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Sommar!
En sen natt, kommer en av polisbilarna i staden och
kör upp vid långsidan av vår Cafébuss, där den står
parkerad på gågatan. Polisen vid förarplatsen tar ner
sidorutan och ”sticker” ut huvudet och säger till oss i
teamet: Vad bra att ni är här! Det betyder så mycket att
det finns nyktra vuxna personer ute på fredagskvällar
och nätter! Vi blev mycket glada över denna uppmuntran och det är inte första gången vakter och poliser har
uttryckt tacksamhet, över att vi finns med. Vår längtan
är ju att vi skall få göra skillnad, för någon person. Vi
vet, att vi kan inte hjälpa alla, men vi kan hjälpa någon!

Stor nöd!

Gång på gång möter vi människor som mår dåligt, där det
är stor nöd och misär. Speciellt bland ungdomarna som har
haft en svår uppväxt, känner sig otrygga, blivit utnyttjade
sexuellt, ingen framtidstro och många är arbetslösa. Ja, listan kan göras lång... Då har vi fått se, att en enkel fika i bussen, att få sitta ned och lyssna och samtala med dem, kan
öppna upp och ge nytt hopp. Det är inga enkla situationer
som ungdomarna lever i och det är inga snabba svar som
vi kan ge dem. Men kärleken från Jesus kan öppna frusna
och tuffa ”hjärtan” även 2014. Minns en av ungdomarna,
David i vårt team som får samtala med en av besökarna
sent en kväll. Innan han går, frågar David om han får be en
välsignelsebön över den unge mannens liv. Ja, blev svaret!
David ber en enkel bön, att Jesus skall välsigna hans liv

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

och framtid. Efteråt säger den unge mannen: Det känns så
varmt här inom mig, då du bad för mig och han tar sin högra hand och lägger den på sitt bröst. Något sådant har jag
aldrig upplevt tidigare!
Då undrar man, hur skall det gå för dem som vill ha kontakt? Vem skall
hjälpa dem? Här är
också vår bön att de
kristna församlingarna skall vara öppna och varma, så att
vi kan slussa kontakterna vidare in i
en god gemenskap.
Där ungdomarna
möts av en öppen
famn och värme!
Emmabodafestivalen.

Påskafton

För tredje året i rad på Påskaftonen, fick vi ställa upp Cafébussen vid Elmia i Jönköping, där den stora Motormässan är varje Påsk. Många liter kaffe gick det åt och bullar i
mängd. Vi fick också dela ut flera Motor-Biblar till besökarna. Det blev så många goda samtal, inte om motorer och
däck – utan om Gud och Jesus! Flera ville pröva om detta
var sant, att man kan få tro på Jesus! Redan nu har vi fått
en inbjudan till nästa år!

Söderköping och Jönköping

En ny plats för oss var Söderköping en
solig helg i mars, då vi fick glädjen att
hjälpa till att sprida det Glada budskapet
till många utanför ICA. Ännu ennu gång
fick vi se att det finns en stor längtan hos
många att få veta mer om Jesus. - Den
första lördagen i maj månad var det
Jesusmanifestation i Jönköping. Flera
hundra personer gick med i marschen
från Östra delen av Jönköping och
gick till Rådhusparken där det var en
storsamling. Det blev en mycket bra
samling och den gav mer smak. Där
hade vi Cafébussen och efter samlingen så bjöds det på en enkel fika.

fika och få berätta om det liv som vi får
äga med Jesus, det betyder så mycket. Be
gärna extra för denna satsningen!

Emmabodafestivalen

Påskafton Elmia Jönköping.

Vecka 30 samlas ca 10.000 ungdomar i
Emmaboda, till en stor Musikfestival och
där kommer vi att vara med Cafébussen
på torget mitt i centrum av samhället. Det
är Pingstförsamlingen som inbjuder oss
att tillsammans med dem, finnas med och
få möta många ungdomar. Senare på kvällen och natten finns vi nära festivalområdet
med ett enkelt fikabord. Även där får vi dela
ut många Nya Testamenten till besökarna på
festivalen. Då flera inte har konfirmerat sig, så
finns det en längtan att få en Bibel av oss.

Alvesta

Tack!
Så här skriver Magnus Carlsson, pastor
Återigen ett stort tack för alla förböner för
i Pingstkyrkan Alvesta efter vårt besök.
Påskafton Elmia Jönköping.
Bussmissionen! Likaså för Agneta och mig
”I Alvesta finns en folkfest i slutet av
Ove, då vi inte har varit så krya i vår. Men
maj som kallas Alvestayran och detta
nu kommer krafterna igen... Men det är
år hade vi som frikyrkor, Pingstkyrkan och
roligt att Cafébussen har rullat, utan att vi
Missionskyrkan bestämt oss för att vi ville
har varit med, där andra har gått in i de olivara med. För att få lite draghjälp och ha
ka uppgifterna. I det senaste nyhetsbrevet,
nåt som gjorde att vi syntes på samhälskrev vi om att bussen skulle lackeras och
let så bad vi Bussmissionen komma med
det har nu blivit gjort och det blev så bra!
Cafébussen. Centralt placerad utanför ICA
Allt måste ju underhållas.
såg många oss. Många stannade för att
Intressant är att vi gång på gång har träffå en kopp kaffe och många tog del av de
fat människor i Cafébussen från olika läninbjudningar till söndagens Cafékväll och
der. Då har vi erbjudit dem en Bibeldel eller
höstens Alphakurs som vi delade ut. UppSång och musik i Söderkö
Nya Testamente på deras språk och de har
levelsen efteråt var att Alvestaborna hade
ping.
blivit så glada över detta. Vi har litteratur på
fått en tydligare bild av att Pingst- och Misca 20 olika språk i bussen. Vår längtan är att få dela ut Guds ord och
sionskyrkan fanns. Och ännu viktigare fått ta del av att Jesus är vägen,
kristna böcker till dem som vill ha. Litteraturen, bränslet/dieseln
sanningen och livet. I Alvesta tycker vi att Cafébussen hjälper oss på
kostar pengar och tack för din gåva, det betyder så mycket att vi
ett fantastiskt sätt. Bussen syns och ger rent praktiskt hjälp med tak
kan hjälpas åt med ekonomin.
över huvudet, en plats att sitta på och smidigt att fixa fika. Den personal som bussen har med sig ger oss en trygghet i evangelisationsarbetet och är en fantastisk inspirationskälla.Tack för besöket och välkomna tillbaka!”

Midsommarhelgen

Snart har vi den stora helgen Midsommar, med mycket glädje och
fest. Men tyvärr också, mycket fylla och bråk. Även i år kommer Cafébussen att vara på Öland och i Borgholm under denna helgen där
det samlas så många. Att då bara få finnas där och bjuda på en enkel

Ö n s k a r d u s töd j a a r b e t

Välkommen

Uppdraget 2014

För dig som är intresserad av detta att få använda olika ”redskap”
för att nå ut med det kristna budskapet, vill vi inbjuda dig till en
mycket givande helg i Lidköping, 17–19 oktober.
Mer information finns på: www.uppdraget2014.se
Varma hälsningar från styrelsen
genom Agneta och Ove Jonsson

et ekonomiskt?

med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745
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@bussmission.se
Bussmissionen, Box 129, 568 92 Skillingaryd

