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En liten tjänst som skapar mirakel
Under de år som jag fått tillsammans med människor som fått sitt liv
söndertrasat med brott och straff har
jag upplevt en rad mirakel där Gud
böjt sig ned till människor i mycket
trängda situationer och skapat föränderliga mirakel.

far, make och hårt arbetande tjänsteman som i sitt arbete är välsignelse för
många utsatta människor.

-Jag tänker på kramen som förändrade
livsinriktningen på den med fotboja
försedde klienten som kände sig fylld
av skam på grund av sitt eget handlande. Idag är klienten en väl fungerande

-Jag tänker på den vän som stod på
trappan utanför häktet när klienten
blev fri och tog hand om en helt utlämnad man utan pengar bostad och

-Jag tänker på den omsorg som visades en klientens familj. Efter ett fängelsestraff som var svårt och skamfullt.
En handling som gick rakt in i hjärtat
-Jag tänker på klienten som efter ett på klienten och gav kraft till en ny inlångt liv i fängelse och förnedring mö- riktning ny utbildning och ny familj
ter den gamle mannen som närmade och jobb.
sig klienten med ett kärleksfullt samtal. Ett samtal som skapade hopp om -Jag tänker på omsorgen om den livsett nytt liv. Det inga program eller te- tidsdömde fången som efter mycket
rapeuter kunde förändra förändrades arbete av en kärleksfull nästa fick
på ett ögonblick.
möta sin son efter många år. En omHoppet om ett annat liv efter 35 år i sorg som startade en rörelse i klienten
förnedring startade. Förändringen var som blev en viktig puzzelbit i vandverklig och bestående och klienten har ringen tillbaka. I dag är klienten en
i dag ett meningsfyllt liv och betydel- framgångsrik företagare med många
sefullt arbete.
anställda.

forts. nästa sida

tog honom till sitt eget hem på egen
bekostnad och som startat en fantastisk utveckling från knarkkvarteren till
ett liv i meningsfullhet.
Allt detta är exempel på vanliga handlingar av vanliga människor men med
ett ovanligt resultat. Kanske inte så
uppmärksammade men händer och
fötter som används för Gudsrikets utbredning. Kärlekshandlingar som lett
till förvandlade människor. Kärlekshandlingar som var skillnaden mellan ett fortsatt liv i förnedring eller ett
gott och meningsfyllt liv. Handlingar
som gjort skillnad.

Du kan också vara med och
hjälpa. Glöm inte bort IBUS.
Vi är helt beroende av Dej.

Sigvard tf föreståndare

Rapport från

själavårdande pastorn i IBUS.
När föreningen IBUS hade en arbetskonferens i mitten av april månad
2013 så fick jag en förfrågan om jag
ville arbeta som själavårdande pastor
på heltid i föreningen IBUS.
Jag skulle precis avsluta min 4-åriga
teologiska utbildning på Korteboskolan, Jönköping i början av juni månad.

besiktningsman för att visa mina kunskaper. Med hjälp av alla förböner och
uppmuntrande tillrop så klarade jag
både teoriprovet och uppkörningen
på första försöket. Vilken underbar
känsla av glädje och frihet. Första bilturen utan körlärare eller handledare
kändes märklig, men nu går det alldeles utmärkt att åka själv. Ett klientbesök har redan klarats av och fler lär det
bli!

Två viktiga huvudkrav ställdes:
Körkort och bil.
En bil inköptes under juli månad och
körkortsutbildningen startade i au- Vad har året inneburit för min del och
gusti. Nu i början av april så skrev jag för föreningen?
teoriprovet och körde upp med en Jag har träffat en massa människor för

för samtal i olika situationer. I första
hand har jag fått kontakt med nya klienter som på olika sätt behöver stöd
och hjälp i sin situation.
Ibland ringer anhöriga för råd och
konsultation vad de ska göra närmast
för sina anhöriga.

Utöver detta så har jag hand om administration, ibus-nytt, nätverksregistret,
arkivering av alla protokoll m m.

