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2008 ÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
HELA MÄNNISKAN - IBUS
Så är det åter dags att sammanfatta
ett gånget år. Vid sammanfattning av
en verksamhet är det lätt att glädjas
över en ekonomi i balans, anställda
som trivs med sitt arbete och känner
anställningstrygghet. Det som för oss
som en kristen organisation fyller med
ännu mer glädje är våra klienter som
via vårt kristna nätverk tar sig ur en
destruktiv livscykel och finner ett nytt
liv. Vissa av dem finner även en kristen tro och därmed en omvändelse
som gör att livet får en helt annan inriktning och innehåll.
Bakom ord och siffror i en verksamhetsberättelse finns dem där..Pelle,
Tobbe, Ronny, Ismail, Khaled och deras barn, systrar, föräldrar. Vi har Pelle
som nu i tre år har arbetat, gift sig är
nykterist, har en församlingstillhörighet, när man idag möter denne Pelle
som har suttit 20 år i fängelse, skadat
många människor i en våldsbrottslighet, missbrukat allt som går att miss-

bruka så känns det självklart väldigt
bra. Jag mötte för en tid sedan Pelles
gamla föräldrar fostrade enligt gammalt folkhemsideal som under Pelles
vilda liv har mått fruktansvärt dåligt.
Detta gamla strävsamma par sa att
äntligen kunde de känna frid och deras tacksamhet mot IBUS kristna nätverk kände inga gränser. Detta mina
vänner är vad denna verksamhetsberättelse står för.
Verksamheten
Under året har Per Jörlin varit föreståndare med säte i Jönköping/Huskvarna. Per Gustafsson har varit stationerad i Stockholm. Daniel Lindberg
halvtidstjänst boende i Stockholm och
Nils Lennart Kummu boende i Skövde. IBUS arbetar på ett klientinriktat
sätt vilket innebär att våra medarbetare ständigt är på resande fot. Detta
på grund av att klienterna förflyttas
mellan olika anstalter.
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Under året har vi arbetat med ett 40tal klienter. Arbetet påbörjas med besök på anstalt för att sedan mynna ut i
olika stödåtgärder under utslussningsfasen. Dessa åtgärder kan vara till exempel hjälp med arbete, bostad eller
andra mer specifika vårdinsatser.
De familjehemsplaceringar som vi
arbetar med i samarbete med olika
familjehemsorganisationer har under
året ökat med 6 personer från förra
årets 27 stycken till årets 33 personer.
Vi känner att vi har ett gott samarbete
med kriminalvården vilket visar sig genom att fler och fler anstalter vill att
vi ska besöka dem regelbundet med
fasta tider.
Dessa anstalter har under året varit
Kristianstad, Halmstad, Rödjan, Sala,
Norrtälje, Johannesberg, Mariefred.
Den geografiska spridningen är stor
och medarbetarna är ständigt på resande fot. Under året har vi haft 185
förfrågningar från personer som sitter
på anstalt och vill ha hjälp av IBUS. Vi
kan inte hjälpa alla men har kunnat gå
in aktivt själva eller slussa vissa vidare
till andra lämpliga alternativ med ett
sjuttiotal av dessa.
Även detta år har vi kunnat genomföra 7 st skuldsaneringar vilket vi anser
är ett av de bästa brottsförebyggande
åtgärder som finns.
Nils Lennart Kummu har fortsatt sitt
framgångsrika ungdomsarbete i Timmersdala, övriga 50 procent har han
arbetat med församlingskontakter, administration (bl.a IBUSnytt), han har

även via vår samarbetspartner Stiftelsen Kristen Familjehemsvård varit behjälplig med rekrytering av familjehem
på Torpkonferensen och temaveckan i
Saronkyrkan.
Församlingskontakter
Vi har under året besökt 36 st församlingar.Församlingskontakterna
är en viktig del av IBUS koncept. Vi
försöker i största mån använda församlingar för att hjälpa våra klienter
med ett nytt socialt nätverk. Detta är
inte alltid självklart att en kristen församling tycker att det är en bra idé.
Men genom att sprida information
och berätta vad det handlar om kan
man ibland få med sig församlingar
med denna uppgift. Vi kan även se
att vissa församlingar som har börjat
lite trevande med denna typ av hjälp
senare utvecklar ett mycket bra arbete
eftersom man på ett väldigt tydligt sätt
ser resultat.
Kontakter med församlingar är viktiga för rekryteringen att kristna familjehem.
27 församlingar skänkte sammanlagt
132.861 kronor till IBUS med spännvidden 250:- - 50.000:Nätverket
Ibus nätverk omfattar ca 500 personer
och är en viktig informationskanal för
arbetet. Vår målsättning var att, under
året, få ett ökat antal bidragsgivare.
Detta har dock inte lyckats. Cirka 20
% av personerna i nätverket stödnytt

jer regelbundet verksamheten varav
några med autogiro. Under året har
3 nummer av IBUSnytt utkommit.
Tryckning och utgivning av IBUSnytt
sponsras av Jättadalens fastighetsbolag och Color Copy Center.

