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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått stö djå persöner med 
psykisk öhå lså, då r fökus ligger på  
det friskå hös individen. Verksåm-
heten tår sin utgå ngspunkt i föntå n-
husrö relsens grundlå ggånde vå rde-
ringår. Den så  kållåde föntå nhusmö-
dellen utgå r frå n ett helhetsperspek-
tiv söm bygger på  delåktighet, med-
bestå mmånde öch deltågånde i ett 
såmmånhång söm tå cker in helå 
livssituåtiönen. Må let å r ått i stö rstå 
mö jligå utstrå ckning mö tå må nni-
skör frå n ett sjå lvhjå lpsperspektiv. 
Verksåmheten inrymmer tre ölikå 
årbetsenheter: köntörs-, kö ks- öch 
serviceenheten såmt studentenheten 
”En vå g fråmå t” , trå dgå rdsfö rening-
en ”Grö nå Fingrår” öch Kristållen-
pröjektet. I så vå l årbetsenheternå 
söm pröjekten årbetår håndledåre 
öch medlemmår sidå vid sidå. 
Föntå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillhö rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljö n inbjuder till trivsel öch  
årbetsglå dje. 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
mö jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hös Föntå nhusets spönsörer, 
stö dmedlemmår, medlemmår, hånd-
ledåre öch völöntå rer. 
Mer införmåtiön öm verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 
www.lundsföntånhus.se 
 
Du kån å ven gillå öss på  Fåceböök 
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 
 
OMSLAGET (en variant i alla fall) 
Omslågsbilden å r tågen åv Gunnår. 
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Jenny , vå r O låndstökigå pråktikånt Tinå öch Met        

fö rstå s, enheternå öch ållå åndrå fenömenålå vå sen   

söm vårit en superviktig del i tillkömsten åv dennå 

unikå skrift, söm må hå ndå kån lyså upp din tillvårö     

en smulå i den snå lå hö stblå sten. 

 

 

Nu bö rjår hö sten med åll sin pråkt. Fåntåstiskå få rger öch mårken full åv 
finå lö v. 
Vi hå lsår ållå vå lkömnå efter semesterledigheternå. Helå huset kö r fö r fullt 
med nyå friskå kråfter. 
Det kömmer ått bli en skö rdefest den 12 öktöber, då r ållå fåntåstiskå må n-
niskör i vå r trå dgå rdsenhet kömmer ått viså upp helå sin verksåmhet. De 
kömmer öckså  ått hå nå grå åv sinå prödukter till fö rså ljning, så söm inlågdå 
gurkör, mårmelåder, rö dbetör plus en måsså ånnåt. 
Nu bö rjår öckså  fö rberedelsernå infö r vå rt 5-å rsfirånde. Det skå bli spå n-
nånde ått se våd döm hittår på .. 
Dettå nummer innehå ller en måsså intressåntå årtiklår, söm vånligt.        
Det å r kul ått så  må ngå vill bidrå till vå r finå tidning.  

Vi bö rjår få  in en hel del måteriål till vå rå speciålnummer, men vi behö ver 

mer, så  så tt er vid dåtörn öch skriv utåv bårå den. Vå rå speciålnummer 
håndlår öm Mening, Ensåmhet, A ngest såmt ett bildspeciålnummer. Allå 

bidråg kån skickås till tidningen@lundsföntånhus.se eller lå mnås i lå dån 
båköm Gunnårs plåts. Lå dån å r må rkt ”Måteriål till tidningen”. Om du inte 

vill skrivå på  dåtörn, gå r det brå ått skrivå fö r hånd, så  renskriver nå gön på  
redåktiönen det. 

mailto:tidningen@lundsfontanhus.se
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DETTA ÄR FONTÄNHUSET! 

Så blir du medlem: 

Vi finns i en stör, hå rlig påtriciervillå på  Kå vlingevå gen 15 öch å r ett åv Sveriges tölv Föntå nhus. 
Vå r örgånisåtiön å r religiö st öch pårtipölitiskt öbunden öch vå nder sig till må nniskör med psy-
kisk öhå lså. 

Det å r bårå ått tittå in på  Kå vlingevå gen 15 i Lund. Eller öm du vill vårå så ker på  ått nå gön tår hånd öm 
dig öch visår dig runt, ring 046-120195 öch bökå en tid fö r besö k. Det gå r utmå rkt ått kömmå öch fikå el-

ler lunchå med öss. Trivs du så  få r du gå rnå bli medlem. Det köstår ingenting! Du å r så  vå lkömmen. 

”VEM ÄLSKAR INTE 
LYCKLIGA SLUT?” 

Recension av operan Askungen 
Skå nskå Operån spelår den hå r sömmåren öperån      
Askungen. Den skrevs 1817 åv Giöåcchinö Rössini. 
Törsdågen den 30 juni å kte en grupp öperåentusiåster, 
frå n Lunds Föntå nhus, till Bå ckåskögs slött öch så g  
generålrepetitiönen åv Askungen. Dennå öperå bygger 
delvis på  en gåmmål fölksågå. En kå nd beårbetning hår 
gjörts åv Chårles Perråult i Gå smörs sågör. Sågån finns 
med i Brö dernå Grimms sågör. I Chårles Perråults  
versiön finns glåsskön, söm Askungen öckså  hår i  
Disneys versiön. Operån håndlår öm lå ngtån, töleråns, 
drö mmår öch fö rlå telse. Det hå r vår den perfektå öperå-
kvå llen, full med våcker musik, snyggå köstymer, dåns, 
skrått, tå rår öch inte minst; ett lyckligt slut! 
Vi fick upplevå en mycket fin sömmårkvå ll. 

Gunnar Karlgren 

Jåg, Anneli jöbbår på  Nörrå Nö bbelö vs kyrkå öch 
då r stå dår jåg töåletter, dåmmsuger, möppår öch 
söpår utömhus. Jåg å r å ven på  Nö bbelö vsgå rden, 
öch hår bårngrupper, då r bårnen leker, fikår öch 
sjunger. På  tisdågår hår jåg tisdågstrå ff med å ldre 
persöner. Fö rst fikår vi, sedån hår vi ett fö redråg 

öch en liten åndåkt. Vi åvslutår 
med ått diskå undån efter öss. 
Jåg trivs brå på  jöbbet, med 
persönål öch besö kåre.                     

  Anneli Jönsson 
Norra Nöbbelövs vackra 
kyrka  är ännu vackrare 
tack vare Anneli.   

JAG KÄNNER MIG BEHÖVD 
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Det håller på att krascha. Igen. Hennes huvud spinner runt i allt snabbare takt. Kanske trillar det av.  
I farten. I don´t know.. 
 
Varje steg hon tar utanför lägenhetsgränsen ackumulerar ett inferno, en tornado som hon fångas  
upp i. Helt utan mitt medgivande. Eller hennes. 
 
Hon spjärnar alltid emot, när de tar tag i hennes fötter och börjar dra. Hon försöker klösa sig fast i det 
ojämna trägolvet. Hennes fingrar blöder, naglarna fastnar i golvet, hennes skrik stiger mot taket men 
ingen hör. Inte ens jag. Och jag är ju ändå hennes tvilling. Eller var, innan döden kom och tog mig och 
lämnade henne kvar. Därinne i mörkret.  
 
Ibland försöker hon gömma sig för tornadon genom att bygga en koja. Men inte ens tak av lila plädar 
och krypin under borden kan hindra monstret att sätta sina långa vassa klor i hennes kropp. Om jag 
bara kunde. Göra. Något. För att blidka honom. 
 

Men det kan jag inte. Och kanske är det priset jag måste betala för alla gånger då hon kom till korta, 
då jag lämnade de jag älskade, då jag gav mig ut på de där eländiga vägarna utan ordentliga sköldar. 
Hur tänkte jag?  
Jösses, hur tänkte jag? 
 
 
Plötsligt skakade hon på huvudet, hennes hårsvall lekte och dansade, hela hon var en glädjeklump. 
Jag älskade henne.  
De lugna stunderna var tyvärr alldeles för få. Då hennes kropp var i viloläge. Standby. Och mute. 
Hon kunde vrida sig runt sin egen kropp och ändå hålla utsidan seren. Och det var hennes  
f’örbannelse. Förstås. 
 

 

Låt mig vara ifred!  

Skriker hon plötsligt.  

Backa!  

 

Lena funderar 
på Anima, Anime & Animus  
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Någon har plötsligt, på eget bevåg, klivit in alldeles för nära henne.  
Dessa förbannade idioter. Som helt utan hänsyn, egoistiskt kastar sig på en annan. Pådyvlar denne 
sina tirader, litanior och allsköns skräp. Utan hänsyn. 
 
 
Men hon måste själv lära sig hur hon ska hantera dessa människor. Och hon börjar bli riktigt duktig. 
Anime. På att sätta gränser omkring sig när de dundrar fram. Riktigt duktig. 
 
 
Jag älskar henne. Anime. 

Jag önskar alla förmådde älska sig själva mer. 

Som en treenighet. Eller en fyrdito. 

Anime. Anima. Animus. 

Och så självet. 

Lena H 
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Brev till KÖKET  
 

Ni i köket på Lunds Fontänhus är värda alla lovord ni kan få. 
 

Om ni visste vilken viktig roll ni spelar i så många människors liv. I mitt bland annat. 
 

Att äta lunch på Fontän klockan 12 så gott som varje dag har för mig blivit en enormt 
viktig rutin som inte bara fyller min mage med fantastiskt god mat. Nej, rutinen att äta 

på Fontän fyller mycket större funktion än så. 
 

Ni hjälper mig, genom att servera mat varje dag, att mota bort ångesten och  
ensamheten t ex. 

 
Ni låter mig sitta tillsammans med andra och äta i en miljö full av gemenskap. Jag har 

någon att prata och skratta med medan jag äter.  
En annan sak som betyder mycket för mig är mångfalden av recept. En ny rätt  

nästan varje dag. Exotiska smaker från Afrika, Mexico och Småland.  
Och alltid sallad. Ofta från husets egen trädgård. 

Så också där hjälper ni mig; genom att servera näringsrika måltider. 
 

Ja gänget i köket åstadkommer mirakel varje dag. För mig. För många. 
 

Och det är viktigt för mig att ni vet detta, medan ni, kanske stressade och ugnsvarma, 
arbetar med att få ihop dagens måltid, att det inte är enkom mat ni ger oss.  

Ni ger oss gemenskap, glädje, gott mående och en mening med livet just den dagen. 
 

Så tack alla ni i köket, 
tack för att ni hjälper mig i min dagliga kamp  

att vara en hel människa. 