Med andra ord: Ett omväxlande och
inspirerande arbete.
Jag brukar säga när jag predikar eller håller föredrag: Zlatan får betalt
En hel del tid har också gått åt till att för det han älskar att göra nämligen
möta andra föreningar som jobbar sparka boll.
ungefär som vi i IBUS. Vi kan hjälpa
varandra om vi får kontakt med män- Jag får betalt för att göra det jag är
niskor på olika sätt och vi bedömer att bäst på: att prata och samtala med
vi själva inte kan klara av deras behov, folk! Jag kan inte bli lyckligare än
men vi känner att denna grupp män- så.
niskor kan hjälpa dom omgående.
Jag åker också runt i Sverige och håller
predikningar och föredrag i olika sammanhang. Det kan bli ca 2ggr/mån.
Jag är också uthyrd på 25 % till Timmersdala Frikyrkoförsamling där jag
arbetar som ungdomskoordinator. Jag
hjälper föräldrarna med planering och
är en extraresurs för ungdomsarbetet i
församlingen.

Nisse K. själavårdande pastor, IBUS

Platser som Nisse besöker/ har besökt under 2014
Café kväll Timmersdala
8/2
Timmersdala Frikyrkoförsamling
16/2
Elimkyrkan, Skövde
23/3
Fröjereds Missionsförsamling
19/4
RPG, Nässjö
8/5
Röda Korset+ Krim.vården, Uppsala 10/5

Värsås Missionsförsamling
Vittnesbörd Torpkonferensen.
Frälsningsarmen, Skövde
RPG, Skövde
Odensbacken, Pingstkyrkan

Varmt välkommen till dessa samlingar!

18/5
21/9
6/7
3/9
23/11

IBUS årsstämma 2014
Lördagen den 22/2-14 så var det dags
för IBUS årstämma igen.
Efter att de två tidigare stämmorna
hade präglats av negativa inslag
som nedskärningar av personalstyrkan, mindre ekonomiska resurser, extrastämmor där tal om att ev avsluta
vår verksamhet, så präglades årets
stämma av ord som nystart, optimism,
förnyad kraft och styrka.

Representanter från 4 av 5 huvudmannaförsamlingar deltog samt styrelsen
och undertecknad.
Nya stadgar och ett nytt samarbetsavtal med Hela Människans Riksorganisation antogs enhälligt.

Övriga handlingar och val genomfördes och flera av mötesdeltagarna uttryckte sin tacksamhet till alla i styrelUndertecknad inledde årsmötet med sen och till oss som arbetar operativt
en kort andakt och om vikten av att ute på fältet.
erbjuda ett praktiskt, kristet evangelium till vår målgrupp.
Det kändes mycket glädjande att kunna lämna denna stämma i en positiv
Ordföranden Lennart Svartvik hade och tillfredsställande sinnesstämning.
hand om ordförandeklubban och
Nisse Kummu
ledde oss igenom detta årsmöte med
säker hand.

Glada deltagare vid årsstämman i Skövde Pingstkyrka
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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.

En upplevelse utöver det vanliga
Söndagen den 16 februari fick vi vara med i Odensbacken på en riktig jubelfest. Efter ett långt liv i kriminalitet fick vår käre vän starta ett nytt liv i Pingstkyrkan i Odensbacken utanför Kumla.
Efter dopgudstjänsten fortsatte festen hos Jimmy och Catarina i deras
familjehem. En fantastisk måltid med
många gäster. Alla tacksamma för den
kärleksförvandling som vi fått uppleva. Många mer dramatiska än andras.
Vi imponerades verkligen över hemmet vi gästade. Det känns som ännu
ett mirakel att få uppleva hur människor kan förvandlas och återkomma till
samhället som viktiga stöttepelare för
andra.

Vi är tacksamma att vi fick vara med!
Eva o Sigvard
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Huvudmannaförsamlingar:
Missionskyrkan Mariestad
Missionskyrkan Värsås
Missionskyrkan Brämhult
Pingstkyrkan Skövde
Timmersdala Frikyrkoförsamling
Huvudsponsorer:
Jättadalen Fastighets AB
Vindelåns Snickerier AB
Kyrkornas Second Hand, Götene
Gärdhem Second Hand, Dalsjöfors
Baptistförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Tibro
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