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Det har varit en sjusärdeles skitvinter.
Eländes elände i den stora världen.
Vedervärdigt väder, mörkt och kallt härhemma.
Flunsor och förkylningar, lidande och leda från måndag till fredag.
Men hallå, det finns ljus i tunneln. Och det är inte ett mötande tåg.
Det är den värdefulla feedback vi i huset får av alla våra praktikanter.
Det är Lenas lysande förmåga att gestalta sin upplevelser i sin spalt.
Och Cickys kärleksfulla vardagsskildringar och Gunnar K:s operarecensioner.
Och Malous vansinnigt intressanta djupintervjuer mitt i tidningen.
Det är Maria O:s vackra texter kring hur Fontänhuset förändrat hennes tillvaro.
Och Tonys underbara krönikor och Lisbeths unika glädjespridande.
Och Carolinas knivskarpa recensioner och A-C:s upplysande info. Och våra eminenta illustratörer, fotografer och poeter. Och alla gästskribenter, ingen glömd.
Sedan är det ju alla inspirerande enheter. Ta bara Gröna Fingrars goa gäng som
skänker huset läckra grönsaker och hög stämning.
Och Kristallenprojektet med Monique som ger arbetsmöjligheter för så många.
För att inte tala om alla i köket som serverar superba luncher dag efter dag.
Och så det viktiga studentprojektet som äntligen blivit en verklig enhet, där Anna,
Helga och Mathilda gör en makalös insats.
Och Johan och Malin med sitt generösa träningserbjudande för alla medlemmar.
Och vårt nyinredda café och reception som funkar exemplariskt tack vare Johan,
Markus och alla andra som rycker in och hjälper till.
Och så alla uppmärksammade födelsedagar och helger man slipper fira ensam.
Så visst finns det mycket ljus att glädjas över trots allt.
Och så är ju vårsolen här alldeles om hörnet.
Men mest värmer det i hjärtat att få vara del av denna starka gemenskap.
Läs och njut.
Redåktiönen tåckår Töny, Evå-Li, Cårölinne, Töny, Lenå
H, Cicky, Gunnår K, Lisbeth, Feliciå, Tinå, Zörån, Måttiås
B, Målöu, A-C, Cårölinå, Annå, Helgå , Målin, Måriå O, Mikåel, vårå hårligå pråktikånter, enheternå öch ållå åndrå
fenömenålå persöner söm deltågit i fråmtågåndet åv
dennå eminentå tidning.
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trådgård i centrålå Lund. Den unikå
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VÅR BÄSTA VECKA

EVER!

Tre begåvade unga damer som självklart klarar tentorna

Når vi först ånlånde vår det med en blåndåd
kånslå åv nervösitet öch nyfikenhet. Ingen åv öss
visste till 100 % våd föntånhuset vår verksåmt
inöm eller någöt öm dess vårderingår. Men så fört
vi steg in genöm dörren blev vi ömringåde åv
vårme öch vålkömnånde. Det vår en pösitiv överråskning ått ståmningen vår så fåmiljår öch ått ni
bjöd in öss i gemenskåpen.
På grund åv ått vi hår fått friå tyglår så hår vi kunnåt deltå i ållå enheter. Under veckån hår vi fått en
våldigt brå helhetsbild åv hur verksåmheten fungerår. Ni hår lårt öss hur mån kån demölerå en
tydlig hierårki inöm en örgånisåtiön öch ått ållå
röster får hörås. Vi hår impöneråts åv den drivkråft söm finns hår, med tånke på den körtå tid

söm verksåmheten vårit i drift.
Det finns en könstruktiv kråft blånd ållå ånstålldå
öch medlemmårnå, en kråft vi inte hår stött på
förut. Ni delgåv erå erfårenheter kring bemötånde
öch ånnåt, vilket vårit lårörikt öch givånde för vår
fråmtid söm söciönömer (öm vi klårår juridiktentörnå).
Så åvslutningsvis vill vi bårå sågå stört tåck till er
ållå för ert vårmå möttågånde, er hjålpsåmhet öch
öppenhet. Vi hår lårt öss ötröligt mycket söm vi
kömmer ått bårå med öss.
Kråm från Pråktikånternå
P.S Till Mågnus, höppås vi gjörde någön nyttå i
köket.
Anna, Kim, Sofie
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Lena funderar
på bOkSTavSkoMBInaTioNEr och ALLT allt AllT
Jag stiger på bussen. Och vet att de närmaste 20 minuterna kommer att bli
skakiga, jagade, ångestfyllda och sorgsna.
För det är så varje dag. Varje vardag då jag åker till Fontänhuset.
Det börjar redan när jag stiger på. Jag scannar snabbt av om det finns någon
ledig plats där jag kan sitta. Flera olika variabler måste tas hänsyn till.
Såsom om jag får plats på sätet då jag är tjock. Är det på sätet bredvid någon
som skulle kunna vara ett hot för mig? En man. För de måste alltid betraktas
som ett hot. Med sitt manspreading som gör det omöjligt att slippa kroppskontakt t ex. Någon som verkar arg på mig? Är det ett rent säte där jag just ska
sätta mig eller har det suttit någon och kissat på sig där? Där jag ska sitta.
Sådant har jag ju sett tyvärr. Och ger mig ännu en anledning att vara alert
och beredd på allt.
Helst av allt vill jag sitta ensam, nära utgången.
Så när jag stiger på scannar jag alltså blixtsnabbt av var jag kan sitta och uppfylls inte de kriterier jag har, ja då står jag hela vägen. Men oftast hittar jag en
plats som duger större delen av resan. Eller så flyttar jag runt bland alla säten
alltmedan resan fortgår och människor stiger av och på. Ok, nu sitter jag ner.
Då startar den jagade och ångestfyllda delen av åkturen. Den som gör mig
nästan galen pga sitt tempo, 190 km/h och att allt utspelar sig inuti min hjärna.
Jag tittar mig omkring i bussen, gör mig redo på alla sätt jag kan för att snabbt
kunna fly från situationen. Samt hur jag ska kunna hjälpa någon som blir behandlad illa på bussen.
Jag tittar ut genom fönstret. Läser alla skyltar. Verkligen ALLA skyltar.
Tävlar med mig själv om att kunna läsa alla jag åker förbi.
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Förlorar alltid.
Tittar på alla människor, scannar av dem som hot eller icke-hot. Inte bara för
mig utan för alla som sitter på min buss.
Tittar på all mötande trafik; bussar och andra fordon. Registrerar hur chaufförerna ser ut. Vilka registreringsnummer de olika fordonen har. Hur många
som sitter i bilarna, hur instrumentbrädan ser ut, och växelspakarna. Finns
det några djur i bilarna? Är de isåfall väl omhändertagna eller lider de? Någon står vid nästa hållplats. Kommer bussen stanna eller missa den presumtiva passageraren? Tänk om busschauffören är full, jag registrerar alla hens
rörelser. Lite vinglig? Lite för kort bromssträcka? Åh titta solen lyser in genom
bussfönstret. Jag får vårkänslor. Tänker tillbaka på förra våren. Eller våren för
15 år sedan? Allt jag gjorde fel. Allt som jag skäms för.
En hund är kopplad och står precis utanför bussfönstret där jag sitter. Jag ser
hans långa klor på tassarna. Är de inte för långa? Är det en vanskött hund?
En ny passagerare banar sin väg genom bussen. Slår till mig rejält i sidan när
han går förbi. Det bränner till på armen. Ingen ursäkt. Jag känner mig osynlig.
En tjock kropp som jag vet att jag har men ändå en osynlig människa. För
vissa.
HUI 276 svart Saab. Det är halt ute. Tänk om vi krockar? Instrumentbrädan
är av trä. Eller trälik plast? Jag andas snabbt. Tänk om jag dör nu? I en hjärtattack? Hur länge ska jag stanna på Fontän idag? Åh solen lyser in i bussen
igen.
Det snurrar på, snabbare och snabbare.
Jag är nästan gråtfärdig nu men jag förmår inte att stänga av. Jag registrerar
allt, precis allt som händer runt omkring mig och utanför bussen. Plus lite till.
Min hjärna går på högvarv.
Så fortgår min bussresa. Till Fontän. Den platsen där jag kan vara mig själv.
Där jag inte behöver scanna och registrera. I alla fall inte lika mycket. Eller
lika ofta.
De timmarna är så värdefulla för mig. Och livsviktiga.
Efter lunchen går jag till busshållplatsen igen. Nu för att åka hem.
Och allt startar igen. Som varje ny dag.
ALLT startar igen.
Lena H
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VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS
HÖRNA

