Medlemsbrev
nr 1 – 2021

Björn-Ruben Lindgren och elever vid Intact Special School.

Vem är jag och varför
Intacts vänner?
Som nybliven styrelseledamot i Intacts vänner har jag blivit ombedd
att skriva några rader om mig själv och mitt engagemang för Intact
India och Intacts vänner.
Jag heter Björn-Ruben Lindgren är biolog och läkare. Min läkarutbildning
ägde rum vid Universitetssjukhuset i Linköping på medicinkliniken och klinikerna för lungmedicin, kardiologi och farmakologi. Sista åren innan min pensionering arbetade jag som klinisk expert på Läkemedelsverket. Jag har ett
stort intresse för hur sjukvård bedrivs i fjärran land under primitiva förhållanden. Jag har gjort närmare ett 20 tal resor med resebyrån Läs och Res, under
vars resor ett viktigt mål är att komma nära ursprungsbefolkningen i det land

Rapport från Hälsoprojektet Kalryan Hills
Kallelse till årsmöte
Digitalt möte med
Thomas Ebenezer

som besöks. Under en av dessa resor ”Stora Indiska
tågresan”, feb-mars 2020, reste vi med tåg genom
Indien från Trivandrum i söder till Darjeeling i norr.
I Trichy skulle jag och min reskamrat Ola Bergström, som också är medlem i Intacts vänner, bo i en
familj. Emellertid hade familjen drabbats av ”influensa”, varför vår eminente reseledare Nelson Vinodh
frågade om vi kunde tänka oss att bo på en skola
för barn/ungdomar med ”funktionsnedsättningar”.
Ett besök på skolan var inplanerat i resan och att få
spendera lite extra tid på skolan såg Ola och jag som
något spännande och intressant.
Vi blev generöst mottagna och blev mäkta imponerade av verksamheten som bedrevs på skolan.
Ungdomarna undervisades i den möjliga stundande
coronaepidemin på ett sätt som knappast skedde i
Sverige vid den tidpunkten.

Jag blir kranspåhängd.

Efter att grundaren av skolan, Thomas Ebenezer,
hållit sitt föredrag för gruppen avtackade jag Thomas
med en ”ficklampspenna” och en multiverkstygskniv.
Båda hade namnet på mitt bolag ingraverat, Dr Ruben Innovation AB, Lindesberg. Thomas berättade då
att han hade besökt Lindesberg många gånger då en
av grundarna till Intacts vänner kom från Lindesberg,
men som tyvärr hade avlidit. Ett minst sagt märkligt
sammanträffande. Den som förstår hur lite hen förstår ... hen förstår.

Coronaundervisning vid ett klassrumsbesök i mitten av
februari.

När Ola och jag vandrade runt inom området fanns
ett plakat på en byggnad som förtäljde att denna var
bekostad av Intacts vänner i Örebro. När resterande
deltagare i tågresan anlände till skolan mottogs vi
som ”kungligheter” och ”kröntes” med halsbonader
som ungdomarna hade tillverkat i garn, den ena icke
den andra lik.

Thomas och jag.
(Fortsättning på nästa sida)

Min älskade yngre bror Dag Urban hade till min sorg
insomnat på Lindesbergs lasarett sju månader tidigare, det år han skulle ha fyllt 65 år. Dag föddes med en
extra kromosom, trisomi 21, och tillhörde den skara
av människor som, kan förmodas, pga sin glädjespridning och anti-aggressivitet kommit att kallas ”Guds
barn”. Dag var inget undantag och har genom åren
bringat mig mycken glädje.
Tyvärr hade Dag en medfödd skada lokaliserat
till den del av hjärnan där talförmågan är lokaliserad.
Dag förstod allt men hade svårt att uttrycka sig i tal.
Först när vår mor dog, och Dag kom till ett gruppboende, började han utveckla sitt tal. Jag glömmer
aldrig den gången när de ringde från gruppboendet
och berättade att Dag börjat uttrycka sin vilja med
ord och korta meningar samt kallade all personal vid
namn. Dag hade då varit ”tyst” i 40 år.

glädje. Käre bror bekostar numera utbildningen för
tio ungdomar under tio år vid Intacts skola för funktionsnedsatta i Trichy och/eller för flickor i kastlösa
tribesamhällen.
På det här uppslaget finns två bilder av bror Dag
under en resa som vi gjorde med bil genom vinområdena i Tyskland, Frankrike och Italien det år vi fyllde
60 respektive 65 år. Vi bodde på vingårdar och slott
och njöt av livets goda under en dryg månad. Vi hann
även med en tur till Eurodisney.

