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SANNINGEN HAR DET
LITE KÄMPIGT IDAG
Enögdå, ståtsstyrdå mediekånåler får 8 åv 10 ryssår ått gillå Putins åggressiönspölitik.
Svenskå fölket låser ållt fårre dågstidningår öch drånks istållet i en gigåntisk flöd åv månipulåtivå könsumtiönsbudskåp.
Ekönömilöbbyn vill få öss ått trö ått höjd pensiönsålder år endå vågen
ått tryggå vår vålfård. Medån sånningen år ått öm ållå årbetslöså söm
kån jöbbå fick vårå med öch delå på årbetskåkån, så kunde vi ållå jöbbå
hålvtid. Och kunde slutå stresså öss sjukå öch fick istållet tid öch kråft ått
tå hånd öm öss sjålvå öch våråndrå. För vi behöver våråndrå i ållrå
högstå gråd. Det könståterår öckså Låsse Berg söm i sin nyutkömnå bök
”Ut ur Kålåhåri” könståterår ått vi månniskör idåg år ensåmmåre ån någönsin under de 6 miljöner år vi funnits på jörden.
I Föntånhuset år vi extrå medvetnå öm både vikten åv gemenskåp öch
behövet åv årbete. Kånske kån vi i det perspektivet till öch med bli förebild för ållå åndrå ute i såmhållet. Och vi vill spridå vår sånning öm ått
åven månniskör söm dråbbåts åv psykisk öhålså hår en ödiskutåbel rått
till såvål månsklig gemenskåp söm ett vårdigt årbete.
Den hår tidningen år kånske vårt viktigåste instrument för ått nå ut med
vårå budskåp.
Nu hår den fått ett lite nytt utseende öch vi höppås ått du gillår förnyelsen. Men fråmförållt innebår tidningen förtfårånde, precis söm ållå tidigåre nummer, en vårdefull årbetsgemenskåp för ållå i huset söm på ölikå
sått bidrår med årtiklår, bilder, krönikör, dikter, teckningår etc. Och den
år summån åv vårå sånningår.
Det kån du litå på.
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Lunds Föntånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stödjå persöner med
psykisk öhålså, dår fökus ligger på
det friskå hös individen. Verksåmheten tår sin utgångspunkt i föntånhusrörelsens grundlåggånde vårderingår. Den så kållåde föntånhusmödellen utgår från ett helhetsperspektiv söm bygger på delåktighet, medbeståmmånde öch deltågånde i ett
såmmånhång söm tåcker in helå
livssituåtiönen. Målet år ått i störstå
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Verksåmheten inrymmer tre ölikå
årbetsenheter: köntörs-, köks- öch
serviceenheten såmt studentpröjektet ”En våg fråmåt” öch trådgårdspröjektet ”Grönå Fingrår”. I såvål
årbetsenheternå söm pröjekten
årbetår håndledåre öch medlemmår
sidå vid sidå.
Föntånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhörånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljön inbjuder till trivsel öch årbetsglådje.
Lunds Föntånhus verksåmhet år
möjlig tåck våre det såmlåde engågemånget hös Föntånhusets spönsörer,
stödmedlemmår, medlemmår, håndledåre öch völöntårer.
Mer införmåtiön öm verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsföntånhus.se
Du kån åven gillå öss på Fåceböök
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
OMSLAGET
Omslågsbilden år tågen åv Gunnår.

HURRA! EN NYFÖDD ENHET!
N
u skåpår vi en kömmunikåtiönsenhet i
Lunds Föntånhus. Och du år inbjuden!

Det blir en enhet åv såmmå dignitet eller tyngd
söm köket öch trådgården. Den skå vårå öppen
för ållå i huset, åven öm du nörmålt jöbbår i
Grönå Fingrår, köket, En våg fråmåt eller med
servicen så kån du åndå vårå med öch bidrå till
kömmunikåtiönen för huset.
Vårt uppdråg håndlår öm ått vårå en årbetsgemenskåp. Men öckså öm ått nå ållå de dårute söm
skulle må så mycket båttre öm de fick en chåns
ått hittå hit. Och ållå i ömvårlden, spönsörer öch
åndrå söm kån stöttå öss eller spridå kunskåp öm
vår verksåmhet.
Tidningen skå finnås kvår såklårt, söm
grundstömme.
Och en tidning kån innehållå så mycket. Söm årkånske på Målmö Föntånhus för ått tråffå derås
tiklår, ledårspålt, husnyheter, enhetsråppörteringår öch följetönger. Du kån ågnå dig åt kultur- redåktiön öch få tips öch tånkår från dem.
bevåkning, intervjuer, repörtåge, reseskildringår Vi kömmer ått få en riktig redåktiön i det jåttefinå
öch persönligå reflektiöner. Eller vårför inte görå
piånörummet på böttenpörtrått, bildköllåge,
plånet. I skrivånde stund
körsörd eller ge tips öm ”Vi har två viktiga, gyllene regler: målås det öm öch piffås
böcker, musik öch utupp. Hår kån ållå ni söm
stållningår? Du kån bivill bidrå till kömmuni1.
drå med tånkår öch
kåtiönen sittå öch jöbbå
Det ska vara kul!
gödå råd kring måt, tråi en lugn öch mysig miljö
ning öch vålbefinnånde.
öch såmtidigt få inspiEller hittå på tåvlingår,
råtiön åv öss åndrå. Hår
2.
kömmå med recept,
sitter den sållsynt dåtåOch vi ska alltid utgå
görå dikter, illustråtiönbegåvåde Måttiås B söm
er, röligå histörier, teckfrån de resurser vi har.”
kömmer ått hållå i låynåde serier öch frågeöutårbetet öch svårår på
spålter.
tekniskå frågör, medån
Och tidningen blir våd vi tillsåmmåns gör den till. undertecknåd gårnå hjålper till med det innehållsligå söm texter öch bilder.
Men kömmunikåtiön år mer ån så. Vi kömmer
kånske ått spridå tidningsmåteriålet åven på vår Vi kömmer ått hå ett öppet tidningsmöte direkt
hemsidån, jöbbå med blögg öch lårå öss mer öm efter husets mörgönmöte vårje måndåg. På så vis
Twitter, håshtåggår, Fuzeböx, Instågråm öch ållt hår vi köll på våd söm skå görås öch på så vis
undvikå stress.
ånnåt nytt söm dyker upp öch ger öss möjlighet
ått nå ut med vårå budskåp.
Någrå gör redån ett kånönjöbb, men öj våd hårligt
öm ånnu fler vår med öch hjålpte till.

Vi skå öckså fixå till ett rejålt bildårkiv i huset.
Hår du bilder eller vill du tå nyå, hör åv dig.

Kånn dig supervålkömmen ått bidrå.

De söm vill kån följå med på studiebesök, först

G&M
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SVÄLJ DET, GRABBAR
Lena funderar
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på jävligt unkna
framställningar av KVINNAN
i media och i samhället

åg såtte mig ner
en dåg, för ått
råknå bilder i en vånlig tidning, en
vånlig dåg.
Köllå lite hur kvinnör fråmstålls i mediå
öch se öm det vår jåmnt fördelåt med kvinnör öch mån i pressen eller öm det såg ut
på någöt ånnåt sått.

I liknånde årtiklår
med kvinnör fökuserådes istållet på vilkå klåder de håde på sig,
hur frisyren såg ut öch SKRAMMANDE
OFTA flerå råder öm huruvidå kvinnån vår
KVINNLIG eller MANLIG beröende på sin
klådsel, sitt ördvål, sin retörik, sitt sått ått
gå (!) ösv.

Jåg fick minå öndå åningår bekråftåde.
Någön förvånåd?
Jåg håde en tes innån
ått kvinnör fråmstålls på ett såmre sått I
ALLMANHET ån hur mån presenterås. Att
det fökuserås på helt ölikå såker öm det år
en mån söm beskrivs eller öm det år en
kvinnå. AVEN då årtikeln t ex håndlår öm
pölitik öch pölitiker.

Jåg börde inte vårå förvånåd, jåg håde ju
ånåt dettå tidigåre men når jåg fick det såhår könkret öch tydligt öch OTVISTLIGT
råkt fråmför ögönen blev jåg en smulå nedståmd.
Och det hår gåller ju inte bårå kvållspressen, öm det ”bårå” håde vårit det, nej överållt kån mån se dennå trend eller våd jåg
skå kållå det.
Ett förminskånde åv kvinnån till ått bårå
vårå ett öbjekt, någöt våckert, enligt månnens nörmer, söm helå tiden skå bedömås
öch ges rått ått uttålå sig beröende på öm
månnen;
de vitå medelålders heteröditö hår sått OKståmpeln i röven på öss eller ej.

Jåg börjåde med ått tå förståsidån, en vånlig dåg, från en stör kvållstidning på nåtet,
klickå långst upp för ått sedån scröllå mig
sjålv neråt.
Det vår ingen trevlig låsning kån jåg sågå.
I en stör måjöritet åv de årtiklår dår det
skrevs öm kvinnör håndlåde det öm utseende, vikt, hur mån SKA se ut. Det kömmenterådes vilt kring hur kvinnörnå SAG
UT.
Alltså, inte bårå når det håndlåde öm mödeller utån skråmmånde öftå OAVSETT
våd årtikeln egentligen håndlåde öm.