Jåg måste erkånnå en såk söm de flestå åv er bårå kömmer tyckå år löjlig. Min sörg över Röbin Williåms börtgång gör ånnu önt. Det år över ett år sedån. Jåg kånde
inte hönöm persönligen. Andå sitter jåg öch störgråter
når jåg ser håns filmer. Hån vår, jå ar min fåvöritskådespelåre. Hån gjörde så mycket för ått görå dennå vårld till
en båttre plåts. Hån kunde mer ån bårå ågerå på film.
Jåg råkår vårå en kånslig persön söm blir lått ledsen öch
upprörd. Ar nu inne i en superdeppig periöd. Angest
kömmer öch går. Tår så på min energi. Mitt psykiskå hålsötillstånd vårierår våldigt. Att kåmpå ensåm år ett gissel.
Men jå så år det i mitt liv.
Hår blivit inbjuden till Sånnå öch hennes måmmå. Jåg skå
vårå med på Julmårknåden söm hålls på Gislövs Stjårnå.
Det år någrå år sedån jåg tråffåde Sånnå öch måmmån.

Sitter ålltså på buss möt Sjöbö. Skå bytå dår till
Simrishåmn. Blir håmtåd dår senåre. Det visåde
sig ått jåg fick vårå med på ett hörn på Julmårknåden. Jåg köpte lite såker dår. Fick en del öckså.
Det vår ett dånsbånd söm spelåde på kvållen.
Micke Frånzens. Det köm tyvårr inte så mycket
fölk tåck våre störmen Helgå ”nått”. Hö Hö! Det
vår inte mycket fölk på mårknåden heller. Senåre möt eftermiddågen så tråffåde jåg Seldå.
Den våldigt finå dålmåtinertiken. Vi gösåde lite.
Umgicks lite med Sånnås måmmå Siv. Vi sått öch
pråtåde lite på köntöret. Sånnå köm in, såde ått
det fånns måt. Vi gick ut till reståurången för ått
åtå en bit måt. Vi pråtåde öm ditt öch dått. Om
minnen öch drömmår. Om drömmår söm gått i
krås.
Julfirånde enligt tråditiön på F-huset. Efter det
drög jåg ner till Kulturreståurången öch åt gråtis julmåt dår. Det vår rått trevligt. Sått en stund.
Sedån skulle jåg gå möt centrålståtiönen öch tå
bussen hem. Klöckörnå i Dömkyrkån börjåde
ringå. Såg ått fölk drög sig dit. Det blev jåg
tvungen ått köllå. Det skulle vårå bönemåsså. En
julgudstjånst. Jåg gick in öch såtte mig. Tid ått
köpplå åv. Tid ått styrkå sjålen. Pråsten pråtåde
öm Jesus. Vi sjöng våckrå psålmer. Visså psålmer
sjöng en ånglåkör. Efter gudstjånsten gick jåg
bört möt centrålståtiönen. Våntåde på bussen till
hemmet. En julåftön dår tömten köm med tönfisk till kåtternå.
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Den 11 jånuåri åvled en åv minå störå fåvöriter.
Nåmligen Dåvid Böwie. Det köm söm en chöck. Visste
inte ens öm ått hån vår sjuk. Hån dög i cåncer. Cån
yöu heår me Måjör Töm? Cån yöu heår me Står Mån?
Kån du hörå mig Måjör Töm? Kån du hörå mig Står
Mån? Vi ses i himlen! Hån fyllde år den 8 jånuåri.
Stenböck söm jåg. Den 16 jånuåri fyllde jåg 56 år.
Kånner mig mycket yngre. Jåg firådes på F-huset den
15 med chöklådtårtå. Tåck Mårkus! Du börde bli könditör. Dåtå-Måttiås firådes öckså.

Förkylningen från helvetet plågår mig. Måste tå det
försiktigt för ått inte förvårrå den.
Jåg år mest tyst. Når jåg vål såger någöt år det ingen
söm hör mig. Hållå! Finns jåg? Megå fån. Ett spån på
ett lån. En helg med en ålg. Kristållglitter öch fågel
kvitter. Månådens söl skiner idåg.

Puss puss fest på fredågen vår det på F-huset. Discödåns med trevlig musik. Allå Hjårtånsdåg på söndågen den 14 februåri. En högtid för de söm år kårå. Jåg
På lördågen vår jåg med min köntåktpersön på
får pusså Kyåmå öch Fåme istållet eftersöm jåg inte
Målmö Operå. Vi skulle se Eugen Onegin. Två timmår hår någön ått hållå åv.
innån förestållningen serverådes det Föåjemiddåg.
Två råtters med vin. Göd måt fåst lite vål lite. Det vår Alskår dig Kyåmå Låmå öch Fåme Cåtådör. Ni år ånlyxigt ått sittå dår. Låtsådes ått jåg vår en kåndis söm ledningen till ått jåg kåmpår.
firåde slåppet åv debut cd:n Beåutyful Mind tillsåmmåns med min ågent.
Det vår min köntåktpersön jåg vår ute med. Jåg
håde fått en höstå från helvetet. Det visåde sig snårt
ått hön öckså håde fått såmmå virus. Vi höståde i
kåpp. Bårå vi två. Operån vår våcker öch musiken
åv Tjåjkövskij underbår. I påusen fick vi kåffe öch
kåkå. Dettå ingick i Föåjemiddågsbiljetten. Det vår
en helkvåll i mitt tycke.
Jåg hår vårit hemmå cå en veckå för ått låddå minå
båtterier. Hår gjört minå såker. Grejer jåg håller på
med. Syr bl å öm klåder. Det vår en brå ide för min
sjål vår kråftlös. Båttre nu! Ar åv öch till på F-huset.

