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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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Kårin, Målöu, Målin, Måriå O, vå rå störårtåde pråktikån-

ter Idå öch Kårin, enheternå öch ållå åndrå tjusigå vå-

relser söm vårit en åvgö rånde del i  pröduktiönen  åv 

dettå måkålö så ålster, söm må  bli en vå n vå n i vå rmen. 

 

 
Nu hår sömmåren kömmit på  ållvår, vilket vi å r mycket tåck-

såmmå fö r. 

Dettå å r vå rt sömmårnummer. Vi tår lite sömmårledigt nu. 

Nå stå nummer kömmer i åugusti-september nå n gå ng. Vi hår 

öckså  på bö rjåt årbetet med nå grå speciålnummer. Ett söm skå 

håndlå öm Mening, då r mån kån skrivå öm våd mån tycker öm 

meningen med ållt, livet, tillvårön eller våd mån vill öm ördet 

mening.  

Ett nummer skå vårå ett bildnummer öm ållt söm mån tycker 

föntå nhuset stå r fö r. Slutligen skå ett nummer håndlå öm en-

såmhet. Det finns så  mycket låddåt i ensåmhet, men iblånd kån 

mån tyckå det å r skö nt ått vårå ensåm, en tid fö r å terhå mtning, 

ått låddå båtteriernå. Nå r ensåmheten blir på tvingåd så  blir det 

jöbbigt. Tånkårnå blir på trå ngånde öch jöbbigå. 

Vi på  redåktiönen ö nskår ållå en trevlig sömmår öch glö m inte 

ått huset kö pt in ett åntål JOJO-sömmårkört, söm ållå medlem-

mår kån lå nå, fö r ått reså vårt mån vill inöm Skå ne.  
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VI VANN ÖVER VINNARNA! 

 

Vi å kte till Helsingbörg låddåde till tusen fö r å rets 
femkåmp. Deltågånde låg vår Helsingbörg (så klårt), 
Målmö , Fålkenberg öch så  vi frå n Lund. 
Arrångö rernå håde ördnåt ett kånönvå der till dettå 
å rligå event. 
Vi mö tte Helsingbörg i fö rstå måtchen. Då r vår vi 
nög ö verlåddåde. Det blev fö rlust. Jåg tyckte ått vi 
håde uppfö rsbåcke, mötvind öch sölen i ö gönen, 
men det ville inte dömåren lyssnå på . 
I åndrå måtchen vår det Fålkenberg vi mö tte. A teri-
gen blev det fö rlust. Jåg fö rsö kte uppmå rksåmmå 
dömåren på  ått de siktåde på  vårje kåst, vilket inte 

vi gjörde, fö r ått det tyckte 
vi vår fusk. A ven hå r fick jåg 
inget gehö r frå n dömåren. 
Tredje måtchen vår möt 
Målmö  öch nu tå nkte vi ”nu 
j*vlår”. Måtchen vår jå mn, 
men vi segråde på  sistå pin-
nen. Den hå r gå ngen håde 
jåg ingå synpunkter på  dö-
måren. 
Efter dettå blev det finål-
måtch mellån Målmö  öch 
Fålkenberg. Måtchen vår 
jå mn öch svå ngde fråm öch 
tillbåkå, men till slut stöd 
Målmö  söm segråre. 
Vi vår rå tt nö jdå med vå r in-

såts å ndå . Vi slög ju vinnårnå, så  egentligen vår vi 
bå st, eller hur. Till nå stå å r skå vi hå uttågningstå v-
lingår, så  vi kån stå llå upp med ett  ”dreåm teåm”. 
 

Tony 

ÄNNU EN STENTUFF FEMKAMP GENOMFÖRD I HELSINGBORG. 

VINNARNA! 

PS.  
Reportaget är gjort med vissa fniss i kulissen, skratt i 
halsarna, glimtar i ögonen och kärlek mellan husen.  

DS 

Bara sötsaker på bilden. En myck-
et uppskattad gåva från det alltid 
generösa Malmö-huset. 

Varierande tävlingsdressar bidrog 
starkt till kämpaglöd och förvir-
rade motståndare. 

Fontänhusets ledare 
pekar ut bollriktningen 
och bidrog därmed till 
slutresultatet: Förlust! 
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Lena funderar 
på utgången 

 
Jag trodde att jag var beredd. Att jag var redo. För Armageddon. För separationernas Big 
S. 
Men var jag det? På riktigt? 
Förmodligen inte. Eftersom jag brakade ihop. Och förlorade mitt egenvärde, på en nano-
sekund. 
Oj, oj, oj, vad ont det gjorde. I kroppen och i själen. Mest i själen. Fast också i kroppen. 
Det här hade ju ingen förberett mig på. Vafaan, är det såhär det känns?  
Nej det här har jag inte signat upp mig på, det här är ingenting som jag vill vara med om. 
Men livet ville annorlunda. No mercy for moms. 
Det här att barnens utflytt från föräldrahemmet skulle generera någon form av ångest var 
något som jag aldrig tog till mig. Eller trodde på.  
Snick-snack tänkte jag. Det där är bara trams. Ok, lite jobbigt kanske men någon ångest, 
nej mannen. Inte här inte. 
 

Ja och nu sitter jag här med facit i hand. Och ångrar väl lite mina stora, självsäkra ord. 
För visst är det ångest som brusar likt kolsyra i mina ådror. Ren och skär separationsång-
est. 
Och jäklar vad den drar och sliter i mig. 
Aldrig kunde jag ana att det skulle kännas såhär. 
Hade jag kunnat förbereda mig på det här? Vad skulle jag i såfall ha kunnat göra tro? 
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Tusen tankar omkring mig påminner mig om den där tiden. Långt tillbaka, när barnen 
var små. Då verkligheten såg annorlunda ut. Men ändå ständigt närvarande. I nuet. 
Överallt kan det dyka upp. Oväntat. 
En röd jacka. En rutig tröja. Som jag aldrig köpte. För att jag inte hade råd. Ständigt 
dessa samvetskval. Denna ångest. Denna skuld. 
Och så någonstans hör jag ett barn gråta; arg gråt, förtvivlad. Och jag går bara sön-
der. I bitar.  
Ångesten kastar sig över mig likt en tsunami och jag kan inte längre se var utgången 
är. Om det ens finns någon. 

Ja, om det ens finns någon utgång att tala om. Inte vet jag. 
 

                                                                                                       Lena H 
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   BARA VARA! 
Nå r jåg prömeneråde möt föntå nhuset fö r 
ållrå fö rstå gå ngen kå nde jåg en liten nervö-
sitet ö ver ått jåg skulle kå nnå mig ensåm öch 
ösedd men så  fört jåg klev in genöm dö rren 
fö rsvånn kå nslån då  jåg mö tes med en måsså 
”Hej”. De så g mig! Plö tsligt kå nde jåg mig 
söm en i gemenskåpen. Det å r nög det söm 
jåg tycker å r bå st med föntå nhuset, bekrå f-
telsen öch glå djen. Allå ser ållå öch det stå r-
ker verkligen ens sjå lvkå nslå. Vårje dåg nå r 
jåg gå r frå n föntå nhuset finns det ett leende 
på  minå lå ppår. 
Iblånd hår kå nslån ått vårå ötillrå cklig dykt 
upp, jåg vill ju hjå lpå till öch gö rå så  mycket 
söm mö jligt fö r må nniskör under min pråk-
tikperiöd öch hur skå jåg lyckås med det på  
bå stå så tt? Men då  öch då  få r mån kömmen-
tårernå ”du å r så  snå ll möt mig”, ”jåg tycker 
öm ått du å r hå r” öch det vå rmer i hjå rtåt öch 
då  sticker den ötillrå ckligå kå nslån ivå g.  
En ånnån tånke söm hår dykt upp i mitt hu-
vud å r ått skillnåden mellån ånstå lld öch 
medlem å r inte så  synlig. Allå å r vi likå öch 
befinner öss i en öch såmmå gemenskåp. 
Dettå kå nns så  skö nt öch ö ppet, ållå å r med 
öch fö rdelår måkten öch fåttår beslut öch 
hjå lps å t tillsåmmåns fö r ett bå ttre föntå n-
hus.  
Ytterligåre en grej söm jåg gillår med föntå n-
huset å r ått det finns ölikå enheter söm mö j-
liggö r ått tillfredsstå llå de flestå må nniskör 
söm sö ker sig hit. Hå r upplever jåg inget ut-
ånfö rskåp, utån hå r få r ållå vårå med öch gö r 
ållt i sin tåkt, ingå örimligå kråv. Dettå tycker 
jåg å r ett skö nt beteende, då  dettå mö jliggö r 
ått mån få r gö rå såker på  sitt så tt, kånske till 
öch med experimenterå lite eftersöm det å r 
tillå tet ått gö rå fel. Ingå surå miner hå r inte! 
Utån det finns stö d ö verållt.  
Den kå nslån jåg få r åv föntå nhuset å r ått 
bara vara.  
 

