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Kan Gud använda...
Vi lever just nu i en tid med media fyllda
av brott. Artiklar om mördare våldsverkare
och bedragare fyller våra tidningar och TVapparater.
Vi känner att vi avskyr de handlingar vi hör
och läser om och kan inte förstå vad mycket ondska en människa kan utföra mot sina
medmänniskor. Ofta påverkad av fanatisk
egoism utan medkänsla och empati.
Vi förstår inte allt i en människans psyke.
Många av dessa människor är störda och lider
av psykiska sjukdomar, men inte alla.
Kan en man efter ”Guds hjärta” ändå vara
äktenskapsbrytare och mördare?
Kan en man med en ”dråpares hets” vara använd av Gud till stora och viktiga uppdrag?
Kan en man som andades ”hot och mordlust”
mot sina medmänniskor vara en av historiens
största missionärer för Gudsrikets framväxt?
Vi läser om det i vår Bibel hur de största gestalterna där ändå hade en bakgrund som de
säkert fick kämpa och ångras över.
Hur vi än vänder och vrider på våra tankar
och hur omöjliga och svåra de synes vara så
finns det även en Gudsförlåtelse över handlingar som vi inte som människor (om vi ska
vara ärliga) helt kan förlåta. Vi är trots allt
människor. Även om den bön som Jesus lärde
oss att be, ställer stora krav på vår möjlighet
att förlåta, för att vi själva ska kunna bli förlåtna.
Visst kan Gud göra det ofattbara, det inte vi
kan förstå och det som är gränslöst och ofattbart för oss.
-Den som lever på att bedra andra kan få ett

nytt liv och vara många andra till glädje.
-Sexförbrytaren kan bli en god samhällsmedborgare med omsorg och ansvar för andra
-Dräparen kan ångra sitt misstag och bli till
välsignelse för många människor med stora
behov.
-Mördaren kan få sona sitt brott börja ett nytt
liv med ny utbildning och nya uppgifter för
att ge unga människor viktiga råd för att få ett
meningsfullt liv.
Gud kan förändra människors sinne inte bara
på Bibelns tid utan även här mitt ibland oss
just nu.
Kunde Gud använda Mose, David och Paulus
så kan han också använda våra kära vänner
i IBUS som trots människors fördömande
har fått nåd av Gud Och blivit ”godkända”
genom hans nåd att leva ett nytt tjänande liv
för andra på ett sätt som varken Du eller jag
skulle kunna klara av.
Jag har sett det med egna ögon- jag vet att
det är sant!
Tack Gud för din stora kärlek till oss.

Sigvard Larsson
tf föreståndare,
IBUS

ets väg...

liv
Näst steg på
Ja, i skrivande stund så har en av våra
medarbetare i föreningen IBUS startat
nästa fas i sitt liv.
När Kenth Häll den 21/9 – 13 lämnade häktet i Mariestad så hade väl ingen
av oss kunnat anat denna utveckling
i hans liv. Inget praktiskt var ordnat
utan en kristen stiftelse vid namn
Lotsen var på plats och ordnade med
bostad och lite sysselsättning. Omgående fick jag kontakt med dom och vi
kunde starta en process och planering
inför framtiden. Efter diverse kontakter via telefon m.m. så arrangeras
en träff hemma hos Jimmy Forsberg
med Kenth, personal ifrån Lotsen
och IBUS samt Socialförvaltningen i
Skövde. Tyvärr så visade Socialförvaltningen minst sagt ett blekt intresse för
den planering vi hade gjort för Kent
Häll. Vi placerar Kenth ändå hemma
hos Jimmy utan ekonomisk ersättning
ifrån Skövde kommun. Under hösten får vi nya uppslag hur vi kan lösa
denna uppkomna situation. Vi kontaktar både Arbetsförmedlingen och
Frivården, Kriminalvården i Skövde.
Där tas vårt förslag genast emot med
glädje och tillförsikt. Ett antal konferenser och möten genomförs med
samtliga inblandade som ges möjlig-

het att inkomma med kommentarer
och ändringar.
I början av år 2014 så anställde vi
i föreningen IBUS Kent och vi placerade honom hemma hos Jimmy och
Catharina för att vi önskade att han
skulle få en bra möjlighet att åter ingå
i det vardagliga samhällslivet efter en
lång tid på dess skuggsida.
Efter att ha varit placerad där i ca 1
½ år så beslutade Jimmy Forsbergs arbetsgivare att de skulle byta inriktning
och klientel de skulle arbeta med. Det
innebar att både arbetet och bostaden
för Kenth skulle upphöra fr.o.m. 1/815.
Ett febrilt arbete startade omgående
för att hitta en bra lösning i denna nya
situation. Ganska fort öppnade sig en
dörr för en ny anställning i trakten.
Ett företag som ordföranden i Pingstförsamlingen, Odensbacken arbetar i.
Det innehåller diverse snickeri- och
betongarbeten.
Ja, då återstod bostadsfrågan. En
temporär lösning ordnades så att
Kenth kunde använda rum som fanns
i Pingstkyrkan.
En upprustning av en stuga kom till
skott och numera bor Kenth i en ny,
fräsch etta med kök på Närkeslätten.

