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Ytterligare ett år i IBUS historia har gått.
Året har varit fyllt med bön, diskussioner,
åtgärder för att IBUS ska fortleva. Eko-
nomin har stått i centrum.
Ibland måste jag stanna upp och påminna
mig om vad som är IBUS huvudmål. Det
är med en glädje jag då kommer ihåg att
vårt klientarbete löper på, och vi har återi-
gen hjälpt ett antal människor att finna sin
plats i samhället.
När man skriver årsrapporter, verksam-
hetsberättelser lyfter man ofta fram olika
sorters siffror, ekonomi, klientkontakter
etc. Men där bakom finns Dick från
Skogome, Pelle från Halmstad, Luigi
från… Alla med en önskan om ett nytt liv.
IBUS finns där för dem och månad efter
månad ser vi personer med trasig bak-
grund återfå kontakter med barn, andra
anhöriga, skaffa nya vänner. Trassliga af-
färer reds ut, arbete ordnas, bostad fixas,
relationer skapas. Det mina vänner, är vad
IBUS handlar om.

          Per Jörlin, föreståndare
          Hela Människan IBUS

Utmaningar år 2007
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Detta handlar IBUS om - trassliga
affärer som reds ut, bostad som ska
fixas, relationer som ska skapas.

Vårt nätverk som har byggts upp under
flera år ger nu resultat i form av hela män-
niskor som aldrig kan beskrivas i siffror.
Men det räcker att träffa en av alla perso-
ner som IBUS har hjälpt för att man ska
känna en glädje och tacksamhet över nät-
verkets betydelse.
Vad står då rubriken för?
Har vi några utmaningar?
Varje person som tar kontakt med oss är
en utmaning och vi är redo att möta dem.

Per Jörlin
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Se Människan! och inte bara de ”kri-
minella”
Sedan snart fyra år är min avlönade syssel-
sättning fängelsepastorsarbete. Varannan
onsdag kommer Kyrkornas Besöksgrupp
(KBG) till anstalten. Var tredje söndag har
vi för närvarande tre gudstjänster tillsam-
mans med de intagna från lika många av-
delningar. Sedan något år tillbaka får det
av säkerhetsskäl endast vara en avdelning
åt gången i NAV-sammanhang.

Dagarna fylls av lite administration men
mest med brobygge som har en grund i
ett utökat förtroende. Lite småprat om
väder och vind eller ett dagsaktuellt ämne
en gång eller två leder emellanåt till en för-
djupad kontakt ett år senare eller så. Det
samtalet kan vara en engångshändelse eller
leda till en fortsättning veckovis eller med
större avstånd. Mesta tiden fylls av per-
sonliga samtal med i huvudsak intagna.
Detta gäller båda anstalterna inom arbets-
området mitt.

Det finns så många fina människor som
lever här inne för längre eller kortare tid.
De är förvisso, mer eller mindre korrekt,
dömda för någon kriminell handling men
den största delen av deras liv har de inte
utför något dylikt. De är söner, jag möter
endast män, sambos/äkta makar, fäder.
De har svärmor, fastrar, morbröder och
kusiner och mormor och farfar.

Det finns arbetskamrater, föreningssam-
mankomster, hem&skola och vänner som
de mött mer eller mindre ofta etc. etc.

De är så mycket mer än ”kriminella” vil-
ket är det begrepp som ofta används av
andra och av en del av de intagna för att
beskriva dem. Väck med den ”beteck-
ningen”!

      Se Människan!

Guds Fred & Frid åt Dig

          mvh
        Göran Bondesson
        - människa och fängelsepastor

Hej i marssolen,
kära IBUS-nytts läsare

Göran Bondesson
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” -Tack för att Du finns och för det
fantastiska arbete Du får göra
idag!”

   Här följer en glimt vad som hände
under en föreläsning jag hade på en
högstadieskola hösten 2006.
   Jag hade i vanlig ordning förberett
mig inför den föreläsning jag skulle
hålla för en högstadieklass på en skola
som heter Stöpenskolan och ligger ca
7 km ifrån Timmersdala där jag annars
arbetar under veckan.
   Föreläsningen brukar jag ha i ca 20-
30 minuter, sen blir det paus och där-
efter följer en allmän frågestund för
eleverna på ca 20 minuter.
   Det var en härlig klass jag besökte
som hade mycket frågor att komma
med så tiden gick alltför fort.
  Efter att jag var färdig kom deras
lärarinna och gav mig en spontan kram
och sade: - Tack för att du finns och
för det fantastiska arbete du får göra
idag!
  Jag blev både glatt överraskad och
lite chockad!