Karin,  praktikant från  
Psykiatriska Omvårdnadsprogrammet 

”Här är det normalt att vara onormal. För varför 
ska man vara en död fisk i strömmande vatten?”  
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Hellö ållesåmmåns, pråktikånt Idå hå r! 
Tå nkte nu under minå sistå dågår på  
pråktiken skrivå en liten råd öm minå 
upplevelser åv Lunds Föntå nhus. Den 
fö rstå tånken söm köm krypånde innån 
jåg steg innånfö r pörtårnå till  
föntå nhuset vår; hur skå dettå gå ? 
Min nervösitet öch öså kerhet byttes 
med en gå ng ut möt upprymdhet öch en 
enörm glå dje. Bå de medlemmår öch 
håndledåre visåde en öerhö rd  
nyfikenhet öch ö ppenhet, vilket fö r mig 
skåpåde kå nslån åv gemenskåp öch  
tillhö righet till huset.  
Med det stö d öch fö rtröende söm visåts 
mig under min vistelse hå r bå de mellån 
håndledåre öch medlemmår visår på  
kå nslån åv delåktighet, ållå blir  
inkluderåde i pröcessen ått drivå  
föntå nhuset.  
Desså fem veckör i huset hår ö ppnåt 
minå ö gön fö r hur viktigt det å r ått hå 
en såmlingsplåts söm föntå nhuset fö r 
må nniskör med psykisk öhå lså. Fö r 
med den åtmösfå r söm finns hå r  
utstrå lår med vå rme öch såmhö righet 
öch hjå lper må nniskör ått kömmå ifrå n 
ensåmheten öch in i gemenskåpen. 
Ni hår vårit ålldeles underbårå öch jåg 
kömmer tå med mig desså erfårenheter 
under helå livet.  
Dettå å r inget fårvå l utån det å r ett på  
å terseende. 
Hå det underbårt ållå ni hå rligå  
må nniskör öch lyckå till med ållt!  

 
 

OH, MY GOD! 

 Ida Hallengren (OMG), praktikant från 
Psykiatriska Omvårdnadsprogrammet 

”..jag kommer ta med mig dessa erfarenheter  
under hela livet.” 



8 

VAD HAR VI FÖR OSS  
PÅ KULTURLÄGRET? 

Här kommer en rapport från er utsände korrespondent vid  
Kulturlägret i Ottarp som ägde rum mellan den 7-10 juni inne-
varande år: 
Min debut söm skå dis kunde inte hå bö rjåt vå dligåre, ånnåt å n 
med störå 
Skå lvån. Dågen med teåterö vningår håde klårgjört hur höpp-
lö så minå ånstrå ngningår vårit. Men nå r Bö deklåmeråt: ”This 
is the möment öf truth”, gåv jåg jå rnet öch lite till. Hur jåg 
lyckådes bå rå upp minå två  röller, å r fö r evigt hö ljt i dunkel. 
Efter urlåddningen, summeråde jåg intrycken. Jåg håde tålåt 
årtikuleråt öch lå ngsåmt. Inte vå nt ryggen å t publikum, såtsåt 
på  nå grå få  så krå kört öch grå vt i min erfårenhetsbånk i enlig-
het med Stånislåvskijs teörier. Tröts dettå vår rölltölkningen 
likå plått söm en pånnkåkå. Men åmbitiönsnivå n i det könst-
nå rligå uttrycket, vår söm skö nheten i en söluppgå ng.  
Jåg må ste erkå nnå ått jåg blev biten åv teåterkönsternå. Men 
nu efter ”15 minutes öf fåme”, trör jåg inte vå rlden gå r miste 
öm en stör skå despelårinsåts…öm det nu inte blir nå göt mer?! 
Men våd röligt jåg håde medån det på gick!!! 
 

Kristoffer J. 
 

Vår korrespondent i egen hög person ”in 
action” på scen utan livrem och hängslen. 

Tony beställer  
kaffe med för-
veckling och för-
hinder vid en pul-
pet som ämnar 
fungera som en 
fiktiv bardisk. 

Trio mottar fram-
gångsrikt publi-
kums stående 
ovationer  med 
diplom i händerna 
samt stolhet i bröst 
och solsken i 
blick.Kultur är såå 
kul!  

Det här var bara 
en trubadur så han 
spelade ingen som 
helst roll. Men han 
var lika glad för 
det. Och vi också. 

Bo och Lars-Erik 
utan något på föt-
terna spelar upp 
den ”sura gubben-
sketchen” med  
största inlevelse 
och naturligaste 
fallenhet för sina 
rolltolkningar. 
Mästerligt! 
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Vårt egna charmtroll Bengt förhäxar främst den quinnliga avdelningen av åskå-
darläktaren med såväl sinnlig och kroppslig inlevelse i stilklassen erotisk posé. 
Det finns bara ett ord som kan göra detta framförande full rättvisa: Briljant! 
Och det tål att upprepas: 
Briljant! 
(Blev det två ord nu? Fast det var ju samma ord två gånger, så det får vara ok.) 
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TILL  
CICKYS 
HÖRNA 

VÄLKOMMEN  

Det å r visst då rfö r de snå llå dråbbås. A r illåmå ende, 
hår yrsel öch spå nningshuvudvå rk. Mågen krå nglår 
öckså . Min energi å r lå g. A r så  örölig fö r det i mitt liv 
just nu.  
 
Kreåtivå Akådemin cdn å r slå ppt. Det 
blev niö lå tår. Det vår ett skivslå ppspårty 
igå r på  Hemgå rden. Mingel öch så nt å r 
inte min grej. Kållpråtå å r svå rt fö r mig. 
Det vår döck kul ått trå ffå fölket frå n teå-
tern. Lå råre öch elever. Fö rsö ker ått söci-
åliserå mig fåst ått jåg håtår fölksåmling-
år.  
 