Ja, Guds nåd är förunderlig och underbar och Han verkligen bär oss
igenom tider och stunder av diverse
prövningar!
Nu har också Kenths son Levi och
hans mamma flyttat in i en egen lägenhet i samhället Odensbacken vilket
innebär att Kenth har möjlighet att få
träffa sin son regelbundet vilket också
är en välsignelse.
Nu har det mesta av alla formaliteter
i papper, myndigheter, intyg osv osv
kommit på plats och den formella
avslutningen på Kenths anställning i
IBUS daterades till den 1/11 – 15.

Kenth Häll är idag döpt, medlem i
Pingstförsamlingen i Odensbacken,
med i en s.k. ”hemmagrupp”, blivit
pappa. Nästa fas i arbetet är nuvarande skuldsanering och sen körkortet.
Vi inom föreningen IBUS är mycket
glada och tacksamma för den tjänst
han har utfört för oss under denna
tidsperiod.
Vi kommer självklart att upprätthålla
en bestående kontakt och följa vad
livet har i beredskap för både Kenth
och hans familj.
Vi önskar dig Guds Rika Välsignelse i
framtiden.
Nils Lennart Kummu

Kenth Hälls son Levi, 9 månader

Gud Hjälp mig!
En bön som Du kanske känner igen från ditt eget liv. En bön som också
finns hos den som uppriktigt önskar ett nytt liv utan kriminalitet och skuld.
Du kan bli Guds händer. Hjälp oss att hjälpa. Någon behöver Dig!
Nu är det åter Jul. De stora gåvornas tid.
Hjälp IBUS att hjälpa någon tillbaka till ett meningsfullt liv under 2016.
Under alla dessa år som föreningen Ibus har bedrivit sin verksamhet så
har vi kunnat förmedla hjälp och stöd både till klienter och deras anhöriga
på skilda sätt.
Utan din hjälp skulle vi vara klart begränsade att kunna bidra med hjälp
i nödens stund.
Gud välsigne dig och din gåva! Tack vare dig kan vi göra det igen!
Vi i föreningen Ibus önskar dig En riktig God Jul och
Ett Gott Nytt År!

TACK
alla
givare

5719-9572

att
Ditt bidrag
är
förutsättningen
för
vårt arbete

HELA MÄNNISKAN - IBUS

KOM I HÅG

IBUS står för
Individuellt
Behovsstyrt
Uthålligt Stöd

.
.
.
.
.

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.

Hur ser vardagsarbetet ut för vår del?
Förutom den tidigare artikeln om vår
f.d. anställde Kenth Häll så har det under året inneburit kontakt med ca 5-6
personer som varit i kontakt med oss.

utsatta positioner. Han blev placerad i
en anstalt utanför Stockholm trots att
han hade familjen i Göteborgstrakten.
Han har ansökt om förflyttning till en
annan anstalt som är närmare för faLeif var en person som var placerad miljen och vi hoppas att ansökan bipå ett familjehem när han kom i kon- falles.
takt med mig. Vi gick igenom den aktuella situationen och la upp en prio- Ja, det är några personer som jag har
riteringslista på saker som var viktiga arbetat med under verksamhetsåret.
inför frigivningen. Bostad, sysselsättning, fritidsmöjligheter och övriga so- Utöver det så inkommer det ett antal
ciala kontakter. Nu kan vi med glädje samtal ifrån anhöriga, andra intagna
se fram emot hans frigivning då både och ifrån andra organisationer som
bostad och sysselsättningsfrågan är önskar olika former av konsulthjälp
löst.
och föreningens erfarenhet i olika situationer.
Axel hade en mamma som kontaktade
mig för att be om stöd och hjälp. Jag Vi har också hjälpt till med boendeskrev brev och fick sen telefonkon- stöd för ett par människor i nöd.
takt med Axel. Det ledde till ett besök
på den anstalt där han avtjänade sitt Predikningar, seminarium och framstraff. Vi har försökt att hålla kontakt förallt ”vardagsmissionen” är en introts den stora svårighet det innebär spirerande sak att få deltaga i.
när en individ idag är placerad på anstalter av hög säkerhetsgrad. Han ska Tack för Ert stöd för vårt arbete unnu bli placerad på ett behandlingshem der år 2015!
och på så sätt få en mjuk utslussning
Pastor Nils Lennart Kummu
tillbaks till samhället.
Lars är en annan som är i början av
en lång verkställighet. Den kontakten
kom till oss via en annan kristen organisation som hjälper människor i
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