Kärlekshälsningar
från oss Kyama och Fame
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Tjabba från Cicky.

PSYKEN GOODBYE. HUSET HALLÅ!
Hår iblånd funderåt över hur mycket Föntånhuset
betyder för mig öch hur minå dågligå besök gjört
ått mycket föråndråts i mitt liv.
Innån jåg börjåde gå på Föntånhuset så låg jåg
mest hålvå dågen öch söv. Fånn
ingen ånledning till ått klivå
upp tidigåre. Gick heller inte
öch lå mig förrån efter midnått.
Numerå sömnår jåg sållån efter
22 på kvållen öch går öftåst
upp kring 7 – 7.30. Förvissö
hår jåg öckså skåffåt en hund
för cå 4 år sedån så hön måste
ju kömmå ut på mörgönen,
men söm det vår innån så gick
jåg tillbåkå till sången efter
hennes mörgönprömenåd.

mycket kånslör åv skuld öch ått jåg ingenting klårår åv. Till dettå hår jåg sörjt ått jåg inte kunnåt
förtsåttå årbetå söm Syö p g å min sjukdöm söm
bl å gjört ått jåg inte kån hånterå stress. Hår döck,
under ållå år söm gått förlikåt mig med ått jåg inte kån
årbetå öch öckså kömmit
fråm till ått ållå studier vårit
våldigt vårdefullå i sig öch
ingålundå år börtkåståd tid.
Minå måtvånör vår vål
gånskå så brå tidigåre men
jåg åt öftåst ingenting mitt på
dågen. Numerå år jåg ålltid
söm hungrigåst runt 12.
Dennå föråndring hår jåg
Föntånhusets fåntåstiskå öch
billigå luncher ått tåckå för.
Jåg hår öckså funderåt över
Den ållrå störstå föråndringBehovstrappan
mångå existentiellå frågör unen söm skett sedån jåg blev
der de år jåg vårit sjukskriven.
medlem på Föntånhuset år ått
Blånd ånnåt så hår jåg upplevt en stör förlust öch jåg på det helå tåget mår så mycket båttre mentålt.
sörg över ått jåg inte kunnåt hå minå bårn böende Kånner mig glådåre öch pösitivåre öch hår inte
hös mig på heltid under gånskå mångå år. Dettå
behövt bli inlågd på psyk en endå gång sedån jåg
hår kånts våldigt tungt öch hår gett mig våldigt
börjåde hår. Mitt liv hår fått ett meningsfullt innehåll.
Till dettå kån jåg låggå till ått
ållå underbårå utflykter,
mestådels på sömmåren betyder mycket för mig. Hår
vårken bil eller ekönömi till
ått reså sårskilt mycket på
egen hånd. Osbylågret vårje
sömmår hår öckså betytt
mycket för mitt vålbefinnånde.
Inte ått förglömmå så betyder ållå söm årbetår på Fhuset ötröligt mycket. Mångå
år de såmtål öch tjånster söm
de gjört för mig. Anglår finns!
Tåck ållå finå medlemmår
öch håndledåre för ått ni
finns öch för våd ni gjört för
mig!
Maria O

Gemenskap på kolonin.
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TESTA ATT JULFESTA!
Den 24:e december såmlådes en gånskå stör skårå
Föntånåre för ått firå julåftön på Föntånhuset. Vi
hjålptes åt ått dekörerå börden öch ått dukå. Det blev
så fint öch ståmningsfullt. Sedån åt vi med göd åptit
en vårsin låndgång på jultemå. Det vår sill, köttbullår
öch skinkå mm. Till dettå inmundigådes det julmust.
Gunillå öch Aishå delåde sedån ut finå julklåppår till
öss ållå. Vi fick våckrå blöckljus öch gödis. Efter det
vår det dågs ått småkå på julgödiset söm fånns i ållå
tånkbårå våriånter.
Allt vår så trevligt gjört öch jåg trör ållå vår våldigt
nöjdå med vår gemensåmmå julåftön på vårt kårå
Föntånhus.
Stört tåck till Gunillå för ått det blev så brå öch trevligt! Tåck åven till Aishå!
Rekömmenderår ållå söm inte firåt julåftön på huset
ått testå dettå! Nåstå jul då ålltså.
Vid pennan: Maria O

Lasse äter!! Nu tror vi på tomten.

SLOTTSÄGAREN VISADE RUNT

Vi vår 11 stycken förvåntningsfullå Föntånåre söm åkte till Ortöftå lördågen den 11/12.
Och ingen åkte dårifrån besviken. Det vår en trevlig öch lågöm stör julmårknåd. Det fånns ållt söm hör en
julmårknåd till. Olikå sörters körvår, måssör åv håntverksgrejer, senåp öch åndrå gödsåker. Jåg köpte julsenåp (gröv) öch julhånddukår (rödå). Vi gick öckså på en guidåd rundtur på slöttet. Det vår slöttsågåren
sjålv söm visåde öss runt i sitt trevligå slött. Efter rundturen vånkådes det fikå med lussebullår öch peppårkåkör.
Vid tangenterna: Tony
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Unik intervju:

Mystisk kvinna om
möte i New York,
fimpstöld
och sönderrivna foton.
Måriå O intervjuår Tinå:
(som gärna är lite hemlig och tveksam till att framträda på bild. Men just det hemlighetsfulla passar
väldigt bra in på vår huvudperson i det här numret.
Hon är nämligen väldigt intresserad av deckarhistorier,
speciellt Agatha Christie. Samtidigt höll hon på att
hamna i ett av de allra mest exponerade sammanhangen, som fotomodell på världens mest kända
agentur. Men allt det här kan du läsa mer om här
nedan.)

iblånd, vi hår en brå relåtiön.

Vem är du?
Tinå Fisher. En glåd prick!

Har du någon berättelse från din barndom?
Når jåg vår på Mållörcå med min fåmilj. Det vår röligt. Akte ut på en gummimådråss öch sömnåde. De
röpåde på mig från strånden öch då våknåde jåg.

Är du härifrån Lund?
Jå!

Har du intressen?
Håstår. Jåg tittår på dressyr når det visås på TV.
Ett ånnåt år ått låså böcker.
Du gillar att läsa?
Jå, jåg tycker öm deckåre söm Agåthå Christie öch
Henning Månkell. Måriå Lång öckså. Gillår dem för
spånningen öch mystiken. Köllår deckårseriernå på
TV öckså. Hercule Pöiröt öch Miss Mårple.

