
När människor inte kommer till oss i våra kyrkor kommer 
vi med en Cafébuss till dem! Vi vill finnas med på olika fes-
tivaler, marknader och torg, där vi bjuder på en enkel fika 
och samtalar. Det har varit så öppet denna sommar att få 
berätta om Jesus och vad Han kan göra i människors liv. 
Flera har börjat gråta i Cafébussen när vi har berättat om 
vad som sker när vi tror på Jesus!
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Åmål.

Mitt i juli blev det en ny plats och ny festival för oss, 

Bluesfestivalen i Åmål. Många olika möten med be-

sökare blev det, här är några av dem:

En man säger till mig fyra gånger under en av kväl-

larna att han är en sökare och vill ha ett annat liv. 

Jag frågar honom då, vad är det du söker?  Frid, 

glädje och trygghet, blev hans svar till mig. Jag be-

rättar för honom om att Jesus kan ge honom just 

detta som han söker.  Frågar honom efter ett tag, 

om jag får be en välsignelsebön över hans liv och 

det fick jag göra. Presenterar honom sedan för en 

av pastorerna i staden och vi fick inbjuda honom 

till en av kyrkorna som kan hjälpa honom vidare.

En man som har ett gatukök nära oss på Åmåls 

torg, säger spontant till oss; Vilken atmosfär det 

är här vid er buss, lugnt och rofyllt! En annan man 

som inte kunde sova så bra, fick förbön på fredags-

kvällen innan han skulle gå hem. När vi sedan träf-

fades på lördag förmiddag vid bussen, säger han 

spontant: Jag har sovit så bra i natt, så förbönen 

som jag fick i går kväll, den verkar ju ha gjort nytta!

Lennart Fjell, en av pastorerna i Åmål, berättar föl-

jande om vårt besök:

Cafébussen blev den perfekta reklampelaren för 

oss lokala församlingar att nå ut med Evangeliet 

till kringvandrande Bluesentusiaster under Åmåls 

Bluesfest.

Under Bluesfesten fylls Åmål till bredden av tusen-

tals bluesälskare från många länder, och vi som 

kyrkor vill självklart vara med att sprida evangeliet 

och Jesu kärlek till så många som möjligt. Med den 

stora Cafébussen på torget drogs många männis-

kors uppmärksamhet till oss och Bussmissionens 

team tillsammans med oss lokala församlingsmed-

lemmar fick många djupa andliga samtal som led-

de till tröst, uppmuntran och även frälsning! Tack 

Bussmissionen för att ni tog tid att hjälpa oss här 

i Åmål!

Skara och Falköping. 

I början av september hade vi den årliga 
samlingen, Uppdraget 2016 för personer 
som arbetar med olika redskap för att nå ut 
med Evangelium. I år var vi i Norrköping och 
i Agapeförsamlingen. En givande helg och 
det var extra roligt att vännerna i Lidköping 
vid Vänern har inspirerat nya städer/försam-
lingar att Gå ut. Så nu finns det Cafébussar-
bete i Skara och Falköping också! Tack och 
Lov! 

Under sommaren har vi fått dela ut flera 
hundra olika Nya Testamenten och Biblar till 
besökare som vill ha en Bibel.  Roligt är att 
se hur glada de blir över att få ett Nya Tes-
tamente eller en Bibel! C:a 70 muslimer har 
fått en DVD-film om Jesus på sitt språk.



Nöd.

Många av dem som kommer och vill ha en fika 
vid bussen mår bra och njuter av livet.  Men vi 
träffar även personer som mår mycket dåligt och 
det är stor nöd i deras liv. Unga tjejer/kvinnor 
som har skurit sig i sina armar och ben, som är 
ett rop på hjälp! Eller unga tjejer som är så fulla 
att de inte kan stå på sina ben, samt att de har 
spytt utanför bussen och i bussen.

- Kan jag får prata med dig, frågade en man mig 
utanför bussen, där vi håller på att ställa iordning 
bord och stolar för serveringen. Kan du vänta 2 mi-
nuter, frågar jag honom, ville bara få allt på plats.  - 
Jag vill samtala nu, blev hans svar till mig! Jag av-
bryter det jag har för handen och han säger direkt 
till mig, jag är i ett så stort mörker! Jag vill inte leva 
längre, jag vill inte ha ett sådant här liv som jag le-
ver nu!

