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Läs om följande
• Det ni gör nu, är precis vad Sveg behöver!
• Ungdomar frågar oss: När kommer ni igen?
• Cafébussen engagerar fler.
• Mål – Smygehuk!

Korsvandringen i mål–Smygehuk

När kommer ni igen?
Ja, år 2020 har för oss alla blivit ett annorlunda år.
Det blev inte som någon av oss, hade tänkt sig på
grund av Corona. Men det finns alltid nya vägar och
möjligheter att nå ut med Evangeliet. Vårt land behöver det kristna budskapet, om Hopp idag. Det
har vi upplevt här i Härjedalen, där vi nu bor.
-Vi har försökt att hitta en modell att nå ut, som
fungerar. Vi har bl. a. använt Cafébussen här i centrala Sveg, vid den stora Björnen (världens största
träbjörn, 13 m hög.) Där samlas ungdomar på helgerna med sina bilar och kör omkring. De har inte
så mycket annat att göra. Vi har då sökt tillstånd hos
polisen för att ställa upp Cafébussen där. Vi har grillat korv och hamburgare och bjudit på kaffe, samt
pratat med dem och delat ut Biblar. Detta har varit
uppskattat. Vi har inte tagit in folk i bussen, utan
ställt bord och stolar utanför med avstånd.

Bibelordet från Johannes evangeliet 9:4 är så bra
och sant: ”Så länge dagen varar måste vi göra Hans
gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.” Nu har vi möjligheterna, vi har fred
och frihet i Sverige. Visst, det är annorlunda, men
det finns fortfarande möjligheter. Det gäller att ta
vara på dem!

Gå härifrån, vi vill inte prata med er!
Förra gången upplevde vi att det var mycket ”öppet” att få träffa ungdomarna. Men denna fredagskvällen den 25 september var klimatet ”tuffare.”
Tyvärr mycket alkohol i omlopp och som två unga
män sa, när vi ville bjuda dem på kaffe och samtal:
Gå härifrån, vi vill inte prata med er! Så gick flaskan
med starksprit laget runt, alla fem tog sig åter en
”klunk.” Det gjorde ont i oss att man i unga år har
fått den bilden, att skall man ha roligt, då skall alkoholen flöda...

Alf Lax sjunger.

- Första kvällen, fredagen den 18 september kom
två poliser fram till bussen och vi berättade lite om
vad vi gjorde. De tyckte det var fantastiskt bra. En
av poliserna med 10 års erfarenhet i Härjedalen sa:
”Det ni gör nu, är precis vad Sveg behöver, att det är
vuxna nyktra människor ute.” Vi hade sökt tillstånd
om att vara med bussen där på fredagskvällarna
året ut. Då säger samme polis: ”Jag blev så glad när
jag såg denna ansökan på kontoret. Ju fler fredagar
ni är ute, desto bättre är det!”
- Vi tror på ett samarbete med myndigheterna. Det
finns inga vuxna ute på fredagskvällarna. Ungdomarna behöver kontakter. Vid ett tillfälle sa några
tjejer till oss: ”Vad bra att ni är här och vad bra att
du i din ålder är här”. Man har uppskattat vår medverkan och ibland frågat: ”När kommer ni igen?”
Under hösten var det en lördag en stor motorträff
här i Sveg, man hade bjudit in kompisar via Facebook. Det var 250 fordon här från orterna , som
Östersund, Ljusdal och Mora och de körde runt och
”hängde.” Tre grabbar kom fram till mig och sa: ”Ni
kommer väl till träffen med bussen också?” De räknade med att vi skulle vara med. (Men på grund av
att vi var för få, kunde vi inte vara med denna gången.)