sationen Stiftelsen Kristen Familjehemsvård. Med våra inriktningar på
att hjälpa människor tillbaka till ett
fungerande liv i samhället kompletterar vi varandra på ett bra sätt.
Ekonomi
Verksamheten finansieras på följande
sätt.
Kollekter
1%
Gåvor privatpersoner
2%
Bidrag församlingar
12%
Erhållna statsanslag
13%
Lönebidrag
20%
Fakturerad personalmedverkan 52%

Opinionsarbete / konferenser /
temadagar.
På grund av tidsbrist har vår närvaro
varit minimal på dylika evenemang
undantag de konferenser som Kummu har varit SKFH behjälplig.
Per Gustavsson är nu licensierad att
leda kurser inom kriminalitet som livsstil. Han har under året genomfört en
kurs inom kriminalvården på Gruv- Daniel Lindberg 100-tals timmar genom åren utan betalning.
bergets kriminalvårdsanstalt.
Ett antal frivilliga som arbetar utan
betalning.
Samarbetspartners
Under åren har vi utvecklat ett gott 		
Huskvarna 2009-01-28
styrelsen genom
samarbete med familjehemsorgani- 			
			
Per Jörlin

UNDERBART

Är det inte underbart att läsa om vil- detta arbete under många år till. Gud
ket arbete som har lagts ner under välsigne Er alla som stöttar IBUS och
de år som gått och fortfarande läggs dess verksamhet.
ner? År 2002 kom jag i kontakt med
IBUS för första gången. Det var när
Daniel Lindberg var i Skövde Pingstkyrka och pratade om IBUS och dess
arbete. Mycket har hänt inom IBUS
sedan dess och det är väldigt roligt att
följa hur arbetet utvecklas. Nu har jag Hälsningar till
alla från
förmånen att få jobba i styrelsen sen Er
Heléhne Johansson
något år och hoppas att få vara med i v. ordf.
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Helig ma

Lukten som når min näsa är välbekant. Den är inte angenäm och väcker minnen till liv. Minnen jag helst inte
vill möta. Den råkalla luften i kulverten får mig att rysa
och jag minns alla de gånger jag gick genom gången
för att nå A-huset eller verkstaden på Kumlaanstalten.
Det luktar ångest och en odefinierbar doft av människa,
svävar mot oss när vi passerar det som en gång var inskrivningen.
Elisabeth och jag är på besök i anstalten. Den anstalt
där jag tillbringade en del av mitt ”förra” liv. Lukten följer oss ända upp till behandlingsavdelningen. Det känns
som om den klibbar fast vid kläderna, vid huden.
Tommy Holmberg

Så får vi gå till klostret, någon korridor längre bort. Vi
passerar de låsta dörrarna in till avdelningen och jag upplever att vi kommer till
något radikalt annorlunda. Det är som om vi lämnar all ångest utanför dörren.
Ångesten går inte längre att ta på här inne i klostret. Det är som om det finns
en annan doft härinne.
Vi är ”på helig mark”. Doften av himmelriket, är doften av ett hopp om en
framtid härinne i klostret. Bröderna i klostret har precis gått ur tystnaden när vi
möter dem och vi får ett gott samtal kring tro och liv.
Det är den doften jag vill sprida inne på anstalten i Borås. Jag bär minnet av
min tid på anstalter som en naturlig del av mina erfarenheter när jag numera
arbetar som fängelsepastor. Det är genom Missionskyrkan i Sjömarken jag kom
i kontakt med en god och vacker församling. För många av mina vänner på
Boråsanstalten är det precis det som, i grunden, skulle förändra livet.
Vi ser några komma till tro inne på anstalterna runt om i Sverige men sen då?
Där har IBUS en funktion i sitt arbete med att sammanföra sökare och församlingar. Men också vi, som personligt kristna, måste våga ta ett ansvar för dessa
bröder och systrar. Vi behöver vara många som är beredda att öppna våra liv
för nya vänner.
Tommy Holmberg, fängelsepastor och
pastor i Myråskyrkan i Borås
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Årsmötesdeltagare i Skövde den 28 februari 2009
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