Lena H 
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MEDITATIONSRETREAT! 
Jåg hår vårit ivå g på  en veckås meditåtiöns-
retreåt i Sålå. Fö rstå helgen fick vi tillfå lligt vårå 
på  ett spå, Så tå Brunn, på  grund åv felbökning åv 
ånördnåren till retreåtet, sedån kunde vi å kå till 
gå rden då r retreåtet öch tystnåden å gde 
rum.  Så tå Brunn vår 
en tillfå llig lö sning, 
det vår rå tt trevligt 
då r, men fullkömlig 
tystnåd vår ömö jlig 
eftersöm det vår 
må ngå åndrå besö -
kåre då r på  semes-
ter.  Så  det fick bli lite 
semester fö r mig 
öckså  med båstu öch 
bubbelbåd öch       
reståurångbesö k.  

Jåg tyckte ått retreåt-
et bö rjåde på  ållvår 
på  sö ndåg eftermid-
dåg nå r vi å kte till 
den åvskildå gå rden, 
en bit utånfö r Sålå 
belå gen vid en fin 
skög öch sjö .  Det serverådes vegetårisk köst på     
retreåtet, göd måt, tre må ltider öm dågen, tå tt 
schemå med mycket meditåtiön öch å ven gå ende 
meditåtiön. Dettå å r vår det öckså  nå grå lektiön-
er Yin yögå på  schemåt. 

Jåg tycker ått min reså vårit givånde.                  
Meditåtiönsledåren vår fåntåstisk. Hån vår lugn 
öch sånsåd. Verktyg jåg få tt med mig hem å r ått 
inte fly frå n negåtivå kå nslör söm t ex rå dslå, 
å ngest öch skåm. Istå llet å ndrår jåg fö rhå llnings-
så tt till kå nslörnå, jåg vå lkömnår dem öch ger 

dem utrymme ått vårå då r. Jåg må rkte ått de inte 
å r så  fårligå nå r jåg vårit med dem ett tåg.  En  
ånnån viktig insikt blev tydlig fö r mig under 
retreåtet. Jåg å r vårken minå tånkår eller minå 
kå nslör. Jåg å r vittne öch möttågåre åv minå    

tånkår öch kå nslör. 
Tånkår öch kå nslör å r 
inget bestå ende.  Det å r 
en mentål könstruktiön 
söm fö rå ndrås med ti-
den.   Medvetåndet å r 
ålltid det såmmå öch 
finns ålltid då r öch hö r, 
ser, kå nner, småkår öch   
registrerår ållting. 

Jåg hår håft sö mnprö-
blem i stö rre delen åv 
mitt liv öch å tit sö mn-
medicin i tiö å r. Under 
min veckå på  retreåtet 
prövåde jåg ått vårå 
utån sö mnmedicin. Jåg 
fick rå det ått inte lå ggå    
fökus på  minå tånkår 
nå r jåg lå g i så ngen öch 

inte kunde sömnå, utån skulle istå llet lyssnå på  
kå nslån i kröppen öch fökuserå på  hur det      
kå ndes. Vilket jåg gjörde. Jåg vå lkömnåde      
kå nslån, nöteråde vår i kröppen den sått öch    
exåkt hur den kå ndes. Jåg inså g ått den vår inget 
ått vårå rå dd fö r.  Jåg söv skåpligt brå min veckå 
på  retreåtet vilket kå nns fåntåstiskt.  
 
Jåg kå nner mig höppfull efter ått hå kömmit hem 
öch jåg fö rstå r ått fö r ått utvecklås söm må nniskå 
krå vs det ått mö tå öch gå  igenöm små rtå. 

Kristian 

 
 

SEBASTIAN 40 ÅR 
 

Det finns en ”pojke” från Lund 
Som sliter och drar som en hund 

Vi hade inte haft en fontän utan dig 
Sebastian nu vill vi fyrtiotalt hylla dig 

Men det gör att du håller dig frisk och sund   
Text: Tony 
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”NERVIGT. DRÖMSKT. 
FÖRTROLLANDE.  
OCH LÅÅÅNGT.” 

 Onsdågen den 4 måj så g 
jåg generålrepetitiönen 
åv Pelleå s öch Me lisånde, 
på  Målmö  Operå.  
Librettöt å r skrivet åv 
Måurice Måeterlinck 
båseråt på  dennes  
skå despel Pelle ås et 
Me lisånde frå n 1893. 
Pelle ås öch Me lisånde 
å r Clåude Debussys 
endå öperå. 
 
Gölåud gå r vilse, nå r 
hån å r ute på  jåkt. Hån 
stö ter på  den grå tånde 
Me lisånde, söm hår 
tåppåt sin krönå i en 
brunn. Gölåud erbjuder 
sig ått hå mtå den. Me li-
sånde vill inte ått hån 
skå hå mtå krönån. Göl-
åud blir så  fö rtjust i 
den gå tfullå kvinnån ått 
hån bestå mmer sig fö r 
ått giftå sig med henne. 
Nå r Gölåud kömmer till 
slöttet ber hån sin hålv-
brör Pelleå s öm ett re-
kömmendåtiönsbrev 
till kung Arkel. Gölåud 
vill efter 6 må nåder till 
sjö ss å tervå ndå hem, 
med sin nyå hustru 
Me lisånde. En åv Pe lleås vå nner å r dö dligt sjuk öch 
Pe lleås lå mnår slöttet fö r ått hå lså på  vå nnen. Göl-
åud å r å nkling med en liten sön, Yniöld.  Kung Arkel 
hår redån bestå mt vem Gölåud skå giftå sig med, 
tröts det få r Gölåud giftå sig med den hån vill. 
Pelle ås måmmå Genevie ve, visår Me lisånde hennes 
nyå lånd. Det dystrå slöttet öch den dystrå pårken 
gö r henne nedstå md. Pelle ås leder Me lisånde till De 
blindås brunn. Våttnet i brunnen så gs gö rå blindå 
seende. Nå r de stå r vid brunnen ö ppnås Pelle ås öch 

Me lisåndes ö gön fö r 
våråndrå. Me lisånde tåppår 
vigselringen i brunnen. I 
såmmå ö gönblick söm ring-
en håmnår i brunnen råm-
lår Gölåud åv sin hå st öch 
skådår sig. Nå r  Me lisånde 
hjå lper Gölåud, upptå cker 
hån ått ringen såknås. 
Me lisånde så ger då  ått hön 
hår tåppåt ringen i en 
gröttå. Gölåud skickår ivå g 
Pelle ås öch Me lisånde fö r 
ått letå upp kå rlekspånten. 
Lö gnen skåpår pröblem 
mellån dem. Nå r Me lisånde 
kåmmår sitt lå ngå, gyllene 
hå r lå ter hön sin lå ngtån 
kömmå till uttryck i en 
så ng, vilket få r Pelle ås ått 
kömmå till henne. Gölåud 
kömmer på  dem nå r de å g-
når sig å t våråndrå. Pelle ås 
blir skrå md nå r Gölåud be-
rå ttår fö r hönöm öm dö den 
öch mö rkret. Gölåud fö r-
bjuder Pelle ås ått i förtså tt-
ningen umgå s med Me li-
sånde, eftersöm hön å r 
gråvid öch inte få r bli upp-
rö rd. 
  Yniöld, Gölåud sön, berå t-
tår fö r sin påppå ållt öm 
Pelle ås öch Me lisånde. Ar-

kel fö rsö ker trö stå Me lisånde öch fö rsö ker vårå en 
erså ttåre fö r hennes Pelle ås. Det gö r henne inte glå-
dåre till sinnes. Gölåud visår ö ppet sin svårtsjukå 
öch sin vrede, öch slå pår ivå g Me lisånde i hennes 
gyllene hå r. Nå r Yniöld å r ute öch leker vid brunnen 
hö r hån få ren kömmå. Plö tsligt tystnår få ren.      
Herden fö r få ren till slåkt i stå llet fö r till få llån. 
Yniöld dråbbås då  åv dö dså ngest. 
  Vid brunnen berå ttår Pelle ås öch Me lisånde fö r 
våndrå hur mycket de å lskår våråndrå.  

Pelléas and Mélisande by the well.       

Målad av Edmund Blair Leighton 

Pelléas och Mélisande 
Operå åv Clåude Debussy 
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Gölåud spiönerår på  dem öch hö r våd de 
så ger till våråndrå. Det blir fö r mycket fö r 
Gölåud söm mö rdår Pelle ås. Me lisånde  
fö der sitt bårn i fö rtid. Gölåud fö rsö ker 
fö rgå ves rå ttfå rdigå brödermördet. Fö r 
kung Arkel å r bårnet en gårånti fö r fåmil-
jens förtlevnåd öch fö r livets seger ö ver 
dö den. Me lisånde beklågår ått döttern 
må ste levå. Sjå lv dö r hön. 
Målmö öperåns fö restå llning åv Pelle ås öch 
Me lisånde å r en helt igenöm frånsk prö-
duktiön. Allå så ngåre öch helå prödukt-
iönsteåmet å r frå n Frånkrike. Målmö  öperåns örkes-
ter spelår under ledning åv Måxime Påscål. 
 Pelle ås öch Me lisånde å r inte en lå ttillgå nglig öperå. 
Operån å r ett triångeldråmå söm utspelår sig i så-
gåns vå rld. Under ytån vibrerår det åv gå tfullå sym-

böler öch suggestiv mystik. Fö restå llning-
en å r mer å n 3 timmår lå ng, inklusive 
påus. Jåg upplevde fö restå llningen lå ng, 
så rskilt åndrå åkten. Så ngårnå gjörde en 
mycket brå insåts. Den nervigå drö mskå 
stå mning söm finns i fö restå llningen, 
få ngås på  ett fint så tt. Scenögråfin på min-
ner en del öm Jöhn Båuers vå rld, likå fö r-
tröllånde söm kuslig. 
  

Claude Debussy, född 22 åugusti 1862 
dö d 25 mårs 1918, vår en frånsk kömpö-
sitö r söm årbetåde inöm genren impress-

iönistisk musik. 
 

Maurice Maeterlinck, född 29 åugusti 1862 död, 
6 måj 1949, vår en belgisk fö rfåttåre. Hån erhö ll Nö-
belpriset i litteråtur 1911. 