Men vår bön är, att vi skall få vara till glädje och välsignelse. Några personer som var på väg från Stockholm upp till fjällvärlden i Funäsdalen, kom med sin
bil och stannade till. Vad är detta, en Cafébuss? Vad
händer här? Vi berättade kort vad vi gör, samt erbjöd dem kaffe men de tackade nej, till kaffet. Men
när vi presenterar en ”Motor - Bibel” för dem, samt
Sebastians bok om sitt liv, tackar de JA , och säger:
Nu skall vi ha högläsning i bilen! Så åker de glada
vidare och vinkar åt oss när de lämnar platsen. Vi ser
framåt till nästa gång, då vi får köra ut Cafébussen
och ”bygga” nya kontakter med ungdomarna i Härjedalen.

Engagerar fler.
Fredag den 9 oktober, är vi åter med Cafébussen
vid ”Björnen” i Sveg. Roligt var att prästen Ralph och
diakonissan Carina ifrån Svegs kyrka, var med samt
tre nya personer ifrån vår församling. Evangelisten
och sångaren Alf Lax var också med och medverkade med sång och musik. Vår pastor Lars-Ivar var
”grillmästare” och korvar blev grillade, till mångas
glädje. En ung man kom tre gånger och ville ha en
korv, hungern var stor!
Många ungdomar var i rörelse på kvällen. Det hade
regnat en del på dagen, men på sen eftermiddag

Cafébussen vid Björnen.

blev det klart och stjärnorna lyste upp himmelen.
Det kom vid olika tillfällen grupper av ungdomar
och Alf bjöd dem på flera av sina sånger. Och det
var uppskattat, applåder ifrån ungdomarna och flera av dem sa, vilka texter! Alf frågade dem, har ni en
CD-spelare? Då flera av dem hade det, fick de med
sig en av Alfs skivor. De blev så glada över detta
att få en CD-skiva. En kille som går i 8:an sa att han
skulle berätta detta för sin lärare, och fråga om inte
Alf kunde få komma till skolan och medverka i en
lektion och berätta om sitt liv.

Det gör ont i våra hjärtan när vi möter en del ungdomar och hör hur de har det.

Tre unga män, ca 21 år kom med sin bil och stannade till. De tackade inte nej till en grillkorv. När de
skall åka vidare, frågar Agneta om de tycker om att
läsa? Ja, blev svaret! Motor-Biblar och Sebastians
Staksets bok om sitt liv fick de med sig. Sedan fick
Alf och jag samtala med dem, och de var så öppna.
När Alf berättar om sitt liv, var de undrande och en
av dem frågar flera gånger, vad hände när du fick en
tro? Det var ärliga och raka frågor, som vi försökte
svara på. En man c:a 30 år (nykter) var hos oss över
1 1/2 timma och var så öppen. Han berättar att han
har varit med i Pingstkyrkans barngrupp. Det blev
ett bra samtal och så fick vi ge honom en Motor-Bibel, vilket han blev så glad över

Mål – Smygehuk!

Cafébussen fyller en viktig funktion!
Det blev en jättefin fredagskväll, 23 oktober med
Cafébussen vid Björnen i Sveg. Värmekaminerna vid
kaffe-borden och fotogenlampor på borden. LarsIvar kokade korv på en bärbar vedspis som enkelt
monterades upp. Många ungdomar kom och satt
intill de tre nyinköpta fotogenkaminerna och värmde sig, samt åt korv och drack kaffe. Flera är öppna
och längtar efter någon mening i livet.

När Alf berättar om sitt liv och hur Jesus har hjälpt
honom, så lyssnar de med ”stora öron.” Likaså när
han tar fram gitarren och sjunger några av sina
sånger, de lyssnar! De är inte vana att någon bryr sig
om dem, och som bjuder på sång och fika. Mycket
vilsenhet och en hunger efter trygghet och kärlek.
I lilla Sveg finns inget att göra för ungdomarna. Vi
fick också dela med oss flera Biblar / NT och Sebastian Staksets bok, samt Jesus filmen. Så Cafébussen
fyller en viktig funktion på fredagskvällarna!

