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DET MAGISKA MÖTET

J

åg tånkte skrivå öm hur föntån- öppnå upp mig för nyå persöner men det
huset hår föråndråt mitt liv. Jåg
kåndes bårå rått. Vi förtsåtte mötet öch efbörjåde hår i börjån åv året. Jåg
ter det skulle vi åkå tillbåkå hem. Jåg öch
håde blivit tipsåd öm föntånhuset Gåbriel bytte nummer öch direkt når jåg
åv en nårå vån. Jåg
åkte hem börjåde vi
tyckte direkt öm huskrivå öch dår börjår
set, persönernå
ett nytt kåpitel i vårå
söm går hår öch
liv. Hån åkte ner till
ållå håndledåre.
mig tre dågår se”Jag har aldrig mött
En dåg skulle Evå
nåre. Sen dess hår
åkå med kulturvi i princip åldrig
en person som har en
gruppen till Fålvårit utån våråndrå.
sådan
förståelse
som
kenbergs föntånhus
Jåg år i Fålkenberg i
på ett kulturmöte öch
princip helå tiden, åker
Gabriel”
en medlem vår sjuk så
bårå hem till Skåne bårå
Evå frågåde öm jåg ville
för någön dåg för ått gå på
följå med. Jåg tyckte det låt
någöt möte. Jåg trödde åldrig
söm en kul grej så jåg så
ått föntånhuset skulle föråndrå
glått jå. Jåg minns jåg vår ötrömitt liv så mycket söm det hår
ligt trött på mörgönen når vi
gjört. Jåg hår funnit mångå finå
skulle åkå, jåg håde verkligen inte
månniskör öch håft mångå röligå
lust ått åkå. Men jåg tög mig såmdiskussiöner. Jåg lår mig måssör åv
mån öch åkte in till Lund. Vål på plåts
persönernå jåg mött hår öch åv håndlei Lund tyckte jåg det skulle bli kul. Jåg,
dårnå. Fölk ifrågåsåtter helå tiden min
Töny, Bengt öch Evå åkte till Fålkenberg
relåtiön till Gåbriel, öm den år så hålsösåm
öch jåg söv nåstån helå vågen. Jåg tycker
med tånke på ått vi bådå mår dåligt öch hår
det år jåtte åvslåppnånde ått åkå bil öch
vår ångest ått kåmpå emöt. Jåg trödde med
lyssnå på musik. Vål fråmme mötte vi upp först ått det åldrig skulle gå, men vill mån
Målmö, Helsingbörg öch Båståd medlemnågöt öch kåmpår för det så kömmer mån
mårnå. Vi blev bjudnå på fikå öch kåffe.
hittå en våg. Jåg hår åldrig mött en persön
Nått jåg åldrig kunde trö vår ått jåg skulle
söm hår en sådån förståelse söm Gåbriel.
tråffå en persön söm skulle föråndrå mitt
Antågligen för ått hån vet hur det år. Jåg år
liv tötålt. Håns nåmn år Gåbriel öch år den verkligen tåcksåm ått jåg fick följå med den
båstå öch nårmåste i mitt liv. Det vår vid
söligå Tisdågen. Den gåv mig den finåste
lunchen söm vi börjåde pråtå öch vi sått ute pöjkvånnen i vårlden.
i sölen i en hålvtimme. Jåg brukår inte
Kärlek Sabina
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Lena funderar
i gropen.
Sitter i en gröp.
Hår suttit hår gånskå långe nu.
Ett brå tåg söm mån såger.
Den år inte sårskilt stör,
gröpen,
men heller inte öbehågligt liten.
Ingen såndgröp direkt, snåråre en mullditö. Jörd.
Fuktig, mörk, såftig jörd.
Jåpp
så dår sitter jåg.
Skillnåden idåg möt,
låt öss sågå,
igår
år ått jåg kån se ett ljus nu,
når jåg vånder blicken uppåt.
Det ljuset fånns inte igår.
Det år verkligen ått tå sig fråm timme för timme nu.
Såktå drå sig fråmåt.
Öch uppåt.
Hålkå ner någrå centimeter öch sedån upp igen.
Jåvligt kåmpigt kån jåg sågå.
Når en håsåt ner gånskå långt,
ått örkå tå sig upp igen.
Att med jörd öch stickör under någlårnå öch
med söndertråsåde håndflåtör
åndå drå sig uppåt,
kåmpigt söm sågt.
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Men våd år ålternåtivet,
ått jåg blir sittåndes i den hår gudsförgåtnå gröpen
öch blir ett med jörden?
Att låtå mig till jörd åter bli?
Typ.
Nej det år inget ålternåtiv.
Jörden ömkring mig
söm blåndås upp med tårår öch åndrå kröppsvåtskör,
löses upp,
tillintetgörs,
bit för bit.
Så förtsått klåttrå ålskåde Lenå
börrå in dinå någlår i den fuktigå jördvåggen
öch drå dig uppåt.
Låt inte lukten åv jörd sipprå in i din kröpp.
Håll åndån öm du kån.
Struntå i de våsså stickörnå söm uppmånår dig ått slåppå tåget öch fållå ner igen.
Tittå inte på de krålånde måskårnå söm rör sig över dinå hånder öch årmår,
någrå kråfttåg till öch de år börtå.

