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Dags för Silverjubileum! Årsdagen i oktober kommer att firas med festligheter för stora och små.

Intact India firar 25 år
- Det är med oerhört stor glädje jag kan meddela att det är dags för
Intacts 25-års jubileum, säger Intacts grundare Thomas Ebeneser.

Organisationen bildades den 12 augusti 1992 som en ideell verksamhet för att stödja och stärka utsatta och marginaliserade människor i det
indiska samhället.
- Vårt mål har hela tiden varit att ge funktionsnedsatta och utsatta barn
och unga vuxna ett värdigt liv och vi har strävat mot det målet konsekvent
och med stort engagemang under en så lång tid, fortsätter Thomas Ebeneser.

Fira Intact India på
plats i Indien
Rapport från årsmötet
Ny redaktör

Intacts grundare Thomas Ebeneser vid sitt senaste Sverigebesök, här tillsammans med Ellen Helander, vice ordförande i
Intacts Vänner. Foto: Anne Agardh

- Nu har det gått 25 år och vi tycker att det är värt
att uppmärksamma denna viktiga milstolpe!
Den 10 till 12 oktober firas det som kallas Silverjubileum på Intact India i Trichy och ett program finns
redan framtaget för firandet.
- Jag vill ta tillfället i akt att bjuda in alla svenska
vänner, faddrar, volontärer, samarbetspartners och

sponsorer till jubileet i oktober. Ni är hjärtligt välkomna och det ska bli roligt att ses, avslutar Thomas
Ebeneser.
För den som väljer att inte resa på egen hand till
Indien finns möjlighet att följa med Lalitha Doverud
som planerar en gruppresa till södra Indien i oktober
2017, läs mer på sista sidan.

Välbesökt årsmöte på
Föreningarnas hus

revisor, passade vid sin redogörelse på att
berätta om det utomordentligt skötta arbetet
av föreningens ekonomi som Ulla Winroth och
Calle Alsätra (kassör respektive vice kassör)
utför.

Lördagen den 11 mars hölls årsmöte i Föreningarnas hus i Örebro och ett 30-tal personer
deltog. Gun Lewin Carlestam, som valdes till
mötesordförande, tog oss med säker hand
igenom förhandlingarna då bland annat verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016
gicks igenom. Agne Arvidsson, föreningens

Efter mötet visade Disa och Ellen bilder och berättade om sin resa i januari för att samla information
inför den årliga Forum-Syd-rapporteringen. Den
kunde ni läsa mer om i förra medlemsbladet. I och
med SIDA-finansieringen blomstrar Intact mer än
någonsin!

Styrelsen passade även på att efterlysa volontärer till
Indien. Verksamheterna har behov av en mängd olika
kompetenser, bland annat hästträning, ledarskapsutveckling och volontärer till skolan i bergsbyn Vellimalai. Känner du någon som kan vara intresserad - be
dem kontakta styrelsen eller volontärgruppen!
Årsmötet följdes traditionsenligt av gemensam
fika och lotteri. För försäljning fanns barnboken
Saskia en tjej som mig som skrivits av medlemmen
Anne Agardh och som är baserad på ett av barnen
på Intact Special School, samt de vackra broderade
korten som görs av studenterna på Möjligheternas
land. Dagen inbringade 1540 kr till Intact!
Varmt tack till alla som deltog och till alla som
var med och ordnade en mycket trevligt dag! Och sist
men absolut inte minst - stort tack till alla medlemmar och engagerade som bidragit till att möjliggöra
Intacts verksamhet under 2016.

Bilder från Intact Indias verksamhet

Zackkira berättar om sig själv, om sina rättigheter och
behov inför gruppen av barn och vuxna i Intact Special
School i Trichy. Aktiviteten kallas ”Self advocacy programme” (självrepresentation) och syftar till att stärka den
unges självförtroende och tillit till den egna förmågan.

Styrelsen som årsmötet valde konstituerade sig efter mötet och ser ut som följer:
Ordförande: Pell-Uno Larsson (omval 1 år)
Vice ordförande: Ellen Helander (omval 2 år)
Sekreterare: Disa Jernudd (omval 2 år)
Kassör: Ulla Winroth (1 år kvar)
Vice kassör: Calle Alsätra (1 år kvar)
Ledamöter: Lena Andersson (1 år kvar)
Philippa Hultkvist (1 år kvar)
Suppleanter: Jenny Rundeberg (omval 2 år),
Catharina Grins Kjellander (nyval 2 år),
Annika Hammarqvist (nyval 2 år),
Elna Gudinge (nyval 2 år)
Hanna Gudinge (nyval 2 år)

Intacts gatuteater väcker uppmärksamhet. Föreställningen
visas i olika byar och publiken får tillfälle att lära känna
eleverna.

Revisorer som årsmötet valde:
Per Hesselbom (omval 2 år)
Agne Arvidsson (1 år kvar)

Valberedning som årsmötet valde på ett år:
Berit Doverud och Helli Malers

They are not special, they are Special children.
Elever i andra skolor får information om Intact Special
School. De uppmanas sedan att rita en egen teckning.
Foto: Anne Agardh

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

Ny redaktör

Det ska vi fira

Vill du resa med en grupp till Indien i
oktober 2017 för att fira Intacts 25 års
jubileum?
Från och med nästa nummer har info- och nyhetsbrevet en ny redaktör, Anne Agardh i Örebro.
”Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla medlemmar
som bidragit på ett eller annat sätt till de info- och
nyhetsbrev som jag ansvarat för under ett antal år.”
Bästa Indienhälsningar, Lasse Nohrstedt
”Jag är djupt imponerad av all verksamhet som Intact
India bedriver. Tack för förtroendet att få ta över
efter Lasse.”
Hälsningar, Anne Agardh, redaktör

Gåvor
Stort tack till Torpöns kyrkliga syförening i Ydre som
skickat 1 000 kronor samt till Källartorpskyrkans
syförening i Dala Järna som sänt 1 527 kronor till
Intacts verksamheter.
Kassör Ulla Winroth

Programmet som presenterades i förra nyhetsbrevet
är reviderat, ankomst och hemresa blir från Chennai.
Vi besöker Intacts verksamheter i samband med jubileet och det blir mer tid för nya spännande resmål i
Tamil Nadu.
Hör av dig till Lalitha Doverud om du är intresserad
och vill resa tillsammans med andra i en grupp i oktober, flygbiljetter måste bokas omgående.
Tel 070-510 95 93. Varmt välkommen till en resa i
kontrasternas soliga land!
Lalitha Doverud

Intacts nyhetsbrev
Material till nästa nyhetsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 3: 17 september
- till nr 4: 19 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 funktionshinder och sponsrar unga flickors utbildning. Intact har
också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna med funktionshinder. 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

Ulla Winroth, kassör

Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