Under drygt 4 månader har staffetvandringen, Gå
för Sverige med det stora Korset, ifrån Haparanda i
norr till Smygehuk i söder pågått. C:a 220 mil, det
har många olika personer varit med och gått. Utmed Norrlandskusten ner till Stockholm, sedan vidare till Norrköping, Tranås, Jönköping, Borås, Göteborg och sedan Hallandskusten ner till Skåne.

Själv fick jag, Ove möjligheten att vara med i somras
några dagar och gå med Korset utmed Norrlandskusten, samt nu de sista dagarna i Skåne innan vi
kom i mål till Smygehuk. Det var med en speciell
känsla som vi, 7 personer som var med på vandringen åkte ifrån Pingstkyrkan i Svedala lördagen
den 3 oktober, där vi nu hade sovit några nätter, för
att åka ner till Smygehamn. Efter att vi har parkerat
våra bilar gick vi gemensamt ner till Smygehuk med
Korset. Det riktigt ”pirrade” i kroppen att få komma
till Sveriges sydligaste plats med Korset.

Där träffade vi en grupp kristna ifrån bygden som
brukar träffas där varje lördag och be för Sverige.
Vi sjöng några enkla sånger om Jesus, berättade om
Korsvandringen och bad för Sverige. Det var mäktigt och vi tror, att det sker något när vi kristna kommer tillsammans ifrån olika platser och ber.

Att få vara med så här några dagar och vandra med
Korset är en stor förmån! För mig har det varit en
stor upplevelse! Nu var vi i mål med Korsvandringen, ”Gå för Sverige” som startade måndagen den 1
juni i Haparanda. 125 dagar ligger nu bakom.Vi som
har varit med nu de sista dagarna, vill framföra ett
stort tack till Alf Lax och Mats Nyholm som tog upp
denna idén, att gå genom Sverige med ett Kors!
Tack, för allt arbete ni har lagt ner, att ni inte har lagt
av, utan har gått vidare! Tack, till er alla som har varit med och vandrat, utan er hade det aldrig blivit
något! Tack, till alla som har hjälpt till med praktiska
saker som logi, mat och köra och hämta m m.

Vad har då Korsvandringen haft för betydelse? Ja,
jag är väl inte den rätte att svara på detta, men jag
tror att vandringen har betytt mer än vad vi kan tro
och ana. Många människor har ”lyft sin blick” och
fått se att det finns kristna som tror på ”Korset” och
att det finns försoning och förlåtelse. Många samtal
har det blivit, där vi har fått berätta om vem Jesus
är, samt fått be en välsignelsebön för dem som önskat det. Likaså har vi fått delat ut många Biblar och

böcker med vittnesbörd. Vandringen har också fört
kristna ifrån olika kyrkor tillsammans, och tänt nytt
hopp! Låt oss fortsätta att be för vårt vackra land
Sverige!

Årsmöte

Lördagen den 20 mars
2021 kl. 16.00 har Bussmissionen sitt Årsmöte
i Pingstkyrkan Sandhem som ligg
er mellan
Mullsjö och Falköping. Adressen är
Stråkenvägen 10.
Kl. 18.00 blir det ett Cafémöte, me
d vittnesbörd, sång, fika och bildspel. Varmt
välkommen att vara med!
Ett stort Tack för år 2020 och för att
Ni står
med oss i förbön och ekonomi! Uta
n Er, hade
det inte gått, men tillsammans kan
vi göra
mycket! Vi vet att bön gör skillnad
! Nu hoppas vi, att Ni också år 2021 vill vara
med och
hjälpa oss! En Fridull Julhelg och ett
Gott Nytt
År 2021 önskar vi!
Många varma hälsningar från Bussmi
ssionens
styrelse genom
Agneta och Ove Jonsson

Ön s k a r d u

s t ö dj a arb e t e

t eko
nomisk
t? ..............................

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, Kyrkogatan 19, 842 32 Sveg. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52