Trå ffåde påppå i veckån. Vi å t på  en 
frånsk reståurång, ett åv må ngå måtstå l-
len söm finns i Såluhållen. De spelåde 
frånsk musik. En åv minå lå tår spelådes. 
Det vår en med Frånce Gåll med lå ten 
Pöupe e de cire pöupe e de sön. Eurövisiön 
1965. I Såluhållen kån mån kö på ölikå 
sörters måt söm bl å sushi. Mån kån drickå kåffe öch 
tå en kåkå till. Mån kån sittå vårt söm helst. Döck 
inte i de reståurånger söm finns då r inne. Det finns 
tre måtstå llen till. Då r inne finns det dessutöm mö j-
lighet ått kö på sushi. Olikå sörters öst öch sålåmi-
körv. Ahlgrens hår öckså  fö rså ljning åv sinå gödis-
prödukter då r inne. Hår kö pt en del gött då r. Hår 
å ven håndlåt åv dem i den störå butiken söm ligger 
på  Fiskåregåtån. Nög öm göttigheter. Nu skå vi tå öss 
ut då r ifrå n öch ut på  gåtån. Påppå öch jåg gick bört 
möt Må rtenstörget. Då r fånns stå nd med merå 
småsk. Måt frå n ölikå lå nder öch mer gödis. Jåg söm 
hår diåbetes. Uj uj. Att åldrig mer unnå sig gödis å r 

helt uteslutet. Jåg drår hellre in på  senåp, ketchup, 
dressing, Cöcå Cölå, såft, lå sk öch ånnåt mån ådderår 
söcker i. I ett tå lt fånns det gödis frå n Englånd. Då r 
kö pte jåg ett pår bitår. Påppå öch jåg gick vidåre öch 
tittåde runt då r. Så  fånn jåg ett tå lt då r de håde å del-

stenår. Kö pte en åmetist-sten. Inte slipåd 
eller behåndlåd. Rå ! Direkt frå n jörden. Jå 
nå stån i ållå fåll. Mån hår gruvör i bl å 
Bråsilien då r mån bryter sten. I Nörrlånd 
finns det öckså  gruvör då r mån bryter 
åmetist. En dåg stå r jåg då r öch plöckår 
upp en åmetist frå n mårken. Påppå öch 
jåg umgicks nå grå timmår. Hån fö ljde till 
bussen.  
 
Nu hår det visåts sig ått Fåme kån höppå 
130 cm. Hån höppåde frå n bå nken vid 
kylskå pet till kö ksbördet. Gåppet då r 
emellån å r 130 cm. Hån kån höppå hö gt 
öckså . Nå rmåre två  meter skulle jåg trö. 
Hån spånn på  mitt knå  igå r då r hån sått 

en stund efter ått jåg lyft upp hönöm. Blev så  lycklig 
ått jåg bö rjåde grå tå.  
Skulle till Liöns löppis öch gick genöm kyrkögå rden 

ner möt minneslunden. Med håde jåg min trötjå nåre 
ifåll jåg fånn nå göt stö rre fö remå l.  Då r lå g en brun-

åktig tåbby på  grå småttån en bit ifrå n mig.  Så  våck-
er. Kållåde på  den. Efter en stund köm den spring-

ånde möt mig. Hån vår vå ldigt kelig öch spånn hö gt. 
Klåppåde hönöm öch så  plö tsligt den slög klörnå i 

min hånd. Spårkåde med båkbenen i min håndflåtå. 
Det blev vå ldigt djupå så r. Blödet försåde. Tur ått jåg 
håde en bit töåpåpper med öch plå ster. Gick sedån 

ner möt  

A r så  örölig fö r min Gödemån öch köntåktpersön. Håns hund å r sjuk, 
håns fru likå så  öch hån skå öpererås. Min köntåktpersön hår svå r 
sörg. En nå rå slå kting till henne, en ung gråbb dög i en bilölyckå i Brå-
silien. Trå ffåde hönöm då  hån vår på  besö k hå r. Vårfö r dråbbås snå llå 
persöner åv sörg öch elå nde? Det börde vå l istå llet vårå de öndå söm 
dråbbås. Fåst å  åndrå sidån så  kå nner de öndå vå l inte empåti öch 
sjå lslig små rtå.  
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löppisen söm öm inget 
håde hå nt. Ville dit fö r 
pengårnå söm Liöns fick 
in skulle gå  till de jörd-
bå vningsdråbbåde i 
Ecuådör. Söm vånligt 
fånn jåg en del prylår. 
Jåg gjörde en göd gå r-
ning idåg. Det kå ndes 
brå. Jåg gick sedån ner 
öch håndlåde en bågu-
ette öch chöckåd. Det 
vår meningen ått jåg 
skulle på  en lå ngtur men 
håde önt i min hånd ef-
ter kåttåttåcken. Den 
vår lite svullen öckså . 
Vår yr öch håde önt i 
huvudet. Chöckåd ö ver 
det söm hå nt. Det blev 

en körtåre tur lå ng å n jåg håde tå nkt. (Obs! Två  bil-
der på  rivså ren efter text.) 
 
Hå ngde med två  Föntå nåre i Lund i önsdågs. Vi köl-
låde i åffå rer öch jåg fick tåg på  en regnbå gsperuk på  
Tiger. Vi å t fålåfel på  Lunds bå stå stå lle söm kållås 
Luckån. Det söm ligger nå rå Nördeå öch fö re dettå 
A hle ns. Det vår trevligt ått umgå s. Tåck fö r ått jåg fick 
hå ngå med.  
 
A ter till löppisen på  Sö drå Esplånåden. Idåg vår det 
må ngå söm så lde såker. Måssör åv fölk vår då r öch 
köllåde. Jåg fick bl å tåg på  en rö d sömmårjåckå med 
vitå inslåg. Skulle trö ått den å r frå n 70-tålet. Tåck 
måmmå fö r ått du hjå lper mig frå n himlen. En mö-
ders kå rlek dö r åldrig! Drög vidåre till Uggleböden 
öch kö pte sölskydd till fö nstret i vårdågsrummet. Se-
dån gick jåg med bestå mdå steg möt Ahlgrens kön-
fektyr öch kö pte chöckåd pråliner. Sölen gåssår öch 
det å r vårmt. Fö r vårmt fö r min del. Vår å r min swim-
mingpööl? Hö  Hö . Få r bli bådkåret istå llet.  
 
En ånnån hår få tt diågnösen ADHD. Hår håft minå 
misstånkår ångå ende dettå. Annåt söm jåg öckså  hår 
å r månödepressiv öch hö gkå nslighet. Dettå hår jåg 
sjå lv kömmit fråm till. Det finns å ven en inbyggd 
sörgsenhet hös mig. A r så llån hundrå pröcent glåd. 
Melånköli kållås dettå. A r dessutöm söm ett bårn i 
mitt så tt ått vårå döck inte efterbliven söm visså 
tycks trö. Vet ni våd en tökig bånån å r? Det å r en så -
dån söm tår åv sig skålet. Lå gger det på  gå ngbånån så  
hålkår fölk på  det. Hö  Hö !  
 
Lundålöppet öch en strå ckå på  fem mil, nå  jåg menår 

fem kilömeter gick jåg med snåbbå steg. Det vår jöb-
bigt ått gå  fört, men jåg vår tvungen. Skulle nå mligen 
vårå på  Stenkrössen söm ligger på  Kåstånjegåtån 
klöckån fyrå. Det skulle vårå premiå r på  pjå sen Låif. 
Jåg gick fö rbi må ngå på  vå gen till slutmå let. I ståds-
pårken stöd det musikånter frå n Afrikå söm spelåde 
hetå rytmer på  störå trummör. Det vår vå ldigt vårmt 
ått gå  fö rbi då r. Vid Må rtenstörget stöd det musikån-
ter söm spelåde. Pöliser vår utplåceråde. Det vår fullt 
på dråg åv musik öch så kerhet.  Köm i må l efter cå 50 
minuter helt slut.  Anlå nde ålltså  i må l vid hålv fyrå 
tiden. Fick min medålj söm blå nkte så  fint. Så  det vår 
snåbbt bört till Centrålståtiönen fö r ått tå buss num-
mer tre till Sö drå Esplånåden. Gick då rifrå n till Kås-
tånjegåtån. Vår på  plåts fem i fyrå. Jåg klåråde åv ått 
gö rå två  såker med liten tidsmårginål. Pjå sen våråde 
en timme. Då  påssåde jåg på  ått vilå mig. Pjå sen Låif 
vår vå ldigt brå. Efterå t vår det bubbel öch tilltugg. 
Pråtåde lite med nå grå åv dem. Sått vå l en hålv-
timme.  
 
Sedån drög jåg bört till Sibyllås öch kö pte körv med 
mös. Gick sedån med bestå mdå steg möt pårken söm 
ligger rå tt nå rå Dålbyvå gen. Då r såtte jåg mig på  en 
bå nk öch å t måten. Sått en stund då r under de finå 
blömstertrå den. Så  vår det dågs ått gå  möt Dålbyvå -
gen öch hå llplåtsen Jupitergåtån. Bussen ånlå nde 
inöm tiö minuter. Sen blev det en tur till Hemkö p. 

