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Glädje i himmelen...

Sigvard Larsson 
tf föreståndare, 
IBUS

   

 Åren går… Vi har nu varit verk-
samma i 15 år, man tror inte att det är 
sant. Vi blir äldre och de första som vi har 
hjälpt är nu + 60.

Med glädje ser vi tillbaka på de år som 
har gått. Människor har blivit berörda av 
vår verksamhet, men framför allt männis-
kor som funnit en ny plattform för sitt liv 
här på jorden och fått ett stabilt hopp för 
verkligheten.

När vi läser om Jesu verksamhet och gär-
ning så var han mån om den ”lilla män-
niskan” och såg möjligheten hos några 
enkla fiskare som fick vara med om star-
ten för en världsvid väckelse. Resultatet 
har blivit en lärjungaskara med miljarder 
människor!

Jesus säger att det blir glädje i himmelen 
över en enda som vänder om och kom-
mer till tro på honom.

Du som varit med och stöttat oss har 
gjort som Jesus och sett möjligheten hos 

de människor som varit fördömda av an-
dra och lyft upp dem till sin rätta potenti-
al. Människor skapade av Gud till att vara 
hans avbilder. Vi är imponerade när vi ser 
resultatet av de människor som varit be-
redda att på fullt allvar lämna sitt gamla 
destruktiva liv och söka hjälp hos Gud.

Även vi blir äldre och kanske finns inte 
möjligheten till ett fortsatt aktivt liv när 
kroppen successivt bryts ned, men du 
skall veta att Guds verk är evigt och vår 
uppdragsgivare är mån om varje männis-
ka som ärligt söker sig till honom och det 
arbete vi gör för honom består i evighet.
Låt oss därför fortsätta att ge hopp och 
nya möjligheter till de mindre i samhället.



Livet kan förändras...

På den här tiden var vi två församling-
ar som hade gemensamma tältmötes-
kampanjer.

    En söndagskväll var det 3 killar som 
ville följa med dit. När mötet var slut 
stod vi utanför och pratade när en av 
killarna säger spontant: ” Kan vi inte 
be här?” Vi går in i tältet där jag och 
sångarpastorn och ber för killarna.

   Något år senare besöker sångarpas-
torn vår kyrka igen och ger då en häls-
ning ifrån dessa 3 killar vi bad för i 
tältet.
  ”De sökte upp mig på Nyhems kon-
ferensen i somras. De reser i ett Eu-
ropa team och evangeliserar!”
Då tänkte jag på bibelordet:
”Det som ingenting var utvalde Gud!”

Att möta dessa ungdomar gav mig 
stor glädje och välsignelse. Jag minns 
särskilt några uppmuntrande ord. 
Några sa: ”Vad kommer det sig att 

Jag vill med glädje och stor tacksamhet 
till Gud dela några tankar och upple-
velser i mötet med andra människor.

Jag kom till tro i unga år och fick 
snabbt ledaruppgifter i församlingen 
som jag är medlem i.
Under 20 år var jag ideellt engagerad 
med RIA arbete som innehöll andak-
ter, samtal och gemenskap. 
    Ett antal år senare fick jag kontakt 
med ett behandlingshem för unga nar-
komaner. Jag är mycket tacksam för 
det förtroende jag fick att träffa dessa 
ungdomar som trots problem med 
droger hade goda tankar och vilja till 
förändring. Jag såg också ledares fina 
arbete för att på olika sätt hjälpa ung-
domarna komma tillrätta med sina liv. 
När vi möttes på kvällarna till spontan 
gemenskap var det alltid de som tog 
upp frågan om tro och kristet liv.
    Det finns några speciella minnen 
jag vill dela med Er:
En kväll var det några killar som ville 
följa med till en samling i min kyrka. 
Efter en stund åkte vi hem till mig för 
att fika. När vi sitter vid köksbordet 
säger en kille spontant: ” Det känns 
som vi ska be, det finns väl en bön 
som heter Fader Vår?”

Vi bad den tillsammans och en gu-
domlig närhet infann sig och tårar 
fälldes ifrån flera ögon.



du bryr dig om oss när ingen annan 
ser. Vi känner en stor trygghet när du 
kommer hit”

Gud kan förändra människor och jag 
är så tacksam att få ha varit med, se 
och uppleva det många gånger under 
mitt liv.

Evert Andersson, 
ombud i föreningen IBUS.