Gunnar Karlgren 

REPLIK! 
Tusen tack Gunnar! 
Fö r ått du fö rde mig in i sågåns 
vå rld öch gjörde det öbegripligå 
lite mer begripligt. Jåg vår på  
dennå öperå en törsdågskvå ll. 
Dågen håde vårit full åv åktivite-
ter öch mö ten, öch söm grå dde 
på  möset eller jördgubbårnå i 
tå rtån, hå mtåde jåg minå två  
trö ttå bårnbårn på  dågis. Jåg ån-
lå nde till Målmö öperån med ån-
dån i hålsen. Sjö nk ner i derås 
underbårå sålöng. Ridå n gick upp 
öch jåg sömnåde in så  skö nt i derås  

 
 
skö nå stölår. Våknåd till åv en 
hö gljudd månsrö st ”Gölåud”, så g 
fråmfö r mig en grö n öch trölsk 
scen. Jåg fö rstöd inte riktigt våd 
det håndlåde öm! Ridå . Påus. 
Akt två  å r full åv symbölik öch 
mystik. Min fö rstå else åv helå  
fö restå llningen å r minst sågt 
frågmenteråd. Så  å n en gå ng tåck 
Gunnår fö r ått du gjört det helå 
begripligt fö r mig öch kånske fö r 
de söm lå ser den hå r tidningen. 
 

Eva-Li 

NYTT SPECIALNUMMER! 

Nu drår stråx pres-
sårnå igå ng med 
vå rt nyå speciål-
nummer på  temåt: 
Vad är meningen 
med livet?  
Hår du egnå tånkår 
kring å mnet? Då  
kån dinå texter 
kömmå med i nå stå 
upplågå åv speciål-
numret. Köm in på  
redåktiönen så  
hjå lper vi dig. 

MISSAT FÖRRA SPECIAL-
NUMRET? 

Medlemmår i FOn-
tå nhuset skriver 
sinå berå ttelser 
kring vikten åv ett 
brå bemö tånde. 
Tidningen å r ett 
måste för männi-
skör söm på  ölikå 
så tt å r verksåmmå 
inöm psykvå rden.  
Skåffå genåst öm 
du inte lå st! 
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TILL  

CICKYS 
HÖRNA 

VÄLKOMMEN  

På  vå g till Lunds Föntå nhus fö r ått senåre fö ljå med 
till Målmö  Operå. Det skå vårå en rundvåndring då r. 
Just dennå dåg å r jåg åsfö rkyld. Hår vårit det i fem 
dågår. Jåg med minå tånkegå ngår å r så  rå dd ått kåt-
ternå skå bli fö rkyldå på  grund åv mig. Det finns ju 
kåttsnuvå öch jåg vet inte hur den ö verfö rs.    
                         
Buss 160 å r full åv fölk. Det å r vårmt i bussen. Det 
vår minsånn svålåre ute. Ingen luftkönditiönering. 
Det må rks på  må ngå så tt ått Skå netråfiken hår då ligt 
med pengår. Så  höppåde jåg sedvånligt åv vid Låså-
rettet öch gick in till Nörrå Kyrkögå rden. Tycker öm 
ått gå  den vå gen. 
Det å r så  fint då r 
inne. Nå r jåg ån-
lå nde till F-huset 
fick jåg vetå ått de 
skulle hå den lå b-
bigå rå tten flå sk-
pånnkåkå. Tötål 
pånik! Söm tur 
vår fånns det ån-
nåt i frysen ått 
vå rmå i 
micrövå gsugnen. 
Spenåtsöppå med 
kökt å gg.  Jåg 
skulle sedån med 
till Målmö  Operå. 
Det vår ett utflykts-
må l  med Evå Li 
med flerå. Så  vid ett 
vår det dågs ått drå 
ivå g. Jåg vår så  nyfi-
ken på  det innerstå 
på  Operån. Det fick 
vi verkligen se. En guide visåde öss runt öch pråtåde 
öm dess histöriå. Det vi fick upplevå å r det inte 
må ngå söm hår  gjört.  

 
Vi vår på  scenen. Oh wöw! Då r kå nde jåg mig hemmå. 
Att se en cellö på  nå rå hå ll fick mig nå stån ått bö rjå 
dreglå. Så  köm vi in i det innerstå. Perukmåkeriet, 
sminkning. Då r skå despelårnå blir åndrå kåråktå rer. 
Vi fick se skör öch scenklå der. A h det vår så  spå n-
nånde! Kå nde stårkt ått dettå vår plåtsen fö r mig. Att 
vårå ståtist eller vårå behjå lplig i åndrå sysslör söm 
hår med pjå ser ått gö rå. Att jöbbå då r uppe i nå gön 
åv kåssörnå eller reståurången å r inget fö r mig. Att 
vårå på  scen å r nummer ett. Det vår en upplevelse 
helt i min småk.  

 
Nu å r jåg i   
Degebergå öch 
skå sövå ö ver 
hös min vå -
ninnå Sånnå. 
Nå stå dåg 
å ker vi till Ki-
vik öch söver 
ö ver hös Sån-
nås pöjkvå n. 
Senåre den 
dågen å ker vi 
till Sånnås 
måmmå i 
Gislö v öch 
hjå lper henne 

med en del service-
sysslör. Det skå vårå 
en drågspelsmå sså 
då r lö rdåg öch sö n-
dåg.  Det lå r bli 
mycket fölk. Det å r 
en del söm å ter då r. 

Senåre på  kvå llen å r det må ngå söm dånsår. Det å r 
trevligt ått se på  dem. Drågspelsmusik å r inte ålls nå -
göt fö r mig. Mössigt! A r å ven i  Vrånårp. Söver ö ver 

Var på Malmö Pride och gick med i Paraden. Där var tusentals 
med människor. Träffade på några Lunda Fontänare. Jag står 
för färgerna rosa, lila och blått. Dessutom var det tre stycken 
Furrys där på Pride. Furrysar är de som känner som om de vore 
djur istället för människor. De klär ut sig som djur. Jag är delvis 
Furry. Känner starkt för vargar. Känner även att jag har nära 
släktskap med vargar.   
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då r med. Det å r trevligt ått trå ffå Sånnå, hennes mör 
öch hunden Zeldå. Bussresån dit öch hem å r så  våck-
er.  A ker genöm en del mindre byår.  
 
I veckan hade många åkt på läger i Lövestad. Jag och 
några stycken åkte upp dit ett par timmar. Sjön är så 
vacker att skåda. Hittade musselskal vid sandbanken. Ja. 
På Sand Banken kan man spara till en öken. Hö Hö! 
Hoppas ni skrattade nu. Solen kommer och går. Regnet 
lika så. Gråa moln och vita moln bråkar på himlen. Dock 
inga blixtar ännu.  
 
Jag åkte runt med buss i Lund en dag. Ett par timmar var 
jag bussande. Var en sväng till Nova och köpte en cam-
pingstol. Denna har jag med på mina långturer. Har 
dessutom fått tag på en sittvagn till extrapris på nätet. I 
den ska jag ha vatten, mat och annat som är bra att ha 
med.  
 
Har varit ute på en långtur till Torna Hällestad på den 
gamla före detta järnvägssträckan igen. Tycker väldigt 
mycket om att gå där. Har varit så långt som till Re-
vinge. På andra hållet kommer man till Staffanstorp. På 
det hållet har jag inte varit på länge för det är inte lika 
vackert att gå där. Har dessutom rest en del med buss. 
Till olika städer och byar. 

 

Var på utflykt till Naturhistoriska Museet och Tekniska 
museet med F-huset. Det var väldig lärorikt. Dock var 
det svårt att se de uppstoppade djuren, fiskarna i akva-
rium och de andra djuren i små utrymmen på Naturhi-
storiska Museet. Samtidigt var det intressant att se verk-
liga storlekar på de uppstoppade djuren som till exempel 
lejonet och giraffen. Jag var för övrigt inne i ubåten för 
första gången. Det blev kaffe och kaka efteråt.        
Smarrismarrigt. Inte i ubåten då, utan vi utanför, i ett 
kafé. Det var smumsigt med kaka.  
 
Var åter i Malmö för att gå på Malmöfestivalen.   
Drog in på lördagen med min kontaktperson. Det var 
mycket att kolla på. Jag åt indisk mat. Så gott det var. 
Var även inne på söndagen. Vi åkte spårvagn som kallas 
Museelinjen som går runt området vid Naturhistoriska 
Museet bort till biblioteket. Sedan gick vi ner mot Gus-
tav Adolfs Torg. Jag åt indisk mat igen. En riktig favvo 
som sagt. Köpte en kattväska. 
 
Kunde inte motstå. Köpte en Yoohoo mjukis på mark-
naden också. Så drog vi in till ett kafé och satte oss en 

stund. Då såg jag att det fanns en prylbutik mitt emot. 
Gick in där och kollade. Åh, åh, åh. De hade mjukisvar-
gar. Köpte en nyckelring och en lite större varg. Gick 

tillbaka till kaféet och drack lite mer av mitt kaffe. Satt 
en stund och drog in lite energi. Sedan tillbaka ut till 
vimlet på Malmöfestivalen. En svår situation för den 

som har torgskräck och social fobi. Samtidigt som det 
var en kul happening. Det händer inte mycket kul i mitt 
liv. Åkte pariserhjulet för att kolla utsikten. Det var 

högt. Det var läbbigt där uppe. Trots detta var det my-
sigt.  
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Man såg långt bort i horisonten.  Senare drog vi till 
Stortorget för att se Figaros bröllop, Operan ni vet. Kol-
lade dock inte hela. Inga sittplatser.  Det blev sent på 
söndagen. Var hemma ca 23.00. Jag som skulle upp ti-
digt på måndagen.  

Psykundersökning på Baravägen. De frågade mig saker. 
Gjorde lite tester. Dit igen på torsdagen 09.00 – 12.00. 
Fler tester skulle genomföras. Väntar med spänning på 
svaret. Måste ju för bövelen veta varför jag är som jag 
är. Jo visst skapas man av uppväxten och saker man går 
igenom i livet. Det är ju bara ett fragment i det hela ef-
tersom psykiska nedsättningar också sätter sina spår. Så 
plussar man ihop det hela och får ett passande resultat. 
Jo eh. Jag fick inte reda på så mycket om mina problem. 
De höll inne med en del info såg jag på dem. Får vänta 
tills jag träffar läkaren och får reda på sanningen via 
henne förhoppningsvis. Jag hade fått en tid till den 29 
augusti och det visade sig att hon hade fastnat i en bilkö 
på motorvägen. Jaha. Där gick man till Bvägen alldeles 
i onödan.  
 
Hade en del tid över då så jag gick till Panduro-butiken 
och köpte pärlor. När jag kollat klart där drog jag till 
New Delih Tandoori.  Åt buffé där igen. Himmelskt 
gott! Indiska himmelriket. 

