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Du är med i ett fantastiskt arbete

Sigvard Larsson 
tf föreståndare, 

IBUS

   Du får vara en puzzelbit i ett intres-
sant arbete bland långtidsdömda i Sve-
rige. Du vet inte vad ditt engagemang 
leder till eller hur människor omkring 
dig som du varit med och stöttat i sin 
tur kan sprida hopp om förändring 
för andra trasiga människor.

Tänk att gång på gång få se trasiga 
människor resa sig och förvandlas och 
själva få bli en hjälpande hand.
IBUS arbete är långsiktigt och uthål-
ligt. Med din hjälp kan vi få vara med 
och förändra omständigheter.
Vara en vän, när oron sprider sitt gift i 
kropp och själ.
Vara ett hem för någon utan hem, för 
att kunna ge någon en läkande miljö.
Vara ett stöd, när fordringsägare och 
procentare ringer på dörrklockan.
Vara en bra kontakt till andra, när de 
egna kontakterna tagit slut.
Vara en ekonomiskt stödjande hand, 
när samhällets omsorg inte räcker till.
Vara en medmänniska, i en kall värld.
Vi som tillsammans arbetar och stöder 
en återanpassning av långtidsdömda 
fångar gör också en stor tjänst i vårt 

samhälle. Ett 15-årigt straff  kostar 
samhället ca 23 miljoner enligt natio-
nalekonomen Ingvar Nilsson. Räknar 
vi så på våra insatser så har IBUS ge-
nom åren sparat åtskilliga miljoner till 
samhället under sina verksamhetsår.
Men för oss som medarbetare är den 
absolut största vinsten att få se för-
vandlade människor leva ett nytt för-
vandlat liv. 

På nästa sida presenterar vi Stiftelsen 
Lotsen. Det är en av våra nuvarande 
viktiga samarbetspartners.

Tröttna inte. Du kan göra skillnad 
med din omsorg om oss.

Tack för att du på många sätt är med 
i vårt arbete. 



Rapport från 

LOTSEN
   Stiftelsen Lotsen arbetar som sam-
ordnare mellan olika behandlingshem 
och myndigheter. Vi bedriver också 
ett utåtriktad arbete där vi möter och 
följer upp den som söker vår hjälp. Vi 
följer alltid med den sökande till so-
cialtjänsten och vi är med under hela 
utredningen för att se till att den sö-
kande får rätt hjälp och sina önskemål 
rättsligt prövade. 

Vid behov hjälper vi till med överkla-
gan till förvaltningsrätten och vi står 
också i kontakt med IVO (Inspektion 
för Vård och Omsorg: tillsynsmyndig-
heten för all omsorg i Sverige) när det 
behövs. Vi är idag 3 anställda och 3 
frivilligarbetare som på heltid arbetar 
med Lotsen. 

Vi har sedan september 2009 varit 
med ochplacerat 50 personer på olika 
behandlingshem i Sverige och Norge. 
Detta ger ett snitt på 10 personer om 
året som får/fått möjligheten och rät-
tigheten till vård för sitt missbruk i en-
lighet med socialtjänstlagen.

18 personer på Evangeliesenter.
11 personer på Lp.
9 personer på Erik Edin-stiftelsen.
2 personer på Josua.
2 personer på God fundation.

1 person på Bergslagsgårdar.
1 person på Kåfalla kvinnohem.
5 personer på Dennicketorp.
1 person på Bastakollektivet.

Lotsen samarbetar med många olika 
aktörer inom missbruksvården och i 
första hand med dom kristna behand-
lingshemmen, men även med andra. 
IBUS, Josua, Erik Edin-stiftelsen... 
Alla behövs för att vi ska kunna göra 
skillnad för Guds rike, vårt land och i 
enskilda människors liv!

Vårt samarbete med Evangeliesenter 
har genom åren vuxit sig starkt och vi 
gör idag gemensamma upphandlingar 
för Ramavtal mellan Evangeliesenter 
och svenska kommuner. Hittills är det 
22 kommuner i Sverige som har Ram-
avtal med Evangeliesenter och vårt 
mål är att det inom en 3-årsperiod ska 
det vara 150 kommuner.

Kommuner som har Ramavtal med 
Evangeliesenter är följande:
Ale, Alingsås, Göteborgs stad,
Härryda, Kungsbacka, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Öckerö,
Kungälv, Tjörn, Stenungsund,
Falköping, Gullspång, Mariestad,
Karlsborg, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Töreboda, Vänersborg
och Trollhättan.