     

   Ja, jag tänkte att försöka skriva ner 
några rader om vad som har hänt 
och vad jag nu gör på dagarna i mitt 
arbete.
    Förutsättningarna för att bedriva 
vår verksamhet som vi gjorde när 
vi startade föreningen har mycket, 
kraftigt förändrats.  Kriminalvår-
dens verksamhet genomgår system-
förändringar och omorganisationer 
vilket har inneburit mycket, nega-
tiva konsekvenser för vår verksam-
het.  Att komma i kontakt med den 
behövande individen innanför mu-
rarna är idag väldigt svårt. De slutna 
anstalterna är idag endast inriktade 
på ren förvaring och har i stort sett 

ingen större planering inför utsluss-
ningen utan den får de öppnare an-
stalterna ta hand om.
    Det innebär för oss att nu kanske vi 
får kontakt med klienter med tidsin-
tervaller 6 månader upp till 1 år kvar 
vilket försvårar vårt arbete avsevärt.
    Så vi inser att idag får vi arbeta 
med att tillsammans med samhällets 
övriga resurser, typ frivård och soci-
altjänsten, försöka hitta en så mjuk 
övergång som möjligt ifrån institu-
tionsboendet.
    De resurser vi har idag är samtals-
hjälp, erfarenhet, skuldsanering samt 
möjligheter att ordna fram lägenhe-
ter.  

Nya utmaningar väntar...

Evert Andersson

Forts. nästa sida



Vi hoppas kunna hjälpa 3-5 personer 
under året.
   Jag är sedan 1/1-16 nu uthyrd till 
Samhällets Idrottsförening på 50 % 
där jag nu arbetar på deras kansli. 
Förutom mina två dagar i veckan 
så blir det också en del kvälls- och 
helgarbete.  Jag har alltid haft stort 
intresse för sport och idrott så det 
känns jätteroligt att ha fått möjlighet 
till denna nya utmaning. Nu träffar 
jag också en hel massa människor 
och får ha samtal i olika former och 
miljöer beroende på vad de vill sam-
tala om. Mer eller mindre alla kän-
ner till min bakgrund och för vilka 
värderingar och tro jag bekänner 
mig till. 
     Arbetet innebär nya saker att lära 
sig inom föreningslivet och i den nya 
IT-världen.

    Vissa veckor är verkligen intensiva 
och ibland blir arbetstimmarna på 
en vecka klart över 40 timmar så det 
gäller att ta till vara på mina lediga 
stunder.
    Min anställning på 25 % i Tim-
mersdala Frikyrkoförsamling avslu-
tades 30/4 i år. Så nu gör jag som res-
ten av ledarstaben: hjälper till ideellt 
och kan välja vilka fredagskvällar jag 
kan ställa upp.

   Så livet innebär både nya möjlighe-
ter och att avsluta vissa andra upp-
gifter…..

Gud välsigne dig som hjälper oss i 
vårt arbete i föreningen IBUS!

Nisse Kummu

Avtackning i Timmersdala Frikyrkoförsamling av Nisse Kummu
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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



Tillbaka till livet Rapport från årsstämman 2016
   Den 27 februari i år så genomförde 
Föreningen IBUS sin årliga stämma. 
Platsen var förlagd till Missionskyr-
kan i Värsås lokaler och där träffades 
deltagande ombud ifrån huvudman-
naförsamlingarna samt styrelse, an-
ställda och revisorer för att avhandla 
verksamhetsåret 2015 samt en verk-
samhetsplan för 2016.

Ett av ombuden, nämligen Evert 
Andersson ifrån Värsås Missions-
församling höll ett inledningstal och 
välkomnade alla till årets stämma.

Ordförande Lennart Svartvik sving-
ade ordförandeklubban med rutin 
och elegans och handlingarna blev 
enhälligt godkända av stämman. Lite 
axplock ifrån stämman: En av våra 
anställda, Kenth Häll har avslutat 

sin tjänst hos oss och fått en annan 
anställning på ett byggföretag. Min 
anställning i Timmersdala Frikyrko-
församling på 25 % avslutades 30/4-
16. Jag har fått en ny arbetsuppgift i 
Timmersdala. Jag jobbar numera 50 
% på byns fotbolls kansli med diverse 
uppgifter sen 1/1-16.
Budgeten inför verksamhetsåret 
2016 visar på ett litet plus om alla 
siffror kommer att infrias på både in-
täkt- samt utgiftssidan.Det blev om-
val på alla olika valbara poster och 
stämman hölls i en god, positiv anda.

Vi ser som förening med spänning 
fram emot vad Herren Gud vill göra 
med vår verksamhet framöver! Be 
gärna extra för det!

2016 års styrelse
från vänster:
Stig H Johansson,
Owe Reinholdsson,
Jimmy Forsberg, 
Heléhne Johansson, 
Sigvard Andersson, 
Lennart Svartvik. 
Fattas gör 
Sune Andersson



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

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