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Slutscenen på Labanskolans Indienkabaré: Who´s gonna save the world tonight?

Labanskolans kabaré 
gav pengar till Intact
När lärarna på Labanskolan i Uppsala i mitten av juni 2013 hade de 
avslutande planeringsdagarna beslutades att begreppet solidaritet 
skulle vara temat för läsåret 2013/2014.

- Vi funderade på hur begreppet skulle konkretiseras och det kändes 
naturligt att koppla begreppet till Indien och att vi med olika aktiviteter 
skulle samla in frivilliga bidrag som oavkortat skulle skänkas till särskolan 
Intact Special School (ISS) eftersom Lasse Nohrstedt kunde hjälpa oss att 
komma i kontakt med skolan, berättar Annika Hedin vid Labanskolan frisär-
skola och dagliga verksamhet.



Kulmen på temat var en kabaré som elever och 
pedagoger gav på Uppsala Konsert & Kongresshus i 
höstas. Det blev en publiksuccé och extra föreställ-
ningar gavs senare i skolans egen teaterlokal. Varje 
föreställning började med ett bildspel om ISS, där en 
före detta elev presenterade skolan och Labansko-
lans frivilliga insamlingar till ISS.

- Eftersom man i Indien firade Ljusets Festival 
samtidigt som vi spelade kabarén här hemma i Sve-
rige ville vi uppmärksamma det. Vi hade bland annat 
ett ljuståg då eleverna kom in med ljus bland publi-
ken till en vacker låt av Deepak Chopra. Dessutom 
gjorde Kalle och Hampus ett häftigt nummer med 
trummor och trumpinnar som lyste och blinkade, 
förklarar Annika.

- Jag tycker att Kabarén gick bra och att den var 
kul. Jag spelade Baloo ur Djungelboken. Djungelbo-
ken utspelar sig i Indien så det passade bra, berättar 
Kristoffer som är en av skådespelarna.

Martin dansar loss I en Bollywooddans.

Gustaw och Sofia i kläder som Intacts medlem Kristina 
Hildingsdotter skickat direkt till skolan från Trichy i södra 
Indien.

- Jag heter Martin Fallhagen och min pappa har 
rest mycket till Indien och min syster, som heter 
Jonna, har också rest mycket till Indien. Vi har sett 
Bollywoodfilmer på Youtube och vi har haft en 
trubadur här som spelat indisk musik för oss. Det var 
trevligt när Thomas Ebenezer kom och berättade hur 
de har det i Indien och om skolan. 

Det känns viktigt och rätt att få hjälpa andra barn 
som inte har det lika bra som oss, menar eleverna på 
Labanskolan i Uppsala.

God Jul och Gott Nytt År!
Intacts vänner har haft ett bra år som nu går 
mot sitt slut i mörker och snöoväder, men 
snart är det vår igen. Föreningen har åter ökat 
sitt medlemsantal, vi är över 520 betalande 
medlemmar vilket är glädjande. Många ideella 
föreningar förlorar medlemmar medan vi ökar 
antalet.

Från början var vi en grupp på runt åtta personer 
som varit i Indien och sett det stora behovet av stöd 
till utsatta barn där vi kunde ge en hjälpande hand 
genom att stötta föreningen Intact. För att åstadkom-
ma ett långsiktligt hållbart stöd så bildade vi fören-
ingen Intacts vänner i slutet på 1998. Föreningen 
innebär en mycket större trygghet för den här typen 

Förutom att Labanskolan samlat in pengar 
i samband med kabarén har de samlat in 
pengar till ISS genom en modevisning un-
der Kulturnatten i Uppsala, pantflaskor och 
försäljning av jeans på Tradera. Innan Lucia-
showens insamling är räknad har 5 525 kronor 
samlats in under hösten!



Josefin återvänder till 
sin barndoms Indien
Mitt namn är Josefin Estenberg och är 20 år. Jag 
kommer från den lilla byn Älvdalen i norra Dalarna 
och arbetar just nu som personlig assistent i Mora 
åt brukarkooperativet JAG. Det är ett väldigt givande 
jobb med mycket glädje och tacksamhet tillbaka, 
dessutom är det ett mycket lärorikt yrke. Innan job-
bade jag som hästskötare i Skåne. Jag har alltid haft 
ett stort djurintresse, speciellt för hästar och hästar-
na har alltid varit en stor del av mitt liv. Djuren ger så 
mycket glädje och positiva energier. Jag har även gått 
Strömsholms ridsportgymnasium under tre år.

