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Glad
Advent!
”När kommer ni igen med Cafébussen till oss?”
”Kan ni inte vara här oftare!”
Så har flera ungdomar spontant sagt till oss
när vi har besökt deras stad/samhälle.
”Här händer inget, vi har inget att göra!”
”Men vad skönt det var, att få komma in i
bussen och få samtala med er ifrån kyrkan!”
Det har blivit många djupa samtal kvällar och nätter
denna höst och det visar, att det finns en stor andlig
längtan i vårt land! Och där det har blivit ett bra samtal
har vi erbjudit dem som vill, att få ta med sig en Bibel/NT.
De gick alla fyra i årskurs sju och deras stora intresse var
fotboll. När de sedan efter en bra stund i bussen skall gå,
går de glada ut över att ha med sig Sport- Bibeln och Fotbolls- Bibeln.
Flera gånger har svenska ungdomar sagt till oss, vi har aldrig hört om Jesus tidigare! Eller som en ung man sa till oss,
”jag vet mer om Islam än Kristendom!” Där tror vi, att vi har
en stor uppgift, att få presentera Jesus och berätta om vad
det betyder, att få tro på Honom.
Vi var över 60 deltagare på samlingen Uppdraget 2014 i
Lidköping, med deltagare även från Danmark och Norge.
En samling för personer som arbetar med olika redskap för
att nå ut med Evangelium. Att få träffas så här och få lyssna
på bra undervisning, delta i härlig lovsång och få samtala

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

med varandra om hur man
”jobbar” på olika platser med
båtar, tält, lastbilar, MC, Cafévagnar och Cafébussar betyder
så mycket. Vi tackar våra vänner i Lidköping för en mycket
god helg och kan berätta att nästa år i oktober 16–18 blir
det en ny samling i Värnamo, Uppdraget 2015.
Just nu i november är det arbete med att göra i ordning
Cafébussen till Julbussen! För dig som inte känner till det,
så vill vi berätta att vi har i flera år i november tagit ut några
stolsäten och bord ur bussen. Sedan sätter vi in ställningar
för böcker, kalendrar, Jultidningar, Julkort, CD och DVD skivor med ett kristet budskap. Så har vi planerat med olika
kyrkor att komma och besöka deras ort/samhälle, där vi
ställer upp Julbussen på en central plats. Utanför bussen
hörs julmusik från våra högtalare och marschallerna är
tända. När besökarna kommer in i den varma Julpyntade
bussen bjuder vi på adventskaffe med gott fika till. Att få
sitta ner och få fika och ett gott samtal betyder mycket för
många, samt om man vill köpa med sig en god bok att ge
bort i Julklapp.

Flera undrar, får ni se några resultat på era resor och besök. Vår
längtan är ju att kyrkorna/församlingarna skall ha nytta av vårt
besök långsiktigt. Då är det så viktigt med de kristna på orten, att
de finns med i bussen för att kunna följa upp kontakterna som
blivit. Det är som aposteln Paulus skriver i ett av sina brev i Bibeln, att en får plantera och en annan får vattna, men Gud ger
växten. Vi har olika uppgifter och där får Cafébuss- arbetet gång
efter gång vara den första kontakten för kyrkorna att nå ut till
nya människor. Så här skriver Katherine Lorentsson från Staffanstorp i Skåne efter att vi besökte dem, när det var Kulturnatt.
Vi har en man i vår församling som vi fick kontakt med, tack vare att
Cafébussen var i Staffanstorp för flera år sedan. Nu har han kommit
till tro och blivit frälst och döpt och är en underbar lärjunge i vår gemenskap. Så vi är tacksamma för er och Cafébussarbetet!
Vi vill också ifrån Bussmissionens styrelse, säga ett stort Tack för
era förböner och gåvor under 2014! Det är en sådan glädje att få
hälsningar ifrån flera av er som ringer eller skriver och säger, vi
ber för er varje dag! Det är en förmån att få vara med och dessutom veta att vi får ha understödjare som vill och fortsätter att
ge oss sitt stöd för 2015! Tack för att ni finns med, utan er rullar
inte Cafébussen vidare …

Så önskar vi dig/er en Välsignad
Julhögtid och ett Gott Nytt År 2015
För Bussmissions styrelse genom Agneta och Ove

Följande platser

kommer vi att besöka nu i Adventstid:
Skillingaryd
Emmaboda
Timmernabben
Högsby
Alvesta
Ljungby
Sandhem
Bor
Vaggeryd
Rottne
Smögen
Kungshamn
Bovallstrand
Hunnebostrand
Munkedal
Torp köpcenter
Secondhand Uddevalla
Henån Orust
Lysekil

22 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november
4 december
5 december
6 december
7 december
9 december
9 december
10 december
10 december
11 december
12 december
13 december
13 december
14 december

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