Var på Kirtan med bl.a Jonas Bredford, Anna och Olof. 
Man sjunger indiska mantran och mediterar.  Sedan äter 
man av maten som alla tagit med sig. Man andas in my 
energi under tiden.  Efter maten hade vi dans och kon-
taktimprovisation. Jobbigt med mänsklig kontakt.  Att 
vara nära intill. Att ta på andra. Att andra rör vid ens 
kropp. Huh! Det är lättare att ha kroppskontakt med kat-
terna. Då händer inget läbbigt. Blir bara gosigt, tryggt 
och mysigt.  
 
Jag har tröttnat på att vara snäll och tillmötesgående.  
Har tröttnat på att hälsa för att det så skall vara. Har 
tröttnat på att spela glad. Har tröttnat på det mesta fak-
tiskt. Katterna som är mina barn är de enda som jag inte 
tröttnar på. Blir lite irriterad ibland på dem dock. Män-
niskor däremot retar ofta mig till stor vrede. Ja man kör 
inte med mig! Ni människor bör tänka på vad ni säger 
och hur ni säger det. Man blir sårad och förbannad. Det 
är tydligen inte alla som känner känslor. Var ni glada 
för det! Grrrrrr!!!  
 
 
Var åter på Baravägen för att träffa läkaren för hon 
skulle få resultaten angående testerna jag hade gjort. 
Problemet var att hon inte hade fått några resultat av de 
psykologer som utförde testet. Så jag kom i stort sätt i 
onödan i dag med.  Skulle få en ny tid för genomgång. 
Oboy så trött jag blir. Blir trött på förspilld tid. Tar så 
mycket energi från mig. Mitt psykiska tillstånd blir av-
slöjat i nästa nummer. Ni får vänta på den spännande 
upplösningen. Hö Hö! Jag måste avsluta för denna gång.  
 
Jag har barnasinnet kvar, kommer alltid att älska 
ballonger, det är färgerna, ballongutsläpp är härligt! 
 

Tjabba på er från Cicky, Kyama Lama och Fame 
Catador.   
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Håndledåre å r egentligen ett 
gånskå våckert örd. Fö r ått 
kunnå hå llå nå gön i hånden, 
krå vs det ått bå då gö r såmmå 
gest möt våråndrå med ö ppnå 
hå nder. Gesten med den 
ö ppnå håndflåtån i en hå ls-
ning vår frå n bö rjån i krigsti-
der ett tecken på  ått mån vår 
öbevå pnåd öch köm med fred-
ligå åvsikter, så rbår öch med 
tillit.  
Jåg hår få tt turen ått vårå 
håndledåre i Grö nå Fingrår. 
Jåg söm må nniskå med ållt 
mitt bågåge, min så rbårhet 
öch med min tillit hå ller jåg 
upp min ö ppnå hånd möt er.  
Våd å r psykisk öhå lså? Nå r 
ö vergå r en nörmål reåktiön  
på  en jå vlig livssituåtiön till  
ått bli ”psykisk öhå lså”? A r  
det nå r mån gå r vilse i sinå 
kå nslör öch ingen tår emöt en? 
A r det nå r mån å r fullstå ndigt ö ppen öch så rbår öch  
behö ver nå gön söm hå ller öm en, men nå r  nå gön 
istå llet kånske sviker eller lå mnår en ensåm i dennå 
utstrå cktå hånd?  
Fö r mig persönligen, nå r jåg kå mpåde söm mest, vår 
nåturen dennå utstrå cktå hånd tillsåmmåns med  
teråpi.   

Det söm vå xer öch lever öch 
dö r öch lever igen. Fö r mig hår 
det vårit ått ge liv, öch då  me-
når jåg inte nå r jåg blev 
måmmå till Oskår, utån genöm 
ått på  nå göt så tt kå nnå ått jåg 
å r en del åv nå göt stö rre, ått jåg 
å r en nåturlig del åv den sundå 
vå rlden. Den sundå vå rlden å r 
fö r mig det grö nå, mötsåtsen 
till stress, mötsåtsen till ått 
fåstnå i sinå tånkår, mötsåts till 
könflikter, rå dslå, å ngest, be-
töng öch neurös.  Den sundå 
vå rlden fö r mig å r ått hå llå ett 
frö  i min håndflåtå, å ven öm det 
dårrår, stöppå det i den svårtå 
jörden söm funnits hå r lå ngt 
innån mig, öch öåvsett åv hur 
jåg må r, öm jåg ger våtten öch 
ser till ått sölen kömmer å t, så  
kömmer det liv. Så  enkelt. Så  
geniåliskt.  
Att vårå en medskåpåre, ger 

styrkå, ger en kå nslå åv ått vårå en del åv dennå 
vå rld, ått vårå vå rdig (vå rl-dig?) ått vårå viktig.  
Så  hår det vårit fö r mig. Då rfö r å r det extrå fint ått få  
delå den. vå rlden med er. 
Vi mö ts i myllån,  

Jenny 

Nu skö rdår vi det vi så dde i vå rås. Skö rdetider inne-
bå r dels ått få  upp ållt öch dels vetå våd vi skå gö rå 
åv ållt! Våd vill kö ket ånvå ndå åv vå rå grö nsåker fö r 
ått lågå lunch åv? Skå vi gö rå chutney eller mårmelåd 
åv ållå plömmön – eller kånske bå då?  
De små  frilåndsgurkörnå syrår vi, å ven bö nörnå. 
Mjö lksyrepröcessen å r spå nnånde ått vårå med öm, 
öch det å r hå rligt ått vetå ått det å r supernyttigt. In-
lågdå rö dbetör å r gött, öch squåshmårmelåd! Vi fö r-
bereder fö r skö rdefesten i stådspårken i Lund söm 
gå r åv ståpeln 23-24 september, öch fö r vå r egen 
skö rdefest (öch 5-å rskålås!) hå r på  huset söm köm-
mer vårå den 12 öktöber. Allå å r vårmt vå lkömnå.  
Göd söppå öch stå mning kömmer finnås på  plåts. 

Perfekt tillfå lle fö r ållå söm å r nyfiknå på  våd vi gö r, 
eller de söm bårå vill tå en köpp kåffe.  
Dågårnå vårvås med söckerösånde bubblånde      
mårmelådkök i kå llårkö ket öch friskå hö stsöligå då-
går på  kölönilötternå. Skitigå blir vi öch svettigå 
iblånd. Plömmönen å r gödå direkt frå n trå det öch en 
möröt söm just drågits upp ur jörden öch snåbbt 
skö ljts åv småkår gödåre öch sö tåre å n ållå åndrå 
mörö tter du nå gönsin småkåt! Vi grå ver öm i lånden 
öch bö rjår så  små tt tå nkå på  våd söm påssår ått så  till 
vå ren, öch vår skå nyå jördgubbslåndet vårå nå stå 
å r? Vi bö rjår redån lå ngtå till nå stå sömmårs fö rstå 
jördgubbe. A h! 

Vi i Gröna Fingrar 

NY HANDLEDARE PÅ 
GRÖNA FINGRAR! 

SKITIGA BLIR VI 

Jenny iförd fotografens lysande keps 
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   DAGENS RÄTT BLIR ALDRIG   FEL MED MAGNUS I KÖKET.

Vem är du?  

 

Uppvå xt i Målmö . Bödde på  Nydålå i nå rheten åv Lå -
rårhö gskölån öch flyttåde sedån till Hö ö r. Det vår fö r 
tjugösex å r sedån. Minå fö rstå tre skölå r gick jåg i en 
liten skölå med endåst två  klåsser. Håde plåner på  
ått bli snickåre men å ndråde mig. Håmnåde istå llet 
på  nå göt söm hette Industriverket i ett pår må nåder. 
Efter det så  årbetåde jåg med ått så ttå ihöp på rmår. 
Jåg fick fåst tjå nst då r. På  lågret. Blev inöm kört lå-
gerchef. Och efter militå rtjå nsten inneså ljåre, då ref-
ter så ljåre på  få ltet. Efter dettå så  blev jåg delå gåre i 
ett fö retåg i Hö ö r öch flyttåde då  dit. Vi tillverkåde 
må tåre till ått må tå trycket åv ölikå slåg. Arbetåde 
med dettå i cå tölv å r. 

Sedån dråbbådes jåg åv pånikå ngest öch då  blev det 
jöbbigt ått fungerå söciålt. Slutåde med ått jåg inte 
ens kunde fikå tillsåmmåns med kunder eller årbets-
kåmråter. Stårtåde då  ett eget fö retåg inöm såmmå 
brånsch, men det fungeråde inte då  jåg blev mer öch 
mer åsöciål öch drög mig undån. Dettå gick å ven ut 
ö ver å ktenskåpet söm slutåde med skilsmå sså. Fö r-
löråde vå nner öch blev mer öch mer isöleråd. 
 
Hur kom du i kontakt med Fontänhuset? 
 
Viå ett ”miniföntå nhus” i Hö ö r söm heter Kiwi. Prö-
våde på  ått gå  på  Målmö  Föntå nhus. Trivdes inte så  
brå då r. Trå ffåde en kvinnå viå Kiwi. Efter ått det tög 
slut så  ville jåg inte vårå kvår då r. Sö kte mig då  till 
Lunds Föntå nhus. Trivs så  brå hå r. Det å r helt ökej 
ått hå en då lig dåg. Pånikå ngesten å r i princip nere 
på  nöll idåg, tåck våre gemenskåpen på  Föntå nhuset 
öch ått jåg slipper nyå söciålå köntåkter i årbetslivet. 
Hår ekönömisk erså ttning frå n Söciålfö rvåltningen. 
Tvingådes lå ggå ner mitt fö retåg fö r ått kunnå bevil-
jås ekönömiskt bistå nd. De hår inte stå llt nå grå kråv 
i gengå ld. Hår håft det så  i sex å r nu. Hår de senåste 
å ren håft köntåkt med psyk. O ppenvå rden i Eslö v. I 
hö st skå vi diskuterå mö jligheten ått få  sjukerså tt-
ning.  

 
Hur många barn har du? 
 
Två  stycken. En sön på  trettiö å r öch en dötter på  
tjugösex. Sönen bör i USA. Vi ”skåjpår” mycket. Hån 
brukår kömmå hem cå två  gå nger per å r. Hån hår 
tågit Måster i kinesiskå öch ekönömi. Min dötter bör 
i Lund. Hön å r utbildåd frisö r. Hön trivdes döck inte 
med dettå så  nu hå ller hön på  ått studerå till ö ver-
så ttåre. Dettå å r hå rdå studier. 
 
Har du något speciellt barndomsminne? 
 
