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  I fler än 10 år har vi mött hundratals 
förtvivlade människor öga mot öga 
i fängelseceller runt om i Sverige.
Berättat om en som aldrig sviker.
Berättat om någon som 
tror på dej en gång till.
Berättat om någon som 
ser Ditt människovärde.
Berättat om att det 
finns hopp.
Många är de som fått 
ett förändrat liv på rätt 
sida om lagens gränser.
Återfått känslan att 
vara en människa med 
en plats i samhället.
Jag tänker på Jimmy 
med nästan 30 års olika 
fängelsestraff  som bytt sitt gamla liv 
med amfetamin och bankrån mot att 
bli ”familjefar” för många mycket 
trasiga kriminella människor i ett fint 
familjehem ”utanför” Kumla.
Jag tänker på Per som jag första gången 
träffade med en boja runt foten men 
som nu är en av ledarna för den kristna 
familjehemsorganisationen SKFH.

Jag tänker på Kalle som efter ett svårt 
och förnedrande brott kom till oss 
förtvivlad och utan möjligheter till jobb. 
Idag har han ett fast arbete och en fin 

utbildning inom vården.
Jag tänker på Evert som 
efter stort utanförskap, 
utkörd av gamla vänner 
som i dag har en ny 
gemenskap och ett 
nytt välavlönat arbete.
Jag tänker på Lina som 
efter 12 år i både svenskt 
och utländskt fängelse 
för narkotikasmuggling 
nu har ett fast arbete 
bland utslagna i Sverige.
Jag tänker på Kim som 

dömdes för medhjälp till mord och som 
i dag har ett arbete med bibelspridning 
och på sin fritid finns som förebedjare 
på plattan i Stockholm.
Jag tänker på Ronny, Mattias, Marco 
och många fler. 
Och sist men inte minst Nisse som efter 
sitt Livstidsstraff  nu snart gått färdigt 
sin pastorsutbildning i Jönköping.

Fortsättning följer

Sigvard Larsson



Flera av dessa säger. IBUS får inte 
försvinna. Nu vill vi vara med att 
hjälpa någon som jag har blivit hjälpt.
Vi arbetar nu för högtryck för att 
hitta nya möjligheter att hjälpa och 
vi hoppas att i höst för Er kunna 
presentera en möjlig fortsättning.
Vi vet att vi med Jesus Kristus som 

Sigvard Larsson
tf Föreståndare för IBUS

förebild och kraftkälla kan vara 
ett alternativ mellan hopp och 
förtvivlan för många fängelsedömda.
Tack för att ni finns och vill 
stötta oss även i fortsättningen.

Mörby gård

Guds gränslösa nåd
En lägesrapport ifrån Jimmy Fors-
berg, en resa från misär till ett me-
ningsfullt liv. En berättelse om Guds 
gränslösa NÅD.....

Va? Ibus på väg att läggas ned? Kan 
det vara möjligt?

Jag höll på att få en smärre chock 
när jag hörde talas om att Ibus exis-
tens var i fara! Jag själv placerades 
på familjehem efter ett digert arbete 
av dåvarande fängelsepastorn Daniel 
Lindberg som tillsammans med Sig-
vard Larsson hade påbörjat det arbete 
som så småningom skulle leda till Ibus 
start och där jag var med i uppstarten. 



Efter familjehemsvistelsen kom jag 
som volontärarbetare till Götabro, 
en bibelskola med konferensgård och 
stark koppling till Torpkonferensen. 
Strax efter att jag kom till Götabro 
konstitutionerades  Ibus första styrel-
se, det var en stolt nyfrälst före detta 
kriminell missbrukare som satt med i 
den första styrelsen. Under mina 10 år 
på Götabro kom jag att gifta mig med 
Chatarina 2003 samt bli tf  chef  dom 
sista åren och inte minst startade jag 
och Chatarina vårt familjehem.

I dag betraktas vi som ett kvalificerat 
familjehem med ett hus på 450 kva-
dratmeter. Vi har för närvarande 4 
placeringar + en placering som kom-
mer en helg i månaden + skollov, vi-
dare har vi 2 som är på utsluss och 
sover en natt i veckan hos. 
 