Till det yttre hade han bra kläder och skor, men 
inom honom var det var stor nöd. Ett blandmiss-
bruk hade mannen, av alkohol och knark. Han be-
rättar vidare att han har bett till Gud om hjälp, böjt 

Korsvandring i Dalarna.
I augusti fick vi möjligheten att köra norrut till 
det vackra Dalarna och vara med när sångaren/
musikern Alf Lax gick med sitt Kors, igenom Da-
larna. På de olika platserna där Alf skulle komma, 
fanns vi med Cafébussen på en central plats, där 
vi bjöd på fika, sångstunder och sedan möten på 
kvällarna i kyrkor och kapell. En mycket givande 
resa, där vi fick lyfta fram Korset.

Ingvar Karlsson, pastor från Leksand, som hade 
planerat Korsvandringens väg, skriver följande 
om Bussmissionens medverkan. 

På nära håll hade jag under 10 dagar haft för-

månen att följa Bussmissionens arbete i Dalarna. 
Tillsammans med Korsvandraren Alf Lax så ar-
rangerade vi möten och sångstunder från Mora 
till Avesta. Bussen fungerade som Café, förböns-
plats och för djupare själavårdssamtal. Det fanns 
gott om Biblar på olika språk och annan evang-
elisationslitteratur i bussen, som har delats ut. 
Högtalaranläggning ställdes ut på alla platser 
tillsammans med fikabord och stolar.

Att få vara tillsammans med två så utpräglade 
Evangelister som Agneta och Ove, och se hur 
de delade Evangeliet med alla typer av männ-
iskor var både spännande och inspirerande. Flera 
fick förbön, några fick höra evangeliet för första 
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sina knän hemma och ropat till Gud. Men inget 
hade hjälpt! När jag hör hans nödrop så ber jag 
inom mig, att jag ska få säga de rätta orden. Vi sam-
talar vidare och så efter en stund frågar jag honom 
om jag får be en välsignelsebön över hans liv? Ja, 
det får du svarade han! Han tar tag i mina knäpp-
ta händer och kramar dem hårt, och efteråt tackar 
han för förbönen. En äldre kvinna i en av försam-
lingarna hade kommit nu och sätter sig bredvid ho-
nom och de börjar samtala lite. Jag sätter på musik 
och ur högtalarna kommer sången med Pelle Karls-
son, Han är min sång och min glädje…  Då började 
han att sjunga med, tillsammans med den äldre 
kvinnan. Så går det en stund och han säger till mig 
när han hade fått en kopp kaffe, nu känns det bätt-
re! Visar honom en mycket givande bok, Huliganen 
och den vill han ha. Efter en stund går han vidare...

Gång på gång har det hänt att vi har haft ungdo-
mar i bussen och vi har kommit in i djupa samtal 
om Jesus, och under tiden ringer deras kompisar 
och undrar när de kommer ut till dem. Då har de 
inte svarat på mobilerna, för de vill inte bli störda i 
samtalet som vi haft. 



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 

Ber och ger.

Då och då träffar vi er, som säger de varma orden till 
oss: Jag ber för er i Bussmissionen varje dag! Vilken ri-
kedom och tillgång det är att i livet få ha förebedjare! 
Vi är så glada och tacksamma för alla era förböner för 
arbetet! Det är guld värt!

Evangeliet är gratis, men att köra ut med bussen kos-
tar pengar. Tack för att du vill fortsätta och stödja 
Bussmissionens arbete med gåvor! Du behövs! Så 
önskar vi dig, en Välsignad höst! 

Varma hösthälsningar från Bussmissionens styrelse 
genom,

Agneta och Ove Jonsson

Karin och Rickard sjunger 
i Bromölla

Vrigstad marknad

Adelövs marknad

Emmaboda

gången, andra kom av nyfikenhet och ville samtala i 
andliga frågor.

I Apostlagärningarna kap.18 står det om Priscilla och 
Aquila hur de tog Apollos till sig och undervisade 
honom grundligare i Herrens väg. Hur många paret 
Jonsson har tagit till sig och ägnat både tid och kraft 
till är det bara Himlen som känner till.

Att Ove själv ringde och frågade om de fick haka på 
när Alf Lax skulle gå med sitt Kors gör också att jag 
känner en djup tacksamhet till både Gud och Buss-
missionen för deras engagemang. Hoppas verkligen 
att församlingarna runt om i Sverige förstår och bidrar 
till denna fantastisk missionsgärning som paret Jons-
son får utföra. Vill önska Bussmissionen Agneta och 
Ove Jonsson allt gott i fortsättningen med Guds ord 
i 2 Kor.2:14-15


