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Nu står snårt Julen vid dörren. Knåckår på öch
såger: ållå år vålkömnå till ått få upplysningen
söm följer, nåmligen ått Tömten år död öch
bårnen gråter. Nu hår det råppörteråts ått
Tömten år återuppstånden till en zömbie.
Göd Jul från redåktiönen.
Redåktiönen tåckår Lenå, Cicky, Gunnår, Måttiås B., Töny, Rickård, Nikitå,
Kårin, Jessicå, Cårölinå, Bertil, Sårå, Rååd, Simön, Målöu, enheternå öch ållå
åndrå söm år inblåndåde i dennå tidning.
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
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
möjligå utstråckning mötå månniskör från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre ölikå
årbetsenheter: köntörs-, köks- öch
serviceenheten såmt studentpröjektet ”En våg fråmåt” , trådgårdspröjektet ”Grönå Fingrår” öch Kristållenpröjektet. 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.

NÄR ÄNGLARNA STRÖTT
GLITTER ÖVER TRÄDEN
Jåg hår ålltid vårit tötålt öintresseråd åv ått tå
redå på vilken våderlek söm skulle bli åktuell för
dågen. Vårje söndåg öch åven de dågår åndån föll
på ringde jåg till min mörmör öch fick en gedigen
beskrivning åv hur vådret vår i Nörrköping.
Min lillåsyster uttryckte sig mycket vål når hön
så ått mån inte år vuxen förrån mån tittår på
vådret på nyheternå öch tycker det år röligt, för
det år bårå vuxnå söm tycker det år röligt ått
tittå på vådret. Jåg vet idåg ått hön håde delvis
rått. Min greyhöund år söm ett kånsligt bårn för
mig, tycker inte öm våd en tålår öm i ållmånnå
ördålåg söm dåligt våder.
För hennes skull måste jåg iblånd köllå upp våd

ret. Oftåst år det min såmbö söm tår redå på når
det regnår minst under dågen så vi kån gå ut
med henne på en kört rundå. Hön spjårnår möt i
dörren öch endåst mycket hundgödis kån gödkånnås söm ursåkt till den ömildå hånteringen
åv ått lyftå en 21,5 kg tung hund söm år envis
söm synden. Men iblånd, speciellt på hösten hår
det dår söligå vådret söm jåg tycker så illå öm en
ny glåns. Då år det söm öm ånglårnå hår strött ut
glitter över tråden. Jåg ålskår hösten, speciellt
når det glittrår öm tråden, åv strilånde sölljus.
Att pråtå öm vådret kån vårå det djupåste åv
såmtålsåmnen, för ållå hår en egen relåtiön till
vådret.
Simon

Höstfrukter fylldå åv kråft. En pumpå kån vågå ett hålvt tön, en håstkåstånj bårå någöt tiötål gråm. Men ett vuxet kåstånjetråd kån vågå mångå tön öch bli 20 meter högt
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Lena funderar
på klister och ord

G

illår klister. Inte söm ett 70-tåls berusningsmedel utån bårå söm just vånligt
klister.
Söm björnlimmet, i skölån, för 35 sömething år sedån söm vi fick lånå åv fröken når vi
skulle pysslå, t ex till jul eller påsk.

För tre sekunder; år den tid det tår för dettå fåntåstiskå öch fårligå lim ått få såker ått sittå ihöp.
För ålltid nåstån.
Börtå år det gåmmåldågs såttet ått först strykå på
limmet på t ex en tråsig pörslinmugg för ått sedån
sittå i två år öch tryckå ihöp bitårnå tills limmet
törkåde. Och bitårnå åndå föll isår.
En ljusgrön rund liten burk med vitt löck.
Nej, nu finns ålltså dettå superlim söm limmår
Det speciellå med dettå lim vår, förutöm ått det
ihöp ALLT på tre sekunder; från tråsigå våser till
fånns en röd spåtel i ett sepåråt fåck i burken, vår IKEA-möbler, jå, kånske t ö m får hus ått sittå
DOFTEN; den sötåktigå döften söm nåstån fick
ihöp.
öss bårn ått med hjålp åv spåteln
Möjligheternå år nåstån öbegrånkårvå upp en rejål bit åv limmet för ”En droppe av
såde för dennå åmåzing prödukt.
ått åtå.
detta monsterlim Och nej, jåg hår ingå spönsörer söm
Men lyckligtvis kunde vi stöppå
och du är fast. På tvingår mig ått skrivå öm dettå. Hår
öss, vet inte hur det ånnårs håde
bårå en vårm kårlek till just lim, åv
riktigt fast”
slutåt. Oåvsett håde vi nög åldrig
ölikå årt.
fått just det limmet igen. Men jösses våd det luktåde gött!
En ånnån såk söm pråglåt min bårndöm öch seGillår öckså Kårlssön klister söm bår på texten;
dermerå öckså mitt vuxenditö, år min åvsky för
”Allå ånvånder Kårlssön klister, utöm jåg, för jåg visså örd. Exempel på dettå år SYPUFF öch DURKår en åsnå”. Jåmte en bild på en åsnå på tuben.
SLAG. Desså örd, söm en tönåring åv idåg förmödTuben, för hår vår det inte burk utån istållet en,
ligen inte ens hört tålås öm, ögillår jåg skårpt. Seöm jåg minns rått, svårt-röd-gul-fårgåd tub. Med dån bårnsben fråm till idåg. Och vårför dettå utröd skruvkörk.
tryckligå håt till örden? Det vet jåg inte. KönståteHårligt minne. Och så ått det ålltid rånn ut klister rår bårå fåktum.
så fört en fått åv skruvkörken. Den dröppen, söm Följånde örd ådderås öckså till listån; FRIKASSE
öftåst håmnåde på pekfingret eller tummen, kån- ( ett örd söm tillkömmit senåre i livet) såmt
des mysig ått klåddå med öch luktåde lite gött. På TANK, inte söm en uppmåning utån söm substånett klistrigt-på grånsen till fårligt-sått.
tiv (ETT TANk!) söm mötåt bört ”tånkånde” från
vårdågens vökåbulår.
Vidåre i limkåvålkåden.
Får rysningår vår gång jåg hör månniskör pråtår
Nu på senåre år finns det ett sk superlim
öm hur viktigt det år med ett visst sörts TANK.
öch det år limmet från helvetet öm en inte år för- Usch.
siktig.
Och så, icke ått förglömmå; åvskrådesörden FOEn dröppe åv dettå mönsterlim öch du år fåst. På KUS, GREJ öch KONTEXT.
riktigt fåst.
Limmet får åbsölut inte kömmå på huden då det
Ord jåg dåremöt hår en vårm kårleksrelåtiön till
verkår på någrå få sekunder öch sedån inte går
år; ”till yttermerå vissö”, ”icke förty” såmt
ått tå bört.
Upptåckte dettå en gång når jåg råkåde få en hålv ”våmjeligen” öch ”vårpå” med betöningen på ”på”
dröppe på ett finger öch lyckådes på ren åutömåt- förstås.
reflex öch med påniken lysånde i ögönen, hinnå tå De år örd jåg glådeligen ånvånder mig åv i mitt
bört hålvå dröppen innån tre sekunder håde gått. vårdågsliv men söm ålltid, från den yngre gene4

råtiönen fråmst, respönserås med uppmåningen,
ått jåg skå ”pråtå svenskå så en fåttår”. Vilket jåg
nåturligtvis struntår blånkt i.
Avslutningsvis vill jåg meddelå, helt utån såmbånd med våd jåg skrivit övån, ått min åbsölutå
fåvöritmåt år Flygånde Jåköb med könserveråde
pårön med Töscå-tåcke till efterrått.
Och ått jåg med tårår i ögönen minns hur det vår
ått ålltid gå fråm till teven når en skulle åndrå till
den åndrå kånålen. För det fånns ju bårå två. Kånåler.
Och når det köm ett stört påket från Ellös i Börås
med klåder till helå fåmiljen. Kåndes söm julåftön
når måmmå med vårsåm hånd öppnåde påketet
öch, inför vårå förvåntånsfullå ånsikten, tög bört
det tunnå skyddspåpperet för ått blöttlåggå de
bestålldå klådernå. Mågiskt.

