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När inte människor kommer till kyrkan – kommer bussen till dem!
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ONSDAG 30/11 SANDHEM
  vid affären

TORSDAG  1/12 SANDHEM
  vid affären

FREDAG  2/12 HÖGSBY
  vid ICA

LÖRDAG  3/12 EMMABODA
  vid torget

SÖNDAG  4/12 ROTTNE
  Skyltsöndag

ONSDAG  7/12 STRÖMSTAD
  centrum

TORSDAG  8/12 TANUM
  vid ICA

FREDAG  9/12 HUNNEBOSTRAND
  vid Coop

LÖRDAG 10/12 MUNKEDAL
  på torget

SÖNDAG 11/12 LYSEKIL
  på torget, Julmarknad

• VI BJUDER PÅ GOTT  
 ADVENTSFIKA.
• VI SÄLJER BÖCKER,  
 CD-SKIVOR,
 KALENDRAR OCH  
 JULKORT.
 VÄLKOMMEN ATT  
 BESÖKA OSS!
 WWW.BUSSMISSIONEN.SE

Vi är på väg!

Julbussen 2022



Höstmarknad i Asker-
sund
Lördag den 10 september, dagen innan Valet var det 
Höstmarknad i Askersund, som Lions arrangerade. Vi 
var inbjudna av kyrkorna och vi fick en mycket bra plats 
på torget bland knallarna, för Cafébussen, där det bjöds 
på gott fika. Anita och Thomas Granath medverkade 
med omtyckta sånger och det blev en så god stämning. 
Flera marknadsbesökare undrade, vilket parti är detta? 
Nu var vi inget politiskt parti, men vi fick berätta om 
det viktigaste valet för oss människor, att få tro på Jesus. 
Vännerna i kyrkorna hade förberett satsningen på torget 
med att bl.a. göra en snygg folder, som ett vykort, som 
delades ut på bron,”ingången till Askersund.” Där kunde 
man läsa att man fick gratis fika vid Cafébussen. Det blev 
som ett ”värdekort” som man uppskattade att få med sig. 
Flera kom åter och sa, ni kommer väl igen med Cafébus-
sen till Askersund!

Uppdraget 2022
En intressant helg blev det i mitten av oktober, om att få 
”Gå ut och dela sin tro i vardagen - Uppdraget 2022” i 
Pingstkyrkan Eksjö. Ett 60 tal deltagare ifrån olika plat-
ser var med, som använder olika redskap, som pann-
kaksvagn, MC, båtar, Cafébussar m m. för att få kontakt 
med folk på gator och torg. Samlingen ”Uppdraget” bör-
jade 1997 i Jönköping och har sedan varit varje år på 
olika platser. 

På programmet var det bl.a. om vad som händer, Bi-
belundervisning om vad Uppdraget är, att ha litteratur 
för rätt målgrupp. Hur ser Polisen på att vi finns med på 
kvällar och nätter ibland festivalfolk.  En viktig betydelse 
är att få träffas och se varandra och få ny inspiration. 
Som det står i Apostlagärningarna om Paulus, att han 
fick nytt mod när han såg vännerna! Det är flera som har 
hört av sig efteråt och är glada för helgen. 

–  Jag stortrivdes 

på samlingarna!
– Den bästa ”Uppdragets 
samling” som jag varit 
med på!

– Vilken helg!

– Jag har fått nytt mod!

– Jag är så tacksam  
att jag blev inbjuden 
och fick vara med!

– Så roligt att få  
se varandra och få  
nytt mod!

– Tack för en  

fantastisk helg!

– Ett underbart initiativ med många olika enga-
gemang för vår Herre. En stor inspirationshelg 
för alla oss som jobbar med människor utanför 
kyrkans väggar.

– Tack för Uppdraget 2022! 
Väldigt bra, inspirerande och 
goda nya kontakter m m.

