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  I mitt arbete som föreståndare för 
IBUS är jag ofta i kontakt med olika 
kommunala och statliga tjänstemän. 
En  fråga som ofta dyker upp och som 
börjar irritera mig mer och mer är “är 
ni sunda kristna eller är ni extrema…? 
Senast frågan dök upp var vid en
förhandling i socialnämnden i en kommun. 
   
   En kvinna från vänsterpartiet ställde 
frågan och endast det kristna kärleks-
budskapet hindrade mig från att fråga 
om hon var en sund demokrat eller 
en “sådan där extrem kommunist” som 
inte har gjort upp med sitt förflutna.
I mitt arbete arbetar jag med engagerade 
kristna människor som i hela sitt liv har 
hjälpt och hjälper människor. Att gång på 
gång behöva försvara dessa människors 
rätt att kalla sig kristna börjar bli tröttsamt. 

  Ja, vi kanske är extrema som arbe-
tar med människor från kriminalvår-
den som ingen annan vill arbeta med. 
Det kanske är extremt att ställa upp 
för sina medmänniskor ett helt liv vil-
ket inte är ovanligt för många kristna. 
Men när man får frågan från någon 
okunnig politiker om det inte kan vara 

“kränkande” (ack detta missbrukade 

ord, men det tar vi en annan gång..) om 
en icke troende ser när kristna ber en 
bordsbön, ja då har det gått för långt.

  Våra hem är öppna även för muslimer 
och det är aldrig några problem just på 
grund av att vi är kristna och har en reli-
gionsmedvetenhet som saknas i politiskt 
korrekta hem. Många muslimer föredrar 
en andlig miljö före en sekulär miljö.
   Nåväl, klienter står på kö för att komma 
till oss och vi ska inte låta några okunniga 
påståenden stå i vägen för vårt uppdrag.

    
         

Per Jörlin

Kristna värderingar i praktiken

              Per Jörlin 
   / Föreståndare IBUS
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  När jag sitter vid köksbordet hem-
ma hos Jimmy och Chatarina Fors-
berg för att få råmaterialet till detta 
reportage, inser jag snart att två sidor 
i IBUS-nytt blir en utmaning för mig 
att sammanställa till en bra artikel!
  
  Jimmys bakgrund i korthet: Född i 
ett sanatorium, placerad i flera barn- 
och familjehem, missbruk, kriminali-
tet, 30 år i fängelse.

       Catharinas bakgrund: Född  i ett kristet 
hem, lugn och trygg uppväxt, goda fö-
rebilder, frälst och döpt vid 13 års ålder.
  
  Jimmy möter fängelsepastorn Da-
niel Lindberg på Norrtäljeanstalten 
1998/99. Han  blir Jimmys personliga 
mentor och själavårdare. Detta leder till 
att Jimmy blir frälst och att han börjar ta 
kontakt med människor som har varit 
goda, positiva förebilder under hans liv. 

Han tar kontakt med gamla släktingar 
och får även tag på Sigvard Larsson. 
De gick tillsammans en kurs på Göta-
bro 1961, Ungdomens bibelskola. Jim-
my hade också en önskan att få träffa 
Sigvard, för att be om förlåtelse för saker 
han hade gjort under sitt kriminella liv.

  Mötena mellan Daniel, Sigvard och 
Jimmy blev upptakten för föreningen 
IBUS grundande, och modellen för 
en lyckad utslussning från fängelse 
via familjehem till anställning. För 
Jimmys personliga utveckling blev 
familjehemsplaceringen verkligen en
uppgörelse med gamla värderingar 
emot frikyrkan och dess medlemmar.

    När Jimmy kommer till Götabro april 
2002, 55 år gammal, är han inställd 
på att fokusera på Gud, sitt arbe-
te och sitt styrelsearbete för IBUS.
Han hade inte ”tid” att fundera på 
kvinnor och sa till sig själv: - Nej, tack!

