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Under flera månader i början av 2012 har de yngre barnen i Intact Special School haft musik- och sånglektioner i skuggan 
under trädet på skolgården varje förmiddag.

Årets cd-skiva är här - köp den 
och stöd Intact!
I år firar Intact India 20 år. Det uppmärksammas bland annat med 
en jubileumsskiva med barnsånger på tamil, engelska, hebreiska 
och faktiskt lite svenska också! Artister på skivan är barn, lärare 
och volontärer från Intact Special School i Trichy.

Under flera månader i början av 2012 har de yngre barnen i Intact Spe-
cial School haft musik- och sånglektioner i skuggan under trädet på skol-
gården varje förmiddag. Från början var förstås många av sångerna nya för 
barnen och det tog lång tid att lära in ord och melodi. Genom fingerramsor 
och lek hittade volontären Helga van Kolck från Holland och jag fram till 
barnens glädje och motivation som sång och musik ofta skapar. Resultatet 
blev så småningom helt oförglömliga musikstunder där skratten, samhörig-
heten och lyckokänslan av att bara få finnas till präglade förmiddagarna i 
skuggan.



Den livslust som barnen utstrålade ville vi föreviga. 
Både Helga och jag visste att vi inte skulle stanna för 
evigt på barnhemmet och Intact Special School, utan 
vår tid som volontärer skulle ta slut. Därför kontak-
tade vi en professionell inspelningsstudio i Trichy. De 
gav klartecken och vi kunde boka två dagar i studion 
tillsammans med barnen och lärarna.

Nu är skivan här. Fjorton låtar som sjuder av 
energi och livslust. Insjungna av barn som förutom 
fysiska och psykiska funktionshinder ofta bär på 
mycket traumatiska upplevelser i sin tidiga barndom. 
Men här är de i första hand artister, lyckliga artister, 
som för första gången fått se och uppleva en inspel-
ningsstudio från insidan.
Skivproduktionen är helt professionell, från tekniker 

vid mixerbordet till omsla-
get som framställts av 
en fotograf i Trichy. Det 
kostar pengar att produ-
cera en cd-skiva, även om 

priset är lägre än i Sverige. 
Men vi tror och hoppas att 
Intacts medlemmar i Sverige, 

Schweiz, Holland och Indien vill köpa skivan, 
för att ha den själv eller för att ge bort.  All vinst går 
oavkortat till verksamheten vid Intact Special School 
i Trichy.

Priset är 100 kronor plus frakt, 39 kronor i mad-
rasserat kuvert. Sätt in pengarna på Intacts Vänners 
postgirokonto 90 11 31 – 3. Märk inbetalningen med 
”cd-skiva” och ditt namn. Skicka sedan ett mejl med 
namn och adress till: lasse.nohrstedt@gmail.com så 
skickar jag cd-skivan på posten. Och du: Det är inte 
förbjudet att betala mer än 100 kronor. Jag lovar dig 
att pengarna du sätter in kommer barnen till del i 
Intact Special School.        
Lasse Nohrstedt
Lyssna på ett smakprov från skivan!
http://www.intactsvanner.com/cd_skivan.asp

Engelsklärare sökes!
Intact India söker nu volontärer som kan arbeta 
som engelskalärare på vår skola i Vellimalai. Vi 
ser helst att du som söker har ledaregenskaper, 
är trygg i dig själv och kan arbeta mycket flexibelt 
utifrån de behov som finns på skolan.

Volontärperioden är minst 4 månader, och vår am-
bition är att sända två volontärer samtidigt eftersom 
skolan ligger ganska isolerad, cirka 5 timmars resa från 
Tiruchirapalli, Trichy, Tamil Nadu. 

Skolan i Vellimalai samlar barn i åldern 5 – 12 år 
från flera olika byar i bergsområdet Kalryan Hills för att 
erbjuda skolgång för barn som annars inte haft någon 
tillgång till skola. En viktig del i skolan är att barnen ska 
lära sig engelska, vilket innebär att skolan har ett stort 
behov av volontärer som kan fortbilda lärarna. Detta 
betyder dock inte att du behöver vara utbildad lärare, 
men att du pratar relativt bra engelska. 

