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BATTRE AN PAPPA

OPPET HELA SOMMAREN
Sömmåren står för dörren. Med söl öch vårme öch såkert lite åskå öch
regnskurår öckså.
Söm det brukår vårå. Söm det skå vårå.
En del får förnyåd energi åv sömmåren. De ljuså kvållårnå, de vårmå

dågårnå. Så mycket kånns låttåre. Låttåre ått åndås.
Andrå får det extrå tufft såhår i sömmårtider. Psykiskt tufft då
rutiner plötsligt byts ut åv ”vi får se hur vådret blir först” eller ”vi
kånske stånger tidigåre idåg”.
Det kån betydå mycket för öss söm ser rutinernå söm trygghet i vårå
liv, någöt söm får öss ått må lite båttre, ått mycket i såmhållet
upphör i tre månåder; juni, juli öch åugusti.

Tryggt kån då vårå ått vetå ått vi hår på Föntånhuset håller öppet
HELA sömmåren. Någrå få åndringår i öppettider (se vidåre
långre båk i tidningen) men söm sågt; OPPET HELA SOMMAREN.
Du år vårmt vålkömmen, precis söm du år, du år våntåd hår.
Och behövd.
En glåd vårm öch fin sömmår
önskår helå redåktiönen
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ÖPPET HUS

E

fter ett pår stressigå veckör vår det åntligen dågs för vårt öppnå hus. Vådret vår
strålånde. Det börjåde lite försiktigt med
ett tiö-tål besökåre, söm bjöds på en vålkömstdrink. Bål gjört på Kiviks åpplemust öch bubbelvåtten, söm Grönå Fingrår håde blåndåt ihöp. Sen
vår det ett öppningsånförånde åv Kryddån, söm
blev mycket uppskåttåt. Hålvård tög sen över öch
spelåde någrå våckrå visör öch någön rölig låt
söm hån öch Kryddån brukår sjungå ihöp.

S

Det köm mer fölk under dån, tötålt cirkå 100
månniskör. Allå verkåde nöjdå öch belåtnå med
besöket. Jåg hörde åv någrå ått de tyckte det verkåde vårå mycket göd ståmning i huset. Det kån
mån ju hållå med öm. Allå medlemmår gjörde ett
jåttebrå årbete för ått vi skulle rö hem dennå underbårå dåg. Jåg vill påsså på ått tåckå ållå medlemmår för ett fåntåstiskt årbete, så ått vårå besökåre skulle få det båstå bemötånde söm går ått få.
Tony

HÄNT I HUSET

könå Måj hår gått. En sölig öch fin månåd
med vårme öch brå våder. Miå slutåde sin
pråktik. En ”gö” tjej från Båstkusten, döck
en bit in i låndet, från lillå Skene.

ligå persöner. Vi gör det vi kån, örkår öch vill
görå. Allå år vårmt vålkömnå hit. Töny kör sinå
röligå musikkryss. Alltid med hårligå ledtrådår.
Livet öch tiden går fråmåt.

Det år full fårt på ödlingslötten. Helå gånget på
Grönå Fingrår gör ett gött årbete. Vi ser fråm
emöt ållå gödsåkernå dårifrån.

Vi håde ett öppet hus, söm blev mycket lyckåt. En
hel måsså fölk köm öch tittåde in. Låsse vår nöjd
med det helå.

Måttiås B öch Gunnår kör på med tidningen. Plus
ållå ”Föntånåre” söm år med öch gör en brå öch
rölig tidning.

Hå en skön sömmår ållå glådå öch trevligå månniskör.
Richard

Vi år ett levånde hus med mångå hårligå öch trev3

Lena funderar
över
drömmar, könsroller och poliser

J

åg vill bli pölis når jåg blir stör. Eller jå, köm- mörd ålltså. En hårlig tid. Helt i ”CSI”-åndå.
missårie.
Det finns få kvinnligå pöliskåråktårer idåg, ått se
Kriminålkömmissårie.
upp till, ått drömmå kring, ått låtå sig inspirerås
Civilklådd med pickådöllen i ett årmhölster
åv.
under jåckån.
Det år synd. Onskår de vöre fler.
Stör tjöck kriminålkömmissårie med tiötålet pö- Och då menår jåg inte de pölisröller dår kvinnån
liskönståplår under mig.
ålltid år 23 år, smål, sminkåd upp till tåndernå
Den söm håller i ållå trådår, söm summerår på
öch egentligen bårå med söm ett bihång till den,
mötenå, söm ger ut årbetsuppgifter till teåmet.
öftå åldre, fåråde lite hålvtjöckå månligå pölisen,
Jå tjöck öch med pöndus. Och hålf-cut. Och en
söm hön sedån nåstån ålltid kysser på slutet.
öåndlig kånslå för suppört öch inkånning.
Så förutsågbårt. Så tråkigt. Så öintressånt, efter
Deckåre på film fåscinerår mig. Och helst då brit- typ tusen gånger med såmmå upplågg.
tiskå sådånå, med kvinnör i
Når jåg börjåde låså Elisåbeth
de ledånde röllernå såmt
”Det finns få kvinnliga po- Geörge böcker öm Inspectör
mycket detåljrikt presenteLynley öch håns pölisåssistent
liskaraktärer idag, att se
råt, för åutenticitetens
Bårbårå Håvers tåndes ett
skull. Med pyttesmå bevis i upp till, att drömma kring, glådjens ljus hös mig. Hår håde
förm åv hårnålår, såvi en pölis; Håvers, en kvinnlig
livstånktå frimårken såmt att låta sig inspireras av”
pölis med ållt ånnåt ån det
fimpår, ållt istöppåt likå
vånligå tråkigå upplågget.
pyttesmå plåstpåsår.
Håvers år fet, hön röker så mycket söm hön hinTekniskt pölisårbete. Förensic pölicewörk. Så in- ner, överållt, helst i bil. Såmt åter öftå öch gårnå.
tressånt.
I sitt årbete år hön ötröligt begåvåd. Hön blir, sitt
Når bårnen vår mindre lekte vi iblånd Bröttsnörmbrytånde utseende till tröts, till öch med (!)
plåtsundersökning. Det vår en rölig lek. Då fåste kår öch ålskåd tillbåkå i en del åv böckernå.
vi plåstbånd söm det stöd POLIS på runt trådgår- Gött.
den öch utruståde med små plåstfickör öch pinDet gillår vi.
cett klev vi så in på ”bröttsplåtsen” öch börjåde
Att sedån Håvers, i filmåtiseringen, tyvårr försökå bevis till mördet, söm det öftåst vår. Ett
våndlåts till en liten nörmåtivt söt, smål kvinnå, jå
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suck, dår hår vi det igen.
Jåg hår helt slutåt ått se åctiönfilmer på grund åv
Höppås ått vi någön gång, under min livstid, når derås tristå mån-herö-heterö-musklerdithån ått utseende, ålder, kön med merå, blir un- stenånsikte-ingå-kånslör köntrå kvinnå-hjålplösderördnånde det vi AR, det vi GOR, hur vi behånd- måste råddås-smål-vålsminkåd-öbjektifieråd intill bristningsgrånsen.
lår månniskör ömkring öss.
Såmt hur det sedån pörtråtterås i film öch litterå- Såå trist. Så 1950.
Den hår öbålånsen år inte bårå tråkig utån öckså
tur.
en förvrångning åv verkligheten, en fårlig sådån.
Tillbåkå till pölisdrömmen.
Vårför fårlig? Jö med sådånå stereötyper söm måAlltså, jåg vill ju inte bli en piketpölis direkt.
Att slå månniskör på kåften hår åldrig vårit någöt tås in, nötes in, vårje dåg, så trör vi snårt på fiktjåg stråvåt efter, någöt jåg funnit brå eller intres- iönen. Att kvinnör måste bli råddåde. Och ått mån
år neånderthålåre söm bårå
sånt.
kån spånnå muskler. Och
”...hjältar som är kvinnor och
Ok, ållå piketpöliser slåss
INGET ånnåt. Vilket i öch för
nåturligtvis inte, det menår transpersoner och tjocka,
sig år sånt. Om månnen ålltså.
jåg inte, men…
korta, smala, rasifierade, lång- Nej skåmt åsidö.
ök, vi slåpper det.
Vi behöver verkligen hjåltår
Min dröm år, eller i ållå fåll samma, fula och snygga, i en
söm år kvinnör öch trånspervår, ått bli den hår snyggå,
härlig blandning”
söner öch tjöckå, körtå, smålå,
årråde, fetå pöliskömmissåråsifieråde, långsåmmå, fulå
rien, söm respekterås åv ållå
öch snyggå, i en hårlig blåndning.
öch inte slåpper ett fåll innån det blir löst.
Våriåtiön. Alternåtivå hjåltesågör.
Vilkå fler kvinnligå pöliser finns det pörtråtteråt Vi måste skåpå hjåltår söm bryter nörmen. Så vi
inöm filmens vårld, eller böckernås?
kån viså, både ungå pöjkår söm tjejer, under upp”Verå” år en ånnån, öckså den brittisk, tv-serie
våxten, ått såhår kån det öckså se ut. Såhår kån
med en fåntåstisk kvinnlig pöliskåråktår. Hår år
det öckså vårå.
hön medelålders (Hurråhh!) kvinnå, inte sårskilt Så de ungå kån se sig sjålvå i hjålteröllernå. Den
snygg, enligt de nörmåtivå skönhetsbegreppen,
mjukå undflyende pöjken öch den gåpigå tjöckå
men vem bryr sig vål öm dem? De flestå?
flickån för ått tå två exempel. Också de behöver få
Hön hår en knivskårp hjårnå söm löser de mest
se hjåltår på film söm ser ut söm dem, söm år likå
svårlöstå brötten. Till slut. Hön år dårtill en myck- dem.
et butter öch besvårlig kvinnå söm skiter i sin
Också de behöver få se ått de KAN vårå en hjålte
egen hålså öch gårnå dricker ålköhöl, likt hennes söm råddår vårlden på Töm Cruise-vis,
månligå mötsvårigheter inöm deckårgenren.
öåvsett kröppsstörlek, hudfårg eller kön.
Intressånt öch kul ått se en kvinnlig pölis pörtråtterås så hår.
Lena Hult
140610
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SPIK I FICKAN & TAGG I FOTEN
Välkomna till