    Chatarina blev i augusti 2001 anställd 
på Götabro som teamledare och lärare 
för Kristen Utmaning (idag Teen Chal-
lenge). Hon hade utbildat sig bl.a. till 
själavårdare och jobbade i en försam-
ling i Biskopsgården, Göteborg. Hon 
var lärare hösten 2002 när Jimmy gick 
5 veckors bibelskola. Jimmy åkte med 
och firade jul hos Chatarinas föräldrar. 

   Påsken 2003 reste de iväg som vänner, 

Guds vägar äro outgrundliga...

Chatarina och Jimmy Forsberg
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och kom hem nyförlovade! 

Bröllopet stod i Götene Pingstkyrka 
hösten 2003.
    När de sedan pratar med varandra 
om framtiden beslutar de att de ska 
ha ett öppet hem för barn, ungdomar 
och vuxna som behöver stöd och hjälp.
 Via familjehemsstiftelsen SKFH 
görs 2004 en utredning och pröv-
ning, och placeringarna påbörjas 
2005. De har nu haft ca tio stycken 
sedan dess, och trivs jättebra att vara 
familjehem för människor i nöd.
  I april 2007 flyttade de in i ett ny-
byggt hus som Sigvard var med 
och gjorde planritningen för. I det 
gamla huset bor nu tre personer.
  Jimmy Forsberg är idag utbildnings-
administratör för Götabro bibelskola.
Han ansvarar bl.a. för ansökning-
ar, antagningar, ekonomi och elev-

vårdande funktion för bibelskolans 
elever. Pedagogiken sköter andra!
Hans tjänst säljs också ut till 
torpkonferensen där han 
ansvarar bl.a. för campingen.
 Chatarina är idag hemmafru och skö-
ter med glädje och energi denna upp-
gift som hon har tilldelats av Herren. 
När jag lämnar hemmet ska Chata-
rina iväg och leda en Alpha-grupp på 
fängelset i Kumla. Tänk att arbetet 
med IBUS är som ringar på vatten!
Vi som är medlemmar i IBUS är 
alla med och bidrar till att föra det 
glada budskapet vidare till våra 
medmänniskor runt om vår jord!
  Gud upprättar, ger ansvar, för-
troende och trygghet, så att vi 
som kristna kan fullgöra det goda 
verk som Han vill att vi ska göra.
  
 För Gud är ingenting omöjligt!   
      
    Nisse Kummu
     

Chatarina och Jimmy framför sitt hus
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Min viktigaste uppgift!
   Ett av Jesu sista undervisningstill-
fälle är i Matt 25 där Han bl.a. talar om 
en av domsakterna hur vi alla ska stå 
inför Honom. I detta sammanhang ta-
lar Jesus om människor som är hårt an-
satta i livet. Som jag ser det är det en 
uppmaning och en förberedelse för 
oss alla inför den kommande domen. 
   
   Vi känner till hur Jesus där egentligen 
talar om det viktigast i vår tjänst och 
vårt liv för Herren. Hur vi personligt 
var och en har mött Honom och Hans 
kallelse. Han talar om att Han identi-
fierar sig med den minste, den som har 
misslyckats etc. Detta talar om inställ-
ningen, om vi är villiga att ge vidare av 
den kärlek vi fritt fått av Jesus, eller om 
vi vill leva ett egoistiskt, materialistiskt liv. 
Det finns egentligen inte något mittemel-
lan. Jakob, Jesu bror skriver, ”tro utan 
gärningar är död”.    
   
   Det verkliga beviset på vår tro är vårt 
sätt att handla. Jesus vill att vi ska vara 
personligt engagerade i andra människors 
behov. Goda gärningar är beviset på äkta 
tro. En sann kristen lever ett förvandlat 
liv. ”Ge som gåva vad ni har fått som 
gåva” Matt 10:8. Som vi behandlar dessa 
människor, behandlar vi Jesus. Och det är 

efter detta som vi ska dömas av ”Män-
niskosonen” som Jesus själv kallar sig!
   
   Jesu sista undervisning om att bära ut 
evangeliet och klä det i praktisk handling 
har väl egentligen alltid varit viktig för mig.    
En av dessa kategorier människor – ”jag 
var i fängelse och ni besökte mig”- blev 
särskilt viktig för mig för ca sex år sedan. 
Det var när jag på nytt mötte Daniel Lind-
berg som jag känner sedan ungdomstiden. 
Jag lyssnade till honom i möteskampanjer 
innan jag var en avgjord kristen.
   
