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Stort intresse när Thomas Ebenezer 
besökte Örebro

(Fortsättning på nästa sida)

Delar av det medlemssällskap som strålade samman i Örebro när Thomas Ebenezer (i mitten) var på besök och berättade om 
Intact i Indien.

När Thomas Ebenezer besöker Sverige är hans 
schema fyllt till brädden av studiebesök och mö-
ten med grupper och enskilda människor som vill 
träffa honom. Så också denna gång.
Efter en kort visit i Schweiz anlände Thomas Ebenezer till Sverige i mitten 
av september. Först blev det besök i Lunds Montessoriskola, sedan bland 
annat besök i en Göteborgsskola, medlemsmöte Intacts Vänner i Örebro 
och Uppsala, besök i Labanskolan, Uppsala, och till sist Intactgruppen i 
Stockholm innan hemfärd. 



Det är en gråmulen septemberdag och det drar en 
snålkall vind runt slottet i Örebro. Men inne i IUC:s 
lokaler i centrala staden är det varmt och ombonat. 
Ordförande Pell Uno Larsson skär upp vetelängder 
och plockar kakor på faten, Ellen Helander, Ulla 
Winroth och de andra i styrelsen har just avslutat ett 
styrelsemöte och möblerar om inför medlemsmötet 
som stundar.

Thomas Ebenezer möter mig med ett brett 
leende och ett glatt ”Hello Lassee!” Det är ett och 
ett halvt år sedan vi sågs senast och återseendet 
är hjärtligt från oss båda. När vi tog avsked hade 
min volontärperiod avslutats och jag var på väg till 
flygplatsen i Trichy. Nu är det Thomas som kommit till 
Sverige. 

Nya campus
Thomas börjar berätta om det nya Campus 2 som 
byggs på skolgården till Intact Special School i Trichy. 
Ett hem och en arbetsplats för unga kvinnor med 
funktionsnedsättning där de ska få lära sig konsthant-
verk som tillverkning av stearinljus, papperstillverk-
ning och annat hantverk. 

Tidigare fanns även flickor och unga kvinnor med 
funktionsnedsättning i verksamheten på Möjlighe-
ternas Land, men efter föräldrarnas påtryckningar är 
det numera bara pojkar och unga män kvar i jord-
bruksproduktionen i Möjligheternas Land, berättar 
Thomas.

Föräldrarna var helt enkelt rädda för att deras 
flickor skulle bli gravida och därför har vi löst detta 
genom att flickorna flyttar in till Trichy.

Men bygget av ett nytt campus går just nu på 
sparlåga. Den flodsand som använts av byggentre-
prenören till husgrunden har blivit föremål för en 
rättslig tvist. Det är oklart vem som äger och har rätt 
till sanden vid flodbanken. Nu saknas pengar för att 
köpa sand från annat håll och bygget har avstannat. 
Men det är varken ovanligt eller dramatiskt i Indien. 
Thomas Ebenezer uttrycker det så här:

– Vi fortsätter att bygga när pengar har kommit in.
Thomas berättar och visar bilder från Vellimalai 

där ytterligare en våning byggts på flickhemmet. 

Nu bor där 40 flickor från bergsbyarna. De får på så 
sätt möjlighet att gå i skolan. Intactschool fungerar 
bra, det finns arbetsro i lärarkollegiet och en bättre 
begagnad skolbuss kör elever från de närbelägna 
byarna till och från skolan varje dag.

Ridcentret utanför ISS drabbades hårt när en 
ponny avled tidigare i år. Thomas berättar att de nu 
letar efter en ny häst som kan vara lämplig för ridte-
rapi.

– Vi söker en häst som kan bära våra äldre och 
tyngre elever, barn och vuxna, säger Thomas.

Ulla Winroth, kassör i Intacts Vänner, inflikar att 
det råder något av en ekonomisk kris för ridcentret. 
Att det saknas sponsorer för att driva den så högt 
uppskattade verksamheten vidare. Pell Uno Larsson 
understryker vikten av att föreningen också kan hitta 
volontärer med erfarenhet av hästar och ridning. 

Arbetsgrupperna
Kaffet och kakfaten tar vid. Sorlet från det trettio-
tal medlemmar som kommit för att höra Thomas 
berätta fortsätter och Ellen Helander har först svårt 
att göra sin röst hörd när hon ska berätta om de olika 
arbetsgruppernas aktiviteter. Hon berättar att alla är 
välkomna att höra av sig till de olika grupperna med 
synpunkter och förslag, eller kanske för att bidra med 
eget arbete. Den första gruppen har hand om med-
lemsvård, fadderskap och rekrytering. 

Thomas Ebenezer, grundare av Intact, och den svenske 
ordförande i Intacts Vänner, Pell Uno Larsson, har känt 
varandra många år och har alltid en hel del att tala om 
när de möts.



– Vi har fortfarande etthundra medlemmar som 
inte anmält en mejladress. Jag vill uppmana alla 
medlemmar som har en mejladress att anmäla detta 
till vår kassör, Ulla Winroth, säger Ellen.

– Om fler får vår information via internet sparar 
vi mycket pengar på på tryckning och porto i sam-
band med utskicken av nyhets- och informationsbre-
ven.

