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Misslyckas ni aldrig…
En något aggressiv ställd fråga som jag
fick vid en konferens nyligen. Personen
som är anställd vid kriminalvårdsmyndigheten uppgav sig vara väldigt trött på
alla solskenshistorier som olika frivilligorganisationer sprider. Sanningen är enligt
denne desillusionerade man ”att det går
åt skogen för de flesta”. Jag kan då meddela att IBUS definition på sanning är att
vi inte misslyckas med våra klienter. När
vi har fått en kontakt är första delen av
ett lyckligt slut taget. Många delar återstår
och det kan ta många år och personen
fortsätter att begå brott och hamnar i
fängelset igen. Men även om en sådan
process kan ses som ett misslyckande så
innebär det att personen hela tiden får en
positiv motvikt mot negativa influenser
samtidigt som den bortglömda gruppen
anhöriga får ett starkt stöd. Är detta ett
misslyckande? – Aldrig!
När vi med stor glädje skriver ”s.k.”
solskenshistorier är det för att visa på bra
exempel till inspiration för medarbetare,
frivilliga och övriga intresserade. De s.k.
misslyckande fallen lämnar vi med varm
hand över till okunniga löpsedelshungriga
tabloider som inte förmår att bidra till
konstruktiva resonemang.

Per Jörlin

Att arbeta enligt det kristna kärleksbudskapet är hela tiden en kamp emot destruktiva krafter, men kampen har pågått
i 2000 år och då ska vi väl orka några
årtionden till om det är nödvändigt?!
Det är vårt uppdrag!
Per Jörlin
Föreståndare IBUS

Full fart med TUS!!
Arbetet med Nils Lennart Kummu som
samordnare i TUS projektet fortsätter.
Timmersdala Ungdomssatsning kom till
då det förekom mycket stök och
skadegörelse i orten och satsningen har
fallit väl ut.
- Folket i byn säger att skadegörelsen
avtagit under de här två åren berättar
N L Kummu.
Som en del i projektet har Timmersdalas
Frikyrkoförsamling aktiverat sin ungdomsverksamhet med ungdomscafé och i
samarbete med en församlingsmedlem har
en stor lada byggts om till ett aktivitetshus.
Den 2/6 var det dags för Rockkonsert
med bandet Wonderland. Ett sjuttiotal
ungdomar från det lilla samhället njöt av
kvällen.
Projektet TUS löper vidare med samarbete mellan 7 olika föreningar på orten.
- Jag tycker att arbetet är mycket stimulerande och ser fram emot nästa år säger
samordnare N L Kummu.

Här prövar 2 tjejer den nya kuddkrigstången!

En grupp tjejer beundrar och betraktar
de nya sakerna i ladan.

Musikkonserten är i full gång!

Myshörnan i cafét med den nya soffgruppen är i stort
sett upptagen av gäster hela kvällen!

En nytillverkad klättervägg på 8 m var mycket populär bland ungdomarna.

Den nya övervåningen över cafédisken används för
bordtennis, badminton och innebandy. Är också en utmärkt ståplats med bra översikt!!

Folk minglar och umgås med glatt humör.
Kuddkrigstången innehöll flera utmanarkamper kvällen
lång. Här är två st stridstuppar!

Ett enkelt sätt att bli glad på!

Sune Andersson

Innan vi skulle gå ut för att möta 100talet ungdomar och missbrukare som
hänger på Medborgarplatsen en
fredagskväll i Stockholm, frågade jag
teamet hur det kommer sig att man
efter arbetsdagens slut spenderar tid
till detta.
Fyra av sju svarade att man, efter sin
frälsningsupplevelse, kommit ut ur sin
ego bubbla, blivit omprogrammerad så
att man ser en glädje i att göra något
bra för andra människor. Själv sa jag
mig tillhöra den grupp som har haft
goda förebilder. Jag berättade att jag
redan som 16-åring fick följa med
sånggruppen från kyrkan till fängelset
i Östersund, på juldagsmorgonen,
efter julottan. Det gjorde starkt intryck. Jag fick tidigt med mig att man
ska engagera sig och ansluta sig till
andra som arbetar för bättre livsvillkor
och en bättre värld.

Jag utbildade mig till socionom. Efter
några år i Stockholms socialtjänst fångades jag av pastor Göte Sohlbergs
vision för ”Marijuanatorget” att det
skulle bli en säker plats – ett levande
Mariatorg. Jag fick vara med att bygga
upp en vårdkedja: behandlingshemmet
Emmaus, Norrtälje, biståndsverksamhet i Europa, utslussning genom
försökslägenheter, praktikplatser +
körkort till dem som så önskade. Vi
var 14 anställda och arbetet pågick dag
och natt under 18 år.
Från år 2000 har jag eget företag med
familjeterapeut- och handledarutbildning i psykosocialt arbete som
grund. Jag undervisar på socionomutbildningen, Ersta Sköndals högskola
och arbetar inom grundskolan 60 %
som skolkurator.
Sedan ett år tillbaka är jag med i IBUS
styrelse. Varför? Därför att det är en
seriös och välfungerande verksamhet!
Ett arbete som gör skillnad (en god
sådan) för dem som har nåden att
komma i kontakt med våra hängivna
tjänstemän och deras tro att en osynlig,
barmhärtig hand är utsträckt till varje
människa.
Var välsignad!
Sune Andersson

En lysande förebild och en ständig inspirationskälla
I början av 2000-talet kontaktades Sigvard
av Daniel Lindberg. Ett möte som blev
upptakten till IBUS. Bara starten av IBUS
och den fantastiska inledningen skulle räcka
till ett långt kapitel i Sigvards levnadsberättelse. Men detta får vi ta en annan
gång. Hur ser då vi som arbetar för IBUS,
anställda som frivilliga på Sigvard? Den
korta beskrivningen är en affärsmans
hjärna kombinerat med ett varmt kristet
hjärta. Strikt ekonomisk kontroll som han
lyckas kombinera med generositet. När
IBUS verksamhet växer sig större och starkare och hundratals människor får och har
fått hjälp att komma tillbaka till ett bra liv
har Sigvards egenskaper präglat IBUS arbete. Det kristna kärleksbudskapet och
generositeten får aldrig bli menlös eller villkorslös men även om svek och misslyck-

ande inträffar ska alltid förlåtelsen finnas
nära.
Vi som medarbetare uppskattar närheten
och enkelheten i relationen. Närhelst ett
problem dyker upp privat eller i arbetet
är det bara att lyfta på telefonluren och
ringa till Sigvard. Mötet som följer på dessa
telefonsamtal är alltid inriktat på att lösa
problemen och ovannämnda egenskaper
är väldigt bra problemlösare.
Sigvard - vi skulle kunna fylla IBUS-nytt
med listan på olika personer som Du har
hjälpt och fortfarande hjälper, men vi nöjer
oss med att konstatera att listan finns och
den är lång. Vi som medarbetare vill gratulera Dig på din 60-årsdag. Du är en lysande förebild och en ständig inspirationskälla för oss.

GRATTIS

B
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör,
men först och främst förstå, vad hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Ville jag ändå visa hur mycket jag kan beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa
honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därför
måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja
tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.
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