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Som ringar på vattnet

Sigvard Larsson 
tf föreståndare, 
IBUS

   

Många gånger har det förvånat mej vad 
en tacksam människa kan åstadkomma. 
När man känner  glädjen över att kunna 
”betala tillbaka” för vad man fått när li-
vet var som svårast.
Flera av dem som vi på olika sätt kom-
mit i kontakt med som tidigare i sina liv 
tillbringat många år bakom lås och bom 
får utföra arbeten som kommer många 
till glädje och är livsavgörande för dem 
som de i sin tur får träffa.
Vi kan inte nämna deras rätta namn, 
vi kan inte visa upp dem på bild i tid-
ningen ,bland annat på grund av skyd-
dad identitet, men vi kan inte låta bli att 
skriva om dem och visa deras liv idag.
I detta nummer ger vi två exempel på 
sådana människor vars liv blivit för-
vandlat.

Kvinnan som vi kallar Therese mötte 
jag och lärde känna för många år sedan 
då hon kommit ut från fängelset efter 
ett flerårigt fängelsestraff. Nu är hon 
till glädje för många hundra, ja kanske 
tusen andra kvinnliga fångar i östra Eu-
ropa som hon får vara en förebild och 
stöd för. På nästa sida får du läsa hennes 
vittnesbörd.
Mannen som vi kallar Kjell har börjat 
ett nytt liv efter 30 år bakom murarna 
i Sverige. I dag stöttar han missioner i 
Clara kyrka. 
Vi vill också att du skall få en hälsing 
från vår medarbetare som nu hjälper till 
på ”vårt” behandlingshem där Jimmy 
och Katarina Forsberg arbetar med 
svårt belastade ungdomar, med liknan-
de problem som en gång han själv käm-
pade med.
Förstår du, du som är med och stöttar 
oss, vad du är med om att göra? Du ger 
förutsättningar för många fler än du 
tror. För människor som inte ens vi all-
tid vet vilka det är. Som ringar på vatt-
net sprider sig evangeliets kraft från en 
person till den andra. Nyheten om en 
kraft som kan förvandla och förändra 
och ge hopp för detta livet och för evig-
heten. 
 Sigvard Larsson



Ut från fängelset för att aldrig mer behöva 

återvända

   Den ogudaktige må överge sin väg, 
den orättfärdige sina tankar och vända 
om till Herren , så skall han förbarma 
sig över honom, Han skall ge mycken 
förlåtelse. (parafras  Jesaja 55:7)
Nu är det snart 14 år sedan jag tog ste-
get ut från fängelset för att aldrig mer 
behöva återvända. 
Efter att ha  levt som narkoman och 
kriminell mer än hälften av mitt liv, 
hade jag vunnit friden och friheten 
som bara Jesus kan ge. Nu hade jag 
även avtjänat tre och ett halvt år av 
min femåriga dom , jag var frigiven 
och tänk – jag hade ingen aning om 
allt underbart som Gud skulle fort-
sätta göra i mitt liv ...
Det finns så oerhört mycket jag tackar 
Gud för.
   Tänk att Han bara tvärt såg till att 
jag inte kunde förmå mig att ta mera 
knark – trots att mitt eget beslut var 
att jag skulle hålla på tills jag dog. Jag 
undrar vem som hade bett så ihärdigt 
för mig. Det vet jag fortfarande inte...
Men genom att jag blev nykter fick 
Guds Ande möjlighet att påverka mig. 
Och ungefär ett år efter att jag slutat 
ta narkotika hade jag fått se Herren 
Jesus. 

Jag ville bli en kristen. 

Och jag förstod inte att i samma ögon-
blick den längtan föddes i mitt hjärta 
så blev jag ju det. Men min syndabör-
da var alltför stor för att jag skulle ens 
kunna tänka mig att det var möjligt.
Jag hade saker jag måste reda ut med 
människor först, så jag tog kontakt 
med polisen och erkände ett grovt 
brott, som fått förödande konsekven-
ser för flera personer. Efter en tid, där 
i häktet, kunde jag äntligen, på mina 
knän, ta emot Jesus. 
Men nu var jag alltså fri. Fri som jag 
aldrig varit förut.

