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Aldrig tidigare har gåvorna 

blivit så betydelsefulla som nu. 

    I Cornavirusets spår sveper, hung-
er, sjukdom och hopplöshet fram. Att 
bringa ljus i mörkret känns än mer 
aktuellt för den som törstar efter li-
vets vatten. Att få möta en oas mitt 
i ökenvandringen ger själv-
klart möjligheter till bestå-
ende förändring. Gåvor som 
inkommer blir som ett mira-
kel mitt i en öken. Precis som 
jag kan tänka mig en fängel-
sedömd som får en hjälpande 
hand av en ”ängel” som är på 
besök i fängelset.
   Joh 4:14 -Jesus säger, men 
den som dricker av det vatten jag ger, 
blir aldrig törstig igen, för mitt vatten 
blir en ständig källa inom honom som 
porlar fram och ger evigt liv." 
   Under våren har vi jobbat med att 
hitta nya vägar för vår verksamhet. Ny 
sammansättning i styrelsen och myck-
et kraft att gå vidare med ”en till” att 
hjälpa.
  En nystart planerades i samarbete 
med Sebastian Stacksets satsning i 

Lidköping Arena. Han når bakom 
murarna och blir inbjuden till olika 
SiS-hem m.m. Att vara hans förläng-
da arm till hjälp för honom och hans 
team i stöd planerades. Vi har bidra-

git med ett samarbete för att 
kunna genomföra satsning-
en. Dock tvingades detta 
ställas in. Löften finns att 
det skall genomföras nästa år 
istället av Lidköpings kom-
mun till samma fördelaktiga 
pris i samband med påsken 
i Arenan.
   Pga att denna satsning 

ställdes  in har vi kommit i kontakt 
med Börje Erdtman som genom An-
karstiftelsen har ingått nya kontakter 
i ”Halvvägshus”. Ett utslussningspro-
gram för långtidsdömda till återgång 
i arbete och ett nytt liv i läkedom och 
frihet från missbruk, fängelse, död 
och nederlag. 
   För oss passar det bra att få hjälpa 
dem till utslussning av långtidsdömda. 

David Larsson
ordf.

forts. nästa sida



Här skall vi fortsätta vårt samarbete 
som bröder och systrar, sida vid sida 
för att hjälpa varandra. 
   Hösten ser vi fram emot! Hur skall 
vi bli ledda vidare. Be om fortsatt led-
ning för oss! Vi vädjar om fortsatt 
stöttning både rent ekonomiskt men 
även kontakter med goda förebilder i 

företag som kan ta emot människor i 
arbete och försörjning. 
   Det är en nyckel som är viktig för 
uthålligt stöd.
   Tack för Ert fortsatta stöd för IBUS!  
Individuella, Behovsstyrda, Uthålliga, 
Stöd!

År 2020 kommer verkligen ingen att 
glömma i första taget.
   Coronapandemin lamslog hela värl-
den och även vi som förening blev 
starkt påverkade av denna situation.
    Helt plötsligt så stängdes alla möj-
ligheter att träffa nya klienter på lan-
dets anstalter.
    Som ni säkert har läst i inledningsar-
tikeln har vi inom IBUS haft kontakt 
med både Sebastian Stakset och den 
kristna organisationen Ankarstiftelsen 
som påbörjat ett projekt vid namn 
Nystart.
   I dessa tider så behöver vi verkligen 
stödinsatser vad gäller både i ekono-
miska frågor, men också av rena prak-
tiska insatser.
  Vi söker företag och arbetsgivare 
som är villiga att ta våra behövande 

klienter under sina armar. 
   Vi behöver folk som kan hjälpa till 
vid en eventuell ekonomisk sanering 
med sina kunskaper, erbjuda arbete 
i olika former av stödinsatser, allt är 
välkommet.
   En utmaning i nuvarande tid, men så 
viktig! Tänk på glädjen att få hjälpa en 
medmänniska att börja om på livets 
väg. Den chansen vill Du inte missa!
   Det långsiktiga arbetet att få ut män-
niskor i vårt samhälle och få dom i 
funktion är en väl ekonomisk investe-
ring för oss alla skattebetalare.
   Kontakta oss om Du vill vara med 
och hjälpa en medmänniska till ett
uthålligt nytt liv.

Gud välsigne er för er hjälpande hand!

Nya samarbetspartners, företag och arbetsgivare?

Nils L Kummu

David Larsson



  Jag, Jimmy Forsberg, var på en guds-
tjänst i min nuvarande hemförsamling 
i Betania, Åbytorp.
Under gudstjänsten började jag reflek-
tera över mitt liv. Jag som hade växt 
upp i fosterhem, missbruk av diverse 
droger, kriminalitet, varit intagen på 
anstalt till och från under 30 års tid.
   År 2001 blev jag frälst på anstalten 
Österåker. Jag brukar ibland uttrycka 
för andra nyfrälsta att livet inte kom-
mer att bli som en räkmacka välfylld 
med bara välsignelser, men det har det 
verkligen blivit så för mig personligen.
Jag har fått ett fantastiskt liv på alla 
plan: personligen, i församlingsge-
menskapen och ekonomiskt.

Reflektion i kyrkbänken en söndagsförmiddag.

   Innan 2001 och 
frälsningen levde jag i
ett kompakt mörker. 
Idag är jag mycket 
tacksam för den krist-
na gemenskapen. 
   Daniel Lindberg och Sigvard Lars-
son - IBUS grundare, har betytt väldigt 
mycket för min personliga utveckling. 
IBUS har fortfarande en funktion att 
fylla år 2020. Jesus sätter människor 
fria!
   Innan frälsningen bar jag mina bör-
dor själv. Nu har Jesus befriat mig från 
mina personliga bördor. Jag är oerhört 
tacksam och glad idag över mitt liv!
Tack till alla er som stödjer vårt arbete!