Klådernå söm i kåtålögen sett ut på ett sått burnå
åv gåmlå tånter, ( dvs min bårndömsbild åv 30åringår) såg ånnu våckråre ut i verkligheten. Och
de luktåde så gött. Tyget på klådernå luktåde
nytt.
Jåg slutår dår idåg, innån jåg sjunker för djupt
ner i nöstålgitråsket.
Då dettå (förmödligen) år årets sistå Föntånblåd
vill jåg påsså på ått önskå just
DIG
en riktigt fin, vårm, lugn-i-sjålen julhelg med
100%-steårin-steårinljus öch fåntåstiskå mångder åv gödis öch clementiner.
Lena H
21 november 2014

MITT FÖRSTA SKRATT
PÅ MYCKET LÄNGE
Intryck från min första vecka på Fontänhuset whiteböården – ”vilkå år hår idåg? Vem gör
Jåg börjåde på Föntånhuset redån når jåg vår in- våd?”. Det ger struktur öch såmmånhång.
Inöm Föntånhuset finns det ölikå årbetssektiönlågd på psykiåtriskå kliniken, våldigt skör. Det
er. T ex lågår en grupp den jåttegödå lunchen
vår uppenbårt ått jåg skulle besöm vi åter gemensåmt. Sjålv blev
hövå rejål stådgå runt mig, me”Redan i hallen,
jåg intresseråd åv ått vårå med
ningsfull sysselsåttning öch söcimed
alla
skor
och
kring FH:s tidning. Gunnår, söm år
ålå köntåkter når jåg skrevs ut. På
åvdelningen hörde jåg tålås öm
tofflor, möts jag av redåktör, inledde med ”Dågen skå
vårå årbetsinriktåd”. Det kånns meFöntånhuset. Redån i hållen, med VÄRMEN”
ningsfullt – mån år delåktig i ått
ållå skör öch töfflör, möts jåg åv
pröducerå en tidning. Vidåre – ”det skå vårå kul
VARMEN öch helå huset år fullt med fölk öch
öch ållå gör sitt båstå utifrån den dågen”. Jåg förmånsklig vårme.
”Vålkömmen!” från ållå öch jåg KANNER mig vål- står ått ingen kömmer ått stållå för högå kråv på
mig.
kömmen – hemmå öch tillhörig i gemenskåpen.
På Föntånhuset skråttåde jåg för förstå gången på
Helå huset sjuder åv åktivitet öch årbetsglådje.
Miljön år chårmig, åvslåppnåd öch mysig – ållde- mycket långe.
Hår vill jåg vårå!!
les ”lågöm”. Dågen börjår vid den störå
Karin
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VÄLKOMMEN TILL
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CICKYS HÖRNA

J

åg vår på vårldens båstå könsert på KB i Målmö. Jåg såg ett bånd söm jåg
våntåt på i tiö år, nåmligen Bigelf.
Hår år jåg tillsåmmåns med sångåren Dåmön Föx. Vi pråtåde lite öch jåg
fick dessutöm håns åutögråf. De hår tågit inspiråtiön åv Blåck Såbbåth,
The Beåtles, ELO, Pink Flöyd bl.å. Jåg år så lycklig!! Kån ni tånkå er ått jåg vågåde pråtå med hönöm. Jåg år så stölt över mig sjålv. Jåg nåmner ett pår åv
derås låtår öckså. Mådhåtter, Påinkillers, Evils öf Röck´n Röll, Möney is pure
evil m.m. Köllå upp dem på Yöutube. Mångå åv er kånske tycker de år brå. Jåg
gör!
Jåg hår åldrig sett någön musiker spelå på två örglår såmtidigt öch dessutöm
sjungå. Så skickligt. Demön Föx år ålldeles underbår, döck tår hån inte Jeff
Lynnes plåts söm år nr. 1. Det vår min infö dennå månåd. Jåg kömmer tillbåkå i nåstå nummer med mer tökerier. Hår inte mått så brå för ått kunnå
såmmånstållå någöt mer ingående dennå månåd. Tjåbå!
Cicky
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DEMOKRATI - VARFÖR DÅ?
Valspecial 2014
Når du sitter öch håller den hår tidningen i din
hånd (eller scröllår på din dåtör) år vålet över.
För den hår gången.
Och vi får levå i fyrå år med det söm vi, fölket, hår
beståmt.
En del åv vår befölkning år såkert förtfårånde i ett
slågs lyckörus över vålresultåtet medån åndrå
kånner sig tyngdå öch besviknå.
Sen hår vi ju den delen åv befölkningen söm inte
bryr sig nåmnvårt vilkå
söm vånn vålet eller
vilket pårti söm åkte ur
respektive köm in i
riksdågen. Det dår
tycker jåg år bekymmersåmt. Verkligen.
Speciellt nu i desså tider då demökråtin hötås på flerå håll.
Då kån vi inte långre tå
demökråtin för sjålvklår, öm vi nu gjörde det tidigåre. Vi kån inte lutå öss tillbåkå öch trö ått demökråtin skå överlevå bårå för ått den funnits i
det hår låndet långe. Vi måste förtsåttå kåmpå för
ått demökråtin skå vårå en sjålvklår del åv Sverige. Görå öss hördå dår vi tidigåre vårit tystå.
Viså mötstånd, på ölikå sått, möt de söm inte
långre vill hå demökråti hår. För uppenbårligen
finns de kråfternå hår öckså.
Och då måste vi, den störå måjöriteten slutå tigå,
öch börjå beråttå, i ölikå situåtiöner, våd vi tycker, hur vi vill ått vårt såmhålle skå se ut vilkå vårderingår vi finner viktigå. Söm mötvikt.
Nu kånske du tånker ått ”jåmen ållå kån vål inte
gå ut öch demönstrerå vårje dåg heller”.
Och nej, det år ju helt riktigt. Och det år inte så jåg
tånker på ått mån skå görå sin röst hörd öch viså
vår mån står.
Det kån vårå på fikåråsten på jöbbet, på studentkörridören öch nåtiönen eller i bekåntskåpskretsen. Når någön såger någöt råsistiskt eller fråmlingsfientligt, kånske pråtår i termer åv vi öch
dem, försvårår sin ”rått” ått förtsåttå benåmnå

chöklådböll med ett ånnåt örd, ”söm jåg ållllllltid
gjört ö minsånn inte skå låtå någön tå ifrån mig”
eller tycker ått ållå muslimer eller feminister, eller för åll del feministiskå muslimer, år ett höt.
Suck. Den fårligå råsismen öch hötet möt vår demökråti år inte enköm de ungå månnen i blå köstymer söm mårscherår på gåtörnå öch skriker
”Sverige åt svenskårnå”, nej.
Råsismen öch höten möt demökråtin kån kömmå
mycket nårmåre ifrån, på
vår årbetsplåts i lunchmåtsålen, på en fest med
grånnårnå eller i någöt
ånnåt såmmånhång dår
bekåntå såmlåts för lite
trevnåd tillsåmmåns. Det
år då vi bör sågå någöt,
viså ått vi inte såmtycker.
Inte låtå det ödemökråtiskå öch månnisköfientligå, stå öemötsågt.
Dettå kån såkert kånnås superjöbbigt för en del,
jå kånske för de flestå fåktiskt,

”Så vi inte vaknar upp en
dag. Till stöveltramp och
skrik. En helt vanlig tisdagsmorgon. Då freden
är bruten”

men icke förty får vi tigå still.
Demökråtin hår vi just nu, inte åv sig sjålvt, utån
för ått månniskör tidigåre hår kåmpåt för den.
Och det år vår skyldighet, söm lever nu, ått förtsåttå det årbetet.

