
BUSSMISSIONENS NYHETSBREV  NR 4 – 2015    www.bussmissionen.se
NUMMER 1 • 2008

När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!

01-framsida  08-06-04  03.4
8  Sida 1

Nu i Adventstid ligger tre mycket roliga och intressanta 
veckor framför oss med Cafébussen, en satsning som går 
under namnet ”Julbussen”. För dig som inte känner till 
det, så vill vi berätta att vi har i flera år i november tagit 
ut några stolsäten och bord ur bussen. Sedan sätter vi in 
ställningar för böcker, kalendrar, Jultidningar, Julkort, CD 
och DVD - skivor med ett kristet budskap. Så har vi pla-
nerat med olika kyrkor att komma och besöka deras ort/
samhälle, där vi ställer upp Julbussen på en central plats. 
Utanför bussen hörs julmusik från våra högtalare och mar-
schallerna är tända. När besökarna kommer in i den varma 
Julpyntade bussen bjuder vi på adventskaffe med gott 
fika till. Att få sitta ner och få fika och ett gott samtal, be-
tyder mycket för många, samt om man vill köpa med sig 
en god bok att ge bort i Julklapp. Platserna vi kommer att 
besöka ser du på sidan 2. 

Att vara ute så här på olika platser och träffa många olika 
människor är intressant och utmanande. Många besökare 
mår bra, men vi träffar flera som mår mycket dåligt. Då de 
många gånger har pratat av sig och önskar ett gott råd,  - vad 
svarar man då? Här behöver man vishet, för det ena männis-
kan är inte lik den andra. Här upplever vi att det är så viktigt, 
att det finns personer som ber för oss! För utan förbön går 
det inte! Under hösten har två av de personer som har varit 
mycket i bön för oss, fått sluta sina dagar här på jorden. När 
jag fick höra att de hade lämnat oss, ställde jag mig frågan: 
Vem ställer sig bakom och vill vara en förebedjare för arbe-
tet med Bussmissionen? Vi är så beroende av era förböner, 
för det är många gånger tuffa samtal på kvällar och nätter. 
Ett stort tack för att du vill vara med i förbönen för oss, det 
värmer!
 Tänker på samtalet med en man (ca 60 år) utanför Café-
bussen den lördagskvällen på torget i staden där vi var. Han 

hade ingen tro på Gud, för det finns ingen Gud sa han! Vad 
konstigt att inte Gud finns, jag har ju samtalat med honom 
idag, svarade jag honom. Nej, det kan du inte ha gjort, för Gud 
finns inte, blev hans svar! Mannen trodde på vetenskapen 
och man måste veta, man kan inte tro. Men vi fick ett mycket 
intressant samtal och det slutade att han tog emot en bok 
skriven av pastor Stanley Sjöberg, ”Diskutera Gud”. Vid detta 
tillfället upplevde jag, att här är det någon som ber för oss 
just nu, för det var inte lätta frågor som denne mannen hade. 
Vi i Bussmissionen vill ju inte vinna en diskussion eller få sista 
ordet, utan få presentera Jesus för dem vi möter!
 Denna morgonen och förmiddagen började med ett 
häftigt regn på den marknaden vi var på, men vid lunch 
slutade det. Då var det bra att Cafébussen var där med ”tak 
över huvudet”. In kommer en man och han var så blöt av 
regnet att han får ta av sig sin jacka och tröja som var ge-
nomblöta, han får låna en tröja av oss så att hans kläder 
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Julbussen 
kommer nu i Adventstid:

26 november Lessebo

27 november Bor

28 november Emmaboda

29 november Ronneby

  2 december Sandhem

  3 december Hultsfred

  4 december Högsby

  5 december Åseda

  6 december Rottne

  8 december Smögen

  9 december Kungshamn

10 december Bovallstrand

10 december Hunnebostrand

11 december Munkedal

12 december Uddevalla

13 december Lysekil

kan torka. Då fick vi en god stund med fika och samtal med 
honom och berättar om Jesus och frälsningen. Så det är inte 
enbart negativt med regn, det kan bli riktigt bra stunder i 
bussen då. 

Bussmissionens årsmöte blir lördag den 12/3 2016 kl. 16.00 
i Pingstkyrkan Ringvägen 27, Lekeryd (ligger mellan Huskvarna 
och Aneby). Kl. 18.00 blir det Cafémöte där vi ifrån styrelsen 
medverkar med sång och vittnesbörd. Välkomna med!

Vi vill också ifrån Bussmissionens styrelse, säga ett stort TACK för 
era förböner och gåvor under 2015! Det är en sådan glädje att 
få hälsningar ifrån flera av er som ringer eller skriver och sä-
ger, vi ber för er varje dag! Det är en så stor förmån att få vara 
med och dessutom veta att vi får ha understödjare som vill och 
fortsätter att ge oss sitt stöd för 2016! Tack för att ni finns med, 
utan er rullar inte Cafébussen vidare …

Så önskar vi dig/er en Välsignad  
Julhögtid och ett Gott Nytt År 2016
För Bussmissions styrelse genom Agneta och Ove 


