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Fridfull Julhögtid och ett Välsignat nytt 2019!  
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•  Julbussen
• En person
• 11 år

Läs om följande

Julbussen i Kungshamn

Solceller för hus och ladugård!
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



Ordförande har ordet
Här kommer varma hälsningar från oss i Bussmissio-
nen och först är det vår ordförande Mikael Bringestam 
som har ordet.

För några år sedan var jag inbjuden att medverka i 
ett program i Kanal 10. Det var vittnesbörd från olika 
arbeten i Sverige och jag skulle få berätta om vårt ar-
bete med Street Church i Värnamo. Detta var innan jag 
var med i Bussmissionen.

Övrig deltagare (om jag minns rätt) var en man som 
arbetade med muslimer i Malmö, en flicka med tydliga 
drömmar, samt Agneta och Ove från Bussmissionen. 
Jag skulle medverka sist och allteftersom jag hörde de 
andras oerhört starka vittnesbörd kände jag mer och 
mer att ”vad gör jag här?” Vi hade evangeliserat varan-
nan helgkväll i några år i Värnamo och även om vi inte 
måste redovisa resultat (det har Herren i sin hand tack 
och lov) så tyckte inte jag att vi hade upplevt något 
värt att berätta om i tv.

Men då sa min vän Johan, som också var med, att det 
är ett vittnesbörd i sig att vi troget fortsätter arbetet 
med att nå människor med evangelium trots att vi 
kanske inte ser den frukten som vi så gärna vill se. Om 
tittarna, som säkert själva arbetat för Guds rike, enbart 
fick höra mäktiga vittnesbörd så tror man kanske att 
det är något fel på mig själv eftersom inte jag upple-
ver det som ”dom” upplever. ALLA människor behövs 
i Guds stora familj och ingen är förmer än någon an-
nan. Att Agneta och Ove kan berätta om mäktiga sa-
ker som dom har fått uppleva med bussen beror inte 
på att dom är ”speciellt utvalda.” Det enda dom har 
gjort är att ställa sig till Herrens förfogande och i den 
tjänsten får dom också se Guds rike bryta fram.

Jag vill Tacka dig som har stått med i Bussmissionens 
arbete under det gångna året. Genom bön, medver-
kan i bussen eller ekonomiskt stöd så har du också 
ställt dig till Herrens förfogande. Tillsammans har vi 
genom Guds nåd kunnat köra bussen ännu ett år och 
nu ligger Julbussen framför oss som en sista satsning 
för detta året.

Jag hoppas verkligen att vi kan hjälpas åt det kom-
mande året och jag vill verkligen uppmana/utmana 
dig att ta chansen och faktiskt åka med i bussen och 
tjäna Herren ute på fältet på en eller flera kommande 
satsningar.

Med en önskan om sann Julefrid!
Ordförande Mikael Bringestam

En person!
Några av platserna vi besöker är inte så ”stora” när 
det gäller befolkningen. Men tänker på att det står i 
Evangelierna att Jesus besökte också ”byarna” där det 
inte alltid var de stora skarorna. Men det var männ-
iskor där som behöver få höra Evangeliet – det glada 
Budskapet. Där har Jesus blivit ett stort föredöme, 
när man läser om bl.a. samtalet som Jesus har med 

    Julbussen rullar igen!
Säten har nu tagits bort och in har hyllor monterats i Bussmissionens vinröda Café-buss, detta för att ge plats åt böcker, CD, ka-lendrar och Julkort med ett Kristet budskap. Så här i slutet av november får bussen nytt namn, till ”Julbussen.” Utanför bussen ström-mar Julmusik ur högtalarna och marschaller-na är tända och lyser upp i mörkret. Många människor stannar till och undrar vad som är på gång, en stor buss på torget eller ut-anför affären i samhället. Flera passar på att gå vidare med sin nyfikenhet och stiger in i Julbussen och möts av den goda värmen och att de blir bjudna på Adventskaffe med gott fika.  Följande platser får besök nu i Advents-tid:

29 nov.  Hällevadsholm
30 nov.  Kungshamn
 1 dec.  Smögen
 2 dec.  Uddevalla
 5 dec.  Sandhem
 6 dec.  Tannåker
 7 dec.  Högsby
 8 dec.  Emmaboda
 9 dec.  Rottne
12 dec.  Tanum
13 dec.  Hunnebostrand
14 dec.  Munkedal
15 dec.  Lysekil