Då r jåg inhåndlåde 
Tiråmisu glåss.  
 
Sö ndågen. Dågen 
efter. Jåg kunde 
knåppt gå . Håde önt 
ö verållt. Tur ått jåg 
inte skulle nå gön-
ståns. På  må ndågen 
håde jåg å nnu lite 
önt i ben öch fö tter. 
Nu vår det så hå r ått 
jåg håde en grej på  
Båråvå gen så  då  å r 
det bårå ått drå ivå g 
dit. Trö tt söm en 
ö vertrö tt zömbie 
vår jåg öckså  dennå 
mörgön. Efter 
Bvå gen gick jåg ner 
till F-huset öch um-
gicks lite. A t sedån 

en åsgöd lunch. Vegetårisk låsågne. Vid fyrå vår det 
tid ått gå  till låsårettet öch tå bussen då r. Så  hå nde 
det. En ånkå vår på  villövå går. Jåg öch två  till hjå lper 
å t ått få  den ö ver vå gen möt kyrkögå rden.  
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Prismågruppen hår söm må l ått stö ttå de må nniskör söm bryter 
såmhå llets nörmer kring sexuell lå ggning. HBTQA+ persöner å r i 
stö rre gråd dråbbåde åv psykisk öhå lså å n heterösexuellå enligt 
en få rsk råppört frå n Söciålstyrelsen. Det å r en grupp söm öftåre 
blir psykiskt sjukå, få r tå psyköfårmåkå, dö r i fö rtid öch sjå lvme-
dicinerår med ålköhöl. Då rfö r vå lkömnår vi i Föntå nhuset 
HBTQA+ persöner in i gemenskåpen med ö ppnå årmår.  
Meningen med verksåmheten å r ju tröts ållt ått brytå stigmån. 
Så  vårfö r begrå nså sig till stigmåt kring psykisk öhå lså. Ett nå-
turligt steg i rå tt riktning vöre ått å ven tå sig ån stigmåt kring en 
ånnån lå ggning å n den heterösexuellå. 
A r du intresseråd öch vill vetå mer, så  pråtå med Jöhånnå söm 
så kråst å r i huset på  önsdågår.        

ZORAN   

PRISMAGRUPPEN 
– Ett nytt initiativ på Lunds Fontänhus 

 

Det lyckådes ett tåg. Den nedråns ånkån vår tillbåkå 
vid bussårnå. Jåg öch en ånnån dåm fö rsö kte ått 
hjå lpå den. Ankån ville inte flygå heller. Dåmen gåv 
upp medån jåg ville se till ått ånkån vår så ker. Fick 
den bört frå n busstörget. Och 
så  plö tsligt flö g den tillbåkå till 
busstörget. Jåhå. Den kunde 
flygå tröts ållt. Jåg ringde till 
få geljöuren öch hö rde med 
dem. Det fånns inget ått gö rå 
såde de. Enligt dem håde ån-
kån bestå mt sig fö r ått vårå 
då r. Bårå ått be nu ått den klå-
rår sig blånd bilår öch bussår.  
Nå r jåg gick på  buss 160 spelå-
des lå ten ”It’s å living thing” 
med ELO. Hm. Jå ånkån å r ju 
det. Vå l hemmå ser jåg filmen 
2012. Så  trö tt!! 
 
Dågen efter å r jåg på  vå g till ett 
nytt å ventyr i Fålkenberg öch 
föntå nhuset då r. Kulturmö te vår det dågs fö r. Det 
pråtådes öm kulturlå ger öch åndrå gemensåmmå åk-

tiviteter mellån Skå nes Föntå nhus. Det bjö ds på  lå-
sågne till lunch.  Så  gött det vår. En verklig fåvvö.  
 
Femkåmpen i Helsingbörg söm ördnås åv Helsing-

börgs Föntå nhus. Vi tå vlåde möt 

Fålkenberg, Målmö  öch Helsing-
börgs Föntå nhus. Vi spelåde 
kubb. Döck vår den utån Måndel. 

Jå men måndelkubb vet ni vå l 
våd det å r. Vi bjö ds på  grillåd 

körv. Så  fö r fö rstå gå ngen då r 
nöteråde jåg kiösken. Då r håde 

de glåss söm jåg bårå vår 

tvungen ått kö på. Jåg må ste så gå 

å rligt ått jåg med min å mnesöm-
så ttning inte blir må tt på  bårå 
körv öch brö d. Det vår trevligå 

timmår med åndrå Föntå nåre. 
Nå , nu må ste jåg åvslutå fö r 

dennå gå ng.  

En stör tå rtå tåck.  

Hö Hö. Jöken! 
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Sommaren smäller på i kanonfart och det kan vara svårt att värja sig. 
Även då en älskar det varma och det blomstrande. Även då en älskar 
att gå barfota över en tjock, tät, saftig gräsmatta. I juni. På morgonen. 
Jag älskar allt det där. Och ändå är det emellanåt oerhört svårt att över-
huvudtaget existera. Att andas. Trots att luften är full av syrener och va-
nilj. Ja, ni vet vad jag snackar om. 
På sommaren förväntas vi vara glada och lyckliga. Det är höga krav att 
ställa på sig själv. Samtidigt ska en vara snäll mot en själv och inte slå 
på sig de dagar en inte orkar. 
Åh så viktigt det är. Att vara lika snäll mot dig själv som du skulle vara 
mot din bästa vän. 
Ge dig själv dunkarna i ryggen, klappen på axeln. 
Värmen i din röst. Tålamodet, omtanken, kärleken.  
Allt det du så generöst ger till dina närmaste.  
Ge det också till dig själv. Ge det först till dig själv.  
Du fina. Vackra. 
Även de gånger då du knappt tar dig ur sängen på morgonen. Då dina 
tårar för länge sedan tagit slut. Då du känner dig värdelös, oduglig, 
smutsig och skamfull.  
Framförallt då min vän, ska du ge dig själv some slack. Framförallt då 
ska du ge dig själv all den kärlek och omtanke du skulle ha gett dina 
närmaste i samma situation. Lova det.  
                                                                             Lena H. 
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EM, EMMY, EMELISAN, UMALA, ÄMELI, MEMELIE, 
MEMME, BUBBLAN, BUBBLIS, 

 

 

 

 

Hur kom du till Fontänhuset? Hur länge har du varit 
med i Fontänhuset? 

 

Såg ”en väg framåt” folder på Aleris. Kom hit ensam i 
mars 2015. Tog ett tag från studiebesöket till nästa be-
sök. Sedan besökte jag Fontänhuset ganska regelbundet. 
Märkte att jag mådde bättre av detta. 

 

Vad är det bästa med Fontänhuset? 
 

Alla sköna människor. Stäm-
ningen är god. Mycket respekt 
och förståelse. Man behöver 
inte dölja om man mår dåligt. 
Tillåts vara sig själv. Lyhördhet 
mellan människor. 

 

Du är med i studentenheten. 
Vilken utbildning går du? 

 

Just nu tekniskt basår. Dock 
sjukskriven nu. Skall byta spår 
p.g.a. detta. Är andra gången 
som jag sjukskrivs under utbild-
ningen. Har sökt in till sjukskö-
terskeutbildningen. Efter det 
vill jag läsa till barnmorska.  

 

Vad vill du jobba med när du 
är färdig med utbildningen? 

 

Barnmorska. Vill hjälpa kvin-
nor med bland annat endo-
metrios plus att jag är fascine-
rad av graviditeter och älskar 
bebisar. 

 

Har du haft några spännande 
jobb? 