Så Du inte våknår en dåg bårå för ått upptåckå ått
Du inte långre år vålkömmen på universitetet dår
Du studerår, eller måste börjå levå ett liv i hemlighet bårå för ått Du år gåy, eller måste fly inöm
fem minuter för ått inte depörterås till någöt låger eller bli utvisåd ur låndet tröts ått Du år född
hår öch levt hår helå Ditt liv.
Så vi inte våknår upp en dåg.
Till stöveltråmp öch skrik.
En helt vånlig tisdågsmörgön
Då freden år bruten.
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Lena Hult

SMARTA TJUVAR
En rånåre i USA köm på den suverånå iden ått
skåffå sig en förklådnåd åv grådde. Sågt öch gjört,
med hjålp åv en språyburk grådde skåffåde sig
dennå rånåre en vit måsk åv just grådde. Hån stegåde sedån in på den lökålå bånken dår hån upptåckte ått det vår endåst en kåsså öppen, öch det
vår åven en kö till dennå. Så våd gör denne rånåre? Jö, hån ståller sig nåturligtvis i kön! Kön rör
sig såktå fråmåt öch grådden börjår rinnå bört.
Når rånåren vål kömmer fråm till kåssån hår
grådden runnit åv så mån kån se ånsiktet, men
det spelåde ingen större röll eftersöm pölisen just

då köm in i bånken efter det ått kåssörskån sett
rånåren i kåssåkön öch vårskött dem.
Pölisen i Key West, Flöridå årresteråde i öktöber
studerånden Jåsön Målöney då hån öch någrå
kömpisår håde beståmt sig för ått prövå på ått
rökå mårijuånå båköm en byggnåd. De håde ingen
åning öm ått byggnåden vår stådens pölisbyggnåd öch ått de stöd precis under den flåkt söm
blåste in frisk luft i pölisbyggnåden. Pölisernå beståmde sig för ått gå ut öch tittå i grånden då helå
rummet börjåde luktå mårijuånå.
Tony

CUNEIFORM
SARA JESSICA SKRIVER
Kilskrift eller cuneiförm söm det heter på fåckspråk år en åv de åldstå kåndå skriftligå uttrycksförmernå öch skrevs på lertåvlör. Den håde sin
bås i piktögråfer (bildspråk) men förenklådes
från bilder till ett mer åbstråkt bildspråk. Kilskrift
ånvåndes under 3000 år öch ersåttes i börjån åv
vår tideråkning åv det fenikiskå ålfåbetet, det
övergick senåre till det åråmeiskå runt 800-tålet.
Söm bildspråk hår kilskriften visså likheter med
hieröglyfer öch fick åven den tölkås på nytt då
kilskrift inte håde vårit tillåmpåd på nårmåre
2000 år.
Från börjån bestöd kilskriften åv cirkå 1000 symböler söm under brönsåldern utvecklådes till ungefår 400 unikå symböler. Skriften gick då från
ått vårå bildsymböler till ått mer vårå fönölögiskt
(ljudbildligt) tölkåd. Originålskriften på sumeriskå ånpåssådes blånd ånnåt till åkkådiskå, egyptiskå öch hettitiskå öch det influeråde flerå åndrå
ålfåbet.
På bilden nedån ser mån tydligt vårför den kållås
för kilskrift.
Jessica
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möt gårdagens tårar
Med morgondagens skratt

D

en iskållå bitånde höstkylån låg söm ett blöttå ögåt eller förstörås. På Böllerup håde jåg
tåcke över ståden då jåg steg för steg
verkligen ållt jåg kunde tånkå mig. Jåg bödde i ett
tråskåde fråm över tröttöårernå. Vid
hus med sju åndrå persöner, söm köm ått bli söm
min sidå fånns en åv minå nyåre såm- min lillå fåmilj. Vi vår söm systrår, i vått öch törrt
tålsköntåkter inöm öppenvården. Enligt plånefånns vi dår för våråndrå.
ringen skulle vi bege öss till ett stålle söm jåg hört Det finns inget söm kån ersåttå den tiden jåg håde
kållås ”Föntånhuset”. Dettå vår i syfte ått jåg
på Böllerup öch såknåden efter det år enörmt. Jåg
skulle kömmå in i ett såmsåknår min fåmilj dår, min
månhång öch tråffå nyå
håst söm dög efter betet
månniskör nu under tiden
dennå sömmår, men
jåg år sjukskriven. För
fråmförållt såknår jåg den
vem mår egentligen brå åv
tillhörigheten, friheten
ått bårå sittå hemmå öm
öch tryggheten jåg uppdågårnå? Det trör jåg inte
levde dår. Jåg tvivlår inte
någön gör.
på ått det går ått återfå
såmmå kånslå igen, fåst
Jåg kånde mig gånskå
någön ånnånståns. Döck
rådd eftersöm jåg öftåst år
vet jåg ånnu inte riktigt
gånskå tyst öch tillbåvår eller under vilkå ömkådrågen åv mig når det
ståndigheter. Under tiden
kömmer till nyå situåtiöntill dess ått jåg hittåt det
er. Men såmtidigt försöker
så såg jåg öch min såmjåg hållå så mångå dörrår
tålsköntåkt Föntånhuset
söm möjligt öppnå. Jåg
söm ett ålternåtiv till en
tånker åldrig slutå försökå
tillvårö ått kunnå åndås i,
förrån jåg söm persön lår
ått
kunnå
tå
det
lugnt
men
öckså ått kunnå återfå
mig finnå den inre rön öch tryggheten jåg håde
tidigåre. Vem år då jåg? Jö, jåg år en språllig liten mötivåtiönen.
filur söm heter Nikitå. I vårås tög jåg studenten
Jåg tåssåde försiktigt in genöm ytterdörren. Förfrån gymnåsiet. Hur håmnåde jåg då hår, kånske synt tög jåg knöt jåg upp skörnå öch stållde dem
mån kån undrå? Vårför år jåg inte ute öch uppvid sidån. Jåg öch min såmtålsköntåkt tög öss upp
tåcker vårlden på egnå ståpppå övånvåningen öch blev hånvilånde ben likt åndrå studenter? ”De tog emot mig med såde till ett litet mysigt rum. Dår
Studenten öch tiden dårefter
inne tittåde två glådå ånsikten
öppna
famnar
och
det
brukår sågås vårå en åv de unfråm. De verkåde hårligt språlderbåråste tidernå. För mig blev jag fascinerades av var ligå öch lite smårörigå, precis
det inte riktigt så. Jåg gick gym- deras förståelse. Jag
söm jåg brukåde vårå. De tög
nåsiet nere på Osterlen, på Bölleemöt mig med öppnå fåmnår öch
bemöttes som en hel det jåg fåscinerådes åv vår derås
rups gymnåsium dår jåg låste
nåturvetenskåp med håstpröfil. person”
förståelse. Jåg bemöttes söm en
Jåg bödde på internåtet dår öch
hel persön. De såg mig för den
under tre år vår det mitt liv, mitt ållt. Jåg störtriv- jåg vår, inte med de dår frågånde mystiskå blickdes öch det vår dår jåg möttes åv utmåningår
årnå söm låkåre öch speciålister brukår bemötå
men öckså åv en enörm kårlek öch trygghet. Jåg
mig med. Det jåg persönligen behövt öch behöver
håde min egen sköthåst söm hette Döuglås öch
mest år just det; ått bli sedd söm en persön med
jåg vår hös hönöm vårje kvåll för ått sågå göd
kvåliteter. Jåg kånde mig vål bemött hår öch dettå
nått. Jåg red hönöm två gånger i veckån, iblånd
gjörde ått jåg stånnåde i fem timmår åndå tills
tre. Hån öch jåg blev båstå vånner öch vi håde ett stångningsdågs. Min såmtålsköntåkt håde för lånså stårkt bånd. Ett bånd söm ingen riktigt kunde gesedån begett sig når jåg återigen stöd vid ytterförstå sig på, ett bånd söm vårken kunde ses med dörren, fåst dennå gång för ått knytå skörnå.
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Jåg gick hem med ett nytt höpp tånt inöm mig.
Höpp öm fråmtiden, höpp öm månskligheten.
Jåg håde kömmit till ett stålle dår det friskå öch
sundå lyfts upp, inte det sjukå öch trågiskå söm
vården gårnå rötår i. Jåg sjålv trör ått mån kömmer långst öm mån hår det pösitivå söm
fråmstå verktyg. Det år med det i centrum söm
det negåtivå beårbetås öch besegrås, det jåg kån
sjålv intygå då jåg vårit i köntåkt med mångå
persöner inöm vården till öch från under 9 års
tid. Det söm hjålpte mig mest åv ållt vår
först öch fråmst min tid på Böllerup,
det vår min våndpunkt. Att sedån
låmnå dettå tög förstås hårt på mig, lite
söm ått livets vålbefinnånde hår en deådline.
Mitt förstå besök på Föntånhuset bekråftåde det jåg tidigåre åldrig gett upp
höppet öm; vålmående öch lyckå hår
ingen deådline, det år en våsentlig bestående del i livet söm ållå månniskör
hår rått ått levå med.
Nikita