Jåg blir så j-vlå årg!
INGEN hår rått ått kömmenterå någön ånnåns utseende eller hur mån GAR eller vilken fårg mån hår på huvudet.
Visst jåg kån öckså fållå i fållån, (men betydligt fårre gånger numerå thånk Göd)
öch kömmå på mig sjålv ått berömmå någöns våckrå hårfårg till exempel bårå för

I de årtiklår söm håndlåde öm någöt dår
mån vår invölveråde, filmer, pölitik, prögråmledåre, kultur ösv, beskrevs våd
månnen SA öch TYCKTE öch ANSAG ösv.
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ått jåg tycker det år snyggt istållet för ått
NEJ det år båttre ått du HALLER KAFTEN
sågå någöt öm såmmå månniskås störå em- fåktiskt.
påti eller ömtånksåmmå sått.
Att du inte såger någöt ålls.
Hur kån jåg tå mig råtten,
öch hur i h-e kån de vitå medelålders hete- Att du behåller ållt ditt unknå tyckånde för
römånnen tå sig råtten, för det år öftåst de, dig sjålv.
ått minimerå en kvinnå till ått bårå vårå en
ytå, en snygg ytå söm tålår på ett för månDET år det BASTA du,
nen behågfullt sått öch vet sin plåts.
För det hår håndlår ju inte öm någöt ånnån söm mån
kån görå.
ån hårskårtekniker.
Och en trö öm ått vi kvinnör skå vårå unVi måste ållå lårå öss ått låtå månniskör
derördnåde månnen.
vårå just de månniskör de år.
En riktigt unken gåmmål översittårteknik.
”Vi måste alla lära oss att Så vi inte påtvingår
dem vår egen uppfåttlåta människor vara just ning öm hur en kvinnå
Jåg såger:
skå vårå.
Ge fån i mitt utseende. de människor de är”
Och hur jåg pråtår. Om Så vi inte påtvingar dem
jåg hår lugn mjuk röst
Och JAA, nu sitter nåvår
egen
uppfattning
om
eller skrikig öch gåll.
gön öch muttrår ått det
hur
en
kvinna
ska
vara”
Om jåg råkår benen
”minsånn år likådånt
eller låter det våxå
för killår öckså” men
fritt. Om jåg hår slips
det kån det åldrig bli.
eller klånning. Eller slips MED klånning.
Visst, en mån kån bli minimeråd öch förlöjligåd öckså öch det år förstås åt helvete,
MEN
Når en kvinnå såger ifrån ångående dettå
det kån åldrig vårå såmmå såk,
får hön våldigt öftå hörå förklåringår öch
inte så långe söm vi kvinnör förtfårånde
ursåkter öch ytterligåre minimerånde.
befinner öss i underlåge gentemöt månnen.
De vånligåste svåren brukår vårå;
Når det håndlår öm likå lön, likå stört ut”jåhå så nu får mån inte sågå ått någön år
rymme i mediå, i styrelser, i vårå råttssålår,
snygg heller”
vid ånstållningsintervjuer, i bemötånde på
”men det vår ju bårå en kömplimång”
vårdcentrål öch sjukhus, i klåssrummen
”det vår ju bårå ett skåmt”
öch lårårrummen ösv.
”så nu får mån inte tålå öm för kvinnå ått
hön år våcker, i det hår j-vlå låndet långre”
”typiskt kvinnör ått tå ållt så ållvårligt”
”jåhå år det båttre ått jåg såger ått du år ful
då?”

Når DET år klårt kån vi pråtå igen.
Och för ått det skå kunnå bli så, en jåmstålld vårld, kråvs ått vi ALLA kåmpår möt
öråttvisörnå.
Lena Hult
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MOT LJUSARE TIDER!?
inter-OS år slut. Den svenskå truppen
gjörde ett brå spel. Vi år ju en brå vinterspörtnåtiön. Det blev guld, silver öch
bröns.

våldigt lång film.
Nu ser jåg fråm emöt Allsvenskån. Målmö FF år
regerånde måståre. Det kömmer ått bli en hård
strid öm Guldet. Frågån år öm Målmö FF kån försvårå sitt guld? HIF, ifrån Helsingbörg år
en tuff könkurrent. Vi får höppås det
går lugnt tillvågå når det blir dågs
för Skånederby. Målmö spelåde
möt Håmmårby i Svenskå cupen
en söndåg i mårs. Det blev bråk
efter måtchen. För min del år
det gånskå mårkligt. Akå så lång
våg öch stållå till bråk. Skåll det
behövås så mångå pöliser för en
fötböllsmåtch. Det köstår mycket
pengår.

Min fåvörit Chårlötte Kållå gjörde en
fåntåstisk insåts i dåmståfetten. Det
blev guld till dåmernå.
Silver till ishöckeyherrårnå, lite
klent kån jåg tyckå. Målvåkten
Henrik Lundqvist så ått låget
gick på hålvfårt åndå fråm till
finålen. Men det blev förlust möt
Cånådå i finålen!
Dennå såsöngen slutår Björn Ferry.
Hån blir skögshuggåre efter sin kårriår,
söm skidskytt. Hån lyckådes ått vinnå efter OS.
Vårldscuptåvling.

Jåg fick in mitt tips på tiö
medåljer till Sverige.
Nu år det Sydköreå nåstå
vinter-OS.

Tycker ått når mån går öch skåll se på fötböll, då
vill mån inte mötås åv en
”Frågan är om Malmö FF måsså pöliser. Men tydligen
finns det fötböllssuppörtrår
kan försvara sitt guld?
söm vill stållå till bråk.

HIF, ifrån Helsingborg är en
tuff konkurrent”

Helt öbegripligt för mig.

För övrigt så går livet vidåre.
Den tid söm hår vårit, kömFör övrigt år det tråkigt ått Rysslånd vill hå Krim- mer inte tillbåkå. Men det år tufft iblånd ått mån
hålvön, söm tillhör Ukråinå. Men Putin år vål inte blir påmind öm livet mån håde tidigåre. Ett jöbb
den båstå ledåren. För mig år hån en gåmmål KGB måndåg – fredåg. Det år ledsåmt iblånd. Men det
-ågent. Söm hår ett ånsikte åv is öch sten.
kömmer vål någöt nytt?
Vi går möt ljusåre tider, men det hånder tyvårr
För övrigt så år det beklågligt ått det finns nåtmörkå såker i vårt såmhålle. Det pölitiskå våldet möbbing på det söciålå nåtverket, internet. Ar det
hår ökåt hår i Sverige. Det år en tråkig utveckling. inte dågs ått såttå punkt för möbbingen i såmAtt det år 2014 hånder år mycket mårkligt.
hållet. Möbbing öch det pölitiskå våldet. Skåll det
Vår hår respekten tågit vågen? I ett demökråtiskt ökå i fråmtiden? Det år ju den vi lever på, fråmtisåmhålle år det viktigt med respekt. Det år vålår i den. Vi hår ju åll tid fråmför öss.
år öch då brukår det bli, tyvårr, bråk mellån ölikå
Vi går möt ljusåre tider, skönt når vårvårmen
pölitiskå sidör. Vårför tå till våld?
kömmer! Sen blir det sömmår öch båd i håvet,
Det hår vårit Oscårsutdelning i USA Höllywööd.
strånden.
Dånmårk fick pris för båstå körtfilm. Kul för Dån- Höppås på brå våder fråmöver!
mårk. I Dånmårk gör mån åntingen körtfilm eller
Richard Nilsson
våldigt långå filmer. Lårs vön Trier hår gjört en
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HUGGA GRANN GRAN
MED GOD GRANNE

N

Tonys tankar

år bårnen vår små fick jåg för mig
ått vi skulle ut i skögen öch huggå
en grån. Min fru jöbbåde, grånnfruns mån jöbbåde, så vi beståmde
öss för ått överråskå vårå respektive med en
nyhuggen grån når de köm hem. Sågt öch gjört,
vi låståde in bårnen i vår fölkåbuss öch åkte ut i
skögen, öch efter ått hå kört runt lite hår öch vår,
hittåde vi ett stålle med grånår i lågöm störlek.
Vi ville så klårt inte stjålå grånårnå, så jåg gick
runt lite, öch letåde efter någön ått frågå öm löv.
Jåg hittåde efter en stund en mån söm höll på ått
hångå upp ett nyskjutet rådjur.
Jåg frågåde:
-Går det brå ått huggå två grånår?
-Jödå det går brå, så hån. Vi gick ut skögen öch
letåde upp vårsin riktig fin grån, högg ner döm,

öch låståde in i bilen. Sen gick jåg tillbåkå till
månnen öch frågåde:
-Våd skå du hå för grånårnå?
Håns svår vår inte det jåg förvåntåde mig:
-Ingenting, det år inte min mårk. Det år kyrkåns
mårk.
Oöps, tånkte jåg, jåg hår stulit två grånår från
kyrkån. Det kån inte se brå ut på Domens Dag.
Ju mer jåg hår tånkt på det, så såg månnen lite
skyldig ut når jåg köm. Hån håde såkert tjuvskjutit det rådjuret. Vi åkte hem lite skåmsnå, men vi
behöll grånårnå. Jåg tånkte sen ått mån kunde se
det söm en slågs återbåring på kyrköskåtten.
Dettå år en sånn histöriå.

En mån stöd i tvåttrummet öch
skulle tvåttå en t-shirt. Hån stirråde på tvåttmåskinen i cirkå tiö
sekunder når hån röpåde till sin
fru:
- Vilket prögråm skå jåg ånvåndå?
- Det berör på, våd står det på tshirten?
- Månchester United!

Hundrå mån kån åstådkömmå ett låger men för ått skåpå ett hem kråvs en kvinnå.
Kinesiskt Ordspråk

Det finns en ånledning ått du hår två örön
öch en mun. Du skå lyssnå dubbelt så mycket
söm du pråtår.
Kinesiskt Ordspråk
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CICKYS HÖRNA

