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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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Glad Höst!Glad Höst! Glad höst!

Läs om:
• Åmåls Bluesfestival
• Solna, Sundbyberg och Rissne
• Stadsfesten i Eksjö
• Besiktningen 
• Adelövs marknad

Stadsfesten i Eksjö



Åmåls Bluesfestival
Nu ligger intressanta dagar bakom Åmåls Bluesfestival, 
en spännande helg med många olika möten med besö-
karna. Mitt på torget i centrum har vi haft Cafébussen 
och bredvid bussen har en scen byggts upp, där olika 
sångare / musiker medverkat vid olika tillfällen, blandat 
med ”starka livsberättelser!” Det är kyrkorna i Åmål som 
har inbjudit oss igen, att få vara med, till Jesus Festivalen 
som de har under helgen. Vännerna hjälper till med oli-
ka saker, som god frukost och lunch, och alla goda bul-
lar som vi har bjudit på. Återigen ser vi hur viktigt det 
är att kyrkan blir synlig och finns med mitt i ”smeten!” 

En kvinna säger högt att hon önskade få höra sången, 
”Jag har hört om en stad ovan molnen.” En av pastorerna 
Lennart Fjell sätter sig vid pianot och klämmer i med 
sången och kvinnan blev så glad. Hon får kaffe och en 
bulle och då hon just denna dag fyller år, ger vi henne 
som gåva en Kvinno Bibel. Hon blir så glad och tack-
ar! Boken om Sebastian Staksets liv har flera önskat att 
få med sig, och säger, den skall jag läsa! Lördagen och 
söndagen medverkade Rockpastorn Pontus J. Back med 
flera sånger och sin starka livsberättelse, från ett mörker, 
till ett liv i ljuset. Många stannade till och lyssnade på 
honom. Pontus har även skrivit en bok om sitt liv,  ”Va-
rifrån kommer jag? Vem är jag? Vart är jag på väg?” som 
vi fick dela ut till 320 festivalbesökare.

En av de som hjälpte till i ”Bussteamet” var Urban 
Klintenberg ifrån Borås, han skriver följande:

”Jag hade förmånen att vara med på Jesus-festival i 
Åmål. Det var en ekumenisk satsning av kyrkorna i stan 
och Bussmissionen med Ove Jonsson och team var inbjud-
na som en partner i satsningen. Anledningen var årets 
höjdpunkt i Åmål nämligen Blues-Festivalen som samlar 

Solna, Sundbyberg 
och Rissne
Från tisdag till söndag vecka 33 är vi med Cafébussen i 
Solna och Sundbyberg. Det är ett annat tempo i en stor-
stad och smala gator där det är vägarbete, men det gick 
bra att köra bussen.

Det är Pingstförsamlingen i Solna tillsammans med 
LP-verksamheten som har inbjudit oss till denna sats-
ningen.

När vi skulle till Sundbyberg och ställa upp bussen vid 
Centrumkyrkan och T-banan, då skulle någon ha spär-
rat av plats för Cafébussen, men när vi kom på förmid-
dagen var inget gjort, utan där var bilar parkerade. Så vi 
fick börja ett ”detektivarbete” vem som var ägare till fyra 
fordon. Efter en stund hade vi fått kontakt med alla ägar-
na till bilarna och de kom och flyttade sina bilar, vilket är 
ett ”under” att ägarna var i närheten.

Så nu kom bussen på plats och vi kunde börja bjuda 
på fika. ”Vilken idé, bjuda på kaffe och en god bulle,” var 
det flera som sa. Det blev flera goda samtal och där vi 
också fick berätta om vår tro. Vid några tillfällen var det 
”djup” nöd och vi frågar om vi får be om Guds välsignel-
se för personen? Ja, blev svaret! En man hade inte ätit på 
flera dagar och får mat av oss och blev så glad. En annan 
ung man, 27 år var så blek (såg inte frisk ut) och armar-

Det är en spännande sommar som 
ligger bakom, flera samtal och koppar 
kaffe, samt många mil på vägarna. Det 
är mycket man vill skriva om, men allt 
kan vi inte ta med, men här kommer 
några rader…

tusentals åhörare. Vi bjöd på 
kaffe och bullar, pratade med 
många människor och delade 
ut böcker och skrifter. Vid två 
tillfällen var det personer som 
uttryckte sig på samma sätt 
när de lyssnade. De sa: ”Jag får 
gåshud!”  Jag har vid några till-
fällen sagt till Ove att det skulle 
vara roligt att åka med och nu 
blev det alltså av. Ta chansen 
du också! Stort tack för en hel-
hjärtad satsning av kyrkorna i Åmål, Bussmissionen och 
proffsiga sångare och musiker som gjorde att många stan-
nade och lyssnade på det Glada budskapet om Jesus!

Bussteamet i Åmål. Fika i Sundbyberg.

Urban Klintenberg



Där har vi haft Cafébussen på Södra Storgatan nära Huvu-
dentrén till Festen. Vi har varit ett bra team med folk ifrån 
kyrkorna, som har hjälpts åt med att bjuda på fika och 
samtala med besökarna. Många har verkligen uppskattat 
att kyrkan finns med i ”vimlet” på kvällen och som en man 
sa högt: ”Detta är den bästa bussen jag vet om!” Det är ju 
också valtider och någon frågade, vilket parti är detta? 

