Medlemsbrev
nr 3 – 2020

Thomas Ebenezer, Karuna Ebenezer, Ulla Winroth och Pell-Uno Larsson vid invigningen av solcellerna 2017.

Ulla Winroth – en levande legend
inom Intacts Vänner
Bara en minut efter att vi satt oss vid Ullas köksbord för att börja intervjun ringer
hennes telefon. En medlem är på tråden. Jag låter blicken vandra ut i vardagsrummet och ler vid minnet av alla Intactbroschyrer, broderade kort och kassar
med lotterivinster jag sett där genom åren. Samtidigt hör jag hur Ulla berättar
att hon nu avgått som kassör i föreningen och att hon hoppas att medlemmen
efter nyår ska ta steget att bli sponsor för flickors skolgång uppe i Kalryan Hills.
Jag som känt Ulla och hennes engagemang för Intact märker att ränderna aldrig
går ur, även om hon nu som åttiofyraåring lämnar över kassörskapet. När Ulla
lagt på luren är hon rosig om kinderna och återvänder till köksbordet och vi kan
börja.
(Fortsättning nästa sida)

Hälsning från Indien
Digitalt möte med
Thomas Ebenezer
Årsmötet

Du har varit kassör i Intacts Vänner sedan starten
1999 och är den ende som har suttit i styrelsen
obrutet sedan dess. Vilka höjdpunkter finns i din
rika minnesbank?
Det finns ett pärlband av fina minnen från det att jag
och några lärarkollegor från högskolan i Örebro besökta Indien 1994. Den gången fick jag sova på ett tak under några
tygstycken. Sedan dess har ju föreningen samlat medel till
en rejäl skolbyggnad och senare också elevhem. Det har
varit fantastiskt att få se verksamheten växa och utvecklas.
Vid två av mina resor till Trichi och Intact Special School
har jag haft sällskap av min dotterson Jonathan. Det var
roligt att se hur lätt han hade att få kontakt med barnen.
Senaste resan var 2017 då jag hade firat min åttioårsdag
och fått 18 000 kronor till att bygga solceller på skolans tak.
Kroppen var inte riktigt med mig, men med två kryckor,
Jonathans hjälp och en stark vilja genomförde jag resan
utan mankemang. Jag blev inte ens magsjuk. En riktig höjdpunkt på resan var förstås att få klippa bandet och inviga
det nya solcellstaket!

barn och jag fick bo hos en ogift moster. Hon var alltid
beredd att dela med sig av det lilla hon hade till de som
behövde.
Jag har varit trygg med samarbetet med Thomas och
Karuna Ebenezer, litat på dem. Jag är också stolt över att vi
alla i Intacts Vänner arbetat ideellt och därför har så små
omkostnader. Det vi samlar in i Sverige gör så stor skillnad
för dessa marginaliserade barn och ungdomar. Det ger mig
energi.

Du har varit en ansvarskännande kassör i styrelsen under alla dessa år, men jag upplever att det
är medlemskontakterna du brinner för. Stämmer
det?

Absolut! Det ger mig så mycket och jag tror mig kunna
locka människor att både bli sponsorer och ge gåvor. Intact
finns nog med mig i många av mina kontakter. Min hårfrissa är medlem liksom min hjärtläkare. Ett roligt minne är när
jag låg på operationsbordet och skulle opereras för starr. En
sköterska presenterade sig och jag kände igen henne som
en tidigare medlem. Innan operationen var klar hade hon
lovat att bli medlem igen, ha ha.

Du och Pell-Uno Larsson, mångårig styrelseledamot och ordförande i Intacts Vänner verkar ha
varit ett radarpar genom åren.

Ulla med barnbarnet Jonathan.

Jag blir också glad varje gång någon hör av sig och vill ha
tegelstenskort, de som funnits sedan vi började samla
in pengar till att finansiera skolbyggnaderna. Både tegelstenskorten och hjärtkorten som min dotter Sofia skapat
används flitigt som minnesgåva, men också ”istället för en
blomma” eller som födelsedagspresent. Det värmer mitt
hjärta. Nu kan man också skriva ut korten från datorn, men
jag håller fast vid de gamla papperskorten.

Vad är det som hållit ditt engagemang för Intact
så starkt och levande genom åren?
Att man ska dela med sig till de som behöver har jag
med mig från barndomen. Mina föräldrar dog när jag var

Det stämmer verkligen. Pell-Uno och jag har stöttat
varandra i Intact-arbetet och haft en mängd föreläsningar
under åren. Det ger resultat när människor får veta hur de
kan göra skillnad för utsatta barn och ungdomar i en stabil
organisation. Vi har varit på PRO- och SPF-möten, i olika
föreningar och kyrkor, berättat och visat bilder.
Sedan har jag haft mycket stöd av min sambo Calle
Alsätra som kan detta med datorer, Lena Andersson som
hjälper till med utskick av fakturor och annat.

Hur ser du på Intacts Vänner framtid?

Först och främst hoppas jag coronan snart avtar så
barnen och ungdomarna kan återvända till skolan. Här i
Sverige har vi just haft årsmöte. Jag har stort förtroende för
nya styrelsen med både drivna, kloka medlemmar och bra
nytillskott. De har också ett gediget samarbete med Thomas Ebenezer och hans stab. Jag stannar som suppleant
och ser ljust på Intacts Vänners framtid.

