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Glad sensommar!
Läs om följande
• Härjedalen
• Uppdraget 2018
• Cruising

Vrigstad marknad

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

Solceller för hus och ladugård!

Göteborg

Arendalsvägen 23
Tel. 031-54 00 70

Jönköping

Fordonsvägen 8
Tel. 036-36 90 30

Rabalshede och Vrigstad
Vårens satsningar började med ett marknadsbesök i maj månad. Det är alltid roligt med marknader, det är folkligt och besökarna vill alltid få
en kopp marknadskaffe och en god bulle. Att då
få sätta sig ner, som på Rabbalshede marknad (i
norra Bohuslän) där Anita och Thomas Granath
var med och gav härlig sång och musik. Som ett
par sa: ”Vi var här förra året och lyssnade på dem
och nu kommer vi åter!” Detta par var mycket intresserade av stora bilar, så när de kom in i bussen och får se Motor- Bibeln i hyllan, då vill mannen verkligen ha den med sig hem! Och det fick
han.

Flera gånger börjar samtalet om vädret, men
ganska snart är det inne på de ”djupare” samtalet om livet och att det inte alltid är så lätt. Som
ett par sa, som kom fram och önskade få samtal,
om att livet hade varit mycket tufft för dem. Inte
för att jag hade alla svaren, men när de skall gå,
säger de båda till mig, ett stort tack för att de fått
berätta om sitt liv.
Vrigstad marknad, är en plats som vi har besökt
många gånger och det har blivit ett begrepp,
att där finns kyrkorna för att finnas till mitt i vimlet. Många stannade till och önskade få samtala
och fika. Även där, mitt i vårsolen och bland besökarna var det också djup nöd. Några önskade
förbön och ville få reda på hur kan jag få vidare
hjälp i mitt liv.
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Uppdraget 2018

Ur programmet:

Vi önskar att få inbjuda dig till en helg om att få
dela sin tro i vardagen, 19 - 21 oktober, 2018 i
Missionskyrkan på Smögen

Undervisning med Michelle
Blomqvist Värnamo, Pär Alfredsson Hönö,
Mats Enander
Göteborg och Ove Jonsson Sm
ögen.
Sång och musik med Anita
och Thomas
Granath Uddevalla. Delgivnin
g och rapporter ifrån olika platser. Uppfö
ljning av kontakter. Samtal i smågrupper.
Nattvard och förbön. Festkv
äll med god
mat och gemenskap.
Tid: Helgen 19 – 21 oktober,
2018. Start
fredag med incheckning 18.
00, kvällsmat
19.00 och första samlingen
20.00 och avslutas på söndag med lunch
ca 13.00.
Plats: Missionskyrka Brunn
sgatan 7 på
Smögen.

Vill Du göra skillnad? Hennes morgonrutin är att
undvika spegeln, ångesten är så stark att hon
inte kan se sig själv. Hon hoppas varje dag på
ett besök, eller ett samtal som skulle avbryta ensamhetens tystnad. Först när flaskan är tom ställer hon den ifrån sig för att sova, rutinen är densamma varje kväll. Ovissheten är nattsvart och
frågan håller henne vaken, men vem kan ge svar
på om det finns förlåtelse?

Arr: Missionskyrkan Smögen,
Pingstkyrkan
Kungshamn, Missionsbåten
Christina, Bilda
och Bussmissionen.
Välkommen till Västkusten
och Smögen
och vi ser fram emot att få trä
ffa dig!

Mer information finns på
:
www.uppdraget2018.se

Anita och Thomas Granath

Sveriges folk, behöver höra det Glada budskapet om Jesus! Gud behöver människor som vill
gå ut till folket. Denna helgen är för dig som vill
vara med och bli inspirerad och få nytt mod, bli
utmanad och dela erfarenheter. Nöden är stor
men arbetarna är få! Du kan göra skillnad!
Möt människor som använder olika ”redskap”
för att vittna om Jesus, som lastbilar, cafévagnar,
bilar, mc, cafébussar, båtar m.m. som finns med
på olika festivaler, marknader, torg, gågator och
i hamnar.

Mats Enander

Michell Blomqvist

Pär Alfredsson

Ove Jonsson

3

Cruising i Tranås

Åmåls Bluesfestival och
Emmaboda Festivalen

Även i år var vi med på Tranås Cruising & Rock´n
Roll Event som firade i år 10-årsjubileum! Det
var Brunnsparkskyrkan som inbjudit oss och de
hade många ”järn i elden” den 2:a helgen i augusti. Många personer ifrån kyrkan var med och
hjälpte till, som att bygga upp en scen på parkeringsplatsen vid Storgatan där många rör sig.
Där var sånggruppen ”Lindbergarna” med härlig sång och musik, under flera tillfällen på lördagen.

Ibland blir inte allt som man planerat och tänkt.
Under sommaren blev jag (Ove) dålig och fick
besöka sjukhuset 8 dagar för att få hjälp. Fick
mycket bra vård men kände att jag inte orkade
vara med på ett par insatser som vi hade planerat. Åmåls Bluesfestival och Emmaboda Festivalen var de två platserna, men då ställde andra
chaufförer upp och körde bussen, samt att det
var goda vänner på platserna som ställde upp
och allt kunde genomföras som det var planerat.
Extra roligt att få höra efteråt att det har gått bra
och att Evangelium har fått nå ut!

På flera ställen i stan finns folk ifrån kyrkan och
delade ut MotorBibeln till dem som ville ha en.
Många tackade för gåvan och tog med sig en
MotorBibel hem. På Hylands torg, mitt i Tranås,
hade vi Cafébussen uppställd fredag kväll till
lördag kväll. En man ifrån ledningen med Cruisingen kom förbi oss i bussen på lördagskvällen
och tackade att vi var där och att vår insats var så
viktig!

