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Bibelbord
När vi möter olika besökare till Cafébussen och får ett 
bra samtal, brukar vi fråga personen om den tycker 
om att läsa? Är svaret ja, brukar vi fråga om vi får läm-
na en gåva. Då brukar vi ge en Bibel / Nya Testamente, 
som finns med i  bussen. Där finns Biblar för olika mål-
grupper, som te.x. Biker- Bröllop- Motor- Båt- Kvinno- 
Metal- Brandmanna- Street- Trucker- Fotbolls- Vård- 
Polis- Alpha- Festival- och Seglar-Bibeln. Det är intres-
sant att se hur glad personen blir, över att få en Bibel i 
just sitt intresse. 

Fotbolls-Bibeln
På en plats kom det in många som ville fika och samta-
la. Efter en stund där på eftermiddagen kom ett myck-
et finklätt par i ca 75-årsåldern in i bussen. De önskar 
inget kaffe då de skulle på en fest, men var nyfikna på 
bussen. När kvinnan får se ”Fotbolls-Bibeln” frågar hon 
vad det var. Jag berättar att det var nya Testamentet, 
samt livsberättelser ifrån människor som tycker om 
fotboll.   Då säger hon spontant, då skulle min man be-
höva en sådan, för han har varit fotbollstränare i 35 år! 
Där fick vi överlämna Fotbolls-Bibeln till mannen och 
han blev så glad och säger: ”Den skall jag läsa!”

På en annan plats kom en man c:a 60 år och började 
samtala med mig också om just Fotbolls-Bibeln som 
låg på ett bord. Då frågade jag honom, har du börjat 
att läsa i Fotbolls-Bibeln som du fick? Ja, det har jag 
gjort, men det är svårt med alla namnen i början! Då 
hade han börjat att läsa i Matteus Evangeliet och i för-
sta kapitlet,  där är det många släktnamn! Då gav jag 
honom tipset att börja läsa i det andra Evangeliet, Mar-
kus. Där händer det mer saker om Jesus, berättade jag 
för honom. Tack för tipset sa han, då skall jag läsa där!

15.000 Biblar
Under de 16 åren som föreningen Bussmissionen har 
funnits, har vi  tillsammans med andra medarbetare 
fått dela ut över 15.000 Biblar / Nya Testamenten. Det 
ser vi som en viktig uppgift, att idag få dela ut Guds 
Ord och vi märker att många blir glada över sin Bibel 
som de får.

Vi har också små ”Bibelkort” storlek som ett visitkort, 
i en korg som vi delar ut. Det är många olika Bibelord 
som är i den korgen och intressant är att se hur vi fått 

uppleva att besökaren, fått det ”rätta” Bibelkortet till 
sig. 

Hon var c:a 40 år och får syn på korgen med Bibelkor-
ten och frågar vad är detta? Vi förklarar för henne att 
det var Bibelord. Hon stoppar ner sin hand och tar upp 
ett kort och börjar läsa. Då kommer tårarna över hen-
nes kinder, och så säger hon högt: Det kan inte vara 
sant, det är samma Bibelord som mor sände med mig 
när jag flyttade hemifrån som 17- åring!

Han var MC-förare och hade just nu parkerat sin stora 
MC nära Cafébussen. Han såg tuff ut, när han kom i sin 
skinnväst. Då får han syn på korgen med Bibelorden 
och frågar vad det var. Berättade då, vad det var för 
honom och han tar upp ett kort och läser tyst för sig 
själv. Du säger han, det var riktigt bra! Får jag behålla 
det? Ja, blev mitt svar! Tack, svarade han, då skall jag 
lägga det närmast hjärtat. Han stoppar ner det i sin 
skinnväst vänstra ficka och går vidare på festivalen. 

Hälsningar till oss!
Så här har några olika ungdomar under åren skrivit till 
oss, efter fikabesök i Cafébussen och att de har fått en 
Bibel. 

Q Hej kära Buss-kompisar! Jag har läst i min Bibel lite,
 väldigt intressant! Skulle vilja prata med någon
 kristen om saker jag undrar över. Finns någon av
 er i min närhet, eller vet Ni någon församling i
 Sundsvalls-trakten som är bra?

