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• Jag har allt av det materiella i livet, 
 men jag har inte Livet!

• Tårtfest  på torget i Åmål!

• Tack för att ni inte ligger och sover utan
 finns här för oss på nätterna!

• 600 MotorBiblar blev utdelade under 
 dagen och kvällen! 

• Nya platser: Tranås och Katrineholm, 
 samt Härjedalen

• Bussen fungera som ett Café , bibliotek,
 själavårdscenter och Gudstjänstlokal.

• Besiktningspapperna blanka och då är
 bussen 31 år gammal!

Läs om följande

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



En spännande sommar ligger nu bakom för oss 
i Bussmissionen, där det har blivit många olika 
möten med nya människor. Den ena platsen är 
inte lik den andra och den ena människan är inte 
lik den andra. Det är detta som gör det så spän-
nande att möta människor. 

Åter igen, har vi fått se att det är en stor andlig 
längtan efter något annat att leva för. Som en 
man c:a 50 år, sa till mig halv två på natten vid 
bussen: Jag har allt av det materiella i livet, men 
jag har inte Livet! Jag vill inte leva så här längre, 
och så säger han två gånger, jag är en sökare! I 
slutet av vårt samtal där på natten, får jag berät-
ta för honom om min tro på Jesus. När han skall 
gå vidare hem, så ger han mig en stor kram som 
tack och jag får önska honom Guds Välsignelse. 

Det finns mycket att berätta för dig från somma-
ren, men här kommer några rader ifrån några av 
de platser vi har varit på...

Åmål – Bluesfestivalen
För andra året fick vi ställa upp Cafébussen på 
torget i Åmål. Kyrkorna i Åmål hade gjort iord-
ning en scen vid bussen och därifrån hördes sång 
och musik vid flera tillfällen. Roligt att flera som vi 
träffade förra året, kom åter och ville fika, lyssna 
på bra musik, samt samtala och veta mer om den 

kristna tron. Underbart var att några ville ta emot 
Jesus i sina liv och bli frälsta! På söndagen var det 
”tårtfest” innan Gudstjänsten på torget. Det blev 
en uppskattad Gudstjänst med ”starka” Livsbe-
rättelser av personer ifrån Åmål.

Emmaboda Festivalen
För 6:e året var det dags att köra till Emmaboda 
igen och vara med på Festivalen. C:a 10.000 ung-
domar var där och flera kände igen oss och vi-
sade sin tacksamhet att vi var där igen. Som en 
ung man sa på natten till oss;  Tack för att ni inte 
ligger och sover utan finns här för oss! En av vak-
terna kom och tackade att vi var där. Ni behövs 
vara med här, sa vakten! Tyvärr är det mycket av 
droger med på festivalen. Polisen gjorde stora 
beslag av knark. Men, då är det viktigt att Evang-
eliet finns med där. Nytt för i år var att tre av oss 
i teamet fick ett inträdesband och kunde vara 
med och ”vandra” inne på festivalområdet. Sång-
aren/Evangelisten Alf Lax var också med oss och 
medverkade med sång och musik vid Cafébus-
sen på torget. Det var mycket uppskattat och Alf 
fick också ge sitt vittnesbörd till ungdomarna.



Tranås 

En ny plats var Tranås där det var en stor Crusing 
med stora Amerikanska bilar. Brunnsparkskyrkan 
hade inbjudit oss och de hade förberett sig väl. 
600 MotorBiblar blev utdelade under dagen och 
kvällen! På sin stora parkeringsplats utanför kyr-
kan var vi med bussen, fikatält och grill. Sång och 
musik vid olika tillfällen från scenen var det av 
”Lindbergarna” och Uffe Christiansson.