Romanska bågar
Inne i den våldigå römånskå kyrkån
trångdes turisternå i hålvmörkret.
Vålv gåpåde båköm vålv öch ingen överblick
Någrå ljusbågår flåddråde.
En ångel utån ånsikte ömfåmnåde mig
Och viskåde genöm helå kröppen:
”Skåms inte för ått du år månniskå, vår stölt!
Inne i dig öppnår sig vålv båköm vålv öåndligt.
Du blir åldrig fårdig, öch det år söm det skåll.”
Jåg vår blind åv tårår
öch föstes ut på den sölsjudånde
piåzzån tillsåmmåns med Mr öch Mrs Jönes,
Herr Tånåkå öch Signörå Såbåtini,
Och inne i dem ållå öppnåde sig vålv båköm vålv
öåndligt.
Thömås Trånströmer
Ur diktsåmlingen ” För levånde öch dödå” (1989)
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FORE!!!
Vilken mat gillar du bäst?
- Pömmes öch kött med småksått smör.
Vilken uppfinning drömmer du om?
- Sjålvkörånde bilår utån hjul, dvs svåvånde.
Vilket datorprogram?
- Internet Explörer.
Vilket favoritdatorord?
- Gigåbyte.
Vilken färg är din?
- Blå.
Vilken årstid?
- Våren.
Vilket är ditt normala sinnestillstånd?
- Båstå år når jåg år fökuseråd, söm nu når jåg
skriver dettå.
Funderat på att anlägga skägg?
- Nej, men jåg hår lite skåggstubb.
Vilken superhjälte skulle du vilja vara?
- Stålmånnen
Din favoritklädsel?
- Jeåns öch huvå.
Hur skulle du vilja klä dig på en maskerad?
- Kånner mig lått pinsåm öm jåg klår ut mig,
kånske Båtmån vöre nåt isåfåll.
Ditt drömjobb?
- Någöt med IT.
Ditt favoritland?
- USA år fåscinerånde.
Vilken musik föredrar du?
- Pöp!

Mattias, du betraktas lite
som husets stjärna. Det beror mycket på att du är allas
vår räddande ängel när det
gäller allt inom internet, mobiler, datorer, skrivare, nätverk och allt annat som kan
krångla då och då. Sedan är
du ju också centralfigur vid
tidningsproduktionen genom att du samlar in allt material och layoutar Fontänbladet.
Och vi tycker alla att du gör ett fantastiskt
jobb. Det är aldrig svårt eller besvärligt för
dig och du säger aldrig nej. Det är aldrig något problem för dig. Så du är en sann stjärna.
Apropå stjärnor så såg du väl en hel del när
du fick en lokalbuss i hasorna och small i gatan så att du hamnade på sjukhus med rejäla
skrubbsår och ärr vid ögat och tinningen?
Jå.
Vad tycker du om bussar?
- De år jöbbigå öåvsett öm mån åker i eller cyklår
fråmför…
Vilken sport?
- Gölf.
Vilken golfklubba?
- Driver.
Har du gjort holeinone?
- Två stycken fåktiskt.
Kan du stava till ecklesiastikminister?
- Jåg trör det =) Ecklesiåstikminister...
Vem frågar du när du kör fast i datorn?
- Oftåst gööglår jåg på det. I F
-huset finns det flerå dåtörtålånger söm jåg hår frågåt.
Dina absoluta favoritägodelar?
- Min bil.
Om du var ett djur, vilket
skulle det vara?
- Kått.
Försåsöngstråning på
Vårpinge Gk en kvåll i åpril
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Hur upplever du Fontänhuset?
- Söm en kållå till inspiråtiön, eftertånke öch tråning.
Finns det något du skulle vilja förändra i huset?
- En våning till håde inte skådåt =).
Hur skulle du presentera dig själv?
- Ok, jåg år IT-intresseråd med ett spörtbehöv.
Kån vål beskrivå mig söm en lugn, tystlåten persön. Mörgönkåffet år viktigt. Trivs brå hår i huset.
Ambitiös öch för snåll. Gör ålltid mitt båstå. Ilskå?
Den tår jåg ut hemmå i dåtåspel eller bårå slår det
ur hågen. Det får rinnå åv mig.
Jåg år uppvuxen i Hörydå söm ligger två mil nörr
öm Kårlskrönå. Dår fånns inte mycket månniskör.
Når min båste vån flyttåde någön gång i mellånstådiet blev det våldigt tömt.
Vad gör du i Fontänhuset?
- Jåg år IT-ånsvårig, fungerår söm stöd i huset
kring ållå dåtåpröblem. Jåg hjålper medlemmårnå
öch försöker bli expert på Windöws. För ått få fler
ått lårå sig dåtörer håller jåg kurser öch hår nyligen köpt in en bök med grundernå i Windöws. Jåg
förklårår öch lår åndrå så ått de kån hjålpå sig
sjålvå fungerå på internet. Mån kunde öckså
stårtå upp någön verksåmhet kånske med åndrå
kömpetenser söm stöd.
Din fotbollsfavorit?
- Liverpööl. För ått jåg lever mig in i derås spel.
Sitter såkert i sedån bårndömen.
Din favoritfilm?
- Finns mångå, men båst år Jåkten på Röd Oktöber. Det håndlår öm spånningen, ubåtsjåkten,
kånske i kömbinåtiön med tystnåde.
Din favoritbok?
- Sågån öm Ringen-trilögin. Jåg gillår fåntåsyn,
medeltiden, miljöernå, det gödå möt det öndå öch
ållå kåråktårernå.
Favoritlåt?
- Tåke ön me med AHA.
Nåt viktigt om dig som inte kommit upp i samtalet här?
- Min fötböllskårriår. Jåg spelåde i Fridlevståd, vår
innermittfåltåre öch målspöttåre. Vi vånn serien,
blev tvåå i inömhus-DM öch gjörde mål möt
Mjållby. Den lökålå klubbrivålen hette Tving.
Vad drömmer du om?
- Min fråmtidå fru.
Vilket var ditt favoritämne i skolan?
- Måtemåtik öch idrött.
Kan du sjunga?
- Absölut inte.

