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

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

Vi går mot våren!

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

Nu måste vi få berätta för dig, vad vi har upplevt med 
Cafébussen i december månad, då bussen rullade, 
som ”Julbussen”. Under drygt tre veckor hade vi med 
oss böcker, CD / DVD-skivor, kalendrar och Julkort till 
försäljning och vi besökte flera olika platser. Vi upp-
levde en stor öppenhet, att de små mötena kan bli 
stora möten för den enskilda människan. Att få ge 
tid åt den som kommer in i bussen och vill berätta 
om saker som de har varit med om, att få vara det 
lyssnande örat.

Av nåd blev två personer fräl-
sta och ville ta emot Jesus i 
sina liv, som sin personlige 
Frälsare. Vi har också mött stor 
nöd, tårar, ensamhet bland 
många. Som den äldre kvinnan 
som besökte oss i bussen och 
köper två CD-skivor och säger 
till mig: ”Jag är så ensam, ingen 
kommer till mig på Julafton, så 
jag skall ge mig själv dessa CD-skivorna och spela dem 
för mig.”

Lucia-kvällen/natten var vi i Uddevalla på Kungsgatan, 
mitt i centrum med bussen. Det var mycket folk i rörelse 
den kvällen och natten på stan, men också inne i vår Ca-

fébuss. Två unga kvinnor får fika och ett bra samtal och 
när de skall gå ut får de med sig var sin ”Kvinno-Bibel”. 
Efter ca 50 minuter kommer de åter och klockan är nu 
midnatt.  ”Hej, nu kommer vi igen, får vi komma in ännu 
en gång?” frågar de mig. Ja, välkomna in! Blev mitt svar. 
De får en kopp kaffe igen och då säger de spontant och 
glatt: Nu i kväll har vi varit på två krogar här i Uddevalla, 
men det är här i bussen som det är roligast! Sedan går 
de längst bak i bussen och sätter sig och samtalar med 
personer ifrån kyrkorna i Uddevalla. Senare på natten 

går ett ungt par ut ur Cafébus-
sen och då säger de till varan-
dra: Detta var det bästa jag va-
rit med om!

Flera ny-svenskar / flyktingar 
har också besökt oss i bussen 
och fått fika och samtala. Då 
har vi fått delat ut Nya Testa-
menten och Bibeldelar till dem 
på svenska eller på deras språk. 

(Vi har Bibeldelar på c:a 20 olika språk.) De har blivit så 
glada över att få ett Nya Testamente på sitt språk och lyft 
upp det i bussen och sagt: Det är första gången jag får 
hålla i Guds Ord!  Vi önskar verkligen att du hade varit 
med och fått se deras tacksamhet, känsla och glädje! 
En man c:a 50 år, lyfter upp Nya Testamentet med 



Önskar  du stödja  a r b e t e t  e k o n o m i s k t ? 
Välkommen  
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 

glädje och hans ansikte strålar av lycka och så lägger han det 
över sitt hjärta och skrattar av tacksamhet!

Några siffror: I år är det 20 år sedan Agneta och jag började 
arbetet med Cafébussar och det har varit med olika bussar 
som vi har fått använda i Sverige och Österrike. Det har varit 
så intressant och roligt att få träffa så många olika männis-
kor och få dela Evangeliet om Jesus, över en enkel kopp kaf-
fe. Vi tror verkligen på denna modell, att få komma ut där 
människorna finns  på gator, torg, marknader och festivaler. 
Föreningen Bussmissionen är nu 12 år och den buss vi 
nu har är 29 år, så nästa år är den Veteranbuss!

Tack för allt stöd under 2014 och vi hoppas att du/
ni vill vara med detta nya året, med att be för arbetet 
och även stödja det ekonomiskt!  Vi har skrivit detta ti-
digare, men vi upplever att detta är ett ”lagarbete”.  Vi 
behöver era förböner, det fungerar inte utan det! Likaså 
behövs det pengar till bränsle, reparationer, däck, littera-
tur och personalkostnader.

Lördagen den 14 mars kl. 16.00 har Bussmissionen sitt 
Årsmöte i Pingstkyrkan Kaffegatan 23, Skillingaryd. På 
programmet, börjar vi med gott fika, sedan delger vi livs-
berättelser ifrån arbetet, samt Årsmötesförhandlingarna. 
Varmt välkommen att vara med, det skulle vara mycket ro-
ligt att få se dig/er där! Anmäl dig/er gärna för serveringen 
skull! Ring 073 - 99 77 600. Medlemsavgiften för 2015 är 
200:-.

Bussmissionen har också öppnat ett Swish-nr vilket gör 
det enklare att stödja arbetet ekonomiskt. Numret ser du 
längst ner på sidan 2.  Nu planerar vi för våren, sommaren 
och höstens arbete. Flera platser är redan uppbokade från 
de olika kyrkorna och vi ser fram emot att få köra ut bussen 
i landet. 

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 på  
Ö. Pumpargatan i Värnamo. Mer information finns på: 
www.uppdraget2015.se

Varma hälsningar från Bussmissionens styrelse 
genom Agneta och Ove Jonsson

http://www.uppdraget2015.se/

