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Glad Höst!
En mycket spännande sommar ligger bakom oss,
där vi har varit med Cafébussen. Flera nya kontakter
med besökare! Så här säger spontant några ungdomar: Cafébussen är det bästa på Eksjö stadsfest! Från
Göteborg säger en kvinna som har varit med i bussen på Järntorget: Detta är den bästa veckan på hela
året, att få berätta om sin tro på Jesus!
Det var så roligt när vi var i Emmaboda på festivalen att
träffa ungdomar som kom åter, som kände igen oss sedan
förra året. Nu satt de i solskenet utanför Cafébussen och
ville veta mer om den kristna tron. De var verkligen nyfikna! Det blev många djupa och långa samtal, för det är en
stor öppenhet! Men också stor och djup nöd hos den unga
generationen, då några inte orkade leva mer... Intressant
var när vi någon vecka efter Emmaboda är på Järntorget
i Göteborg, så kommer flera ungdomar fram och känner
igen oss och bussen ifrån Festivalen i Småland.
Det var åter en härlig känsla att få köra in på Järntorget i
Göteborg och få ställa upp bussen där. Trångt och smalt
som det är på torget, så många personer tittade upp och
undrade om vi inte hade kört fel nu, när vi kör in! Det var
andra året som Smyrnaförsamlingen inbjöd oss under
Göteborgs stads Kulturkalas. Alla deltagarna hade snygga
röda T-shirt med texten ”Älska Göteborg”. Även här i storstaden, som på varje plats vi har varit på har vi fått delat ut
Biblar/Nya Testamenten till de som vill läsa och ta med sig

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

hem. Då vi har Biblar/NT på olika språk ha vi fått delat ut
närmare 400 ex. under sommaren. Intressant är att se hur
glada och tacksamma de har varit och tagit emot Bibeln
som de har fått av oss.

”Cafébussen
är det bästa på
Eksjö stadsfest!”

För tredje året var vi nu på
Eksjö stadsfest. Alla kyrkor
var med där vid bussen. Så
här upplevde en av pastorerna vårt besök: ”Cafébussen är det bästa på Eksjö stadsfest!” Så uttryckte sig en person som vi fick möta i
bussen under två intensiva kvällar/nätter. Kyrkorna i Eksjö
gick samman och kände en otrolig glädje i att tillsammans
erbjuda både fika och samtal med bussen som bas. Vi var
nog alla lite överraskade över hur enkelt och snabbt man i
samtalen fick berätta evangeliet för människor.
Hälsningar Mattias Gustavsson pastor i Pingstkyrkan Eksjö.
Adelövs marknad, som
alltid är första torsdagen i september
samlade mycket folk,
ca 40.000 besökare.
Det var nu tredje
gången som vi var
där med vännerna
från Pingstkyrkan

i Adelöv. Toppenväder och många som kom och fikade. En sånggrupp från Tranås medverkade vid två tillfällen under dagen och
det var så många som kom och lyssnade, så att våra stolar och
bord räckte inte till utanför bussen i gröngräset. De enkla sångerna om Jesus går hem idag på en marknad i Småland!
Den ena platsen är inte lik den andra och den ena människan är
inte likadan som den andra. Så därför är varje satsning så spännande då man inte vet, vem som man kommer att träffa. Tänker
på den unga flickan, som spontant säger att hon hade fått höra
ett vittnesbörd/livsberättelse av en man i bussen förra året när vi
var där. Hans berättelse tog tag i henne så mycket, att hon hade nu
omvärderat sitt liv och varit nykter ett helt år!
Från flera platser som vi har besökt, har församlingarna redan bokat upp för nästa år, att vi skall komma åter. Det känns roligt och
givande att få bygga vidare på de kontakter som blir. Vi har också
fått hälsningar efter vårt besök, att församlingarna har fått gå vidare med de nya kontakterna som de har fått och att man har in-

bjudit till en Alpha-kurs, en grundkurs om kristen tro.
Tack för att du vill fortsätta att be för arbetet, det är så viktigt med
förbön! Tack också för ekonomiskt stöd och hjälp! Tre av bussens
stora fönsterrutor måste ses över, då det har kommit in fukt mellan
rutorna och det blir alldeles ”grått” så det blir svårt att se ut. Nu
skall en firma hjälpa oss och ta bort detta och göra det rent och
fint. Det är ett tungt och krävande jobb, som kommer att kosta ca
22.000. Kanske kan du vara med och hjälpa till med denna extra
kostnaden? Märk gärna din inbetalning med ”Fönsterrutorna”.
Snart är det dags för Julbussen igen, flera Hållplatser är klara. Under vecka 48, 49 och 50 kör vi runt med Julbussen i Småland och
Bohuslän.
Så önskar vi dig välsignelse och glädje!
För Bussmissionens styrelse,
Agneta och Ove Jonsson

Foto Anders Hällzon och Ove Jonsson.

ÖNSKAR DU STÖDJA ARBETET EKONOMISKT?

Välkommen 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. Bussmissionen, Box 129, 568 92 Skillingaryd
Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmission.se

