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 Lördagen den 25/2 så hade den kristna 
ideella föreningen IBUS sin årsstämma i 
Pingstkyrkans lokaler i Skövde.

18 personer samlades för att gå igenom 
föregående års verksamhet samt blicka 
framåt i tiden.
Stämningen var tudelad då vi å ena sidan 
var tacksamma för 
det arbete vi har kun-
nat prestera under 
detta verksamhetsår, 
men också mycket 
sorgsna över att be-
höva säga tack och 
farväl till både Per 
Jörlin och Per Gus-
tavsson, se bilden.
    
P.g.a. att vår samarbetspartner SKFH be-
slutat att inte längre satsa på den samver-
kan som vi har jobbat med och avsluta 
samarbetet med oss så försvann en stor 
del av den ekonomiska trygghet vi har 
byggt upp vår verksamhet på. Konse-
kvenserna blev att IBUS förlorade två 
mycket kompetenta medarbetare.
    
  

Rapport från Årsstämman 

Vi önskar de all lycka och välsignelse i 
sina framtida tjänsteutövningar och hop-
pas att de i framtiden fortfarande får ge 
människor hopp om en bättre framtid.
    
Daniel Lindberg  jobbar  oförtrutet vidare 
med ett antal klienter och deras anhöriga 
som han har kontakt med regelbundet. 

Nils Lennart Kummu 
har avklarat 3 av 4 år 
på sin pastorsutbild-
ning på Kortebosko-
lan, Jönköping. Han 
fortsätter att jobba 
med administration 
och församlingsbe-
sök för föreningens 
räkning.
  

Föreningen IBUS vill tacka alla försam-
lingar, second hand, sponsorer samt pri-
vata gåvogivare för er insats. Den kom-
mer nu under detta verksamhetsår att bli 
ännu viktigare för vår förenings framtid 
och verksamhet.  

             Gud välsigne Er alla! 



  Det blev ”varumärket” när IBUS 
grundades för tio år sedan. Det gäller 
fortfarande. Även i den förändrings-
process som beskrivs i årets första 
nummer av IBUSnytt.
  Efter avslutande församlingsbesök 
och avsevärt färre anstaltsbesök gäl-
ler ett fortsatt uthålligt stöd åt en just 
nu växande grupp f.d. intagna. Några 
av dem har öppnat en second hand-
butik med stöd från socialtjänsten på 
Södermalm. I projektet ingår ett stöd-
boende. Efter ett par besök kan jag 
konstatera att butiken redan fungerar 
som en mötesplats.
   För närvarande ser min klientkon-
takt ut så här:
Sju intagna med kortare eller längre 
tid kvar till frigivning. Två av dem 
muckar inom kort. Jag har fortsatt 
kontakt med 15-20 personer med kor-
tare eller längre tid som frigivna, men 
med fortsatt behov av stöd. Inklusive 
några nya ”secondhandkontakter”. 
Bland intagna finns tre livstids- eller 
långtidsdömda som har 5-10 år kvar 
till ansökan om tidsbestämning och/
eller frigivning. De finns på Kumla-, 
Västervik- och Norrtäljeanstalterna.
  En av dem har jag berättat om ti-
digare. Han som på Malmöhäktet i 
möten med häktesprästen upplevde 
att ”boken”, Bibeln, öppnade sig för 
honom och inte ville stänga sig igen. 

En mindre lyckad omplacering från 
Norrtälje, jag träffade honom där un-
der ett vikariat 2007, resulterade i en 
turbulent rundresa mellan olika rätts-
psykavdelningar och anstalter. 
  Jag följde honom ”längs resan”. ”Bo-
ken” stängde sig inte då heller, utan 
blev den enda fasta tillflykten i mörker 
och ångest. För drygt ett år sedan fick 
han en plats på en omvårdnadsavdel-
ning på Kumla där han fick den hjälp 
han behövde. I samverkan med NAV-
prästerna, (NAV=Nämden för Andlig 
Vård) har han fått en personlig besö-
kare som byter av mig. Om ett halvår 
hoppas han få göra ett nytt försök till 
att få sitt livstidsstraff  omvandlat till 
ett tidsbestämt straff.
  Någon kanske minns honom, som 
på min fråga varför han gillade visan 
”Låt mig få tända ett ljus” svarade: 
-När jag spelar den känner jag mig 
snäll! Det var år 1993 eller 1994. Nu 
muckar han om några dagar, efter 30 
år på anstalt med ett kort avbrott mel-
lan två domar. 
  Under sin utsluss fick han kontakt 
med Allhelgonakyrkan på Söder, där 
han bl.a. fick tjänstgöra som kyrkvärd. 
Där fick hans liv en ny inriktning.
   En annan av mina ”livstidsklienter” 
träffade jag under vikariatet 2007 på 
Norrtälje. Ett alkoholrelaterat ”bråk” 
slutade med en livstidsdom, ett enligt 
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min bedömning tveksamt domslut. 
De första åren blev tunga för en som 
aldrig varit i närheten av vare sig dom-
stol eller fängelse. Han har fördjupats 
i sin tro. Vistelserna på Kumlaklostret 
har betytt mycket för honom. En stor 
hjälp att uthärda sitt straff.
  Till sist:  Även anhöriga behöver 
stöd. De är på sätt och vis brottsoffer. 

För närvarande har jag kontakt med 
sju anhöriga som behöver ha någon 
att prata med. Att vänta på någon fa-
miljemedlem som är livstidsdömd kan 
kännas tungt. Särskilt när det finns 
barn med i bilden.

Med en varm hälsning till er alla stöd-
jare och förebedjare.
            Daniel L.

”Varför får Timo ingen chans?”