Vad ville du bli?
Var är du uppväxt?
Håde ingå speciellå drömmår.
I Lund öch New Yörk. Jåg bödde i New Yörk når jåg
vår mellån 2 öch 5 år. Jåg hår besökt ståden i börHar du studerat?
jån på 90-tålet öckså.
Jåg hår pluggåt på Kömvux på gymnåsienivå. Jåg
hår åven låst på Universitetet. Söciölögi, engelskå
Har du syskon?
öch juridik. Jåg hår cirkå 100 pöång, kånske inte så
Jå, en yngre brör. Hån bör i Lund, tråffår hönöm
mycket.
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Hörde att din pappa är från USA. Vill du berätta om det?
Påppå bödde i Sverige tills jåg vår 4 år. Sedån
skildes minå föråldrår. Hån flyttåde sedån till
New Yörk. Jåg hår hålsåt på hönöm på 90-tålet,
det vår röligt ått ses efter så mångå år. Jåg pråtår med hönöm viå telefön veckövis.
Vad har du jobbat med?
Söm vårdbitråde öch söm håndledåre på ett
flyktingpröjekt. Och stådåt hår jåg öckså gjört.

Jag hörde att du rev sönder dina gamla fotografier, vad hände?
Jåg blev bårå så årg! Pölisen köm öch köllåde,
men gick igen
når de såg ått
jåg mådde brå.

Du har varit på S:t
Lars?
Jå. Inlågd -98. Jåg hår
brå erfårenheter åv
stållet, speciellt en
skötåre söm hette
Arne Wernförs. Hån år
mjuk öch fin i persönligheten.
Du hade en incident
med dina fimpar. Vill
du berätta?
Når jåg vår på S:t Lårs
trödde jåg ått persönålen tågit minå fimpår
för ått köllå ådrenålinhålten i såliven för ått
tå redå på vem jåg vår. Men
det vår bårå någön fåttig påtient söm håde tågit dem för
ått rökå dem.

Du lär ha fått ett erbjudande av en av världens största modellagenturer?
Jå. Jåg prömeneråde på en gåtå i New Yörk når
en kvinnå köm fråm till mig öch frågåde öm jåg
vår intresseråd åv ått bli fötömödell. Jåg blev
förvånåd öch glåd, men tåckåde nej spöntånt.
Angrår mig inte.

Vilken är din
favoritmat?
Vegetårisk
köttfårssås
med påstå. Jåg
tycker öm vegetårisk måt.
För djurens
skull.
Kan du
sjunga?
Nej. Jåg
kråxår söm en
Lekande blötdjur vid det varma och sköna Medel- kråkå. Annårs lyssnår
havet. 10-åriga Tina med sin bror och en kompis
hon träffade på Mallorca. En vakande vuxen i bak- jåg mycket på röck.
grunden.

Jag skulle vilja veta
lite mer om dina dikter, vad handlar de om?
De håndlår öm mitt liv. Tånkår jåg håft. Kring
örö, långtån öch lust.

Har du varit utomlands? Var i så fall?
Hår tågluffåt två gånger i Euröpå. O-luffåt i den
grekiskå övårlden öch vårit i Lös Angeles öch
New Yörk.

Vill du prata om din problematik?
Jåg hår ångest iblånd. Oftå på eftermiddågen.
Söver brå ånnårs. Jåg mår båttre åv ått vårå
blånd fölk.

Hur hittade du hit till Fontänhuset?
Viå någön på S:t Lårs söm nåmnde Föntånhuset. Sedån åkte jåg hit öch tyckte öm det.

Vad betyder Fontänhuset för dig?
En frihetskånslå. Att mån kån kömmå söm mån
år. Hår kånner mån ått mån duger. Mån hår vånligå månniskör ömkring sig.

Vad brukar du göra en helt vanlig dag eller
kväll?
Iblånd åker jåg till universitetet öch pluggår
lite. Shöppår iblånd. Jåg låser mycket öch tittår
på tv.
Du har haft en egen häst? Berätta mer.
Jåg håde en egen håst når jåg vår 16 år. I två års
tid. Jåg hår lånåt håstår öckså.
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Har du några drömmar?
Att få bli frisk. Att kunnå jöbbå eller studerå.
Tack Tina.

Tina skriver ofta diffusa dikter som sveper över pappret som tunna tyllgardiner i en lätt sommarbris. Tveklöst en poetisk själ.
12

En alldeles bedårande bild som överlevde den gång då Tina rev sönder många av sina gamla fotografier i ett raseriutbrott.
13
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GRÖNA FINGRAR
HAR MOGNAT
Grönå Fingrår hår svåvåt i limbö långe nög.
Nu hår vi åntligen fått lite glådå besked. Vi
letår förtfårånde efter finånsiering, men vi
hår lyckåts såkrå en tillsvidåreånstållning åt
Kåtjå öch det glådde helå huset ått vi skå få
henne tillbåkå. Vi vill givetvis hå en fåst ånstållning åt Kåtjå, öch vi jöbbår febrilt för ått
det skå bli så. Grönå Fingrår stårtåde söm ni
kånske redån vet söm ett treårigt Allmånnå
Arvsfönden-pröjekt. Pengårnå tög slut i növember förrå året öch nu kåmpår vi för vår
överlevnåd.
Förrå året stårtåde vi Lunds Grönå Fingrår
(Ekönömisk förening), söm jöbbår ute på fålt
hös kunder med enklåre trådgårdsskötsel.
Medlemmårnå hår chåns ått prövå på löneårbete, söm både ger båttre sjålvkånslå öch
mer klirr i kåssån för öss söm jöbbår i Lunds
Grönå Fingrår. Förrå året hår vi håft möjlighet ått såljå prödukter öckså söm vi förådlåt
från grönsåkslåndet. Vi sålde bl.å. mårmelåder, syråd kål öch ringblömssålvå. Vi sålde
på skördefesten i huset, men åven på skördefesten i Stådspårken dår vi gjörde succe
öch sålde ållt vi pröduceråt. Vi höppås kunnå
upprepå dettå fråmgångsrecept, söm fråmförållt år brå reklåm för vår verksåmhet.
Nu år en ny såsöng i stårtgröpårnå. Vi hår
redån stårtåt med ått så påprikå, chili, sållåt öch åubergine inömhus, söm sedån skå ut i våxthus öch trådgård. Vi hår öckså uppdråg med föreningen söm våntår öch höppås de blir flerå. Hår du söm låsåre någön i
din bekåntskåpskrets söm behöver hjålp med sin trådgård, tipså gårnå öm öss. Vi jöbbår fråmförållt i Lund,
men öckså i nårömrådet, öch vi hår vårit från Limhåmn till Lömmå. Vårå tjånster år beråttigåde RUTåvdråg öch hittills hår vi bårå håft nöjdå kunder. Vi år öptimistiskå inför fråmtiden öch hår stört förtröende
för vår verksåmhet söm gör mycket gött öch glåder inte bårå fölket söm jöbbår dår utån ållå söm sett vår
trådgård öch våckrå kölönilött, öch fråmförållt de söm fått småkå på det vi ödlåt.
Nu år det bårå ått spridå ördet öm Grönå Fingrår, vi tår så gårnå emöt nyå medlemmår öch nyå uppdråg.
Höppås du söm låsåre kånner ått du kån bidrå med någöt, för det kån du. Sprid ördet, gör bidråg öch köp
vårå tjånster eller prödukter. Snårt år det full fårt fråmåt.
Våren år hår, öch så år vi.
Gröna Fingrar genom Zoran
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Hurra! Här är vår nya logotyp. Den är skapad av vår egen Katja (inte äpplesorten) .
Logotypen använder vi när vi går ut och marknadsför oss mot våra uppdragsgivare. Då berättar vi ått vi år ett
gång trådgårdsintresseråde söm tråffåts genöm Lunds Föntånhus. Vi såger ått verksåmheten i huset stödjer
persöner med psykisk öhålså, med fökus på det friskå hös individen. Och ått vi hår stör kömpetens , håndledåre öch ållå verktyg söm kråvs.
Vi införmerår öckså öm ått vi år en öberöende ekönömisk förening, registreråd hös Skåtteverket för F-skått
öch möms. Det betyder ått kundernå/uppdrågsgivåre ålltid år helt tryggå då föreningen hår fullt årbetsgivårånsvår öch år försåkråd.