 

Arbetat på Statoil, Örkelljunga, 
utmed E 4: an. Alltid mycket 
kunder. Många ungdomar kom 
på kvällar och helger men de 
var jätterara. Hells Angels och 
Bandidos gjorde mig dock rädd. 
Jag har volontärarbetat på Roskildefestivalen – 06. 
Sålde kaffe och Wasasandwich. Såg flera bra band bland 
annat Roger Waters, Franz Ferdinand och flera bra 
band. Jag brukar också följa med studentenheten på di-
verse jippon. 

 

Vilket land skulle du vilja bo i , om du inte skulle bo i 
Sverige? 

 

Storbritannien eller Kanada. Storbritannien för att jag är 
anglofil och engelskfantast. Kanada för att där är fint 
plus bra hockey. 

 

Har du något smeknamn? 
 

Em, Emmy, Emeliten, Emelisan, Umala, Ämeli, Mem-
melie, Memme, Bubblan, Bubblis, ”Åh nej inte hon”. 

 

Var är du född? Och uppvuxen? 
 

Född på Ängelholms BB. 
Bodde i Örkelljunga tills jag var 
5. Sedan flyttade vi till Klippan 
eller egentligen strax utanför, i 
Söndraby. Flyttade sedan till-
baka till Örkelljunga när jag var 
21. Jobbade på Statoil och 
bodde ihop med en kille. Det 
tog slut och jag flyttade tillbaka 
till Klippan när jag var 22. Träf-
fade då en kille från Sjöbo och 
flyttade ner dit. Sedan tog det 
slut när jag var 24 och då flyt-
tade jag tillbaka till Klippan 
igen. Hösten 2012 började jag 
plugga engelska i Lund och i 
april 2013 flyttade jag till Lund. 
Här stannar jag så länge jag kan 
för jag trivs jättebra här. 
 

Vad har du för favoriträtt? 
Att äta? Att laga? 
 

Potatisgratäng eller kåldolmar. 
Jag tycker inte om att laga mat. 
 

 Har du någon favoritrestau-
rang? 
 

Tatung. Ligger vid Grand i 
Lund. Rosegarden gillar jag 
också. Ligger vid Mårtenstor-
get. 
 

Vad är du bra på? 
 

Jag är världsbäst på att vara ödmjuk. Jag är bra på mu-
sik. Både att spela och att lyssna. 

 

Vad är du inte så bra på? 
 

Jag har svårt med snabba förändringar. Jag har svårt att 
sitta still. 
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EM, EMMY, EMELISAN, UMALA, ÄMELI, MEMELIE,  
MEMME, BUBBLAN, BUBBLIS, ”ÅH NEJ INTE HON”. 

 

 

Vad är det bästa som har hänt dig? 
Att jag börjat gå  på Fontänhuset. Många andra bra 
saker har hänt men det här med 
Fontänhuset har gett mig en varaktig känsla av väl-
mående. 

 

Vad använder du din mobil till? 
 

Allt! 
 

Vad för sorts musik lyssnar 
du på? 

 

Det mesta utom Hiphop och 
dansband. 

 

Spelar du och sjunger 
själv? 

 

Ibland. Mest när jag är en-
sam. Jag får lite scenskräck. 

 

Berätta om dina föräldrar 
och syskon. Vad jobbar 
dina föräldrar med? 

 

Pappa är processoperatör på 
Gelita i Stidsvig. Mamma är 
tandsköterska i Bjuv.  
Jag har tre yngre syskon. Två 
systrar och en bror. 

 
Vad tyckte du om Alme-
dalsresan? 

 

Jättekul, spännande och 
ovant. Roligt att träffa nytt 
folk och att äntligen få se 
Visby. 

 

Vilken bok skulle du re-
kommendera folk att läsa? 

 

”Liftarens guide till ga-
laxen”. Jag älskar brittisk 
humor! 

 

Vilken är den bästa film du 
sett? 

 

”Space balls” eller ”Det våras för rymden” som den 
heter på svenska.  
Jag tycker om Disneyfilmer och Monty Python. 

 

Du ser alltid så glad ut. Är du det? 
 

Ja, för det mesta! 
 

Vad har du för intressen? 
Jag tycker om att spela piano och gitarr och fiol. Jag 
tycker också om att måla, läsa och sova. 

 

Vad gör dig riktigt arg? 
Elaka människor och tondövhet. 

 

Vad gör dig glad? 
Solen, god mat och när jag 
får som jag vill. 
 

Har du något smultron-
ställe? Något favoritställe 
du kan koppla av på? 
 

Min loftgång. 
 

Vad gör du en dag när du 
riktigt trivs med dig själv? 
Är glad. 
 

Vad har du för favorit-
resmål? 
 

När vi var i Frankrike med 
skolan; Mont s:t Michel, ett 
kloster. När det är ebb går det 
en smal väg dit från fastlan-
det, vid flod syns inte vägen. 
 

Vad hade du gjort om jag 
vann en miljon? 
Be dig adoptera mig alterna-
tivt testamentera pengarna till 
mig. 
 

Vad hade du gjort om du 
vann en miljon? 
 

Jag hade skyndat mig att an-
vända dem innan de tog slut. 
 

Vad har du för favoritut-
tryck eller talesätt, motto? 
”Hellre ökänd än okänd”, 
”Ingen kommer ihåg en fe-
gis”, ”Det var inte jag och 
dessutom var det inte mening-
en” 

 

 Intervjun genomfördes av Bengt och Maria,  

medan Tony stod för renskrivningen. 

Emelies tatuering är inte bara en prydnad. Bakom 
tecknet står frivilligorganisationen The Semicolon 
Project vars syfte är att stödja människor som gått 
igenom en svår depression, lider av ångest eller haft 
självmordstankar. 
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EMELITEN 

Denna fyraåring kommer helt givet 
Att ge sig ut med full fart i livet 

 Visst är det jobbigt att sitta stilla 
Men morsans papiljotter ger mig vacker frilla 

Feberröda kinder och fläckig nos 
Är det en farlig diagnos? 
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Ett busstreck eller två 
Får barnaåren att gå 

Hålla låda är min specialitet 
Hur man tar sig ur?  Ingen vet 

Att man kallar mig Bubblan är helt korrekt 
Men skälet doftar ganska suspekt 

Om jag tittar änglalikt på dig 
Slipper jag äta leverpastej? 

Typiskt när ingen annan är hemma 
Kan jag plötsligt spela Beethovens femma 

Vågade knappt öppna käften 
Vid mitt första besök hos terapeuten 
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ÄNTLIGEN! 

Jövisst å r det sånt! Vi skå få  en föntå n!  Visserligen en mer dåmmlik å n den övån. En årbets-
grupp å r redån bildåd öch det finns så kert plåts fö r fler öm du vill hjå lpå till. Föntå nen å r 
inte bårå en fin symböl fö r vå r verksåmhet, utån öckså  en vå lkömmen öås fö r få glårnå i 
kvårteret. Det så gs ått mån få r dubbelt så  mycket besö k åv vå rå bevingåde vå nner öm mån 
kömbinerår få gelmåtåre med ett våttenbåd. Vi åndrå få r njutå åv kvittråndet öch det rögi-
vånde pörlåndet. 
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FRISKVÅRDA DIG 
 MED LUNDS FONTÄNHUS 

 

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

 
Vi trå når på  fö ljånde 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 

 
Anslut dig till friskvå rdens SMS-grupp så  få r du ålltid dågsåktuell införmåtiön öm vå r gemensåmmå 

trå ning mm. Pråtå med Jöhån öch Målin fö r mer införmåtiön. 

I den här maskinen växer 
Mattias bicepsar så det 
knakar i parkettgolvet 

Så här ska det se ut om 
man vill bygga en snyg-
gare och starkare rygg-
tavla. 

Ska man kånka på fulla 
kastruller då gäller det att 
ha rejäla mukkler 
(skånska). 

Stilstudie i gymmet. Kör 
hon knäböj, armhävningar 
eller motorcykel? 

Här jobbas det ordentligt. 
Aqeel vet att styrka kostar 
svett. 