Besök hos Moët & Chandon.

Dag på besök på Eurodisney utanför Paris.

Jag hade funderat över hur Dags sparade pengar,
som tillfallit mig genom arv, skulle kunna användas
på ett vettigt sätt och detta stod nu klart för mig.
Jag fick kontakt med Ulla Winroth på Intacts vänner och jag är övertygad om att käre bror nu från
”ljusets salar” ser ned på sina ”skyddslingar” med

För sju år sedan flyttade jag från Stockholm och bor
numera i mitt upprustade och tillbyggda barndomshem i Lindesberg. När jag blev kontaktad om jag
kunde tänka mig att bli styrelseledamot i Intacts vänner hade jag svårt att tacka nej. Jag är fortfarande
aktiv inom många områden och har svårt att få tiden
att räcka till, men har accepterat att stå till förfogande som suppleant under två år.
Lindesberg, 2021-02-14
Björn-Ruben Lindgren

Om adressaten är okänd returnera till
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Rapport från Hälsoprojektet Kalryan Hills 2020
Läkarmottagning: Det medicinska teamet har undersökt patienter och tillhandahållit nödvändiga läkemedel samt gett råd och allmän information om hygien
och näringsbalanserad kost. Hälso- och medvetenhetsträffar genomfördes i 48 byar och totalt 7354
personer gynnades därigenom.

Välkommen till
Intacts Årsmöte 2021

Lördagen den 20:e mars kl. 13:00

Årsmötet den 20 mars kommer att hållas digitalt via
Teams. Vi skickar ut länk till mötet och mötesunderlag en vecka innan via epost till alla medlemmar. All
årsmötesdokumentation kommer att läggas upp på
Intacts hemsida.
PS. Har föreningen inte din mailadress och du får
medlemsbrev i pappersform, får du gärna ringa Disa
Jernudd 0763-05 65 01 så att vi kan skicka ut handlingar. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta.
Med vänligast av hälsningar, Styrelsen

Digital medlemsträff i anslutning
till Årsmöte
Doktor Ravi – Läkare från TLM-sjukhuset, Vadathorasalur,
tar emot patienter i Kalryan Hills.

COVID 19: Vårt medicinska team fick tillstånd från
regeringen och genomförde regelbundna hälsoläger
i avlägsna byar om hur man skyddar sig mot infektionen. Informationen gavs genom ljudpropaganda,
distribution av broschyrer och utdelning av sanitetsprodukter. Vi uppskattar hjälpen från enskilda givare
som stödjer detta viktiga projekt.
Tack!
Hälsar, Bharathidhasan (sjukgymnast, projektledare)

Direkt efter årsmötet vid kl 14:30 kommer Thomas
Ebenezer och kanske någon annan från ledarskapsteamet koppla upp sig och ge oss en uppdatering om
läget i Indien. Vem som är med beror på vad du som
medlem skulle vilja höra med mer. Skicka gärna in
önskemål på vad du skulle vilja veta mer om, få en
uppdatering kring, till intactsvanner@gmail.com.
Vi använder samma länk som till årsmötet.

Intacts medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev ska vara oss tillhanda:
Nr 2: 15 juli, Nr 3: 15 november
Maila till: anne.agardh@gmail.com

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer 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 funktionsnedsättning och sponsrar unga
flickors utbildning. Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna
med funktionsnedsättning. 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

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Catharina Grins Kjellander,
kassör
grinskjellander@gmail.com