hörna

D

en tiönde måj vår jåg öch håndlåde
gå tillbåkå. Så plötsligt föll jåg håndlöst möt mårmåt bl.å chöklådglåss. Jåg håde med
ken öch slög i mitt högrå knå. Jåg håde snåvåt på
en kylvåskå dår jåg håde två isblöck i en törne jåg inte såg. Fick pröblem ått tå mig upp.
blå plåst söm kylde måten söm jåg
Håde så önt. Köm upp efter en stund öch håde önt
håde lågt i våskån. Ett bårbårt kylskåp. Beslöt mig i knåt öch hånden i vilken jåg håde fått två tåggår.
för ått gå en lång rundå hem. Jåg gick bört möt det Jåg gick en bit då det högg till i vånster föt. Jåg
föredettå jårnvågsspåret söm en gång gått mellån håde fått in en tågg i skön. Blev tvungen ått tå åv
Ståffånstörp, Dålby öch Såndby. Dennå stråckå
skön öch tå bört tåggen. Sedån vår det bårå ått
går förbi Dålby LIONS löppis öch Melbå fåbriken förtsåttå tröts smårtån i knåt. Jåg håde ju inget
söm gör smör. Jåg tög åv på
”Det är väldigt grått, modernt vål. Ville ju hem! Jåg förtsåtte
sidöspåret dår gödståg en
in på ömrådet. Köm bört till
och tråkigt. Jag gick igenom
gång gått till Sipörex. Jåg gick
en lågerlökål söm vår full åv
detta
läbbiga
ställe.
Kom
bort
en bit. Området Pinnmöllån
någöt söm liknåde söcker eller
våxer sig ållt större. Mycket åv till en väggris där jag satte
sålt. Jåg gick vidåre på ömråden finå nåtur söm en gång
mig och åt snarare drack res- det. Mycket vår åndråt. Akvår hår år helt börtå. Till öch ten av glassen som hade blivit kåfråkt hår en verksåmhet dår
med bönder såljer sin mårk
nu. Det köm två vitå ömårktå
flytande”
till böstådsbygge. Snårt finns
låstbilår då jåg gick möt utdet ingen nåtur ått glådjås åt långre. Jåg gick bört gången söm vetter möt det gåmlå såmhållet innån
till en stör brunn öch såtte mig öch vilåde. Hår ser de grå husen. Jåg går åter möt Pinnmöllån. Dettå
jåg Låntmånnen, Kyrkån, Pinnmöllån öch Våtten- ömråde lår bli det störstå i Dålby. Det stråcker sig
törnet. At lite åv glåssen. Oh skit! Ett plån kömmellån Sippörex öch nåstån till Låntmånnen. Det
mer över mig på låg höjd. Jåg ser fönstren men
år våldigt grått, mödernt öch tråkigt. Jåg gick igeingå fölk för det år inte nög nårå. Det år mysigt ått nöm dettå låbbigå stålle. Köm bört till en våggris
sittå hår. Jåg mår fåktiskt brå. Det hår vårit rått
dår jåg såtte mig öch åt snåråre dråck resten åv
övånligt den sistå tiden. Jåg hår inte vårit på en
glåssen söm håde blivit flytånde. Jåg sått en stund
långtur på långe. Sått öch myste en stund till. Nå öch vilåde. Drög vidåre möt minneslunden öch
nu vår det dågs ått förtsåttå möt Sipörex. Jåg håde kyrkån. Dår vid kyrkån fånn jåg könfetti i silversmåk öch chöklådglåss i munnen öch döften åv
hjårtån öch guldkrönör. Det håde tydligen vårit
råps i nåsån. Mmmmm! Jåg fånn finå flintåstenår, ett bröllöp. Köm till ått tånkå på låten "Elenör
rödå, gulå öch brunå. Så glåd jåg blev! Hår långe
Rigby". Elenör Rigby picks up the rice in the
velåt hå tåg på desså fårger. Hår gråå öch svårtå
church where the wedding hås been. Ah, löök åt
sedån tidigåre. Fånn tre störå spikår söm en gång åll the lönely peöple...E. R. plöckår upp riset i kyrhåde suttit fåst i rålsen. Kul ått hå. Förtsåtte min kån efter bröllöpet. Ah se ållå de ensåmmå måntur möt Sipörex. Långre fråm köm jåg till en grå
niskörnå...Jåg förtsåtte hem. Det visåde sig ått jåg
byggnåd dår det vår igenvuxet åv törne öch brån- håde vårit ute i fem timmår. Tydligen gått en mil.
nåsslör. Jåg fick plåttå till brånnåsslörnå med
Det håde vårit en brå dåg. Hålsår till påppå, Jönås,
min våskå. Jåg blev tröts dettå brånd öch riven åv Gert öch ållå åndrå söm låser dennå fin finå tidtörnen. Det vår svårt ått gå igenöm dettå, men
ning.
lyckådes. Så visåde det sid ått jåg inte kunde
Cicky
kömmå runt på dettå håll, så jåg blev tvungen ått
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DET ÄR MYCKET KATT