Smögen – Uppdraget 2018
Helgen med samlingen Uppdraget 2018 i slutet av ok-
tober blev mycket lyckad. Vi var närmare 40 deltagare 
och av dem var 8 personer ifrån Norge som träffades 
i Missionskyrkan på Smögen. Det var människor som 
använder olika redskap för att berätta om sin tro på 
Jesus, ute i någon hamn, på festivaler, marknader och 
gator. Det var mycket god och inspirerande undervis-
ning, samt delgivning och samtal i smågrupper. Flera 
av deltagarna har efteråt tackat för att samlingarna 
blev så bra. Nästa år inbjuder vännerna i Falköping till 
Uppdraget 2019, 18 – 20 oktober i Pingstkyrkan Falkö-
ping.  

11 år
För 11:e året var vi med på Kulturnatten i Karlshamn 
på torget. Detta att få återkomma till en plats år efter 
år skapar goda kontakter. I år var det toppenväder och 
många Karlshamnsbor tog tillfället att gå ut på stan 
och titta på vad som visades. Där på torget fanns vi 
med ifrån Pingstförsamlingen, med en hoppborg för 
barnen, samt ansiktsmålning. Många barn ville vara 
med och då stannade familjerna upp och vi fick till-
fälle att bjuda på fika och samtala. Tänker på mannen 
som har sett bussen i många år, men som inte hade 
”vågat” gå in i bussen tidigare. Men detta året kom 
han in i bussen och tog en fika.  Han vill gärna se vad 
vi har för böcker i hyllorna. Han ser noga på alla Biblar-
na som vi har och vi erbjuder honom att ta med sig en 
av dem hem.

Nicodemus i Johannes evangeliet kap.3. Där säger 
Jesus i vers 16 de ord som har blivit de mest citerade 
och spridda orden ut över vår jord. Detta säger Jesus på 
natten till en person! Han kunde ju ha tänkt, detta skall 
jag spara tills det är många tusen människor som lyss-
nar på mig! Men Jesus säger detta till en enda person 
på natten. Det visar Jesu omsorg om en människa! Där-
för finns det inga stora och små möten med människor, 
utan alla möten är stora! 

Sedan är det intressant att få vara med i ett mindre 
sammanhang, för det blir ett samtal i samhället att det 
står en buss parkerad vid affären och man får gratis 
fika. Det har aldrig hänt tidigare, så det blir ett sam-
talsämne!

Detta vi nu skriver om hände på en av platserna som 
vi just nu har besökt med Julbussen. Det blev inte de 
stora skarorna som kom in i bussen. Men de som kom 
in var verkligen ”sända / dragna” till bussen. 

Två olika unga män i ca 25 års åldern kom, den första 
mannen var så öppen och intresserad! Det blev ett 
samtal på ca 25 minuter. Han ville också ta med sig sin 
mamma och komma till bussen när vi var i närheten. 

Den andre var så öppen, så i över 1 1/2 timma sam-
talades vi vid. Han ville verkligen veta vad jag trodde 
på! Där fick jag av nåd berätta för honom om hur jag 
blev frälst som 17 åring. Han hade lagt märke till bus-
sen och tänkte för sig själv, att står bussen kvar när jag 
går tillbaka, då skall jag gå in i den.

Så blev det! Sport var ett stort intresse hos honom. Så 
när han skulle gå, frågade jag honom om jag fick ge 
honom en Julklapp? Svaret blev ja, så jag gick till  hyl-
lan och hämtade en SportBibel och berättade om vad 
den innehåller. Han tog sedan min hand två gånger 
och tackade! Det blev en spännande eftermiddag…

Ett par säger spontant när de satt i soffan, att de hade 
gått och längtat efter att Julbussen skulle komma! Vi 
känner en sådan värme och frid i bussen! 

Alf Lax



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 

Tack! 

Tack för dina/era förböner för Bussmissionens arbe-
te, samt gåvor till arbetet! Vi hoppas att du/ni även 
nästa år vill fortsätta att stödja oss! Träffade en man 
under hösten och han säger: Jag ber till Gud för er 
varje dag! Vilken förmån, att få förbön varje dag! Vi 
är så glada och tacksamma för detta!

Årsmöte 2019

Vi vill redan nu 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 
Pingstkyrkan Uddevalla med sång av Anita & Thomas 
Granath m.fl. Varmt välkomna!

Många varma hälsningar från styrelsen genom 
Agneta och Ove Jonsson