Katrineholm
100 år fyllde staden Katrineholm i år och kyr-
korna ville vara med på torget där vi hade Café-
bussen under tre dagar. Över 40 olika Biblar blev 
utdelade och några kom åter och tackade för 
Biblarna. En del ville börja en Alpha kurs, grund-
kurs för kristen tro, som kyrkorna skulle starta till 
hösten.  En man som gick och väntade på att tå-
get skulle komma, kom in i bussen och fick fika. 
Vi började samtala om Smögen och sedan kom 
vi in på den kristna tron. Han ville verkligen veta 
mer, så han skulle ta reda på vad kyrkorna hade i 
sin hemstad.

Adelövs marknad
Det är alltid roligt med marknader, det är folkligt! 
Så även på Adelövs marknad, där vi har varit flera 
år nu med Pingstförsamlingen. Nytt för i år var 
att Anita och Thomas Granath var med och bjöd 
på sång och musik flera gånger under marknads-
dagen. Många stannade upp och lyssnade samt 
fick ett Bibelord eller ett Nya Testamente med sig 
hem.

Härjdealen
En helt ny resa för oss var det till det vackra Här-
jedalen, för att hjälpa de kristna att synas och 
komma ut med det Glada Budskapet på följande 
platser, Vemdalen, Hede, Funäsdalen, Lofsdalen, 
Lillhärdal och Sveg. Under 9 dagar var vi på resa 
och körde 191 mil. Det blev inte de stora sam-
lingarna, då samhällena inte är så stora, men det 

blev STORA möten, för de enskilda personerna. 
Vi som åkte med blev också berörda av de stora 
behoven. Vi är också tacksamma för att allt gått 
bra och bussen har fungerat så bra! Så här skriver 
pastor Lars-Ivar Nilsson från Sveg om vårt besök 
på nästa sida. 

Ber och ger
Tack åter igen för era förböner, det är så viktigt! 
Det fungerar inte att köra bussen utan era för-
böner! Tack också för ekonomisk hjälp, din gåva 
behövs även i framtiden! Tack alla ni som gav en 
extra gåva till satsningen för  Härjedalen!

Härjedalsteamet vid björnen i Sveg.

Stugmöte.



     Tack till Bussmissionen och hela teamet!
När Missionsbussen anlände till Härjedalen den 19 september blev det inledningen till en mycket viktig och välsignad vecka. Vilken buss! Vilket team! Vilken stämning och vilken glädje!

Bussen som ju är ett mobilt evangelisationscenter fungerade alldeles ypperligt! Bussen placerades på sex olika platser under veckan och på alla platserna fungerade den som café , biblio-tek, själavårdscenter och gudstjänstlokal.
Teamet på sex personer förkroppsligade evangeliets glädje, frid och hopp. Målmedvetet och med stor iver och entusiasm ledde spontana kontakter till djupa samtal och viktiga ställ-ningstaganden. Den ovanligt fina sången och musiken båda utanför och i bussen blev en attraktion som många inte kunde få nog av.

Tack Agneta och Ove Jonsson, Anita och Thomas Granath och Yvonne och Curt Karlsson för er osjälviska och hängivna in-sats!

Härjedalen väntar på ert nästa besök!
Lars-Ivar Nilsson pastor i Härjedalens Pingstförsamling

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 

15 år
Nästa år  2018, fyller Bussmissionen 15 år.  
Om det kommer det mer information i 
nästa Nyhetsbrev – Hållplatsen 4. 

Varma hösthälsningar från Bussmissionens 
styrelse genom,

Agneta och Ove Jonsson

Besiktningen
I augusti var det dags för den årliga besiktningen 
av Cafébussen. När man är på väg med bussen så 
känns det alltid lite extra i hjärtat när man kör in 
till besiktningen! Men vi tackar Herren för att be-
siktningen finns, för de kan upptäcka saker man 
inte hade tänkt på. Vi är så glada och tacksamma 
att det även i år inte var en enda sak, som de an-
märkte på.  Så två år i rad, var Besiktningspapper-
na blanka och då är bussen 31 år gammal!

På plats i Funäsdalen.


