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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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Glad Sommar!Glad Sommar! Glad höst!
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Fikasugna i Lekeryd



Eksjö, Pannkaksvagnen och Cafébussen
Efter pandemin är det extra roligt denna våren och 
sommaren, att åter få köra ut Cafébussen till olika plat-
ser. Man upplever att det finns ett stort behov av att få 
komma ut och träffa människor. Nu skall ni få läsa om 
vad som har hänt den sista tiden...

En lördagskväll i april var det åter dags för oss ifrån 
kyrkorna i Eksjö att finnas  med på stan. Men först hade 
ett Team vid lunchtiden varit på torget i snålblåsten 
med Pannkaksvagnen. Mellan pannkakorna som det 
bjöds på, blev det goda och djupa samtal.

Kvällen började med att vi förbereder oss och ord-
nade så att allt är med, samt att vi tar en stund av för-
bön för kvällen. Genom att vi fick hjälp av 10 ungdomar 
från Bibelskolan Livskraft i Aneby, så blev vi två team. 
En grupp gick med Pannkaksvagnen till centrum och 
den andra gruppen följde med mig (Ove) till den stora 
parkeringen här i Eksjö där vår Cafébuss var uppställd. 
Vi bjöd på kaffe och goda hembakta bullar, och det var 
uppskattat. Då vädret var kyligt var det skönt att kom-
ma in i en varm buss. En ung man som fick Sebastian 
Staksets bok förra lördagen, berättade att han har bör-
jat läsa i boken. Då Cafébussen var ett nytt begrepp för 
ungdomarna,  fick jag ett bra tillfälle att berätta om ar-
betet. De blev tagna och en grabb säger till mig sedan, 
”tack för att ni gör detta för oss!”

David som är en ungdomsledare fick sitta ner i soffan 
och samtala med ett gäng ungdomar och då säger en 
av grabbarna att han hade ont i ryggen. David frågar ho-
nom om han får be en enkel bön för honom. Och det fick 
David, och han får förbön och grabben märker att det 
händer något positivt, han kan böja huvudet framåt, det 
tar inte emot som tidigare och värken i ryggen var borta.  
Vi upplevde att det blev ett riktigt lyft att ha med Cafe-
bussen på parkeringen, då det ledde till många djupare 
samtal med ungdomarna. När en av tjejerna skall gå ut 
ur bussen önskar hon få ta ett ”Bibelkort” och jag säger 
varsågod och hon tackar och blir så glad!

Nykvarn
I slutet av april var vi med Cafébussen i centrum av Ny-
kvarn. Det är tredje gången som vi är där och hjälper 
de kristna att nå ut. Flera goda och intressanta sam-
tal blev det  mellan de goda bullarna vi har bjudit på 
i solskenet. Utanför bussen har vi ju ett stort träkors 
och på fredagen kom två män och ville ”käcka sig” och 
säger: ”Vem skall ni korsfästa nu?” – Det är redan klart, 
blev vårt svar. Så fick vi berätta om Påsken. En pappa 
kom med sina två söner och pojkarna undrade vad 
som hände här vid Cafébussen. Då säger pappan högt 
till pojkarna: De är de som tror på sagan om Jesus. En 
man kommer målmedvetet fram till oss och frågar 
mig: ”Kan man få höra en Missionspredikan? Ja, Rick-
ard sätter sig och samtalar med honom en god stund, 
samtidigt som han får kaffe och en god bulle. När han 
skall gå sedan säger han: ”Jag har varit i kyrkan flera 
gånger, men inte förstått något, men nu idag förstår 
jag vad Evangeliet handlar om! Flera böcker om Se-
bastian Staksets liv har delats ut, samt Bibelkort. Någ-

Ungdomar gillar  
Pannkaksvagnen  
och Cafébussen.

David målar och berättar. 



Skillingaryds marknad
Då var vi åter på marknaden i Skilingaryd, första lör-
dagen i maj. Det var en satsning med alla kyrkorna i 
samhället, så kyrkoherden och prästen kom och sam-
talade med besökarna. Flera var mycket intresserade 
av de olika Biblarna som vi har för utdelning och tog 
med glädje emot när vi sa att det var gratis.

Rabbalshede
Satsningen i slutet av maj på Rabbalshede Marknad 
(norra Bohuslän) med Cafébussen blev lyckad. Först 
på morgonen hängde regnet i luften, men sedan kom 
solen fram och det lockade dit besökarna! Vinden var 
stundtals kraftig så borden och stolarna blåste omkull, 
men vi hjälptes åt att att få ordning på det. Vi blev ett 
mycket bra team på 10 personer ifrån olika platser. 
Många önskade få marknadskaffe och en god bulle, 
ja det blev 320 bullar som blev utdelade. Som tack för 
fikat skänkte man en gåva till hjälparbetet i  Ukraina. 
Nu lever vi människor inte bara på bullar, utan också 
att få med sig ett Guds Ord - Nya Testamenten i livet. 
Många sa tack och blev glada över  de ca. 130 Nya Tes-
tamenten  som delades ut.