Jimmy Forsberg

Vy från Gullbranna
ut över havet.



     Nils L Kummu

   Jag, Nisse Kummu, sitter och fun-
derar över livets goda denna morgon.
Jag känner en stor tacksamhet till livet 
och till Jesus Kristus. Tänk vilka fan-
tastiska år jag har fått sen jag lämnade 
fängelsevärlden hösten 2003 efter att 
ha tillbringat de senaste 13 åren där.
   Jag lämnade över mitt liv till Jesus 
1994 på anstalten i Norrköping, men 
när jag väl blev placerad på ett famil-
jehem i Nynäshamn så började det 
praktiska kristna livet att efterlevas.
   Tack vare föreningen IBUS så flyt-
tade jag så småningom till Timmers-
dala till jobb, församlingsgemenskap 
och nya vänner m.m.
   År 2010 arrangerade församlingen 
ett fantastisk 50-års kalas som jag ald-
rig glömmer.
   Nu 2020 när jag fyllde 60 år så hade 
mina nyfunna vänner utanför försam-
lingen ordnat så att jag fick hoppa 
fallskärm från 4000 meters höjd till-
sammans med en instruktör. Vilken 
upplevelse! Hur många får/vågar göra 
det?

Reflektion i köket måndagen den 31/8.

Innan 1994 så 
var mitt liv mör-
ker, kaos och 
förvirring.
   Jag var vilse i 
livet och skulle 
ordna allt efter 
min egen vilja. 
Idag när jag vak-
nar så startar jag alltid dagen med en 
andakt tillsammans med Jesus. 
   När jag lägger dagen i hans händer 
så har mitt liv verkligen blivit ”lätt” att 
leva!
   Tänker på de härliga förebilder i tron 
som jag fått äran att möta: Owe Rein-
holdsson m fam, Daniel Lindberg och 
Sigvard Larsson. 
   Vilken välsignelse att de en dag be-
slutade att forma föreningen IBUS.
 Det har haft inverkan på väldigt 
många människor i vårt land.
Tack för Din stödjande hand i vår 
verksamhet.
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Angående 
GDPR

Vi inom föreningen Ibus 
har ett eget adressregis-
ter.

Det används endast till 
våra utskick av Ibusnytt 
och personliga tackkort 
för de gåvor som skänkts 
under verksamhetsåret.

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

Antingen via adressupp-
gifterna som finns på vår 
hemsida
Ibus-helamanniskan.se
eller till
nisse.kummu@gmail.com

Tack på förhand. 
                styrelsen i Ibus



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



Årsstämman 2020

    Nils L Kummu

   I år var IBUS årstämma förlagd till 
Värsås Missionsförsamlings lokaler
lördagen den 22 februari.
  Stämman inleddes med att Bengt 
Dahlqvist citerade från ”Den barm-
härtige samariten”. Även Jimmy Fors-
berg och Nisse Kummu talade också 
och hälsade alla välkomna till dagens 
årsstämma.
   Carl-Åke Eriksson ledde stämman 
med Heléhne Johansson som sekrete-
rare.
  Jimmy Forsberg hade beslutat att 
lämna över ordförandeposten. David 
Larsson valdes till ny ordförande. Jim-
my Forsberg blev vice ordförande och 

Martin Kristensson valdes till kassör. 
   Ny revisor blev Richard Svartvik 
och Allan Svensson blev ny i valbe-
redningen.
  Övriga årsstämmohandlingar god-
kändes utan erinran av stämman.
  Vi inom IBUS styrelse jobbar vidare 
på devisen våra grundare en gång ytt-
rade: en till…vi vill vinna en till för 
himmelriket…
  Vi lägger vårt arbete som tidigare 
helt i Guds händer och förlitar oss på 
Hans omsorg för vår verksamhet.

Styrelsen för 2020:
Från v. Heléhne Johansson, Martin Kristensson, David Larsson, Carl-Åke Eriksson, 
Martin Johansson.
Lilla bilden Jimmy Forsberg.



Huvudsponsorer:
Jättadalen Fastighets AB
Pingstförsamlingen Skövde
Baptistförsamlingen, Skövde
Gärdhem Second Hand, Dalsjöfors

Dessa företag stödjer vår 
verksamhet:
Perssons Livs, Timmersdala
Color Copy Center, Skövde
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www.ibus-helamanniskan.se                      

COLOR COPY CENTER
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PINGST
SKÖVDE   SWEDEN

Equmeniakyrkan Mariestad
Missionskyrkan Värsås
Missionskyrkan Brämhult

Huvudmannaförsamlingar:
Pingstkyrkan Skövde
Timmersdala Frikyrkoförsamling

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

FASTIGHETS AB

Idéella föreningen Hela människan - IBUS 

Karlsfors Gård 1, 541 97  LERDALA                    0511- 599 80
Reg.nr 855900-9108 Bankgiro 5719-9572   

David Larsson, ordf                     070 - 856 97 11 
Jimmy Forsberg, v. ordf            070 - 768 04 62
Nils L Kummu medarb.                070 - 270 01 07

När nu Ibus startat upp i ny form behövs Ditt bidrag mer än nånsin. Fören-
ingen IBUS bedrivs till stor del av idéellt arbete. Därför kommer Din gåva bli 

en stor hjälp för människor som vill bryta med sitt gamla liv.