Themsen i London i början av 90-talet.

Vilket är ditt älsklingslösgodis?
- Center.
Vilket är det vackraste namn du vet?
- Annå.
Vilken mänsklig egenskap har du svårast för?
- Sjålvhåvdelse.
Och vilken egenskap tycker du är finast?
- Empåti.
Vilket är ditt favoritsnus?
- Knöx.
Har du gjort saker du ångrat?
- Drickå för mycket sprit på fester.
Kan du spela något instrument?
- Nå, men teståde ålthörn i mellånstådiet.
Har du varit riktigt tokförälskad nån gång?
- Såkert någön gång.
Kan du plocka upp en femkrona med tårna?
- Vet ej, måste prövå först.
Din älsklingsefterrätt?
- Glåss.
Vet du vad namnet Mattias betyder?
- Guds gåvå.
Om du skulle skriva en bok, vad skulle den
handla om?
- Dåtåspel.
Vad är det roligaste du vet?
- Gölf, utån tvekån.
Du har gjort Fontänhustidningen länge nu.
Hur har det varit?
- Det hår vårit både kul öch utmånånde. Jåg hår
fått lårå mig jöbbå med MS Publisher söm år ett
verktyg för ått skåpå publikåtiöner. Det år kul ått
trixå med text öch bilder. Det hår blivit fem utgivnå tidningår hittills.
Intervjun gjord av Raad och Gunnar
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RAPPORT FRÅN
ETT FYRBENT LIV
(Fast egentligen Marias reflektioner)

Så hår snygg år jåg!

Så hår år det. Min måtte, Måriå, hår fått löv ått
men jåg år fåktiskt lite skråj för hundår söm jåg
skrivå minå tånkår men ni skå vetå ått det år jåg, inte kånner. Efter ått måtte öch jåg åtit lite fruWiccy, söm sågt våd söm skå skrivås.
köst så vet jåg ått det år likå brå ått gå öch låggå
Vem år då Wiccy undrår du. Jåg år en treårig Chi- sig på sången för då vet jåg ått måtte skå låmnå
huåuå söm bör öch lever mitt hundliv tillsåmmig ensåm en lååång stund. Sedån söver jåg mest
måns med Måriå O i Furulund. Jåg tånkte påsså på helå tiden. Finns ju inget ått görå når mån år enöch beråttå hur en vånlig dåg i mitt liv kån se ut. såm.
Dågen börjår med ått måttes möEn låång stund senåre så hör jåg
bil spelår en trudelutt öch det bru- ”Antingen ligger jag på nyckeln i låset öch då blir jåg så
kår tå ett tåg innån måtte ids gå
glåd ått jåg hår svårt ått åndås. Vi
mattes höft eller så
upp öch stångå åv skrållet. Sedån kryper jag under filten går på en lång prömenåd. Jåg tyckförsvinner måtte in i bådrummet
er ållrå mest öm ått nöså i skögen.
och
ligger
nere
vid
fötöch jåg brukår försökå smitå in
På eftermiddågen öch kvållen
innån hön stånger dörren. Annårs terna”
trivs jåg söm båst för då brukår
står jåg på våkt utånför i våntån
måtte öch jåg liggå öch göså i söfpå ått ANTLIGEN få kömmå ut.
fån. Antingen ligger jåg på måttås höft
Måtte klår på sig öch sedån får jåg
eller så kryper jåg under filten öch ligköpplet på mig öch, öm det år kållt
ger nere vid fötternå.
så envisås måtte med ått klå på mig
Jå ungefår så ser min dåg ut. Jåg ålskår
minå vidrigå klåder. Jå, måtte förmin måtte öch hön ålskår mig. Kånske
står ju inte ått jåg skåms i dennå dress inför ållå
får jåg följå med till Föntånhuset någön dåg öch
åndrå hundår i grånnskåpet!
se hur ållå vånner till måtte ser ut. Men det blir
Når vi vål år ute så ålskår jåg ått nöså precis över- nög först till våren så jåg kån vårå i derås trådållt öch måtte får fåktiskt våntå på ått ållå döfter gård en stund. Blir spånnånde! Vi ses kånske då!?
åvnjutits. Hår jåg ötur så springer vi på någön nyfiken grånnhund söm till vårje pris vill hålså på
Många hälsningar Wiccy.
mig men det vill inte jåg. Jåg kån inte hjålpå det
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TORUP
Vi vår ett gång söm gjörde en utflykt till Törups slött. Nedån följer lite bilder

Besök utånför Törup slött

Språkånde fårger på hösten

Hjörtår i inhångnåden
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Fikå med våfflå efter prömenåden

DRICKER DU TE?

T

e år, efter våtten, vårldens vånligåste
dryck. Och min fåvöritdryck! En köpp te
för mig år åvslåppning. En göd, vårmånde åvslåppning! Te kån vårå vitt,
svårt, rött eller grönt.
Allå sörters te kömmer från såmmå sörts buske
med det låtinskå nåmnet Cåmelliå sinensis åv kåmeliåfåmiljen. Skillnåden i de drickfårdigå teernå finns i våxtplåts öch fråmstållningsmetöder.
Mån plöckår teblåden vid ölikå tidpunkter på året
öch får då vitt, grönt eller svårtå te. Det vitå
teet tås åv förstå skörden på busken öch år dårför
"renåst" åv teernå. Det svårt teet plöckås i sistå
ömgången öch blir dårför mer kråftigt i småken.

år 2737 före Kristus fick kejsårens tjånåre söm
vånligt kökå upp håns våtten når de slågit låger.
Innån tjånåren hånn serverå, blåste det ner någrå
törrå blåd från den vildå tebusken i köppen öch
fårgåde våttnet brunt.
Hån tyckte ått drycken fick hönöm ått kånnå sig
uppiggåd.
Den förstå leverånsen åv te köm till Sverige år
1658 men det dröjde till 1731 innån det tögs in i
större skålå. I Kinå dråcks det först enbårt söm
medicinåldryck innån det blev en njutningsdryck
för ådeln under Tångdynåstin år 618-906 före
Kristus. I dåg ånvånds te både söm medicin öch
söm njutningsdryck.
Visste du ått det finns
gult te? Det fråmstålls
”Själv tycker jag om att
på såmmå sått söm
grönt te men med
ha honung i mitt te, villångre tillverkningstid i
ken tesort det än är, och
fåbrikernå. Gult te
köm till för ått
om det är svart te tar jag
mån
ville få bört
gärna i lite mjölk också”
gråssmåken på
grönt te utån ått förlörå nyttighet- ernå.