Anita och Thomas Granath bjöd på många sång-
er, och det är en frisk fläkt när de sjunger och spelar. 
Sången öppnar hjärtan, även på en marknad. Vid någ-
ra tillfällen blev det ”allsång” vid bussen. Åter fick vi 
uppleva att hur viktigt det är, att ”kyrkan” finns med 
mitt i marknadsvimlet. Även där finns det stora behov 
om att få ventilera livets djupa frågor…

Några män som gjorde en utflykt med sina motor-
cyklar, kom och fikade, lyssnade på sången och mu-
siken och ville också gärna komma in  i bussen. När 
de sätter sig i soffan säger en av dem ”glatt”, nu skulle 
man haft öl och brudar här! Då berättade jag för dem 
vad vi gör med bussen och vad vi av ”nåd” fått upple-
va. Några av dem tittar på mig och blir tagna, medan 
han som skulle vara så ”käck” kan inte se på mig. Så 
frågar jag dem om vi får ge dem en gåva, och över-
lämnar ”Biker Bibeln” till dem. Alla tar var sin, och de 
förstår att det vi gör gäller inte öl och brudar.

Strömstad
Två dagar senare var Anita och Thomas och jag (Ove) 
med i Strömstad på ett Cafémöte i Västkustkyrkan, där 
vi fick medverka. Det var så ”öppet” och roligt att få 
berätta om Bussmissionens arbete, och vi hälsades 
varmt välkomna igen!

ra blev så glada över att få en bok gratis! Några önska-
de förbön och vi fick be för olika saker. I morgon är vi 
åter på plats i Centrum med bussen. Tack för förbön, 
det gör skillnad!

När man står med Cafébussen så här som i centrum 
av Nykvarn kommer man i kontakt med många olika 
personer. På förmiddagen kommer ”Olle” och får kaf-
fe med mjölk och en god bulle vid bussen. En myck-
et öppen person, som vill veta mer om den kristna 
tron. – Hur gör man när man skall be, frågar han? Vi 
får berätta och även inbjuda honom till Församlingens 
Bibel och bönesamling i Nykvarn. Livet har inte varit 
lätt för ”Olle” som har varit i fängelse och prövats av 
sjukdom. Frågar honom om vi får be en välsignelse-
bön över hans liv, samt lägga min hand på hans axel?  
– Jaa, svarar han! När jag ber en enkel bön, fylls hans 
ögon med tårar och han vill av tacksamhet få krama 
om mig, vilket vi gör. ”Olle” tycker om att läsa och vi får 
lämna Sebastian Staksets bok om hur Ljuset besegrar 
mörkret. Han tackar och går vidare glad! Senare åker 
vi vidare hemåt, med en inbjudan att komma åter re-
dan till nästa vår…



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,  Läroverksgatan 9 B, 575 31 Eksjö. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52 

Medlemsavgift
För dig som vill stödja Bussmissionens arbete, kan du 
vara med som medlem för 200:- för år 2022. 
Bankgiro 5736 – 0745  •  Swish 123 412 66 52
Märk inbetalningen till med ”Medlemsavgift 2022”.

Uppdraget 2022 i Eksjö
14 – 16 oktober är det en spännande helg, om att dela 
sin tro för andra och hur man kan använda olika redskap 
för att nå ut. Läs gärna mer på www.uppdraget2022.se 

Lekeryd
I början av juni, var fredagen och lördagen planerad 
för Lekeryd och på den stora parkeringen vid Pingst-
kyrkan stod Cafébussen. Gott fika serverades samt 
korvar grillades som besökarna fick ta del av. Flera 
stannade till och ville fika, lyssna på musik och samta-
la. En kvinna sa, ”Det var för tur att vi åkte hit, det har 
varit så trevligt och vilka sånger ni spelar här, man blir 
glad! Även en Tipspromenad för barn och vuxna var 
anordnad, samtidigt  pågick en insamling av kläder till 
Östeuropa.

11 juni Torget i Emmaboda.

20 – 26 juni Nyhemsveckan Radio Nyhem Mullsjö.

7 – 10 juli Åmål Blues festival.

13 augusti Tranås på torget, motorträff.

17 – 21 augusti Solna.

26 – 28 augusti Eksjö stadsfest.

1 september Adelövs marknad med Anita och  
Thomas Granath.

3 september Eksjö Filmvisning för ungdomarna.

10 september Marknad i Askersund, på torget med 
Anita och Thomas Granath.

1 oktober Kulturnatt i Karlshamn.

Korvar grillades i Lekeryd.

Nya Hållplatser:Nya Hållplatser:

Tack!Tack!
Ett stort tack för ditt stöd och förböner, 

det betyder så mycket för oss!  
Tillsammans kan vi nå ut  

med Evangelium!  
Så önskar vi Dig / Er en skön sommar!

Varma hälsningar från 
styrelsen genom

Agneta och Ove Jonsson