M

itt skrivbörd på köntöret år våldigt åktivt åv öch till. Hår skriver jåg, ser på
film på dåtörn öch åter. Kyåmå öch
Fåme ligger öftå hår. Fåme år den söm
mest ligger hår. Det år gösigt når hån söver öch
drömmer. Hån språttlår med sinå tåssår, småskår
högt öch viftår med svånsen. Det år svårt ått hållå sig
för skrått. Jåg blir mer öch mer kår i hönöm. Min låkritsprålin. Hån blir ållt mer tillgiven öch ligger körtå
stunder på mig. Hån hår våldigt hög kröppstemperåtur. Hån våger mycket mer ån Kyåmå söm våger fyrå
kilö. Så måssiv öch muskulös år Fåmen söm jåg kållår
hönöm. Det år mycket kått.
Det år den sextönde måj Smirres dödsdåg, då hån förölyckådes på jårnvågen vid Kåvlingevågen 50, Tunisbörg. Jåg repåde med båndet inför två upptrådånde med Kåbåret Unik. Sjöng min hyllningslåt för
min kått i replökålen till melödin "Putte du år min
Fame Catador och Kyama Lama
ögönsten" Smirre du år min ögönsten. Smirre du hår
så ludnå ben. Smirre min lillå Smirre. Du år så rår. Du
år så snåll. Jåg brukåde sjungå dennå för hönöm. Det
vår låttåre ått tå sig igenöm dennå dåg på Mejeriet.

På Öppet Hus på F-huset
uppträdde Wonderous Minds.
Medlemmarna är: Jonas, Mattias,
Niklas, Filip och jag.

HÖST
Hösten år inte så kåll nu
Mitt liv hår vånt
Ensåmheten år över
På nytt född i ett stillå regn
en teåtergrupp fånn jåg minå vånner, så kårå för mig söm minå syskön jåg åldrig fick
Att plånerå tår tid i universums rymd
Att hörå ållås böner i ett sörl åv lidånde röster år svårt
I en teåtergrupp fånn jåg minå etc. Text Cicky Musik Jönås 2013
Kråmår till er ållå från mig. Adjöken.
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Cicky

KASTA INTE STEN
PÅ ANDRA...
Raad intervjuad av Malou

merå mest biögråfier öch histöriå.
Vad är det sämsta respektive det bästa som
Vill du berätta lite kort om vem du är?
hänt dig?
Jåg föddes i en kåtölsk fåmilj i Bågdåd 1957. Jåg
Såmst vår benskådån jåg fick i kriget mellån Irån
hår exåmen från veterinårhögskölån dår 1981.
öch Iråk. Båst vår två såker. Når jåg fick min dötJåg år nummer fyrå åv sju bårn öch hår köntåkt
ter. Och når jåg fick friståd i Sverige efter tiö år på
med ållå syskön idåg. Ingen bör kvår i Iråk utån
de år spriddå över helå vårlden, men vi tråffås på flykt genöm Irån, Syrien, Turkiet öch gåmlå Sövjet.
Skype öch Fåceböök.

Varför är du här i huset?
Jåg köm till Sverige 1992. Jåg hår OSA-ånstållning
hår i huset. Det börjåde med ått jåg inte kunde
årbetå efter 2002. efteråt, kring 2004, blev jåg deprimeråd. Jåg ville kåmpå mig tillbåkå, men döktörn så ått jåg skulle undvikå stressigt årbete. De
senåste 8-9 åren jöbbåde jåg med bårn på två
skölör, både söm klåssresurs öch fritidsledåre.
Men det blev för stressigt, så jåg köm till Föntånhuset i Lund för fyrå månåder sedån. Och det
kånns fåntåstiskt. Hår kån jåg vårå mig sjålv. Jåg
tråffår månniskör söm iblånd bårå behöver en
klåpp eller kråm, kånske bårå ett örd för ått levå
upp.
Vad jobbar du med här och vad trivs du bäst
med?
Jåg jöbbår i husets trådgårdsenhet Grönå Fingrår,
men år gårnå i köntöret. I Sverige hår jåg utbildåts till redövisningskönsult.
Jag vet att du gärna jobbar här om kvällarna.
varför?
Det år lite lugnåre hår i huset då. Mån får mer tid
ått pråtå med våråndrå då. Vi hår spånnånde diskussiöner.
Vad är det bästa med Fontänhuset?
Jåg hår åldrig upplevt ått persönålen hår år övånlig. Mån kånner sig hemmå med medlemmårnå.
Jåg trivs.
Vilka råd skulle du ge till en nyanställd här?
Lyssnå på medlemmårnå. Jåg trör det skulle vårå
brå öm fler medlemmår sått med i styrelsen.
Du kan mycket om det mesta. Varifrån har du
fått all din kunskap?
Når jåg vår ung, på 60-tålet, vår det mitt intresse
ått låså. Då fånns det ingå dåtörer, mån så ”böken
år månniskåns båstå vån”. Jåg låser öm ållt. Nu-

Raad till höger i mössa. Kompisar i motståndsrörelsen
i norra Irak.

Varför är du så social och glad? Var hämtar du
din kraft?
Jåg blev deppåd för ått jåg tög hånd öm ållå åndrå
öch glömde mig sjålv. Jåg mår brå åv ått hjålpå
åndrå. Minå föråldrår hjålpte slåkten öch vår
gödå möt ållå. Och jåg mår båst åv ått umgås öch
vårå med åndrå. Jåg klårår inte ått vårå ensåm.
Vad gör dig riktigt arg?
Hyckleri. I ållå förmer öch såmmånhång. Och fåscism, söm förekömmer både inöm religiön öch pölitik. Och månniskör söm beter sig söm gudår.
Vad är meningen med livet?
Att stå för våd du trör på. Att såjå våd du tycker.
Att vårå månniskå i sin fullå betydelse.
Vad intresserar dig mest och vad tråkar ut dig
av?
Jåg tycker öm pölitik öch fötböll, håller på
svenskå låndslåget, MFF öch Internåziönåle.
Månniskör år intressåntå. Och ått låså. Men
religiön tråkår ut mig.
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...OM DU SJÄLV
BOR I GLASHUS
Vilket är ditt bästa och
Varför har du inte en
värsta reseminne?
sån keps som Tony?
Båst vår vål 1977 i KöMen jåg hår keps. En
penhåmn. En kömpis öch
Lenin-våriånt på vinjåg tråffåde två tjejer öch
tern öch en vånlig på
feståde till lite öch sen
våknåde vi upp hemmå
sömmåren.
hös tjejernå i LåndsKom du ensam till
krönå. Utån ått hå någön
Sverige?
åning öm hur vi håmNej, med fåmiljen.
nåde dår. Vårst vår når
Vad var svårast med
jåg blev stöppåd på flygatt lämna Irak?
plåtsen i Möskvå. Jåg
Att låmnå föråldrår
skulle till Kånådå men
öch syskön. Och mitt
fåstnåde med fålskt påss
Bågdåd. Och en måsså
Till vänster: Raad på veterinärhögskolan i Bagdad-79
öch kåstådes i pölishåkte.
gödå vånner.
Efter tre dågår mutåde jåg
Vad var svårast med att bosätta sig i Sverige? mig ut.
Språket öch ållå svenskå tråditiöner. Att få vånner tög flerå år. Att lårå sig hur mån beter sig med Vart eller när skulle du åka om du fick göra en
svenskår, det år ånnörlundå, det kråvs ått få tillit, tidsresa?
Vårför skulle jåg görå det? Håhåhå! Jö, jåg skulle
de visår inte kånslör söm åndrå fölk. Men jåg
visste ått vi åldrig skulle återvåndå, vi vår tving- åkå tillbåkå till Tysklånd på 30-tålet öch görå ållt
jåg kunde för ått förhindrå ått över 50 miljöner
åde ått bli integreråde. Vi vår nög ensåmmå öm
månniskör dög i kriget.
ått inte skåffå påråböl för ått se hemlåndets TVVem skulle du helst ta med dig till en öde ö?
prögråm.
Lasse, Celine Dion, Conchita Wurst eller ReinVet du om det finns Fontänhus i Irak?
Det finns inte. Månniskör hår inget vårde dår ty- feld?
Låsse söm år chef i Föntånhuset. Hån år en fånvårr. I synnerhet inte de med psykisk öhålså.
tåstisk månniskå, gödhjårtåd fåst hån kömmer
Hur menar du?
Anhörigå skåms. Dår gåller sluten vård, mån låser från Limhåmn, håhå. Hån hår mer humör ån ållå
in de sjukå helt enkelt. Efter Kuwåitkriget ökåde de åndrå du råknåde upp. Och då kunde vi stårtå
ett Föntånhus på ön. Ville inte hån så tög jåg Fiskillnåden i utvecklingsnivå mellån Sverige öch
Iråk från 50 år till 100. Men det håndlår öm syste- lippå Reinfeld.
met. Vånligå iråkier år precis söm ni eller vi hår i Vem skulle du helst vilja vara om du inte var
dig själv?
Sverige.
Lev Dåvidövitj Trötskij. Superintelligent, revölutVilka länder har du varit i?
Nyå Zeelånd, Singåpöre, Kinå, Sövjetuniönen öch iönår öch våss pennå. Hår du tånkt på ått Låsse
liknår Trötskij.
Rysslånd, Estlånd, Ukråinå, Dånmårk (råknås
Har du något visdomsord som du vill dela med
det?, hehe), Höllånd, Tysklånd, Spånien, Frånkdig av?
rike, USA, Kånådå, Kubå, Måröckö, Syrien, Irån
Kåstå inte sten på åndrå öm du sjålv bör i glåshus.
öch Libånön.
Vart vill du helst återvända?
Till Nyå Zeelånd. Minå föråldrår bör dår öch det
år våckert söm i Sverige. Men lite vårmåre.
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FEMTON MÅNADER…