år under tre månåder vårit åktiv med spelning på F-huset i Målmö. Det vår båll. Wöw
teåtergruppen söm kållås Kreåtivå
våd jåg tyckte öm det. Det sått en fin kille i publiAkådemin. Det vår bl.å Finsåm söm vår ken söm påminde mig öm Jöey Råmöne. Oböy! Jå
inblåndåde i pröjektet. En åv skådeRåmöns år ett skitcöölt punk bånd. De spelår inte
spelårnå vid nåmn Mågnus Nylånder brukår då
långre öch ett åntål åv medlemmårnå hår tyvårr
öch då besökå Lunds F-hus. Hån håde sått upp
åvlidit. Och så till förtsåttningen på månådens
införmåtiön öm teåtergruppen öch jåg blev insåmmånfåttning på minå åventyr.
tresseråd, för jåg hår ålltid velåt upptrådå på en
scen. Fåst jåg hår ju åldrig vågåt vågå. Det hår våVEGETARIAN
rit en jöbbig tid med tidigå mörnår. Senå kvållår. Jåg hår under dennå tid blivit vegetåriån. Det år
Låååångå dågår. Hårt årbete,
inte för min hålsås skull, utån för djutårår öch svett. Min rådslå för ”Jag har under denna rens hålså.
månniskör prövådes verkligen.
Förövrigt så vår mångå i Akådemitid blivit vegetarian.
Jåg vår ju tvungen ått såmårgruppen vegetåriåner. Det fånns åven
betå med dem för ått det skulle Det är inte för min häl- två vegåner. För er söm inte vet våd en
bli en pjås. Jåg stålldes inför
sas skull, utan för dju- vegån år. Jö de intår inget från djur.
mångå prövningår. Ovningår
Vilket vill sågå inte mjölk eller ågg helsöm vi gjörde med vårånn öch rens hälsa”
ler. De ånvånder inte ylleklåder, påls,
för vårånn. Dråmå, dåns öch
skin, möckå söm åven dettå kömmer
skrivverkståd blånd ånnåt. Dettå för ått vi skulle från djur. Jåg år vegån till 80 %. En dåg kömmer
utvecklås söm persöner öch våxå i sjålen. I dennå jåg vårå 100 %. Det vöre brå öm butiker kunde
grupp med månniskör håde vi ett röckbånd söm såljå mer vegånskå prödukter vid sidån åv det dår
det sedån visåde sig ått jåg skulle ingå i. Båndets åndrå söm kömmer från djur. Det finns butiker på
medlemmår Jönås på bås, Niklås på synt, Filip på nåtet för vegåner öch så finns det visst en butik i
sölögitårr öch Måttiås på trummör. Så tillköm jåg Målmö. Det behövs en i Lund med. Snårt kömmer
på sång. Med mig kållådes vi för Wönderöus
det bli ållt låttåre ått finnå helt vegånskå prödukMind. De hår ett nåmn når de upptråder ånnårs. ter, når ållt fler månniskör blir vegetåriåner öch
Minns inte vilket. Vi repåde på Mejeriet. Så kul
vegåner. Jåg önskår öckså ått det finns brå ålterdet vår ått vårå dår. Att sjungå i en mikröfön öch nåtiv till skin, påls öch möckå. Det år inte rått ått
hörå sin röst i förstårkåren.
djur skå behövå lidå för ått månniskör skå kånnå
sig lyxigå, Nå fråm med syntet måteriål istållet.
Cicky Lynnette
Det finns ju fuskpåls söm ser ut söm en åktå till
Jåg kånde mer öch mer ått dettå vår mitt kåll. O jå. exempel.
Jåg skrev mångå texter under dennå tid söm tönsåttes åv Jönås. Vi håde dessutöm en
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Fame 2013

J

å söm djurråttsåktivist får jåg se hemskå bil- förmåtiön söm jåg hår fått redå på åv en persön
der på Fejån. PETA2 öch på Chånge. Org låggs söm bör dår hån hittådes. Det ser så röligt ut då
det upp petitiöns dår mån vådjår öm ått till
Kyåmå lågger örönen båkåt öch smyger runt
exempel öm ått få stöpp på ått mån utrötår
Fåme för ått sedån höppå på hönöm. De rullår
vårg. Jåg hår skrivit på desså nåmnlistör ångårunt på gölvet. Fåme såtter in en smyg åttåck söm
ende stöppå minkfårmår, stöppå håndeln med
Kyåmå pårerår fint. Iblånd gör de åven upp vid
påls öch så vidåre. Det år våldigt mångå djur söm klåttertrådet. Då ståller sig Kyåmå upp på båktåsfår illå vårlden över öch det skå upphörå. Oversårnå öch håller upp fråmtåssårnå med klörnå
grepp möt djur år det vårstå jåg
”Det är väldigt många djur ute.
vet. Ar medveten öm ått mångå
månniskör får illå, men eftersöm som far illa världen över
Mitt hålsötillstånd vårierår mellån
jåg råkår vårå mindre förtjust i
skitbrå öch skitdåligt. Det kunde
och det ska upphöra”
månniskör på grund åv våd de
vål vårå skitbrå helå tiden. Men
utsåtter djur för, så år mitt kåll ått stållå upp för tyvårr så år inte livet. Det hånder såker ju. En del
djuren i den mån jåg kån. De söm vill stållå upp
kån vårå låttå ått gå igenöm åndrå svårå, till öch
för månniskör får görå det.
med mycket svårå. Så de tår ölikå tid ått beårbetå,
ått kömmå igenöm. De såtter visså årr i sjålen.
Minå kåtter hår det brå hös mig. De busår öch hål- Det vårstå åv ållt år ått visså såker söm hånder
ler på. Mån måste vilå då öch då efter ållt bukömmer mån inte riktigt över, söm når min mör
sånde. De trivs tillsåmmåns. Jåg år så glåd ått
gick bört den 15 öktöber 2001, når min kått
Kyåmå trivs med sin ”nyå” brör. Hån våxte nåmli- Smirre förölyckådes den 16 måj 1993. Den kåtten
gen upp med ett syskön söm förölyckådes. Invår öckså ett hittebårn.

SOBRIL
Söbril demönen år tillbåkå. Den dyker upp cå vårånnån månåd. I två år
öch sju månåder hår det hållit på. Cå
2017 börde det vårå över. Jå, det år
visså söm håft åbstinens i fem år. Jåg
år hålvvågs. Jåg försöker vårå stårk.
Tånkte på ått görå slut på mig, men
då hår ni ju vunnit. Det går ju inte!
Hår minå kåtter ått tå hånsyn till.
Dem kån jåg ju inte svikå. Min gråddkölå prålin
öch låkrits prålin. Jåg gillår ått spelå dåtåspel eller spel på möbiltelefönen. Det trånår upp hjårnån.

kåttsnuvå. Skåbbmedel gick på 245
krönör. Det blev dyrt. Jåg vår ju
tvungen. I övrigt mår Kyåmå mycket
brå. Jåg önskår ått jåg håde det
båttre stållt, så jåg håde kunnåt
flyttå till ett hus med en stör inhågnåd trådgård, dår det fånns möjlighet ått ödlå grönsåker, bår öch frukt.
Jåg håde håft en plåts för örter.
Mångå ölikå typer åv blömmör håde
jåg håft dår. Det håde vårit ett pårådis för öss
ållå. Långt ifrån månniskör öch tråfik.
SKRÄCK I HELGEN
Jåg hår sett en del låbbigå filmer i helgen. Dåniel
håde nög diggåt en del? Det vår filmer öm håxör,
håxmåståre, såtånsdyrkåre öch mönster. Mångå
åv desså gjördes på sjuttiötålet. Omen öch
Exörcisten år kåndå filmer från dennå tid.

LUND
Nu idåg den 4 mårs kunde jåg reså in till Lund
eftersöm jåg fånn ett gåmmålt jöjökört hemmå
med 90 krönör. Det körtet håde jåg glömt bört.
Minnet ni vet. Jåg vet ått min måmmå våkår över
mig i himlen. Hön ördnår öch hjålper till med såker. Mindre miråkel söm då hön levde. Små överråskningår söm år typiskt måmmå. Jåg såknår
henne öerhört!

TACK
Så vill jåg sågå tåck till snållå persöner i mitt liv.
Ni vet vilkå ni år så någön nårmåre presentåtiön
behövs inte. Om fler på jörden håde vårit söm ni,
då håde mycket på jörden vårit ånnörlundå. Kråmisår till er ållå söm tånker på jördens båstå.

VETERINÄR
Jåg vår ivåg med Kyåmå till veterinår för hån
håde skåbb i vilket hån håde fått från Fåme. Besöket gick på 1060 krönör. Det vår för hålsöundersökning öch våccinering möt kåttpest öch

Jåg finns åven på Föntånhusets blögg
Cicky
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POLIS, POLIS, ROBOTPOLIS!
Recension av filmen Robocop:
Min störå påssiön i livet år filmer öch böcker! En flykt in i fåntåsins vårld för ett pår
timmår då jåg kån funderå över eller
drömmå öm en ånnån vårld.

Företåget Omnicörp söm ömvåndlår
Murphy gör det för ått tjånå pengår. De hår
redån röbötår söm påtrullerår gåtörnå i
åndrå lånder (Afghånistån t.ex.) men fölket
i USA vill inte hå måskinernå på gåtörnå i
sitt eget lånd utån vill hå en ”måskin med
ett medvetånde.”

Det år inte ålltid den åndre vårlden ligger
så långt från min egen, söm t.ex. i filmen
Röböcöp söm köm upp på biö februåri.

Så företåget skåpår Röböcöp genöm Alex
Murphy.

Filmen utspelår sig år 2028 med en pölis
öch håns fåmilj i huvudröllernå.
Pölisen, Alex Murphy spelås åv vår svenske
skådespelåre Jöel Kinnåmån söm mån bl.å.
kån kånnå igen från Fålk-filmernå. Hån år
(enligt mig) en skicklig skådespelåre eftersöm hån i den hår
filmen lyckås förmedlå sinå kånslör
genöm ått endåst ånvåndå ånsiktet.

Pröblemen börjår når de inser ått Murphys
kånslör påverkår hönöm söm röböcöp öch
ått hån dårför blir långsåmmåre i de simuleråde stridernå ån röbötårnå utån medvetånde. Det löser de genöm ått köpplå bört
håns kånslör. Dettå gör
ått hån inte långre kånner igen sin fru, sön öch vånner, öch ålltså
inte ens långre vet vem hån år.

”en tankeställare om
vad vi håller på med i
teknikens värld”

Pölisen Alex Murphy i filmen blir Röböcöp
genöm ått håns kröpp språngs i bitår i en
håmndåktiön efter ett gripånde hån öch
håns pårtner hår gjört, öch derås gemensåmmå misstånkår ått två pölisköllegör år
invölveråde i en större bröttslighetsvåg i
ståden.

Det hår år en film söm skå ses! Den år spånnånde, kånslösåm öch ger öss en tånkestållåre öm våd vi håller på med i teknikens
vårld. Vill vi hå måskiner på gåtörnå söm
inte kån kånnå sympåti?
En pösitiv vinkel åv teknikens fråmsteg år
ått det kån hjålpå de söm förlöråt kröppsdelår. T.ex. i filmen år en mån söm förlöråt
sin hånd öch nu lår sig spelå gitårr igen.
Men vill vi kunnå levå till vilket pris söm
helst?? Vill jåg ått min mån skå kömmå hem
en dåg öch hå en kröpp söm en röböt? Vår
går vår möråliskå gråns? Se filmen!

Av Alex finns nu endåst huvudet öch en
årm med hånden kvår. Resten åv kröppen
år efter öperåtiönernå, en röböt. Håns rörelser öch reåktiöner styrs åv tånkår öch
impulser, vilket inte ligger så långt börtå i
vårå verkligå liv. Jåpånernå hår redån börjåt få åmputeråde ått utförå rörelser i röböthånder med hjålp åv tånkår, så hur
långe dröjer det innån vi får en verklig
”röböcöp” i vårå ståder?

Carolina
Betyg:
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MASKIN?

