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Informationsbrev nr 5 2009

Kallelse till föreningens
höstmöte
Thomas Ebenezer besöker
föreningen och
informerar om vad som
händer inom Intact

vill vi tacka gruppen med 16 kvinnor som sytt lapptäcket,
Eva och Göran Rundqvist som fixat listorna, Knutproduktion som hjälpt oss att trycka bilderna, Kristina
Lidner på Örebro Konsthall som hjälpt oss att samla in
och förvara vinsterna och naturligtvis Ulla Winroth som
hållit reda på redovisningen av pengar och listor.
!
Gun Carlestam Lewin och Helli Malers

Vinstlista Intacts Vänners Konstlotteri
2009
1. Lapptäcke

Lördagen den 5 december 2009 kl.:
14.00, Trefaldighetskyrkan, Södra
Strandvägen 3, Örebro
Varmt välkomna
Styrelsen

3996 Ingegerd Mandahl

2. Margareta Lindman, ”Hum” 1734 Erik Öhlin
3. Josie Ahlström, olja på pannå ”Fisken”
Dennis Iso Salo

0228

4. Mia Fagergren, ”Latte eller Juice, 4034

Annika Linderfalk

5. Johan Ledung , 2136 K. Lennermark Jonsson

Anmälan om deltagande senast den 3 december 2009 till
Barbro Redin, telefon 019/106054, nummerpresentation
eller epost barred@telia.com

6. Ingela Agger, ”Tillsammanstund” 4584 Annika Norén
7. Lars Agger, ”Dagboksblad” ,4790 Albert Andersson
8. Lotta Lindblom, ”Längtans blåa blomma”, 4132 Gun-Britt
Augustsson

Konstlotteriet

9. Anna Molander, Quache, 2863

Villa Susanne

5.000 tack, ett för varje lott, till alla er som sålt och/eller
köpt våra lotter. Vi kan nu tillsammans glädja oss åt att vi
10. Torsten Molander, statyett Gorilla 2814 Sol Karlsson
nått målet med att bidra med 100.000 till bevattningsanläggning och vattentorn för Möjligheternas land. Ett
11. Gunilla Kaipa Eriksson, sagopall
4824 Britt Uebel
stort tack också till de konstnärer som så generöst skänkt
vinsterna. Det har inte varit svårt att sälja lotter med sådana
12. Peter Ekström, ”Jag förstår inte”
3915
vinster.
Gun Stening
Måndagen den 12 oktober 18-19 kommer vi
att lämna ut vinsterna på Örebro
Konsthall.

13. Ulf Lernhammar, stilleben akvarell
Beatrice o Seppo Fagerdal

1108

14. Magdalena Eriksson, teckning Kammarork.
Anette Oskarsson

Även om du inte har fått någon vinst är du välkommen att
träffa vinnarna och titta på tavlorna. Förutom konstnärerna 15. Magdalena Eriksson, Änglatrumpet o igelkott
Informationsbrev nr 5 2009 Britt-Marie Strandahl

föreningens postgiro 90 11 31-3

hemsida:

3076
2301

www.intactsvanner.com!
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Christina Berglund
16. Jan-Peter Lahall, Fotografi varg
Annika Linderfalk

4027

17. Jan-Peter Lahall, Fotografi svan
Eva Holmberg

2602

18. Marianne Freyne-Lindhagen, Makrofotografi
Anita Lindberg

4190

19. Nick Furderer, målning ”Perfect morning”
Lilian Karlsson
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rättigheters perspektiv. Givetvis har det blivit mycket teori,
och därför känns det extra bra att få vara hos Intact och se
hur det faktiskt fungerar, på riktigt. Jag har studerat de
olika projekten som bedrivs i verksamhetsområdena
genom att både läsa den information som finns samt att
besöka de olika projekten, och planera eventuella
förändringar eller uppstart av nya delar. Jag måste säga att
det är oerhört spännande och glädjande att se att det går
bra och att projekten hela tiden utvecklas konstruktivt!

20. Björn Brusewitz, etsning “Öppen plats” 3319
Marie Kroon
21. Lena Rönning, målning ”Löken från Amster”
Lisa Norén

4849

22. Marianne Krantz, akvarell ”Something” 3390 Tez Olsen
23. Monika Sahlin, ”Stjärnfall i vinterkvällen”
Gunhild Wallin

3168

Vinsterna kan avhämtas på Örebro Konsthall, Olaigatan 17,
måndagen den 12 oktober mellan 18 – 19 eller enl
överenskommelse med Gun Carlestam Lewin 019-12 77 16
Örebro den 28 september 2009
Gun Carlestam Lewin, lotteriansvarig Intacts Vänner

I Landet Tvärtom
Mitt i alltihop kan jag stanna upp, vackla till en aning inuti
mig, och känna hjärtat rusa. Jag är här! Äntligen! Jag hade
längtat till Indien så länge, under de tjugo år jag haft på
mig har jag kommit fram till att det nog vore bäst om jag
någon gång åkte hit. När jag så fick chansen att åka
någonstans, var som helst i världen, genom Malmö
Högskolas praktik-kurs tog jag den nästan direkt och hade
bestämt mig ganska snart vart resan skulle gå.