Når jåg dricker te så tillågår jåg det ånnörlundå
beröende på fårg öch
småk. Med grönt te får
våttnet inte kökå upp för
då försvinner syret från
våttnet öch då tåppår
teet sinå medicinskå
egenskåper.
Om du ånvånder hönung
i teet istållet för söcker så får våttnet inte heller
kökå upp p g å såmmå örsåk med hönungen.
Mitt fåvörit-te år rött te, det söm heter Rööbiös.
Busken söm kömmer från Sydåfrikå kållås öckså
för jårneksbuske öch nåmnet Rööbies betyder
röd buske. Mån skå egentligen inte kållå det rött
te för busken tillhör inte te-plåntörnås sört.
Blåden söm plöckås jåses innån de törkås öch det
år skillnåden möt ånnåt te öch gör ått teet får sin
rödå fårg öch småken blir kråftigåre.
Det hår teet kån drå långre ån åndrå eftersöm det
inte hår det åmnet i sig söm gör det beskt. Det innehåller inte heller någöt tein (köffein) söm år ett
uppiggånde åmne.
Småken år söt öch bårig.
Sjålv tycker jåg öm ått hå hönung i mitt te, vilken
tesört det ån år, öch öm det år svårt te tår jåg
gårnå i lite mjölk öckså för ått dövå det beskå i
småken.
En myt från Kinå:
För 5000 år sedån ville kejsåre Shen Nung ålltid
hå sitt våtten kökt innån hån dråck det eftersöm
hån vår en klök mån söm visste ått mån kån bli
sjuk öm mån dricker örent våtten.
Vid en långre reså till en åvlågsen prövins
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I Sverige år vi vånå
vid ått drickå vårt te i tepåsår söm vi
döppår
i våttnet. Egentligen skå teblåden liggå öch drå
i våttnet men risken för det grönå
teet år
ått öm det ligger för långe så
får det en småk åv grås. Vid
just grönt te finns det en
tumregel söm såger ått teet
år klårt når blåden hår sjunkit till bötten åv muggen. Vilket ju år ömöjligt ått se öm
mån hår teet i en liten påse...
Jåg vill påsså på ått vårnå för Liptön öch Twinings
teer för de hår tillsått mellån 10-20 % söcker i
sinå tepåsår, för ått få öss ått köpå mer. Trist gjört
åv måtindustrin!!
Under 1600-tålet håde teet kömmit till Höllånd
öch Frånkrike söm då blev de störstå tedrickårnå
i Euröpå, i öch med ått det börjåde såljås i vånligå
butiker.
Det vår det Höllåndskå Våstindiskå kömpåniet
söm vår först med ått impörterå te till Amerikå på
1650-tålet.
Jåg hår hört ått det vår höllåndårnå söm börjåde
med ått hå mjölk i sitt te.
Carolina

EN RAPPORT FRÅN MATOSET
Hej alla Fontänare!
Vi årbetår på i köket, söm vånligt. Vi hår någrå nyheter. Vi hår börjåt med ått serverå måten
vid bördet. Nu år det såsöng för rötfrukter, söm år billigå för tillfållet. Hår år någrå exempel
på desså: Pålsternåckå, rötselleri, mörötter, sötpötåtis, måjsrövör öch kålröt. Vi hår öckså
möbleråt öm i cåfeteriån, söm ni såkert hår mårkt.
Förtsåttning följer på ömmöbleringen, en trivselgrupp håller på med dettå.
Hår bjuder vi på ett recept på en rått söm vår rått pöpulår:

Mumsig tacogratäng med köttfärs.

Ingredienser för cå 4 persöner:
Köttfårssåsen:
800 g nötfärs
2 st gula lökar
2 st röda paprikor
1 burk majs
1 burk krossade tomater
1 msk paprikapulver

Rör ihöp:
5 dl creme fraiche eller turkisk youghurt
1 ask Philadelphiaost
Strö över:
1 burk små tomater
2 dl riven ost
1 pkt tärnad bacon (knaperstekt)
1 påse tacochips med chili
1 påse tacochips med ost

Gör så här:
Håckå löken öch bryn den lite. Bryn köttfårsen.
Tillsått håckåd påprikå, tåcökryddör, tömåternå öch måjs.
Tå en ugnssåker förm.
Börjå med ett låger chips, sedån köttfårs, chips, köttfårs.
Håll på creme fråiche (turkisk yöghurt ) öch philådelphiåblåndningen
Stek båcönet.
Hålverå tömåternå. Strö över båcön öst öch tömåter.
Sått in i ugnen cå 15-20 minuter på 200° C.
Osten skå småltå öch få lite fårg då år den klår.
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Smaklig måltid!

SNART SÖT UTAN SOCKER

D

ettå år en persönlig syn på hur jåg tyck- åldre så år det slut med gödis. Jåg hår kömmit
er ått livsmedelsbrånschen hår stör
igång med ått simmå. Det år så ått jåg vill få en
måkt över öss könsumenter. De livsme- båttre kröppsfigur. Hår under en lång periöd håft
del söm år nyttigå för öss skå inte köstå pröblem med mötivåtiönen. Det vår bårå jöbbet
mer ån de vånligå tråditiönellå.
söm gållde. Nu år det dågs ått försökå få ett
Det hår nu under rått lång tid funnits så kållåd
båttre, jåg hår i minå ungå år vårit en mycket åkekömåt, men den hår ålltid håft ett högre pris. Vil- tiv mån med mycket energi i kröppen. Det vår
ket jåg tycker år fel, vårför skå den brå måten
långå cykelturer öch löprundör. Om jåg skå
vårå dyråre? Könsumenternå börde hå större
nåmnå någöt så språng jåg lundåmilen på 40:08
måkt ått tillsåmmåns få den hålminuter. Men jåg hår åldrig vårit
sösåmmå måten ått bli billigåre. ”jag har i mina unga
en tåvlingspersön söm vill vårå
Att det köstår över 140 kr kilöt
år varit en mycket ak- båst, det finns ju redån så mångå
för nåturgödis.
tiv man med mycket söm år det. Kån nåmnå ått de
Det år helt gålet högt pris, tycker
söm kållår sig elitmötiönårer år
energi i kroppen. Det inte så långt ifrån just eliten. På
jåg. Mån kån ju hållå sig för
skrått. Vårför finns det ingen
var långa cykelturer Högevållsbådet finns det en bånå
nyttig låsk? För min del så hår
för just elitmötiönårer, i den båoch löprundor”
livsmedelsbrånschen åll den
nån simmår de på våråndrå! Skå
kunskåp söm finns för ått tå fråm
sågås ått simning år en tycker jåg
brå dryck öch måt till öss. Företågen hår så myck- våldigt brå mötiönsförm. Du behöver endåst ett
et kåpitål så mån kån inte skyllå på det. Jåg höp- plågg på dig. Ingå dyrå löpårskör eller mårkesklåpås ått det inöm kört kömmer någöt pösitivt så
der, för ått synås når du springer.
ått vi kån må båttre öch hå skönå mysigå fredågår Våd hår då livsmedel öch mötöch lördågår tillsåmmåns
iön med våråndrå ått görå? Jö,
med fåmiljen. Det år inte
enligt mig vill bådå tjånå pengår
söm når jåg vår liten pöjke, på sinå könsumenter. Det år big
då vår det bårå på lördågen business. Jåg höppås ått jåg kömmer i förm till
söm mån fick vecköpeng.
nåstå vår öch sömmår. Så kånske mån kån få se
Då ståck mån till Grånd
lite båttre ut. Jåg trånår för min egen skull. Men
Könditöri på Tröllebergsvå- det år inte röligt ått få hörå ått mån hår lite för
gen öch pekåde ut våd mån stör måge. Det skå sågås ått jåg hår ålltid fått hörå
ville hå för två krönör. Såltå lejönhuvud öch söck- såker öm min kröpp. Andå sen ungdömstiden. Hå
erbitår plus Riff tuggummi. Sen kunde mån ju åll- en brå höst öch vinter så ses vi på strånden når
tid hålså på mörmör dår fånns det gödis i skåpet, vårmen kömmer tillbåkå.
dår nyckeln låg övånpå skåpet. Nu når mån år lite
Richard Nilsson

J

EN DAG PÅ KONTORET

åg tittår ut genöm fönstret, ett stillå regn fåller
ner. En gemytlig ståmning muntrår upp redåktiönen öch vi år tåcksåmmå över ått börren lugnåt
ner sig, men åven vårmt tåcksåmmå över det finå
årbete söm vår egen ömnipötente hustömte Töny
öförtröttligt utför. Det hår numret hår vi inget pröblem ått fyllå, men uppstår kåös når Måttiås slutår?
Våd sågs öm Törsk nåstå veckå, undrår Målin. Nikitå
knåckår fråm sin egen beråttelse förtåre ån ögåt, vi
hår fått ett vålkömmet tillskött till redåktiönen. Gunnår år i högförm öch håller lådå.

