
Kristen TV - helt utan månadskostnad!

Nykvarn:

Nu skall du/ni få ta del av och läsa hur det var i april 

när vi var med Cafébussen i Nykvarn, inte långt 

ifrån Södertälje. Så här skriver Bo Carlsson, medar-

betare i planteringsteamet.

Cafébussen från Bussmissionen var på återbesök 

i Nykvarn sista helgen i april. Det var nästan ett 

år sedan sist och det var intressant att se hur ett 

visst igenkännande, kunde lysa upp en del ansik-

ten. ”Hur ofta är ni här?” ”Är ni här igen!”  Hela det 

gångna året har det handlat om att bli mer och 

mer synlig och igenkänd för det kristna nätverk 

som jobbar på att plantera församling i Nykvarn. Vi 

har under året försökt att bearbeta de kontakter vi 

fick när Cafébussen var här sist och nu har några 

nya namn lagts till listan.

Gå ut missions pionjärteamare från församlings-

planteringar i Söderköping och Norrköping gjorde 

en fin insats. Flera gånger satt grupper av ungdo-

mar från Nykvarn inne i bussen och lyssnade på 

vittnesbörd och ställde frågor. Ungdomar i Ny-

kvarn är inte fördomsfulla utan hel-öppna för den 

berättelse de möter ifrån oss som tror på en levan-

de Jesus. 
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Glad Sommar!
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Ett stort tack för ditt/ert stöd för oss i 

Bussmissionen, för förbön och ekono-

misk hjälp! Vi är ju inne i ett lagarbete, 

där alla olika uppgifter behövs! 
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Vi tackar Gud för alla som fick med sig Biblar/Nya 

Testamenten och församlings-information. Den 

gamle MC-fantasten som fick en Biker Bibel och 

gav oss telefonnummer för när frun vill på guds-

tjänst är det bara att följa med. Kvinnan som blev 

så glad över att höra att det fanns en kristen ge-

menskap att besöka. Mannen som jobbade på ICA 

och gärna ville bli inbjuden till våra möten och 

inte minst musikern som kom för ”att fira” att det 

var när Cafébussen var här förra året som han bör-

jade sin vandring närmare Jesus, skriver Bo Carls-

son

Inte för många:

- Ja, det är detta som är vår stora önskan, att de 

kontakter som blir när vi kommer med bussen 

skall få bli djupare och få växa. Att församlingarna 

skall få glädje och nytta när vi kommer och att det 

blir en långsiktigt och målmedvetet satsning. Vi 

brukar be den bönen, Herre låt det inte komma för 

många! Utan att vi hinner samtala med besökarna 

som kommer! Så poängen är inte att servera 253 

koppar kaffe en dag, utan får vi servera två koppar 

och få samtala med de två personerna är vi glada. 

Av nåd har vi fått se några som vill ta steget och 

bli frälsta, samt någon som vill gå vidare och bli 

döpt i vatten, som ett tecken på att man vill gå vi-

dare på den Kristna vägen.

Blues-Festival och Emmabodafestivalen:

Vill du vara med i sommar på någon festival? Vi 

kommer bland annat att vara på en ny plats för 

oss, en Blues-Festival i Åmål i Dalsland, 8 – 10 juli 

och sedan flera år tillbaka, är vi på Emmabodafes-

tivalen i Småland, 27 – 31 juli. Mycket folk är i rö-

relse både dagar, kvällar och nätter. Vi kommer att 

få enkelt logi, oftast på golv i någon kyrka, så tag 

med liggunderlag och sovsäck. Härlig gemenskap, 

goda stunder av bön och Guds Ord. Men också att 

få möta nöden i vårt samhälle idag!  Kanske kän-

ner du att du  inte kan vara med så mycket ute på 

stan, men kanske kan du hjälpa till i köket med 

lunchen? Alla behövs! Anmälan till Åmål, kontakta 

Ove Jonsson 073 – 9977600 och anmälan till Em-

mabodafestivalen, kontakta David Sundell 073 – 

0432029.

Uppdraget 2016:

Vi vill också påminna dig om vår samling i höst, 

för människor som arbetar med olika redskap att 

nå ut med Evangelium. Uppdraget 2016, som blir 

den 9 – 11 september i Agapeförsamlingen i Norr-

köping. Mer information finns på www.uppdra-

get2016.se 

Tack för att du/ni vill fortsätta stödja Bussmissio-

nens arbete med förbön och gåvor! Så önskar vi 

dig/er en välsignad sommar!

För Bussmissionens styrelse, genom

Agneta och Ove Jonsson

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
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