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Välkommentill vår NYA BUTIK påJärnvägsg. 14!

• Nya framdäck!

• Tuffa nätter, droger och alkohol,
 fick Välsignelse – är nu frälst och 
 bevarad!

• Uppdraget 2017 i Linköping.

• Ny plats – Rabbalshede marknad.

• Midsommarafton i Leksand.

• Konfirmanderna.

• Resor med Cafébussen.

Läs om följande



Falun
Händer det något när ni är ute med Cafébussen, 
får ni kontakt med besökarna? Är besökarna öpp-
na och vill veta något om den Kristna tron? Det 
är frågor som vi har fått många gånger. Och visst 
är det otroligt öppet att få berätta om sin Kristna 
tro för besökarna, de vill verkligen veta mer! Men 
visst undrar vi själva, vad som händer när vi har 
åkt ifrån platsen som vi har besökt. Speciellt när 
det är kväll och natt och det kan vara stökigt och 
då fylla och droger är med i bilden. 

Till hösten är det 8 år sedan vi var med Cafébus-
sen på Stora torget, i Falun och det var Alla Hel-
gona helgen.  Det var en tuff helg, flera av de som 
kom in i bussen var så påverkade av droger och 
alkohol.  Och vi har tänkt flera gånger, vad gav 
det besöket? Nu under våren fick vi en hälsning 
ifrån Falun, att en av de unga männen som kom 
in i bussen, fick kaffe och en bulle, samt ett sam-
tal med någon av oss.  När mannen skulle gå ut, 
säger någon,   Gud Välsigna dig och lägger sin 
hand på hans axel. Nu efteråt säger mannen, trots 
att han då var drogpåverkad, att det var då, som 
den första ”pusselbiten” kom in i hans liv. Senare 
kom han till tro och blev frälst och döpt i vatten 
och tillhör nu en församling. Om ni visste vad vi 
blev glada för den hälsningen ifrån Dalarna! 

Samlingen Uppdraget 2017 – om att dela med 
sig av sin tro i vardagen, blir i Linköping i Öster-

götland helgen 9 – 10 september. För mer in-
formation och anmälan, kontakta  Nils-Olof Ed-
ström,  33nils.olof.edstrom@gmail.com 076 – 645 
50  Välkommen med, att bli inspirerad!

Konfirmander
Under våren fick vi en inbjudan från Sv. Kyrkan i 
Hunnebostrand, att medverka på en samling för 
konfirmander. Först hade de sin undervisning i 
kyrkan, men sedan hade vi en god samling i bus-
sen och bjöd på fika och Livsberättelser om vad 
som händer när Jesus får leda oss.

Rabbalshede
En ny plats för oss var Rabbalshede marknad i 
norra Bohuslän, på Kristi Himmelsfärdsdag. Top-
penväder och mycket folk, samt en bra plats för 
oss. Det är alltid roligt med ”levande” musik, och 
en grupp ifrån Blåsorkestern Korstecknet med-



verkade, samt Anita och Thomas Granath ifrån 
Uddevalla. Flera djupa samtal blev det mellan 
borden, samt många som tog med sig Bibelord 
och Nya Testamenten.

Smögen
Många studenter kommer till Smögen för att fira. 
Där fick vi ha bussen öppen under kvällen och 
bjuda på fika och samtala. Vad skönt att ni finns 
med här, var det flera ungdomar som sa. Några 
raggare som körde runt på ön, stannade till och 
blev glada över MotorBiblarna som de fick.

Midsommarafton
Vi fick en inbjudan ifrån Kyrkorna i Leksand, Sil-

Sist skrev vi om behovet av två nya framdäck och tack för gåvor till detta. Nu har vi köpt 2 däck och nu har vi 8 
mycket bra däck på bussen! 

jansnäs och Insjön om att vara med på Midsom-
maraftonen i Leksand. Många tusen var samlade 
där i ”Gropen” för att fira midsommar. Alldeles 
nära Gropen fick vi en toppenbra plats för vår 
Cafébuss, och där var också ”Pannkakskyrkan” 
och bjöd på pannkakor. Många kom och ville 
fika, men mitt i vimlet önskade människor att få 
förbön för olika behov. Utanför bussen fick en 
man samtala och berätta om sitt liv. Sedan ville 
han ta emot Jesus i sitt liv och  bli frälst!  En kon-
takt som sedan gick vidare till kyrkorna.

Tack för era förböner för oss, det betyder så 
mycket! Tack också att ni vill vara med och stödja 
arbetet med ekonomiska gåvor, se resorna ned-
an. Allt kostar, men om vi hjälps åt så går det ! 



Resor med Cafébussen 

28 juni – 2 juli  Kalles Kaviar Cup Sotenäs 

6 – 9 juli   Åmål Blusfestival

26 – 30 juli   Emmabodafestivalen 

11 – 13 augusti   Tranås 

16 augusti  Besiktning av bussen. 

25 – 27 augusti   Eksjö Stadsfest

31 augusti – 2 september   Katrineholm

7 september   Adelövs marknad 

 9 – 10   Linköping   UPPDRAGET 2017

17 september resa till Dalarna och Härjedalen. 

18 september Sågmyra Frikyrka Missionsmöte 

18.00 sång och musik av Anita och Thomas 

Granath.

19 – 24 september   olika platser i Härjedalen 

med sång och musik av Anita och Thomas 

Granath.

19 / 9   Vemdalen

20 / 9   Hede

21 / 9   Funäsdalen

22 / 9   Lofsdalen

23 / 9   Lillhärdal

24 / 9   Sveg

28 september Uddevalla Pingstkyrkan

5 oktober   Bönedag i Sävedalen Vallhamrakyr-

kan

7 – 8 oktober   Karlshamn / Kulturnatt

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 

En Välsignad sommar,  önskar vi ifrån Bussmissionens 
styrelse genom

Agneta och Ove Jonsson
Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad AB, Fordonsvägen 8, 553 02 Jönköping, 036-36 90 30

Välkommen på öppet hus lördag 17 maj 10-16!

Skeppsbrons 30 år 1984–2014 • Miljösäker service för tunga fordon  
• Boka din tvätt på 036-712 220

 

www.skeppsbrons.se

Lite snack och mycket verkstad!

Göteborg Arendalsvägen 23
Tel. 031-54 00 70 Jönköping Fordonsvägen 8

Tel. 036-36 90 30

Anita och Thomas Granath


