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Våra tankar inför framtiden
År 2012 har inneburit stora förändringar inom Hela Människan-Ibus.
Inte minst vad gäller vårt arbete inom
familjesektorn. Dels relaterat till förändringar inom kriminalvården, dels
personalsituationen inom Ibus.

Vi har för närvarande flera sådana
kontakter
Här gäller att söka samverkan med
andra organisationer, t ex Ria, LPverksamheten, socialtjänsten, arbetsförmedlingen etc. etc.

Som vi tolkar situationen finns två alternativ att välja mellan inför framti- Kriminalvården kommer även i fortsättningen att vara en viktig kontakt,
den
trots förändringarna. Det händer då
1. Ett i och för sig rimligt alternativ och då att kriminalvårdens personal
kan vara att inför nästa årsmöte ”för- hör av sig till Ibustelefonen, för en inbereda en eventuell nedläggning av tagen som vill ha kontakt med Hela
Ibus med hänvisning till en ny tid med Människan-Ibus.
förändrade förutsättningar”.
När vi för en tid sedan gick in i vårt
2. Ibus arbetar vidare i nedtrappad nätverksregister insåg vi på nytt vilken
form enligt det uthålliga stöd, ett av resurs våra trogna förebedjare- och
det viktigaste inslaget i vårt ursprung- givargrupp utgör. Detta kan inte nog
liga koncept. Detta stöd kan vara riktat betonas.
mot f.d. klienter som lämnat fängelset
Tankarna författade av
och upplever att vägen tillbaka till ett
normalt liv är längre än man trott. Det IBUS grundare Daniel Lindberg och
styrelseledamot Owe Reinholdsson.
kan gälla relationsproblem, boende,
arbete m.m

En kram kan betyda så mycket
Det blir glädje i himmelen över en…
Vi räknar ofta i mängd och önskar de
stora förändringarna. Vi söker efter
miraklen runt omkring oss och positiva förändringar i samhället.
Vi står ofta vid sidan av och betraktar och vi gläds över Gudsrikets stora
framgångar i andra länder, lästa i en
tidning eller berättade av någon känd
talare.
Men vår känslighet är ofta förstörd när
det gäller att betrakta vår egen närhet.
De små förändringarna i vardagen eller de nästan osynliga miraklen bland
våra människor omkring oss.
För åtta år sedan mötte jag en man
med nedslagen blick som förstört sitt
liv med ett förskräckligt brott. Han
avtjänade sista delen av sitt fängelsestraff med fotboja. Hans framtid såg
mörk ut, livet verkade hopplöst.
De i omgivningen omkring honom
som kände till hans brott tog avstånd
och kände rädsla.
I sin förtvivlan vände han i sina tankar tillbaks till sin ”kriminella vänner”
och började aktivt att tillsammans
med dem planera för sin möjlighet att
överleva efter fängelsetiden.
Kontakten med dessa avslöjades och
fotbojan skulle återigen bytas mot
fängelsecellen.
Tiden rann ut och verkställigheten
närmade sig.
Timmarna innan resan tillbaka till
fängelset lyckades vår grundare
Daniel hitta människor som ställde
upp och därvid ändrades beslutet så
att resan kunde avbokas.

Jag besökte hans lägenhet och fick
med en enkel kram bekräfta att ”vi
försöker en gång till”, du behöver ej
resa tillbaka, du kan bo kvar här.
För något år sedan var jag med i en
samling där vår före detta fängelsekund berättade om sin ”resa” genom
livet.
Till min förvåning kom händelsen
upp som jag varit med om för några
år sedan.
Jag fick höra hur den enkla kram som
jag gett min vän förändrade hans liv.
Hoppet återvände. Tron att det trots
allt fanns en framtid värd att leva kom
tillbaka. Tankarna att återvända till
den kriminella världen försvann.
I dag har min käre vän en ny tro, en ny
familj och ett nytt jobb.
En liten handling i vår vardag där vi
lever och bor blev en avgörande skillnad för en människa.
En liten tjänst i Gudsriket skapade ett
mirakel precis i min närhet. Och jag
visste inte det ens under flera år.
Min vän tog emot Jesu förlåtande nåd
i sitt hjärta och fick en trygghet i sitt
liv.
Gudsrikets utbredning sker inte bara
i tidningar och fantastiska böcker och
berättelser. Den sker i din närhet mitt i
det kalla Sverige och vi får vara en del
av den.
Artikeln författad av
Sigvard Larsson,
föreståndare för IBUS.

Lägesrapport från en blivande pastor
Jag tänkte skriva ned en lägesrapport angående min utbildning till
Pastor i Korteboskolan, Jönköping.
Nu är jag inne på sista två terminerna och dessa innehåller 50% praktiktjänstgöring. Jag har två st. placeringar
på 25 %. Den ena är i Huskvarna Alliansförsamling och den andra är på Ria
i Jönköping.
Huskvarna Alliansförsamling är
beläget uppe på berget Petersberg i
Huskvarna för de som har en kunskap
geografiskt inom detta område. Det är
en församling i tillväxt och med stora
barn- och ungdomskullar. Det positiva
problemet är den ständiga ledarbristen församlingen arbetar med och en
församling med visioner inför framtiden. Att få göra praktik och få en
inblick i pastorsarbetet i denna situation är en fantastisk erfarenhet. Min
handledare är Pastor Evert Bjärkhed
med många års erfarenhet inom detta
yrke och han har också haft sin tjänst
här i Huskvarna Alliansförsamling i
snart 11 år. Förutom våra personliga
samtal som vi har ett par gånger i månaden så plockar Evert ut olika saker
som jag får följa med på och se hur
han arbetar. Jag har deltagit i andakter
inom äldrevården, undervisningspass
för scoutverksamheten i olika åldrar,
dagledigträffar, kvällsbibelstudium,
nätverksträffar med andra pastorer,
styrelse- och diverse olika planeringsmöten i olika grupper. Nästa termin
ska jag predika där 2 ggr, 13/1 och
3/3. Att få göra praktik och möta var-

