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glad sommar!
I detta Nyhetsbrev får du läsa vad vår Ordförande
Mikael Svensson skriver, samt hur vännerna i Nykvarn
upplevde vårt besök i maj månad.
Det var år 2009! Första gången jag såg Cafébussen. Ove
backade med van hand in på Pingstkyrkans parkering
i Marieholm. Sedan dess har jag vid flera tillfällen fått se
bussen på nära håll. Det har blivit många svetssömmar
när jag har fått vara med och reparera bussen. Många mil
när jag har fått vara med och köra bussen men framför
allt många spännande timmar i skinnstolarna när jag
har fått vara med och använda bussen! Cafébussen är
förberedd och redo att användas i Herrens tjänst, men
även då den bara stått parkerad på min garageinfart har
jag flera gånger upplevt hur Gud använder den för att
möta människor med Evangelium.
Ett speciellt minne: Cafébussen har använts ett par
Midsommar på Öland, Borgholm. Denna natt kom två
killar förbi medan jag plockade i ordning runt bussen. De
ser Alpha-loggan "Om Gud finns, vad skulle du vilja fråga
honom" och samtalet är direkt igång. Jag förklarar att
Gud älskar varje människa och både vill och kan förlåta.
Den ena killen berättar om sitt liv och sin bitterhet och
säger: "Gud kanske kan förlåta mig, men frågan är om
jag kan förlåta honom." Jag hade aldrig stött på den
frågeställningen och blev först lite paff. Vi samtalade
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någon timme till
och den Helige
Anden hjälpte mig
att förklara för
killarna att Gud
inte står i den
ställningen
att
Han behöver vår
förlåtelse. Innan
de gick fick jag av
nåd lägga mina
händer på killarna
och be för dem.
De var så glada
och tacksamma
när de gick och
killens bitterhet
hade ersatts med hopp. Jag tror att jag en dag får möta
dem igen. Hemma hos Gud!
Jag är glad och tacksam för alla stunder Herren har
använt mig när jag har varit ute med bussen. Det finns
många möten och minnen att berätta om och varje
samtal är unikt. Varje människa är sedd och älskad av
vår himmelske Far och genom bussen har vi ännu en
möjlighet att få berätta detta för våra medmänniskor.
Hälsningar Mikael Svensson ordförande för Bussmissionen.

Nykvarn

Hur kan man få folk på väg till och från ICA att stanna
upp och vilja tala om Gud och livet? Svaret är Bön och
Buss! Med målsättningen att plantera en församling i
Sörmlandskommunen Nykvarn har vi bett för platsen sedan
i höstas. Trettiofyra bönemöten om att Gud skall öppna
platsen för Evangeliet. När vi sedan bokade Cafébussen med
Agneta och Ove som av Gud fått en tjänst att nå människor
på detta sätt. Då förlöstes bönesvaret tillsammans med
bussteamets tjänstegåva, i en atmosfär där den ene efter
den andre i öppenhet och förundran stannade upp och
pratade och tog emot Evangeliet genom vittnesbörd, Biblar
och filmer. Nu har vi flera personer att följa upp och arbeta
vidare med. Ekumeniakyrkans församling i Mariefred som
moderförsamling i Samarbete med Rickard Lundgren,
Pionjärarbetare från Gå ut mission.
Hälsningar Bo Carlsson
En av deltagarna i Nykvarn, George skriver så här: Tycker
detta med Cafébussen blev en riktigt bra idé... Ett grymt bra
sätt att kunna nå folk! Flera som vi fått prata med och berätta
om att vi finns. Rekommenderar verkligen Cafébussen för de
som vill nå ut!
Vi vill också inbjuda dig till en intressant helg i höst, om
att dela sin tro i vardagen. 16 – 18 oktober träffas personer
som arbetar med olika ”redskap” för att nå ut med Glädjens
Budskap. Välkommen att vara med i Pingstkyrkan Arken,
Ö. Pumpargatan i Värnamo.
Mer information finns på www.uppdraget2015.se.
Flera platser väntar nu på oss, och vi ser fram åt att få köra
ut bussen till de orter som har inbjudit oss. Vi har sagt det
tidigare, att det finns en stor öppenhet idag att få samtala
om Jesus. Många är så intresserade och vill veta mer! Så ett
stort tack för att du/ni vill fortsätta att be för oss, samt att
stödja arbetet ekonomiskt, det värmer!
Emmabodafestivalen är en plats som behöver oss, men vi
är för få arbetare idag. Kan du följa med? Vi börjar onsdagen
den 22 juli kl. 17.00 i Pingstkyrkan Emmaboda och håller på
till söndagen den 26 juli där det avslutas med en Gudstjänst.
Du kommer att få bo enkelt, få god mat och gemenskap,
samt vara till välsignelse för många ungdomar. Anmäl med
rekommendation från din pastor till info@bussmissionen.se
Varma soliga sommarhälsningar från styrelsen genom
Agneta och Ove Jonsson

Ö n s k a r d u s t öd j a a r b e t e

Välkommen

t ekonomiskt?

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 129, 568 92 Skillingaryd. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52