Elisabeth Solin

Hälsning från Thomas Ebenezer
Kära vänner,

Jag sänder er varma hälsningar från Intact India och
mig själv. Det har varit en underlig tid i våra liv på
grund av pandemin. Snart kommer de goda nyheterna om vacciner och terapimöjligheter att bekräftas och vi återgår till det normala livet. Det kommer
att bli underbart. Vi har lärt oss att uppskatta och fira
”det normala livet” som vi vanligtvis tar för givet.

Alla ungdomar från våra yrkesutbildningscentra som
placerats av INTACT i olika verksamheter har förlorat
sina jobb. Vi stöder dem genom projektet Opportunity Campus. Vi står inför en stor utmaning att hitta
nya placeringar för dem så snart det är möjligt.
På campus syr unga kvinnor ansiktsmasker som
säljs lokalt. De har också sålt cirka 500 masker utomlands. (Intact Schweiz)

Här är en kort information från våra verksamheter:

Intact Special Schools Campus: Endast permanent
boende elever får vara på skolan men med flera restriktioner. Besök är förbjudna. Regeringsfolk besöker
campus regelbundet och genomför kontroller. Intacts
personal är mycket noga när det gäller fysisk distansering, handtvätt och att använda ansiktsmasker. Det
finns 30 elever som bor på ISS-campus just nu.
Trots försiktighetsåtgärder smittades flera familjemedlemmar av vår personal och lyckligtvis blev
de friska. Många föräldrar har förlorat sina jobb på
grund av ”lockdown” och begränsningar som medförde att de var utan pengar under längre tid.

Vi gör vårt bästa för att leverera livsmedel varje
vecka för att stödja dem med basvaror. Denna hjälp
uppskattas mycket av dem.

Kalrayan Hills:

Flera människor i Kalrayan Hills blev smittade med
viruset, som tur är återhämtade sig alla. I vissa byar
drabbades hela befolkningen men blev förvånansvärt
snabbt friska. Skolor är stängda i Tamilnadu sedan
mars.
Covid Awareness Camps genomförs i byar istället
för Medical Camps. Medical Camps är för närvarande inte tillåtna av den statliga regeringen. Tvålar,
ansiktsmasker och basläkemedel tillhandahålls av
vår sjuksköterska. Baslivsmedel (ris, spannmål, olja)
tillhandahålls av INTACT för de mest drabbade familjerna.
Vi tackar Intacts Vänner för att de har varit med
oss som alltid och gjort det möjligt för oss att nå ut
till fattiga människor som behöver vårt stöd för att
överleva under denna kritiska period.
Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Med bästa hälsningar, Thomas Ebenezer

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

Träffa Thomas Ebenezer
digitalt
Lördagen den 5 december kl. 14:00 har du möjlighet
att lyssna på Thomas berätta om verksamheten i Indien. Det har varit och är fortfarande ett år med stora
utmaningar som drabbat de utsatta grupperna som
Intact jobbar aktivt för. Thomas kommer att prata om
hur de jobbat under året, hur pengarna som samlades ihop använts och hur planerna för nästa år ser ut.
Styrelsen ger även en uppdatering om sitt arbete.
Vi hoppas att vi kan sända mötet via facebook,
men sänd ett mail till intactsvanner@gmail.com för
att anmäla ditt intresse och att du blir informerad.

Kiṟistumas vāḻttukkaḷ
vilket är God Jul på Tamil

Det har varit ett år med många utmaningar. Utmaningar som delats av människor
över hela världen. Alla har påverkats,
både vi här i Sverige och våra medmänniskor i södra Indien. När de fick det
riktigt tufft kunde vi kraftsamla till att
bidra med extra hjälp med masker, tvål, ris
och inte minst att nå ut med information. Att vi som
förening kunde skicka ner närmare 100 000 kr anser
jag vara den bästa julklappen någonsin!
God jul och Gott nytt år från hela styrelsen!

Årsmötet
Den 5 september höll vi digitalt årsmöte för Intacts
Vänner efter att vi väntat och väntat på att vi skulle
kunna träffas fysiskt. Just våra årsmöten är ju en möjlighet att träffas och utbyta minnen och idéer över
fika. En möjlighet att samlas runt vårt viktiga arbete
med att stödja verksamheten i Indien. Men, denna
gång fick vi fokusera på formalia och med det valdes
två nya personer in i styrelsen: Björn-Ruben Lindgren
som suppleant och Melanie Escoffier som ledamot.
Vi riktar ett stort tack till Pell-Uno Larsson som
avgår från styrelsen efter att ha varit med sedan
start. Jättetack även till Carl Alsätra som lämnar
styrelsen och går över till valberedningen och Berit
Doverud som lämnar sitt uppdrag i valberedningen.
Årsmötesprotokollet finns att läsa på vår hemsida.
Disa Jernudd, ordförande

Julklappstips - ett gåvokort
Även om årets julklapp är stormköket så vill vi hävda
att gåvokorten ändå är de bästa. Besök vår hemsida
www.intactsvanner.com/vara-projekt/vara-gavokort
och läs om hur du gör för att införskaffa dessa.

Intacts medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev ska vara oss tillhanda:
Nr 1: 15 februari, 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