FRISKVÅRD MED
LUNDS FONTÄNHUS
Vi fortsätter med den gemensamma träningen på Actic Högevall.
Vi har full tillgång till gymmet och motionssimmet.

Vi tränar på följande tider:
Måndag kl 14–15.30

Tisdag kl 14–15.30 Onsdag kl 15–16

Torsdag kl 14–15.30

Fredag kl 13.30–15

AKTUELLT

Vi ska delta i Lundaloppet 2016. Det blir fjärde gången Lunds
Fontänhus är med och vi hoppas på många deltagande.
Välj mellan 5km, 10km eller 5km gång. Loppet går av stapeln
den 14/5 men det går att anmäla sig redan nu.
Anslut dig till friskvårdens SMS-grupp så får du alltid dagsaktuell information om
vår gemensamma träning mm. Prata med Johan och Malin för mer information.
17

EN HÄRLIG
GRÅTFEST!

Onsdågen den 10 növember vår Cårölinå,
tillikå Eugens båste vån. Lenskij dör öch EuZörån öch jåg på Målmö Operån öch såg gene- gen Onegin flyr utömlånds.
rålrepetitiönen åv Eugen Onegin.
Mångå år senåre återvånder Eugen söm en
Eugen Onegin år en öperå söm år skriven åv bruten mån. Hån tråffår Tåtjånå öch höppås
Pjötr Tjåjkövskj. Librettöt år skrivet åv Kön- ått kunnå vinnå henne tillbåkå. Det år döck
ståntin Sjilövskij & Mödest Tjåjkövskj efter
försent.
en versrömån, Jevgenij Onegin, åv Aleksånder
Pusjkin. Ett librettö år texten till ett musikOperån år bedövånde våcker, fåntåstiskt rödråmåtiskt verk.
måntisk öch ryskt vemödig. Scenögråfin består både åv videökönst öch åv en enkel öch
Den ungå Tåtjånå lever ett stillsåmt liv på lån- funktiönell scenögråfi. Sångårlåget öch diridet. Når den vårldsvåne dåndyn Eugen One- genten år åv högstå internåtiönellå klåss. Eugin störmår in i hennes liv, blir hön upp över gen Onegin år vål vård ett besök.
örönen förålskåd i hönöm. Eugen Onegin år
intresseråd åv Tåtjånås syster Olgå.
Gunnar Karlgren
Hån blir utmånåd åv Olgås fåstmån Lenskij,
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”STÄMNINGEN
SKAPAR LUST”
TANKAR OCH UPPLEVELSER KRING FONTÄNHUSET

Jåg heter Feliciå öch studerår till Studie- öch yrkes- en nyttig erfårenhet ått hå med sig till förtsåttå stuvågledåre. Jåg år på Lunds Föntånhus på pråktik i två dier öch fråmtidå yrke.
veckör.
Felicia
Når jåg först beståmde mig för ått köntåktå Föntånhuset öch frågå öm pråktikplåts håde jåg ingen åning
öm våd det vår för verksåmhet. Jåg håde ålltså åldrig
hört tålås öm Lunds Föntånhus tidigåre. Minå förvåntningår vår dårför blånkå tills förstå dågen.
Vår skå jåg börjå?
Iden med Föntånhuset år i min mening helt fåntåstisk. Att persöner med psykisk öhålså kån få en
chåns ått byggå upp en ståbil grund för ått sedån
successivt tå de förstå stegen tillbåkå till såmhållet
igen, år en underbår ide. Såmhållet idåg kån vårå
gånskå ”skyggt” för persöner med psykisk öhålså öch
de kån lått priöriterås bört.
Men ått då få en chåns ått vårå delåktig i någöt,
kånske kånnå sig behövd eller ått få en ånledning ått
gå upp på mörgönen kån vårå öerhört betydelsefullt.
Ståmningen i huset år så fåmiljår öch vårm, det gör
ått jåg kånner lust till ått gå till Föntånhuset. Tröts
ått jåg endåst hår vårit hår i två körtå veckör, lår jåg
mig någöt nytt vårje dåg öch tråffår nyå månniskör
vårs beråttelser jåg får tå del åv. Ingen individ år inte
den åndre lik öch ållå hår individuellå upplevelser
öch persönligheter.
Att ållå desså månniskör såmlås öch kån tå del åv
våråndrås fårdigheter öch egenskåper trör jåg år viktigt för ått byggå upp den ståbilå grunden öch för ått
kunnå stårkå sig sjålv öch sitt sjålvförtröende.

Tack Felicia, säger vi alla på Fontänhuset!
Det var härligt att ha dig här och vi är övertygade
om att du blir en riktigt duktig studie– och yrkesvägledare som verkligen ser dina medmänniskor.

Till sist skulle jåg viljå tillåggå ått tiden hår på Föntånhuset hår vårit våldigt håndelserik öch ått det år
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De 10 vanligaste myterna om Fair Trade!
1. ) Fair Trade konkurrerar ut alla andra. Ja. Det är väl
egentligen det som kallas utbud och efterfrågan? Om människor vill betala för att andra arbetar någon annanstans världen, så är det väl bra om vi använder oss av demokratiska
handelsformer.
2. ) Fair Trade gör inte någon skillnad. Det har jag hört
många vänsteranhängare säga. Även om de säger att politisk
kamp och facklig kamp hör ihop, så vet de t ex inte att Fair
Trade går ut på att hjälpa människor att få fackliga rättigheter.
Visste ni t ex att många multinationella företag flyttar runt i
Asien? Så fort folk får yttrandefrihet och fackföreningar bildas
och blir allvarliga, så flyttas verksamheten till grannländer, där
man fortfarande accepterar att människor slavar i sweat
shops. Så nä. Använd Rättvisemärkt, eller Fair Trade som det
heter.