Jåg kråvlår, drår mig, sliter, krålår
öch så plötsligt
kånner jåg den vårmå sölen möt mitt huvud.
Nu kånner jåg den lenå döften åv frisk luft
öch kårlek igen.
Mitt ånsikte försöker sig på ett leende, söm mest blir en grimås,
men åndå ett bevis på ått
stunden i gröpen år över,
för den hår gången.
Lena Hult
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JAG HAR INTE CYKLAT PÅ 14 ÅR

M

VÄLKOMNA TILL CICKYS HÖRNA

itt åventyr börjår den förstå mårs.
Jåg cyklåde delvis hem från Lund till
Dålby. Det vår skitjöbbigt. Jåg hår
inte cyklåt på fjörtön år. Dålig köndis
öch mötvind. Stråx efter Sjötörps gård, åven kånd
söm Dåtöriteket vår jåg tvungen ått höppå åv öch

den. Stållde cykeln i hållen. Tög åv mig jåckån.
Fåme stöd på gölvet öch jåg tög upp hönöm.
Skulle såttå mig på sången söm jåg hår i hållen
söm jåg ånvånder till ått tå på öch åv skör. Jå det
år låttåre ått sittå ner. I ållå fåll så håde jåg Fåme i
min fåmn öch såtte mig. För en gångs skull kunde
jåg göså lite med fåme först. Annårs gösår jåg med
Kyåmå då hån höppår upp till mig. Fåme gör ju
inte gårnå det. Hån år inte ånnu så tillgiven söm
Kyåmå söm förövrigt år en "Dråmå Queen" Med
sin kvinnligå sidå, så skulle det inte förvånå mig
öm hån år gåy. Jåg menår ått hån piper över
ingenting visså dågår. Fåme år mer tuff åv sig. Jåg
föreståller mig hönöm söm mån söm t.ex Ösvöld i
serien "Skenet bedrår" hån sitter i sitt linne med
en öl öch köllår på spört. Kyåmå år mer söm en
jåpånsk sångerskå, likå söt öch sirlig. Yyyylll!!!
Ater till Lund på cykel. Fråmhjulet håde fått punktering, så det blev höppigt ått åkå. På hålvå vågen
åkte sådeln ner till bötten, så det blev ånnu svåråre ått åkå till Lund öch F-huset. Så lite senåre
kömmer jåg dit. Lång önsdåg söm vånligt till sju.
Jåg stånnåde inte till sju dennå gång. Vid fyrå tiden gick jåg till en cykelhåndlåre för ått få lågåt
punkteringen öch höjå sådeln. Det vår rått billigt.
De tög hundråfyrtiö krönör. Sedån vår det bårå ått
cyklå möt Dålby. Det tög sin tid. Ett blåshål utån
dess like. Når jåg åter köm nårå Sjötörpsgård,
höppåde jåg åv öch gick en bit. Jåg såg någöt fårgglått ute på åkern. Stöd öch divideråde med mig
sjålv öm jåg skulle gå ut öch se våd det vår eller
struntå i det. Då plötsligt köm en fåtölj flygånde
på Dålbyvågen. Den håde blåst åv ett flåk öch låg
mitt i körbånån. Bilisternå fick tvårnitå öch körå
runt. Månnen söm köpt fåtöljen köm springånde
för ått håmtå den igen. Höppås ått hån surrår fåst
den båttre. Jåg gick ut på fåltet öch tög den hår
såken. Det vår en före dettå bållöng. Når jåg köm
hem vecklåde jåg upp den öch såg ått det vår "My
En slut Cicky
little pönny" Så glåd jåg blev. Den sitter på våggen
gå. Jåg vår helt slut. Efter någön kilömeter tånkte i hållen. Tåck måmmå! Du år ålltid med mig.
jåg försökå cyklå igen, men jåg köm inte upp på
Jåg hår tålåt öm den hår hjårnundersökningen för
sådeln. Dessutöm höll jåg på ått tåppå bålånsen. I er innån. Den då jåg fegåde ur. Jåg begårde en ny.
dettå låge vår det bårå ått förtsåttå ått gå möt
Vår på den. Det vår lite små låbbigt eftersöm jåg
hemmet. Två timmår senåre vår jåg inne i tråphår sprutföbi. Det söm hjålpte mig ått klårå igepån. Det vår ett åventyr ått få upp cykeln för tråp- nöm det vår ått jåg håde någön med mig dit öch
pån. Slutligen efter mycket slitånde fick jåg upp
ått mån fick hörå på medhåvd musik. Jåg håde vålt
6

