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   Tittar med en suck på dagens mail-
skörd, hela inkorgen är fylld med diverse 
inbjudningar till olika konferenser, mäs-
sor, temadagar och liknande aktiviteter. 
Dessa inbjudningar är till evenemang 
inom den sociala sektorn.  

Intresset för sociala frågor verkar vara 
starkt stigande. En mängd organisatio-
ner tävlar om utrymmet i olika medier. 
När man läser platsannonser ser man 
hur olika ideella organisationer anstäl-
ler folk med befattning som insam-
lingsstrateg, mediakommunikatör och 
andra mer eller mindre fantasifulla titlar.
   
Sedan åker man ut till olika anstalter och 
där ser det ut ungefär som det har gjort de 
senaste 5 åren.
   
En liten skara personer som arbetar på fäl-
tet och som inte på långa vägar kan tillfred-
ställa alla de behov som finns. Alla kom-
munikatörer och strateger är fullt upptagna 
med att sprida kunskap och information 
till andra kommunikatörer och strateger 
på någon konferens där alla känner alla.
   
Medger att det finns lite frustration i mina 

rader ovanför här men IBUS har haft en 
extrem arbetsbelastning de senaste måna-
derna och jag blir som sagt var lite frus-
trerad över alla dem som har tid att gå på 
dessa konferenser. 
  
Man tycker att resurserna borde öka när 
antalet frivilligorganisationer ökar men 
jag har tyvärr svårt att se den kopplingen.       
 
Nåväl, vi stretar på och försöker göra vår 
del av jobbet samtidigt som vi arbetar 
med att finansiera det hela.

Per Jörlin/ 
föreståndare Hela Människan IBUS

IBUS våren 2011

Per Jörlin



En liten inblick från 
Årsstämman 2011

  Den kristna ideella föreningen IBUS 
har åter genomfört en årstämma.
Den var förlagd till Pingstkyrkan, 
Skövde och 19 personer närvarade.
    
Det är verkligen en utmaning att 
skriva en verksamhetsberättelse i ord 
och siffror i den verksamhet som 
IBUS bedriver.

Kontakter och utslussning av män-
niskor är oftast ett komplicerat arbe-
te som kan vara svårt att avrappor-
tera i en verksamhetsberättelse.

Föreståndare Per Jörlin tog upp ett 
par exempel på årsmötet för att ge 
övriga mötesdeltagare en möjlighet 
att förstå vardagsarbetet som görs 
ute på verksamhetsfältet.
   
Per J har under året också arbe-
tat med bl.a. skuldhantering i olika 
konferenser som Hela Människan 
arrangerat. IBUS har under året bi-
dragit med hjälp till 11 personer i 
deras skuldsanering.
  
Nya regler och riktlinjer har kom-
mit både ifrån Kriminalvården 
och Socialstyrelsen angående frå-

gan om placering på familjehem. 
Det har inneburit att en del familjehem 
slutat med placeringar hemma hos sig.
   
Per G har i huvudsak arbetat inne 
på anstalterna och har ett stort an-
tal ärenden där han försöker slussa 
ut via familjehemmen som finns till-
gängliga. Han har även haft en kurs 
på Gruvbergets kriminalvårdsan-
läggning i november månad. Under 
året har Per J och Per G besökt 23 
anstalter.

Daniel Lindberg jobbar vidare med 
de kontakter han har skapat under 
sina 10 år inom IBUS. Han symbo-
liserar på ett påtagligt sätt verkligen 
U:et i IBUS namn d.v.s. det Uthålliga 
stödet! 

Nils Lennart Kummu jobbar vidare 
med det administrativa arbetet samt 
gör församlingsbesök, föreläsningar 
i skolor och på olika ungdomssam-
lingar runt om i Sverige. Besök gjor-
des på Bödalägret i år och det blev 
mycket uppskattat av ungdomarna 
på den konferensen. Han var även 
inbjuden att tala i Östra Nyes kyrka 
vid deras återsamlarträff. Hans stu-
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dier till pastor fortsätter och nu är 
halva tiden avklarad.

Vårt nätverk av människor som får 
vår tidning IBUS- nytt direkt hem till 
brevlådan är idag mer än 500 perso-
ner. 

Ca 150 personer är med i förböns-
tjänsten och får speciella bönebrev 2 
ggr/år. Mer än 100 personer skickar 
in frivilliga gåvor till vår verksamhet. 
Speciellt tack för det! Utan dessa får 
vi svårt att bedriva vår verksamhet. 

Ordföranden Lennart Svarvtik 
hanterade ordförandeklubban med 
van hand och atmosfären under 
årsmötet var god och harmonisk.

Kassören Sigvard Larsson konstate-
rade lugnt att Gud har haft omsorg 
över föreningen även detta verksam-
hetsår och att ett litet överskott rap-
porterades från årets ekonomiska 
redovisning.
    
Styrelsen och ombuden tackade de 
som tjänstgör ute på fältet och de  i 
sin tur tackade styrelsen och de öv-
riga på mötet för visat engagemang 
för det dagliga arbete. 

Årsstämman avslutades med bön. 

Årsmötesdeltagare
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   Jag önskar med denna artikel kunna 
påvisa hur Gud har omsorg om ”den lil-
la människan” i dagens globala tidevarv.