En provtur med de nya arbetsoxarna på Opportunity Campus

När snart sex veckor gått sedan jag lämnade Sverige kan
det vara dags för en uppdatering. Utbildningen jag går vid
fakulteten Globala Politiska Studier i Malmö heter Human
Rights, och denna höst gör jag min näst sista termin innan
jag förhoppnings-vis får min examen. Under utbildningens
gång har jag fått studera t ex juridik, politik, organisationsarbete, och internationella relationer, allt ur ett mänskliga
2

!

Maria tillsammans med hostel-flickorna i Vellimalai

Trots att Indien är det mest utflippade land jag någonsin
besökt känner jag att jag kommit in i rytmen en aning. I
början var det som att få en örfil flera gånger om dagen,
allt var nytt, en del saker var chockerande hemska, och
inget påminde om det jag annars är van vid. Det har dock
lugnat sig lite nu och det är skönt. Tror att det är nyttigt att
jämföra med vad man är van vid, och särskilt för mig;
genom att applicera det jag lärt mig i min utbildning för att
kunna se vilka delar av samhället här som fallerar blir det
lättare att se och förstå hur Intact arbetar och skapar
trender. Jag har fått träffa en advokat och pratade med
henne om det indiska rättssystemet, även det för att få
ytterligare en inblick i vad som är fel och vilka grupper
som drabbas och diskrimineras. Personligen tror jag att
mycket beror på att människor inte är medvetna om sina
rättigheter, och hur ska de kunna göra anspråk på något de
inte vet existerar? Lösningen är att utbilda och skapa
medvetenhet, något som NGO’s är perfekt utformade till.
Jag har besökt Bharatidasan University för att med deras
socialarbetar studenter diskutera mänskliga rättigheter. Det
var ett intressant utbyte, med tanke på att det faktiskt är de
och inte jag som är Indiens mesta framtidshopp. Jag
hoppas få ta del av fler utbyten av detta slag eftersom jag
tror det är viktigt och främst nyttigt att få höra någon
annans perspektiv och kunna dela med sig av sina
erfarenheter och kunskaper.
Givetvis händer det tusen andra saker, det är så svårt att
dela med sig av allt, var ska jag börja? Igår kväll ramlade en
salamanderbebis ner i huvudet på mig och skrämde livet ur
mig, och jag saknar de svenska insekternas och djurens
storlek och relativa frånvaro. Trots det vet jag alldeles
säkert är att jag aldrig kommer ångra att jag tog den här
chansen. Jag ser fram emot de cirka arton veckorna jag har
kvar här, att få sätta mig in ännu mer i de olika projekten
Informationsbrev nr 5 2009
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och själva organisationen. De av Intact Vänners
medlemmar som ännu inte varit i Indien, eller de som
funderar på volontärarbete, fältstudie, eller praktik, kan jag
varmt rekommendera att åka. Ett stort plus är
gästvänligheten, jag har aldrig mött något liknande, och
den stillar nära nog vilken Sverigelängtan som
helst.
Maria Huberg

Volontär hösten 2009
Paulina Gonzalez Lundberg heter höstens volontär och
hon kommer från Stockholm.
Paulina har följt Intacts arbete under några år genom sin
mamma; Gunilla Lundberg, som varit med och sponsrat
byggnationen av “the Girls Hostel” uppe i bergen. Paulina
har dock själv aldrig varit i Indien.
Sedan hon var liten har hon varit engagerad i Röda korstes
verksamhet bla. genom första hjälpen utbildning för barn
samt många andra aktiviteter. Hon har varit sponsor för en
liten flicka i Sydamerika, samt en pojke från Egypten, till
deras utbildning och möjlighet till ett bättre liv. Hon
kommer att hjälpa till i skolverksamheten och Thomas
Ebenezer har lovat att sätta henne i arbete.
Vi önskar Paulina Lycka till och hoppas på en rapport i
nästa medlemsblad då hon kommit hem.
Beatrice Fagerdal

Invigning Möjligheternas Land Kaniamanickam

Samarbetet mellan Högskolan Väst i
Trollhättan och Intact
Socialpedagogutbildningen på Högskolan Väst i
Trollhättan inledde år 2008 ett samarbete kring den
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, med Intact
Special School i Trichy. Utbildningen är 3-årig och leder till
en fil.kand i socialt arbete med inriktning mot
socialpedagogik. Under utbildningen har studenterna två
VFU-kurser, den första på 15 veckor under termin 4 och
den andra på 5 veckor under termin 5. Samarbetet med
Intact gäller den korta vfu:n på 5 veckor. En av
programmets lärare, Eva Heyman, besökte Intact i februari
-09 och träffade Thomas Ebenezer , dels för att utvärdera
placeringen för de första fyra studenterna som gjorde sin
VFU på Intact under oktober -08, dels för att planera för
det fortsatta samarbetet. Mötet ledde bl a till att ett
kontrakt har skrivits mellan Högskolan Väst och Intact
som innebär att högskolan kan fortsätta sända intresserade
studenter för den korta VFU:n. Högskolan kommer att
ersätta Intact för den handledning och administration som
det innebär att ta emot studenter i verksamheten.
Den 8/10 anländer studenterna Susanne Johansson,
Marika Rosenbaum, Moa-Kristina Lundgren, Linda Oksjö
och Bo Torén till Intact för att göra sin vfu under 4 veckor.
Deras program för vistelsen kommer bl a att innehålla
arbete på Intact Special School, Opportunity Campus och
en veckas besök i Kalryan Hills. Efter månader av
planerande, vaccinationer, diskussioner och information är
de äntligen på plats och får ta del av en ny kultur och
många möten med människor.