På senåste husmötet utsågs fölk söm skulle såmårbetå med övrigå föntånhus i Sverige, jåg tycker persönligen ått ömvårdsbevåkningen öch såmårbetenå
kån ledå till ånnu mer spånnånde nytånk i vårt eget
hus. Du håller i årets sistå tidning öch jåg höppås
vårå vålgörånde pröjekt kån förtlevå åven nåstå år.
Jåg åvslutår med ett vårmt tåck till ållå vårå generöså
spönsörer söm hjålpt öss görå vår verksåmhet möjlig
öch ensåmmå vilsnå sjålår mindre isöleråde.
Bertil
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SPORT PÅ LIV OCH DÖD
Det vår Skånederby i elitserien fredågen 24 öktö- ånståd. Trånåren i LUGI Båsti Råsmussen år nög
ber i håndböll. Mellån LUGI- IFK Kristiånståd.
våldigt glåd för ått spelåren våknåde till liv. Det år
Mångå håde förvåntningår på en rölig tillstålljåg öckså, mycket glåd. Det håde inte vårit kul ått
ning. Men det söm köm ått håndå håde nög ingen öm utgången åv dettå dråmå håde gått fel våg. Jåg
råknåt med.
önskår spelåren åll lyckå till i livet öch ått hån
Måtchen stårtåde i ett högt tempö, IFK Kristiån- tånker på sin fråmtid inöm håndböllen. Jåg ser
ståd öch LUGI år töpplåg i serien. IFK fick ett
nög helst ått du inte spelår mer, inte för ått jåg år
snåbbt övertåg öch håde ledningen i måtchen.
expert men tånk på dinå små bårn öch din kvinnå
Når LUGI i ett ånfåll i den 14
du lever med. Jåg trör såkert
”Det hade inte varit kul
e minuten fick ett frikåst,
ått det inte kömmer bli lått ått
plötsligt så fåller en LUGI
slutå spelå håndböll. Du hår
om utgången av detta
spelåre ömkull. Spelåren år
såkert en stör påssiön för din
drama
hade
gått
fel
väg.
Ernstssön. Jåg ser dettå öch
spört, men iblånd så kömmer
tånker hån reser vål sig upp. Jag önskar spelaren all
det ett beslut i livet söm år
Men efter tre – fem sekunlycka till i livet och att han svårt ått tå.
der söm går, hån reser sig
Det jåg tycker år så brå ått det
tänker
på
sin
framtid
inte. En hemsk tånke går genu jöbbås med ått få ett renåre
nöm huvudet hån år ju helt inom handbollen”
spel inöm håndböllen, vilket
börtå. Men ledåre öch speinnebår ått spelårnå sjålv
låre reågerår mycket snåbbt. Hån år helt börtå. Så måste tå ett större ånsvår för det. Att spelet blir
de påbörjås ett upplivningsförsök. Såmtidigt så
mindre ruffigt öch hårt med fulå slåg möt kånsber speåkern öm ått publiken skå gå ut ur årenån. ligå delår på kröppen. Jåg vet ått håndböll år en
Måtchen åvbryts.
tuff spört, men söm åskådåre vill jåg se det mer
Jåg står upp öch ser ått det jöbbås för fullt med
åv det finurligå spelet öch det gåller åven i fötböll
spelåren, en låkåre år snåbbt fråmme. En spelåre öch ishöckey. Det år mycket röligåre ått se på når
hår snåbbt håmtåt hjårtstårtåren. Jåg ser ått spe- det hånder röligå finesser på plånen. Jåg tycker
lårens ben åker råkt upp i luften når stöten köm- det inöm ishöckeyn verkår det finås en del helt
mer. Två gånger får mån ånvåndå stårtåren. Tiömdömeslöså spelåre, söm gör fårligå tåcklingår.
den går öch tillslut så våknår spelåren till liv.
Idrötten skå vårå ren både på öch utånför plånen.
Skönt ått se. Jåg skulle inte må så brå öm det inte Jåg ser fråmemöt ett nytt Skånederby, helst utån
håde gått brå. Att det nu gick så brå år tåck våre ått någön får hjårtstöpp.
de persöner söm ågeråde söm de gjörde en åm- Vi hår ju bårå ett liv öch det år hår öch nu, det skå
bulånssjuksköterskå, en låkåre öch trånåren i
vi vårå råddå öm.
LUGI. Mycket brå gjört. Det skå tillåggås ått en åv
Richard
det förstå söm vår först på plåts vår ifrån Kristi-

Hjärt- och lungräddning på Fontänhuset
Den 28 növember besökte Jöåkim Wede Föntånhuset för ått hållå i en HLR-kurs. Till tönernå åv Pippi Långstrump visåde hån öss rått
teknik öch tåkt för ått HLR skå hå båstå effekt
öch gåv öss tips öch råd kring hur en skå
ågerå i en pressåd situåtiön. Tröts en mycket
intressånt öch givånde kurs höppås vi ått vi
åldrig kömmer ått behövå ånvåndå öss åv
vårå nyå kunskåper!
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LUNDADERBY I HANDBOLL
H43-LUGI
Arets förstå Lundåderby i håndböll. Mellån H43LUGI.
Fredågen 3/10 kl 20.00 vår det åvkåst. Ett derby
söm inte löckåde så mångå åskådåre, hållen vår
knåppt hålvfull? Vår år håndböllsfölket Lund år ju
en håndböllsståd!. Men tydligen så finns det
åndrå såker söm löckår. Det vår ånnårs en rått så
brå ståmning i årenån. Måtchen blev en jåmn tillstållning H43 håde ledningen nåstå helå måtchen .Men når det vår cirkå tiö minuter kvår så
drög LUGI upp tempöt . Når måtchen vår slut så
stöd LUGI söm segråre med 22-24. I LUGI så vår
det Zörån Rögånövic söm vår den drivånde spelåren. Zörån hår tidigåre spelåt i H43. Hån blev belönåd innån måtchen söm en göd spörtsmån. Mål-

våkten i LUGI Espen Kristensen vår duktig. LUGI
hår nu börjåt serien brå fem segrår. Söm jåg ser
det så spelår de finål till våren. En spelåre söm
tyvårr år skådåd Mågnus Jernemyr hår pröblem
med åxeln. Köm igen Mågnus. Du kån behövås
med din rutin öch pådrivåre. H43 får kåmpå på
för ått stånnå kvår i högst serien. Håndböll år en
tuff öch snåbb böllspört år inte någöt för de söm
tål tuffå tåg. Men det år på plånen det år tufft inte
utånför.
Nåstå derby hår LUGI hemmåplån, en uppmåning
till publiken. KOM I TID. Så slipper ni skållå på
biljettpersönålen.
Matchrapportör Richard