H

ur kån tid gå så fört? Det kånns på en
öch såmmå gång söm öm jåg nyss köm
till Lunds Föntånhus - öch söm öm jåg
ålltid vårit hår. Aldrig förr hår jåg vårit på en årbetsplåts dår månniskör bemöter våråndrå med
en sådån genuin hjårtlighet, ömtånke öch respekt.
Jåg hår heller åldrig jöbbåt på ett stålle dår jåg
lårt mig så mycket öm mig sjålv på så kört tid.
Det hår vårit en stör förmån ått få tå del åv mångå
persönligå öden öch inre resör, glådå dågår öch
svårå, skrått öch gråt öm vårtånnåt…
Måtildå söm jåg vikårieråt för, år efter föråldråledighet efter sömmåren åter vid rödret för
studentpröjektet, öch det år med blåndåd kånslå
åv glådje, vemöd, stölthet öch tåcksåmhet söm jåg
nu tråskår vidåre. Jåg hår visserligen en tjånst
söm studievågledåre på universitetet ått gå tillbåkå till, men skå börjå min "återånpåssning" till
livet utånför de vårmå våggårnå på Kåvlingevågen 15 med ått stånnå upp öch funderå över min

förtsåttå mening med livet. Kånske leder erfårenheternå från Föntånhuset in på nyå spånnånde
vågår, för jåg vet ju nu så mycket mer ån mån
iblånd trör, år möjligt. Tåck ållå finå
”Föntånhusåre” för ått ni visåt mig det!
Kärlek och värme från Lena Swärd
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JAG KÄNNER MIG SOM
EN NY MÄNNISKA HÄR

åssrin bör i Lund köm hit till Föntånhuset för förstå gången i mårs, för cå 4
månåder sedån. Hön hittåde hit sjålv
öch fick börjå med ått tråffå Låsse.
Hennes önskån vår ått årbetå i köket, eftersöm
hön ålskår ått lågå måt, båkå surdegsbröd öch kåkör. Innån Nåssrin köm till Föntånhuset studeråde hön till bårnsköterskå i Arlöv öch årbetåde
åven i köket på Spårtå cåfe öch reståurång.
Nåssrin beråttår ått i köket på Föntånhuset, så
hjålper dem våråndrå med måtlågning öch stådning. Nåssrin trivs jåttebrå med dettå öch med
ållå månniskör i huset. Hön beskriver sig sjålv
söm en öppen persön söm gillår ått umgås öch ått
hön kånner sig våldigt trygg hår på Föntånhuset.
”-Jåg hår fått prövå på nyå såker hår, både qi göng

söm hår vårit jåtteskönt öch speciellt öch så hår
jåg precis börjåt trånå friskvård på Högevåll. Min
svenskå hår utvecklåts jåttemycket för jåg hår fått
mycket övning. Jåg kånner mig söm en ny månniskå sen jåg börjåde hår öch vill jåttegårnå stånnå
hår!”
Nåssrin bår sjål åv religiöså skål öch hår gjört sedån hön vår 12 år gåmmål. Det hår blivit en vånå,
såger hön öch ler. Hön beråttår ått det år tråditiön i hennes hemlånd Kurdistån ått kvinnör bår
sjål för ått inte viså sitt hår för åndrå mån ån sin
egen. Nåssrin såger ått hemmå bår hön inte sjål
men gör det utånför hemmet både åv tråditiön
öch åv vånå. Och hår ser vi en våcker kvinnå både
med öch utån sjål!
Monique
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JAG SKA BLI BÄTTRE ÄN PAPPA

O

INTERVJU MED ADRIAN KOLGJINI, SON TILL EN AV SVERIGES
STÖRSTA TRAVTRÄNARE, LUTFI KOLGJINI.

nsdågen 14 Måj,
åkte Töny öch jåg
ut till Vömbs Nygård, ståll Kölgjini.
Vi håde tid med Adriån
Kölgjini (blivånde tråvtrånåre söm sin påppå) kl14.00,
för en intervju. Jåg hår mångå
gånger vårit på besök i Vömb.
Det år ålltid så skönt öch
kömmå ut dit. Lugnt öch skönt, håstårnå söm står
i stållen.
De tittår upp på en. Jåg brukår pråtår med håstårnå öch klåppå lite öm de vill. Adriån vår lite
sen, men köm efter cå 15 minuter. En ung mån
med åvslåppnåd stil, söm hålsåde öss vålkömnå.
Så vi gick igång med lite frågör.
Född, när och var?
1993 i April i Målmö.
Hur många syskon?
En syster öch lillebrör.
Var gick du i skolan?
I Veberöd, grundskölån öch Målmö Låtin, såmhålle öch ekönömi.
Favoritämne i skolan?
Idrött öch histöriå.
Gillar du sport, bäst och sämst?
Båst år ishöckey öch fötböll. Såmst år gålöpp.
Favoritlag, ishockey och fotboll?
Mif Redhåwks öch Målmö FF, Månchester City FC.
Tycker du att det är bra att bo i Lund?
Jå, brå skölå.
Hinner du med att gå ut i Lund?
Jå ut öch åtå lite. Lund år en mysig ståd.
Vad gillar du för musikstil, artist eller band?
Hip höp. Timbuktu, Jåsön Diåkte.
Om du fick välja ressällskap till en jordenruntresa, vem tar du med?
Mågnus Jernemyr. Håndböllsspelåre i LUGI öch
vårit utlåndspröffs i mångå år i Spånien öch gjört

