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- En till

Saknaden -Nystarten
Vi har nu haft ett par år som präglats
av sorg och saknad. Lennart Svartvik
och Daniel Lindberg har fått flytta
hem till himlen. 2 starka och handlingskraftiga män som satt sin prägel
på Ibus.
Nu har även min vän sedan 1960
och min mentor sedan 2000 Sigvard
Larsson fått hembud. Saknaden är
väldigt stor. Nisse Kummu och jag
fick förmånen att några veckor innan
han lämnade oss besöka honom. Han
var märkt av sjukdomen men oerhört
mån om att vi skulle fortsätta Ibus arbete. Vi ska vinna en till för Jesus, och
vi lovade att göra vårt bästa. En dag
som vi för alltid kommer att behålla i
våra hjärtan.
När vi talade om denna dag vid vårt
första styrelsemöte kunde varken jag
eller Nisse hålla tårarna tillbaka. Att
tillsammans ha fått dela så mycket saker i livet går inte obemärkt förbi.
Sigvard var en sann förebild för föreningens två sista bokstäver: U för
Uthålligt och S för Stödet! Han hade

alltid lösningar på problem som dök
upp!
Nu har vi kommit till en punkt där
vi har flera nya fina människor i styrelsen och vi påbörjar en omställning,
men bibehåller målet. Vi vill vinna fler
själar för himlen. Jag känner en viss
bävan och ödmjukhet inför uppgifen.
Styrelsen har nu påbörjat samtal om
hur vi ska gå till väga. Målgruppen
är fortfarande att stödja människor i
samhällets marginaler, människor som
vill förändring och längtar efter en ny
chans.
Vi vill lägga allt i Guds hand och ber
att fler människor ska få en relation
med Jesus.

Jimmy Forsberg
ordf.

David Larsson
tf.föreståndare,
kassör

Bor på gård i Lerdala,
gift med Josefina och har
3 barn. 43 år.
Med i Timmersdala Frikyrkoförsamling och älskar livet på landet och att
få sprida de goda nyheterna om Jesus.

Jimmy Forsberg
ordf.

Jag träffade Daniel Lindberg när han var min fängelsepastor på Norrtälje
och senare Österåker. Daniel var angelägen om att
jag skulle söka försoning
inte enbart med Gud utan
även med min familj och
gamla vänner från min
ungdom.
Så han kontaktade först
Sigvard Larsson och det
blev början på en verksamhet som hade och
fortfarande har som motto: En till för Jesus.
Nu är dom bägge hemma
hos sin Fader men vi som
är kvar vill fortsätta att
försöka vinna någon mer
för Jesus.

e

yrels
t
s
a
y
n
s
Ibu

Carl-Åke Ericsson
v. ordf.

Vem är jag?
En människa med fel och
brister. har svårt med s.k.
"fullkomliga människor".
Ibus passar mig därför
bra. Det glädjer mig mycket när s.k. hopplösa personer vill förändra sina liv. I
Guds ögon är alla människor lika värdefulla

Heléhne Johansson
sekr.

Egen företagare, fru,
mamma, mormor, farmor
osv.
Jag har funnits med i Ibus
styrelse i över 10 år.
Det är ett viktigt arbete som
utförts och fortfarande
görs, även om inriktningen
ändrats.
Vi behövs med vårt arbete.
Låt oss komma ihåg att alla
människor är lika mycket
värda.

Martin Johansson
led.

Martin Christensson
led.

Mitt namn är Martin
Christensson och är 41 år.
Har fru och 2 barn. Jag har
jobbat med människor i
olika livssituationer nästan hela mitt yrkesliv. Blev
så glad när jag fick frågan
om att gå in i styrelsen för
Ibus.
Jag hoppas kunna ge inspiration och idéer, för
att utveckla Ibus som Sigvard Larsson startade och
brann för.
Jag heter Martin och är
47 år, bor med min fru
och tre barn i Binneberg
utanför Skövde. jag är med
i Timmersdala frikyrkoförsamling, jag brinner för att
se den som är utsatt i samhället därför blev jag glad
när jag fick ingå i Ibus styrelse. Alla är värda en ny
chans i livet.