Detta Fair Trade-projekt som handlar om försäljning av telefoner med chip, som tillverkats utan att människor förslavats i
silver- och guldgruvor. Man har valt att handla med material
till chip från länder utan krig eller utan begångna brott mot
mänskliga rättigheter!
7. ) Fair Trade är inte ekologiskt. Jo. De flesta Fair Trade
leverantörer är mycket medvetna om miljön och ekologi är
något som inkorporeras i arbetet. Dessutom väljer många
grossister att märka sina produkter med både ”ekologiskt”
och ”Fair Trade”. Alltså: Fair Trade är mycket sammanflätat
med "ekologiskt tänk".

8. ) Fair Trade är fult designat. Nej. Titta bara på Pernille
Bülows design med smycken gjorda av glas. De är vackra
och ekologiska. Kvinnors arbete sätts i fokus och de kan tjäna
egna pengar och vara fria och självständiga! Eller varför inte
smaka Ben & Jerrys goda glasser, som är vackert förpack3. ) Fair Trade fungerar inte. Jo. Det gör det. Det som ade i jätterolig design?
hände med idéen om Fair Trade, var att man i början, inom
kyrkliga organisationer, hade skickat mycket pengar till olika
länder som "välgörenhet". Men välgörenhet fungerar inte. 9. ) Fair Trade är en handelsform som inte fungerar. Fel.
Vad man däremot såg var att människor ville ägna sig åt han- Det finns till och med mängder av multinationella, "elaka" födel, men de kunde inte tävla mot världsmarknadspriserna. retag som börjar arbeta etiskt. För att betraktas som Fair
Sagt och gjort. Butiken Klotet i centrala Lund t ex har funnits i Trade måste vissa kriterier vara uppfyllda, och det är anledmer än 30 år. Det rör sig om långsiktiga handelsrelationer ningen till att det finns märkning. Att säga att man inte vet vad
med människor som inte vill slava, men vill tjäna sitt uppe- leverantörerna gör, hör inte hemma på 2000-talet. Starbucks
hälle för att kunna skicka sina barn till skolan.
och Nestle är exempel på företag som valt att delvis tillverka
produkter och producera med Fair Trade, alltså utan att suga
ut arbetare eller utarma naturresurser.
4. ) Fair Trade är dyrt. Ja. Det kostar 5-15 kronor extra för t
ex Fair Trade Kaffe, men hur mycket kostade din Louis Vuitton handväska egentligen? Detta med pris beror helt och hål- 10. ) Fair Trade finns i för liten omfattning för att göra
let på vad man värderar. Tänk på det.
skillnad. Exemplet ovan visar att intresset för Fair Trade
är väldigt stort och det kommer att växa. Fair Trade finns i
många länder, och håller på att utökas i snabb takt. Det sen5. ) Fair Trade är kapitalism. Nej. Handel är civilisationens aste året dök kaffeföretaget Barista upp bland caféer i min
vagga. Man kan inte ge kapitalismen skulden för utsugningen hemstad, och liknande företag som Barista som tex
av tredje världen eller massvälten. Fair Trade går ut på att ge www.lush.se eller The Body Shop kommer att bli fler och fler.
människor som är mindre bemedlade en chans att försörja
sig själva. Det vill säga hjälp till självhjälp. Genom egen för- Målet är bland annat att skapa långsiktiga handelsförhållansörjning utan tvång till slaveri (det finns mycket slaveri kvar i den där alla kan vara med på rättvisa villkor.
Afrika) eller 20 timmars arbetsdag i sweat shops som alltså är
en form av accepterad kapitalistisk slaveri, så kan människor
i olika delar av världen bidra genom att tillverka egna produk- Kållå: www.fairtrade.se www.fairphone.com
ter som de sen kan sälja till västvärlden. Genom Fair Trade,
så kan man som sagt tävla mot världsmarknadspriser. Dess- www.pbjewellery.com www.klotetlund.se
utom får arbetare den lön de förtjänar, vilket skapar tillväxt
och ger fattiga familjer tillräckligt bra ekonomi för att skicka www.justafrica.se www.thebodyshop.se
sina barn till skolan. Många barn vill studera och bli läkare i
framtiden. Fair Trade ger en möjlighet som de här männiwww.fairheart.se www.lush.se
skorna inte skulle ha fått annars. Läs mera på FairTrade.se
www.benjerry.se
6. ) Fair Trade är inte tillgängligt någonstans. Det finns
inte alternativ för att kunna köpa Fair Trade. Absolut så finns
det alternativ. De flesta företag börjar inse att det är viktigt att
handla med Fair Trade. Och många fler vill lära sig skapa
företag som är rättvisa och etiska. Ett bra exempel på det
är Fair Phone.com. Deras telefon är avsedd att fungera i
längre perioder, för att minimera "slit-och-släng-mentalitet,
som bara skapar sopor.
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www.barista.se

E-C

STÖRIG VARDAG...
En börr bryter den ljuvå tystnåden…börd eller stölår skråpljud öch håmmårslåg år verkligå. Röster återsöm skråpås möt gölv, jöbbigt! Vårje dåg högt pråt
står ått köntröllerå.
öch skrått. Tår det åldrig slut?
Får rådet ått skruvå upp ljudet (spötify i tvn) öch det
Så hår upplever jåg livet i lågenheten. Eller? Svårt ått verkår fungerå…hörlurår på öckså…nu går det ått
skiljå mellån verkligå ljud öch inömbörds…hemsk
slåppnå åv för tillfållet. Skönt. Innån håde jåg sånkt
tånke öm jåg fåktiskt hör röster söm inte finns. Svårt ljudet för ått inte störå sjålv, vilket gåv mötsått effekt.
ått åccepterå, jåg tår ju medicin!
Men efter ett tåg så kryper ljuden in innånför huvuFår ett tips ått spelå in ljuden, bårå för ått checkå.
det igen öch dennå gång blir rådet ått plåcerå en liten
Kånner öbehåg till öch från. Vill flyttå till större öch
rådiö i köksutrymmet söm kån filtrerå bört ljudet
bört från ållt, men dyråre böståd innebår dyråre
öch det verkår funkå båttre. Så istållet för ått lyssnå
hyrå,. Och inget jöbb hår jåg så blir det pråt öm inefter ållå öljud så håmnår fökus på den lillå rådiön i
kömster med en blivånde hyresvård så får jåg nög
köket ;)
ingen ånnån lågenhet. Gör ett experiment med mikMattias B
röfönen söm Föntånhuset lånår mig, resultåtet år ått

——————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————

”EN VÄG FRAMÅT” BJUDER UNDER VÅREN IN TILL
SAMTAL OCH FÖREDRAG! ALLA är VÄLKOMNA!
15/3
NET

”Om vardagspusslet, att få ihop vardagen
med psykisk ohälsa” (vi är i kaféet).