Skolan har ett behov av volontärer som tar egna 
initiativ, bidrar till att skapa rutiner och en organise-
rad vardag på skolan på ett sätt som är lyhört för den 
kultur som råder. 

Vi ser gärna att du är över 22 år och att du kan 
trivas med att vistas i en lugn men samtidigt kultu-
rellt spännande och naturnära miljö. Det är en fördel 
om du har tidigare resvana och ett intresse för att 
möta nya kulturer. 

Läs mer om projekten i Kalryan Hills genom att gå 
in på www.intactsvanner.se under fliken Våra Projekt 
och sedan Kalryan Hills.
Tycker du att detta låter som något som kan passa 
dig? Skicka en intresseanmälan via vår hemsida 
www.intactsvanner.se. Klicka på Våra Projekt och 
sedan på Volontär.



Vägen slingrar sig smal och kurvig uppför Kal-
rayan hills. Vi passerar flera byar innan vi når 
Vellimalai. Där är förberedelserna I full gång för 
nästkommande dags lunchgäster. På morgo-
nen efter anländer de första flickorna till Intact 
school för upprop och under förmiddagen 
strömmar fler flickor till. De får tyg och en påse 
med skolböcker. 

Det är ännu tid kvar till skolstarten i juni så det är 
gott om tid att sy sin skoluniform. Men det kommer 
inte så många flickor som förväntat. Kanske beror det 
på de sönderregnande vägarna efter gårdagskväl-
lens oväder eller på den förvirrade elefantflock som 
härjar bland byarna och dödat flera människor. Innan 
terminsstart kommer skolans ledning att ha sökt upp 

de flickor som inte kom till uppropet och undersöka 
anledningen till att de uteblev. 

Tyvärr blir somliga flickor bortgifta innan de 
hunnit avsluta sin skolgång. Barnäktenskap är inte 
ovanligt i Kalryan hills. Efter upprop och lunch blir det 
lekar och sångtävling. De blyga och försiktiga flickor-
na blir modigare och modigare och snart är de uppe 
på skolans fina scen. Priser delas ut och det är en 
lustfylld stämning med mycket fniss och skratt. När 
eftermiddagen kommer börjar färden hem till byarna 
som för en del flickor ligger ganska långt bort. På 
kvällen hörs trummor från en närliggande by medans 
mörkret hastigt sänker sig och elströmmen kommer 
och går…
Text och foto: Karina Jernström, volontär

Ett nytt skolår i ny uniform

I den fina aula som Intact Schweiz döpt till Hall Switzerland i Vellimalai samlades flickorna för skolavslutning.



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: Bellmansgatan 58, 754 26 Uppsala
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt, 
webbredaktör.

EQ:s nyhetsbrev blir en blogg!

Intact EQ, med ett särskilt ansvar och engagemang 
för centret för ridterapi utanför Trichy, har skapat en 
blogg där man kan följa volontärernas arbete både 
med den hästburna terapin samt deras andra upp-
drag inom Intact.
Följ bloggen på adress: http://intacteq.blogspot.se
Bloggen ersätter från och med juni 2012 det nyhets-
brev som Intact EQ haft under ett antal år. Nyheter 
från Intact EQ kommer i fortsättningen givetvis också 
att ges utrymme i Intacts nyhetsbrev som utkommer 
fem gånger om året.

Detta är Intacts Vänners styrelse 2012
Här kommer någon ur styrelsen få presentera sig själv. 
Den här gången har turen kommit till Pell Uno, Intacts 
vänners ordförande. 

Indhumathi är en av de flickor som älskar ponnyn och 
som har regelbunden hästburen terapi på ridcentret. 
Rajalingam leder Koko, Bharathi är sjukgymnasten och 
Mamamiss är assistent. Foto: Lasse Nohrstedt

Tillsammans med en handfull vän-
ner bildades 1998 Intacts Vänner 
och jag valdes till ordförande 
under ett antal år och efter 
några års uppehåll är jag 
nu tillbaks. Första resan till 
Indien och Tamil Nadu var 
1993 och jag blev då bekant 
med Thomas Ebenezer som är chef för Intact India. 
Har under årens lopp besökt Indien omkring 25 
gånger. Jag är även förbundsordförande i Pensione-
rade lärares riksförbund, ordförande i RFSL Örebro 
samt har en del politiska uppdrag.