Tiden i fängelse hade gjort mig gott. 
Jag hade fått lära mig många saker 
och kommit tillrätta med saker i mitt 
beteende som nog hade varit omöj-
liga att leva med som laglydig sam-
hällsmedborgare. Tro mig eller ej – i 
allt detta har jag mina medfångar att 
tacka för oändligt mycket! Medan den 
närmaste familjen höll sig avvaktande 
på avstånd, var det överväldigande 
och trogna stödet från kristna vänner 
ovärderligt. Brevkontakter, besök och 
inbjudan att tillbringa permissioner 
hos olika familjer gav mig en ny ge-
menskap att utvecklas som kristen.
Jag hade gått in  i fängelset tillsam-
mans med Jesus och Han var med mig 
genom allt. Han lät mig lämna kvar 
”mitt trasiga knyte av livserfarenhe-
ter” som kriminell i fängelset och lät 
mig komma ut därifrån med en ”ski-
nande ny och välutrustad verktygslå-
da”,  redo att med Guds hjälp bygga 
upp ett nytt liv.



När jag nu ser tillbaka hur Gud har lett 
mig, fylls jag av oerhörd tacksamhet.
Idag arbetar jag, sedan flera år tillbaka, 
på ett litet Bibelsällskap. Jag får resa 
och besöka många fängelser i östeu-
ropa och berätta vad Gud har gjort 
för mig och genom mitt vittnesbörd 
ge dessa, som lever i hopplöshet och 
mörker, hopp om allt som Jesus, vår 

I östeuropa är det mycket vanligt att 
människor inte har en egen Bibel och 
särskilt bland dem som sitter i fäng-
else förstås. Med Guds hjälp har jag 
fått dela ut tusentals Biblar. Det är jag 
så tacksam för. Jag är övertygad om att 
Guds Ord förvandlar livet för många 
av dem, precis som det gjort för mig. 

Frälsare också kan göra för dem. Bi-
belsällskapet, som jag arbetar för, bi-
står bl.a. den lokala fängelsemissio-
nen i flera östeuropeiska länder med, 
främst Biblar, till de fängslade. Bland 
annat ”Kvinnobiblar” (NT i en spe-
ciell utformning) på flera språk, som  
vänder sig till människor som aldrig 
tidigare hållit en Bibel i sin hand. 

Många av dem som sitter i fängelse, 
kommer aldrig kommer att få ett liv 
värt att leva om de inte får, precis som 
jag fick, ”födas på nytt”. Jag brukar 
inleda mitt vittnesbörd med;  ”Även 
om Du inte tror på Jesus, så tror Jesus 
på Dig!” 

Bild från fängelset i Odessa

Bild från 
fängelset 
i Uman. 
Besök av 
medlem-
mar från 
Timersdala 
frikyrkoför-
samling
2012

Therese



Den 28 februari i år så genomförde 
Föreningen IBUS sin årliga stämma. 
Platsen var förlagd till Pingstkyrkan, 
Skövde, där mötesdeltagarna möttes 
av fika när vi kom.

F.d Pingstpastorn Owe Reinholdsson 
från Nynäshamn inledde med en an-
dakt inspirerad av orden ifrån Matteu-
sevangeliet 9:35.

Ordförande Lennart Svartvik svinga-
de ordförandeklubban med rutin och 
elegans och handlingarna blev enhäl-
ligt godkända av stämman. Lite ax-
plock ifrån stämman: 
IBUS har anställt en person till som 
arbetar på heltid hos Jimmy Forsberg. 
Han heter Kent Häll och är arbetsle-
dare åt de klienter som är placerade 
hos Jimmy F. Kenth går nu in på sitt 
andra år som anställd i föreningen. Jag 
är nu inne på år 10 så visst springer 
tiden iväg…

Rapport ifrån Årstämman 2015
Vi hade som förening hoppats på ett 
statligt bidrag ifrån Kriminalvården, 
men fick tyvärr avslag på vår begäran. 
Det innebär att vi har budgeterat med 
ett nollresultat detta verksamhetsår.

Det blev omval på alla olika valbara 
poster och stämman hölls i en god 
och positiv anda.

Vi ser som förening med spänning 
fram emot vad Herren Gud vill göra 
med vår verksamhet framöver! Be 
gärna extra för det!