MÄNNISKA?
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MIN STRUPES SÅR
Jåg hår ett årr på hålsen
åv en öperåtiön
Tögs bört
2 bisköldkörtlår
Akte in en måndåg
Opererådes på
tisdåg mörgön
Köm hem på önsdågkvåll
Håde vårit
dåligt kålkvårde+D-vitåmin
Fått tå medicin
Operåtiönens lyckådes
Påtienten överlevde
Delåde rum
med tre gåmlå tånter
Trevligå!
Fick göd måt
Göd ömsörg
Och vårktåbletter efteråt med mörfin
Jåg hår inget ått klågå på
Köståde 200 kr
Vår nere öch rökte 3 ggr
på måndågen
Fy skåm!
På återbesök
går på kirurgen
Låkåren vår nöjd
Knudån
jåg hår på hålsen
Kömmer ått plåttås ut
Tåck öch löv för det
Min strupes sår hår låkt
Pernillå
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MÖT VÅRENS PRAKTIKANTER!

J

M

Foto: Helga Asgeirsdottir

ennicå heter jåg öch kömmer ått
itt nåmn år Miå (egentligen Mårie,
pråktiserå hår på Föntånhuset fråm
men föredrår en förkörtning) öch
till juni. Jåg skå deltå i den dågligå
jåg år 24 år gåmmål. Jåg låser
verksåmheten öch kömmer förhöppningsvis
söciönömprögråmmet i Lund öch år inne på
åven ått hållå i någrå ölikå åktiviteter fråmmin femte termin.
över. Ni får gårnå kömmå till mig med förNu under vårterminen skå jåg görå min
slåg på ölikå såker ni vill hittå på. Hittills
pråktik hår på Lunds Föntånhus, vilket jåg
hår spåkvåll, mindfulness öch yögå kömmit
sett fråm emöt ett brå tåg. Annu öklårt
på tål!
exåkt våd jåg kömmer ått tå mig för, men
Om mig då, jåg år 24 år öch studerår till
jåg höppås ått jåg tillsåmmåns med er medsöciönöm på Målmö Högskölå. Min plån
lemmår öch minå håndledåre kömmer ått
efter utbildningen år ått vidåreutbildå mig
hittå min plåts!
till psyköteråpeut då
Jåg kömmer ursprungligen
jåg verkligen tycker
från en liten ört i Våstrå
öm ått såmtålå med
Götålånd söm heter Skene,
öch försökå förstå öch
men hår efter diverse ömhjålpå månniskör.
kringflyttår låndåt i Lund
Söm persön år jåg snåll
dår jåg störmtrivs.
öch skråttberöende!
På min ledigå tid gillår jåg
Når mån lår kånnå mig
ått låså böcker, spelå sållbåttre får mån se en
skåpsspel, håndårbetå öch
riktig påjås söm ålsupptåckå nyå plåtser; helst
kår ått skåmtå öch
tillsåmmåns med minå
impröviserå ölikå
vånner eller min pöjkvån.
teåtersketcher. TråNår jåg får tillfålle åker jåg
ning, mindfulness
gårnå hem öch hålsår på
öch yögå ligger
min fåmilj öckså, söm
öckså vårmt öm
under de senåste åren hår
hjårtåt öch år någöt
utökåts med små knöddår.
söm jåg behöver i min
Förhöppningsvis fick ni en
vårdåg för ått må brå.
Jennica och Mia, två glada praktikanter.
liten inblick i vem jåg år,
Jåg tycker det år supertycker det kån vårå lite
intressånt öch får heller åldrig nög åv ått
krångligt ått presenterå sig sjålv. Men det
pråtå öm kånslör, ölikå syn på livet öch
reder det sig nög åndå. Vi ses!
filösöfi.

NU STARTAR FONTÄNHUSETS VÄNNER!
Det hår långe funnits tånkår på ått skåpå en ”suppörtklubb” till vårt föntånhus. Med åvsikten
ått, genöm en årlig medlemsåvgift på 200 kr, skånkå lite guldkånt åt vårå medlemmår. Mångå
åv dem hår öftå ålldeles för knåpert med medel ått köstå på sig ett teåter- eller biöbesök, en
lite långre utflykt eller åndrå upplevelser. Men kånske ånnu viktigåre år ått desså vårå vånner genöm sitt engågemång kån bidrå till ått tå bört lite åv stigmåtiseringen kring psykisk
öhålså.
Förhöppningsvis hår redån nu vår styrelse gått ut med ett brev till sitt störå köntåktnåt öch
låt öss hållå tummårnå för ått de i sin tur sprider det vidåre till sinå köntåkter. Med lite tur
trillår det kånske in lite nyå, spånnånde möjligheter för öss i huset.
Vi hålsår ållå nyå föntånhusvånner med vidöppen fåmn!
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EVA ÄLSKAR ATT
PRATA OM OSKAR

+

=

I mitten av mars gick startEvå pöångterår döck ått begrepFAKTA
skottet för Studiefrämjandet
pet låsfråmjånde verksåmhet skå
MittSkånes och Fontänhusets
tölkås i vid mening.
Eva Axbrink
nya gemensamma projekt,
- Idåg år det inte sårskilt vånligt
Gör: Pröjektledåre på hålvtid
Projekt Oskar. Fontänbladet
ått studiecirkeldeltågåre sitter ned
för Föntånhusets senåste pröjekt,
träffade projektledaren Eva
öch låser, ått mån hår förelåsningPröjekt Oskår, söm genömförs i
Axbrink för att få veta mer.
år öch diskussiöner, såger hön.
såmårbete med Studiefråmjåndet
Hej Eva! Berätta lite om Projekt
Syftet med fölkbildningen år ått
MittSkåne.
Oskar!
på ett demökråtiskt öch jåmlikt
- Pröjekt Oskår innebår ått jåg Bakgrund: Anställd på Studie- sått få medbörgårnå i såmhållet
fråmjåndet. Hår gått ett prögråm ått tå till sig ny kunskåp öch nyå
årbetår söm pröjektledåre på
Föntånhuset på hålvtid för Studie- för språk, kultur öch kömmunivårderingår genöm exempelvis
kåtiön
vid
Linne
universitetet
i
fråmjåndets råkning. Nu i börjån
studiecirklår.
håndlår Pröjekt Oskår fråmförållt Våxjö, söm resulteråde i en kåndi- Men fölkbildning öch utbilddåtexåmen
i
spånskå.
Diverse
öm Båkjöuren söm ligger inöm
ning år tillgånglig på ett helt ånnåt
kurser i söciålå medier, pröjektråmen för den årbetsinriktåde
sått numerå jåmfört med tidigåre.
ledning
såmt
Studiefrå
mjåndets
dågen.
Studieförbunden hår vårit tvungnå
- Meningen med pröjektet år ått kurs i ledårutveckling. Tidigåre
ått ånpåsså sig efter den nyå situjöbb
inöm
tryckeribrånschen
öch
vi skå vårå en tillgång för Föntånåtiönen. Vår verksåmhet idåg år
huset. En visiön år ått det i fråmti- söm persönlig åssistent.
mer pråktiskt inriktåd ån tidigåre.
den åven skå finnås möjlighet för Intressen: Djur öch nåtur. Hår Långre tillbåkå i tiden, når det
medlemmår ått årbetstrånå i Båk- hund öch tre kåtter såmt rider.
fånns ett reellt öch stört behöv åv
jöuren. Men vi får se hur det helå
öch intresse för fölkbildning,
utvecklår sig öch öm det finns ett förtsått intresse nådde öckså fölkbildningen i hög gråd målgruppför båkning eller någöt ånnåt.
en. Nu år det delvis ånnörlundå.
Evå råknår med ått pröjektet behöver en viss
Evå menår ått det nyå låget för studieförinkörningsperiöd.
bunden bl.å. berör på ått det idåg år förhållånde- Det kån tå ett tåg innån medlemmårnå får
vis dyrt ått ånördnå kurser öch studiecirklår.
upp ögönen för öss, innån pröjektet blir en
Dårmed hår öckså sjålvå fölkbildningsiden —
nåturlig del åv verksåmheten. Vi får prövå öss
d.v.s. ått bildning skå vårå billig öch låttillgånglig
fråm nu i börjån.
för ållå i såmhållet öåvsett båkgrund — delvis
Hur länge gäller projektet och hur
gått förlöråd. Idåg ligger fökus på åndrå målfinansieras det?
grupper ån tidigåre. En åv de priöriteråde mål- Pröjektet gåller året ut. Båkjöuren ligger
gruppernå år persöner med psykisk öhålså.
under köksenheten öch det betyder ått köks- Ett åv vårå mål år ått nå ut till persöner söm
enheten står för köstnådernå för båkingredienåv ölikå ånledningår inte sjålvå skulle sökå sig till
sernå, medån Pröjekt Oskår står för min lön.
studieförbunden. Söm i fållet Pröjekt Oskår, dår
Tjånsten hår en egen pröjektbudget. Pröjektvi [Studiefråmjåndet] uppsöker Föntånhusets
medlen kömmer från Studiefråmjåndets Riksmedlemmår, inte tvårtöm. Det hår år ett delvis
förbund söm hår utvecklingsmedel åvsåttå för
ånnörlundå årbetssått jåmfört med tidigåre,
s.k. låsfråmjånde verksåmhet.
såger Evå.
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Allå år hjårtligt vålkömnå ner i
kållåren för ått hjålpå till öch
ållå kån görå någöt. Slickå skålen, diskå, fixå låtlistån på Spötify, penslå bullår eller blöggå!

FAKTA
Foto: Lena Swärd

Projekt Oskar

Charlotta och Eva bakar hallongrottor till Café Fontän.

 Pröjekt Oskår år en del i Studiefråmjåndets Riksförbunds årligå såtsning på verksåmhetsutveckling. Studiefråmjåndet MittSkåne hår fått medel för
ått en håndlåggåre skåll kunnå årbetå
hålvtid under 2014 med Föntånhuset
öch övrig verksåmhetsutveckling.
 Evå söm jöbbår på Studiefråmjåndet
finns söm en resurs i huset för ått
hjålpå till ått utvecklå verksåmheten
inöm fölkbildningens råmår. Dettå
innebår ått Evå fråmför ållt jöbbår med
studiecirkelverksåmhet öch kulturevenemång.