dagen som en pastor gör är oerhört
berikande och ger mig en massa framtida erfarenhet.
Den andra placeringen är då på Ria i
Jönköping. Där tjänstgör jag onsdagar
och torsdagar mellan 08.00 – 13.00.
Det innebär daglig samtalskontakt
med de människor som besöker enheten. Även morgon- och lunchandakter
ingår i praktiken. Kommer även att få
besöka andra arbetsenheter som ligger under Ria, Jönköping framöver.
De har ett natthärbärge på 8 platser
vilket jag så småningom kommer att
få arbeta en natt för att se den verksamheten i funktion också. Framöver
ska jag även få känna på det absolut
viktigaste funktionen inom besöksenheten, nämligen köksarbetet! Som i de
flesta institutioner och diverse platser
för café- och social verksamhet så är
köket oftast den viktigaste funktionen
och så även här inom Ria verksamheten.
Jag har verkligen blivit välsignad
av Gud över att ha två så bra praktikplatser under detta sista läsår! Framför
allt vill jag frambära mitt stora tack till
alla som stödjer föreningens arbete
på olika sätt. Utan er hjälp hade jag
inte fått denna möjlighet att kunna få
fullgöra dessa studier. Guds stora rika
välsignelse till eder alla! God Jul och
Ett Gott Nytt År!
Artikeln författad av
Lennart ”Nisse” Kummu.

Vi går mot Julhelgen!
När Du köper Din julgåva.
Glöm inte IBUS.
Var med och ge en gåva till
hjälp för den som vill starta
ett nytt liv utanför
fängelseportarna.
Kom ihåg att Ditt bidrag är
förutsättningen
för vårt arbete.
Tack alla givare
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Vi vill
Tillsammans med de
resurser samhället
erbjuder ge praktiskt
stöd till en bestående
förändring.
Erbjuda ny gemenskap.
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 förbättringar inom
kriminalvården.

Givare 2012 till IBUS
Östen Albertsson
Elsie Andersson
Maria Andersson
Lise-Gerd Andersson
Inger Arvidsson
Bernt Averland
Ingvar Björkqvist
Gudrun Ringqvist Ekberg
Carina Eriksson
Ulla Eriksson
Marianne Axelsson Klasson
Karl Axel Axelsson
C Karlsson
Vera Delding
Irene o Göran Engström
G Engström
Maria Fahlcrantz
Sven Erik Fransson
I Gotthold
Alvar Gustafsson
Bengt Gustafsson
Carl Gustafsson
AG
S Hagvil
Inger Hammar
Björn Hansén
Gudrun Hansson
Tore Hjerpe
Birgitta Holgersson
T Holmberg
Arentz Hägglund
Gustav
Gideon o Solvig Jonsson
Seth-Olof Jonsson
Lisa Johansson-Qvick
Ingrid Johansson
Monia Johansson
Rune Johansson
Christina o Arne Johansson
Gustav Kolm
Arne Kristoffersson
Sten Lang
Anneli Laine

Ewert Larsson
Henrik Leijon
Per o Barbro Liberg
Carin Lundkvist
Märtha Lövberg
Johan Malmberg
Rune Magnusson
Sven-Inge Nilsson
Gillis Norman
B Nyberg
Marianne Olofsson
Kristina Osbeck
Birgit Ottosson
Sigrid S Parman
Gudrun Ringqvist
Anette Roman
Karl- Evert Rundqvist
Bo Sandberg
Inger Sandberg
Bo Schylander
Ulla Simmons
N Sjöholm
Eva Svensson
Rode Svensson
Joel Wilson
Iréne Wiryth
Inga-Britt Årestedt

För en gång skull………..
Ibus vill på ett enkelt sätt redovisa
några av Dem som varit med och stöttat oss i år.
Många har i ”tysthet” stöttat oss i
många år med ekonomiska bidrag
och därvid varit med. De har med
sina bidrag varit en stark inspiration
för oss
Tillsammans har vi kunnat göra skillnad för människor som behövt vårt
stöd.

B

Huvudsponsorer:
Jättadalen Fastighets AB
Vindelåns Snickerier AB
Kyrkornas Second Hand, Götene
Gärdhem Second Hand, Dalsjöfors
Baptistförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Tibro

P INGST

SKÖVDE SWEDEN

Idéella föreningen
Hela människan - IBUS
Reg.nr 855900-9108 Bankgiro 5719-9572		
Ordförande Lennart Svartvik
tf Föreståndare
och Kassör
Sigvard Larsson
Medarbetare Nils L Kummu
Medarbetare Daniel Lindberg

Björkkullens

COLOR COPY CENTER

SKÖVDE

Bibelspår o
Storstuga
Mölltorp, 0505-420 27

Mariestadsvägen 3
0511- 599 80
540 16 TIMMERSDALA
fax 0511- 599 81

Lärkvägen 1		

541 78 VÄRSÅS

Lerdala Nolgården		
Parkgatan 6		
Minervavägen 3		

540 17 LERDALA
0511- 804 97
540 16 TIMMERSDALA 070- 270 01 07
762 31 RIMBO
0175- 701 06

www.ibus-helamanniskan.se

070-548 68 80

www.ibus.nu

Layout och tryck:CCC,Skövde

Dessa företag stödjer vår
verksamhet:
Allans Förvaltning och Entreprenad AB
Perssons Livs, Timmersdala
Color Copy Center, Skövde
Björkkullens Bibelspår o Storstuga

