issionen.se
2008
NY HE TS BR EV NR 4 – 2017 ww w.bussm
1 •NS
ERNE
SS IO
MIMM
BU SSNU

Fridfull helg!
Läs om följande
• Ordföranden har ordet
• Cafébussen når fram
• Bussmissionen 15 år
• Reservdunk med diesel

Julbussen på Uddevalla torg

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

Ordföranden har ordet
2002 kom en film som heter ”Om en pojke”. Filmen inleds med påståendet att alla är en ö och
ska klara sig själva. När filmen kommit till slutet
kan det bara konstateras att ingen är en ö (citat
efter poeten John Donne 1624), ingen klarar sig
själv.
Vi vet att Gud har sin hand över Cafébussen och
det tackar vi Honom för, och man blir så oerhört
glad och tacksam när man ser alla som engagerar sig och är med och bär detta arbete! För att
Cafébussen ska kunna rulla behövs ekonomiska
medel. För att bussen ska kunna verka behövs
människor runt och i bussen. För detta behövs
böner. Agneta och Ove gör inte detta själva. Vi
i styrelsen gör inte detta själva. Vi gör detta tillsammans!
Jag vill säga ett stort och innerligt tack till dig/er
som under 2017 har hjälpt oss! Dels med ekonomin och Du som har varit en 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 2018 vill
vara med och hjälpa oss!
Guds rika Välsignelse önskar jag dig/er!
Ordförande i Bussmissionen
Mikael Bringestam

45 Nya Testamenten
Vi hade fått en bra plats denna fredagen för Julbussen utanför den stora ICA – affären i Tanumshede i norra Bohuslän. Bullar hade bakats och
det var strykande åtgång på dem, då många kom
in i bussen och ville fika. Utanför bussen hördes
härlig Julmusik i högtalarna och flera undrade,
vad är detta? När vi skall stänga igen senare på
eftermiddagen börjar vi räkna hur många Nya
Testamenten som hade blivit utdelade, då var
det 45 st. Det var en så stor öppenhet efter att få
Guds Ord, så vi blev förvånade! Flera av ungdomarna frågade oss, när kommer ni igen! Nu finns
det tankar på att vi skall komma åter och kunna
följa upp kontakterna. Så här ser turlistan ut för
Julbussen 2017:
Torsdag 30 / 11

Hunnebostrand vid Coop

Fredag

Tanumshede vid ICA

1 / 12

Lördag 2 / 12

Smögen – Julmarknad

Söndag 3 / 12

Uddevalla torg - skyltsöndag

Onsdag 6 / 12

Sandhem vid affären

Fredag

8 / 12

Högsby vid ICA

Lördag

9 / 12

Emmaboda vid torget

Söndag 10 / 12

Rottne - skyltsöndag

Torsdag 14 / 12 Kungshamn vid ICA
Fredag

15 / 12 Munkedal på torget

Lördag 16 / 12 Uddevalla vid Pingstkyrkans
		
Second Hand
Söndag 17 / 12

Lysekil på torget, Julmarknad

Regnväder
Det blev regnväder över Kulturnatten i Karlshamn detta år. Tidigare år har vi haft bra väder
med sol och uppehåll på torget. Men tack vare
regnvädret så fick vi samtala med många i bussen om vår tro, och det har vi inte gjort tidigare
när det varit sol och uppehåll! Så regnväder kan
vara bra! Under tältduken, för skydd av regnet
fick barnen möjlighet att få ansiktes målning, vilket var mycket uppskattat!

Uppdraget 2018

Utanför kyrkans väggar - en
helg om att
dela din tro i vardagslivet!
Det kommer
att bli en spännande helg
där du kommer att möta människor
som använder
olika ”redskap”, som lastbi
lar, cafévagnar, bilar, mc, cafébussar, bå
tar, m.m. som
finns med på olika festivale
r, marknader,
torg, gågator och i hamnar.
Boka redan in
denna helg!
Datum: 19 – 21 oktober 20
18
Plats: Missionskyrkan Bru
nnsgatan 7 på
Smögen.
Mer information kommer
att finnas på
www.uppdraget2018.se
Varmt välkommen till Smög
en och Uppdraget 2018!

Bussmissionen 15 år
Cafébussen når fram
Just nu när vi skriver dessa rader håller vi på med
”Julbussen” och besöker olika platser. Tänk att
i december få träffa så många olika personer i
bussen och få berätta om vår tro, det är stort. På
en plats kom tre unga män, muslimer från Afghanistan in i bussvärmen och får fika, och en av
dem säger: Kan ni inte berätta om Jesus! Agneta
tar hjälp av ”Evangeliekuben” som visar på varför
Jesus kom till vår värld, för att lida och dö men
också, att Jesus uppstår och blir Vägen till Gud.
Alla tre lyssnar, men en av dem har svårt att förstå att Jesus skulle vara Vägen. Men det blir ett
intressant samtal och en av dem tar emot en
Evangeliedel på sitt språk och likaså tar en Jesusfilmen på sitt språk.

Nästa år 2018 fyller vi som förening, Bussmissionen 15 år. Det tänker vi uppmärksamma i en
Cafékväll, där vi kommer att titta i backspegeln
men också titta framåt i framrutan! Samlingen
blir lördagen den 10 mars 2018 kl. 18.00 i Pingstkyrkan Kaffegatan 23 i Skillingaryd. Det kommer
att bli ett omväxlande program med olika medverkande, bildspel ifrån de 15 åren, sång och
musik av Alf Lax. För serveringens skull är vi tacksamma om du/ni anmäler dig senast den 24 februari till, Robert Lindberg 076 – 119 40 40 eller
robban.lindberg@gmail.com Vi ser fram emot att
du/ni kommer med. Varmt välkomna!

Årsmöte
Samma dag, lördagen den10 mars 2018 kommer
vi, Bussmissionen, att ha vårt Årsmöte i Pingstkyrkan Skillingaryd, kl. 16.00. Har du möjlighet, är
du varmt välkommen till vårt Årsmöte!

Reservdunk med diesel
När vi besöker en plats tar vi normalt ut en kostnad för bussen, bränslet och personalkostnad.
Nu har vi besökt flera platser/orter där det inte
finns någon församling som har haft möjlighet att stödja arbetet. Men vi har kommit för vi
har sett behoven. Då får inte pengarna styra oss,
utan behoven. Men vad blir det för kostnad då?
Ett exempel, en Reservdunk diesel på 20 liter
kostar ca 300 kr och på den kan vi köra Cafébussen ca 6 mil. Det skulle vara roligt om flera kunde
vara med och ge en eller flera dunkar diesel till
arbetet som en Julgåva, så vi kan rulla vidare in i
2018! Tack, för vad du kan ge!

Varma Jul och Nyårs 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

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