Är det en träningsmaskin 
eller ett tortyrredskap? 
Kom och avgör själv! 
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 PROJEKT KRISTALLEN 

På  Kristållen förtså tter vi ått utvecklå deltågårnås 
fö rmå gör öch styrkör tillsåmmåns med Servicefö r-
våltningen.  
Mårkus jöbbår på  i kö ket med ått pånerå sill, 
blåndå åiöli öch rullå kö ttbullår. Dettå gö r hån må -
nåden ut fö r ått sedån förtså ttå sitt måtlågånde i 
Föntå nhuset. Anjånå hå ller kömmunfölket fö rseddå 
med bånån, å pple, på rön öch åpelsiner vilket piggår 
upp fölket i huset vå ldigt mycket. Hön kömmer 
döck ått gå  ö ver till lökålvå rden inöm kört fö r upp-
lå rning då r. Jeånette å r redån behjå lplig i stå d-
gruppen öch hjå lper till ått hå llå rent öch snyggt på  
vå ningsplånen. 
 
I Föntå nhuset fö rtrå når en ny deltågåre i kö ket öch 
tånken å r ått hån skå kömmå upp till Kristållen ef-
ter sömmåren. Hån bö rjår då  i disken fö r ått sen gå  
in i kö ket. I dågslå get kömmer ingå nyå ått intrödu-

cerås i pröjektet då  semestertidernå nå rmår sig. 
Tempöt öch årbetsuppgifternå i kömmunhuset 
minskår dråstiskt öch reståurång Hö jdpunkten 
stå nger å ven nå grå veckör. Dettå innebå r ått Möni-
que kömmer ått årbetå i Föntå nhuset stö rre delen 
åv sömmåren istå llet.  
 
Efter må ngå öch lå ngå diskussiöner kring mö jlig-
heternå fö r Föntå nhuset ått stårtå söciålt fö retåg i 
förm åv cåfe  eller butik, hår vi nu kömmit ytterli-
gåre en bit på  vå gen. Under sömmåren kömmer vi 
ått årbetå på  ett fö retågspröspekt fö r ått kunnå ut-
rö nå de hinder öch pröblem söm kån tå nkås upp-
stå , fö r ått i göd tid hittå lö sningår öch åndrå vå går.  
 
Mer infö kömmer i slutet på  måj må nåd! 
 
 

 

Soliga hälsningar från oss på 
Kristallen; 
Monique, Anjana, Susanne, Jea-
nette och Markus! 
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LUNDS  
ALLRA 
mest 
ÖPPN-
ASTE  
HUS! 

Efter mycket förberedelser i Fontänhuset, drog årets Öppna hus igång med pompa 
och ståt. Katja och André har organiserat och styrt. Ballonger blåstes av Batr, 
 Rassmus, Karin och Monique som även pyntade vår trädgård. 

Pernilla dansar kring granen 
och sjunger i solens sken. 

Malin, Richard, Magnus, Mourad, Fatima, Markus mf fixade med pastasalla-
den och serverade en fantastisk god lunch till alla medlemmar och besökare! 

Råppört frå n vå rt O ppet hus 25 måj 2016 
 

Sölen sken öch riktigt vå lkömnåde öss ållå till ått hå en riktigt 
hå rlig O ppet-hus-dåg! 

Tillsåmmåns så  fixåde vi iördning så vå l inömhus söm utömhus 
dennå våckrå dåg. Lunchen fö rbereddes i kö ket öch dennå bestöd 
åv påståsållåd, vitlö ksbrö d öch dressing. Bållönger prydde trå den 
öch en scen ånördnådes i trå dgå rden. ”Grö nå fingrår” dukåde 
fråm plåntör, ö rtsålt, låvendelpå sår mm till fö rså ljning. Gunillå 

så lde lötter öch finå vinster stöd öch löckåde på  ett börd.  
Klöckån 13 vå lkömnådes så vå l nyå söm vå lkå ndå besö kåre. Vi å t 
den gödå lunchen, de flestå i skuggån under ett trå d. Då r bjö ds vi 
på  musikålisk underhå llning åv Måtildå, Emelie, Minnå, Cicky, Jöå-

kim, Niklås öch Måttiås. Fåntåstiskt brå musik. 
Det vår en helt ljuvlig dåg! 

 

Maria O 
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Emelie glittrar som en stjärna bakom vissa tomtar och troll.  

Mattias och Karin riggar 
scenen och rockar loss! 

Gröna fingrars förmåga att 
få det mesta att växa hade 
fixat märkliga frukter på 
träden 
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TRETTONDAGSAFTON 
av William Shakespeare 

Törsdågen den 17 mårs vår jåg på  Hipp i Målmö  öch 
så g Trettöndågsåftön. Trettöndågsåftön å r en kömedi, 
skriven åv Williåm Shåkespeåre ömkring 1601. Pjå -
sen hår inget med trettöndågshelgen ått gö rå. Det 
finns ölikå fö rklåringår till vårfö r pjå sen heter söm 
den gö r. En fö rklåring å r ått den håde urpremiå r på  
trettöndågsåftön. En ånnån fö rklåring å r ått trettön-
dågsåftön på  Shåkespeåres tid 
innebår fest öch kårnevål. Det 
å r en pjå s med mycket humör 
öch vå rme. 
Hertig Orsinö å r ölyckligt fö r-
å lskåd i Oliviå. Hön hår beslu-
tåt sig fö r ått drå sig tillbåkå i 
sju å r. Anledningen till det å r ått 
hön sö rjer sin dö de brör. Viölå, 
söm ö verlevt ett skeppsbrött, 
klå r ut sig till Cesåriö, öch bö rjår 
jöbbå hös Orisnö. Töbiås åv Råp, 
slå kting till Oliviå, ö vertålår And-
reås Blek åv Nösen ått friå till 
Oliviå. Töbiås höppås ått hån skå 
hå nyttå åv Andreås generösitet. 
Frieriet misslyckås döck. Orsinö 
skickår Viölå/Cesåriö till Olivå 
fö r ått friå. Oliviå, i klå dd slö jå, 
blir fö rå lskåd i Viölå/Cesåriö. 
Viölås brör Sebåstiån drunknåde 
inte vid skeppsbröttet. Antöniö 
kå nner sig inte trygg i lllyrien 
det gö r ått hån ber Sebåstiån tå 
hånd öm sin bö rs. Oliviås fjåntigå 
öch hö gfå rdigå betjå nt Målvåliö 
å r irriteråd ö ver ått Töbiås öch 
Andreås å r hö gljuddå öch öhö v-
ligå. De bestå mmer sig fö r ått sköjå 
med Målvåliö. De gö mmer ett fålskt 
brev i Oliviås trå dgå rd. Nå r Målvåliö 
hittår brevet trör hån ått det å r Oliviås kå rleksfö rklå-
ring till hönöm. I brevet stå r det ått hån skå bå rå gulå 
strumpör öch svårtå strumpebånd. Det å r nå göt söm 
Oliviå åvskyr. Töbiås ö vertygår Andreås ått Olivås in-
tresse fö r Cesåriö å r ett så tt ått gö r hönöm svårtsjuk. 
Målvåliö trå ffår Oliviå ifö rd gulå strumpör öch svårtå 
strumpebånd öch pråtå målligt med citåt ur brevet. 
Oliviå trör ått hån hår blivit gålen öch hån vill bli öm-
hå ndertågen.  
Målvåliö trör ått hån hår blivit herre i huset öch visår 
på  ållå så tt ått hån ögillår Töbiås öch Andreås. Töbiås 

hår ö vertygåt Andreås ått utmånå Cesåriö på  duell. 
Cesåriö vill inte duellerå, men blir tvingåd till det. An-
töniö trör ått Cesåriö å r Sebåstiån öch gå r emellån, 
hån blir då  årresteråd. Antöniö ber Cesåriö öm sin 
bö rs men Cesåriö fö rstå r ingenting till Antöniös fö r-
skrå ckelse. Hån trör ått hån hår blivit bedrågen.  
Andreås ger sig på  Sebåstiån i trön ått det å r Cesåriö. 

