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Thomas Ebenezer har på uppdrag av barn, personal och alla med 
intressen i Intact, uttryckt sin kärlek och tacksamhet till Britt-Marie 
Strandahl för allt hon gjorde för att ändra livskvaliteten för män-
niskor, särskilt barn genom Intacts Vänner.

Brevet återges i sin helhet på engelska och berättar om hur Thomas fick 
förmånen att bli hennes vän och hur han såg hennes många fina sidor som 
människa. ”Under hela uppbyggnadsarbetet av vårt projekt hade hon alltid 
en stor respekt för vårt land, Indien, vår kultur och vår syn på samhället. 
Hon menade att man åstadkommer förändringar genom lokala initiativ och 
Indien och Intact hade en speciell plats i hennes hjärta”, skriver Thomas 
bland annat. 

(Läs Thomas brev på nästa sida) 

Intact fanns alltid nära 
Britt-Marie 



Dear Friends,
On behalf of children, staff and all beneficiaries 
of INTACT, I express our love and gratitude to 
Britt-Marie Strandahl for all she did for chang-
ing the life quality of people especially children 
through Intacts Vänner.
As one of co-founders and Chairman of Intacts Vän-
ner she gave a positive leadership to us and contribu-
ted a lot towards the objectives of Intact-India.  She 
had strong belief in the concept of INTACT empowe-
ring weaker sections of society and worked for it with 
all her heart and soul. 

I had possibility to associate with her and her 
family for 16 years since 1995 and I am thankful for 
that.  She was in India for the first time for a field 
study from University of Örebro on “Solidarity, Aid 
and Development”. Later on she went on to start “In-
tacts Vänner” along with like minded friends Pell Uno 
Larsson, Ulla Winroth and Anna Karin Pajula.  

I had ample opportunities to observe many won-
derful qualities in her.  During the process of helping 
she always had great respect for our country India, 
its culture and practices.  She believed to effect the 
change in India through local initiatives.  She always 
insisted there there should be mutual learning and 

never should be one way.  India and Intact had a 
special place in her heart. Where ever she went she 
always carried the message of INTACT to the people.  

She believed in dreams and encouraged people 
dream.  During one of her early visits, she asked me 
“What is your dream about Intact Special School”.  
Then the school was run in a small, Asbestos - roofed 
old building.  When I explain my dream, the outcome 
was Tegelsten project and my dream of having own 
school building for children came true very quickly!

She had many special qualities.  She had a 
strong and soft heart; While she was a very compas-
sionate person, she was a strict leader too;  She was 
quick in decision making; she was friend to persons 
of all age groups irrespective of gender.  

She believed and worked for gender equality 
and women empowering; she was a loving family 
person, a Professional trainer, good counsellor, social 
activist, believer, Positive thinker, known was rich 
and abundant thinking. 

She was a great personality.  We will miss her for 
long time.  It is not easy to fill the vacuum created 
due to her demise.  We can only cherish the good 
memories of the moments we spent with her and try 
to emulate her positive qualities which will be the 
fitting tribute to Britt-Marie!

I send my sympathies and condolences to her 
dear family members and members of Intacts Vänner 
over the great loss and let you know that you are in 
our thoughts and prayers.

Thomas Ebenezer

Intact had a special place 
in her heart 



Den värdefulla 
dyngan
En biogasanläggning är i drift vid Intact Special 
School sedan 2009. Den används för att pro-
ducera den gas som behövs i köket. Men idag 
används inte anläggningens fulla kapacitet och 
delvis beror det på bristen på kodynga.

Hur fungerar det?
Biogas framställs från rötning av nötkreatur dynga. 
Förbränningen av biogas har mycket lite lukt eller rök 
och orsakar inte någon skada på människors hälsa 
eller miljö.

Anläggningens rötkammare är en lufttät cirkel-
formad grop konstruerad av tegel och cement med 
en röranslutning. Det finns en öppning i markplan 
där kökspersonal häller i en halvfast blandning 
av nötkreatursdynga och vatten. Gasledningen är 
ansluten till köket och spisen genom en ledning med 
reglerventiler.