Q Hej! Tack så mycket för Bibeln jag fick av er!
 Schysst! Ju mer man läser, desto bättre blir det.
 Tack så mycket och hoppas vi ses igen!

Q Hej! Nu har jag läst alla Evangelium, i Bibeln jag
 fick. Det känns som att jag vill gå vidare, men hur?
 Känner inga kristna och kyrkan här är rätt off. Vad
 tycker ni jag skall göra?

Q Tack för Bibeln! Ska man läsa allt i Bibeln, eller nåt
 speciellt typ? 

Q Tack för Biblarna, har börjat läsa och ska fortsätta....
 Tack för att Ni finns! 



Sent en kväll satt detta par utanför bussen och fikade. 
Så säger mannen, kan du inte komma och sätta dig 
med oss, vi vill samtala med dig! Och det gjorde jag 
gärna. De hade många frågor om kristen tro och om 
Cafébussens arbete. Mannen kom ifrån något Afri-
kanskt land och var muslim. Kvinnan var ifrån Sverige 
och var en sökare. De hade varit vid vårt ”Bokbord” 
och fått med sig Bröllops-Bibeln och några små Bi-
belkort ur korgen. De läste aldrig högt för mig vad de 
hade fått för Bibelord, men sa, att det var precis de 
orden, som de just nu behövde. Så fick jag berätta för 
dem om vad tron på Jesus kan betyda och vad vi har 
upplevt. Då säger de spontant när de skall gå, ni har 
verkligen änglar med er!

Tack för era förböner och gåvor till Bussmissionen, 
som gör det möjligt för oss att få dela ut Guds Ord. Vi 
tror på, att det finns en kraft i Bibeln, att människor 
som läser Ordet blir förvandlade.  Nu har vi fred och 

frihet i vårt land att få dela ut Biblar! Det är ingen som 
hindrar oss, utan vi har en öppenhet och en Andlig 
hunger finns i Sverige! Jesus säger i Joh. 9: 4, Så länge 
dagen varar, måste vi göra Hans gärningar som har sänt 
mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. 

Inte en slump
Nu planerar vi för våren och sommarens resor och vi 
ber, att få vara på rätt plats i rätt tid. Ibland kan det se 
ut som någon sa, det är ju en slump att ni var här just 
idag med Cafébussen på vårt torg. Men vi ”tror” inte 
på slumpen, utan på en Gud som ser och vill hjälpa 
oss människor mitt i vardagen. 

Några dagar före Jul, var vi på ett torg och där var 
många människor i rörelse. Då kommer en man c:a 45 
år in i bussen. Han ville inte ha något fika, men var så 
intresserad, hur blir jag en kristen? Han hade ifrån sitt 
kontorsfönster sett Cafébussen. När han skulle gå och 
åka hem, tänkte han, jag skall gå in och samtala med 
dem. Så blev det, vi fick ett djupt samtal och fick be-
rätta för honom, om Livet tillsammans med Jesus. Inn-
an han går fick han med sig ett Nya Testamente och 
ett litet häfte som förklarar vad det är att bli en kristen, 
samt mitt telefonnummer och mail adress. Roligt var 
att sångarna och musikerna Alf Lax, Alingsås och Tho-
mas Granath, Uddevalla medverkade med sång och 
musik i bussen. 



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 

Årsmöte 2019
Vi vill inbjuda dig/er till Bussmissionens årsmöte, som blir 
lördagen den 16 mars kl. 16.00 i Pingstkyrkan Brattgatan 1, 
Uddevalla.
Kl. 18.00 kommer vi att ha ett Cafémöte, också i Pingstkyr-
kan Uddevalla med sång av Anita & Thomas Granath. För 
serveringens skull, är vi tacksamma att du/ni anmäler er till 
oss:  073 – 99 77 600

Varmt välkomna!
Tack för att Du vill vara med och be för oss och för Din gåva! 
Det betyder så mycket att Ni finns med. Tillsammans kan vi 
göra detta!
Många varma hälsningar ifrån Bussmissionens styrelse genom 
Agneta och Ove Jonsson

Alf Lax, Morgan Olofsson och Ove Jonsson i Emmaboda

Thomas Granath i Lysekil


