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Ett Gott Nytt År...

Sigvard Larsson 
tf föreståndare, 
IBUS

   
   Vi från IBUS vill hälsa Er alla kära 
vänner med Ett riktigt Gott Nytt år. Året 
som gått har för oss varit omtumlande 
men ändå givande. Vår verksamhet fort-
sätter och vi vill vara en hjälpande hand 
för några av våra mest utsatta männis-
kor i Sverige som vi så lätt glömmer 
bort. Våra tankar går även till de år som 
gått där vi ser att våra insatser har varit 
till hjälp och återanpassning för lång-
tidsdömda fångar.
Våra resurser är inte så stora, men vi 
har en stark tro på det vi gör. Långsik-
tigt stöd är den enda vägen till långsiktig 
framgång!
Namnet IBUS som skapades av Daniel 
Lindberg för över 15 år sedan står sig 
även i dag.
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Det ska bli en ledstjärna för oss även 
detta år.
Glöm inte bort oss i Era böner även i år. 
Vi ser det nya året som ett oskrivet blad, 
spännande och fullt av möjligheter. Att 

vi finns till för några även i år är vår fulla 
tro och vi känner att vi gör det i sam-
klang med vår uppdragsgivare.
I detta nummer kan du läsa om Jimmy 
och Catharinas arbete under de år som 
gått.
Daniel Lindbergs besök i fängelset i Öst-
eråker för 15 år sedan blev till ett för-
vandlat liv för Jimmy, till många andra 
människors glädje. Mycket mer än jag i 
mina vildaste fantasier kunnat drömma 
om.
För Gud är ett liv aldrig utan värde. Han 
har förmågan att använda även männis-
kor som vi kanske inte vågar räkna med. 
Vilka kommer att väljas ut till ett nytt liv 
i år? Vi ser med spänning fram emot få 
vara med om nästa förvandling!
               Sigvard Larsson



Livets gång...
   Jimmy & Chatarina Forsbergs ar-
bete med att hjälpa människor ur di-
verse problem som har uppstått under 
livets färd är sannerligen enastående. 
Deras arbete har inte fått några stora 
tidningsrubriker, men nu ska ni läsare 
som får denna tidning dela ett antal 
människoöden som har passerat revy 
genom Jimmys & Chatarinas liv. För-
eningen IBUS har också i högsta grad 
varit inblandad på ett eller annat sätt.

2003 hade Jimmy & Chatarina sin för-
sta placering. Det var när de bodde i 
en lägenhet i Götabro. De flyttade 
sedan till ett hus beläget väldigt nära 
Götabro kursgård. Där hade de bl.a. 2 
placeringar. Efter några år så beslöt de 
sig för att bygga ett nytt hus på tom-
ten och Sigvard Larsson var med i pla-
neringen av detta bygge. Efter detta 
bygge så kunde Jimmy & Chatarina 
ta emot upp till 3-4 placeringar i sitt 
nya hem. De bodde kvar här fram till 
2011.

Då gick flyttlasset till Mörby gård. Ett 
ställe med en massa rum och kök samt 
mycket ytor att sköta om. Nu kunde 
de ta emot upp till 8 placeringar vilket 
de gjort de senaste 5 åren.
Familjehemsföreningen de arbetade 
för beslöt att byta inriktning ifrån Kri-

minalvården till att jobba med ensam-
kommande flyktingbarn. 

Under sommaren 2016 så återgick 
föreningen till att återuppta placering-
ar ifrån Krimvården så nu är Jimmy & 
Chatarina tillbaka till den verksamhet 
de en gång startade med. Men föränd-
ringar sker under årens lopp så nu har 
de endast en placering. Både Jimmy & 
Chatarina har också andra projekt
igång till människors välsignelse.

Nu ska vi ta några axplock ifrån Jimmy 
& Chatarinas historiska placeringar!!