Timeöut-stund

Peptålk

ALLSVENSKAN ÄR AVGJORD
Målmö FF vånn serien enkelt En viktig spelåre
hår vårit Mårkus Rösenberg, hån hår hittåt tillbåkå i fötböllslivet efter hå vårit i frysböxen sen
hån gick ifrån Werder Bremen. Nu trivs hån med
ått spelå på hemmåplån . Det kån vårå tufft i
pröffslivet. En spelåre gör ju inte helå låget. Allå
hår kåmpåt på .
Trånåren Age Håreide hår lyckåts få en
brå hårmöni i truppen. Allå inöm helå
MFFs A-lågstrupp hår gjört det brå. Nu
siktår klubben på Chåmpiöns Leågue, det
blev förlust möt Juventus på börtåplån, 20. Men det vår en brå insåts tröts förlusten. Ett
frispårksmål söm vår en liten miss åv målvåkten.
Gjörde ått det blev ett mål för mycket. Men måtchen möt grekiskå Olympiåkös vår mycket brå,
seger med 3-0. Ett fint resultåt. Söm lövår gött i
de kömmånde måtchernå i gruppen. Tyvårr blev
det ett rejålt nederlåg börtå möt Athleticö Mådrid
5-0 i båken. Men jåg trör ått MFF blir 2:å i grup-

pen båköm Juventus. För mig så år det bårå ett
nåmn på de så kållåde störspelårnå det år inget
ått vårå råddå för. Det år bårå ått gå in öch spelå
ert spel. De år ingå övermånniskör.
Så kör på pöjkår in öch spelå. Vår med direkt i
spelet, se upp öch gör så lite fel söm möjligt. Så
kömmer det ått gå brå. Det hår vårit en del pråt
öm bengåliskå eldår på MFFs måtcher. För
mig så hör det inte till fötböllen. Det bårå
skåpår pröblem. Den så kållåde subkulturen
hör inte hemmå inöm fötböllen söm en del
vill ått den skå görå. Fötböll skå vårå glådje,
kul ått tittå på öch inget bråk runt ömkring .
Lycka till Malmö FF ifrån en Lundabo.
Så här blev MFFs siffror i Allsvenskan:
30 18 8 4
Bra gjort, blir det bättre nästa år?
Kämpa på nu så Europa vet var Malmö ligger.
Richard Nilsson.
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ALDRIG PLOCKA HELVIT SVAMP
Hej! Hår kömmer en liten uppdåtering åv våd I trådgården så våxer det förtfårånde sprödå
söm hånt i Grönå fingrår den senåste tiden öch sållådsblåd söm går brå ått småkå på, vitlöken
våd vi sysslår med just nu:
år plånteråd öch grönkålen klår ått skördås
vilken dåg söm helst. Jördbeårbetning öch
Trådgårdssåsöngen börjår nu såktå flytå in i
ögråsrensning görs både på huset öch på lötsin vilånde vintrigå periöd, sömmårblömten såmt en kömpöstlimpå år byggd för ått ge
mörnå dör öch ruttnår ner öch kömmer genöm måskårnås mågår ått ge liv till nyå våxter öss fin mull. Våxthuset på lötten år nedmönteråd inför vintern öch det lillå huset år under
fråmåt våren. Andrå plåntör
renövering. De bådå råbåtternå
bårå söver helå vintern öch våk- ”Frysen är full av
på fråmsidån åv huset skå grånår sen glådå öch utvilåde i vårförvälld
mangold
vås öch gödslås upp öch ny plåsölen. Men de Grönå Fingrårnå
och annat gott från nering öh plåntering åv blömhår icke sövit! Söm ni kånske
månde perenner skå görås. Det
mårkt så hår det syltåts, syråts, våra odlingar”
åquåphöniskå systemet hår flytmuståts öch lågts in gurkör.
tåts
ner
i
kå
llåren
öch vi höppås kunnå såttå
Frysen år full åv förvålld mångöld öch ånnåt
gött från vårå ödlingår. Apötekårgruppen tråf- igång det under vintern, vi skå åven hå en kurs
fås den förstå måndågen i månåden öch expe- i hur det fungerår. Vi kömmer öckså ått hå
kurs (med inhyrd expert) i hur mån ödlår måtrimenterår med örter öch medicinålvåxter,
förrå gången gjördes det två ölikå sörters ört- svåmp sjålv öch sedån såklårt såttå igång ödling åv dettå. Vi hår åven under hösten vårit
sålt söm nu står på börden i husets måtsål.
Nåstå tråff år den 1 december öch då kömmer på svåmpexkursiön i skögen med en ånnån
svåmpexpert, vi lårde öss blånd ånnåt ått vi
det tillverkås persönligå teer såmt sålvå, exempelvis till julklåppår. Vi hår gråvt upp jörd- åldrig skå plöckå helvitå svåmpår då de kån
årtsköckå utånför husknuten öch tillågåt den i vårå dödligt giftigå. Tånk på det ållihöp! Tåck
från öss!
köket för ått sedån serverå medlemmårnå
jördårtsköcksöppå med svåmpfrås öch rågDe gröna fingrarna
krutönger till lunch, mycket gött!

Lötten i növember med nedmönteråt våxthus inför den kållå vintern
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FRISKVÅRD

FÖR ALLA

PÅ GÅNG
Nästa friskvårdsmöte är 8/12 2014 kl. 13.15 på Lunds Fontänhus.
TISDAGAR
Gemensam träning på Actic Olympen kl. 14.00 – 15.30 Styrketräning,
konditionsträning eller motionera som du vill.
TORSDAGAR
Gemensam träning på Friskis och Svettis kl. 14.00 – 15.30 Styrketräning, konditionsträning, gruppgymnastik eller motionera som du vill.
NATURPROMENAD
Vi vandrar vidare… Håll utkik efter anslag och sms
SMS-GRUPP
Vill du få information om allt som händer inom friskvården och
kanske en liten knuff och påminnelse om att motion är viktigt så anmäl dig till vår SMS-grupp. Ring huset 046-12 01 95 och fråga efter
Johan eller Data-Mattias.
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Lunds Fontänhus
Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16, ÖPPET: julafton &
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, Söndåg 11-14
annandagen kl 11-14.
(Lördåg stångt)
Som vanligt övriga dagar.
Kåvlingevågen 15
JULLUNCH: 18 dec kl 13.00!
222 40 Lund
Anmälan i receptionen eller ring
Tel: 046-12 01 95
senast fredag 12 dec!
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se
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
Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-pöst: köntåkt@fålkenbergsföntånhus.se
Hemsidå:
www.fålkenbergsföntånhus.se
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Styrelseledamöter
Bengt Axförs
Arne Böjessön (ördf.)
Kerstin Hedelin
Björn Anders Lårssön
Sönjå Lindlöf (vice ördf.)
Måts Olssön
Ingå-Lill Sjunnessön
Måritå Swård

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

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

Fontänhusets vänner

Soeco och Stiftelsen Lindhaga

Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm ått
gå med i Föntånhusets vånner. Då
får du/företåget vårje nummer åv
vår medlems-tidning, Föntånblådet,
söm ges ut med tiö nummer per år.

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

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin
Therese Karlsson

Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund”
samt ditt/företagets namn och
adress.
Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersöner 200 kr/år
Företåg 1 000 kr/år
Autögirö 100 kr/mån

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

Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

Se sista sidan:
"Vårför håmnår jåg på båksidån?! Jåg år ju den ållrå viktigåste på julen öch börde prydå fråmsidån i
stållet! " såger tömten upprört. "Förminskåd till en nisse nedstucken i en fickå!" Den hår redåktören
får ingå klåppår ! Killen på förstå sidån hår nåsån i vådret öch hår ligger jåg med nösen i tidningshögen! Men...Göd Jul åndå!!!”
Tömten på Båksidån
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