Möjligheternas Land är officiellt invigt av delstaten Tamil
Nadu minister för handikappfrågor. Elever och lärare
deltog.

Informationsbrev nr 5 2009!

Studenterna får ytterligare en möjlighet att möta Thomas
Ebenezer men denna gång i Trollhättan dit han anländer
den 21/11 och stannar en vecka som inbjuden gäst till
högskolan. Under veckan kommer Thomas att möta
representanter från särskole- och omsorgsverksamhet i
Vänersborg/Trollhättan samt föreläsa för alla årskurser på
det Socialpedagogiska programmet.
Eva Heyman
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Tegelstenar – lätta att bära
Tänk efter! Har du vänner eller släktingar som ska
gratuleras framöver?
Har de ”allt”? Är det svårt att hitta på något? Gör det lätt
för dig och meningsfullt för båda, uppvakta med en
tegelsten eller två.
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Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk
talongen med barnets beteckning och året som avgiften
avser. Det underlättar för kassören.
Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller
epost bm@strandahl.se.

Styrelsens planerade möten
Styrelsen sammanträder den 7 oktober och 14 november

Tegelstensprojektet fokuserar nu på samla pengar till
Adressändring
Möjligheternas land, det ekologiska jordbruk som skapats
för ungdomar med funktionshinder att ge dem utbildning Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress
och e-postadress. Det underlättar för oss och bidrar till att
och hjälp till försörjning – en hjälp för dessa ungdomar
som är mycket utsatta sedan de lämnat skolan. Odlingen av hålla nere kostnaderna för distribution av information.
ekologiska grönsaker, teakträd och framtagning av
Utgivning av föreningens
ekologiskt gödningsmedel är redan igång. Intacts Vänner
har finansierat en pick-up, två oxar och en dragkärra, en
informationsbrev 2009
bevattningsanläggning är på gång.
nr 6 vecka 47

Värva medlemmar - Medlemsavgiften
är 100 kronor
Vid årsskiftet hade föreningen 337 medlemmar.
Medlemsavgiften är 100 kronor.
Du som inte har förnyat Ditt medlemskap gör det genom
att sätta in 100 kronor på postgiro 90 11 31-3 och märk
talongen Medlemskap 2009.
!
Nu behövs det medel för att bygga bland annat hus där
ungdomarna kan sova. Ja, din insats behövs helt enkelt. Så
gör det lättare för de funktionshindrade ungdomarna, lätt
för dig själv i presenttankar.
Ring Ulla Winroth 019-24 08 43 eller maila
ulla.winroth@orebro.bostream.se. Be om att hon skickar
det antal tegelstenar (tegelstenskort) du vill ha, för nu och
för att ha i presentskåpet. De kostar 100 kronor styck och
finns både med text och utan – om du vill skriva själv. Om
du vill kan Ulla också skicka med en liten info-broschyr
om vad Intacts Vänner gör. Det kan nog ger mervärde till
den som får presenten. Grattis till ett meningsfullt
presentval!

Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Pengarna kommer fram
Av våra insamlade medel kostade
administrationen under 2008 3,5 %. 96,50 av
varje insamlad hundralapp ges direkt till
verksamheten.

Vill du arbeta som volontär för
INTACT?

Elisabeth Solin

Föreningen Intacts Vänner erbjuder också till möjligheten
att arbeta som volontär inom de olika verksamheterna där
organisationen INTACT bedriver verksamhet i Indien.

Fadderbarn

Volontärsarbetet utförs inom det nya projektet
Möjligheternas Land, i bergsområdet Kalryan Hills och
inom projektet för Ridterapicenter.

Avgiften

för fadderskapet för barnen i Intact Special
School, barn med beteckningen SE är för 2009 2400
kronor.
Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för
de yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften
till 1600 kronor per år.
Avgiften för generellt fadderskap är 1500 kronor per år.

4!

Du som ansöker som volontär måste vara medlem i Intacts
Vänner, se mer om medlemskap och organisationen
Intacts Vänner på www.intactsvanner.com. information
och ansökningshandlingar för uppdraget
Kontakta Beatrice Fagerdal beatrice.fagerdal@orebro.se
eller Alette-Marie Lindgren alettemarie.lindgren@telia.com för mer information.
Informationsbrev nr 5 2009
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