Tänk att för över 10 år sedan träffades 
Jimmy Forsberg och Daniel Lindberg 
på ett av landets fängelser och där in-
ledde en samtalskontakt som mynnade 
ut i att Daniel så småningom kom i kon-
takt med Sigvard Larsson i Timmersda-
la.   Dessa tre män träffades och efter 
detta samtal som berörde Sigvards hjär-
ta väldigt starkt 
så fortsatte Sig-
vard att ha kon-
tinuerlig kontakt 
med Daniel.  En 
lyckad utsluss-
ning av Jimmy 
innebar att fören-
ingen IBUS bör-
jade si-na första 
steg att formas och med ett antal 
församlingar och privata människor 
som stöd så kunde föreningen bör-
ja hitta riktlinjer för sin verksamhet.

Efter några år så började idéen växa 
fram att kunna anställa en person inom 
föreningen. Snart hade det vuxit fram 
möjligheter att ha 3 anställda. Det 
blev Per Jörlin som idag är förestån-
dare för verksamheten, Per Gustavs-
son och så jag, Nils Lennart Kummu.  

En viktig del av att kunna ha anställ-
da är att vi har utvecklat samarbete 
med andra ideella organisationer som 
SKFH (Stiftelsen Kristen Familjehems-
vård), Älvsborgs Familjehemsvård och 
TUS (TimmersdalaUngdomssatsning).
Under mina år som anställd har jag 
haft förmånen att få träffa många 

olika människor i olika situationer i 
livet. Bl.a. har jag fått stå i en utställ-
ningsmonter och informera om både 
IBUS och vår samarbetspartners ar-
bete i den ideella stiftelsen SKFH.  

Jag fick kontakt med en annan kille som 
stod vid en monter och det utmynnade i  
att han och hans fru skrev upp sig som 
intresserade av att bli familjehem. När 
jag träffade dem på en familjehemsträff  
i Götabro så hade de fått en placering 

av en liten, ny-
född pojke i de-
ras hem. Vilken 
fantastisk glädje 
att få träffa dem 
och vilken stor 
Gud vi har! Titta 
på vilka länkar 
som Gud bygger!
Det finns ing-

en som helst möjlighet att vi män-
niskor var och en hade kunnat för-
utse eller planerat detta. En del av 
oss i denna länkkedja kanske aldrig 
skulle ha träffats i ”normala fall”?! 

Vår himmelske Fader har en fantas-
tisk överblick och omsorg om oss 
alla! Jag är helt övertygad om att det 
finns hur många vittnesbörd som 
helst om vad vår Fader gör i vår tid! 

Jag tror att det är dags att återinföra 
vittnesbördets plats i våra gudstjäns-
ter igen. Tack ALLA människor som 
på något sätt har bidraget till för-
eningen IBUS bildande. Du har på-
verkat historien mer än du tror...
Gud välsigne dig!   

Nils Lennart Kummu.  

Hur Gud har 
omsorg 

om oss människor 
idag...
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Tillsammans med de re-
surser samhället erbjuder 
ge praktiskt stöd till en 
bestående förändring.

Erbjuda ny gemenskap.

Försöka underlätta den 
svåra situation intagnas 
familjer ofta befinner sig 
i.

Skapa kontakter som 
kan fortsätta efter frigiv-
ningen, som kan leda till 
vänskap för livet.

Skapa opinion för fort-
satta förbättringar inom 
kriminalvården.

.

.

.

.

.

IBUS står för
Individuellt 
Behovsstyrt

Uthålligt Stöd

Vi vill
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En Tackhälsning från IBUS

   Föreningen IBUS önskar också att få tacka alla Huvudmanna-
församlingar, Second Handbutiker och sponsorer för edert stöd 
under det gångna verksamhetsåret.

Ett stort tack riktas också till alla privatpersoner som skickat in 
ekonomiska bidrag under detta år.
Utan ert stöd så skulle våra hjälpinsatser begränsas definitivt!

Föreningen IBUS hoppas att Ni även är villiga att fortsätta stödja 
vår verksamhet för denna nödställda grupp i Sverige.

Gud välsigne eder rikligen.
               Styrelse och medarbetare 

i föreningen IBUS.

Här kommer blom-
mande syrener med 
en önskan om en skön 
och härlig sommar tills 
vi syns och hörs igen 
här i IBUS-nytt



Huvudsponsorer:
Jättadalen Fastighets AB
Vindelåns Snickerier AB
Kyrkornas Second Hand, Götene
Gärdhem Second Hand, Dalsjöfors
Baptistförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Tibro

Dessa företag stödjer vår 
verksamhet:
Allans Förvaltning och Entreprenad AB
Perssons Livs, Timmersdala
Color Copy Center, Skövde
Björkkullens Bibelspår o Storstuga
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Idéella föreningen Hela människan - IBUS Mariestadsvägen 3 0511- 599 80
Reg.nr 855900-9108 Bankgiro 5719-9572  540 16 TIMMERSDALA fax 0511- 599 81

Ordförande     Lennart Svartvik   Lärkvägen 1  541 78  VÄRSÅS       070-548 68 80
Föreståndare   Per Jörlin   Tenhultsvägen 191  561 42 HUSKVARNA      076- 550 15 91
Kassör       Sigvard Larsson   Lerdala Nolgården  540 17 LERDALA      0511- 804 97
Medarbetare   Per Gustavsson   Haneberg, Söderby kvarn 635 17 NÄSHULTA      016-830 90  
Medarbetare   Nils L Kummu   Parkgatan 6  540 16 TIMMERSDALA   070- 270 01 07
Medarbetare   Daniel Lindberg   Minervavägen 3  762 31 RIMBO      0175- 701 06

www.ibus-helamanniskan.se                      www.ibus.nu
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