Gösta: Han kom direkt ifrån fängel-
sevärlden och hade avtjänat ett straff  
på 6 år. Han fick en utslussningspe-
riod på 2 år och blev sen anställd som 
vaktmästare på Götabro kursgård. 
Bytte jobb till glasmästare, flyttade till 
Småland, gifte sig och är nu medlem i 
ortens missionsförsamling.



Krister: En kille med relationer till 
Mc-gäng. Han hade avtjänat flera 
fängelsestraff  och blev placerad en 
längre period hos Jimmy. Arbetade 
som kock i Götabro. Flyttade tillbaks 
till Stockholm och fick ett nytt straff  
på 2 års fängelse. Jimmy med flera 
besökte honom under fängelsetiden. 
Han hittade åter sin tro, bytte ort och 
fungerar nu väldigt väl i samhället.

Kurt: Placerad efter ett långt fängel-
sestraff  på 7 år. Stannade där 1 ½ år. 
Tog körkort och gick en maskinförar-
utbildning. Fick arbete på västkusten, 
men det gick ej så bra. Efter att ha 
kontaktat Åbytorp församling som 
tack vare placeringen hos Jimmy hade 
inneburit nya kontakter för Kurt, så 
fick han kontakt med en församling i 
Dalarna. Är numera gift, har 3 barn 
och fungerar utmärkt i både försam-
lingen och i samhället.

Timo: Långt straff  och långvarigt 
narkotikamissbruk. Socialtjänsten i 
Stockholm kontaktade IBUS och Per 
Jörlin. Ett projekt genomfördes med 
bl.a. en placering hos Jimmy. Sen till 
en missionsstation i Afrika. Socialen  
i Stockholm avbröt placeringen p.g.a. 
ekonomiska skäl. Timo kom åter till 
Jimmy i 2 månader. Sen flyttade han 
till Motala. Han återföll tyvärr i sitt 
missbruk omgående och blev senare 
dödad i en misshandel utförd av andra 
missbrukare.

Peter: Blev placerad hos Jimmy un-
der ett år efter ett straff  på 6 år. Har 
idag haft fast anställning i 5 år. Jobbar 
som smed. Flickvän, hus, tjänstebil. 
Aktiv församlingsmedlem i en EFK-
församling.

Erik: Jimmy och Chatarina hämtade 
honom full och drogpåverkad i Slus-
sen, Stockholm. Var placerad i 2 år 
hos Jimmy & Chatarina. Han fick en 
fast anställning för första gången på 9 
år hos företaget BRL Hemelektronik. 
Nu har han en flickvän och är pappa 
till sonen Leo som han just nu är pap-
paledig med.

Martin: Kom till Mörby Gård via So-
cialförvaltningen i Värmland. Mycket 
trasig bakgrund och trasig livsstil. An-
sågs av många som ett hopplöst fall. 
Idag har han ett hus tillsammans med 
sin flickvän. Nybliven pappa till en 
son. Han har fast anställning som ma-
skinförare och han har också körkort 
och bil.

Kenth H: Lotsen och IBUS försökte 
att få honom placerad hemma hos 
Jimmy & Chatarina, men fick avslag 
av Skövde Kommun. IBUS ansåg att 
en rehabilitering hos Jimmy & Cha-
tarina var absolut nödvändig. Ett av-
tal upprättades med IBUS, Kenth H, 
Jimmy F, Frivården i Skövde samt AF 
i Skövde. Han var hos Jimmy i 2 år. 
Nu arbetar han på MBB, han är pappa 



till sonen Levi 1 ½ år. Även aktiv i or-
tens pingstförsamling. Vi har tidigare 
haft en särskild artikel om Kenth H i 
tidigare IBUS nytt.

Sammanfattning: Många placeringar 
har passerat hos Jimmy och Chatarina 
under dessa 13 år som de har arbetet 
med detta. En del har hört av sig spo-
radiskt, andra inte. En del går det sä-
kert bra för, andra inte. Så är det med 
livets gång.

