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Kulturchocken byttes 
mot glädjetårar

(Fortsättning på nästa sida)

Disa Jernudd for som volontär till Kalryan Hills med sina två döttrar. Det blev ett äventyr och oförglömliga minnen för livet för 
alla tre.

”Hon sover i en skola och äter massor av stark 
mat. I fyra månader bor Signe, 9 år, i Indien.” Så 
började en artikel i tidningen Kamratposten om 
Disa Jernudds dotter Signe som tillsammans med 
sin syster Linnea, 6 år, åkte som Intact-volontärer 
till Kalryan Hills med mamma Disa i våras.



Det började med att jag hade en hel del mammale-
dighet kvar och ville göra något vettigt med den tiden 
som skulle inkludera mina barn, det vill säga inte bara 
ligga på en strand någonstans. Det blev ett besök hos 
min syster i Örebro som fick oss på Intact-tankar. Vad 
kunde bli bättre än en skola (som jag först trodde var 
en flickskola) i en liten by i bergen? 

Flickornas skola här i Sverige tyckte det var en 
underbar möjlighet till ett fantastiskt äventyr – jag 
tror att jag nog kunde ha fått med mig studierektorn 
om jag frågat, så engagerad blev hon. Vi hyrde ut 
lägenheten, packade våra väskor med lite kläder och 
massor av leksaker och spel till skolan och oss under 
vår tid där (många UNO-kvällar blev det i skolans 
bibliotek ofta under strömavbrott). 

Första kvällen på hotellet i Mahallapuram kom 
kulturchocken eller kanske bara chocken. Vad hade 
vi gett oss in på? Hur kunde jag vara så oansvarig och 
göra det här med mina barn?  Jag lugnade ner mig 
och så kom Thomas och plockade upp oss i en fin bil 
och körde oss till ISS i Trichy – och all oro var som 
bortblåst och äventyret kunde börja. 

Vi bodde uppe i Vellimalai på Intact Nursery & 
Primary School i tre månader. Mina flickor lärde bar-
nen på skolan sjunga ”Bro bro breja” på svenska, hur 
man leker ”Under hökens vingar”, ”Vad är klockan?” 

och mycket mer. De visade hur man spelade de olika 
spelen vi haft med oss och hur man bygger lego och 
lägger pussel. I utbyte hade de 130 barn som ville 
leka med dem hela tiden, som lärde dem ”Kabbadi” 
och ”Kho Kho” och hur man gör egna leksaker. Dess-
utom fick de 35 nya lekkamrater varje eftermiddag 
vid femtiden då hostel-flickorna tog över som lek- 
och studiekamrater.

Ibland behövde vi mini-semester vilket blev resor 
ner från berget till hotell med varmvatten, badkar, 
pool, pommes och lite shopping. Men det var alltid 
skönt att komma tillbaka till lugnet i bergen, den fris-
ka luften och alla dess underbara barn som förgyllde 
vår tillvaro varje dag. Barn som ville lära, mötte alla 
nya idéer med nyfikenhet, var villiga att prova nya 
saker med glädje och som tog oss till sig med en in-
nerlighet som man blir berörd och tagen av.

När vi skulle åka ifrån skolan var det tårfyllda 
ögon hos oss alla tre. Jag skulle åka tillbaka imorgon 
om tillfälle gavs och mina två tjejer skulle nog inte 
förlåta mig om de inte fick följa med.
Text: Disa Jernudd

Ps. vill ni läsa hela artikeln i Kamratposten hittar ni 
den här: http://kpwebben.se/Lasa/Allt-annat/Signe-
lar-indiska-barn-att-sjunga

Inbjudan till medlemsmöte
Intacts Vänner inbjuder till medlemsmöte
söndagen den 16 november 2014, kl. 14.00.
Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, Örebro.
Det är med glädje vi hälsar Thomas Ebenezer, verk-
samhetschef för Intact i Indien välkommen. Thomas 
informerar om verksamheterna i Indien. Tag med er 
vänner och kom till ett trevligt möte där ni kan ställa 
frågor till Thomas och styrelsen, dricka kaffe, köpa 
böcker och lotter. Ta gärna med kaffebröd och lot-
terivinster. Varmt välkomna!
Pell Uno Larsson, ordförande



Samarbete med skola 
ger praktikplatser
Under två veckor i slutet av oktober åker tre lärare 
och en elev från Realgymnasiet i Uppsala till Indien 
för att besöka Intact. Förhoppningsvis blir det möjligt 
att arbeta fram ett program för att skicka tredjeårse-
lever från Realgymnasiet för att göra sin sista praktik 
vid Intact. 

Eleverna arbetar med djurnära utbildningar och 
brukar under det tredje året göra utlandspraktik. 
Hela Intacts verksamhet är intressant för skolan, 
alltifrån att ha kontakt med den dagliga verksamhe-
ten vid Intact Special School till Opportunity Campus, 
skolhemmet i Vellimalai och inte minst EQs verksam-
het. Samarbetet är ett resultat av Thomas Ebenezers 
besök i Uppsala 2014.