 Som barn bodde jag med min familj tre år i New 
Delhi. Indien har betytt väldigt mycket för mig och jag 
längtar ofta tillbaka. Det känns bra att åka till Indien 
och hjälpa till, min dröm har alltid varit att åka till-
baka som volontär och nu är drömmen väldigt nära.  

’’Nu är det min tur att dra mitt strå till stacken’’.   
Självklart är jag lite nervös att åka alldeles ensam 

men jag tror det kommer gå bra.  Jag har tänkt 
stanna tre månader, men känns allt bra och peng-
arna räcker stannar jag tills mitt visum går ut.  Jag 
planerar att åka den 28 december och ser verkligen 
fram emot detta. Jag längtar varje dag! Det ska bli en 
spännande resa och framförallt se hur vardagen ser 
ut för barnen samt jobba inom ridterapin.

av verksamhet än den som vi enskilda personer kan 
åstadkomma. Med över 500 medlemmar har vår 
förening goda möjligheter att fortsätta detta viktiga 
arbete även om vi som var med från början av olika 
anledningar inte kan vara aktiva längre.

Kärnverksamheten är särskolan med efterföljande 
yrkesutbildning för både flickor och pojkar samt skol-
utbildning för flickor och ett hälsoprojekt i Kalryan Hills.
Till särskoleverksamheten har ett projekt med ridte-
rapi visat sig vara mycket positivt.

Under 2013 har föreningen Intacts vänner, tack 
vare medlemmar och övriga vänner samt medel från 
Forum Syd (SIDA) lyckats samla in nära en miljon 
kronor. Det är mycket glädjande. Varmt tack till alla 
varmhjärtade vänner!

Jag åker till Indien för den årliga uppföljningen 
och utvärderingen under jul- och nyår. Alla som 
bidrar till Intacts vänners insamling kan känna sig 
trygga med att pengarna kommer fram och används 
på bästa sätt.

Till sist, ett varmt tack till alla som arbetat aktivt 
på olika sätt, i arbetsgrupper, i styrelsen och med 
vårt nyhets- och informationsbrev. Med önskan om 
en god jul och ett gott nytt år till alla medlemmar.
Pell Uno Larsson, ordförande



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.

Härliga bakverk på 
höstmöte
Intact Vänners höstmedlemsmöte ägde rum 
lördagen den 12 oktober i Örebro. En liten men 
trogen skara på 14 personer mötte upp, trots 
det fantastiskt vackra höstvädret.

Ordföranden Pell Uno Larsson berättade om 
Intacts olika verksamhetsgrenar. Tillfälle gavs till 
frågor och diskussion om verksamheten och framtida 
åtaganden.

Ulla Winroth informerade om behovet av faddrar 
till barn på Intact Special School. Via mail skickades 
ett upprop ut och snabbt kom svar från tio personer 
som åtog sig fadderskap. Just nu finns fler faddrar än 
behovet, vilket känns både glädjande och tryggt. 

Trots få deltagare inbringade lotteriet 500 kr. Flera 
härliga bakverk auktionerades ut och tillsammans 
med förtäringen blev det 470 kr. Böcker och kalen-
drar såldes också.
Försäljning av almanackor för 2014 finns till salu hos 
bland andra Ulla Winroth för 50 kronor styck. Likaså 
boken ”Jag lever – Intact ger barn en andra chans”. 
Utmärkta julklappar!
Vid pennan
Barbro Redin

Lagerrensning!

Passa på – billigare än så 
här blir den aldrig!
Köp boken om Intact för 50 kronor styck!

Styrelsen för Intacts Vänner 
har beslutat att tömma lagret 
av återstående exemplar av 
boken ”Jag lever – Intact ger 
barn en andra chans” och 
ger därmed alla medlem-
mar och intresserade möj-
lighet att köpa julklapps-
böcker till ett otroligt lågt 
pris!
Köp boken genom att kontakta kassör 
Ulla Winroth på mejl: ulla.winroth36@gmail.com  