   Nu när det har gått en liten tid så
kan jag på ett djupare sätt känna en
härlig tacksamhet för det arbete jag
kan utföra med mina föreläsningar
genom IBUS regi!
  Tack alla Ni som stöttar och sponsrar
vårt arbete som vi gör både i fängel-
sevärlden samt i det förebyggande ar-
betet.

    Nils Lennart Kummu

Glädjeämnen i vardagen

Nils Lennart Kummu
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Stor uppslutning vid årsstämman i
Skövde då Daniel Lindberg avtack-
ades och 2 nya styrelseledamöter val-
des in i styrelsen.

Lördagen den 24 februari träffades IBUS
styrelse och ombud för att hålla årets
stämma.
Det var Pingstkyrkan i Skövde som öpp-
nade sina dörrar för ett 25-tal besökande.
Per Jörlin redovisade årets verksamhet och
vi kunde med glädje konstatera att vi ännu
ett år fått vara i tjänst för de långtidsdömda
i Sverige.
Vi har också kunnat ha ett omfattande ar-
bete trots våra begränsade resurser.

Under dagen avtackades också Daniel
Lindberg, IBUS grundare, som under flera
år arbetat genom IBUS intensivt och
osjälviskt för de fängelsedömda i vårt land.
Daniel lämnar styrelsen men kommer även
i fortsättningen att vara en mycket viktig
resurs för föreningen.

Årsstämma för IBUSÅrsstämma för IBUSÅrsstämma för IBUSÅrsstämma för IBUSÅrsstämma för IBUS

IBUS har nu sju huvudmannaförsamlingar
från Stockholm i norr till Borås i söder.

De församlingarna är:
Skövde Pingstförsamling,
Värsås Missionsförsamling,
Timmersdala Frikyrkoförsamling,
Missionsförsamlingen i Falköping,
Södermalms Baptistförsamling, Stockholm,
Mariestads Missionsförsamling och
Brämhults Missionsförsamling Borås.

I styrelsen för 2007 finns:
Lennart Svartvik, ordf, Värsås
Stig H Johansson, v. ordf, Mariestad
Göran Bondesson, sekr, Falköping
Sigvard Larsson, kassör, Timmersdala
Övriga ledamöter är:
Heléhne Johansson, Skövde
Sune Andersson, Stockholm
Ove Reinoldsson, Nynäshamn.

Vi ser med tacksamhet bakåt och med
nyfikenhet och tillförsikt framåt mot nya
utmaningar.

          Sigvard LarssonDaniel Lindberg avtackas av Per Jörlin
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Under året har vi haft fyra anställda.
Daniel Lindberg (20%)
Per Jörlin (100%)
Per Gustavsson (100%) och
Nils Lennart Kummu (100%).

I samband med vårt arbete har vi haft över
200 möten med fängelsedömda som lett
till 130 möten med myndighetspersoner.

Vi har haft över 25 gruppsamtal med in-
tagna, samt tre MOD-kurser.

Det har varit över 40 besök hos anhöriga
och ca 500 telefonmöten inom olika om-
råden.

Vi har haft stora externa uppdrag åt Stif-
telsen Kristen Familjehemsvård och åt
Hela Människan i projektet
”Bättre frigivning”.

För Dig som vill veta lite mer

Under året har vi också besökt över 50
församlingar och gett information om vårt
arbete.

Det finns nu 350 kontakter i vårt nätverk
som fortlöpande får information från oss.

Vi har sänt ut bönebrev till ca 100 per-
soner. Ansvarig för detta har varit
Ove Reinholdsson.

Föreningens intäkter 2006 har varit
1 419 000 kronor varav
gåvor och anslag 323 000 kronor.

Föreningens utgifter 2006 har varit
1 353 000 kronor varav
personalkostnader 1 227 000 kronor.

Fr. v. Sune Andersson, Heléhne Johansson, Stig H Johansson, Lennart Svartvik, Göran Bondesson och Sigvard
Larsson. Saknas gör Ove Reinholdsson.

Styrelsen för 2007
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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  0500- 42 06 51
Föreståndare Per Jörlin   Tenhultsvägen 191 561 42 HUSKVARNA  073- 901 41 44
Kassör Sigvard Larsson   Nolgården 540 16 TIMMERSDALA  0511- 804 97
Medarbetare Per Gustavsson    Forelltorget 8 141 47 HUDDINGE  08- 711 27 40
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

Dessa företag stöder vår verksamhet:
Timmersdala Interiör o Kakel
Allans Förvaltning och Entreprenad AB
Perssons Livs

Huvudsponsorer:
ICA Kvantum, Götene
Jättadalen Fastighets AB
Hela Pharma Falköping AB
Vindelåns Snickerier AB
Kyrkornas Second Hand, Götene
Gärdhem Second Hand, Dalsjöfors
Baptistförsamlingen, Skövde Bilder från årsmötet i Skövde Pingstkyrka
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