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Vi är alla skapade till Guds avbild!. 

   
  Att leva i relation till Gud ligger i 
våra gener. I stunder av reflektion och 
när vi får kontakt med våra verkliga 
känslor kommer längtan fram. Då är 
hjärtat öppet för oss att möta kärleken 
från vår skapare. Herren tar vår hand 
och visar oss vägen framåt. Han fyller 
vårt inre med närheten av sig själv och 
vi får nya perspektiv. Undret som blir 
en bestående relation till förvandling 
och löftet om evigt liv. Det ger Hopp 
och en ljus framtid. 
   Vi vill och har också ett ansvar att 
dela med oss av det vi fått som gåva. 
Förvalta det till nästa medmänniska. 

   Vi är så tacksamma för varje bidrag 
som ni vill ge för att utveckla och även 
ge möjlighet till att stödja olika möjlig-
heter till öppna dörrar och nå in i våra 
fängelser på nya sätt. 
   Boken är ett sätt, som vi fått vara 
med att ge ut, som når in och bemöts 
på ett bra sätt. Folk står tydligen på kö 
för att få läsa den och vi kan få möj-
ligheter ge hopp till förändring och ett 
nytt liv. Gåvor som kom i precis rätt 
tid gav möjligheten. Vårt arbete sker 
främst på idéell grund och det är hjär-
tats längtan och kallelsen till att hjälpa 
till ett bättre liv som driver oss att få 
vara vår Herres utsträckta hand i nö-
den.
   Nu har vi nya möjligheter framåt 
och vi vill vara fokuserade på att ge 
”en till” möjlighet till Individuella, 
Behovsstyrda, Uthålliga Stöd! 
   Tveka inte att höra av dig om du vill 
deltaga i uppdraget eller att du/ni vill 
få ett besök av oss.

David Larsson

David Larsson
ordf.



Vi är så tacksamma för samarbetet med IBUS!

   Sedan 20 år har Ankarstiftelsen varit verk-
sam i Colombia och Brasilien med bl.a. 
fängelseverksamhet. Vi startade med fäng-
elsearbete i Sverige genom att en grupp 
med lång erfarenhet ville arbeta under An-
karstiftelsen. Trots pandemin besöker vi, 
som en av få organisationer regelbundet 
svenska häkten och anstalter. 
   Vi får ofta kontakt med interner som ber 
om hjälp att byta till ett hederligt liv. Vi är så 
glada att IBUS har möjlighet att ta emot en 
av våra vänner och erbjuder boende, arbete, 
12-stegsgrupp och församlingsgemenskap 
och inte minst vänskap med goda männis-
kor. I slutet på sommaren kommer vår vän 
som är 28 år och haft en svår uppväxt med 
kriminalitet och droger, ungdomsvårdssko-
lor och fängelse som resultat. Han har be-
stämt sig för att leva ett nytt liv och vi tror 
verkligen att han kommer att lyckas efter-
som han redan i fängelset gjort en omvän-
delse och arbetat med sig själv.
   Vi siktar på att utöka verksamheten med 
fängelsebesök på fler anstalter och eftersom 
ni har Tidaholm, Mariestad och Rödjan 
i närheten ser vi fram mot att få fördjupa 
kontakten med er och utbilda er och ge er 
stöd. Om det ligger på ditt hjärta ber vi dig 
att ta kontakt via IBUS.

Vad gör vi när vi besöker anstalter?
   På anstalterna har vi motivationsgrup-
per där vi tillsammans talar om ämnen som 
kriminella drivkrafter, förlåtelse, skam och 
skuld och inte minst utmanar till att på dju-
pet göra upp med sitt gamla kriminella liv 
och arbeta för ett nytt liv i frihet. Vi har 
också enskilda samtal för de som önskar 
där vi får vara med om allt från rådgivning 
om företagande, till bikt och förbön. 

Internationellt nätverk i 140 länder
   I december blev vi en del av Prison Fel-
lowship International. Det innebär att vårt 
anstaltsarbete blir en del av ett världsom-
spännande nätverk. På så sätt har vi inte 
bara möjlighet att ta del av internationella 
program, utbildningar och kurser. Vi kan 
också vara behjälpliga i de fall då det finns 
ett utvisningsbeslut efter avtjänat straff.    
   I mars muckade en tidigare livstidsdömd 
man från Colombia som suttit i svenskt 
fängelse i 20 år. Han togs emot på Calis 
flygplats av våra vänner i Prison Fellow-
ship Colombia, som via vårt stöd erbjudit 
honom arbete som fängelseevangelist. Till-
läggas bör att mannen tog emot Jesus i sitt 
liv för många år sedan och sedan dess varit 
en varm medmänniska och evangelist på 
svenska fängelser. 
Vilka är vi i Prison Fellowship Sweden?

   Vi som arbetar inom PFS har många års 
erfarenhet av möten med intagna och de-
ras behov, de flesta av oss arbetar volontärt. 
Vi vet att många av de som sitter på våra 
anstalter och häkten längtar efter ett fung-
erande liv fritt från kriminalitet och droger. 
Samtidigt är det alltid svårt att ändra gamla 
invanda mönster, särskilt om individen själv 
inte vågar tro att det är möjligt. Kanske 
har man försökt både en och två gånger 
på egen hand och misslyckats. Vi arbetar 
i första hand med att förmedla en tro och 
ett hopp om att en förändring faktiskt är 
möjlig. Metoderna som visat sig mycket 
framgångsrika bygger på tolvstegsfiloso-
fin och riktar sig både mot missbruk och 
kriminalitet. Vi arbetar utifrån ett holistiskt 
tankesätt och utöver tillhandahållande av 
verktyg för att bryta med gamla drivkrafter 



Från vänster: Per-Olof Allerth, Katarina Mossberg, Anders Berggren, Thomas Lundgren, 
Hugh Greathead PFI Europachef. På bilden saknas Thomas Folcker.