  
Kapacitet
Vår enhet har en kapacitet på två kubikmeter som 
kan tillgodose ett matlagningsbehov för upp till 100 
barn. För närvarande får vi dynga från grannens kor, 
men detta uppfyller bara 40 procent av vårt behov. 
För återstående del använder vi gasol, 40 procent, 
och ved, 20 procent. Det finns ett önskemål från 
ISS att om vi ska hålla ytterligare några kvigor i ISS 
campus, för att öka mängden dynga som sedan ska 
tillgodose bränslebehovet till ISS köket. Detta alter-
nativ kommer att tas upp till TLF för diskussion.

Fördelar med biogasen
Ekonomi. Efter nyinvesteringar finns det finns inga 
dolda kostnader, vilket betyder minskade utgifter för 
barnhemmet.

Löste försörjningsproblemet. Vi stod inför problem 
med att få gasolflaskor från återförsäljare kontinuer-
ligt. Så var vi tvungna att använda ved för ett par da-
gar upp till en vecka innan nästa gasolleverans kom

Ekologisk: Avfall från enheten används som näring 
för växter.

Miljövänlig: Eftersom det inte finns någon rökut-
veckling, påverkar den inte människors hälsa och 
närmiljö. Biogas kan bidra till att minska växthusgaser 
i atmosfären.

Kvinnors hälsa: Skyddar kvinnors hälsa i vårt kök 
eftersom det inte sker gasutsläpp och ger en säker 
arbetsmiljö utan risk för gasläckage eller sprängning 
av gasolcylindrar etc.



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.

Information från styrelsen

Höstträff med Intacts Vänner
Dag: 19 november 2011
Tid: Kl. 14.00
Plats: Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3 i 
Örebro
Kom och låt dig inspireras av våra framtidsplaner!
Vi berättar om en spännande utveckling av arbetet 
i Intacts Vänner här i Sverige. Du får också höra rap-
porter från volontärer som varit nere och jobbat i 
projekten. Vad händer i Intact? Kom och ta del!
Vi avslutar med kaffe och gott fika, lotterier mm.
Välkommen!

Britt-Marie har ända sedan föreningen Intacts vänner 
startade varit en av de mest framträdande eldsjälar-
na. Hennes engagemang började med kursen Solida-
ritet, Bistånd och Utveckling på dåvarande Högskolan 
i Örebro i mitten av 1990-talet. Britt-Marie var en 
av deltagarna och vår kassör Ulla Winroth var en av 
lärarna. Som avslutning på kursen åkte deltagarna till 
Tamil Nadu i Indien och gjorde ett treveckors fältar-
bete. 

Britt-Marie träffade under fältstudietiden Tho-
mas Ebenezer som då fungerade som tolk. Detta 
skulle leda till många års samarbete. 1998 bildades 
Intacts Vänner i Sverige. Initiativtagare var Britt- 
Marie Strandahl, Anna Vellet, Pell Uno Larsson och 
Ulla Winroth. 

Britt-Marie har allt sedan dess haft ett nära sam-
arbete med Thomas Ebenezer och gjort årliga resor 
till Tirichi och skolan för funktionshindrade barn. 

Vår ordförande Britt-Marie 
Strandahl har gått ur tiden

Hon har ur egen ficka bekostat sina månadslånga 
vistelser där. 

Hon har då stöttat Thomas Ebenezer i arbetet 
med Intact, inte minst utifrån sina kunskaper som 
erfaren organisationskonsult. Hon har med stolt-
het sett den första skolan med fyra elever växa till 
en svenskfinansierad skola för ett åttiotal barn. Hon 
har sett verksamheten i bergen Kalryan Hills, liksom 
”Möjligheternas Land” och ridterapin växa fram. 

Britt-Marie var ansvarig för fadderbarnsverksam-
heten under alla år och vår ordförande från 2006 
fram till sin död.  