Sigvard Larsson
* 16 juni 1947
20 februari 2019

Sigvard föddes i Götene 1947 på Annagatan. Där byggde han
senare ett hyreshus på samma plats. Han växte upp med föräldrarna Birgit och Ewert som var medlemmar i Betel i Holmestad, Götene. Redan som ung stod han upp för sin tro och
hela hans liv präglades av en längtan att få sprida det glada
budskapet om Jesus Kristus som räddaren och tryggheten när
lämpliga situationer gavs. Sång och musik var också ett naturligt inslag i hans personliga tro. I ungdomen reste han runt
med Segerkvartetten och evangeliserade i kyrkor och ungdomssamlingar med sin klarinett
och ibland även med bas och gitarr.
Affärer och byggnationer genom först Sjödalshus sedan Jättadalen var en passion för
honom. Han tyckte om att se en vision och sedan se den förverkligas. Många är de som
genom dess verksamhet bor i ett Sjödalshus eller i ett hyreshus av Jättadalen Fastighets AB
eller får sin försörjning genom bolaget. Att visa sin tro genom detta var också något som
drev honom.
2000 blev han kontaktad av Daniel Lindberg som genom sin tjänst som sjukhuspräst
mötte Jimmy Forsberg i arbetet för utslussningen från fängelset. Ett försoningssamtal som
ledde till en uppstart av IBUS. Sedan dess har många hjälpt till för att leda IBUS till det
som är idag. Och många är de som kan vittna om ett förvandlat liv till fördel för dem och
samhället. Att ge en människa en chans till, ett nytt försök till. Någon som uthålligt litar på
personen och ger ett uthålligt stöd. Det är IBUS. En till, för ett förvandlat liv och möjligheten att vittna om vad Jesus förmår.
Vittnesbörden är många från de som fått del av IBUS. Från en som vi träffar ofta och som
verkligen brinner för IBUS är Nisse Kummu. Han mötte Sigvard på järnvägsstationen i
Skövde efter en lång verkställighet i fängelse. Han fick uppleva att han kom in i det svenska
samhället genom mångas idéella arbete. Idag är han ett levande vittnesbörd om hur Gud
kan göra det omöjliga möjligt. Att vända en personlighet från bitterhet, ilska och harm till
tacksamhet och glädje. En välsignelse som lever kvar och verkar.
Ytterligare en upplevelse som Sigvard fick vara med om i slutet av sitt liv på nära håll. Han
blev så tacksam och lycklig över hur en till fått lära känna kraften i Guds löften om nåd
och upprättelse. Strax efter nyår 18-19 fick han ett sms från en tacksam fd kriminell som
tackade för den hjälp han fått av IBUS. Han låg då på sjukhuset och brast ut i glädjetårar
och prisade Herren för nåden att få vara med om detta även om han förstod att han kanske
inte hade så lång tid kvar på jorden.
Längtan hos oss i styrelsen är att IBUS skall få sprida sina ringar på vattnet även efter
hans bortgång.Vi skall försöka förvalta uppdraget från vår Herre, att gå ut och vittna om
det vi sett och hört. En till.
		 David Larsson

atthar ett eget adressregister.
Ditt bidrag
är
Det används endast till
förutsättningen
våra utskick av Ibusnytt
föroch personliga tackkort
vårt arbete
för de gåvor som skänkts
under verksamhetsåret.

Om Du inte vill vara kvar
i detta adressregister så
behöver Du höra av Dig
TACK
till oss omgående.

alla
Antingen via adressuppgivare
gifterna som finns på vår
hemsida
Ibus-helamanniskan.se
eller till
nisse.kummu@gmail.com
Tack på förhand.
styrelsen i Ibus

5719-9572

KOM I ViHÅG
inom föreningen Ibus
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IBUS står för
Individuellt
Behovsstyrt
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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.

Årsstämman

2019

Vi har nu kraftigt ”föryngrat” halva
styrelsen vilket är mycket glädjande.
Se presentationerna tidigare i häftet.
Det händer även saker angående omStämman inleddes med att Nisse buden, revisorer och i valberedningen
Kummu höll ett minnestal över vår inom föreningen. Ett generationsskifte har startat vilket också har varit
förre t.f föreståndare och kassör
Sigvard Larsson som fått hembud den nödvändigt en längre tid.
20/2.
Vi startade en ”ny” verksamhet inom
Ordförande Jimmy Forsberg tog oss föreningens arbete som vi kommer att
genom hela stämman med en säker fortsätta med. Vi kommer också att
bredda föreningens arbete till att omoch fast hand.
fatta alla som lever i utsatta sociala förVi avtackade också Ove Reinholds- hållanden, men vår huvudinriktning
är på de kriminella personerna i vårt
son och Stig H Johansson som har
land. Även vårt förebyggande arbete
arbetat i IBUS styrelse ett flertal år.
som har bedrivits i många år ska också
få större plats inom verksamheten.
Ibus årstämma var även i år förlagd
till Timmersdala Frikyrkoförsamlings
lokaler lördagen den 23 februari.

Nils Lennart Kummu

Avgående styrelseledamöterna
Ove Reinholdsson
och
Stig H Johansson
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Equmeniakyrkan Mariestad
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Huvudsponsorer:
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Pingstförsamlingenn Skövde
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Dessa företag stödjer vår
verksamhet:
Perssons Livs, Timmersdala
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När nu Ibus startar upp i ny form behövs Ditt bidrag mer än nånsin.
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u kan Du swisha
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Jimmy Forsberg, ordf
070- 768 04 62
David Larsson, kassör, tf. förest. 070- 856 97 11
Nils L Kummu medarb.
070- 270 01 07
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