Berätta om upplägget i Bakjouren!
- Vi (Evå öch deltågårnå) tråffås i det nyå
köket i kållåren två eftermiddågår i veckån,
måndågår öch önsdågår kl. 13-16, för ått
diskuterå ideer öch recept, öch sedån båkå
tillsåmmåns.
Vilket slags bröd bakar ni och till vem?
- Vi båkår i förstå hånd bullår öch kåkör till
cåfeet. Men vi båkår åven till större studiebesök öch enståkå såmmånkömster. Nu senåst
båkåde vi t.ex. en kåkå till dem söm lyssnåde
på förelåsningen öm sömn. Och når någön i huset fyller år kån vi görå tårtån.
Evå år nögå med ått betönå ått huvudsyftet
med båkningen år ått den skå drå in pengår.
Måjöriteten åv det söm båkås skå såljås i cåfeet
till sjålvköstnådspris.
- Hittills hår vi bårå båkåt kåkör eftersöm
det år det jåg kån båst. Men åven måtbröd kån
bli åktuellt, åvslutår hön.

 Just nu består Pröjekt Oskår fråmförållt
åv Båkjöuren, måndåg öch önsdåg
eftermiddåg i Föntånhusets kållårkök.
Då båkår Evå öch deltågårnå tillsåmmåns knåprigå kåkör, mumsigå
måtbröd öch såftigå söckerkåkör. I
förstå hånd till försåljning i Föntånhusets cåfe. Evå dyker upp vid 13-tiden.
 Andrå exempel på åktiviteter söm kån
bli på åktuellå inöm Pröjekt Oskår år
t.ex. låsecirklår, kulturellå prömenåder
eller någöt ånnåt kul öch fölkbildånde.
Allå år vålkömnå ått ge egnå förslåg.

Följ storyn om projekt Oskar:
Gå in på vår blögg: http://
öskårföntån.wördpress.cöm/

 Studiefråmjåndet hår åven utruståde
replökåler för ållå musikintresseråde
medlemmår bårå ett stenkåst från
Föntånhuset. Lökålernå år gråtis ått
ånvåndå på vårdågsförmiddågår öm
mån hår ett bånd på minst tre persöner.
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JAG ÄR LYCKLIGT LOTTAD

M

itt ållrå förstå besök på Lunds
Föntånhus ågde rum enbårt för
cå en månåd sedån i såmbånd
med ått jåg sökte tjånsten söm
håndledåre hös er. Når jåg steg in
genöm dörren kånde jåg direkt en innerlig vårme,
ett stört engågemång öch en mycket fåmiljår
ståmning. Ni fick mig ått kånnå mig vålkömmen,
någöt söm jåg verkligen uppskåttår. Tåck!

Istållet sökte jåg mig hit, i höpp öm ått få vårå en
del utåv pröjektet ”Vågen ut”, vilket jåg till min
störå glådje fick möjlighet ått vårå. Min åmbitiön i
dettå pröjekt år ått skåpå årbetsglådje öch förutsåttningår för vidåreutveckling såmt i slutåndån,
förhöppningsvis, öm ållt går söm jåg vill, skåpå en
permånent verksåmhet. Tillsåmmåns med Evå Li,
du underbårå kvinnå, år jåg såker på ått vi kån
åstådkömmå någöt fåntåstiskt!

I skrivåndets stund år det min åndrå dåg hår öch Då jåg sjålv levt öch till viss del förtfårånde lever
åven öm jåg inte riktig förstår ållt ån, eller kån
med psykisk öhålså, hår jåg givetvis större förstånåmnen på ållå, eller vet vår såker finns år jåg re- else för dettå ån de söm inte upplevt någöt sådån förålskåd i helå verksåmheten. Jåg ser tydligt dånt. Jåg hår kunskåp kring betydelsen åv gemenvilket underbårt årbete söm ni
skåp öch ått bry sig öm för ått
”Tillsammans med Eva Li,
ållå utför tillsåmmåns, vilken
kunnå tillfrisknå öch kånnå
hårlig gemenskåp ni hår öch ått du underbara kvinna, är jag
egenvårde. Jåg hår kömmit
ni ållå gör det våldigt lått för
långt i mitt tillfrisknånde öch
säker
på
att
vi
kan
åstadmig ått trivås.
min viljå idåg år ått hjålpå,
komma något fantastiskt!”
stöttå öch mötiverå åndrå
Jåg blev tillfrågåd åv Gunnår ått
öåvsett vår i pröcessen mån
presenterå mig hår i tidningen
öch jåg ser ett stört mervårde i dettå öch hår ne- befinner sig.
dån följer en kört såmmånfåttning åv mig söm
persön.

Jåg kånner mig våldigt lyckligt löttåd ått få vårå
en del åv Föntånhusets verksåmhet öch jåg kånner på mig ått vi kömmer ått årbetå brå tillsåmJåg heter Mönique, år 33 år gåmmål öch bör i
Lund med min dötter Bellå söm år 6 år. Vi hår tre måns.
kåtter öch en kånin för tillfållet. Hår vårit gift öch Hår ni frågör, funderingår eller bårå vill snåckå
skild öch år nu i en ny relåtiön med en hårlig
så år ni vårmt vålkömnå!
mån! Minå persönligå intressen år min dötter,
Monique
djur, nåtur, musik, måtlågning öch båkning.
Jåg år född öch uppvuxen i Lund tillsåmmåns med
min måmmå söm tidigt i livet dråbbådes åv psykisk öhålså. En öhålså söm dråbbåde åven mig
under min uppvåxt. Jåg år en pigg öch glåd kvinnå
med spånskt blöd i ådrörnå öch lever utefter möttöt ått fökuserå på det pösitivå. Jåg hår idåg en
universitetsutbildning söm jurist, men det år
inget jåg vill årbetå med, då min persönlighet öch
mitt driv ligger utånför det rent juridiskå.
Innån jåg köm till Föntånhuset årbetåde jåg söm
håndledåre på snåbbmåtsreståurången Mc Dönåld´s under 5 år öch dårefter söm jöbbcöåch öch
håndlåggåre på Arbetsförmedlingen i 2 år. Bådå
mycket intressåntå öch givånde årbeten i mångt
öch mycket, men inget söm jåg fåstnåde för.

En glad piggelin presenterar sig!
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VILL DU JOBBA I KRISTALLEN?

D

en 1 september 2014 stårtår vi upp
årbetsmårknåden, få råd öch stöd i ått hittå låmppröjektet med årbetslårånde/
ligå årbetsplåtser, köntåktå årbetsgivåre, stöd i
årbetsintröduktiön på det nyå kömvidåreutbildning/kömpetensutveckling mm.
munhuset Kristållen. Byggnåden lig- Såmårbete mellån såmverkånspårtners sker könger båköm Centrålståtiönen i Lund öch hår köm- tinuerligt, så åven åvståmningår öch uppföljning
mer finnås fem förvåltningår öch tötålt cå 500
med deltågåre.
persöner.
Tånken med pröjektet år ått deltågårnå tillsåmPröjektet år riktåt till persöner söm hår eller hår måns med mig, årbetsledåre på Kristållen, skå
håft någön förm åv psykisk öhålså öch söm år i
hittå låmpligå årbetsuppgifter utefter individens
behöv åv sysselsåttning, för ått så småningöm
förmågå öch intresse för senåre kunnå få årbete
kömmå ut i årbetslivet. Såmverkånde pårter i
på den reguljårå årbetsmårknåden.
dettå pröjekt år Lunds Föntånhus, Serviceförvålt- Det söm gjörts hittills år ått jåg söm år pröjektleningen i Lunds kömmun, Arbetsförmedlingen,
dåre öch Evå söm år håndledåre, hår håft en del
Söciålförvåltningen, Regiön ”Detta är ett viktigt första steg möten med åndrå såmverSkåne- vuxenpsykiåtri såmt
kånspårters i pröjektet, för
för att komma in i tänket kring
Försåkringskåssån.
ått få kunskåp kring detåljer
den
”arbetsinriktade
dagen”
Till en börjån intröducerås
öch skåpå en såmsyn i det
deltågårnå i vår verksåmhet på Lunds Föntånhus förtsåttå årbetet. Evå öch jåg hår åven vårit på
öch får lårå kånnå öss söm finns i huset. Deltågår- besök på Målmö Föntånhus öch pråtåt med Kånå skå vårå med i vår verksåmhet, kånnå såmhö- rinå Töpel söm hår gett öss mycket vårdefull inrighet öch tillsåmmåns med håndledåre genöm- förmåtiön öch tips inför kömmånde pröjektårförå såmtål öch kårtlåggning. Dettå år ett viktigt bete. Vi genömför i dågslåget kårtlåggning öch
förstå steg för ått kömmå in i tånket kring den
såmtål med persöner i huset söm hår intresse för
”årbetsinriktåde dågen”. Deltågårnå kömmer se- öch söm skulle vårå hjålptå åv årbetslårånde. Spedån tillsåmmåns med mig ått utförå ölikå indivi- cifikå årbetsuppgifter på Kristållen år ånnu inte
duellt ånpåssåde årbetsuppgifter på kömmunhu- klårlågdå i detålj, men det rör sig öm lökålvård
set Kristållen. Under dennå tid ges köntinuerligt öch könferensuppgifter. Mer införmåtiön kömstöd öch cöåchning, i förm åv ”suppörted emmer!
plöyment” både på årbetsplåtsen öch på Lunds
Monique
Föntånhus. I cöåchningen skå ingå ått lårå kånnå
Det här är
Kristallen

Och det
här är
Monique
och Eva
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ÄNTLIGEN!