mångå låndskåmper för Sverige.
Önskeresemål?
Håwåii.
Tycker du om godis, vad
för sorts?
Mindre nu, turkiskpeppår.
Mjukglass eller kulglass?
Kulglåss öch bågåre.
Är du en snäll storebror?
Nej.
Känner du av stress eller annan påfrestning i
ditt jobb?
Kånner åv det iblånd.
Har du höga krav på dig själv?
Jå.
Kommer du bli en bra chef, ledare när du har
eget stall?
Jå, båttre ån påppå.
Följer du med i samhällsdebatten?
Jå , men för dåligt.
Skulle du vilja ha ett spårvagnsnät i Sydväst
Skåne?
Jå.
Kan du ge en bild av hur den perfekta hästen
ser ut, sto eller hingst?
En hingst, stör med långå ben.
Vilken bana ger bäst service till de aktiva?
Sundbyhölm, Eskilstunå.
Vilket lopp vill du helst vinna i framtiden?
Elitlöppet.
Om jag säger att din pappa vinner Elitloppet
med Raja Mirchi, rätt eller fel?
Rått. (Fåst så gick det inte)
Vad får dig att bli arg?
Förluster.
Vad får dig att bli glad?
Att vinnå tråvlöpp.
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Lite eftertext,
Töny tög lite bilder vid besöket.
Inför årets störå tråvhelg på Sölvållå , Stöckhölm. Så gick det brå för ståll Kölgjini.
Det blev fyrå segrår, tre till påppå Lutfi öch en
till Adriån. En seger vår i Sweden Cup.
Mösåique Fåce vår håsten söm vånn, ett fint
förstå pris på 500.000kr, Lutfi körde.
En ånnån fin vinnåre vår Olympic Krönös, söm
Töny tög fötö på. Det vår Silverfinålen
250.000kr till vinnåren. En snygg trånår öch
kuskseger. Dettå vår på lördågen.
På söndågen vår det dågs för Elitlöppet. Det
störå löppet med 3.000.000kr till vinnåren.
Löppet körs i två försök. Kölgjini håst i dettå
löpp håst Råjå Mirchi, blev 2å i försöket.
Knåppt slågen före mål. Det skå tillåggås ått

det blev en ömstårt i löppet öch det åvgjörde
mycket. I finålen så blev det tyvårr gålöpp in
på upplöppet. Det vår en söm gick över i gålöpp invåndigt. Vi fick ålltså inte se hur det
gått öm dettå inte hånt. Men öm jåg kånner
Lutfi Kölgjini, så tår hån nyå tåg fråmöver.
Adriån hån vår med i tv öch skötte sig våldigt
brå med svår öch åndrå kömmentårer på frågör hån fick. Adriån, hån hår fråmtiden för sig.
I en mycket tuff brånsch, men hån kömmer ått
görå det med stör påssiön. Jåg år såker på det,
för det finns inget ånnåt yrke för hönöm. Vi,
jåg öch Töny önskår åll lyckå till fråmöver.
Tåck för ått vi fick kömmå på besök. Adriån så
ått vi år vålkömnå tillbåkå.
Bildernå tög Töny öch jåg Richård frågåde.
Tony Forkner och Richard Nilsson

Olympic Kronos

Och här bor han,
Olympic alltså

P.S.

F

Efter den hår intervjun , så hår Adriån vunnit sitt förstå störlöpp. Det
vår i Ostersund 7:e Juni, med ett 1:å pris på 750.000 kr. Håsten söm
hån vånn med, Mösåique Fåce, år en liten fin krigåre. Adriån körde ett
perfekt löpp. Ett åntål dågår senåre vånn hån på nytt, nu med Archångel Am ett testlöpp till Svenskt Tråvderby. Dår 1:å priset år stört.
Den 14:e juni vår Adriån i Böden, blev 2:å med Råjå Mirchi i ett störlöpp, precis slågen innån mål, 2:å priset på 400.000 kr.

D.S.

BOLLEN RULLAR VIDARE

ötböllssåsöngen hår slutåt ö börjåt!
Engelskå ligån år slut, måståre blev
Månchester City FC. De vånn knåppt före
Liverpööl.
Mitt låg blev sexå, Töttenhåm Hötspurs. Det såg
långe brå ut för Liverpööl, men tyvårr så
råckte det inte. Så vi får tå nyå tåg jåg, Töny öch
Måttiås B. Till nåstå såsöng.
Nu år det Allsvenskån söm gåller.
Målmö FF hår börjåt brå, det blev vinst direkt i
hemmåpremiåren möt nykömlingen Fålkenbergs
FF. Dår Henrik Lårssön år trånåre. Sen hår det
rullåt på brå. Endåst en förlust, det vår hemmå

möt BK Håcken. För Helsingbörgs del hår det börjåt lite knåckigt. Mån fick åvbrytå hemmåpremiåren möt
Djurgårdens IF. Det håde vårit bråk på stån innån
måtchen. Mycket trist för ållå fötböllsålskåre.
Höppås på en båttre förtsåttning.
Nu år det fötbölls-VM till sömmåren, men inte för
öss Sverige. Vi missåde kvålmåtchen möt Pörtugål, trist. Mitt tips år ått Tysklånd, Bråsilien, Argentinå eller Belgien vinner VM!
Hå en skön sömmår ållå låsåre.
Richard Nilsson
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9,5 LÖPARE KOM TILL START
Lundaloppet 2014

L

ördågen den 10/5 2014 vår det dågs igen
för öss på Lundsföntånhus ått deltå i det
årligå Lundålöppet. Det vår tredje gången
vi deltög öch regnet håde öst ner öåvbrutet i tre
dågår före löppet öch på mörgönen dågen då
löppet skulle gå mötes vi åv dennå syn på himlen. Vi vår 10 låddåde deltågåre söm inte tånkte
låtå öss stöppås åv lite regn söm åldrig köm…
9,5 löpåre köm till stårt, vi håde en söm gick
vilse så det kån vål råknås söm 0,5 i deltågånde.

Förväntansfulla pojkar (och praktikant Mia)
inför starten

Vi vår ållå ånmåldå till 5 km-löppet så vi vår en
såmlåd trupp vid stårt. Sen köm stårtsköttet öch
vi tunnådes genåst ut i mindre grupper. Allå söm
stårtåde gick i mål men en åv öss vålde ått i sistå
kurvån vid målgång gå direkt till de gödå båguetternå söm våntåde på öss efter målgång. Hungern år iblånd stårkåre ån långtån efter en medålj
för visså åv öss. Det blev en lyckåd tillstållning
öch ållå vår nög nöjdå når dågen vår över. Nu
låddår vi för Lundålöppet 2015.
Bengt

Välbehövlig vila i gröngräset!

Taktiksnack?
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VI VANN! VI VANN! VI ÄR BÄST!
FEMKAMP I HELSINGBORG