För behoven är stora ibland ungdomarna. Tänker
på rapporten polisen gav om Festivalen i Emmaboda när det gäller knarket på festivalen. 2016
grep polisen 170 ungdomar med knark, år 2017
var summan 384 och i år 2018 var det 460 ungdomar med knark som de grep. Detta visar på
en stor längtan ibland ungdomarna, efter att få
ett annat liv att leva. Därför är det så viktigt, att
vi som kristna finns med där och kan visa på ett
spännande liv utan droger, ett liv med Jesus!

Vid 23.00 tiden kom några män som hade fått
några öl i sig. En av dem var uppväxt i ett kristet
hem, men livet hade varit tufft för honom.Då frågade jag honom, om jag fick be en välsignelsebön över hans liv. Ja, gärna, blev hans svar! När
jag sedan ber för honom så kramar han om mig
och ögonen var tårfyllda. Så vill ha ge mig ytterligare en kram till av tacksamhet.
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Härliga Härjedalen igen!

tryck. Ockulta inslag är oftare förekommande än
på många andra plaster. Här är det en utmaning
att resa Kristi kors!

Efter en 10 dagars resa med Cafebussen till härliga Härjedalen, har vi många intryck med oss
hem. Bussen har rullat 189 mil och inga problem
med bussen. Konceptet med Cafébussen och att
vi bjuder på gott fika, samt glada sånger och musik av Anita och Thomas Granath, öppnar upp.
Folk blir tacksamma och vill ge kramar som tack.
Det har inte varit de stora skarorna, men det har
blivit kvalité på samtalen med ”gästerna” som
har kommit och besökt oss.

Vilken genial idé!
De två pingstkyrkor som finns i Sveg och Lofsdalen servar mycket begränsade områden. I övrigt
saknas andra frikyrkor och undertecknad är Härjedalens enda frikyrkopastor. Svenska kyrkor finns
många men totalt är det sammanlagda antalet
kristna mycket lågt. Att då komma hit med Missionsbussen är den bästa tänkbara strategi! En
buss som är möteslokal, café och bibliotek i ett paket och som är ambulerande, möter verkligen våra
behov. När bussen dag efter dag placerades på nya
platser blev det som att en andlig plogbill flyttade
fram Gudsrikets positioner.

På en av platserna som vi besökte, kom en man
och ville ge oss diesel till bussen, så vi fick åka till
en bensinstation och tanka 250 liter diesel, värt
ca 4.000:- Tack och lov! En annan man sa, detta
var det roligaste på länge! Flera ville vara med i
allsången och lyssnande när vi berättade om vad
vi har upplevt i vår tro på Jesus! Detta var vår andra resa till Härjedalen och vännerna vill gärna
att vi kommer åter nästa år…

Personlig evangelisation
Evangelistparen Agneta och Ove Jonsson och Anita och Thomas Granath gjorde en otroligt fin insats
även denna gång. Bussen blev en mötesplats som
människor tyckte var intressant. De bjöds på personliga samtal, på lämplig litteratur och på skönsång. En kopp kaffe, som de även bjöds på, kan
som inget annat inspirera till samtal och fin kontakt. Från ett Härjedalsperspektiv önskar vi att vi
får ett fast abonnemang på Missionsbussen. Minst
en gång om året behöver den vara i Härjedalen. Vill
också med dessa rader passa på att tacka er sponsorer och församlingar som gjorde det möjligt för
oss att få bussen till Härjedalen. Utan er hade det
inte blivet någon Härjedalstur!

Så här skriver Lars-Ivar Nilsson, pastor i Härjedalens Pingstförsamling om vårt besök.

Varma hälsningar
Lars-Ivar Nilsson

Under vecka 22 , den 26 maj t.o.m. den 1 juni, besökte Cafébussen det underbara landskapet Härjedalen ännu en gång. Lofsdalen, Sveg, Vemdalen,
Hede, Funäsdalen och Lillhärdal blev måltavlor
för Missionsbussens Härjedalsoffensiv. Härjedalen
med sina omkring 12.000 kvadratkilometrar har
ingen stor befolkning. Endast drygt 10.000 invånare. Vår dröm är att i en första fas få se 10% av
befolkningen omvända sig till kristen tro.
Turisterna är många fler och många av dem har
också byggt fina sommar och vinterhus. Ett koncept för att skapa en livaktig ”Turistkyrka” arbetas
med. Turistnäringen blomstrar men annat lämnar
mycket i övrigt att önska. Framförallt är den andliga hungern stor och tar sig ibland märkliga ut5

Tack!
Tack för alla förböner för oss och alla de som vi möter!
Utan era förböner går det inte! Ett stort tack också för
ekonomiskt stöd, och vi hoppas att du vill vara med i
fortsättningen också! En önskan som vi har, är om du/
ni har en möjlighet att ge en gåva varje månad, det
skulle ge oss som förening Bussmissionen, stabilitet i
ekonomin.

Vi hoppas att du vill fortsätta att få vårt Nyhetsbrev
– Hållplatsen. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU.
Vi vill informera dig om att du finns med som prenumerant av Bussmissionens Nyhetsbrev, Hållplatsen.
Adressuppgifterna lämnas inte ut till tredje part, utan
används endast för att sända ut vårt Nyhetsbrev. Om
uppgifterna är felaktiga eller om du vill att prenumerationen ska upphöra, så meddela oss via kontaktuppgifterna som finns i Hållplatsen.
Varma hälsningar ifrån styrelsen genom
Agneta och Ove Jonsson

Ön s k a r d u

s t ö dj a arb e t e

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, Box 9, 456 25 Smögen. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52