Jåg öch en kömpis vår rå tt så  rymningsbenå gnå i sju-
å rså ldern. Minns speciellt en gå ng. Rymde vid fem-
tiden på  mörgönen. Vi tyckte efter ett tåg ått vi nög 
börde gå  hem. Vi vår så  nervö så fö r våd de skulle 
så gå nå r vi köm hem igen. Nå r vi vå l köm hem efter 
cirkå tre timmår så  söv ållå förtfårånde! Vi vår tre 
kömpisår söm brukåde rymmå öch hittå på  ölikå så-
ker. 
 

 

Magnus är en riktig klippa och sätter fin krydda 
på både maten och stämningen i köket. Visst är 
han lite Frasse i Tårtan om du nu är gammal nog 
att känna till denna svenska TV-klassiker!? 
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DAGENS RÄTT BLIR ALDRIG   FEL MED MAGNUS I KÖKET. 
Vad är det bästa med Fontänhuset? 
 
Att jöbbå i kö ket. Det kå nns meningsfullt. Det må ste 
gö rås vårje dåg öch helst till ållås belå tenhet.  Ge-
menskåpen å r öckså  vå ldigt betydelsefull. Det hår 

kömmit lite ny persönål nu men vi hår vårit ett gå ng 
söm kå nt våråndrå brå öch jöbbåt lå nge ihöp. Det å r 
viktigt ått trivås öch det gö r jåg. Persönkemin å r vik-
tig. Det hår blivit så  ått mån per åutömåtik tår ett 
visst ånsvår. Också  viktigt med ållt små pråt nå r mån 
lågår måten. Och ått vi delår på  ånsvåret i kö ket. Att 
det inte å r nå gön söm ”bössår”.  Kå nns öckså  viktigt 
ått lågå måt till så  må ngå persöner, ått kryddå rå tt å r 
öckså  en könst. Mån lå r sig mycket öm hur mån t ex 
lågår så ser öch få r till rå tt könsistens. Jåg hår lå rt 
mig mycket söm jåg hår nyttå åv öm jåg t ex vill 
bjudå hem lite vå nner på  middåg. Det å r utvecklånde 
ått årbetå i kö ket. 
 
Har du någon favoriträtt? 
 
Få rsrå tter! Kålöps å r öckså  en fåvörit. 

Favoritefterrätt? 
 
En göd glåss. Ex med krössåd chöklåd i eller med 
sylt. Råbårberpåj med våniljså s å r öckså  gött! 
 
Komponerar ni egna recept i köket? 
 
Oftå! Vi lå gger till eller drår ifrå n på  recepten. Vi im-
pröviserår öftå i kö ket. 
 
Vad är roligast i köket? 
 
Lågå måt å r röligåst men å ven ått serverå måten. Jåg 
tycker de flestå å r vå ldigt tåcksåmmå öch nö jdå 
 
Har ni någon gång misslyckats med någon mål-
tid? 
 
Vid ett tillfå lle hår vi brå nt vid en grytå. Blev i prin-
cip öå tlig. 
 
Hur planerar ni i köket? 
 
Fö r fyrå veckör fråmå t. Vi å r nå grå stycken söm 
hjå lps å t. Det å r hö g kvålitet på  rå vårörnå. Alltid 
svenskt kö tt t ex. Vi såmverkår ju å ven med ”Grö nå 
Fingrår”. Mycket åv grö nsåkernå å r frå n trå dgå rden/
kölönilötternå öch å ven i måten. Ekölögiskt. 
  
Skulle det vara bra med ett större kök? 
 
Det kå nns öftå trå ngt. Egentligen måx fyrå persöner 
söm skåll jöbbå i kö ket såmtidigt. Det skulle vårå rö-
ligt ått t ex kunnå bjudå på  påneråd spå ttå men det 
behö vs då  rejå lå stekbörd. 
 
Finns det något annat i Fontänhuset du skulle 
vara sugen på att testa? 
 
Kånske tidningsredåktiönen. Skrivå nå göt i tidning-
en. Nå göt de gjörde på  Målmö s Föntå nhus vår ått 
recenserå ölikå reståurånger, d v s prövå tå måten 
öch sedån betygså ttå dennå. Gåv öckså  uppslåg till 
nyå recept öch ide er till kö ket. 
 
 

Vägen till hjärtat går ju som bekant via magen. 
Därför är det lätt att älska denne kompetente 
gentleman vars favorit  definitivt är räkmackan. 
Här håller han upp några av ingredienserna. 
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Vad har du svårt för? 

 
Girighet. Visså skå bårå hå mer. Fö rmö gnå söm bårå 
vill hå mer öch inte delår med sig. Vill inte betålå fö r 
sig, till exempel skått öch liknånde. 
Synd ått det skå vårå så  svå rt ått vårå råk öch å rlig 
ångå ende psykisk öhå lså. Till exempel på  fester öch 
åndrå tillstå llningår. 
 

Vad skulle du göra om du vann en miljon? 
 
Jåg skulle kö på en villå i Lund, en Ferråri öch en hå f-
tig mötörbå t. Allå pengår söm blir ö ver skå jåg ge 
minå bårn.  Fö r jåg fö rutså tter ju ått miljönen å r i 
Eurö. Håhåhåhå!                                                                                                                                             
 
Intervjun är gjord av Maria O, Eva-Li och Malou 
 

En något yngre Magnus i en spännande bild 
med dramatiskt ljus och mörker. Är det 
månne månen vi skönjer i övre höger bild-
kant? Inga vampyrtänder i sikte dock... 

Magnus och hans syster har förmodligen väntat länge på att bli serverade (det händer aldrig oss på Fontänhuset) på 
något uteställe på 80-talet. Det verkar vara ett släktdrag med vita kläder. Kanske därför han gärna går i kockkläder. 
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Kan du överhuvudtaget se en enda bit 
som passar ihop med någon annan? 
Ett superbautapussel är ju en veritabel 
mardröm för de flesta. Men en formida-
bel njutning för Magnus och en stor 
passion. Han ääälskar pussel! 

Jodå, du läser rätt: 13 200 
(trettontusentvåhundra) svagt färgskif-
tande småbitar som alla nästan verkar 
passa ihop, men här krävs ett riktigt proffs 
som Magnus för att fixa det. Pussel är en 
väldigt rogivande sysselsättning. Ett pussel 
på bara 3 000 bitar kräver utrymme. Ett 
tips är att lyfta av en plan dörr och lägga 
den på köksbordet. EN bra lampa är också 
viktig. När du inte lägger pusselet kan du 
kanske  lägga dörren under sängen. 

Det är ett helt företag och puss-
lande att lägga ut alla kopierade 
bilder så att man ser helheten. 

Magnus kontrollmäter så att de inte 
ljuger om storleken. 

ETT PUSSLANDE FÖRETAG! 
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Under sömmåren hår det fråmfö rållt jöbbåts med ått 
styrå upp årbetet kring Arbetsintegrerånde Söciålt 
Fö retåg (ASF). Ritningår på  lökålen hår inhå mtåts 
frå n stådsbyggnådsköntöret på  kömmunen öch det 
hår gjörts en invå ndig ö versyn. Lökålen å r inte få r-
digstå lld men skå renöverås öch gö rås klår fö r ått vi 
i Lunds Föntå nhus skå kunnå drivå Cåfe /
kiöskverksåmhet då r öm cå 2 å r. 
 
I pröjekt Kristållen hår hö stterminen  stårtåts upp. 
Vi hår i dågslå get  endåst en deltågåre inöm lökål-
vå rden. Vi ö nskår Anjånå ållt gött fråmö ver öch vi 
tå nker på  dig hjå rtåt!! Iblånd blir såker inte söm mån 
ö nskår eller höppås. Iblånd få r mån tå en ömvå g in-
nån mån kömmer tillbåkå på  rå tt vå g. Iblånd få r mån 

kå mpå å nnu mer fö r ått kunnå slåppnå åv. 
Vi hår en deltågåre på  vå g 
in i kö ket. Vi ö nskår Möu-
råd vå lkömmen till Pröjekt 
Kristållen. Hån kömmer ått 
båkå brö d öch kåkör till-
såmmåns med Henrik II 
öch vårå behjå lplig i kåll-
kö ket tillsåmmåns med 
Påulå öch Mårie. 
Ytterligåre en persön å r i 
stårtgröpårnå fö r ått på -
bö rjå fö rtrå ningen. Vi skå 
trå ffås nå stå veckå öch   
diskuterå merå. 
 
Mönique kömmer under 
hö sten ått vårå mer i Fön-
tå nhuset öch årbetå ådmi-
nistråtivt öch hittå fler kåndidåter till pröjektet. A r 
ni intresseråde åv ått kömmå ut öch årbetstrå nå på  
Kristållen, hö r åv Er ! 
Besö k gå rnå hemsidån, www.pröjektkristållen.se 
öch lå s mer öm pröjektet öch hur vå gen vidåre gå r 
till. 
 

Höstliga hälsningar från Monique 
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TRÄNA MED OSS! 

Vi förtså tter med den gemensåmmå trå ningen på  Actic Hö gevåll.  
Vi hår full tillgå ng till gymmet öch mötiönssimmet. Håkå på ! 

 
Vi tränar på följande tider: 

 
Måndag, Tisdag & Torsdag kl 14–15.30    

Onsdag kl 17-fråmå t  Fredag kl 13.30–15 
 

Anslut dig till friskvå rdens SMS-grupp så  få r du ålltid dågsåktuell införmåtiön                                                 
öm vå r gemensåmmå  trå ning m m. Pråtå med Jöhån öch Målin fö r mer införmåtiön. 

 

HALLÅ DÄR SOFFLIGGARE! 
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 WOW! VILKA UTFLYKTER! 

Vi hade en fin båttur över vattnet till Ven. 

Foto: Jenny 

Trång fågelpark. God restaurangmat 

En grupp frå n Föntå nhuset å kte en våcker dåg till 

Få gelpårken i Helsingbörg. Fint vå der öch ållå håde 
hö gå fö rvå ntningår på  Få gelpårken. 

På  plåts fick vi egen tid ått gå  runt blånd völjå rer 
öch terrårier, med spindlår i. Det fånns öckså  åkvå-
rier öch stö rre låndlevånde djur. 

Mån gjörde sinå lå röspå n blånd Få gel Fisk öch 
mittemellån. Pårken gick vi igenöm vå ldigt snåbbt. 
Vå dret gjörde en snåbb vå xling till det så mre. 

Djuren håde det fö r trå ngt öch verkåde inte hå det 
så  brå. Avslutningen på  dågen vår lyckåd med ett 
fint reståurångbesö k i Helsingbörg. 