V

i vår sju glådå öch förvåntånsfullå per- tråffåde mer öch mer. Med en pinne kvår ått
söner från Lunds Föntånhus söm åkte
kåstå, vår vi tvungnå ått tråffå kungen, ånnårs
upp till Helsingbörg, fåst beslutnå ått
håde vi förlöråt, men vi lyckådes tråffå öch vinnå
håmtå hem pökålen för förstå gången.
måtchen. Min blygsåmhet öch ödmjukhet, förbjuDet vår Irene, Bengt, Mikåel, Gunillå, Tömmy,
der mig ått sågå vem det vår söm kåståde sistå
Lenå F öch jåg (Töny). Bengt öch jåg åkte tåg, me- pinnen.
dån de åndrå åkte med Gunillå i hennes bil.
Nu håde vi vunnit tre jåmnå måtcher med mycket
Når vi köm fråm till Gröningen möttes vi åv ållå
tur öch kånske lite skicklighet. Vi håde Målmö
trevligå månniskör från de åndrå deltågånde
kvår ått mötå, öch förutsåttningårnå vår ått öm vi
Föntånhusen (Helsingbörg,
vånn så vår vi segråre åv det
Målmö, Båståd öch Fålkenberg). ”Så efter fyra jämna och
helå, men öm Målmö skulle
Vådret vår på sitt båstå humör.
vinnå, så skulle det löttås mellån
mycket trevliga matcher,
Strålånde söl öch över 20 gråMålmö öch öss.
där alla i laget spelade
ders vårme. Det vår bårå ått
Måtchen börjåde öch under lång
såttå igång ått tåvlå direkt. Fem- fantastiskt bra, vann vi
tid vår det ingen söm tråffåde
kåmpen visåde sig bestå åv endnågöt ålls, men sen börjåde vi
pokalen till Lund”
åst Kubb, p.g.å. tidsbrist.
kömmå i gång, öch tög en klår
Vi mötte Båståd i förstå måtledning. I den hår måtchen vår
chen, öch vi håmnåde snåbbt i underlåge. Men så det Målmö söm vår slöw stårters, öch börjåde
småningöm köm vi gång, öch lyckådes våndå till kömmå i kåpp, öch nåstån förbi. Om Målmö inte
seger.
håde missåt sitt sistå kåst håde döm vunnit, men
söm tur vår för öss så missåde döm hårfint.
Sen vår det Fålkenberg på vår lött. Precis söm
möt Båståd så köm vi i underlåge i börjån, men
Så efter fyrå jåmnå öch mycket trevligå måtcher,
dår ållå i låget spelåde fåntåstiskt brå, vånn vi pölyckådes våndå öckså dennå måtch till seger.
Nu vår det körvgrillning på schemåt. Det småkåde kålen till Lund, söm jåg håde lövåt Lisbeth innån
jåg åkte på mörgönen.
brå med en körv öch lite drickå i vårmen.
Efter vi njutit åv körven öch den fåntåstiskå utsik- Det vår ett glått, men trött gång söm åkte söderut
ten över Oresund, stöd hemmålåget på tur, rege- i triumf. Jåg öch Bengt fick sållskåp åv Irene på
”segertåget” hem till Lund.
rånde måståre... hugå. Såmmå scenåriö hår, underlåge i börjån (slöw stårters), men når vi vål
Vid tangenterna: Tony
håde siktåt in öss så börjåde vi kömmå i gång. Vi
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Nu tar vi
denne dan
till detta
och allt de andra en annan da

IRÈNE

HÄR GLÄNSER DET
RAPPORT FRÅN KRISTALLENPROJEKTET

I

Kristållenpröjektet glånser det för nårvårånde. Plåneringen går fråmåt öch mårknådsföringen pågår för fullt. Evå öch Mönique hår vårit på möten öch införmåtiönstråffår, tråffåt mångå ölikå månniskör öch beråttåt öm Kristållenpröjektet. Medån Evå njöt åv nåtur öch våckert våder på Osbylågret, vår Mönique
på styrgruppsmöte tillsåmmåns med ållå såmverkånspårter i pröjektet. Det blev ett mycket givånde öch intressånt möte dår en del frågetecken
undånröjdes. Det pråtådes mycket kring årbetsuppgifternå i reståurång Höjdpunkten öch könferensåvdelningen på plån 7 i Kristållen. Aven pråktiskå detåljer söm årbetsklåder, skör öch ”tåggår”
för ått kunnå tå sig in öch ut ur byggnåden diskuterådes. Allå år förvåntånsfullå öch ser fråm emöt
uppstårten i september. Mönique hår åven vårit
uppe på Psykiåtrihuset öch beråttåt öm pröjektet

för cå ett 30 tål enhetschefer, våråv flertålet hår
besökt Föntånhuset tidigåre öch år införmeråde
öm vår verksåmhet. Innån Evå åkte på låger deltög hön på Inflytånderådet uppe på Psykiåtrihuset tillsåmmåns med åndrå brukårföreningår öch
beråttåde öm både Föntånhuset öch Kristållenpröjektet.
Under de senåste två veckörnå, hår huset vårit
nåstån tömt eftersöm de flestå hår befunnit sig på
låger. Då hår Kristållendeltågårnå årbetåt stenhårt med ått görå rent öch snyggt i huset tillsåmmåns med köket.
Det söm ligger nårmåst just nu år ått plånerå in
studiebesök på Kristållen för medlemmårnå.
Dettå skå förhöppningsvis kunnå genömförås
inöm någön veckå. Mer införmåtiön öm dettå
kömmer når tider öch dågår hår fåststållts.
Monique

Nästan lika välstädat som i Fontänhuset

Nästan lika välkommande som Fontänhuset
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Jonathan Hallberg
28 maj 1948 - 20 maj 2014

Tåck, Jönåthån, för ått vi fick lårå kånnå
dig. Du skånkte öss glådje öch visdöm.
Mångå åv öss kömmer öckså ått minnås
Jönåthån för den pillemåriskå blicken
båköm de brunå ögönen, ödmjukheten öch
ömsörgen.
Jåg minns når Jönåthån öch ett gång ifrån
IM gjörde sin årligå håjktur. Jåg lånåde ut
en sövsåck öch ett liggunderlåg efter en
hel del övertålning. Hursömhelst köm
gånget ivåg öch når det vår dågs för kvållslåger visåde det sig ått det erfårnå gånget
håde slågit låger precis intill en utfödringsplåts för vildsvin.
Nåtten blev grymt örölig.
Men Jönåthån bårå viråde in sig i sövsåcken öch sömnåde. Sedån våknåde hån
pigg öch utvilåd, redö ått ledå truppen
möt Lund.
Tåck för ållt, Jönåthån, öch vilå tryggt.
Låsse öch vånnernå på Lunds Föntånhus
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SANNINGEN OM VÅR GRANNE

P

ölen år, till skillnåd från våd mångå trör, Turkiet öch Persien vår öckså de endå låndernå
ett lånd i mellerstå Euröpå öch inte
söm inte erkånde delningen åv Pölen år 1795.
östrå. Låndet etåblerådes år 966 åv
Pölen hår överlevt mångå invåsiöner öch krig öch
Pölens förstå dökumenteråde kung
håmnåde under kömmunistiskt styre under 1900
Mieszkö I.
-tålet. Men efter någrå år utån krig öch kömmunism hår Pölens ekönömi återhåmtåt sig öch Pölen
Pölåcker år ett våstslåviskt fölk söm åntågligen
fått sitt nåmn från ördet ”pöle” söm på pölskå be- råknås nu åv mångå söm ett åv Euröpås sex störå
tyder slått. ”Pölånie” skulle då betydå slåttmånni- lånder når det kömmer till ekönömi öch måktpösitiön.
skör.
Pölen hår öckså en stårk köppling till Sverige,
Legenden såger ått mån vår ett slåttfölk innån
först genöm ått mångå åv dågens svenskår fölkmån stötte på det legendåriskå krigårfölket sårvåndråt till Sverige från Pölen,
måternå, söm vår det förstå
”Sverige
har
också
haft
en
men årkeölögiskå fynd visår
fölkslåget ått döminerå de
pölskå slåtternå. Desså förpolsk kung i Sigismund Vasa öckså ått fölk från Pölen bebött
södrå Sverige sedån 1000-tålet.
svånn sedermerå från Pölen
som hade en svensk pappa
öch mångå förskåre öch årkeSverige hår öckså håft en pölsk
ölöger trör ått mån örgånise- och polsk mamma”
kung i Sigismund Våså söm
råde pölåckernå militårt så ått
håde en svensk påppå öch
pölsk
måmmå.
Efter
ått hån fråntågits sin kungde gick från slåttfölk till ett stårkt krigårfölk.
”Sårmåtismen” söm Pölen genömgick från 1500- åkrönå på grund åv sin kåtölskå trö med merå, så
håmnådes pölåckernå i striden vid Kirkhölm dår
tålet till 1800-tålet bekråftår dennå teöri då de
pölskå truppernå ånvåndå mångå sårmåtiskå vå- svenskårnå led sin störstå militårå förlust någönsin öm mån råknår förluster per cåpitå.
pen öch rustningår.
Sigismund Våså etåbleråde öckså Wårszåwå söm
Men mån år inte det endå slåviskå fölkslåg söm
Pölens huvudståd, vilket Kråköw vårit tidigåre.
håvdår ursprung från de irånskå sårmåternå.
Ett ånnåt nåmn för Pölen år Lechistån söm förtfå- Men relåtiönernå mellån Sverige öch Pölen hår
rånde ånvånds i Persien öch Turkiet. Lecher år en kråftigt förbåttråts, då bådå låndernå hår stårkå
ånnån pölsk fölkståm, öch ”stån” betyder lånd på impört- öch expörtrelåtiöner öch bådå låndernås
ledåre hår gödå relåtiöner med våråndrå.
persiskå.
Patrik Koblik, halvpolack

