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Glad Vår!
Kanske tidigt att säga Glad vår - men vi har hört
Talgoxen speciella vårläte och då vet vi att våren
kommer! För oss i Bussmissionen har den sista tiden
inneburit tid att fixa med bussen, planera med församlingar för vårt besök, få mer tid att be och förbereda sig inför alla Hållplatser - orter vi skall besöka.

Evangelistdagar i Orsa
Under tre dagar i januari var Mikael Svensson (ordförande i Bussmissionen) och Agneta och Ove Jonsson på
en samling för resande Evangelister på Trunnagården, i
Orsa. Mycket givande dagar att få träffas, lyssna på god
undervisning, livsberättelser, förbön men också god
mat. Då vi reser och ”ger” ut mycket med Cafébussen
var det givande att få ”ta in” och hämta ny kraft.

Rost
Bussen behöver ses över och det har det blivit tid för
detta nu i vinter. Det är en del rost i plåten på långsidorna, och där har bra verktyg kommit till hands. Nu svetsas
ny plåt på plats, samt att vi skall få bussen lackerad så
den blir fin att köra ut när våren kommer.

ha med Cafébussen i slutet av mars. Det var så givande att få gå runt med några vänner från Söderköping
och be för olika platser i samhället och på detta sättet
förbereda satsningen. För det har vi upplevt gång på
gång, att det är bön och arbete som gäller!

Årsmöte
Vi vill inbjuda dig/er till vårt Årsmöte för Bussmissionen.
Varmt välkomna lördagen den 15 mars 2014, kl 10.00 i
Pingstkyrkan, Kaffegatan 23, Skillingaryd. På programmet, bildspel och intressant delgivning vad som har
hänt under året, gott fika och förhandlingar.

Medlemsavgift 2014
Genom att sätta in 200 kr på Bussmissionens bankonto
5736-0745 så blir man medlem i föreningen. Glöm inte
att skriva ditt namn och adress på inbetalningen. På
detta sätt är du med och stöder vårt arbete.

Böneresa
En lördag i februari var vi några som åkte med bil till
Söderköping och bad för den satsningen som vi skall

Samtal en sen natt

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

i Göteborg.

Uppdraget 2014 – i Lidköping

Tack!

En speciell konferens under namnet ”Uppdraget 2014” kommer att bli i Pingstkyrkan vid Nya stadens torg i Lidköping,
17–19 oktober. Samlingarna är för människor som vill dela
Evangeliet och använder olika ”redskap” till detta, som lastbilar,
Cafévagnar, bilar, motorcyklar, Cafébussar, båtar och som finns
med på olika festivaler, marknader, gator, torg och i hamnarna.
Deltagare som tidigare har varit med på konferensen Uppdraget, kommer från olika platser i vårt land, men även från Danmark och Norge. Vi brukar träffas en gång om året för inspiration, delgivning, bli utmanade, få nytt mod, tips och idéer. ”Det
är den bästa helgen på året” säger flera av deltagarna från förra
året när vi träffades. Mer information kommer att komma under våren på: www.uppdraget2014.se

Ett stort tack att du/ni även i år vill vara med och be för oss och
stödja arbetet ekonomiskt! Vi upplever verkligen att detta är
ett stort ”lagarbete” där vi alla behövs! För nöden är mycket
stor på kvällar och nätter när vi träffar folk som kommer till oss
i Cafébussen och vill fika. Gång på gång ”öppnar man sig” och
berättar om sitt trasiga liv. Och vi undrar, hur orkar de leva med
alla olika sår i sitt liv? Hur kan man hjälpa dessa personer vidare
i livet? Då ser vi hur bra det är när en församling/kyrka på orten,
som vi besöker har en Alphakurs – en grundkurs i kristen tro.
Där kan vi få inbjuda dem som vi får kontakt med och de kan
då få gå vidare in i en varm gemenskap.
Varma hälsningar från styrelsen genom Agneta och Ove Jonsson
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Ön s k a r d u s t öd j a a r b e
tet 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.
Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmission.se
Bussmissionen, Box 129, 568 92 Skillingaryd