Här är några röster…



För drygt ett år sedan började kyrkorna i Eksjö med sin 
insats i Storegårdsområdet, där ungdomar brukar sam-
las på parkeringen. Här har vi bjudit på pannkakor och 
vuxen närvaro ett par lördagskvällar i månaden, i syfte 
att bidra till en trygg stämning. När vi upptäckte att par-
keringen blivit lite av en samlingsplats för ungdomarna, 
med en del stök, kände vi att det var viktigt att få vara 
där och bidra till en god atmosfär, säger ungdomsled-
aren Jacob Larsson. Det är en stor yta och många åker 
runt med sina epa-traktorer

Då kom tanken att ha en filmkväll, Drive in Bio. Lörda-
gen den 3 september visade vi filmen av Mel Gibsons film 
Hacksaw Ridge. Det är den sanna historien om den krist-
ne vapenvägraren Desmond Doss, som tog värvning som 
fältsjukvårdare under andra världskriget och räddade livet 

på 75 skadade soldater vid ett slag på den japanska ön Ok-
inawa. Det är ett starkt budskap om att rädda människors 
liv i stället för att döda. Det var ungefär 100 ungdomar där 
som såg filmen och det tycker vi är fantastiskt. Ungdomar-
na var i alla fall mycket tacksamma av att vi gjorde den-
na satsningen, där vi också bjöd på grillade hamburgare / 
korv och pannkakor. Cafebussen var på plats där vi bjöd på 
kaffe, te, Fanta och Cola. Visningen kostade 17 000 kronor, 
men det är det värt. Jacob Larsson tycker att insatsen på 
parkeringen är meningsfull. Vi har ju byggt upp relationer 
under lång tid, så många känner igen oss, säger han. För 
oss är det också viktigt att vara där ungdomarna är, och att 
gå utanför kyrkans väggar. (Tidningen Dagen har skrivit om 
detta.)

Vädret var inte det bästa när Kulturnatten skulle börja 
i Karlshamn, lördagen den 3 oktober. Det blev mycket 
regn den eftermiddagen och kvällen. Men då är det bra 
att ha en Cafébuss på torget. Många var glada över att få 
komma in i Cafébussen och få en god fika och samtal! 
Som ett par sa när vi satt i soffan, ”vi har varit här varje 
år sedan 10 år tillbaka.” Så säger mannen: Vilken frid det 
är här i bussen! Så samtalar vi vidare om bussar och så 

säger han igen spontant: Vilken frid det är här i bussen! 
Efter en stund säger hans fru: Jag blir så lugn i bussen! Ja, 
säger mannen för tredje gången: Vilken frid det är här i 
bussen! Och det är vår längtan att få berätta om Honom 
/ Jesus som sa, Min frid ger jag er!

Utanför bussen lärde Benjamin ut, hur man kan cykla 
på ett hjul, och skapade goda kontakter med barnen som 
trotsade regnet.

Kyrkorna bjöd på drive in-Bio i Eksjö

Kulturnatten i Karlshamn
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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 

Nästa år, blir föreningen Bussmissionen 20 år och det vill vi uppmärksamma vid två speciella tillfällen. 
Vi vill inbjuda dig till vårt ”Cafémöte” i Pingstkyrkan Rottne (nära Växjö) på Falkgatan,  
lördagen den 25 mars 2023. Vi börjar vår samling 17.00 med att äta god smörgåstårta.  

Sedan kl. 18.00 blir det sång och musik med Anita och Thomas Granath. Bildspel ifrån arbetet under 
de 20 åren. Anders Wisth från TBN Nordic kommer att samtala med oss om de 20 åren, men också om 

vad som händer idag och vad vi tror om framtiden.

Tack för 2022!
Ett stort tack för ert stöd för Bussmissionen under 2022 och vi hoppas 
att ni vill vara med det nya året som kommer snart! Som vi har skrivit  
tidigare, utan Er hade det inte gått en meter, men tillsammans kan  
vi göra mycket!
Vi önskar er en Välsignad Jul och Nyårshelg, ifrån Bussmissionens  
styrelse genom
Agneta och Ove Jonsson

Bussmissionen 20 år

Vi kommer också ha föreningens Årsmöte samma lördag i  
Pingstkyrkan Rottne, kl. 16.00. Välkomna!

För serveringen skull önskar vi få din anmälan senast den 14 mars, 
till info@bussmissionen.se eller 073 – 99 77 600. 

Lördag den 29 april kl. 18.00 blir vår nästa samling om Bussmissionens 
20 år, ett Cafémöte då samlas vi i Vallhamrakyrkan Oxledsvägen 4 i 
Sävedalen. Granathz kommer att medverka med sång och musik, då 
vi också får träffa Kaj Lidman som köpte in bussen och började arbetet.

Varmt välkomna till två spännande samlingar!