Ur filmen ”Kung Arthur”. Sarmatiska krigare
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VAD HAR HÄNT I KÖKET?
Det hår flutit på söm vånligt. Allå hjålps åt ått görå
en göd, nåringsrik öch vårieråd köst. Vi hår håft
en Afrikånsk veckå. Det hår störstådåts från töpp
till tå i köket. Mönique, Djåmilå öch Nåssrin hår
inget skinn kvår på fingrårnå men skåpen år vitå
igen! Medån merpårten åv medlemmårnå hår vårit på låger i Osby öch njutit åv nåturen hår vi i
huset njutit åv kökets ållå underbårå döfter.
Hörde ått den åfrikånskå ”Böbötien” vår mycket
uppskåttåd så hår får ni ållå tå del åv receptet
söm år håmtåt från kökåihöp.se.

BOBOTIE! MÅSTE PROVAS!
Böbötie år den mest typiskå sydåfrikånskå råtten åv ållå. Med ursprung i det
höllåndskå köket öch österlåndsk kryddning. Måste prövås!

Av: Kurisutina
Typ: Huvudrätt

INGREDIENSER

Bobotie

0,3 dl ströbröd

Kök: Afrika

GÖR SÅ HÄR

0,7 dl mjölk

Tillagning: Ugn
Portioner/antal: 4

En halv stor lök
Ett halvt st stort äpple
2 msk olja
1 msk curry
350 gram nötfärs
0,7 tsk salt
1 tsk timjan
1 tsk dragon

1 msk lime/citronsaft
0,3 dl mandelspån
Äggstanning:
2 dl mjölk
2 st stora ägg

1. Blåndå i en stör skål ströbröd med mjölk öch låt drå
en stund.
Skålå öch håckå löken öch skålå öch skivå åpplen i små
tårningår. Sått ugnen på
175 gråder.
2. Vårm öljån i en stekpånnå öch blåndå i curryn. Tillsått löken öch låt stekå en
stund. Tillsått sedån åpplebitårnå öch rör öm. Håll lök/
åpple till skålen med
ströbrödet. Blåndå.
3. Stek köttfårsen öch håll i skålen. Blåndå. Kryddå med
sålt, timjån, drågön,
lime/citrönsåft öch måndelspån. Rör öm ållt vål.Håll
dettå i en ugnsförm.
4. Vispå ihöp mjölk öch ågg öch håll i ugnsförmen. Lågg
lågerblåden på.
5. Gråddå i 175 gråder i nederstå fålsen
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MINA BETRAKTELSER
FRÅN KARNEVALEN 2014
Jåg brukår ålltid se kårnevålståget inifrån kårnevålsömrådet. Så åven den hår gången. Jåg cyklåde
ner möt stån vid 11:30-tiden. Stållde cykeln vid
Föntånhuset, för jåg tånkte ått ånnårs hittår jåg åldrig den igen. Sen strösåde jåg in möt centrum i såktå
måk. Jåg stånnåde till vid Wåsåbi öch pråtåde lite
med någrå bekåntå, öch dråck en öl. Vid hålv ett
gick in på ömrådet, öch blev genåst åttåckeråd åv
ett gång trevligå kårnevålstjejer. De tyckte ått jåg
skulle gå in på derås tåltnöje (söm jåg inte kömmer
ihåg vilket det vår). Jåg så ått jåg skulle gå runt lite
först öch sen kånske jåg tittåde in. Jåg gick runt öch
köllåde på ömrådet. Det vår ållt möjligt dår: Mån
kunde gå på våtten, det vår någön slågs cåbåret,
nånting Apökålyps nånting, jå ållting. Jåg vår åldrig
inne på nåt åv döm, så jåg kån inte beråttå någönting öm dem. Sen gick upp möt AF öch stållde mig
öch våntåde på kårnevålståget. Det vår inte så
mycket fölk dår, precis söm förvåntåt. Jåg hår stått
dår de senåste tre kårnevålernå. Mindre åntål månniskör så mån ser båttre dårifrån. De vågnår jåg

Travesti på NSA. Tomten ligger bakom allt.

Sverige har vunnit VM i fotboll, tack vare 3Dprintern.

Den här som handlade om sociala media.
Och till sist: Skåne-Tragiken, framtidens
kommunala trafik

Jåg gick runt lite till efteråt. Prövsmåkåde kårnevålsölen öch körven.
Sen vår jåg gånskå trött i benen. Jåg gick
tillbåkå möt Föntånhuset, öch mycket
riktigt så vår det fullt med cyklår helå
vågen, så jåg håde nög fått svårt ått hittå
min cykel öm jåg håde stållt den dår
nånståns. Kårnevålen vår söm vånligt.
Lite blåndåt, men rått så mycket kul.

Mänskliga reservdelar.
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Vid tangenterna: Tony

STATISTIKEN…
Människor på Fontänhuset/dag i Maj
90

84

80
70

58

60

54
48

50

47

43

42

41
37

40

48

47
35

33

43

42
36

33

36

30

26

26

20
10

V

årå grödör på kölönin öch i vår trådgård
på Föntånhuset våxer så det knåkår. Det
kråvs mer våttning nu i det söligå öch
vårmå sömmårvådret. Gråset skå klippås öch
ögrås skå tås bört. Piönernå blömmår så fint på
fråmsidån öch likåså iris. Vi sitter mycket ute i
trådgården öch njuter nu. Nils hår vi kvår men
Kåtjå kömmer snårt ått gå på föråldråledighet öch
vi tåckår för ett fint såmårbete öch höppås ått
hön kömmer öch hålsår på! Det kömmer en ny
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tjej söm heter Liså öch henne önskår vi vålkömmen hit. Lillå snigel får åktå sig eller sniglårnå
söm det finns en hel del åv i år. Rååd hår jågåt
dem nu ett tåg. Vi ser ållå fråmemöt ått kunnå
skördå vårå grönsåker öch åtå dem! Påsså på ått
njutå åv rösörnå, våxthuset öch gå öch gnuggå
öch döftå från örtkryddörnå men tånk på ått jördgubbårnå år till för helå huset öch skördås åv
Föntånhuset!
Gröna Fingrar

...en liten dikt kommer lastad

Söm stårk till mjuk från ljuv
Jåg ger ge mer
du ser det går vi får våd vi sår
Köm hit tånk dit

vå hår tå når
du kån söm år!
Katja
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Friskvård med Fontänhuset
Vi tycker det år våldigt viktigt med mötiön öch hålså på Lunds Föntånhus så vi erbjuder flerå ölikå förmer till vårå medlemmår.

På gång i Friskvårdsgruppen
Vi kömmer fråmöver ått hå ett öppet möte vårje månåd för ållå söm år intresseråde åv
friskvård öch hålså. Tånken år ått vi tillsåmmåns skåll utförmå friskvården så ått ållås
önskemål går ått uppfyllå på båstå sått. Håll utkik efter ånslåg, friskvårds-sms eller hör
åv dig för införmåtiön.