Din insats behövs!
Vill du hjälpa till i Sverige? Se hit! Intacts Vän-
ners styrelse söker efter en eller flera personer 
som kan bidra med sin tid till viktigt adminis-
trativt arbete. Det kan handla om exempelvis 
medlemsregister och samordning av fadder-
verksamheten. Hör av dig till intactvolontar@
gmail.com eller till Ulla Winroth (070-4144900) 
om du vill veta mer! 
Vill du resa och uppleva Indien? Vill du berika ditt 
liv och andra? Känner du kanske någon annan som 
pratat om att vilja jobba som volontär? Här är de 
uppdrag Intacts Vänner söker volontärer till just nu!

Opportunity Campus 2
Till den nystartade arbetsträningen för unga kvinnor 
söker vi en volontär som kan förbereda öppningen av 
en liten butik på ISS där alla produkter som tillverkas 
kommer att säljas, samt att utveckla marknadsföring-
en. Du får även en chans att jobba bidra med input 
om produktutveckling av pappers-, ljus-och smyckes-
tillverkning. 

Horse Riding Therapy Center
I detta uppdrag behövs god hästvana, gärna i kom-
bination med kunskaper inom sjukgymnastik eller 
liknande. 

Kalrayan Hills
Till skolan belägen i den lilla bergsbyn Vellimalai 
söker vi personer med ledaregenskaper och gärna 
erfarenhet av undervisning, som är trygga i sig själva 
och kan arbeta mycket flexibelt utifrån de behov som 
finns på skolan. Uppdraget handlar om att upprätt-
hålla strukturen i skolan, att utbilda lärarna i engelska 
och att jobba med skolbarnen och hostel-flickorna. 
Volontärperioden är en skoltermin på 3-4 månader.  
Vi skickar gärna två volontärer samtidigt och det är 
ett passande uppdrag om man vill resa med barn.

Intact Special School
Till skolan för barn med funktionsnedsättningar skick-
ar vi volontärer främst för att fortbilda speciallärarna 

Är du intresserad av att åka som volontär?
Kontakta oss! intactvolontar@gmail.com

Läs mer om våra verksamheter på hemsidan! 
www.intactsvanner.com

på skolan. Till dessa uppdrag önskar vi speciallärare, 
talpedagoger och pedagoger med specialkunskaper 
inom olika typer av funktionshinder. 

I nästa informations- & nyhetsbrev från Intacts Vänner 
rapporterar Lasse Nohrstedt direkt från ISS i Trichy. Senaste 
gången nyhetsbrevet skrevs direkt från Indien var under 
Lasses förra volontärperiod 2012.



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.

Styrelsen informerar
Först ett varmt tack till alla medlemmar, faddrar, 
volontärer, de som ger gåvor och alla övriga som 
stödjer vår verksamhet för barnen på särskolan och 
yrkesutbildningen, till skolflickor och hälsoprojektet 
i Kalryan Hills. Föreningen Intacts Vänner behöver er 
hjälp för att kunna stödja och förbättra tillvaron för 
de barn och familjer som omfattas av Intact Indias 
verksamhet.

Årsmötet 2014 beslöt att höja medlemsavgiften 
till 200 kronor från 1/1 2015. Föreningen har haft 
oförändrad medlemsavgift i 15 år. Styrelsen vill upp-
mana er att inte betala in medlemsavgifter och fad-
deravgifter förrän ni får fakturan i början på januari 
2015. Det beror på att tidiga inbetalningar trasslar till 
det, i det administrativa systemet.
Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Intacts Vänner

Insamlade pengar når Indien
Intacts Vänners kassör Ulla Winroth meddelar att 
verksamheten ”rullar på”. Fadderavgifter och gåvor 
”ramlar in”.  Tack och lov!

- Den sextonde juni skickade jag iväg 116.228:27 
kr. De udda siffrorna beror på den aktuella växelkur-
sen, berättar Ulla.

Jerry och Medvind
Intact EQ vill tacka föreningen Medvind som valt 
att sponsra ridterapin och inköpet av vår nya ponny 
Jerry. Föreningen Medvind är en del av LSS och har 
verksamhet för personer med begåvningshandikapp, 
inte helt olik Intacts verksamhet i Indien. Stort tack 
för ert fina initiativ!

Ett stort tack!
I början av sommaren tog det internationella kredit-
företaget CoFace initiativet till att ha en heldag till-
ägnad välgörenhet. Valet av organisation blev Intacts 
Vänner och slutsumman för insamlingen blev 5780 
kr. Gustav Ekenberg, som är medlem i Intacts Vänner 
och anställd på CoFace, uppmuntrar andra företag 
att göra likadant.

- Det är ett trevligt sätt att göra något nytt 
tillsammans med sina arbetskamrater samtidigt 
som det genererar något större gott, sammanfattar 
Gustav.