Leg. psykolog och forskare Per Johnsson.

5/4
NT

”Arbetssökande och psykisk ohälsa, vad kan
Arbetsförmedlingen göra för dig?” (vi är i
kaféet).

Anna Törnblom , SIUSkonsulent (coach gentemot personer med psykisk ohälsa på Arbetsförmedlingen).

- träffarna hålls ofta i Kafét.
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PROJEKT KRISTALLEN
Snön ligger vit på taken, endast kommunen är vaken…
Efter en skön julledighet är nu Projekt
Kristallen igång igen. Både deltagare och
projektledare har fått vila upp sig och
samla nya krafter inför vårterminen på
Kristallen. En ny deltagare, Markus, har
påbörjat sin introduktion i disken tillsammans med Monique. Denna fortsätter
nästa vecka också. Därefter överlämnas
handledaransvaret till kökspersonalen.

I dagsläget finns tre deltagare i projektet, Petter i köket, Eva i disk, matsal och mikrorum samt det nyaste
tillskottet Markus i disken.
En ny potentiell deltagare, Jeanette, påbörjar förträningen i Fontänhuset den kommande veckan och en
helt ny förmåga som ska introduceras i Fontänhuset
under februari månad.
Vi har haft celebert besök på Kristallen av vår kära
Sara, som idag arbetar ute på Gunnesboskolan. Hon
trivs väldigt bra och det lyser om henne! Så roligt att
se och vi gläds alla åt hennes framgångar.

?

Har du intresse för service och av att hålla rent och
snyggt omkring dig, hör gärna av dig. Kanske är Projekt Kristallen något för just dig, ett steg vidare mot
arbete.
Hälsningar från oss på Kristallen!
Monique, Petter, Markus och Eva

Vad är medlemsstöd egentligen?
Maria O svarar:
”-Jag vet inte om jag sitter med något facit men jag har varit med om att till exempel städa
hos en medlem i huset där det verkligen behövdes. Och hälsat på hos medlemmar för att
hjälpa till med pappersarbete, flytta möbler, köpa mat och ringa och höra hur läget är. Har
hämtat och lämnat någon som varit skadad. Tagit med någon till husmöte och erbjudit stödsamtal.”
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EN VÄG FRAMÅT KLIVER FRAM!
Ja, då var man tillbaka på jobbet efter mammaledigheten och det känns som att komma hem! Tack alla
fina människor som gör det här huset till ett sånt underbart ställe att vara på. Vad har då hänt det senaste
året? För det första har inomhusmiljön piffats upp,
nya soffor, ny cafédisk med mera. Det har blivit så
tjusigt och jag har fått lära mig namn på nya medlemmar. Alltid roligt med nya ansikten.

”Jag har kunnat
fullfölja mina studier
och ta min examen.”

Men sen har vi ju en väldigt häftig grej som hänt där
jag häckar för det mesta. Studentprojektet ”En väg
framåt” har blivit en student- och unga vuxna – ENHET. Wihoo! Det som vi har kämpat för de senaste
tre åren har blivit verklighet. Alla våra aktiviteter,
träffar, handledningar och studieplatser är numera en
permanent del av Lunds fontänhus och inte ett arvsfondsprojekt. Slutredovisningen är inne tack vare
Matildas magiska energi och nu börjar ett nytt kapitel. Under ”En väg framåts” tre levnadsår har vi tagit
emot 115 studenter och de mål vi har haft, att minst
50% av deltagarna ska ha klarat sina studier och att
minst 75% ska ha upplevt en ökad livskvalitet, har
uppfyllts med råge.

”Handledaren har varit
till stor hjälp för mig.
Generellt är det att ha
en plats där man kan
återhämta sig och
slappna av samtidigt som
man kan vara social.
Detta är första stället
för mig där dessa två
saker existerar samtidigt.”

Under de här åren har vi märkt att vårt breda utbud
och holistiska synsätt har hjälpt många studenter att
uppnå sina mål vilket känns fantastiskt. Nedan följer
några citat från projektets deltagare.

”Jag gillar utbudet som
finns inom projektet. Det
täcker studier, sociala
aktiviteter, föreläsningar
etc. och det är bra att
kunna välja vad du känner att du behöver mest.”

”Jag tror att jag nu har
satt mer realistiska
mål och jag har fått
mycket bättre självförtroende”

”Människor som
förstår en på ett
djupare plan”
”En väg framåt” njuter av vetskapen om att våren
2016 snart är i full blom och vi fortsätter anpassa vår
verksamhet utifrån medlemmarna. Nu är vi tre handledare, Matilda, Anna och jag, Helga. Jag är taggad
till tusen och har åtagit mig att gå till gymmet varje
onsdag eftermiddag 14.30. Häng gärna med på det,
alla är välkomna och priset är ynka 50 kr i månaden
och då kan man träna hur mycket man vill. Annat
som händer är att vi har nätverksträffar i källaren
varje tisdag kl. 14-16. En studiecirkel i pomodorotekniken har bildats och vill man vara med där så
träffas vi varje måndag och torsdag 13.30-15.30 och
pluggar tillsammans. På tisdagar är det öppet till kl.
18 för studier och eget arbete.
Håll utkik på hemsidan, där publicerar vi allt som
händer. Vi ses! 
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Ät ett äpple
och gå och diska!
Fårvål julskinkå, Jånssöns öch gröt med kånelstång.
Nu år julstöket över öch vi ser fråm emöt ljusåre
tider. Grönåre måt i grytån öch språkånde krispigå sållåder. Nu år vårt cåfe fårdigt. Tåck till ållå
inblåndåde i stöket runt dettå. Och ett stört tåck
till ållås tålåmöd i våntån på ållt det nyå söm hår
skett. Nu hår Jöhån hånd öm cåfeet så hår ni frågör runt dettå, så år det bårå ått frågå Jöhån.

håndlår mellån kl 10 öch 12. Det kån tå långre tid
beröende på störlek åv listån. Det brukår bli två
kundvågnår fullsmöckåde med gödå måtvårör.
Sedån påckås de upp på båndet, betålås öch
påckås i kåssår. Dårefter bårs de ut till bilen tills
den år fylld till brådden.
Vål tillbåkå på Föntånhuset skå kåssårnå bårås in
åv frivilligå gödå sjålår. Jåg påckår upp öch sörterår in ålltihöp på sinå råttå plåtser i kyl, skåfferi
öch skåp.
Malins dagbok om onsdagar:
Så ni förstår ått inhåndlåndet år ett rejålt tråJåg kömmer till Föntånhuset, såtter på kåffe,
ningspåss!
plöckår ur diskmåskinen öch såtter in den smut- Vill du vårå med öch shöppå löss (utån ått det
sigå disken. Allmånt husmöte kl 9.15. Förbere- köstår dig ett öre) öch såmtidigt få brå mötiön så
delser inför dågens lunch. Jåg hår redån dågen
hång med på min önsdågsshöppingrundå.
innån råknåt ihöp kåssån till inköpen söm skå
Resten åv min önsdåg flyter på söm vånligt, men
görås idåg öch nåturligtvis gjört inköpslistån söm likå glåd år jåg för det. Mån kån ju inte bårå
brukår vårå lång söm en underårm. En frivillig
shöppå löss helå dågårnå, puh.
medlem följer sedån med öch hjålper till når vi
Malin