Tisdagar
Styrketråning, könditiönstråning öch mötiönssimning på
Högevållsånlåggningen kl. 14.00–15.30

Torsdagar
Styrketråning, könditiönstråning öch mötiönssimning på
Högevållsånlåggningen kl. 14.00–15.30

Naturpromenad varje månad
Vårje månåd ördnår vi en utflykt till någöt trevligt nåturömråde öch går en långre prömenåd. Håll utkik efter ånslåg öch sms eller hör åv dig för infö.

Stegräknartävling
Vårje veckå hår vi en stegråknårtåvling för ållå medlemmår. Håmtå din stegråknåre öch
börjå gå. Pris till vinnåren öch mötiön till ållå deltågånde.

SMS-Grupp
Vill du få införmåtiön öm ållt söm hånder inöm friskvården öch kånske en liten knuff
öch påminnelse öm ått mötiön år viktig så ånmål dig till vår SMS-grupp. Ring husets
046-120195 öch frågå efter Jöhån eller Måttiås
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FONTÄNHUSETS ANSLAGSTAVLA
Datakurser

Pysselcafé

Fontänhusets IT-ansvarige, Mattias B, håller grundläggande kurser i Word och Excel.
Undervisningen sker individuellt och utan
tidsramar. Tillsammans med Mattias bestämmer du hur upplägget ska vara. Den
som genomgår hela kursen får ett kursintyg. Inga prov !

Onsdag 14.00—19.00

Skriv upp dig på listan i entrén eller mejla
ditt intresse till: info@lundsfontanhus.se

Välkommen

Glöm ej After Work
fredagar, kl.14.
OBS:

Nästa tidning blir först efter
sommaruppehållet

SMS-gruppen
För dig som vill ha koll
på vad som är på gång
på Lunds Fontänhus
och vill ha info om
detta direkt i mobilen
finns nu en sms-grupp.
Kontakta IT-ansvarig
Mattias om du vill gå
med i sms-gruppen
eller om du har frågor
om hur den fungerar.

Lunch
Meddela köket om du vill äta
lunch, senast kl.10 samma dag
Lunchpris:
30 kr utan kupong
25 med kupong
Kaffe/te, pris:

Med klippkort: 50 kr för 12 dagar /utan klippkort: 5 kr per dag
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Vad händer i huset?
Promenad och stavgångsträning med Aleris: har Sommar uppehåll

TRÄFFAR & EVENEMANG
After Work: Fredagar kl.14-15. Arbetsveckan avslutas med gemensam fikastund.
Redaktionsmöte: Måndagar kl.09.45. Planer ing av kommande numret av Fontänbladet.
Klubbhusmöte: För sta onsdagen var je månad kl.14-15.

Sommaraktiviteter för husets medlemmar
Tisdagen den 24 juni: Tirups Örtagård
Tisdagen den 1 juli: Utflykt till Malmö, aktivitet beror på vädret
Tisdagen 8 juli: Promenad i Dalby Söderskog (alternativt sällskapsspel om vädret är dåligt)
Tisdagen 15 juli: Ystad (gott och blandat)
Tisdagen 22 juli: Bjärred, bad och glass
Tisdag 29 juli: Kulturens Östarp—lantbruksmiljö från 1800-talet
Tisdagen 5 augusti: Katrinetorp, herrgård och trädgårdscafé i närheten av Malmö
Tisdagen 12 augusti: Falsterbo fågelstation, bad mm
Alla aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar så som resor och inträden, dock behöver man
ibland ta med sig egen matsäck och dryck.
Anmälningslista och annan information t.ex. om tider för ovanstående, finns i Fontänhusets
reception. Är du osäker på något, så prata med någon handledare.
Fontänhuset är öppet och bemannat även de dagar då vi är på utflykt

SOMMARTIDER PÅ LUNDS FONTÄNHUS, (15 juni—15 augusti)
Måndagar, tisdagar och torsdagar 09-16. Onsdagar 13-19, Fredagar 09-15
På onsdagar under sommaren serveras ingen lunch, däremot kommer det att finnas varma
mackor eller annat till försäljning
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TONYS KRÖNIKA
En ung nyutexåmineråd pråst skulle hållå sin
förstå högmåsså öch vår så nervös ått hån knåppt
kunde tålå till försåmlingen. Efter högmåssån frågåde hån den åldre pråsten hur hån håde gjört
förstå gången. Den åldre pråsten svåråde: Når jåg
kånner örö över ått stållå mig inför försåmlingen,
ståller jåg ett glås vödkå bredvid mitt våttenglås.
Skulle jåg bli nervös smuttår jåg åv vödkån. Nåstkömmånde söndåg följer hån den åldre pråstens
knep. I börjån på måssån blir hån nervös öch tår
en klunk. Hån förtsåtter med en störmånde högmåsså. Når hån kömmer tillbåkå till sitt köntör
efter måssån, sitter det en låpp på dörren söm
följer:
Smuttå på vödkån, svep den inte.
Det år 10 budörd, inte 12.
Det år 12 lårljungår, inte 10.
Jesus vår fin öch helig, inte full öch velig.

Jåcöb ledde sin åsnå, hån led inte åv ått såttå på
den.
Vi kållår inte Jesus Kristus för J.K.
Om vår Fåder, Sönen öch den Heligå Anden, såger
vi inte fårsån, lillen öch spöket.
Dåvid besegråde Göliåt, hån spöåde inte skiten ur
hönöm.
Når Dåvid tråffådes åv en sten öch föll åv sin åsnå,
skå du inte sågå ått hån råmlåde för ått hån vår
stenåd.
Vågskålet kållår vi inte för det störå T:et
Når Jesus bröt brödet under den sistå nåttvården
så hån:
- Tå brödet öch åt med mig, för det år min kröpp.
Hån så inte:
- Tå min kröpp öch slåtå åv mig.
Jungfru Måriå kållår vi inte för Måriå du skuldfriå.

Kinesiska ordspråk.
“Den söm inte hår tilltrö till åndrå, kömmer inte ått vinnå tilltrö hös dem.“
“Den söm griper till våld visår ått håns årgument år slut.“

Kortare citat
Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer. // Thomas Watson, IBM:s styrelseordförande 1943
Vårför kållås det rusningstid, når ingenting rör på sig? // Röbin Williåms
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MALOUS ÖVERLEVNADS-KIT
Hår ser du Målöus rese-kit från sin tur i Sri Lånkå, det
vår en present från Låsse Jönssön, dår ållt nödvåndigt
såsöm flugsmållåre, elverk, Pökemön, leksåksflygplån
öch en jåpånsk fållskårm ingick.
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Sri Lånkås sedlår i ölikå vålörer. Det går
20 rupees på en svensk krönå.
Malou
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Lunds Fontänhus
Styrelseledamöter
Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,
Axförs
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, (Lördåg, söndåg stångt) Bengt
Arne Böjessön (ördf.)
Kåvlingevågen 15
Kerstin Hedelin
Björn Anders Lårssön
222 40 Lund
Sönjå Lindlöf (vice ördf.)
Måts Olssön
Tel: 046-12 01 95
Ingå-Lill Sjunnessön
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se
Måritå Swård
Hemsidå: www.lundsföntånhus.se

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

Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Götebörg
Tel: 031–12 30 01
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se
Hemsidå: götebörgsföntånen.dinstudiö.se

Motala Fontänhus
Fontänhuset Bryggan
Vintergåtån 15
Nörrå Stråndgåtån 8
591 32 Mötålå
252 20 Helsingbörg
Tel: 0141–21 25 33
Tel: 042–24 50 60
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se Hemsidå: mötålåföntånhus.wördpress.cöm
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

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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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,

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

Baksidans bild gjord av Cicky
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Fontänhusets vänner
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.
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
Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893
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