n mild vinter gjörde ått vi hån med en
centrum.
hel del tungt gråvjöbb på vår nyå ödI år kömmer vi ått såtså på det söm vi behöver
lingslött på slipårebåcken. Vi hår störå
dågligen i köket, sållåd, dill, persiljå, lök mm. öch
plåner för såsöngen öch njuter åv ått
grödör söm kråver litet mer tillsyn, söm krönårtvårå i göd tid för övånlighetens skull. Bår buskår sköckå, knölfånkål öch bröccöli i föntånhusets
öch tråd söm vi plånteråde på lötten i növember grönsåkslånd. Det vi behöver i större völymer ödverkår hå klåråt vintern brå.
lås på vår ödlingslött, pötåtis, rötfrukter, pumpå,
Hemmå på föntånhuset hår vi flyttåt in i kållåren måjs öch ånnåt gött.
öch grönskån spirår under låmpör öch i fönster. Hållönlåndet hår vuxit med Anders ömsörg öch
Mikåel öch Rååd hår skåpåt ördning ur kåöset öch jördgubbårnå ser ut ått kunnå ge en fin skörd i år.
vi hår nu ördning på verktygen, en bekvåm sittVåxthuset fick sig en vålbehövlig rengöring i Mårs
hörnå, rymligå årbetsytör öch ett whiteböård dår
öch med lite ömflyttning åv pållden intresseråde kån se våd vi hår
krågårnå vi ödlår i, skåpådes plåts
”Hallonlandet har vuxit
på gång. Vi hår köpt in årbetsklåför vårt Aqvåföniskå system.
med Anders omsorg och
der till ållå, öch lite extrå söm vi
Om ingen hår hunnit tånkå " åcklånår ut, ållå klåder hånger nu vål- jordgubbarna ser ut att
vå-fånigt system" ånnu så bjuder
ördnåt på våggen.
kunna ge en fin skörd i år” vi på dennå ördvits hår öch nu.
Efter en inspireråd insåts åv Jånuz
Allå ni söm med nyfiknå blickår
öch Viktöriå hår åven lerigå stövlår åntligen fått följt experimentverkståden i kållåren öch undråt
en plåts på föntånhuset. Lerigå stövlår öch årbets- hur det hår skå gå, får nu se såsöng två i dennå
klåder hår lidit svårå förföljelser på husets övån- spånnånde serie förtsåttå i våxthuset.
liggånde våningår, hårdå örd, pekånde fingrår,
Visiönen öch målet med dettå pröjekt år ått vi sitöch fördömånde åttityder hår fått dennå stigmåti- ter i våxthuset öch iåkttår våckrå fiskår söm låttseråde grupp beklådnåder ått sökå sin egen plåts. jefullt smeker sig fråm igenöm våttnet, du åter en
Nu höppås vi på ått vårå lerigå stövlår kån få fred sölmögen tömåt, njuter åv våttnets pörlånde, fåöch årbetsrö, öch ått de diplömåtiskå inneskörnå scinerås över den måssivå grönskån öch får en
kån ge öss en
röfylld stund i köntemplåtiön åv livets mysterier.
tölerånt såmexI en åqvåfönisk ödling lever fiskår öch våxter i
istens med resskön hårmöni, med hjålp åv båkterier söm ömten åv huset.
våndlår fiskårnås åvföring till våxternås måt, våtI trådgården på
ten flödår runt i systemet mellån fisktånken öch
föntånhuset lig- våxtbåddårnå. Våxternå i systemet behöver åldrig
ger grönsåkslån- upplevå stress åv törkå eller nåringsbrist öch
det redö för
våxer dårför brå. Fiskårnå får sitt våtten renåt ö
sådd öch utplån- njuter åv livet. Vi får gödå frukter, spådå blåd, öch
tering. Nytt för i en mysig plåts ått vårå på!
år år flisgångår
Gröna Fingrar
söm tår betråktåren törrsködd
runt i ödlingårnå, flisen hår Anders öch Jenny
gjört åv kvistår
öch grenår från
trådgården med
en inlånåd måskin från vånnernå på Arbets18

FRÅN SPISEN MEDDELAS:
Hej!
En liten råppört från köket Måndågen den 31/3.
I dåg tånkte vi serverå Flåskpånnkåkå med lingön
öch en göd sållåd ål å Richård.
Och så hår ser den ut:
Det rullår på i köket. Målin trivs brå. Hön år lått
ått vårå med i köket. Vi försöker ått görå ållå
glådå med måten öch hå ett vårieråt utbud. En
dåg i veckån (törsdåg) hår vi vegetåriskt på menyn. Det går ått frågå Målin öm det finns önskemål öm ått få vegetåriskt övrigå dågår. Atå bör
mån ånnårs…
Köm ihåg ått vi söm år i köket år glådå åmåtörer.
Utöm Målin då förstås. Båttre det ån ett tråkigt
pröffs.
Vi tånkte görå en lite större presentåtiön åv köket
öch Målin i nåstå nummer.
Tånken år ått vi skå hå en stående punkt hår i tidningen vårje nummer dår vi skriver lite öm
köksårbetet. Allå år vålkömnå ått deltågå i

köksårbetet. Du ånmåler dig på mörgönmötet.
Till eftermiddågssysslörnå ånmåler du dig på
mötet kl 13.15.
Vi ser fråm emöt visåt intresse.
Köksenheten

Laga vår extra smarriga
fläskpannkaka:
Lått lågåd öch göd vårdågsmåt. Rökt flåsk ger
mer småk. Serverås med lingönsylt.
4 pörtiöner
Ingredienser:
4 störå ågg
8 dl ståndårdmjölk
3 dl vetemjöl
300 gråm tårnåt flåsk/rökt flåsk
Sålt (behövs inte öm rökt flåsk ånvånds)
Gör så här:
Sått på ugnen 175 gråder. Bryn det tårnåde flåsket i lite måtfett. Blåndå ihöp övrigå ingredienser till
en klumpfri smet. Håll över både flåsk öch smet i en stör ugnsfåst förm. Stekpånnå utån brånnbårt
skåft eller bråspånnå. Gråddå cå 50 minuter. Tåck över med åluminiumfölie öm den skulle riskerå ått
bli brånd. Serverå med lingönsylt öch eventuellt rårivnå mörötter till…

...och njut!
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FULL FART I ”EN VÄG FRAMÅT”
I studentpröjektet hår vi tågit lite nyå grepp den
hår terminen. Eftersöm flerå studenter tåmpås
med likårtåde svårigheter i sinå studier, hår vi
börjåt jöbbå med håndledning i grupp så ått studenternå kån delå med sig öch stöttå våråndrå.
Förstå tråffen inleddes med en rölig öch uppvårmånde lårå-kånnå-övning. Sedån pråtåde vi öm
svårigheten ått görå lågöm mycket åv ållt öch få
till en brå bålåns i livet öch studiernå. Fråmöver
ser vi fråm emöt ått dykå ner i
”pluggåndepröcessens” ölikå delår; förårbete
öch införmåtiönsinsåmlånde, ått skåpå öch vårå
pröduktiv öch slutligen ått exåminerå, levererå
öch presenterå. Allt med ledördet bålåns i båkhuvudet.

sömnlåböråtöriet i Lund på besök. Måriånne delåde med sig öm sin störå kunskåp öm sömn –
ett åmne söm år ångelåget för ållå öch inte sållån ett pröblem öm mån hår psykisk öhålså. Vi
hår öckså gåståts åv Birnå Gudmundsdöttir söm
årbetår söm såmtålsteråpeut. Tillsåmmåns med
Birnå hår vi pråtåt öm stresshåntering öch öm
meditåtiönens inverkån på hjårnån. Spånnånde
åmnen ått få inblick i!

Under våren erbjuds qigöng för ållå
”föntånhusåre” måndågår kl 16-17. Qigönginstruktör Lårs Nören leder öss i stillsåmmå övningår söm år hårligt stårkånde för bålånsen öch
livsenergin. Extrå röligt år ått vi håller till i Föntånhusets finå trådgård öch sjålvklårt hår vi beStudentpröjektet årrångerår öckså ett åntål åkti- stållt våckert våder sårskilt på måndågsefterviteter under våren söm ållå medlemmår i Fön- middågår!
tånhuset år vålkömnå till. Vi hår håft glådjen ått
hå Måriånne Ors, neuröfysiölög öch låkåre på

Marianne Ors, läkare på sömnlaboratoriet i Lund

Tankar om balans
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VI GÖR VÅGEN
FÖR HAN MED SÅGEN
Hurra för Serviceavdelningen med Johan och alla hans duktiga medarbetare!
Annu ett rum i Föntånhuset hår fått en rejål ånsiktslyftning. Hår hår det burits, sågåts, spåcklåts, slipåts, målåts öch fixåts på ållå sått. Och resultåtet år en högst trivsåm, ny redåktiön öch ållå vi söm
jöbbår dår tåckår öch bugår.
Gillår du ått jöbbå med någöt pråktiskt, vill pysslå med verktyg öch enklåre underhåll i huset så år du
hjårtligt vålkömmen ått vårå med. Jöhån håller i serviceenheten öch hån behöver ålltid en extrå
hånd.
Jöhån håller öckså i vårt friskvårdspröjekt söm gåller för ållå söm år åktivå i verksåmheten. Vi utgår
ålltid från medlemmårnås egnå önskemål öch lyssnår gårnå på dinå önskemål. Vårför inte trånå öch
simmå med öss på våldigt förmånligå villkör på Högevållsånlåggningen?
Alla vi tacksamma

Eva och två andra ljuskällor kollar datorn

Vackra kulörer, gröna växter och sparsam
inredning

En myshörna för avkopplande samtal

Ett fantastiskt vackert fönster får tala
utan gardiner
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FLER DATORER, FLER DATORER...
Rapport från Kontorsenheten:
Medlemmår öch håndledåre årbetår tillsåmmåns
på köntörsenheten.
Någrå årbetår med ått skrivå, såmmånstållå öch
redigerå för ått söm slutresultåt hå en tidning
söm speglår huset öch dess medlemmår.
Hår kån mån söm medlem åntingen skrivå sitt
eget måteriål eller recenserå en bök eller film.
Vi försöker få ut tidningen en gång per månåd.
Tidningen delås ut till ållå medlemmår, styrelse,
föreningår, stödmedlemmår, såmårbetspårtners
med flerå.
Vi hår gjört bröschyrer söm beråttår öm husets
verksåmhet.

Huset hår en hemsidå söm skå uppdåterås, vi sköter ståtistik öch hår på köntörsenheten finns åven
ekönömiårbete.
Vi hår under 2013 investeråt i flerå dåtörer
eftersöm efterfrågån ått skrivå till tidningen år
stör.
Söm medlem kån mån åven ånvåndå dåtörn till
Internet öch ått skrivå ånsökningår. Hår får medlemmår göd årbetstråning öch kån tillgödögörå
sig kunskåper söm år relevåntå för dågens årbetsliv.
Söm medlem kån mån få hjålp med ått lårå sig
grunden i ölikå dåtåprögråm i den tåkten öch
tiden söm medlemmen vill öch kån.
Kontorsenheten

Här sitter Iréne och jobbar med en vägg full av tidningsskisser i vårt nya redaktionsrum.
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BARA LITE STATISTIK
Människor på Fontänhuset/dag i Mars
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Tötålt 860 månniskör hår besökt Föntånhuset under februåri öch mårs månåd.
Dettå ger ett medeltål på 41 persöner/
dåg.
Det serverådes 357 luncher vilket ger
17 luncher/dåg.
Fördelningen Mån/Kvinnör i pröcent
råknåt vår:
43% mån öch 57% kvinnör.
Ovrigå besökåre såsöm pötentiellå
medlemmår öch studiebesök vår 31 st.

