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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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Vi önskaren Fridfull  Jul och ett  Välsignat  nytt år 2014!
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Kristen TV – helt utan månadskostnad!

Ett fantastiskt år ligger nu snart bakom för oss i 
Bussmissionen. Vi har aldrig tidigare besökt så 
många olika platser som i år. Det har varit så roligt 
att få komma åter till en plats där flera känner igen 
oss, men också att få besöka helt nya platser och lära 
känna nya människor. Det vi har upplevt är att det 
finns en stor längtan i Sverige idag, efter att få upp-
täcka Gud och Jesus! 

När vi håller på en fredagskväll i november i Värnamo och 
städar bussen för att göra den klar att öppnas vid 22.00. 
Då knackar det på framdörren och utanför står det 5 unga 
grabbar och undrar, vad är detta för buss? Jag (Ove) får 
berätta för dem om vårt arbete och att vi kommer att 
öppna bussen om ca 60 minuter. Då säger en av dem, Jag 
vill ha något att tro på! Kan man få veta mer om Gud här 
i bussen? Ja, det går bra, vi kan berätta om Gud och Jesus 
här! Så säger han en gång till samma ord, trots att hans 
kamrater står nära honom: Jag vill ha något att tro på!

När vi vid 22.00 öppnar upp bussen, så kommer alla 
grabbarna in i bussen och får sitta ned, får fika och sam-
tala med några från oss i teamet. Innan de efter en god 
stund sedan vill gå, har de blivit erbjudna som en gåva ett 
Nya Testamente, och de tar det med sig. När de kommer 
ut på gatan visar de glada  sina Testamenten.

Tänk att det går mycket bra att träffa människor i Café-
bussen även när dagarna är  grå och mulna som nu i no-
vember och december. Vi har just nu avslutat en ”turné” 
med ”Julbussen” och på varje plats har vi fått samtala 
och dela ut Evangeliet till besökarna. Glädjande är att vi 
har fått dela ut Biblar på engelska, arabiska, polska och 
svenska. Men vi har också få se stor nöd bland flera av be-
sökarna, där livet har varit tufft för dem.  Då är det så bra 
att få arbeta med en kyrka på den orten som vi besöker, så 

att de kan fortsätta kontakten 
och hjälpa personerna som 
vill ha en fortsatt hjälp.

När vi besökte Alsterbro 
i Kalmar län, som var en 
ny plats för oss kommer 
det en man ca 35 år och 
tittar på bussen. Vi bju-
der in honom och han 
gör tecken mot örat 
och munnen med sin 
hand, att han var döv-
stum. När han kom-
mer in i bussen tittar 
han på bokhyllan 
där vi har många 
olika böcker/Biblar 
på olika språk. Agneta tar fram 
ett papper och penna till honom och boksta-
verar och försöker kommunicera med honom och frågar, 
från vilket land han kommer ifrån ? Han skriver Polen och 
då tar Agneta ner en Polsk Biker Bibel. Han blir så glad, 
hans ansikte lyser upp och han sätter sig ner och börjar 
läsa i den  i nästan en timma.

Sedan håller Agneta upp en plastmugg och en bulle 
och gör tecken på att han kan få kaffe. Han nickar ja, 
men när hon håller upp socker och mjölk rus-
kar han på huvudet. Han blev glad för kaffet 
och bullen och vill sedan ställa tillbaka Biker 
Bibeln i hyllan. Då tar Agneta den och över-
lämnar den till honom och gör ett tecken 
att han får den som gåva. Han ansikte ly-
ser upp och han går glad ut ur bussen 
med Biker Bibeln i handen.



Önskar du stödja arbete t  e k o n o m iskt? Välkommen  
med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745  

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@bussmission.se
Bussmissionen,  Box 129,  568 92 Skillingaryd 
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I Högsby kommer en ung mamma med sin dotter (ca 8 
år) från Syrien in i bussen. En av kvinnorna i församling-
en sätter sig ner längst bak i bussen och samtalar med 
henne på engelska. Då visar det sig, att de har nyss flytt 
ifrån kriget och kommit till Sverige/Malmö. Just denna 
dag skulle hon med buss,  till Högsby för ett samtal med 
Migrationsverket och hade en stund kvar på besöket i 
Högsby innan hon skulle resa åter på eftermiddagen till 
Malmö.  Hon tar fram sin mobiltelefon och visar bilder på 
kriget i Syrien, samt deras flykt med båten. 

Hon berättar att under båtresan dör hennes andra dot-
ter, bara två månader. Det var mycket sorg i hennes inre. 
När de nu skall gå ut ur bussen frågar Agneta henne om 
hon kan arabiska? Ja, blev hennes svar. Då får hon ett tes-
tamente på arabiska och hon blir så glad och lyfter upp 
det och tackar Gud högt. Hon berättar vidare att hon för 
någon natt sedan hade drömt om Jesus, och nu får hon 
läsa om Honom! 

En buss behöver också hållas i ordning och bakdörren 
började bli angripen av rost. Så det blev några eftermid-
dagar och kvällar i en verkstad i november, där vi fick 
svetsa dit nya järn och plåtar.

Tack för alla förböner och gåvor under 2013! Det värmer 
att ni alla är med och hjälper oss! Under hösten blev det 
extra stora utgifter med bl.a. fel på motorn, men vi har 
fått se hur ni är med och stöder arbetet. Tack för att du/
ni vill fortsätta att vara med 2014 och be för oss, för det 
är tufft många gånger på kvällarna och nätterna. Tack för 
att du även nästa år vill vara med stötta Bussmissionen  
ekonomiskt, din gåva gör att vi kan köra vidare. 

Varma hälsningar ifrån styrelsen  
genom Agneta och Ove Jonsson

Julbussen i Alvesta.

Marknaden i Sandhem.

Reparation av bakdörren.

Marknaden i Adelöv.