Vi jobbar långsiktigt och målmedve-
tet med varje kommun där det finns 



ett Ramavtal och vi bygger starka och 
personliga relationer med socialtjäns-
ten och vi erbjuder dom alltid att göra 
gemensamma besök på behandlings-
hemmen. 

Vi vill inte kompromissa bort Jesus 
och vi är tydliga med att Lotsen är ett 
kristet alternativ i missbruksvården Vi 
är ett levande vittnesbörd och har vår 
styrka i vår tro och där är Jesus grund-
fundamentet och svaret på männis-
kans innersta behov.

Vi har i dag 13 personer från Sverige 
inom Evangeliesenter, 7 stycken är på 
behandling 3 stycken går i någon utav 
skolorna som Evangeliesenter driver, 
dessutom är 3 personer anställda på 
olika ställen inom centret.
Vi på Lotsen är övertygade om att vi 
måste samarbeta och att vi inte är fler 

utan att vi behöver varandra. Behoven 
är ju som bekant enorma och kur-
van pekar ständigt uppåt, bara i vårt 
närområde finns det hur mycket som 
helst att göra och vi kommer att utöka 
vårt arbete undan för undan.

Anna o Thommy Bergenwall, 
Lotsen

Magnus o Tindra Jagngdin, Lotsen



Vi tigger inte ofta, vi gör det hel-
ler inte nu.

Vi vill ge dig tipset att ge en extra 
julgåva till IBUS.

Inbetalningstalongen på detta 
uppslag vill påminna dig om 
möjligheten att stötta de perso-
ner i Sverige som vi kanske har 
som svårast att förlåta.

Resan tillbaka till ett liv innanför 
lagens råmärken efter många år 
i fängelse är lång för många av 
dessa.

Ge en gåva i Juletid!

Många år av stöd kostar också 
mycket tid och resurser men det 
är också en tacksam uppgift för 
oss.
Stödet från samhället räcker inte 
till, vi behövs också. 
Vi har verktygen och vi vet att 
våra insatser gör stor skillnad.
Du kan knappast investera dem 
bättre!

Vi på IBUS önskar Er 
en riktigt God Jul.
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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



En inblick i den dagliga verksamheten...  

Ja, så har åter ett år passerat och arbetet i 
föreningen IBUS fortskrider.

Under detta år så har kontaktnät påbör-
jats, byggts ut och fördjupats för fören-
ingens del. Våra operativa resurser på 
fältet är minimala med endast mig som 
anställd på heltid i föreningen och vår 
grundare Daniel Lindberg vars arbete 
med att uthålligt arbeta vidare med både 
klienter och deras anhöriga är av ovärder-
lig vikt.

Så vårt arbete är verkligen baserat på lång 
sikt...

En av mina stora arbetsuppgifter är att 
vara ute på olika ställen i samhället och 
sprida IBUS budskap vidare. Det kan 
handla om konferenser och arbetsmöten 
med anställda och personal inom krimi-
nalvården, frivården eller socialtjänsten. 
Det innehåller också flera arbetskonfe-
renser med andra kristna organisationer 
som vi idag bedriver samarbete med.

Jag jobbar också idag 25% med att vara 
ungdomskordinator i min hemförsamling 
här i Timmersdala och hjälper föräldrarna 
att starta upp vår tonårsverksamhet.
En annan mycket rolig och inspirerande 
del i mitt arbete är att få vara ute och pre-
dika och/eller föreläsa runt om i våra fri-
kyrkor i Sverige. Det kan gälla ordinarie 
huvudgudstjänster på söndag förmiddag, 
café kvällar, olika temakvällar som för-
samlingar arrangerar, RPG träffar, ung-
domskonferenser osv osv.

Ibland hör även skolor av sig och vill 
höra om mitt liv och mitt återtåg till 
ett bra liv i samhället idag.
Bilden här nedan är tagen när jag hälsar 
på i en klass på Kavelbroskolan i Skövde. 
Eleverna här går på barn- och fritidsle-
darutbildningen och den är på 3 år.
     
Jag påpekade för eleverna att de har ett 
mycket viktigt arbete i framtiden. Bästa 
förebyggande arbetet mot sociala pro-
blem och kriminalitet börjar redan i unga 
år och då hoppas vi alla att resurser sätts 
in och att vi inte ”dumsparar” på våra 
framtida barn!!

God Jul och ett Gott Nytt År önskar 
själavårdande Pastorn Nisse K.!



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:
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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