Kristoffer och Lotta 

Utflykt till Ven. En bild säger mer än tu-
sen ord. 

Skräckupplevelse på utedasset. 
 

Den 16/8 styrde 12 muntrå persöner kösån möt Sö derå sens 
nåtiönålpårk. Vi gjörde ett pröviåntstöpp på  McDönålds i 
Eslö v, under tiden bö rjåde regnet ått fållå öch stå mningen 
sjö nk i minibussen resp. bilen. Vi ånlå nde till nåtiönålpårken 
öch kö rde upp till Köppårhåtten fö r ått beskå då den fåntås-
tiskt vidstrå cktå utsikten ö ver det lö vskögspryddå låndskåp-
et. De entusiåstiskå Pöke mönjå gårnå i så llskåpet jågåde glått 
figurer under sinå påråplyer.  
Vi begåv öss till Nåckårpsdålen fö r grillning öch då  dö k sölen upp, så  vå lkömnåd den blev. Gunillå vår en 
klippå vid grillårnå öch det serverådes kö tt, söjåkörv öch pötåtissållåd. Irene fick en skrå ckupplevelse på  
utedåsset då r hön stöd ö gå möt ö gå med en spindel. Efter dennå dråmåtik åvslutåde vi utflykten med ått gå  
till den lillå öch ringförmåde Odensjö n med hö gå öch bråntå kånter runt ömkring. Då r fö rbereddes det infö r 
en kömmånde könsert så  det blev inte så  fridfullt söm vi höppåts på . En mån utruståd med mötörså g   
dundråde fråm i stråndkånten.                                                                                                                                                         
Det vår å ndå  röligt ått få  se dennå sjö  söm jåg hö rt så  mycket gött öm. 

Vänliga hälsningar Sara B 
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Tånglukt i Bjärred. Kaffekalas hos EvaLi. 
 

En hå rlig tisdåg i juli å kte ett gå ng på  10 persöner till 
Bjå rred på  utflykt. Sölen sken öch vi å kte i vå r mini-
buss plus en persönbil. Fö rst å kte vi ner till håvet. 
Lukten åv tå ng lå g tung.  
Efter det så  besö kte vi ett gålleri med våckrå åkvårel-
ler. Nå grå åv öss kö pte vykörtsstörå bilder ått skickå 
eller råmå in. Sedån å kte vi till en mycket speciell 
kyrkå då r Evå Li årbetåt. Den vår så  rustik öch våck-
er.  
Sedån vår det dågs ått besö kå Evå Li. Vilket hus!     
Vilken underbår öch sjå lfull inredning! Vi bjö ds på  
tå rtör, kåkör, drycker, gödis öch kåffe på  den under-
bårå veråndån. Det vår så å  trevligt! En mycket lyckåd 
dåg öch utflykt. 

Vid datorn;  
Maria O  

Foto: Eva Li. 

Blöta Borgeby bjöd på bullar och bamsiga 
byggnader! 
 
Den 12 juli tög vi bussen öch styrde nörrut möt 
våckrå Börgeby slött. Gunillå styrde kösån öch gå nget 
söm å kte vår, Mönique, Evå.O. Andre , Jenny, Zörån… 

Vi gick runt i slöttspårken öch tittåde på  byggnåder, 
vå xter öch våcker ömgivning. Vå dret vår åningen 
grå tt öch mulet. Vi fick en rejå l dusch nå r himlen 
ö ppnåde sig! Blö tå öch frusnå men nö jdå öch glådå 
lå mnåde vi Börgeby efter en gö´fikå med kånelbullår, 
kåffe öch våniljhjå rtån. 

Monique 

Den fantastiskt vackra strandpromenaden i Bjärred 
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Ljuvlig tripp till Stenshu-
vud och Simrishamn. 
 
En sölig tisdåg den 28 juni 
bår det ivå g på  utflykt till O s-
terlen. Vi vår ett gånskå stört 
gå ng söm gåv öss ivå g i mini-
bussen öch en persönbil. 
Fö rstå må let vår Stenshuvud. 
Vi bö rjåde med ått fikå vå rt 
medhåvdå kåffe/the` öch kå-
nelbullår. Sedån tög de flestå 
åv öss en rejå l prömenåd 
upp till töppen åv Stenshu-
vud. Vilken utsikt då r vår! 
Helt fåntåstisk! Efter det å kte 
vi vidåre till Simrishåmn öch 
en fö rbestå lld buffe` på  re-
ståurång Bö rje Olssöns skåf-
feri. Vilken fåntåstisk måt vi 

bjö ds på . Vi behö vde endåst 
betålå 30:- /p p. fö r dennå 
kulinåriskå lunch. På  törget 
håde de fö rså ljning åv klå der 
öch smycken. Nå grå åv öss 
fyndåde billigå byxör ålt. en 
klå nning. Vi kikåde å ven in 
på  Apötekårens trå dgå rd 
öch tittåde på  våckrå vå xter, 
krukör öch ånnåt fint till 
hem öch trå dgå rd.  Efter det 
vår det dågs ått vå ndå hemå t 
men vi tög öss tid till ått tå 
ytterligåre en kåffepåus. En 
helt ljuvlig dåg fick vi ållå. 
Stört tåck till Evå Li öch Gu-
nillå!         Vid datorn;  

Maria O och Karin S. 

Foto: Maria O. 

Hjortar, oxar, torsk, grisar, 
höns, kaniner och muffins i 
Torup. 
 
Vi vår ett gånskå stört gå ng 
söm en ljuvlig dåg i juli gåv öss 
ivå g, i minibussen plus en per-
sönbil, till Törup. Vi tög en prö-
menåd i den våckrå pårken 
runt slöttet. Vi så g så vå l få r 
söm hjörtår. Efter dettå å kte vi 
en bit till en nå rliggånde gölf-
reståurång öch å t dågens rå tt 
söm bestöd åv öxgrytå ålternå-
tivt en törskrå tt. Sållåds-

buffe´öch brö d ingick i priset. 
Oxgrytån vår underbårt göd. 
Sedån å kte vi till ett ståtårmu-
seum i nå rheten. Det vår in-
tressånt öch de håde å ven gri-
sår, hö ns öch kåniner söm vi 
kikåde på . I sölens sken dråck 
vi medhåvt kåffe öch muffins. 
Det vår underbårt vå der öch en 
mycket trevlig utflykt. 
 

Vid datorn; Maria O  

Foto: Maria O och Eva Li 
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Fantastisk dag på Katrinetorps Landeri och  
Emporias takplantering. 
 

Vi vår ett stört gå ng söm i mi-
nibuss öch en persönbil gåv 
sig ivå g i riktning möt Målmö . 
Vi bö rjåde med ått letå upp 
kö pcentret Empöriå i Hyllie, 
Målmö . Vi tög rulltråppör upp 
till tåket då r de håde en stör 
trå dgå rd. Och vilken utsikt 
sen! Utsikt ö ver nå stån helå 
Målmö ! 
Efter det å kte vi en kört 
strå ckå fö r ått kömmå till 

Kåtrinetörps Lånderi. Då r tög vi fråm vå r med-
håvdå kåffekörg öch dråck kåffe öch å t wiener-

brö d / kånelbullår. Det små-
kåde mycket gött! Sedån skulle 
vi tittå på  den störå trå dgå rden 
ålternåtivt gå  in i den lillå ån-
tikåffå ren. Precis då  ö ppnåde 
sig himlen så  vi fick tå skydd i 
den lillå åntikåffå ren öch sedån 
bår det hemå t. Vi håde en helt 
fåntåstisk dåg. 

Vid datorn, Maria O. 

Foto: Maria O och Tony. 

Upplysande utfärd till Uppåkra! 
 

Vi vår en grupp söm vår på  Uppå krå. 
Råkå vå gen sö derut frå n St:Lårs-pårken, breder en 
enörm jå rnå ldersböså ttning ut sig. Av dettå ömrå de 
å r cirkå 1% utgrå vt. Då  det inte skå ske nå gön prö-
jektering fö r böstå der hå r, å r lå mningårnå i stört 
sett skyddåde fö r fråmtiden! O verstå jördlågret å r 
ö delågt ur en årkeölögisk synvinkel. Lågret å r knå -
dåt åv plög öch hårv i generåtiöners generåtiöner. 
Då r hittås numer inget åv vå rde. Annårs å r ömrå det 
åv riksintresse. Mån kån t.ö.m. så gå ått Uppå krå å r 
vå rldsberö mt i helå O resundsregiönen, då r den in-
tår en så rstå llning. Lå ngt mer ömhuldåd å n Birkå i 
dennå låndså ndå.  
I fö re dettå Prå stgå rden gö mmes nu ett upplevelse-
centrum åv hö gstå kvålite  öch excellens! Det å r hå r 
mån kö per söuvenirer, bö cker öm plåtsens histöriå 
såmt fö rfriskningår. Lökålen å r öckså  försknings-

ståtiön med expertis på  plåts. Det å r hå r mån lö ser 
biljett till den eminentå, guidåde turen. Om mån hår 
ålldeles så rskild tur öch flåx, få r mån guiden Ulrikå, 
söm på  ett ålldeles så rskilt fråmstå ende så tt öch vis 
bjuder på  sinå rikå kunskåper! 
Fö r den söm vill vetå mer, hår fö reningen: ”Gåmlå 

Lund”, en å rsbök med temåt Uppå krå till fö rså ljning 
i museishöpen. Cirkåpris etthundrå riksdåler.  

     Kristoffer 

Utsikt från Emporias tak Två fönsterputsare hänger på utsidan på Emporia. 
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LASSE 60 ÅR! 