   Vid 28 års ålder mötte jag Jesus och Han 
förvandlade mitt liv. Han gav mig en helt 
ny inriktning i livet det jag egentligen hela 
tiden hade förstått. Jag blev evangelist i 
ca 5 år i min hemförsamling. Det skrivna 
ordets betydelse blev aktuellt för mig och 
fångade mitt intresse, bl.a. beroende på 
att just traktater blev den sista pusselbi-
ten i Guds strategi att vinna mig. Under 
denna tid arbetade Daniel med litteratur 
som kom mig till del. Närmare bekant-
skap knöts och vi möttes sporadiskt un-
der åren för vår tjänst för Herren.
   
   Efter en längre tid då vi inte hörde av 
varandra, så möttes våra vägar på nytt när 
Daniel kom till Nynäshamn för att hjälpa 
till i Missionskyrkan. Då berättade han 

Forts. s.7

Owe Reinholdsson 
m. familj
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   Vilken förmån jag har som människa 
idag att få arbeta inom denna ideella för-
ening i Sverige!

   Under denna sommar fick jag ett erbju-
dande om att stå vid en utställningsmon-
ter under Torpkonferensen hela veckan. 
Ett samarbete mellan IBUS och SKFH 
(Stiftelsen Kristen Familje Hemsplace-
ring) utmynnade i denna tjänstgöring. För 
första gången i mitt liv fick jag både bo i 
husvagn och pröva på arbetet som utstäl-
lare på en konferens.
 
   Det var en underbar vecka! Jag träffade 
så mycket folk att samtala med och äm-
nena varierade väldigt mycket. 
 
   När jag skulle resa hem kände jag mig 
både sorgsen och tom över att det redan 
var slut. Jag hade gärna jobbat ett par 
veckor till!

  Efter sommarens semester jobbade jag 
endast två veckor innan jag hade tjänst-
ledigt fem veckor för att gå på Götabros 
Bibelskola.
 
  Denna möjlighet till vidareutbildning 
och förkovran av kristen tro är en del av 
det långsiktiga rehabiliteringsarbete som 
IBUS önskar erbjuda mig som person. 
En fantastisk tid fick jag uppleva! Tänk 
att kunna fokusera på bön, bibeln, lov-
sång och möten på heltid. Dessa veckor 
har verkligen satt spår i min utveckling av 
den kristna tron. 
   
   Jag hade gjort upp en plan inför hösten 
2008 efter Torpkonferensen, men den är 
nu reviderad och jag ser med spänning 
fram emot vintern 2008 över vad Herren 
har planerat inför min framtid.
  
   Tack alla Ni som stöder IBUS och vårt 
arbete. Tack vare detta Uthålliga Stöd 
som U: et och S: et står för i vårt namn, så 
är min tillvaro idag helt fantastisk!
  
    Nisse Kummu   

En härlig sommar och höst 

med IBUS!!!

med inlevelse om sin rika tjänst som fäng-
elsepastor de senaste åren. Då kom han 
också att nämna om sina tankar för fram-
tiden, det som senare skulle bli IBUS. 

   När vi sedan bad tillsammans upplevde 
vi ett Guds tilltal. Detta har vi inom IBUS 
sedan fått uppleva att det är något som 
är fött av Gud. Daniels osjälviska arbete 
och flera personers stöd till hjälp för be-
hövande gjorde att Jesu ord blev för mig 
ännu mera närgånget än tidigare.

   Vid denna tid föddes också vårt enga-
gemang för att öppna vårt hem för dessa 
vänner. Vi har nu i drygt 5 år varit famil-

jehem vilket vi upplevt positivt och utma-
nande med allt vad det innebär av ansvar. 
Något som hänger ihop med dessa våra 
vänner är, ”jag var hemlös och ni tog 
hand om mig”.

Låt denna Jesu undervisning till oss gripa 
våra hjärtan till handling medan det heter 
idag!

Varma hälsningar 
Pastor Owe Reinholdsson. 
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