Ulla Winroth är arbetsgruppens kontaktperson 
och har mejladress: ulla.winroth36@gmail.com 

PR-gruppen arbetar med informationsmaterial, 
foldrar och aktiviteter där föreningen kan tänkas delta. 
En ny folder har kommit i höst som beskriver förening-
ens verksamhet. PR-gruppen ansvarar också för den 
Powerpoint-presentation som finns att ladda ned från 
föreningens hemsida, www.intactsvanner.com 
Kontaktperson är Elisabeth Sohlin, mejladress: in-
tactsvanner@gmail.com 

En viktig och stor uppgift för arbetsgruppen 

Opportunity Campus, OC, (Möjligheternas Land) är 
kontakten med Forum Syd och de ansökningar som 
krävs för fortsatt stöd. Mattias Stål är kontaktperson 
med mejladress: ocintact@gmail.com 

EQ-gruppen har gjort en nystart och de arbetar 
för och med ridcentret utanför Trichy. Just nu pågår 
ett febrilt arbete att stödja medarbetarna på plats i 
Indien med inköp av en ny häst så att ridterapin kan 
pågå utan onödigt uppehåll. Den nya gruppen har 
ännu inte meddelat någon kontaktperson men nås 
via mejladress: intacteq@gmail.com 

Slutligen presenteras den sista – men så viktiga 
– volontärgruppen. Föreningens ambition är att ha 
svenska volontärer på plats i Indien året runt och för 
detta behövs intresserade, kunniga och ambitiösa sö-
kanden. Just nu behövs en lärare i engelska. Så tveka 
inte – volontärgruppens kontaktperson är Emilia Zika, 
mejladress: intactvolontar@gmail.com 
Text och foto: Lasse Nohrstedt

Musikfestival gav 
klirr i kassan
Den sista augusti bjöd Intacts Vänner på festival 
vid Årstaviken i Stockholm i samarbete med 
husvagnscafeét Café Rhodos. Det ekonomiska 
resultatet blev åttatusen kronor som går direkt 
till verksamheten i Indien!

Medan det regnade i centrala Stockholm sken so-
len över oss hela eftermiddagen och det blev en fan-
tastiskt mysig och innehållsrik liten festival med flera 
härliga liveartister som ställde upp helt ideellt: Ståhls 
trio plus Ellekari från the Tiny, Per Texas Johansson 
och så Anna Ahnlund med orkester. 

Det blev gott om soligt brygghäng och förbipas-
serande som stannade upp för att lyssna, fika, handla 
och få veta mer om Intact. Café Rhodos sålde kaffe, 
glass och hembakat för fullt och delade dagens intäk-
ter med Intacts Vänner. Stort tack! 

Framåt kvällen avslutade slagverksorkestern 
Yakumbé med rytmer som satte fart på varenda åhö-
rares danslust. Stämningen var magisk och pengar 

skramlade ner i våra bössor! Gigantiskt tack till alla 
andra engagerade som medverkade till att få denna 
festival så lyckad: Kajsa och Lina som gjorde (och 
fixade sponsor till) de fina affischerna, Hannes som 
fixade med café, artister och utrustning, Gustav som 
var oumbärlig allt-i-allo och alla underbara som job-
bade på Café Rhodos. 

Tack vare allas gemensamma engagemang blev 
det nästan inga utgifter för Intacts Vänner och tusen-
lappar till barnen och ungdomarna i Indien!
Emilia, Elin, Mattias & Ellen (vid pennan)



Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftel-
sen 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.

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3

Intacts nyhetsbrev
Material till nyhetsbrevet skickas via mejl eller post 
till mig på nedanstående adress:

Mejl: lassenohrstedt@gmail.com
Adress: Vindelgatan 12B, 77133 Ludvika
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt, 
webbredaktör.

Res till Indien i februari
I samarbete med Thomas Ebenezer arrangerar 
jag en resa till Indien den 10-23 februari 2014. 

Mötet med mitt fadderbarn Hari på skolan i 
Trichy 2001, Tegelstensprojektets utveckling och den 
Vediska traditionen har fått mig att återvända många 
gånger till skolan och detta fantastiska land. Nu 
inbjuder jag dig att följa med på en resa och uppleva 
södra Indiens kultur i Tamil Nadu och Kerela. 

Vi flyger från Arlanda till Chennai, stannar i 
Mamallapuram, vidare till Pondicherry, Trichy där vi 
besöker Intacts verksamheter och möter alla barn 
och ungdomar. Upplever den indiska kulturen, dans, 
marknader och tempel. Vi bor på trevliga hotell och 
sover en natt i Kalryan Hills. Vidare söderut till havet, 
Kanyakumari, Kovolam och Trivandrum, Kerela. 

Resa 10-23 februari 2014, grupp 10 personer, pris 
cirka 24.900:-. Anmälan och delbetalning senast den 
8 november. Med reservation för datum och prisänd-
ringar då inga flygbiljetter är bokade.

Välkommen att höra av dig omgående för intres-
seanmälan och mer programinformation, telefon 
070-510 95 93.
Vänligen, Lalitha M Doverud


