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Julbussen på torget i Högsby, med Samuel, David och Kerstin som bjuder in!

Läs om:
Julbussen • 100.000 mil • Poliser • Dop i Eskilstuna • Årsmöte

Julbussen

De två första veckorna i december har ”Julbussen”
rullat fram i snön. Första Hållplatsen var Ryssby (nära
Ljungby) sedan Sandhem, Högsby, Emmaboda och
Rottne. Några av dagarna var vädret snöigt och svårt
att köra i, men vi är glada att allt har gått väl.
Även om det är en gång om året som vi kommer

med Julbussen så känner folk igen oss, att nu kommer
bussen som blir kyrkan på torget! Roligt är med ”stamkunderna” som kommer åter och vill fika och samtala.
Det har blivit flera goda samtal också med nya personer, som har kommit in i den varma bussen och fått
fika. Flera har också fått med sig en Jultidning eller
Sebastians Stakset bok om, ”Endast ljuset besegrar
mörkret”. Men också flera har tackat ja, till att få med
sig ett Nya Testamente hem. Som en person sa: Får jag
en Bibel, vad roligt!
Sedan styrde vi västerut, till norra Bohuslän, Tanumshede, Hunnebostrand, Munkedal och Smögen. Det
har varit mycket intressanta dagar på de olika platserna i Bohuslän.
I onsdags i Tanumshede fick vi flera goda samtal
över en kopp kaffe och nybakad lussebulle. Vi fick även

delat ut över 60 Nya Testamenten som en Julgåva, till
framförallt ungdomarna. En kvinna från Mellanöstern
hade lagt märke till bussen några år tidigare, men inte
”vågat” gå in, men nu kom hon och vi fick ett så bra
samtal. En man som var muslim, stannade till utanför
bussen, och han ville gärna ha en Bibel, för att själv få
läsa och få veta mer om den kristna tron.
Även här har vi fått delat ut boken Sebastian Stakset
”Bara ljuset besegrar mörkret” till flera besökare i bussen. Några personer har vi frågat om de önskar få förbön och Guds välsignelse och de har svaret Ja! Att då
få be en enkel bön och få se hur glada de blir är stort.
På en av platserna kom några gymnasieelever som läser om fordon / verkstad och de var så intresserade av
bussen, men också om min tro. ”Kan du inte berätta

om din tro, sa en av grabbarna!” Då berättar jag kort
hur jag som 17 åring beslutade mig att tro på Jesus.
”Vilken bra berättelse sa en av dem!” Så fick vi ge dem
Motor - Biblar i Julgåva och de blev så glada!
På torsdagskvällen hade vi ett Cafémöte i Betel-kyrkan
Hunnebostrand. Då medverkade Anita och Thomas
Granath med härlig sång och musik, och jag fick berätta om Bussmissionens arbete. Mycket folk var det
på Smögen på lördagen där det var Julmarknad. Även
här ville 16 personer gärna ha en Julgåva, ett Nya Testamente.

100.000 mil

Bussens årsmodell är en 86:a och härom dagen gick
mätaren på bussen runt, från 99.999 mil till 100.000
mil.

Poliser

Under året har vi träffat på flera poliser vid och i Cafébussen. De har uppskattat att vi finns med på olika
platser, för de märker att det blir lugnare när det finns
vuxna nyktra ute på kvällar och nätter. Som när det kom
några ungdomar till bussen som var lite högljudda; ”Är
det här man kan få kaffe” frågade de oss? För polisen
där borta sa till oss, gå till Cafébussen och få fika!
En annan kvinnlig polis sa, ju mer ni finns med här, ju
lugnare blir det.
”Jag skulle vilja ta med mig busarna, till kyrkan. För ni
har något som de behöver”, säger en polis med många
års erfarenhet. Andreas som arbetar som polis i Värnamo skrev följande till oss:
”I min roll som kommunpolis samtalar jag ofta
med kommuner, företag, föreningar och andra
grupper i samhället om hur vi kan förebygga
brott och öka tryggheten i samhället. Att som ni,
finnas ute på stan bland ungdomar och presentera det glada budskapet är nog ett av de bästa
sätten att bidra till ett tryggare samhälle. För en
människa som tar till sig Evangelium får det ju
inte bara livsavgörande betydelse i det korta livet på jorden utan också för en hel evighet. Jag
ber om framgång för ert oerhört viktiga arbete.”

Eskilstuna

Vi var med Cafébussen i Eskilstuna i september och
härom dagen fick vi en hälsning ifrån pastorn i Pingstkyrkan, Carl-Vilhelm Hasselgren. Han skriver följande,
vilket vi blir så glada över!
Den andra advent fick vi döpa Kjell (55) som satt på
torget den där torsdagen i början av hösten när bussen besökte Torshälla! Han är nu en härligt frälst medlem i församlingen med en stor kärlek till allt Guds folk
i stan.
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Årsmöte

Bussmissionens Årsmöte kommer att bli lördagen den
12 mars 2022 kl. 16.00 i Pingstkyrkan Kaffegatan 23 i
Skillingaryd. Kl. 18.00 blir det även ett Cafémöte, då
kommer Anita och Thomas Granath medverka med
sång och musik. Varmt välkommen att vara med!

• • • • • •

Tack!
Vi är så tacksamma för er, som ber för oss, det betyder
så mycket! Samt att flera vill vara med och ge
ekonomi så att, vi kan köra, men också betala
bussens reperationer. Där har enskilda personer, församlingar och företag varit med och sponsrat
och gett rabatter på fakturor.
Många varma hälsningar ifrån styrelsen genom
Agneta och Ove Jonsson
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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, Läroverksgatan 9 B, 575 31 Eksjö. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52