Vi söker bra arbetsplatser!

Har Du möjlighet eller har 
behov av en extra resurs!

Hör av Dej till oss för att notera 
Ditt intresse så pratar vi mer. Kon-

takta IBUS och Nisse Kummu.

och tankemönster krävs ofta även hjälp rent 
praktiskt. Det kan gälla till exempel hämt-
ning vid frigivning, bostad, arbete, utbild-
ning, ekonomi/skuldsanering och själavård.

Ankarstiftelsen PFS

www.ankarstiftelsen.se/pfs
www.pfs.org

Var gärna med 

och ge en 

gåva till IBUS 

via swish.

vårt swishnummer 
är:

123 494 16 88
nisse.kummu@gmail.com 

eller 070-270 01 07.



   År 2020 har varit ett omtumlande år för 
oss inom IBUS.
   Efter vår årsstämma så fick vi kontakt 
med Sebastian Stakset och hans organisa-
tion. De hade en upptaktsträff  i Lidkö-
ping för att planera för en stor evangelisk 
satsning kring Påskhelgen 2020.
  Vi beslöt att aktivt närvara i denna sats-
ning både ekonomiskt och att vi skulle ha 
en uppställd bemannad monter över hela 
konferensen. Vi var mycket laddade inför 
detta när beskedet kom att allting måste 
skjutas upp omgående.
   Vår möjlighet att genomföra denna sats-
ning kvarstår och så fort läget stabiliseras 
i vår region ser vi fram emot detta sam-
arbete.
   Under sommaren 2020 får vi kontakt 
med Ankarstiftelsen via deras ordförande 
Börje Erdtman som då har påbörjat ett 
samarbete kallat Nystart med en grupp 
människor som är inne på landets fäng-
elser. Vi har en konferens ihop utanför 
Timmersdala. Det blev ett lyckat och 
mycket givande möte.
   En idé utformades att eftersom vi inte 
fick besöka fängelserna p.g.a. Coronapan-
demin så skulle vi skriva ihop en bok med 
ett antal vittnesbörd i från människor 
som har suttit inne på fängelser och idag 
lever ett bra liv i frihet med den kristna 
tron som en grund i deras tillvaro.
   Vi inom IBUS beslöt att stå för den 
finansiella kostnaden för tryckandet
av denna bok. Det fanns möjlighet till det 
via tre gåvogivare som hade inbetalat ett 
stort stöd för vårt arbete. 
   Boken heter ”Från död till LIV” och 
innehåller 20 st. vittnesbörd. En första 
upplaga på 1000 ex trycktes. De har nu 
kommit in på landets anstalter och även 

personer med anknytning till  svensk kri-
minalvård har också fått böcker.
   Nu diskuterar vi att trycka fler! Ett be-
hov på ca 4 000 ex ytterligare är en vision 
vi pratar om idag!
   Tack för ditt stöd till oss som gör det 
möjligt att genomföra dessa satsningar!
       Nisse Kummu

Vi vågar satsa!

Köp en bok och ge fler 
chansen till ett nytt LIV.

Boken kostar 
300:- + porto o emballage 100:- 
= 400:-

Beställ via
mail:nisse.kummu@gmail.com eller 
telefon: 070-270 01 07.
Du kan också hämta på kontoret.
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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



Rapport från Årsstämman 2021.

    Nisse Kummu

Styrelsen för 2021:
fr. vänster: Martin Johansson, Heléhne Johansson, Martin Kristensson, 
David Larsson, Jimmy Forsberg och Carl-Åke Eriksson. 

   IBUS Årsstämma 2021 genomför-
des för första gången i föreningens 
historia i digital form.
8 av 10 st. ombud deltog.
  Ordförande David Larsson inledde 
med att citera ifrån 1 Mos 16 om Ab-
raham, Isak och Ismael. 
   Innan förhandlingarna startade höll 
Nils Lennart Kummu en minnesstund 
över våra tidigare styrelsemedlemmar 
Owe Reinholdsson och Sune Anders-
son som nu flyttat hem till det him-
melska hemlandet.

  Alla dokument godkändes och val-
beredningens förslag till de olika valen 
godkändes också enhälligt av alla.
   Enda förändringen i år var att vi 
valde in en ny revisor. Vi tackar den 
avgående revisorn för hans arbete un-
der många år.
   Föreningen har trots Coronapande-
min varit involverade i olika satsningar 
under 2020 som vi hoppas få skörda 
utav under 2021/22.

Vi söker boende i stabilt hem!
För att ge en bra start på en utgivning är 

dagliga referenser viktiga.
Känner Du/Ni att Ni har möjlighet att ge en 

plats att vila på. 
Kontakta IBUS och Nisse Kummu. 

 nisse.kummu@gmail.com 
eller 070-270 01 07.



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                      
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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.