Oliviå gå r emellån de två  kömpå-
tånternå öch berå ttår fö r Se-
båstiån hur mycket hön å lskår 
hönöm. De gifter sig. 
Antöniö dyker upp. Cesåriö/
Viölå berå ttår ått Antöniö å r 
månnen söm hår rå ddåt henne. 
Oliviå berå ttår fö r Orsinö ått 
hön hår gift sig med Cesåriö, 
söm hön trör å r Sebåstiån. Nå r 
tvillingårnå till slut dyker upp, 
fö rstå r ållå vilkå fö rvå xlingår 
söm hår skett. Orsinö friår med 
fråmgå ng till Oliviå. Töbiås öch 
Andreås erkå nner sitt sprått 
med Målvöliö. 
Trettöndågsåftön å r ett römån-
tiskt trekåntsdråmå öm kå rlek 
öch fö rå lskelse. Det å r kvinnör 
söm klå r ut sig till må n öch vise 
verså. På  Shåkesperes tid spelå-
des ållå röller åv må n. Det hå r 
ått må n spelår kvinnör öch 
kvinnör söm spelår må n å r 
ålltså  inget nytt. Det gjördes det 
redån på  1600-tålet. Queer te-
måt fö rstå rks ytterligåre i slut-
scenen, nå r det rullås ut bånd i 

regnbå gens ållå få rger. Målmö -
uppså ttningen å r en råpp, rölig fö re-
stå llning med ett drivet skå despeleri. 

Sceneriet å r enkelt öch effektfullt. Målmö s uppså tt-
ning åv Trettöndågsåftön å r en fulltrå ff. 
 

Gunnar Karlgren 

   

William Shakespeare, född 1564 i Stratford-upon-Avon, 
död 23 april 1616 i Stratford-upon-Avon, var en engelsk dra-
matiker, poet och skådespelare. Globe Theater är en berömd 
teater i London, där många av Shakespeares teaterverk hade 
urpremiär. 

 

”Jag älskar dig 
Så över allt förnuft. 

All stolthet och försiktighet 

Orsino och Viola. Målning av 
Frederick Richard Pickersgill 
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Vi vår 28 fö rvå ntånsfullå medlemmår 
öch håndledåre söm å kte till å rets lå ger i 
Osby, öch jåg trör ått ållås fö rvå ntningår 
uppfylldes. Nå r vi köm upp till Lö veståns 
stugå vår det sedvånligt pålåver, men 
helt enligt kåösteörin delådes rummen 
upp. Allå kånske inte vår helt nö jdå, men 
det gick å ndå . På  prögråmmet fö rstå då-
gen stöd rekreåtiön öch vilå. Jåg vålde ått 
sittå öch pillå mig i nåveln. Nå r jåg vår 
få rdig med det, vilåde jåg resten åv då-
gen. Måten vår söm vånligt i ö verflö d öch 
mycket göd. Grillning på  kvå llårnå söm 
vånligt. Det vår brå ått hå Målin med söm 

styrde upp i kö ket. Då  visste mån ått det blev ördning öch redå. 
Dåg 2 vår det vilå öch rekreåtiön på  prögråmmet öch då  blev 
det lite hektiskt fö r mig, men jåg lyckådes ått tå mig genöm det 
å ndå . Det regnåde lite dennå dåg, men humö ret vår på  töpp 
å ndå . 
Tredje dågen blev det lite jöbbigt, fö r jåg  fick lite dejå vu-
kå nslå. A terigen vår det vilå öch rekreåtiön på  prögråmmet. 
Jåg fick kå mpå fö r ått klårå åv det en dåg till, men det gick till 
slut. Vi fick öckså  besö k åv nå grå medlemmår öch håndledåre 
frå n Föntå nhuset. A nnu mer trevlig stå mning. Ju fler destö 
bå ttre. 
Sistå dågen vår det fruköst öch stå dning söm det brukår. Vi vår 
effektivå öch blev klårå en timme tidigåre å n plåneråt. Det vår 
en gå ng trö ttå men nö jdå lå gerdeltågåre söm å kte hem. Det vår  
må ngå söm tyckte ått vi kunde gött stånnå en dåg till, så  det å r 
nå göt vi få r diskuterå till nå stå å r. Det verkåde söm ållå vår 
nö jdå med lå gret i å r.                                                                      Tony 

OSBYLÄGRET 2016 

Magisk kväll vid sjön. Inte en krusning på 
vattenytan och knappt ett mygg i sikte. 

Tommy, the Man har 
en välkomnande famn 
så stor att armarna 
inte räcker till. 

Ett skogsrå månne, i 
rosa-lila-aktig skep-
nad som bara sitter 
och häckar och njuter. 

Vakna, Vicky, det är 
stekar på gång för här 
grillas det på löpande 
band. 

Nej, där kan du in te 
sitta och lata 
dig,Malin.. Vi är 
HUNGRIGA!! 
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KÖKSRAPPORT! 
 
Så underbart med sommarens intrång i köket! 
Grödorna gror från vår egen trädgård som skördas till köket. Färskare grönsaker får man leta ef-
ter. Ekologiskt och gott. 
Vi blir fler och fler som letar sig ut till kökets ångande pannor. Det är väldigt roligt att se ett så-
dant intresse, det uppskattas. Alla är varmt välkomna. 
Köket tackar ödmjukast Hållbarhetsprogrammet för den kulinariska sensationen av vegetarisk 
mat de lagade och lärde ut till köket. 
Vi vill också tacka Lucia och Markus för all bakning till caféet. 
Vi är snart uppe i ett 40-tal som äter här varje dag. Så kul. 
Nu har vi haft öppet hus och det blev en succé. Alla i hela huset hjälptes åt och det blev en super-
god pastasallad med diverse såser. Ca 75 personer åtnjöt den i det fina vädret. 
 

 
 
 

  15 st morötter 

  15 st squash 

  7.5 st gul lök alt. en halv purjolök 

  7.5 st vitlöksklyftor ( efter smak) 

  3.75 st chilifrukt, röd (efter smak) 

  7.5 msk olja 

  7.5 burk krossade tomater 

  15 dl kokbar lätt creme fraiche 

  3.75 tsk socker 

  3.75 tsk svartpeppar (efter smak) 

  7.5 nypa blad från basilika (efter 
smak) 

  1,875 gram frusen bladspenat, tinad 

  1,125 gram fetaost  

  67.5 st lasagneplattor 

  750 gram riven ost 

Gör så här: 
 1. Skala och skär morötterna och squashen i halvmånar. 
 2. Hacka löken, vitlöken och chilin. 
 3. Fräs löksorterna i oljan tillsammans med morötterna ca 5 
min. Tillsätt squashen, tomaterna, creme fraiche och kryddorna 
utom basilikan. Ta inte i för mycket chili eller peppar på en gång 
om du är osäker. Smaka av efterhand och justera framför allt chili-

mängden allteftersom. Om du vill kan du tillsätta lite salt men tänk 
på att fetaosten är salt så ta inte för mycket. Låt puttra i 10 minuter, 
tillsätt basilikan. 
 4. Krama ur vattnet ordentligt ur spenaten, smula fetaosten och 
börja lägga samman lasagnen. Först lite sås, lasagneplattor, sås, 
hälften av spenaten och fetaosten, lasagneplattor, sås, resten av spe-
naten och fetaosten, lasagneplattor, sås och så den rivna osten. 
 5. Grädda i 225 grader ca 30 minuter. 

OCH NJUUUUT!! 

Här kommer ett recept på en fantastiskt god vegetarisk lasagne: 

KOLLA SÅ SMARRIG!! 
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HUR FINGERFÄRDIGA ÄR 
DE DÄR GRÖNA  
EGENTLIGEN?  

 
M: Hur kom du på att du skulle anlita 
just Gröna fingrars ekonomiska före-
ning för att röja din kompost? 