Timo och Per utanför kyrkan

Timo på missionsstationen



  I vårt arbete med dömda och utslag-
na hade vi i IBUS sedan en tid disku-
terat om det fanns några alternativa 
behandlingsmetoder för vissa som 
uppenbarligen inte tog emot konven-
tionell behandling för sitt missbruk. 
Dessa tankar hade fångat mig mer och 
mer för några år sedan. En morgon 
satt jag på tunnelbanan i Stockholm 
och såg ovannämnda rubrik i tidning-
en Metro. Artikeln handlar om en 44- 
årig man som sedan 14 årsåldern har 
åkt ut och in på olika institutioner bl. 
a. har han suttit i fängelse 65 ggr. Han 
levde sitt liv i ett amfetaminmissbruk 
på gatan i Stockholm.
  Tillsammans med Karolina,min goda 
vän, kontaktade vi Timo som satt på 
häktet.
  Vår idé var att han skulle lämna sin 
invanda miljö och komma ut i världen 
för att om möjligt se på sitt liv som 
en gåva i stället för en belastning.  Ef-
tersom både jag och Karolina har vis-
tats mycket i Kenya och där kommit i  
kontakt med  en missionsstation så var 
vår idé att vi skulle låta en försöksper-
son åka ner till Kenya och där arbeta 
med någon form av volontärarbete. 
Vid samtalet med Timo såg vi båda 
att någonting tändes i hans ögon. Vi 
visste dock inte hur vi skulle tolka det 
men någonting var det (ett år senare 
förstod vi att det var ett hopp som 
tändes). 
  Efter samtalet med Timo så kon-
taktade vi ansvarig socialsekreterare 
och berättade om våra planer. Vi fick 

omedelbart en negativ respons med 
ord som ”absolut inte”,  ”totalt hopp-
löst fall”,  ”ingen behandlingsmetod biter 
på Timo”.
  Lite nedslagna lämnade vi socialkon-
toret suckande och sa att vi får arbeta 
vidare med andra fall.
  Ett år senare ringer min telefon och 
det är Timos socialsekreterare och 
hon inleder med orden ”någonting har 
hänt med Timo” och det visade sig att 
för första gången av 65 hade han skött 
sin fängelsevistelse prickfritt och han 
hade hela tiden återkommit till vårt 
samtal på häktet och därefter kom 
äntligen orden från en desillusionerad 
socialsekreterare ”jag är beredd att ge det 
hela en chans”.
Därefter följde en tid på familjehem 
i Sverige när vi verkligen fick börja 
från början med en helt utslagen per-
son (han saknade bl a tänder). Men 
en människa som har hopp får styrka 
och Timo kämpade på med alla sina 
problem och vi restaurerade sakta 
men säkert den människa som vi ville 
hjälpa.
Allt ifrån tänder till relation med sin 
son byggdes på nytt. Sedan kom då 
den dagen när Timo skulle ta tåget till 
Stockholm för att sedan via Arlanda 
bege sig till Nairobi. Jag hade köpt en 
1: a klass biljett (eftersom den var bil-
ligare) till Timo. Han vägrade bestämt 
att sätta sig där eftersom ”en sån som 
jag kan inte sitta där”. Den kristna trons 
tankar om allas lika värde hade inte 
slagit rot hos Timo.
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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



  Sedan följde några månaders arbete 
på missionsstationen i Nairobi och 
Timo engagerade sig med liv och lust 
i olika projekt, startade ett fotbollslag 
med några 11- åringar från ett närlig-
gande slumområde m.m. När jag be-
sökte honom i februari och frågade 
personalen om han insatser så skrat-
tade alla förtjust och pratade om ”the 
guy who always smiles and always helping 
other  people”…(på svenska: Killen som 
alltid ler och alltid hjälper andra män-
niskor).
  Timo vistades 3 månader i Nairobi 
och varje dag deltog han i lunchmöten 
i kyrkan.
  Vid samtal med Timo beskrev han 
hur han lämnade sin ”pundarroll” när 
han kom till Afrika och anledningen 
var att han blev behandlad av afrika-
nerna som vem som helst. Ett synsätt 
som lever kvar i Afrika.
Avslutningen på vistelsen blev att en 
stolt far kunde bjuda ner sin försum-
made son. De båda åkte på en oför-
glömlig safari och kunde tillsammans 

pricka av the ”big five” som de kunde 
se i den afrikanska gryningen som även 
symboliserade deras nya relation.
Nu är Timo tillbaka i Sverige och jag 
får varje vecka samtal från honom där 
han drömmer om att få återvända till 
sitt älskade Kenya. Jag får varje gång 
säga att nu är det arbete med inkomst 
som gäller och sedan får han spara 
som alla andra för att nå sina drömmar. 
Timo kämpar på i sitt andrahandsbo-
ende och i sin jakt på försörjning. Han 
har nu varit drogfri i 16 månader och 
han har drömmar och hopp som alla 
vi andra. Vem vet vilka vägar Gud har 
i tankarna för Timo. Igår hade jag ett 
samtal med Timo och han vädjade då 
”snälla glöm inte bort mig nu” och sva-
ret är självklart. - ”Nej Timo, IBUS 
kommer inte att glömma bort dig”.

Per Jörlin
f.d. föreståndare för IBUS

Timo hjälpte till 
med vardag-
liga sakersom 
behövs runt 
barnhem och 
skola. Det blev 
många tillfällen 
till samspråk med 
anställda 



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
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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
tf Föreståndare
och Kassör      Sigvard Larsson   Lerdala Nolgården  540 17 LERDALA      0511- 804 97
Medarbetare   Nils L Kummu   Parkgatan 6  540 16 TIMMERSDALA   070- 270 01 07
Medarbetare   Daniel Lindberg   Minervavägen 3  762 31 RIMBO      0175- 701 06
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