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Guld, rökelse och myrra var gåvor som gavs till Jesusbar-

net. Om du hade fått vara med och stå vid krubban, vad 

skulle du då vilja gett? Tycker du som många andra gör, att 

just tiden är dyrbar? Skulle du vilja ge Jesus en del av din 

dyrbara tid? Tänk att få lägga fram två minuter utav din tid 

till Jesus som en gåva. Kanske någon dag. Kanske hela ditt 

liv! Vilken gåva! Att ge Jesus tid och låta Hans vilja ske i våra 

liv är inte bara en gåva, utan också en investering. 

Under 2015 rullade Cafébussen mer än tidigare år. Vi vill 

att Cafébussen ska kunna användas ännu mer. Vi vill be-

söka platser vi inte varit på. Vi vill besöka platser som vi 

har varit på och som vill att vi kommer tillbaka. Vi vill in-

vestera i människor för att dom skall få höra dom GODA 

nyheterna. Detta gör vi inte själva, utan detta gör vi till-

sammans! Tack för den tid du har lagt i Bussmissionens 

arbete. Tack för de gåvor du har givit som gjort det möj-

ligt för bussen att rulla. Tack för dom böner du har bett 

som har berett väg för människor att möta Jesus.

Som ordförande för föreningen är jag glad och tacksam 

över att få vara med och se och höra vad som händer på 

plats efter plats där Cafébussen stannar. Men bussen ska 

inte stå stilla. Nu rullar vi vidare in i 2016. Du följer väl med? 

Guds rika välsignelse önskar jag dig! 

Mikael Svensson / ordförande i Bussmissionen
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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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2016!  Ett nytt år och för många känns 

det som att tiden går väldigt fort



Nu vill vi berätta för dig, vad vi har upplevt med 

Cafébussen i december månad, då bussen rullade, som ”Jul-

bussen”. Under drygt tre veckor hade vi med oss böcker, CD 

/ DVD – skivor, kalendrar och Julkort till försäljning och vi 

besökte flera olika platser. Vi upplevde 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.
 Flera ny-svenskar/flyktingar har också besökt oss i bus-

sen och fått fika och samtala. Då har vi fått delat ut Nya 

Testamenten och Bibeldelar till dem på svenska eller på 

deras språk. (Vi har Bibeldelar på c:a 20 olika språk.) Som 

en man i Uddevalla som var från Betlehem. När han får en 

liten skrift på arabiska om Gud och Jesus blir han så glad, 

och han visar verkligen sin glädje över gåvan han fått av 

oss så att han kysser skriften fler gånger! Så säger han 

högt flera gånger i bussen: Mycket bra! 

 Denna fredag var vi mitt på torget mellan alla affärerna, 

och då kommer det fram tre män ca 35 års åldern till Café-

bussen. Han som var mest pratsam frågar mig högt. Har ni 

öl i bussen? Nej, vi har starkare saker, blev mitt svar. Har ni 

konjak då, frågade han tillbaka? Nej, starkare saker är det vi 

har, svarade jag honom. Då frågar han mig för tredje gång-

en. Har ni Guds kraft i bussen? - Ja, kom in i bussen så får ni 

se, blev mitt svar! De var inte svåra att övertala, utan stiger 

in i bussen och får fika.Vi får sitta ner och samtalar och be-

rättar om vad Jesus kan göra i människors liv idag. De var 

mycket öppna och lyssnade. När de sedan efter en stund 

skall gå ut, får han som var mest pratsam med sig en Biker 

Bibel, och han blir så glad och tacksam över Bibeln som han 

nu har fått. Den skall jag läsa, säger han med glädje! 

 
Vår Cafébuss har nu rullat många mil och i år är det ett Ju-

bileumsår för bussen, den är 30 år gammal! Så nu är den en 

Veteranbuss! Vi tror och hoppas att den skall få rulla många 

mil/år till, för den behövs i vårt land!

 
Tack för allt stöd under 2015 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 tidigare, men vi 

upplever att detta är ett ”Lagarbete”. Vi behöver era förbö-

ner, det fungerar inte utan det! Likaså behövs det pengar till 

bränsle, reparationer, däck, litteratur och personalkostnader. 

Du som vill vara med som medlem i Föreningen Bussmis-

sionen, är medlemsavgiften för 2016  200 kronor.

Lördagen den 12 mars kl. 16.00 har Bussmissionen sitt 

Årsmöte i Pingstkyrkan Ringvägen 27, i Lekeryd. Efter Års-

mötet blir det ett Cafémöte kl. 18.00 i Pingstkyrkan, där vi 

kommer medverka med sång och vittnesbörd. Varmt väl-

kommen att vara med, det skulle vara mycket roligt att få 

se just dig/er där! Anmäl dig/er gärna för serveringen skull! 

Ring 073 - 99 77 600.

Från och med det nya året 2016 har Bussmissionen fått en 

ny postadress, Box 9, 456 25 Smögen. Även om vi har flyttat 

till Västkusten, så arbetar vi på och just nu planeras för olika 

besök med Cafébussen utöver landet.

Även i år vill vi inbjuda dig till en intressant helg i höst, 

om att dela sin tro i vardagen. Den 9–11 september träf-

fas personer som arbetar med olika ”redskap” för att nå ut 

med Glädjens Budskap. I år inbjuder Agapeförsamlingen 

Folkborgsvägen 19, i Norrköping oss alla till Uppdra-

get 2016. Mer information kommer i nästa Nyhetsbrev –  

Hållplatsen 2.

Varma hälsningar från Bussmissionens styrelse

genom Agneta och Ove Jonsson
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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.
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