K: Under tiden jåg hår vårit på  Föntå n-
huset hår jåg få tt ett vå ldigt gött intryck 
åv Grö nå fingrår. De verkår vå lörgånise-
råde öch medlemmårnå verkår tyckå ått 
derås jöbb å r röligt.  De drår sig inte fö r 
ått huggå i öch de hår tågit del åv sin 
håndledåres gedignå kunskåper. 

M: Vilket arbete ville du få utfört? 

K: I vå r trå dgå rd fånns en vå ldigt stör 
hö g med ållt söm såmlåts vid trå dgå rds-
årbete under 20 å r. Vi ville ått Grö nå 
fingrår skulle tå hånd öm öch förslå bört 
dettå. 

M: Tog det lång tid från det att du be-
ställde arbetet tills det blev utfört? 

K: Jåg fick snåbbt en tid söm påssåde brå. 

M: Hurdant bemötande fick du? 

K: Gruppen söm köm hem till mig vår 
pröfessiönell öch trevlig. Allå visste ex-
åkt våd de skulle gö rå. 

M: Blev det dyrt? 

K: Det köståde mindre å n jåg fö rvå ntåt 
mig. 

M: Hur blev slutresultatet? 

K: Det så g vå ldigt snyggt ut. De håde 
fråktåt bört helå kömpösten öch jå mnåt 
till mårken. Bå de jåg öch min mån vår 
vå ldigt nö jdå. 

Karin och Malou 

Malou frågade  
Karin, en av  
deras kunder: 

Vi är en oberoende ekonomisk förening: ”Lunds 
Gröna Fingrar” och är en egen juridisk  person  och 
registrerad hos Skatteverket för F-skatt och moms.  

Pelle Hedlund är   
arbetsledare och  
utbildad trädgårds-
anläggare med 
många års erfaren-
het i branschen. 
Ring honom på 0705
-55 76 80 om du vill 
hjälpa till eller veta 
mer. 
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SOMMARENS MEDLEMSUTFLYKTER 2016 
 

Det kommer att komma upp anmälningslistor på disken i caféet för varje gång.  

Några utflykter blir det ett maxantal på 8-11 personer. En del utflykter blir det så att några 

åker buss/bil och andra åker tåg. ( 5 Sommarkort håller huset med)  

Alla tider är cirkatider. Alla tillfällen där vi äter lunch, så kostar det som en lunch på huset. 

30:-(Ej kupong)  
 
 

Onsdag den 22/6: 
 

 
Uppåkra utgrävningar och Hansastaden Jakriborg.  

Halvdag 13.15-16.00. Huset tar fika med. 
 

Tisdag den 28/6: 
 

 
Österlen. Stenshuvud. Simrishamn(Lunch 30:- Ej kupong). Brantevik.  

Eventuellt Kåseberga med Ale stenar. Heldag 10.00-16.00. 
 

Tisdag den 5/7: 
 

 
Katrinetorp. Emporia. Halvdag 13.15-16.00. 

Huset bjuder på fika. 
 

Tisdag den 12/7: 

 
Borgeby slott. Halvdag 13.15-16.00. Huset tar fika med. 

 
Heldag 10.00-16.00. 
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Tisdag den 19/7: 

 
Bokskogen. Torup. Vismarlöv bageri och café. (Lunch30:-). 

 
Tisdag den 26/7: 

 
Bjärred Långa bryggan. Bergakyrkan. Habo gård. 

Halvdag 13.15-16.00. Huset tar fika med. 

Tisdag den 2/8: 

 
Fågelparken i Helsingborg.  

Heldag 10.00-16.00 (Lunch 30:-). 

Tisdag den 9/8: 

 
Ven cykeltur och naturupplevelse. 

Heldag 10.00-17.00. Medlemmar tar matsäck med. 
 

Tisdag den 16/8: 

 
Skäralid. Söderåsens Nationalpark. 

Heldag 10.00-15.00. Medlemmar tar matsäck med. 
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Nu å r sömmåren hå r öch frå n öch med veckå 27 till öch med veckå 33 gå r jåg öch Måtildå på  semester. Men 
studentverksåmheten lever vidåre å ven i sömmår öch tre gå nger i veckån kömmer Nicklås hå llå i 
Pömödörö. Tå chånsen öch studerå tillsåmmåns med åndrå, ni å r vå rdefullå fö r våråndrå öch du behö vs i 
gruppen. Det finns ålltid åndrå håndledåre på  plåts i huset öm du undrår ö ver nå göt eller behö ver stö d. 
 
 

POMODORO: 
Må n 13.30-16 
Ons 13.30-16 
Törs 13.30-16 

 

 
Vårje tisdåg i sömmår erbjuds å ven sömmårutflykter öch införmåtiön öm dem kån du hittå på  hemsidån: 
lundsföntånhus.se 
Hö stterminen kickås i gå ng i bö rjån på  september öch då  förtså tter vi med vå rå nå tverkstrå ffår öch wörks-
höps på  tisdågseftermiddågår 14-16. Hå r kömmer ett småkpröv: 
 
 

 
 

Lå ngre fråm i hö st kömmer vi å ven få  besö k åv Lådåeå öm hur mån vå ljer ett brå å mne öch kömmer igå ng 
med sin uppsåts, studenthå lsån kömmer fö r ått pråtå öm sjå lvmedkå nslå. Mindfulness blir ett å mne på  
ågendån liksöm cv-wörkshöp fö r ått nå mnå nå grå åv må ngå spå nnånde punkter.  
HA EN HELT FANTASTISK SOMMAR!  

Helga 

Datum Tema 

6/9 

Social kick off för 
alla studenter! 

  
Tacos och film! 

13/9 

Nätverksträff 

Att vara student i Lund! Vilka möjlig-
heter finns? Besök från kåren 

20/9 

Workshop 

Vad har jag för vision inför hösten? Att 
skapa en bra termin! Smarta mål! Vi 
jobbar konkret med att sätta mål. Klipp, 
klistra, fundera. 

27/9 

Nätverksträff 

”Läsa, skriva, minnas!” 

- Studieverkstad med Eva. 

VÄLKOMMEN HIT! 
 VI PLUGGAR VIDARE  

TILLSAMMANS I SOMMAR. 
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Från vänster: Erica, 
docent i religionshistoria 
vid Lunds universitet, 
Danyang, genusvetare 
vid Lunds universitet, 
Jihan och Monica, båda 
från RFSL i Malmö. 

 
VILKEN SPÄNNANDE FRÅGESTUND OM BEMÖTANDE! 

Onsdagen den 8 juni bjöd vi in till en Bemötandedag i Fontänhuset Vi hälsade en sakkunnig panel välkommen 
Den bestod av fyra välformulerade personer med olika utbildningar som berör ämnet bemötande.  
Frågorna regnade över panelen och vi fick många kloka svar. Tusen tack till arrangörerna och den vittra panelen. 

FÅR MAN SÄGA BÖG? 
ÄR DET OKEJ ATT 
GE KOMPLIMANGER? 
VAD ÄR HOMOFOBEN RÄDD 

FÖR EGENTLIGEN?  
HUR ÖPPEN KAN MAN VARA KRING SIN 
SEXUALITET MED MYNDIGHETERNA? 

VARFÖR TROR  SOMLIGA ATT HBTQ
-MÄNNISKOR ÄR KÅTARE ÄN ANDRA? 
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Öppettider: måndåg-törsdåg 9-16 öch fredåg 9-15.  
Lö rdåg-sö ndåg sömmårstå ngt. Den 17/8 å tergå r  vi till ör-
dinårie ö ppettider önsdågår  9-19 öch sö ndågår 11-14. 
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund    
Tel: 046-12 01 95                         
E-post: infö@lundsföntånhus.se      
Hemsida: www.lundsföntånhus.se    

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 

Baksidan: Kristoffers penna skanderar 

reflektivt över den svunna våren och Svante 
förstärker den innehållsliga stämningen 
genom sina grafiska piruetter. Allt gott! 
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