 
Om du letar efter rekreation när du är i Göteborg 
Upp på näckrosdammen Wasa-parken eller femmans torg 
Men skvallerbytta bing bong slickar alla skålar 
Ett tu tre är försäkringskassan där och trålar 
 

I september efter middan lägger man sig i allén  
Tuggar på ett äpple, gottar sig i solens sken 
Skvallerbytta bing bong sitter som på nålar 
Ett tu tre är Försäkringskassan där och trålar 
 

Miljonärerna och skattefifflarna går fria 
De fifflar aldrig bara för en tia 
Klasstillhörighet med förmildrande omständighet 
Hoppas slippa bidragsproblemet 
 

Kolla in dem du gillar 
De tjejer och killar 
Som sitter i samma båt 
Om du vill göra nåt åt 
 

Själva bidragsproblemet 
Bidragsproblemet 
Bidragsproblemet 
Bidragsproblemet 
 

Text till redan färdig musik: Jan 

Lasse Lasse liten 
Nu sitter du i skiten 
Nu när du 60 fylla’ 

Vi vill dig hjärtligt hylla 
En sak som jag tydligt skrivit 
Är att du riktigt gammal blivit 

Det är dags att plocka fram käppen 
Och att stoppa in snus under läppen 

 Du har varit tyst som en mussla 
Men vi har kunnat smussla  

Med blommor och presenter 
Nu placerar vi dig som en center 

I mitten är du riktigt käck 
Därför vill vi ge dig en fisk av bläck 
Precis som du har den åtta armar 

Så nu får du minst åtta kramar 
                                                                                

Text: Tony 

FÖRSÄKRINGSKASSAN TRÅLAR 
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MER FOLK TILL KÖKET, TACK! 
Nu bö rjår sömmåren lidå möt sitt slut. 
Såker öch ting bö rjår å tergå  till det  
nörmålå. Fölk å r tillbåkå frå n sinå     
ledigheter, så  nu ö kår pörtiönernå igen. 
Sömmåren i kö ket hår vårit relåtivt 
lugn, lite mindre fölk bå de i kö ket öch 
utånfö r. Det hår gå tt utmå rkt å ndå .  Nu 
ser vi fråm emöt skö rdefest öch 5 å rs 
jubileum. Då r kömmer det ått erbjudås 
Husets Skö rdegrytå till sjå lvköstnåd åv 
30 kr fö r medlemmår öch 40 kr fö r 
åndrå. Mårmelåd öch ånnåt gött köm-
mer ått så ljås. Vi i kö ket tycker ått det 
skulle vårå trevligt öm lite nyå ånsikten 
dö k in öch hjå lpte till i kö ket. Vi behö -
ver er ålltid. Ni behö ver bårå ge den tid 
ni tycker öch kå nner fö r. Allt uppskått-
tås! Köm gå rnå in med nyå ide er öch 
recept till öss.  
Tåck fö r öss i kö ket! 
 

Här kommer ett uppskattat recept!   
Italiensk kycklinggryta med ugnsbakade               
potatisklyftor   
 
Ingredienser till 4 portioner  
 600 g få rsk kycklinglå rfile  
1 msk smö r  
0.5 tsk flingsålt  
1 krm målen svårtpeppår  
0.5 msk vetemjö l  
1 dl vispgrå dde  
2 msk kycklingfönd  
2 msk vit bålsåmvinå ger  
3 dl våtten  
3 st klyftör vånlig vitlö k  
400 g tömåter  
0,5 st krukå få rsk båsilikå  
 
Ugnsbakade potatisklyftor  
600 g pötåtis  
0.5 dl ölivöljå   
2 krm flingsålt    
 
Till servering  
50 g ruccölåsållåd  
0.5 st gurkå  
0.5 dl ölivöljå  
0.5 dl bålsåmvinå ger  
1 krm flingsålt   
 

Gör så här:   
Värm ugnen till 250°.  Tvätta och skär 
potatisen i tunna klyftor. Lägg klyftorna i 
en ugnsfast form. Ringla över oljan och 
strö på saltet. Rör om. Baka i ugn i ca 20 
minuter. Rör om då och då.  Skär even-
tuellt kycklinglårfiléerna i mindre bitar. 
Hetta upp en panna med en rejäl klick 
smör och bryn kycklinglårfiléerna run-
tom. Salta och peppra. Strö över mjölet 
och rör om. Tillsätt grädde, fond, och 
balsamvinäger. Rör om och låt koka upp. 
Tillsätt vatten och låt sjuda i ca 10 minu-
ter.  Skala och hacka vitlöken. Dela     
tomaterna i bitar. Hetta upp en annan 
panna med smör och låt vitlök och      
tomat fräsa i några minuter på inte 
alltför hög värme och utan att vitlöken 

tar färg. Lägg över till pannan med kycklingen. Smaka 
av och strö över basilikabladen.  Skölj och arrangera 
ruccolasalladen med skalad och grovhackad gurka. 
Droppa över olivolja och balsamvinäger, salta.  Servera 
kycklinggrytan med potatisklyftorna och salladen.  
 

Malin 
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Bemö tåndedågen på  Lunds Föntå nhus håde 4 å m-
nen söm vi vålde ått tålå öm. 
1. Sexism 
2. Feminism 
3. Homofobi 
4. Främlingsfientlighet 
Vi håde bjudit in en pånel fö r ått diskuterå frå görnå 
med öch vi vår må ngå medlemmår söm dö k upp fö r 
ått lyssnå eller stå llå frå gör.  
Tyvå rr håde vi lite önt öm tid öch det blev bårå  

körtåre diskussiöner fö r ått vi skulle hinnå med 
såmtligå å mnen. Men jåg åntecknåde öch hår skri-
vit såmmån våd vi köm fråm till öch våd vi undråde 
ö ver under mö tet. Vi presenterår ånteckningårnå 
söm fö ljetöng i Föntå nblådet öch bö rjår med sex-
ism i det här numret. Vill du vetå mer öm desså äm-
nen, gå  då  gå rnå in på  RFSL:s hemsidå. 
Huset plånerår ått årbetå vidåre med frå görnå öm 
vå rderingår öch bemö tånde under hö sten.  
 

Bemötandedagen på Lunds Fontänhus 

DEL 1: SEXISM 

A r båkgrunden till sexism vå r kulturs stereötyper åv 
ölikå kö n?  
(Det blir en stereötyp nå r mån behåndlår en må nni-
skå utifrå n kö net sett. ) 
Diskriminering åv en kvinnå på  en årbetsplåts då r 
hön få r mindre betålt å n sin månligå köllegå fö r 
såmmå jöbb, å r ett exempel på  ått mån behåndlår 
nå gön utefter derås kö n. Hön få r mindre i inkömst 
fö r ått hön å r kvinnå. 
Bå de kvinnör öch må n i Sverige upplever sexism i 
sitt vårdågsliv, men kvinnör i stö rre gråd å n må n.  
  
Vi bemö ter må nniskör ölikå utefter derås kö n, t.ex. 
nå r du trå ffår en vå n söm få tt bårn så  frå går du 
(öftåst) fö rst vilket kö n bårnet hår fö r ått kunnå be-
mö tå det på  ”rå tt så tt”. Kunnå så gå ”A h vilken sö t  
liten flickå!” eller ”å h, vilken liten tuffing killen å r!”  
Sexism skåpår begrå nsningår eftersöm det så tter in 
persöner i två  ölikå fåck öch det å r svå rt ått kömmå 
ut frå n det fåcket sen. (Nå göt vi inöm HBTQA+ grup-

pen må rker åv tydligt. ) Det behö vs fler fåck i dågens 
såmhå lle! 
Sexism å r ått tå sig friheter möt en ånnån persön 
öch ått det då  öftå få r könsekvensen ått mån plåce-
rår in persönen i ett ånnåt fåck å n sin egen 
”tillhö righet” åv kö n, vilket gö r det lå ttåre ått se ner 
på  den åndre persönen.   
Eftersöm vi lever i ett påtriårkålt såmhå lle så  å r det 
öftåre kvinnån söm blir utsått fö r begrå nsningår i 
sitt liv.   
Fö r ått beårbetå sexismen i vå r kultur så  kån vi lå rå 
bårnen ått reflekterå. Ifrå gåså ttå öch funderå ö ver 
vårfö r det å r så  hå r?  
Mån kån ingripå öm nå gön skå mtår på  fel så tt öm 
nå gön, öch ått ifrå gåså ttå humörn i det så  kållåde 
skå mtet.   
 
Fortsättning följer i nästa nummer 

 
 Carolina 
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Hej och Hallå! 
Jåg heter Tinå öch bör i Eslö v. Jåg studerår på  Eslö vs 
Yrkeshö gskölå till behåndlingspedågög. Under ut-
bildningen ingå r nå göt söm heter LIA – Lå rånde I Ar-
bete. Då  få r mån mö jlighet ått se öch upplevå verk-
såmhet på  ölikå årbetsplåtser då r mån kånske skulle 
kunnå tå nkå sig ått årbetå nå r utbildningen å r 
klår.  Helå hö sten fråm till den 16 december kömmer 
jåg ått vårå hå r på  Föntå nhuset. A r tåcksåm öch vå l-
digt glåd ö ver ått jåg få r lå rå kå nnå er öch ingå  i er 
gemenskåp.  

Jåg hår fyrå bårn öch tre bårnbårn söm bör på  O lånd. 
Nå r jåg å r ledig å ker jåg dit öch hår det mysigt.  

Tycker öm ått håndårbetå, helst så  stickår jåg. Just nu 
stickår jåg en lilå hö sttrö jå. 

O nskår er ållå en fin hö st!            Tina 

Missa inte våra kultur-
träffar hösten 2016!! 

NYFIKEN PÅ!? 
Så  heter en ny spå nnånde kultursåtsning på  Lunds 
Föntå nhus. 

Vi hår bjudit in tre persöner i hö st söm vi å r nyfiknå 
på ! 

Vårje persön få r cå 30 minuter till sitt fö rfögånde fö r 
ått pråtå kring ett intressånt å mne. Efter det fikår vi 
tillsåmmåns medån vi stå ller frå gör.                           
Lå ter det spå nnånde? 

Fö rst ut å r ”Kryddån Petersön” – I Fri Förm. Törsdå-
gen den 13 öktöber kl. 14.00 - 15.30. I kå llåren. 

Nå stå tillfå lle blir den 10 növember då  vi få r mö jlig-
het ått lyssnå till sjukhusprå st Christinå Bergil. 
Såmmå tid öch plåts. 14.00 – 15.30 i kå llåren. 

Hö stens sistå Nyfiken på !? Blir vå r egen Pöppi Mölin 
söm berå ttår öm sin upplevelse frå n Vidårkliniken i 
Jå rnå, då r mån bedriver sjukvå rd öch rehåbilitering 
utifrå n åntröpösöfiskå metöder. Dåtum 8 december 
kl 14.00 - 15.30 i kå llåren. 

Allå å r hjå rtligt vå lkömnå! 

                                                   // Kulturgruppen 

 

 

Kulturaktiviteter i huset 
Pysselgruppen önsdågår kl. 14.00 – 18.00 

Ingå fö rkunskåper behö vs. Köntåktpersön: Jöhånnå 

Disco och danskväll förstå törsdågen i månåden 
kl. 17.00 – 19.00 med stårt 6 öktöber. Köm öch slå pp 
löss! Köntåktpersön: Ire ne 

Målning önsdågår kl. 17.00 – 18.30 Måteriål finns. 
Köntåktpersön: Lucy 

Bokcirkel sistå fredågen i vårje månåd med stårt 
30 september. Lå s vålfritt verk åv Kårin Böye så  dis-
kuterår vi tillsåmmåns. Köntåktpersön: Zörån  

Spelklubb önsdågår efter ördinårie verksåmhet 
cå 16.00 – 19.00 

Brädspel. Köntåktpersön: Cårölinå  

Dåtum fö r mö ten med husets kulturgrupp å r 3 nö-
vember öch 1 december kl. 14.00. Mö tenå å r ö ppnå 
fö r ållå intresseråde. 

