bussmissionens styrelse
Guds frid!
Under tre år har Agneta och
Ove återkommit till vårt Härliga landskap med Missionsbussen. Deras insats har satt
djupa spår hos oss som bor i
Härjedalen.
Även om vi säger det med små
bokstäver så har vi fått en
känsla av de hör ihop med Härjedalen. Bussmissionen är ju så
viktig och måste fortsatt få förutsättningar för insatser i hela
vårt land. Under mottot; Låt
hela Sverige leva! Kanske man
skulle kunna säga att Härjedalen rent geografiskt finns mitt i Sverige och
på det sättet är en strategisk lokalisering. Även om det finns invändningar emot ett sådant synsätt som t.ex. att det blir långt att resa söderut för
insatser så kanske Bussmissionen skulle kunna inta nya områden i Norrland. I varje fall skulle vi som Härjedalingar göra allt vi kan för att det
rent praktiskt skulle fungera. Om det skulle bli aktuellt, finns lösningar
på både bostadsfrågan för Ove och Agneta och även garage för bussen.
En aspekt som känns viktig för oss är att vi skulle få ett pastorspar som
bor här. Just nu är jag ensam frikyrkopastor i hela Härjedalen. Här bor

c:a 10.000 fastboende personer men endast ett fåtal är bekännande
kristna. Landskapet är c:a 12.000 kvadratkilometer stort. Vi har gott
om utrymme. Till detta kommer att stort antal personer som har sina
fritidshus här. Att utveckla en ”Turistkyrka” på våra mycket välbesökta
turistorter med en missionsbuss som ett viktigt redskap skulle också vara
en insats för hela landet. Vi når faktiskt människor från hela Sverige och
även från andra länder när vi gör insatser mot turister. Vår kyrka i Lofsdalen ligger strategiskt för detta. Även om Ove och Agneta skulle vara ute
på resor i Sverige en stor del av tiden så skulle det innebära en ovärderlig
förstärkning om de bosatte sig här.
Vi har länge bett Gud om en sådan förstärkning. Vår ekonomi tillåter inte
några större åtaganden just nu, men det finns en stor vilja till praktiska
insatser. I dagarna har den andra frikyrkan som funnits här i Härjedalen
lagts ner, Equmeniakyrkan i Sveg. Vår församling växer och vår lokal i
Sveg börjar bli ett smycke i samhället. För några år sedan var det en rivningskåk. Vi tror på framtiden! Ett bofast evangelistpar skulle innebära
att vi flyttar fram positionerna på ett avgörande sätt. Vi är ju inte objektiva i vår bedömning men säger med stor ödmjukhet och försiktighet att
vi tror att det nog kan stämma med Guds planering för Härjedalen att
Bussmissionen med Ove och Agneta får Härjedalen som bas.
Er broder och vän
Lars-Ivar Nilsson
Vi i Bussmissionens styrelse har samtalat om detta
och har haft det i bön, inför denna nya utmaningen.
Vi tror att Herren har öppnat nya vägar för oss och
att vi får lägga i en ny växel. Agneta och Ove ställer
sig mycket positiva till att flytta upp till Sveg i april.
De har ”hört” ropet om att… Kom hit och hjälp oss!
Vi som styrelse ställer oss bakom detta. Nu hoppas
vi, att Ni vill vara med i fortsättningen också, även
om arbetet med Cafébussen blir på nya platser.

Bussen en träningsplats

Tänker på en kvinna i en församling som spontant
säger till oss i bussen: Det är så lätt att få berätta om
sin tro på Gud för andra, när ni finns här med bussen på torget! Bussen får vara en ”träningsplats” att
få berätta om sin kristna tro!

Verkstaden

Årsmötet

I början av detta året, har bussen varit flera dagar
på verkstaden för reperation, dels en kaross-skada,
mörka avgaser och luftläcka i luftfjädringen. Det är
viktigt att hålla bussen i ”trim” så att vi kan köra ut
på olika områden. Men verkstadsbesöket betyder
också extra utgifter på 42.000. Har du möjlighet att
hjälpa oss med denna faktura så är vi mycket glada.
Märk gärna din gåva med ”Verkstaden.”

Lördagen den 22 februari hade vi vårt Årsmöte i
Pingstkyrkan Lekeryd. Roligt var att flera personer
kom med och vi upplevde en mycket god stund och
stor tacksamhet för år 2019 och de 36 olika platser
som vi har besökt. Medlemsavgiften, för år 2020 är
200:-/ person.

Uppdraget 2019 och 2020

Helgen med samlingen Uppdraget 2019 i Falköpings Pingstkyrka i oktober 2019, blev lyckad. Det
märks att en sådan här helg har stor betydelse för
de som kommer, att få ladda sina batterier. Där
var deltagare som använder olika redskap, för att
berätta om sin tro på Jesus, ute i någon hamn, på
festivaler, marknader och gator. Extra roligt var att
flera av deltagarna kommer ifrån Norge. Det var en
mycket god och inspirerande undervisning, samt
delgivning och samtal i smågrupper. Nästa samling,
Uppdraget 2020 blir helgen 9 – 11 oktober i Agapeförsamlingen Norrköping.

Bussteamet i december, Alf Lax, Agneta och Ove Jonsson och Samuel Svensson

Gå för Sverige

Vill du vara med och gå för Sverige och sprida budskapet om Jesus till vårt land? Då ska du vara med på Gå
för Sverige! Mellan juni och september 2020 kommer
man att gå med ett stort kors från Haparanda i norr till
Malmö i söder. Man går ca 1-2 mil per dag och stannar
till vid olika orter för att be, möta människor och välsigna platsen. Mer information finns på gaforsverige.se
Vi vill försöka att med Cafébussen kunna vara med på
några platser, planering pågår.
Ett stort tack för Era förböner och ekonomiskt stöd!
Vänliga hälsningar från Bussmissionens styrelse genom
Agneta och Ove Jonsson

Ön s k a r d u

s t ö dj a arb e t e

Fikasamtal i bussen.

t eko
nomisk
t? ..............................

med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745 eller Swish 123 412 66 52
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@bussmissionen.se
Bussmissionen, Kyrkogatan 19, 842 32 Sveg. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52

