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Nytt år!
Ny hemsida
Intacts Vänners hemsida finns på
www.intactsvanner.com i en ny design och med
uppdaterat innehåll.
Hemsidan kommer under året att fyllas på med ännu mer bilder och
information om hur projekten i Indien utvecklas och tar form. Nytt för i
år är också att EQs hemsida nu är en del av Intacts Vänners hemsida.

Kallelse till
årsmöte
Invigning av
ridterapicenter
Thomas i
Stockholm
Arbetsgrupper

Kallelse till
Föreningen
Intacts Vänners
ÅRSMÖTE
Lördagen den 13 mars 2010 kl. 14.00 i
Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan
3, Örebro.

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- Arbetsgrupper
- Ridterapicenter - Intact EQ
- Rapport från Indien
- Enklare förtäring och underhållning
Varmt välkomna
Styrelsen

Anmälan om deltagande senast den
7 mars 2010 till Barbro Redin, telefon
019/106 054, nummerpresentatör eller
barred@telia.com.

Invigning av Intact
Jonna klipper bandet till stallet under invigningen.

Horse-Riding Therapy
Centre, HRTC
Nu är det verklighet. För snart ett år sedan presenterade Intact EQ sitt projekt vid årsmötet i Örebro. Den
31 januari 2009 blev Intact ägare till tre ponnyer.
Nu har det stora arbetet börjat med att träna
ponnyerna och introducera elever och lärare i
stallmiljön. På plats i Indien finns volontärerna Jenny
Ahlqvist och Michael Klint Löfberg.
Den 7 januari 2010 hölls en invigningsceremoni på
Intact Horse-Riding Therapy Centre. Bland deltagarna
fanns elever, lärare och föräldrar. Indian Express var
på plats för att dokumenterade cermonin. Artikeln
finns att läsa på hemsidan.
Efter själva ceremonin fanns det tid för deltagarna
att hälsa på ponnyerna och titta på utrustningen som
kommer att användas i ridterapin.
På hemsidan under Intact EQ kan du läsa mer om
hästarna, centret och volontärerna på plats.
Jonna Fallhagen, Intact EQ

Intacts Vänner
Stockholmsträff
Lördagen den 12 december samlades ett tjugotal
medlemmar och andra intresserade nere i källaren
hos resebyrån Läs och Res vid Mariatorget i Stockholm. Thomas Ebenezer var på besök och hade även
med sig Elsbeth Scacchi från Intacts Vänners systerorganisation i Schweiz. Thomas höll ett spännande
föredrag om Intacts arbete, framför allt om Intact
Special School och Opportunity Campus.
Vi fick se den informationsfilm som han också visat
vid Örebro-mötet en vecka tidigare.

Det var en färgstark upplevelse - den var inspelad
och producerad i Tiruchirapalli, bland annat med
elever från Intact Special School som skådespelare.
De flesta av oss närvarande hade träffat Thomas
tidigare och det var ett kärt återseende för många.
Annika Wikman såg till att det fanns glögg och goda
pepparkakor att tugga på när vi minglade runt och
lärde känna varann lite grann. Förhoppningen är att
vi i Stockholmsregionen ska ses igen vid tillfälle, en
epost-lista är under uppbyggnad. Välkommen att
höra av dig om du vill vara med på den!
Mattias Ståhl
mattiasstahl@yahoo.com

Arbetsgrupper
Styrelsen har delat in arbetet i fem olika arbetsgrupper. Syftet är att få arbetet mer strukturerat och
att grupperna kan träffas mellan styrelsemöterna.
Arbetsgrupperna öppnar också upp för att medlemmar utanför styrelsen lättare kan engagera sig och få
en tydlig uppgift. Är du intresserad av att vara med i
en arbetsgrupp? Hör av dig till kontaktpersonen i respektive grupp eller prata med styrelsen på årsmötet.
Aktiviteter – Aktivitetsgruppen arbetar med allt ifrån
att anordna ett konstlotteri eller baka till ett föreningsmöte till att anordna en stödgala.
Kontaktperson: Helli Malers
helli.malers@tyfonmail.se
Medlemsvård och Rekrytering – Intacts Vänner växer,
många nya medlemmar kommer till men lika viktigt är
det att ta väl hand om dom vi redan har.
Kontaktperson: Ulla Winroth
ulla.winroth@orebro.bostream.se
PR och Information – PR och Informationsgruppen arbetar med frågor som: Hur presenterar vi föreningen?
Vad ska stå i nyhetsbrevet? Hur ska layouten se ut?
Kontaktperson: Jonna Fallhagen,
En nyfiken ko på
Möjligheternas Land
jonna.fallhagen@gmail.com

Möjligheternas Land – Möjligheternaslandgruppen
arbetar med frågor som: Hur ser framtiden ut? När,
hur och om kan projektet bli självförsörjande? Vilka
utvecklingsmöjligheter och samarbetspartners finns
det? Kontaktperson Elisabeth Karlsson,
elisabeth.halla@gmail.com
Intact EQ – Intact EQ arbetar med förverkligandet
av ett ridterapicenter för eleverma på Intact Special
School.
Kontaktperson: Jonna Fallhagen
Jonna.fallhagen@gmail.com

Fadderbarn
Vi ber om ursäkt att det fortfarande är vissa fördröjningar i faddersystemet. Dessa förseningar beror på
omorganisering av ansvarsuppgifter i styrelsen.
Har du frågor rörande ditt fadderbarn/fadderskap
hör av dig till styrelsen på intactsvanner@gmail.com

Planerade styrelsemöten

Adressändring
Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress och epostadress. Det underlättar för oss och
bidrar till att hålla nere kostnaderna för distribution
av information.
Kontakt: intactsvanner@gmail.com eller vår kassör
Ulla Winroth, 019-24 08 43

Medlemsvärvning
Värva medlemmar – avgiften är 100:-

2010-03-13 kl. 10.00, Örebro
2010-03-28 kl. 10.30, Uppsala

Intacts vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stöder stiftelsen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn
med funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning
och har startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som
skapar arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda.
Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av
90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når
projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Under 2009 kom över 100 nya medlemmar till
föreningen. För att bli medlem sätt in 100 kr på
PG 90 11 31-3 och märk inbetalningen med ditt
namn och att betalningen avser medlemskap.

intactsvanner@gmail.com
Elisabeth Karlsson, vice ordförande
Telefon: 070-627 91 77
elisabeth.halla@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth@orebro.bostream.se

Intact EQ
intacteq@gmail.com