Jimmy avslutar med följande ord: 
Många i vårt personliga nätverk har varit 
till ovärderlig hjälp. 
Jag och Chatarina vill speciellt tacka 
Anki och Johan Bergstedt samt 
Marianne och Anders Winberg. 
De är entreprenörer som har gett många av 
våra killar chans till praktik och anställ-
ningar. Vi riktar också ett stort tack till 
Bergslagsgårdar, SKFH och IBUS för ett 
välsignat samarbete. Utan detta samarbete 
och Guds hjälp hade inget av dessa vittnes-
börd ni nu har läst om kommit till.
Tack för ert stöd till föreningen IBUS!     
            Jimmy och Chatarina Forsberg.
                                       författat av Nisse K.

Mörby Gård
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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



Året som passerat...

   Ett verksamhetsår passerar snabbt 
förbi….
Ja, då har åter ett nådens år ifrån Herren 
genomlevts och nu går till historiens 
pärmar.
Det har innehållit en hel del möten och 
samtal med människor som befinner 
sig i olika faser i livets prövningar och 
framgångar.
En härlig positiv sida är alla upplyftande 
samtal av människor som det fortfarande 
går väldigt bra för. Tänker bl.a. på Jimmy 
F, Per J och Kenth H som alla tre i sin tur 
idag gör insatser för sina medmänniskor 
på olika sätt som är i behov av stöd och 
uppmuntran.
Några möten under året har berört mig 
på ett speciellt sätt.  Jag träffade Tobias 
på Johannesbergsanstalten och vi fick en 
bra kontakt direkt. Han är nu på beh.hem 
i sin hemstad och framtiden ser ljus ut i 
form av sysselsättning och bostad.
Jag fick förmånen att möta Kalle som nu 
är placerad hemma hos Jimmy F. Han har 
gjort många år i fängelsemiljön och börjar 
nu ta sina första stapplande steg ut mot 
friheten. Vi hade många gemensamma 
nämnare att samtala om.
Tack vare mina tidiga kontakter inom de 
ideella nykterhetsrörelserna så hörde en 
gammal vän av sig som nu varit drogfri 
i många år, bytt levnads ort, utbildat sig 
till drogterapeut och arbetade nu på ett 
behandlingshem i Kalmar. Han hade en 
klient som han önskade skulle få träffa 
mig då vi hade många gemensamma 
nämnare, våldsbrott, fängelsestraff, 

missbruk och trasig uppväxt. Jag hade en 
föreläsning i Jönköping så min vän tog 
med sig sin klient Stig och vi tre hade en 
mycket givande dag tillsammans. Det är 
fantastiskt att få vara till välsignelse idag 
för mina medmänniskor på olika sätt.
Bland predikobesöken så är mötet på 
Rännet utanför Mullsjö ett starkt minne 
ifrån denna sommar. En mötesplats som 
är öppen en gång per år under 3 dagar. 
Ligger i ett fantastiskt, naturskönt läge 
och atmosfären i ladan är minst sagt 
himmelsk!  Så även detta är en förmån att 
få göra nu under livet!
Annars tänkte jag inför semesterveckorna 
att nu skulle jag ta det lugnt och koppla av 
ordentligt, men det tyckte inte vår Herre! 
När jag besökte ett nykterhetsmöte 
på kvällen fick jag 3 nya aspiranter att 
bli mentor för  2 st. av dessa håller sig 
fortfarande nyktra och drogfria snart 
6 månader senare. Det är också en stor 
glädjebit i min vardagstillvaro.  
Själv firade jag i mitten av november 
att det nu är 13 år sedan jag lämnade 
fängelsevärlden och klev ut i samhället 
som en fri man igen. Utan IBUS stöd 
under alla dessa år hade jag inte klarat 
mig! Så tack alla som har stöttat vårt 
arbete de senaste 16 åren!!

   God fortsättning på det nya året 2017.
Nisse Kummu



Huvudsponsorer:
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Pingstförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Tibro
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