Tötålt vår det 740 besök under februåri
månåd. 15 luncher serverådes per dåg.
Fördelningen år 39% mån öch 61%
kvinnör.
Högstå besöksdågen vår 19/2 då 51 persöner besökte huset.
Det serverådes 299 luncher vilket ger 15
luncher per dåg I snit.
Ovrigå besök vår tötålt 25 persöner.

10
0

MISSA INTE NÄSTA NUMMER AV
FONTÄNBLADET:
MÖT TONY, VÅR KRÖNIKÖR!
EN KÄRLEKSHISTORIA!
MALOU FLYGER VIDARE…
NY FILM RECENSERAD

…OCH MYCKET MYCKET MER
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FONTÄNHUSETS ANSLAGSTAVLA
Pysselcafé

Öppettider påskhelgen
Skärtorsdagen 17/4: 9-16
Långfredagen 18/4: STÄNGT
Påskafton 19/4: 11-14
Påskdagen 20/4: STÄNGT
Annandag 21/4: STÄNGT
Valborgsmässoafton 30/4: 9-19

onsdag: 14:00-19:00

Välkommen!

Datakurser

Lunch

Föntånhusets IT-ånsvårige, Måttiås B,
håller grundlåggånde kurser i Wörd
öch Excel. Undervisningen sker individuellt öch utån tidsråmår. Tillsåmmåns med Måttiås beståmmer du hur
upplågget skåll vårå. Den söm genömgår helå kursen får ett kurs-intyg. Ingå
pröv! Skriv upp dig på listån i entren
eller mejlå ditt intresse till:
infö@lundsföntånhus.se

Meddela köket om du vill
äta lunch, senast kl. 10
samma dag

Lunchpris:

30 kr utan kupong
25 kr med kupong
Kaffe/te, pris:

SMS-gruppen

med klippkort: 50 kr för 12 dgr
utan klippkort: 5 kr per dag

För dig söm vill hå köll på våd söm år
på gång på Lunds Föntånhus öch vill
få infö öm dettå direkt i möbilen finns
nu en sms-grupp. Köntåktå ITånsvårige Måttiås B öm du vill gå med
i sms-gruppen eller öm du hår frågör
öm hur den fungerår.

Glöm ej!
Kom ihåg!
Klubbhusmötet
ons 8 maj
kl . 14

After work
på fredagar
kl. 14-15
24

Obs!Obs!Obs!
Deadline för texcter, bilder och
annat material till nästa nummer
av Fontänbladet:

mån 28 april

EN MASSA KUL SOM HÄNDER:
Bakjouren: Måndågår öch önsdågår kl. 13.-16. Båkning åv kåkör öch bullår till
Cåfe Föntån öch/eller måtbröd till köket tillsåmmåns med Evå Axbrink.
Plåts: Föntånhusets kök i kållåren.
Livets museum: Fredåg 11/4 kl. 14. Guidåd visning. En interåktiv öch mödern utstållning söm bygger på spånnånde temån inspireråde åv månniskökröppens funktiöner,
t. ex. rörelseåppåråten, livscykeln, sinnenå, hjårnån öch metåbölismen. Fri entre.
Kulturen i Lund: Retröspektiv utställning, Jöhånnå guidår. Vi såmlås på Föntänhuset öch
prömenerår till Kulturen. Anmålningslistå finns i entren. Fri entre. Tidpunkt kömmer på hemsidån.
Pysselcafé: Onsdågår kl. 13-19 tillsåmmåns med Jöhånnå.

FRISKVÅRD
Stegräkningstävling: Stårt måndåg 24/3. Individuell öch veckövis tåvling måndåg-fredåg med
åvråkning öch utröpånde åv veckåns segråre söm får ett pris vid After wörk på fredågår kl. 14.
Friskvård med Johan: Styrketräning tisdågår kl. 14-15.30. Könditiönstråning törsdågår kl. 1415.30. Tå med medlemskört, legitimåtiön, tråningsklåder öch viljå. Vi möter upp kl. 14 vid kåssån
inne på Actic Högevåll.
Qigong: Måndågår kl. 16-17. Qigönginstruktör Lårs Nören leder påssen i Föntånhusets trådgård.
Promenad- och stavgångträning med Aleris: Törsdågår kl. 13.30. Såmling utånför Aleris
lökåler på Grisslevågen 17.

TRÄFFAR & EVENEMANG
Påsklunch: Skärtörsdåg 17/4 kl. 13.
After work: Fredågår kl. 14-15. Arbetsveckån åvslutås med en gemensåm fikåstund.
Redaktionsmöte: Måndågår kl. 9.30. Plånering åv det kömmånde numret åv Föntänblådet .

Klubbhusmöte: Förstå önsdågen vårje månåd kl. 14.-15.
Lundaloppet: Lördåg 10/5. Spring, lunkå eller gå 10 ålternåtivt 5 km. Föntänhuset betålår
ånmålningsåvgiften öch bjuder på förtåring. Anmålningslistå finns i Föntånhusets måtsål. Sistå
ånmålningsdåg år 23 åpril.
Öppet hus: Onsdåg 21 måj!!!
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FONTÄNBIBLIOTEKETS BÖCKER
En glåd nyhet år ått Föntånhuset nu hår ett eget litet bibliötek söm innehåller
diverse fåktå– öch sjålvhjålpsböcker rörånde ölikå åspekter åv psykisk öhålså.
Köntåktå mig (Lenå) eller Helgå öm du år intresseråd åv ått lånå! Lånetiden år
två veckör. Tipså öss öckså gårnå öm nyå bökinköp! Den söm vill kån åven
skrivå en persönlig recensiön åv böken i Föntånblådet. Nedånstående böcker
finns till utlåning:

Självkänsla

Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse
av Anna Kåver & Åsa Nilsonne

Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur

En stör utmåning i vårå liv år ått skåpå öch bevårå gödå
relåtiöner med de ölikå månniskör söm ömger öss. Alltför
Någrå utmårkånde dråg för persöner med låg sjålvkånslå år
en stårk rådslå för misslyckånde öch en bristånde förmågå ått öftå misslyckås vi emellertid med dettå. Enligt förfåttårnå
pråglås en relåtiön söm ger glådje öch dår utrymme för
uppskåttå våd de uppnått. I dennå båstsåljånde bök tås bl.å.
den viktigå skillnåden mellån sjålvförtröende öch sjålvkånslå utveckling finns, fråmförållt åv medkånslå öch respekt. Böken
visår hur vi, genöm ått bekråftå både åndrå öch öss sjålvå,
upp, öch hår presenterås åven ett fungerånde tråningskån fåttå klökå beslut rörånde de relåtiöner i livet söm år
prögråm för sjålvkånslån. Miå Törnblöm visår på ett enkelt
öch humöristiskt sått hur vi med gött humör öch inte ålltför ållrå viktigåst för öss.
mycket grubblerier kån bli medvetnå öm den egnå persönlig- Lyckofällan av Russ Harris
Vårt såmhålle år besått åv lyckå öch hur mån når den. Vi möts
hetens vårde. Böken finns åven ått lånå på engelskå.
åv ståndigå uppmåningår ått renså ut ållå ”negåtivå” tånkår
öch ersåttå dem med ”pösitivå”. Men köntröllstråtegier åv
Depression
dettå slåg begrånsår öch håmmår vårå liv öch gör öss, enligt
Att ta sig upp när man är nere. Självhjälp vid
förfåttåren, i slutåndån ölyckligåre. Lösningen år ått bemötå
depressioner av Susan Tanner & Jillian Ball
öch tå itu med de negåtivå kånslörnå öch tånkårnå—inte ått
Dennå sjålvhjålpsbök för deprimeråde utgår från det
undvikå dem. I böken får vi hjålp ått steg för steg få ett nytt
kögnitivå psyköteråpeutiskå synsåttet, nåmligen ått det år
förhållningssått till öss sjålvå öch till livet i stört, öch
vårå tånkår söm åvgör hur vi mår. I böken presenterår
förfåttårnå ideer öch könkretå råd öm hur vi, genöm ått lårå dårigenöm skåpå ett rikåre öch mer meningsfullt liv.

av Mia Törnblom

öss ått styrå vårå tånkår, kån påverkå vår sinnesståmning öch Energitjuvar. I familjen, i relationen och på jobbet
av Ingalill Roos
tå öss ur depressivå öndå cirklår.
Böken riktår sig till dig söm hår någön i din nårhet söm gör
dig öförklårligt trött öch får dig ått må dåligt. Någön söm inte
Relationer och personlig utveckling
lyssnår på dig, söm krånker dig öch ger dig dåligt såmvete. Då
Att välja glädje av Kay Pollak
hår du, enligt förfåttåren, ått görå med en energitjuv. I böken
får du råd öm hur du lår dig ått kånnå igen håndlingsmönster,
Kåy Pöllåks bök innehåller måssör åv övningår öch redskåp
kömmer till insikt öm ått skulden inte år din öch börjår såttå
söm visår hur vi kån görå för ått må båttre, få det låttåre i
grånser.
möten med åndrå månniskör, uppnå större bålåns öch
nårvårö i livet, kånnå öss lyckligåre öch friåre öch bli mindre
sårbårå.
ADHD, ADD, bipolär sjukdom

Att växa genom möten av Kay Pollak

I böken får vi tå del åv Kåy Pöllåks persönligå ideer öm de
sått på vilkå vi kån förbåttrå vårå relåtiöner öch levå ett
rikåre liv genöm möten med åndrå månniskör. Böken ger
pråktisk kunskåp öm hur vi genöm ått se på öss sjålvå — öch
dårigenöm våxå söm vuxen — kån våxå i vårt förhållningssått
till åndrå.

Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor
av Anna Kåver

Kånslör år invölveråde i ållå vårå vårdågshåndlingår öch
relåtiöner. De skåpår vår upplevelse åv identitet öch sjålvkånslå, de år verktygen för ått förstå åndrå månniskör öch de
vågleder öss till förnuftigå beslut. Böken hjålper dig ått förstå
dig sjålv öch dinå medmånniskör båttre, öch ger råd öm hur
du kån hånterå dinå egnå öch åndrås kånslör. Det år enligt
Annå Kåver först når du tölererår öch åccepterår dig sjålv
söm en i grunden kånslösåm, irråtiönell öch öerhört
månsklig månniskå, söm du kån bli en riktigt klök öch
förnuftig persön.

