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Är det dags att ge upp? - eller...

Sigvard Larsson 
tf föreståndare, 
IBUS

   Flera negativa händelser har hänt i 
vår lilla förening. 
   
   Vår grundare Daniel Lindberg 
fick flytta hem till Herren i februari 
månad och vår ordförande Lennart 
Svartvik avslutade sitt livsverk i no-
vember förra året. Vi är dock tack-
samma att IBUS fick lämna över ord-
förandeklubban till Jimmy Forsberg, 
en av IBUS förstlingskärvar. 

   Jimmy är väl presenterad i tidigare 
IBUSnummer och tillsammans med 
oss andra vill han och vi inte ge upp.

   Nya tankar, nya infallsvinklar gör 
att vi trevar oss fram till nya män-
niskor med nya behov. Tillsammans 
med Stiftelsen Bergslagsgårdar och 
Behandlingshemmet Mörby Gård 
har vi försiktigt startat upp en verk-
samhet bland personer som är hota-

de av kriminella gäng. Personer som 
själva är grovt kriminellt belastade 
och som vill bryta sig loss från sina 
kriminella liv och starta ett nytt liv. 

   Arbetet har redan startat och mål-
sättningen är att kunna utveckla det 
vidare under året. Vi tror att vi är 
inne på rätt väg och det känns helt 
rätt och helt i IBUS gamla inriktning. 
Vi väntar oss nya förvandlade män-
niskor!
               Sigvard Larsson



   Jag tror det var 2001 som jag träf-
fade Daniel första gången - Ett tele-
fonsamtal från Österåkers fängelse 
som förändrade mitt liv.
   
   Samtalet med Daniel blev starten på 
IBUS.

Daniel var IBUS. 

   Genom troget och envist arbete 
fick många omkring honom, fängelse-
dömda, av samhället föraktade ett nytt 
hopp och en ny livsinriktning med Je-
sus som förebild och kraftkälla.

Daniel Lindberg
* 8 september 1935
   9 februari 2018

   Tiden som Daniel gav föreningen 
IBUS var ovärderlig, eller hur värderar 
man ett förvandlat människoliv?

   Familjen fick nog ofta sitta i kläm, 
men med en trogen hustru vid sin sida 
fick de tillsammans uträtta storverk i 
Guds rike. Jag är tacksam för att jag 
fick lära känna Daniel och arbeta till-
sammans med honom i många år. 

   Vi ses snart i den nya världen där allt 
är fullkomligt.

vännen Sigvard Larsson



Bilder från Daniel Lindbergs begravning 



Lennart Svartvik
* 17 januari 1936   

 28 november 2017

   Det var en mycket verksam person 
som Herren kallade hem efter en kort 
tids sjukdom. Vår ordförande i IBUS 
var en mycket social person med 
många vänner bland de minsta i sam-
hället. Han var alltid snar till ett prak-
tiskt tjänande, en förebild för många 
av oss.
   I många år tjänade han oss i fören-
ingen med sin stora erfarenhet. 
   Vi lyser frid över hans minne och 
tackar hans familj för att vi fick för-
månen att ta en del av hans tid i an-
språk, vilket har varit till stor glädje 
för vårt arbete. 

styrelsen i IBUS
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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



Årsstämman 2018

   IBUS årstämma var i år förlagd till 
Timmersdala Frikyrkoförsamlings
lokaler lördagen den 24 februari.

  Stämman inleddes med att pastor 
Nils Lennart Kummu höll ett minnes-
tal över vår grundare Daniel Lindberg 
samt vår styrelseordförande Lennart 
Svartvik som fått hembud till det him-
melska hemlandet. 
   
  Till ordförande för mötet valdes 
Carl-Åke Ericsson som med van hand
tog oss genom hela stämman. 

Styrelsen består av följande personer, 
se bilden nedan:
Stig H Johansson,
Carl-Åke Ericsson, 
Heléhne Johansson,
Jimmy Forsberg,
Owe Reinholdsson och 
Sigvard Larsson.

   Jimmy Forsberg valdes till ny styrel-
seordförande.

   I övrigt blev alla rapporter och hand-
lingar godkända av stämmans
ombud.

   En ny verksamhet ska startas upp 
under detta år och det kommer att 
innebära att IBUS åter kommer att ar-
beta med de klienter som vi tidigare 
har tagit hand om. 
  
  Vill Du veta mer om vår verksamhet 
titta gärna in på vår hemsida.   

   Vi återkommer med rapporter fram-
över om vårt fortsatta arbete. 

Nils Lennart Kummu



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
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Nu kan Du swischa ditt bidrag till IBUS på 123 494 16 88
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Idéella föreningen Hela människan - IBUS  Mariestadsvägen 3      0511- 599 80

Reg.nr 855900-9108 Bankgiro 5719-9572   540 16 TIMMERSDAL fax 0511- 599 81

Ordförande     Jimmy Forsberg   Skoftesta gård Edlunda 692 93 KUMLA      070-268 04 62

Kassör           Sigvard Larsson   Lerdala Nolgården  540 17 LERDALA      0511- 804 97

Medarbetare   Nils L Kummu   Parkgatan 6  540 16 TIMMERSDALA   070- 270 01 07