ÖPPET HUS med SKÖRDEFEST och 5 ÅRS JUBI-
LEUM! 12 öktöber kl. 13.00 – 18.00 

VÄLKOMNA! 

Bökå in Halloweenfest söm hå lls i huset 4 növember. 
Tid öch ö vrig införmåtiön kömmer senåre. 

Kulturgruppen önskar alla en härlig och spännande kultur-
höst!  
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BOSSE GÅR I PENSION! 

 

 

 

LUNDS  
FONTÄNHUS 

ÖNSKAR BOSSE  
EN SKÖN OCH 
INNEHÅLLSRIK 

PENSION! 

Text av Tony 

Bosse ska nu ägna sig åt sin Golf 
Han slår ut någon gång vid klockan tolv 
För nu kan han ligga lite längre i sängen 
Innan han hoppar i bilen ut till ängen 
Som ni förstår menar vi inte bilen Golf 

Det finns en gubbe i Helsingborg 
Som nu lämnar oss i stor sorg 
Bosse har hållit i femkampen på Gröningen 
Men nu ska han ligga och lata sig på bingen 
Eller så hittar vi honom körandes runt ett torg 

 
 

,    
  

  
 

Det går ut på att repetitivt rita olika 
mönster. Varje mönster har fått ett 
namn. Efter ett tag lär man sig olika 
mönster och således är det inte ett ri-
tande som kräver så mycket tanke-
verksamhet. 
  
Enkel manual 
  

1. Rita en form 
2. Dela formen i olika fält. 
3. Rita en ”tangle” i varje fält 

RITA DIG LUGN ! Så Här Gör Du: 

Kom igång med zentangle! 
Workshops på fontänhuset med Sebastian 
kl 11:30 till 12:00 (7/10, 14/10 och 21/10) 

MINDFULNESS 

Om du sitter i hissen så 
kommer någon om en 
timme eller en dag eller  
en vecka. Kanske??? 
Bild från hissen.  

Eva Li överlämnar 
blommor till Bosse. Som 
ni ser vill inte Bosse 
släppa taget om jobbet. 

Tony läste upp ett par 
limerickar som han 
skrivit, sen tar Bosse emot 
texten av Tony. 
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Intervju med dammbyggare Sebastian 
 

 
Hur fick du idén till att bygga en damm? 

Jåg tå nkte ått det 
kunde vårå kul 
ått hå en föntå n 
eftersöm vi jju 
heter Föntå nhu-
set. 
Kömmer mån 
söm ny till ett 
Föntå nhus kån  
mån undrå vår 
föntå nen å r? Så  
vår det sömmår, 

dvs söligt öch skö nt öch då  blev det ett givånde söm-
mårpröjekt. Pörlånde våttenljud hår en hå lsöfrå m-
jånde effekt, det å r vetenskåpligt bevisåt! Få gelkvit-
ter kömmer på  kö pet  
eftersöm våttenkå llån drår till sig få glår. 
 

Hur började arbetet med dammen? 
Vi bildåde en årbetsgrupp med mig Sebåstiån öch 
Svånte med visiönen öm en rehåbiliterånde trå dgå rd. 
Störå  visiöner lå sig så  små ningöm på  en lågöm nivå , 
men nu hår vi få tt böllen i rullning öch jåg höppås på  
fler engågemång fö r visiönen. Arbetet stårtåde med 
ett Göögle dökument på  nå tet, så  ållå kunde fö ljå år-
betet öch lå så minnesånteckningår frå n mö ten. Vi 

gjörde rese-
årch fö r hur 
det skulle 
byggås söm 
fö rstå steg. 
 

Hur har det 
finansierats? 
Vi fick en måx 
budget på  
5000 krönör 
frå n huset, 

men så  mycket behö vdes inte.  Lunds Grusterminål 
AB skå nkte stenårnå. Arbetskråften hår vårit med-
lemmårnå. 
 

Har det varit svårt att utföra arbetet? 
Med resultåtet i hånd hår det vårit lå tt, men vå gen dit 
inte ålls så  lå tt.  Nu vet vi ått vi kån öm vi vill öch hår 
tå låmöd. Dåmmen med föntå n skå invigås öffentligt 
vid skö rdefesten i såmbånd med vå rt 5-å rsjubileum 
den 12 öktöber.  Hjå rtligt vå lkömmen, vi ses :) 

 
Intervjun är gjord av Pernilla och Tina 

 

Vattenväxter 
Jåpånskt blödgrå s – Imperata cylindriva ”Red Bårön” 
Blömvåss – Butomus umbellatus  
Skåvfrå ken – Equisetum hyemale 
Kåbblekå – Caltha palustris 
 

Växter runtomkring 
Töfså xing – Koeleria Glauca 
Bergbåmbu – Fargesia Murieliae bimbo 
Elefåntgrå s -  Elephanti herba 
 

Recept på damm: 
1. Grå v gröp 
2. Ner med plåstförmen 
3. Grå v runtömkring öch fyll med stenmjö l 
4. Så tt kullerstenår i stenmjö let   
5. Plånterå vå xter 
6. I med våtten, pump, filter öch låmpå i dåmmen. 

 

HURRA! EGEN DAMM MED FONTÄN! 

       Njut av det rogi-
vande porlet och 
vissheten om att 
småfåglarna älskar  
möjligheten att 
dricka och tvätta sig 
i dammen. 
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20/9 
Nätverksträff: våd hår jåg för visiön 
infö r hö sten? Att skåpå en brå termin! 
Smårtå må l! Vi jöbbår könkret med ått 
så ttå må l. Klipp, klistrå, funderå 

Helgå öch Måtildå 

27/9 
Nätverksträff: Läså, skrivå, minnås!  
Studieverkståd med Evå 

Evå Anderssön, 
studieverkståden, LU 

4/10 
Workshop: kreåtivt skrivånde! Vi 
trå ffås öch gö r skrivö vningår öch testår 
skrivånde - mödeller. Tillsåmmåns! 

Helgå öch Måtildå 

11/10 
Nätverksträff: en 
intröduktiön till mindfulness 
 

Birnå Gudmunsdöttir 
Psyköteråpeut öch 
Mindfulness-instruktö r 

18/10 
Workshop: Mindfulness 
pråktiskå verktyg i vårdågen 

Helgå 

25/10  
Att fo rebygga utbra ndhet 
öch ått hittå vå går tillbåkå 

Sånnå Lilie, fö rfåttåren till böken 
“Brinntid" 

1/11 
Egna berättelser. Att studerå/årbetå 
med psykisk öhå lså. Vi lyssnår på  nå grå 
ölikå berå ttelser öch såmtålår tillsåm-
måns. 

Hjå rnkölls Ambåssådö r! 

8/11 
Att va lja uppsatsa mne öch ått  
genömfö rå en uppsåts. (in English) 

Lådåeå Rylånder, långuåge educåtör 
fröm Acådemic Suppört 
Centre 

15/11 
Workshop: tå med eget måteriål, vi 
årbetår med CV, ö vår intervju i  
grupper m.m. 

Mönique Dråker.  
Pröjektledåre Kristållen 

22/11 
Prokrastinering! Olöf Såmuelssön. Kuråtör.  

Studenthå lsån, Målmö  

29/11  
Självmedkänsla (in English) Ulrikå Linse Strö mlånd  Psykölög 

Studenthå lsån, Lund. 

6/12 
Workshop: Självkänslå Helgå öch Måtildå 

13/12 
Luciafika och avslutning ALLA! 

Nätverksträffar / grupphandledningar. 

Lunds Fontänhus studieenhet EN VÄG FRAMÅT  
vänder sig till studerande som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa… 
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6/10 
Tour de Lund! 
Guidad vandring i Lund. 
(Mer information 
kommer) 

12/10 
Skördefest och 5-årsfest 
på Lunds Fontänhus! (kl.13-18) 

26/10 
Lär dig metoden Bullet 
Journal med Max, Jamie 
och Met! 
(kl. 16-17) 

3/11 
Konsert på Malmö Live! 
(Mer information 
kommer) 
 

24/11 
Världskafé! Där 
vi diskuterar ämnet 
mångkultur över en fika! 
(kl. 14-16) 

7/12 
Open Mic! Här har du 
din möjlighet att dela 
med dig av ett stycke 
egen text, poesi, komedi, 
musik, eller en bit av 
någon text eller konst 
som inspirerat dig. 
(kl. 16-19) 

13/12 
Filmkväll. Vi kommer att 
visa filmen 
Boyhood och bjuder på 
snacks. Häng med oss på 
en kul kväll! 
(kl. 16-18) 

SOCIALA AKTIVITETER! 

Håll utkik i SMS-grupp, mail och på hemsidan efter fler sociala aktiviteter och detal-
jer kring upplägg! Öppet för alla studenter och unga vuxna på Fontänhuset. 
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Öppettider: måndåg, tisdåg öch törsdåg 9-16, önsdåg  
9-19, fredåg 9-15. öch sö ndåg 11-14. Lö rdåg stå ngt.   
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund    
Tel: 046-12 01 95                         
E-post: infö@lundsföntånhus.se      
Hemsida: www.lundsföntånhus.se    
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

Lunds Fontänhus 

Och här är 
alla våra 
Fontänhus  
i Sverige: 
 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  

 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
pån.wördpress.cöm 

         
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 
 
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 
Bengt Axförs      Arne Böjessön (ördf.)     Kerstin Hedelin     Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.)     Måritå Swå rd,     Gert Birgersby 
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SPONSORER 
Craafordska stiftelsen 

Johanniterorden i Sverige 

Råby Räddningsinstitut 
Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls  
Rotary 
Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Finsam 

Emmaus Lund 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  Gunnel 
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita Ar-
noldi, Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    

Föntå nhusets verksåmhet genöm  

ått bli stö dmedlem i Föntå nhusets 

vå nner. Då  få r du/fö retåget vårje 

nummer åv vå r medlemstidning, 

Fontänbladet, söm ges ut med 6-10 

nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 

”Fontänhusets vänner i Lund” 

samt ditt/företagets namn och 

adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Autögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

 
 

Omslagets baksida:  
Illustration av Anna 
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