När jag fick besked om att föreningen 
behövde uppslag på nya ideer för en 
framtida verksamhet så beslöt jag för 
att ställa upp och ta mitt ansvar och 
erbjöd mig att kunna ta en vakant 
plats i styrelsen inför årstämman 2013.

Under denna stämma så beslöt ombu-
den att ge styrelsen och de som jobbar 
operativt ute på fältet fria händer att 
inkomma med en ny verksamhetsplan 
och inriktning för föreningens arbete 
vid en extra insatt stämma den 7/9 
2013.

Vi tog också emot styrelsen ifrån Ibus 
för en arbetskonferens hemma hos 
oss i början av maj detta år. Nya pro-
jekt är på väg att få sin uppstart och 
går all planering i lås hoppas vi vara 
igång redan den 1/9 i år, men mycket 
ska hinna klaffa innan dess. Ansök-
ningar ska skrivas, skickas in och god-
kännas innan vi kommer igång.

Det känns i alla fall jätteskönt att för-
eningen är på gång igen efter att ha haft 
ett turbulent år 2012 med avveckling-
en ifrån vår tidigare samarbetspartner 
SKFH och att ha fått sagt farväl till 
både Per Jörlin och Per Gustafsson.

Nu blåser det nya välsignelserika vin-
dar ifrån Herren Gud över Ibus igen!

Jimmy Forsberg



Årsstämman
  Ibus årsstämma år 2013 samlade 15 
st. engagerade personer lördagen den 
23/2 för sedvanliga årsmötesförhand-
lingar.
En mycket viktig punkt stod på dag-
ordningen: Ska vi avveckla förening-
ens verksamhet eller hitta nya arbets-
former i framtiden? 
Stämman beslutade att ge styrelsen 
samt de två personer som föreningen 
har som operativ enhet att utforma en 
ny verksamhetsplan samt att presen-
tera denna på en extra insatt stämma 
den 7/9 för att få församlingarnas 
ombuds välsignelse att driva IBUS 
verksamhet vidare i nya former.
Årsstämman leddes av Heléhne Jo-
hansson och sekreterare var Sune An-
dersson.

Till föreningens stora glädje så närva-
rade också vår grundare Daniel Lind-
berg som trotsade sina fysiska kräm-
por på ålderns höst och ett fyllnadsval 
till styrelsen genomfördes då Jimmy 
Forsberg valdes in. Jimmy var den 
första klienten som föreningen IBUS 
arbetade med när den grundades. Vi 
välkomnar med glädje att han åter 
vill deltaga och utveckla föreningens 
framtid.
Alla deltagare var glada efter stämman 
och en anda av optimism inför fram-
tiden präglade stämningen i möteslo-
kalen.
Föreningen tackar för att Pingstkyr-
kan, Skövde ställde upp med möteslo-
kal samt tackar serveringspersonalen 
för det goda fikat!
              Nils Lennart Kummu

Dessa deltog i stämman - styrelsen och ombuden 
+ fotografen bakom kameran
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Tillsammans med de 
resurser samhället 
erbjuder ge praktiskt 
stöd till en bestående 
förändring.

Erbjuda ny gemen-
skap.

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

Skapa kontakter som 
kan fortsätta efter 
frigivningen, som 
kan leda till vänskap 
för livet.

Skapa opinion för 
fortsatta förbätt-
ringar inom 
kriminalvården.
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IBUS står för
Individuellt 
Behovsstyrt

Uthålligt Stöd

Vi vill



    Den 4/6 var det stor fest i Allians-
församlingen i Jönköping.
Teologi eller som den också kallas 
Pastors- och Missionärsutbildningen
avslutade sitt fjärde läsår.
   
Bland de lyckliga studenterna fanns 
även vår Nils Lennart Kummu som 
nu har genomfört huvuddelen av sin 
utbildning. Vi är glada över att IBUS 
får vara med och stötta Nisse under 
hela resan. Vi ser även fram emot att 
han nu kan fortsätta att avsluta sin B-
uppsats under året och därmed vara 

helt klar med sin utbildning.
  Vi som var med på festen kan intyga 
att Nisse har goda vitsord både av lä-
rare och klasskamrater i frågor beträf-
fande teori och praktik i kristen tro.

Sigvard Larsson föreståndare IBUS
Allan Svensson   ombud         IBUS

Avgångsklassen med lärare. Nisse är 3:a från vänster.

Avslutad utbildning 2013



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
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

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