Texten vi har på bussen ”Om Gud finns, vad skulle du 
fråga honom” engagerar,  många kommer fram till oss, 
för de har flera frågor. Ett par, ca 40 år kommer fram och 
de vill inte fika, men de vill gärna samtala. Kvinnan är en 
andlig sökare och längtar efter frid och hopp. ”Tror du 
på Jesus till 100% frågar hon mig? Är du inte rädd? Så 
berättar hon, Jag är en stor sökare, längtar efter frid. Har 
du funnit Gud? Så frågar hon igen, tror du på Jesus till 
100%? Ja, blir mitt svar. Samtalet fortsätter om att finna 
frid, så frågar hon mig för tredje gången: ”Tror du på Je-
sus till 100%?” Frågar henne om jag får be en välsignel-
sebön för deras liv? Ja, gärna, svarar hon. Så ber jag en 
enkel bön och hon tackar. Hämtar en Kvinno Bibel och 
förklarar för henne vad det är, och hon blir så glad över 
gåvan och tar med sig den när de går vidare…

Det är mycket musik i luften på en Fest som denna 
i Eksjö. Men helt plötsligt får vi höra att några sjung-
er högt ”Pärleporten” och vi tittar efter, vilka det kunde 
vara. Det är ju flera hus med affärer och lägenheter bred-
vid oss, och på andra våningen är fönstren öppna och 
där hör vi hur några unga män spelar Christer Sjögren 
och Pärleporten. Tänker att vi borde få samtala med 
dem. Går runt huset, in på gården och ser att dörren är 

öppen och går upp till 2:a våningen och ringer på dör-
ren. Men ingen öppnar, men jag går in i lägenheten och 
hejar på de fem unga männen i ca. 25 årsåldern.

De blev glada och säger Välkommen, vad roligt att du 
kommer! Presenterar mig, ”mitt namn är Ove och vi har 
Cafébussen utanför på gatan och vi hörde hur ni sjöng 
Pärleporten och vi blev så glada.”

Ja, säger de och så sätter de på sången igen och det blir 
”allsång!” Då kommer en av männen fram med en burk öl 
och vill bjuda mig. Jag tackar nej, och då säger han med stor 
förvåning, ”Kan du denna sången?” Ja, den har jag sjungit 
några gånger, blir mitt svar. ”Är du en sångare?” frågar han 
mig? ”Nej, men jag är med i allsången,” blev mitt svar. 

Så frågar han, ”Vad är det du har i handen?” Jag hade 
tagit med mig tre ex. av Sebastians bok. Alla fem blir ny-
fikna och känner till Sebastian och de vill gärna ha de tre 
böckerna. Vi skall läsa böckerna, säger de! Vi pratar lite till 
och så säger de till mig, ”Tack för att du kom upp till oss!”

na var sönderstuckna, då han var sprutnarkoman. Men 
han blev så glad över de tre bullarna han fick och att vi 
samtalade med honom. Han får också syn på Sebastians 
bok om sitt liv, som finns på ett av borden. Han får bok-
en av oss och säger, ”Den skall jag börja läsa i kväll!” Låt 
oss omsluta honom i våra förböner!

Nästa dag är vi i Rissne, ett område i Sundbyberg. 

Här har vi också med oss Pingstkyrkans  ”Hoppborg” 
för barnen, vilket var mycket uppskattat. Mycket folk är 
i rörelse och vill gärna fika, så våra bullar och kaffe tar 
slut. Vi har ett ”Bokbord” med böcker på olika språk. 
Det kommer personer ifrån många olika länder och de 
vill gärna få ett Nya Testamente på Arabiska eller Persis-
ka med sig hem och vi får dela ut flera NT.

Pingstkyrkans ”Hoppborg”.

Cafébussen på Södra Storgatan i Eksjö.

Stadsfesten i Eksjö



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 

Besiktning av Cafébussen
För några veckor sedan var det dags för den årliga besikt-
ningen av Cafébussen, och det fanns en ledig tid i Nässjö. 
Visst klappar hjärtat lite extra när man kör in i hallen, då 
bussen är 36 år och har rullat många mil. Jag är glad och 
tacksam över att besiktningen finns och kan upptäcka sa-
ker vi inte ser.  Även i år fick vi ett blankt papper, ingen 
sak som måste åtgärdas! Så nu kör en glad och tacksam 
Busschaufför vidare…

Adelövs marknad
Första torsdagen i september månad är det åter dags för 
Marknaden i Adelöv. Cafébussen var på plats och grup-
pen Granahtz ifrån Uddevalla bjöd på härlig sång och 
musik. Nu några dagar efteråt får vi denna hälsningen:

”Tack Ove, Anita, Thomas, Anders mfl för den fina insat-
sen på Adelövs Marknad.

Det var mer folk runt bussen än någon gång tidigare. 
Nästan dubbelt som många stannade och drack kaffe. 
Många fler nåddes av evangeliet genom den fina sången. 
Vi är så tacksamma! 

Adelövs Pingstförsamling
gm/Jörgen Birgersson

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 red-
skap för att nå ut. Välkommen med! Mer information 
och anmälan finns på: www.uppdraget2022.se

Askersunds marknad och 
Drive in Bio i Eksjö
Nästa Nyhetsbrev, Hållplatsen 4 skall vi skriva bland 
annat om Marknaden i Askersund som blev mycket 
lyckad, samt om en givande Filmkväll / Drive in bio 
en lördagskväll för 100 ungdomar i Eksjö.

Adelövs Marknad,
sång av Granahtz.

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 höst!

Varma hälsningar ifrån styrelsen genom

Agneta och Ove Jonsson