      Nils Lennart Kummu

Reseschema för Nisse Kummu i föreningen IBUS
Följande platser besöker jag under sommaren 2015:

Riksstämma Hela Människan     6-10/5
Predikan Timmersdala    28/6  10.00
Predikan Huskvarna Allianskyrka   5/7   10.00
Cafékväll Åseda Missionsförsamling   11/7   19.00
Cafékväll Skara Pingstförsamling        12/8   19.00
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Tillsammans med de 
resurser samhället 
erbjuder ge praktiskt 
stöd till en bestående 
förändring.

Erbjuda ny gemen-
skap.

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 förbätt-
ringar inom 
kriminalvården.
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IBUS står för
Individuellt 
Behovsstyrt

Uthålligt Stöd

Vi vill



Tillbaka till livet
Kjell har tillhört  den lilla grupp i Sverige 
som skakat galler i 30 år. Nästan hela sitt 
vuxna liv. Vår Daniel var i kontakt med 
honom för första gången för 20 år sedan 
i fängelsets korridorer.
Åren gick och frigivningen kom, den 
svåra process att som vuxen helt ändra på 
sina invanda rutiner. Inte bara Daniel utan 
flera andra positiva kristna krafter fanns 
med i bakgrunden och till slut var hans 
situation att vara skuldfri och även med 
egen bostad. Det blev många cykelturer 
norr om Stockholm för Kjell och Daniel.
Så kom det som en överraskning för de 
flesta av oss. Kjell hade hittat kärleken 
och den 22 mars i år gifte sig Kjell och 
Britt-Mari.

Han fortsätter nu sin uppgift som aktiv 
medlem i den lokala församlingen och att 
vara ett stöd för utsatta och utstötta män-
niskor i centrala Stockholm i Clara kyrkas 
miljö.
Det är aldrig försent att få en ny uppgift i 
livet och Gud har lovat oss full och riklig 
lön för vårt arbete även om  tjänstgöring-
en inte blir så många år på denna jorden.
Vi gratulerar Kjell och Britt-Mari och li-
tar på att Gud har sammanfogat dessa två 
personer  i gudomlig kärlek.
Vi inom föreningen IBUS gläds och ber 
om Guds välsignelse över deras liv.

Vår senast anställde personal Kenth 
Häll fick en son 6/3. Han vägde 3610 
g och var 53 cm lång. Han ska heta 
Levi. Idag ca 6 veckor senare väger 
han nästan 5 kg.

Pappa Kenth skriver: ” Vilken under-
bar välsignelse att få bli pappa efter 
alla dessa bortkastade år på droger 
och fängelsevistelser runt om i landet! 
Nu när jag vandrar med Jesus så kom 
också vår älskade lilla son. 

Tack, Gud för vad du har gjort och 
gör i mitt liv!! ”

Grattis familjen 

Kenth Häll!
Vi i föreningen IBUS ber över hela 
familjens välsignelse!
              Nisse Kummu

Kenth med sin son Levi



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

Dessa företag stödjer vår 
verksamhet:
Perssons Livs, Timmersdala
Color Copy Center, Skövde
Björkkullens Bibelspår o Storstuga
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Idéella föreningen Hela människan - IBUS Mariestadsvägen 3 0511- 599 80
Reg.nr 855900-9108 Bankgiro 5719-9572  540 16 TIMMERSDALA fax 0511- 599 81

Ordförande     Lennart Svartvik   Lärkvägen 1  541 78  VÄRSÅS       070-548 68 80
tf Föreståndare och
Kassör           Sigvard Larsson   Lerdala Nolgården  540 17 LERDALA      0511- 804 97
Medarbetare   Nils L Kummu   Parkgatan 6  540 16 TIMMERSDALA   070- 270 01 07
Medarbetare   Daniel Lindberg   Minervavägen 3  762 31 RIMBO      0175- 701 06

www.ibus-helamanniskan.se                      www.ibus.nu
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Mölltorp, 0505-420 27

Missionskyrkan Mariestad
Missionskyrkan Värsås
Missionskyrkan Brämhult

Huvudmannaförsamlingar:
Pingstkyrkan Skövde
Timmersdala Frikyrkoförsamling

Nu kan Du swischa ditt bidrag till IBUS på 123 494 16 88


