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En räddare i nöden. 
Under de 14 år, som Bussmissionen har funnits 
som en Missionsorganisation, har vi fått se hur 
människor i olika åldrar har kommit till tro på Je-
sus genom Cafébussens arbete. För en del perso-
ner har det varit lättare att kliva in i bussen, än att 
ta steget in i en kyrka. För andra har Cafébussen 
bokstavligen varit, som en räddare i den svåraste 
nöd. Året som ligger bakom har vi återkommit 
till platser som vi nu har varit på i flera år, men vi 
har också fått besöka nya platser som Åmål, Mel-
lerud, Rättvik, Gagnef, Djurås, Säter och Gustafs. 
I början av 2016 fick vi tag på ett varmgarage i 
Kungshamn för bussen, där den står tryggt par-
kerad samt att vi kan ha ett litet förråd där med 
tillbehör. 

Träningsplats. 
Vår längtan är ju också att få hjälpa församlingar-
na att komma ut och få dela Evangeliet till männ-
iskor mitt i samhället. Där har bussen fått vara en 
”träningsplats” för oss kristna. Flera församlings-
medlemmar har berättat att när de fick vara med 
och servera kaffe, då har de känt att de kom över 
”tröskeln” och  att det inte var så svårt att få be-
rätta om sin tro på Jesus. - Det var riktig roligt att 
få vara med!

Gå vidare med sina frågor. 
Många flyktingar har också besökt oss i bus-
sen och fått fika och samtala. Då har vi fått dela 
ut Nya Testamenten och Bibeldelar till dem på 
svenska eller på deras språk. (Vi har Bibeldelar på 
c:a 20 olika språk.) De har verkligen visat sin sto-
ra glädje och tacksamhet att få något att läsa på 
sitt språk! Vad händer efter vårt besök med kon-
takterna som vi har fått på en plats? Det är ju där 
det är så viktigt, att de lokala kyrkorna på platsen 
är med i arbetet med bussen. Vi har nu fått fle-
ra hälsningar efteråt, att besökare har fått hjälp 
att få gå vidare med sina frågor om den kristna 
tron. Då har vi fått se att Cafébussen fått vara det 
första steget, men att det inte stannar där, utan 
människorna har fått gå vidare in i en varm kris-
ten gemenskap.

Härjedalen.
I Härjedalen finns det stora behov av att männ-
iskor skall få höra Evangelium om Jesus! Under 
vecka 38, 18 – 24 september, då kommer Buss-
missionens vinröda Cafébuss att finnas på olika 
platser i Härjedalen, för att hjälpa Härjedalens 
Pingstförsamling att nå ut. Med i bussteamet 
kommer sångarparet Anita och Thomas Granath 
ifrån Uddevalla, som kommer att bjuda på härli-
ga sånger i och utanför bussen. På varje plats/ort 
kommer församlingsmedlemmar att få vara med 
och servera kaffe och samtala med besökarna. 
Detta för att satsningen skall få en lokal anknyt-
ning till församlingens arbete. 

Anita och Thomas Granath



Hållplatser 2016.
Följande Hållplatser har Cafébussen stannat till 
under 2016: Lekeryd, Skillingaryd, Uddevalla,  
Söderköping, Nykvarn, Rottne, Vrigstad, Oskars-
hamn, Sandhem, Åmål Bluesfestivalen, Emma-
bodafestivalen, Rättvik, Leksand, Djurås, Gagnef, 
Sågmyra, Gustafs, Säter, Hedemora, Eksjö stads-
fest, Adelövs marknad,  Bromölla, Karlshamns 
kulturnatt, Norrköping med Uppdraget 2016, 
Tingsryd, Ronneby, Högsby, Smögen, Kungs-
hamn, Mellerud, Bovallstrand, Hunnebostrand, 
Munkedal och Lysekil. På de olika platserna har 
det varit ett samarbete med de lokala försam-
lingarna. Vid några tillfällen så hade vi samarbe-
te med Missionsbåtarna Christina och Shalom, 
Pannkaks-kyrkan och Kristna MC-föreningar. 

Däck och bränsle.
Flera har frågat vad det kostar att köra och an-
vända bussen. Under våren behöver vi köpa in 2 
nya däck och de kostar c:a 6.000 / st med mon-
tering. Kanske kan du/ni vara med och hjälpa till 
med en gåva till de nya däcken. En tankning av 
diesel c:a 400 liter kostar c:a 5.500 kr. 

Evangeliet är gratis – men satsningen kostar 
pengar. Församlingen i Sveg står just nu i ett 
stort renoveringsarbete av sin kyrka och vän-
nerna är inte så många i församlingen. Därför 
kan de inte själva betala denna extrasatsningen 
med Cafébussen. Då vänder vi oss till Er, om ni 
vill vara med och hjälpa till med en  ekonomisk 
gåva, så att Evangelium skall få spridas i Härjeda-
len. Kostnaderna för Cafébussen med drivmedel 
och  bussteamet under de 10 dagarna / c:a 200 
mil med bussen, blir c:a 5.600:- kr. / dag. Tack för 
att Ni vill vara med och investera i Guds Rike i 
Härjedalen. Er gåva kan sättas in på Bussmissio-
nens  Bankgiro: 5736 – 0745  märk inbetalningen 
med: Härjedalen.

Följa med!
Vi vill inbjuda dig att vara med oss i vår och som-
mar att dela Evangeliet om Jesus, mitt ibland 
människor. Du kommer att få bo enkelt, hjälpa till 
praktiskt och få vara till välsignelse, få undervis-
ning i Guds Ord, växa som kristen i din tro och få 
en god gemenskap.  Välkommen att höra av dig, 
samt att du har en rekommendation ifrån din 
pastor eller ungdomsledare.  Följande platser be-
höver vi få hjälp med, Rabbalshede marknad (Ta-
nums kommun) 25 maj, Bluesfestivalen i Åmål 6 
– 9 juli, Emmaboda Festivalen 26 – 30 juli. 



Önskar du stödja arbetet ekono miskt? . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
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 

Be och ge!
När vi skall sammanfatta de 14 åren fylls vi av en stor tacksamhet och ödmjukhet att det finns personer och för-
samlingar som ber för oss, för utan förbön rullar Bussen inte en meter! Att det också finns församlingar, enskilda 
personer och företag som stöder Bussmissionens arbete ekonomiskt! Tack för att ni vill vara med i fortsättningen 
också! Medlemsavgiften för 2017 är 200.- kr.

Varma hälsningar ifrån styrelsen genom

Agneta och Ove Jonsson


