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Munkedals torg, med ”Korstecknet”

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

I detta Nyhetsbrev blir det en rapport om vad som
har hänt under hösten, men först överlämnar vi ordet, till vår ordförande i Bussmissionen Robert Lindberg, ifrån Vetlanda.
”Det händer mycket spännande i vårt land när det gäller att utbreda Evangeliet och Guds Rike. Olika kampanjer och initiativ genomförs där människor berättar
om vilken förvandling deras liv har fått genom mötet
med Jesus. Vi i Bussmissionen har förmånen att träffa
människor som annars inte skulle få höra talas om
Jesus. Besökare till bussen får chansen att inte bara
få kunskap om Jesus, utan också att få lära känna honom personligen.
Efter en spännande höst så går vi in i arbetet med Julbussen. Det är 13:e året som vi bygger om Cafébussen,
till Julbussen. Säten har tagits bort i bussen och hyllor
har monterats upp och nu fyller vi dem med böcker,
kalendrar, CD och DVD-filmer. På varje plats bjuder
vi in besökarna, till en varm buss och på en god kopp
adventskaffe, med gott fika.Det är ett bra tillfälle också, då man kan köpa en bra bok till någon i Julklapp.
Utanför bussen hör man Julmusik i högtalarna och
marschallerna flammar upp och lyser i mörkret. Vår
resa börjar på en ny plats för oss, Grebbestad alldeles
vid kusten i norra Bohuslän. Där har vi fått en bra plats
i centrum, vid affärerna. Sedan åker vi vidare till Hällevadsholm, Kungshamn, Smögen, Uddevalla, Sandhem, Tannåker, Högsby, Emmaboda, Rottne, Tanum,
Hunnebostrand, Lysekil och Munkedal. Till några av
platserna i Bohuslän kommer Anita och Thomas Granath, att medverka med sång och musik, och i Småland kommer Alf Lax med sången och musiken. Det
är alltid extra roligt med levande sång, så det kan bli
”allsång” i bussen.

Kulturnatten i Karlshamn.

13:e gången på Kulturnatten i Karlshamn

Roland Hörberg sänder denna hälsningen:
Den 5:e oktober hade vi i Pingstkyrkan Karlshamn
besök av Bussmissionens Cafébuss. På ett 40-tal
olika ställen i centrum av Karlshamn visar olika föreningar upp vad de har att erbjuda. Massor av musik, dans, teater, barnaktiviteter, konstutställningar
mm. På Karlshamns torg hade vi från Pingstkyrkan
en barn-aktivitet där man fick måla på en uppspänd
duk som var 1 x 2,5 m. Det blev en uppskattad och
färgglad duk på torget. Vi serverade också kaffe, te,
saft och bullar med möjlighet att avnjuta detta i eller utanför Cafébussen. Eftersom kvällen var ganska
kall var det många som sökte sig in i bussvärmen.
Där blev det många intressanta samtal och många
Biblar delades ut. Bussmissionen har besökt oss under många år och de flesta gångerna har besöket
varit just på Kulturnatten. Många Karlshamnsbor
återkommer till bussen år efter år. Vi är tacksamma
för att Agneta och Ove vill hjälpa oss i detta arbete.
För Pingstförsamlingen
Roland Hörberg

Vi tackar Er för samtliga gåvor som kommit in under
2019, vilket får bussen att rulla vidare. Vi tar tacksamt
emot gåvor för 2020 till diesel, kristna böcker och Biblar. Vi kommer att möta människor som kanske hört
talas om Jesus genom kampanjer och lokala initiativ.
Bussmissionen arbetar vidare att möta dessa människor och vårt mål är att de skall gå vidare med sin relation med Jesus. Jag är så inspirerad inför 2020 och
jag är övertygad om att vi kommer att få höra fler
vittnesbörd om hur Jesus förvandlar liv. Både genom
Bussmissionens arbete och andra initiativ”.
Hälsningar
Robert Lindberg

Kulturnatten i Karlshamn.