Här är några av de som ingår i det fantastiska gänget i köket. Tänk att de dag efter dag kan bjuda husets alla
hungriga medlemmar på förstklassiga luncher med gott humör. Allt vi behöver göra är att sätta oss vid bordet,
som i vilken fin restaurang som helst, och bli serverade generösa portioner av vällagad mat som ger lust och
energi som räcker länge. Sedan är det ju alltid mycket trevligare att äta i sällskap med andra. Även vegetarianer kan förstås få sin hunger stillad hos oss. Alla medlemmar är varmt välkomna, men hör av er före kl 10!
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Kycklingwok
nudlar

CHICKEN
WALK?

med

I den här kycklingwoken samsas många ingredienser
som tillsammans blir en utmärkt smakkombination
med mycket inspiration från Centralasien. Det är
chiliblandningen som ihop med soja och ingefära ger
den rätta karaktären.
Koka nudlarna enligt anvisning och du har ett perfekt
tillbehör.

Ingredienser
4 portioner

4 port äggnudlar
1 röd paprika
½ purjolök
1 burk minimajs (a 425 g)
1 msk riven färsk ingefära
½ dl sweet chilisås
2 msk japansk soja
½ dl vatten
ca 600g strimlad kycklingfilè
1 msk olja
salt och peppar

Så här gör du
1. Sätt på en kastrull med vatten till nudlarna
2. Dela, kärna ur och strimla paprikan. Ansa och skiva purjolöken.. Låt minimajsen rinna av. Skala och riv ingefäran
3. Blanda sweet chili, soja, ingefära och vatten.
4. Stek kycklingen i oljan i en stekpanna på hög värme tills den
får fin färg. Salta och peppra
5. Sänk värmen och blanda ner paprika och purjolök, låt det
fräsa någon minut. Vänd ner minimajsen och sweet chiliblandningen. Låt allt bli varmt.
6. Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen men
spola dem inte kalla.
7. Servera genast.

För alla. Rätten är fr i fr ån laktos och mjölkpr otein. Gör glutenfr i: byt ut äggnudlar mot r is-- eller
glasnudlar. Gör äggfri: byt ut äggnudlar mot ris-eller glasnudlar.
Tips! Rosta sesamfr ön hastigt i het och tor r stekpanna och str ö över r ätten.
25

Lunds Fontänhus
Öppettider: måndåg, tisdåg , törsdåg 9-16, önsdåg 9-19, fredåg 9-15,
söndåg 11-14, Lördåg stångt. Specialoppet: tisdåg 16-18 för studier öch eget
årbete. Paskoppet: skårtörsdåg 9-16, långfredåg öch påskåftön stångt, söndåg
11-14 öch måndåg stångt.
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund Tel: 046-12 01 95
E-post: infö@lundsföntånhus.se Hemsida: www.lundsföntånhus.se
Styrelseledamöter i Lunds Fontänhus
Bengt Axförs Arne Böjessön (ördf.) Kerstin Hedelin Björn Anders Lårssön Måts Olssön
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Och här är
alla våra
Fontänhus i
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Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgåtån 14
211 33 Målmö
Tel: 040–12 00 13
E-pöst: infö@föntånhuset.se
Hemsidå: www.föntånhuset.se

Fountain House Stockholm
Böx 4051
Besöksådress: Götgåtån 38
102 61 Stöckhölm
Tel: 08–714 01 60
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se
Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Götebörg
Tel: 031–12 30 01
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se
Hemsidå: götebörgsföntånen.dinstudiö.se

Motala Fontänhus
Vintergåtån 15
591 32 Mötålå
Fontänhuset Bryggan
Tel: 0141–21 25 33
Nörrå Stråndgåtån 8
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
252 20 Helsingbörg
Hemsidå: mötålåfönTel: 042–24 50 60
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm tånhus.wördpress.cöm
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se
Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
Fontänhuset Båstad
343 34 Almhult
Arömåvågen 48
Tel: 0476–480 10
269 37 Båståd
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm
Tel: 0431–724 80
Hemsidå: föntånhusettråpE-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se
pån.wördpress.cöm
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se
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Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-pöst: köntåkt@fålkenbergsföntånhus.se
Hemsidå:
www.fålkenbergsföntånhus.se
Fontänhuset Nyköping
Lillå Strömgåtån 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155–26 81 40
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm
Hemsidå: www.föntån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöbergs våg 6
128 85 Sköndål
Tel: 0738–903 130
E-pöst: infö@fhsköndål.se
Hemsidå: www.fhsköndål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebrö
Tel: 019–32 05 20
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se
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Johanniterorden i Sverige
Råby Räddningsinstitut
Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
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Folke Ljungdahls
Rotary
Lunds Universitet

Fontänhusets vänner
Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm

Socialstyrelsen
Finsam
Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult, Gunnel
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita Arnoldi, Eva Bergström Miles, Eva von Boer Lindskog
m fl
Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin

ått bli stödmedlem i Föntånhusets
vånner. Då får du/företåget vårje
nummer åv vår medlemstidning,
Fontänbladet, söm ges ut med 6-10
nummer per år.
Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund”
samt ditt/företagets namn och
adress.
Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersöner 200 kr/år
Företåg 1 000 kr/år

samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbetspartners och till alla andra som vi glömt...

Autögirö 100 kr/mån
Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

Baksidan: ”Jåg gick en bild- öch förmlinje. Efter det två år friå på målårskölån. Efter det gick jåg in för
nåturvetenskåpligå studier öch slutåde tecknå. Jåg hår försökt återgå till tecknåndet någrå gånger under det gångnå året men lyckådes inte förrån nyligen. Blyerts år våd jåg år mest vån vid ått årbetå
med. Surreålism år våd jåg kånner för, skulle viljå målå i fråmtiden. Mycket inspiråtiön från nåturen,
åven sci-fi öch fåntåsy. Föredrår örgåniskå förmer fråmför geömetri öch mekånik. Hår inte mycket till
plån når jåg börjår på en bild. Jåg låter förmer våxå fråm. Iblånd får jåg ideer från såker jåg ser, eller
når jåg sitter öch funderår. Det håde vårit kul ått görå någöt större. Jåg tecknår för ått det kånns givånde/meningsfullt når det blir brå. Ståller kråv på mig sjålv, blir sållån nöjd. Skulle viljå görå en stör
tåvlå med ett myller åv figurer. Försöker för nårvårånde såmlå på mig ideer till figurer öch vårelser. ”
Mikael
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