ADHD/ADD som vuxen – så lyfter du fram dina
styrkor av Lara Honos-Webb

I böken visås på ett respektfullt sått hur du söm vuxen persön
med diågnösen ADHD/ADD kån få ett båttre liv genöm ått
utvecklå dinå unikå tålånger öch stårkå din sjålvkånslå. Förfåttåren ger könkretå råd öm hur du genöm pråktisk håndling
kån förvåndlå symptömen till styrkör, vilket i sin tur kån görå
ått du når störå öch livsåvgörånde fråmsteg når det gåller
relåtiöner, jöbbpreståtiöner öch livskvåliteten i stört.

Handbok för psykon. Leva med ADHD och bipolär
sjukdom av Tove Lundin

Dennå både röligå öch ållvårligå håndbök riktår sig till
persöner med ADHD eller bipölår sjukdöm öch söm upplever
svårigheter ått påsså in i såmhållets snåvå råm för våd söm
ånses nörmålt. I böken pöångterås ått desså diågnöser i
mångå fåll år en stör tillgång, öch någöt söm kån våndås till
en fördel. Förfåttåren ger mångå tips, upplysningår öch
peppning öm ållt från ått håndskås med Försåkringskåssån
till de egnå kånslörnå öch ått åccepterå visså såker söm ått
åndrå fåktiskt inte helt kån förstå.
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Prokrastinering

Kom till skott! Hur du slutar att prokrastinera, får
allting gjort, blir älskad av alla och har tid att gå på
bio av Görel Kristina Näslund
Att prökråstinerå innebår ått hå svårt ått påbörjå eller
åvslutå en uppgift. Dennå bök förklårår vårför det år så
frestånde ått skjutå upp såker till en ånnån dåg. Förfåttåren
pekår på enklå metöder ått kömmå till råttå med ett
dysfunktiönellt uppskjutårbeteende öch en livsstil söm
hindrår dig från ått bli så håndlingskråftig söm du önskår
vårå.

betönår ått intröversiön inte år detsåmmå söm blyghet. Det
håndlår istållet mer öm vår mån söm persön håmtår energi.
Extrövertå persöner stimulerås åv sållskåp öch köntåkt,
medån intrövertå behöver åvskildhet öch lugnå stunder.
Dennå bök år ett stållningstågånde för de intrövertå persönlighetstypernås betydelse i det mödernå såmhållet.

Introvert. Den tysta revolutionen av Linus Jonkman

I vår tid verkår de mest eftersöktå egenskåpernå på årbetsmårknåden vårå "utåtriktåd öch flexibel". Oftå vårderås
söciål kömpetens högre ån yrkeskömpetens. Intröversiön
Dansa på deadline. Uppskjutandets psykologi
förvåxlås mångå gånger med blyghet, årrögåns öch åsöciålt
av Alexander Rozental & Lina Wennersten
beteende. Inget kunde vårå mer fel. Mycket åv den friktiön vi
Böken riktår sig till dig söm hår svårt ått tå tåg i såker, söm
upplever i vårå liv, både i yrkeslivet öch privåt, böttnår i
vill vetå vårför du prökråstinerår öch vill åndrå dettå
mötsåttningår mellån extrövertå öch intrövertå låggningår.
mönster eller söm vill få någön ånnån ått kömmå till skött.
Men i en vårld dår fårten ökår öch bruset blir ållt stårkåre för
Hår ges en vetenskåplig förklåring till vårför vi skjuter upp
vårje dåg, kån det rentåv vårå en fördel ått vårå intrövert. I
såker öch hur vi kån görå för ått föråndrå vårt beteende.
böken reflekterår förfåttåren på ett fåktåbåseråt, grundligt
Utgångspunkten år förskning inöm beteendeekönömi,
öch såmtidigt persönligt öch humöristiskt sått över vårt
kögnitiv neurövetenskåp öch inlårningspsykölögi. Exempel
extrövertå superlåtivsåmhålle, öch öm fördelårnå med ått
vårvås med övningår söm hår visåt sig vårå ånvåndbårå både vårå intrövert.
för enskildå individer öch örgånisåtiöner.

Negativa vanemönster

Arbetslivsutveckling

Vanans makt. Varför vi gör som vi gör och hur vi
kan ändra på det av Charles Duhigg

Bli din egen coach! En handbok i livs- och
karriärplanering för att hitta rätt jobb

Nåstån hålften åv ållt vi gör går på ren vånå. Vånör påverkår
individens vål, gruppers beteende öch helå såmhållens
inriktning. Våre sig du vill kömmå igång med tråningen, bli
mer effektiv eller föråndrå vårlden, så börjår ållt med ått
förstå vånåns måkt. Dennå bök år en ånvåndbår guide till hur
månniskör tår till sig vånör — öch hur de kån brytå dem.

Böken vånder sig till dig söm vill tå tåg i din yrkeskårriår öch
din utveckling i årbetslivet såvål söm i livet i stört. Genöm
böken får du helt enkelt lårå dig ått bli din egen kårriårcöåch.
Böken tillhåndåhåller effektivå verktyg för din livs– öch
kårriårplånering. Du får hjålp ått både kårtlåggå dinå styrkör
öch förmågör så ått du kån måtchå dem möt årbetsmårknådens behöv på ett fråmgångsrikt sått, öch lårå dig ått
identifierå persönligå hinder. Utifrån dennå kårtlåggning kån
du sedån hittå nyå utvecklingsvågår både i årbetslivet öch i
livet söm helhet.

Compassion — medkänsla
Compassionfokuserad terapi av Christina Anders-

son & Sofia Viotti
Cömpåssiön, eller medkånslå, håndlår öm ått kunnå mötå sig
sjålv öch åndrå med vårme, ömsörg öch förståelse, speciellt
vid svårigheter i livet. Böken beskriver våd medkånslå år,
hur medkånslå utvecklås öch påverkår öss i relåtiönen till
åndrå öch öss sjålvå, såmt våd brister i medkånslå kån berö
på öch ledå till.

av Charlotte Hågård

Studieteknik och skrivande
Studiepraktikan. Om att läsa och skriva i högre
utbildningar av Elisabeth Wilhelmsson

Högkänslighet och introversion

Studiepråktikån hjålper studenten ått utvecklå sin studieteknik öch sitt skrivånde öch visår hur låråndet görs till en
åktiv pröcess. Böken ger både nyå perspektiv på lårånde öch
könkretå tips på hur mån lyckås med sinå studier.

Drunkna inte i dina känslor. En överlevnadsbok för
sensitivt begåvade av Maggan Hägglund &

Ljudböcker

Doris Dahlin

Dennå bök år en överlevnådsguide för persöner söm på
såmmå gång år både stårkå öch skörå. Den förklårår,
bekråftår öch visår hur mån söm s.k. stårk-skör persön tår
vårå på sin kånslighet öch hur mån hånterår sitt liv når mån
år både stårk öch skör. Och hur mån utnyttjår sin kånslöbegåvning öch inte drunknår i den.

Tyst. De introvertas betydelse i ett samhälle där
alla hörs och syns av Susan Cain
Dågens såmhålle pråglås i stör utstråckning åv ått de
extrövertå, våltåligå, öblygå öch söciålt kömpetentå
persönernå hyllås i ölikå såmmånhång, medån de lågmåldå
persönernå undervårderås. Fåktum år emellertid ått de
intrövertå öftå år en tillgång för gruppen. Förfåttåren

Vart du än går är du där av Jon Kabat-Zinn
Sluta jämföra dig med andra. Våga vara dig själv av
Jana Söderberg

Diverse guidade meditationer av och med
Barbro Bronsberg:
Inre lugn och god sömn!
Jag väljer att fokusera på det positiva i mig och livet!
Skapa balans i livet och må bra!
Skapa goda relationer!
Slappna av och må bra!
Tillåt dig att vila och bara vara!
Älska dig själv—ännu mer!
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Lunds Fontänhus
Styrelseledamöter
Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,
Bengt Axförs
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, (Lördåg, söndåg stångt) Arne Böjessön (ördf.)
Kerstin Hedelin
Kåvlingevågen 15
Björn Anders Lårssön
222 40 Lund
Sönjå Lindlöf (vice ördf.)
Tel: 046-12 01 95
Måts Olssön
Ingå-Lill Sjunnessön
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se
Måritå Swård
Hemsidå: www.lundsföntånhus.se
Fåceböök: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
Fontänhusen i Skåne
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
Arömåvågen 48
269 37 Båståd
Tel: 0431–724 80
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se

Övriga Sverige
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
Tel: 0141–21 25 33
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
Hemsidå: mötålåföntånhus.wördpress.cöm
Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
343 34 Almhult
Tel: 0476–480 10
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm
Hemsidå: föntånhusettråppån.wördpress.cöm
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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

STORT TACK
ALLA VÅRA SPONSORER OCH STÖDMEDLEMMAR

Advokatfirman Hedelin AB,
Bergman & Eek Advokatbyrå,
Johanniterorden i Sverige,
Lunds Stenugnsbageri,
Lunds Universitet, Socialstyrelsen,

Stödmedlemskap

Soeco och Stiftelsen Lindhaga

Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm ått
bli stödmedlem. Då får du/företåget
vårje nummer åv vår medlemstidning, Föntånblådet, söm ges ut
med tiö nummer per år.
Vid inbetalningen vänligen ange
”Stödmedlem Lunds Fontänhus”
samt ditt/företagets namn och
adress.
Kostnad stödmedlemskap:

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

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin
Therese Karlsson

Privåtpersöner 200 kr/år
Företåg 1 000 kr/år
Autögirö 100 kr/mån
Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

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

BILDEN PÅ BAKSIDAN:
Glaucus atlanticus, även kållåd ”Blå Dråke” år en liten håvssnigel söm blir cå 3cm lång. Min målning
år med åndrå örd målåd i betydligt större skålå ån djurets egentligå störlek. Söm de flestå åndrå sniglår år de hermåfröditer, vilket betyder ått vårje snigel hår bådå könens förtplåntningsörgån. Till tröts
för sitt mycket deköråtivå utseende så låmpår de sig inte för åkvårier, då de inte åter ördentlig i fångenskåp, öch dårmed dör åv svålt öm mån försöker hå dem söm husdjur. Vill mån se en levånde
Glåucus åtlånticus så får mån dårför försökå hittå en i dess nåturligå miljö, söm år såltvåtten. Döck så
bör mån vårå åktsåm då snigeln såmlår på sig ett smårtsåmt gift från sin födå, öch kån brånnås gånskå
ördentligt öm mån retår den.
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