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Glad vår!

Vi njuter nu av vårsolens strålar som värmer upp
oss. Då vi under hösten och vintern brukar besöka olika församlingar och berätta om Bussmissionens arbete, så har det inte gått att besöka
församlingarna nu på grund av pandemin.

Filmen

Då kom en tanke på att göra en film, där vi berättar
om vad som har hänt under år 2020. Och så blev
det, vi började filma och leta fram foton och sedan
fick vi god hjälp av Lars-Göran Thåst från Götene
att redigera filmen. Sångaren och evangelisten Alf
Lax är med och sjunger tre mycket tänkvärda sånger. Så nu finns filmen på vår hemsida: bussmissionen.se där du kan klicka på första sidan så kommer
filmen fram. Redan nu har flera hört av sig när de
har fått se filmen och hört om Bussmissonens arbete. Så här skriver några:
- Tack för hälsningen och länken till filmen! Det var
med stor glädje och gripenhet jag tog del av innehållet. Ps - hälsa Alf och tacka för sångerna på filmen!

”

- Hej! Spännande film! All Herrens välsignelser
över er! Ni gör stor skillnad bland många
som saknar er trygghet! Ni är ett föredöme
som står upp för Herren och går ut till dem
som så mest behöver höra om vår älskade Jesus.

- Hej Ove och Agneta! Vilken otroligt fin film! Hoppas
att den kan få bra spridning! Varma hälsningar och
välsignelse över ert arbete!

- Tack för den fina filmen! Jag har
förmedlat den vidare till mina vänner!

”

Verkstadsbesök

Tack!

Bussen är flera år gammal och behöver ses över. Vi har
just nu haft vår Cafébuss på reparation här i Sveg. Det
blir ju så, att allt behöver underhållas, så även att vår
Cafebuss kan rulla många mil till. Lufttorken behövde
bytas, samt luftbälgarna bak på bägge sidorna, samt
”pottorna” till luftbälgarna hade rostat. Efter några år
så har de gjort sitt. Att åtgärda detta, då behövs det en
bra verkstad för tunga fordon som kan lyfta upp bussen
och har de rätta verktygen. Men allt detta kostar pengar, 39.362:- och vi är så glada över att flera har hjälpt oss
med reparationskostnader för bussen. Tacksamma är vi
när en god vän, betalade denna sista fakturan alldeles
själv!

Nu väntar vi på att det skall bli bättre situation med pandemin i vårt land, så att vi kan
komma ut med Cafébussen. Flera uppdrag
väntar! Tack för att du/ni vill vara med och
be för oss, samt stödja oss med ekonomin!

Vänliga hälsningar från
Bussmissionens styrelsen genom

Agneta & Ove Jonsson

Årsmöte
Vårt Årsmöte som vi brukar ha i någon kyrka, fick i år bli
en digital samling. Ja, man får vara glad över att tekniken fungerar och att det gick att genomföra. Föreningen Bussmissionen startade 2003 och Erling Andersson
från Skillingaryd har varit med alla år i styrelsen, först 10
år som ordförande och sedan som vice ordförande. Nu,
i samband med vårt årsmöte valde Erling av åldersskäl
att stiga av. Vi fick anledning att säga ett stort tack för
Erlings uppdrag. Ny i styrelsen valdes Roger Josefsson
från Skillingaryd in, tillsammans med Robert Lindberg
(ordförande), Carina Jönsson (vice ordförande), Mikael
Bringestam (kassör), David Sundell (sekreterare), Robert
Felixon, Bosse Magnusson och Ove Jonsson.

Ön s k a r d u

s t ö dj a arb e t e

t eko
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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