Dagboksanteckningar från Julbussen…
3 december.
Julmarknaden i lördags (30 nov.) på Smögen blev
riktigt bra, i det härliga vädret med en efterlängtad
sol. Vi fick en mycket bra plats för ”Julbussen” utan-

för ”Fiskhallen,” bara några meter från havet. Först
var det lite ”trögt” att få besökarna att komma in i
bussen, men när det blev lite kyligare kom många
och ville värma sig. Flera av besökarna ville också få
med sig ett Nya Testamente eller Sebastian Staksets
bok ”Bara ljuset kan besegra mörkret.”
Av flera år på Smögen med Julbussen, var detta det
bästa året för oss. En av besökarna i bussen säger
spontant när han skall gå ut: ”Detta var det bästa på
Julmarknaden att få komma in i bussen!”
I morgon rullar vi vidare, först till Sandhem, sedan
Tannåker, Högsby, Emmaboda och Rottne. Med på
resan är Alf Lax och han kommer att få använda sin
gitarr flitigt i bussen.

segra mörkret” och flera fick boken med sig hem
som Julklapp och tidningen Jul-Dagen. En man som
hade kört lastbil i många år, fikade med sin fru. När
de skulle gå ut, frågade vi honom om han ville ha
en ”Lastbils-Bibel.” Det ville han gärna, och han gick
ut så glad, med den i handen!
I fredags i Högsby kom många till bussen, så på eftermiddagen fick vi säga till några att de fick vänta
utanför, tills det blev mer plats. C:a 30 Nya Testamenten, fick vi dela ut i Högsby, till personer som
ville ha med sig ett hem. Idag när vi skulle åka ifrån
Småland, blev vi välsignade med bränsle till bussen,
355 liter diesel fick vi ifrån ett företag.Tack och lov!
Nästa Hållplats blir Tanum på onsdag, torsdag Hunnebostrand, fredag Lysekil och finalen i Munkedal
på lördag.

Alf Lax sjunger.

9 december.

Vi är mycket tacksamma och glada för dagarna som
nu ligger bakom med Julbussen i Småland.
Som jag nämnt tidigare är det alltid roligt med levande sång och musik i bussen. Alf Lax har fått nå in
i människors hjärtan med sin sång både till svenskar och invandrare, och ibland blev det en härlig
allsång i bussen. Gårdagen i Rottne, blev det bästa
året som vi har upplevt, det var 12:e året som vi var
på Julmarknaden. Vi fick en bra plats i centrum vid
Brandstationen. Nu var inte vädret det bästa, det
regnade rikligt stundtals. Men då är det bra med en
buss och många kom in och fikade, värmde sig och
fick höra det Glada budskapet. Församlingen hade
köpt in Sebastian Staksets bok, ”Bara ljuset kan be-

Anita och Thomas Granath.

14 december
Nu har vi kommit i mål, med Julbussen. Tre veckor
ligger bakom och många intressanta samtal och
möten har det blivit. Många koppar kaffe har serverats, samt Julmust. En av poliserna i området har
besökt oss flera gånger och vi har haft goda samtal
om livet. Roligt att höra att polisen uppskattar det
arbetet som vi gör. Idag var vi på torget i Munkedal
som blev sista Hållplatsen, och där fick vi besök av
”Korstecknet” ett blåsensemblen från norra Bohuslän. Det var glada toner som ljöd över torget.
Onsdagens Hållplats var i Tanum, utanför ICA.
Många högstadielever besökte oss och många nyfikna. Ingrid och Rolf, två vänner från bygden har
hjälpt till att dela ut Jultidningar och c:a 70 Nya Testamenten. Extra roligt var att 4 unga grabbar i nian,
blev så glada över fikat och att de fick var sitt NT, så
de tar mig i hand och tackar när de går ut ur bussen.
I fredags var vi i Lysekil och där medverkade Anita
och Thomas Granath med härliga Julsånger i bussen och det blev mycket uppskattat. Boken om
Sebastian Stakset liv, har flera besökare fått som
Julklapp av oss. Fyra ungdomar som fikade häromdagen blev så glada över boken när vi överlämnade
den till dem. Många besökare har uttryckt spontant
när de kommer in i bussen att det är en sådan ”frid
och värme” i bussen.

Julklappsköp!

Årsmöte och Cafémöte i Lekeryd
Vi vill inbjuda Er till vårt Årsmöte, lördagen den 22 februari 2020 kl. 16.00 i Pingstkyrkan Ringvägen 27, Lekeryd. Kl. 18.00 har vi också ett Cafémöte ,där vi även får
lyssna till sång och musik med Anita och Thomas Granath. För serveringen, så får du/ni gärna anmäla er en
vecka innan till Ove Jonsson 073 – 99 77 600
Varma hälsningar från styrelsen genom
Agneta och Ove Jonsson

Julbussen på Smögen.
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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