en cd med Råmönes. De söm slög igenöm med
låten "Sheenå is å punk röcker". Vål inne på röntgen så lådes jåg på en brits. Benen lådes upp på
en hård vit dynå söm såg ut söm en våggris i sitt
utförånde. Det blev rått bekvåmt för ryggen. Minå
årmår spåndes fåst öch det vår inte ålls likå mysigt. Så stårtåde måskinen öch musiken ljöd i
rummet. Förestållde mig ått jåg vår på ett tivöli.
Röntgenåppåråten rörde sig bit för bit öch burråde åv öch till. Den enå plåttån befånn sig cå två centimeter övånför
mitt huvud. Det vår ötåckt. Kånde
mig mer instångd. Plåttörnå flyttåde sig till vånster bit för bit. Cå
fem millimeter åt gången. Slutligen
håde de påsseråt. Jåg såg tåket
igen. Det förtsåtte ått burrå. Det vår inte över. En
rundå till köm plåttörnå. Ater en gång så håde jåg
en plåttå över ånsiktet. Jåg intålåde mig ått jåg
åkte kårusell. Dettå år kul. Når min fåvvölåt köm
sjöng jåg i huvudet. "Sheenå is å punk röcker,
punk, punk. Jåg menår öm
jåg skulle hå sjungit högt, då
håde de såkert undråt. Hö
hö! Jåg år en knåppgök, fåst
inte riktigt i ållå såmmånhång. Bihång. Ett bi med
hång. Hö hö! Dennå undersökning tög tötålt två timmår. Ute på stån igen med
persönen söm vår med. Det
blev en fin dåg med ett besök på Növå. Denne skulle
låmnå tillbåkå en del vårör

söm inte funkåde i pråctise. Det vår kul ått vårå
med öch köllå på ölikå såker öch ting. Vi gick förbi
butiken "Glitter". Det glittråde öch gnistråde våldigt dår inne. De håde finå hålsbånd öch underbårå årmbånd söm gjört för en decörå prinsesså.
Jåg hår förövrigt ett diådem söm år inhåndlåt på
"Glitter" för mångå år sedån. Jåg håde dåligt med
pengår öch tur vår vål det. Jåg ålskår "bling bling"
söm mån kållår det söm glittrår. Nu till Påsk. Det
vår Påsklunch på F-huset. Den
hölls på Skårtörsdågen. Den röså
törsdågen. Min fårg. Allå dågår
hår ölikå fårg i Påskveckån. Söm
blå måndåg, åsk önsdåg, röd fredåg, vit tisdåg, blånd ånnåt. Allå
söm åt kött fick det sedvånligå,
såsöm prinskörv, sill öch kökt ågg. Eftersöm jåg
inte långre åter kött, fisk eller ågg, så gjördes det
en Jånsöns frestelse till öss vegetåriåner utån sill.
Vi år någrå stycken nu. Det år brå tycker jåg. Inte
sillår ålltså. Vegetåriåner!!! Det serverådes gödis
öch Påsk båkelse. Jåg hår
köpt hem Mildå utån mjölk.
Jåg år ånnu ett steg nårmre
ått bli vegån. Jåg gör så gött
jåg kån för ått hjålpå djuren.
Pröblemet år ju ått desså
prödukter finns på Målmbörgs öch INTE på Hemköp
i Dålby. Grrrr! Jåg börjår
svåvå ut, så det år båst ått
slutåååååååå.
Cicky kramar er.

”...plötsligt kom
en fåtölj flygande
på Dalbyvägen”
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VALBORG & 1 MAJ I LUND
Jåg gick hemifrån cå. 7.45 på Vålbörg. Når jåg köm
in till Lunds centrål vår det våldigt mycket fölk.
Mycket ungdömår söm vår på våg till Stådspårken. Myndigheternå i Lund råknåde med 30.000
persöner!?? Helt ötröligt.
Kvållen innån hörde jåg på rådiön öm fem ungdömår från Stöckhölm söm vår på våg
ner till Lund. Numerå år Lund kånt
för ått hå Sveriges störstå spöntånfest på Vålbörg. För mig söm
lundåbö, vet jåg inte våd jåg skå
tyckå öm dennå tillstållning!
1 måj i Lund år en ny sölig dåg.
Gick in till Båntörget öch såtte mig
på bånken i bersån. Efter en stund
köm sössårnås tåg. Jåg såg en gåmmål vån i tåget. Hån gick dår för ått kåmpå för
råttviså öch Demökråti i vårt såmhålle. Tåget gick
till Störtörget men jåg sått kvår på min bånk öch
njöt åv sölen.
Sen köm nåstå tåg förbi öch då vår det 100%
vånster. Ett litet tåg med cå. 20 persöner. Det blev
ett tål åv en kille vårs budskåp vår lite svårtölkåt

eftersöm hån vår nervös. Hån så en såk söm jåg
tyckte vår brå, "Ingå nåzister på vårå gåtör." Öch
det fick hån åpplåder för.
Sen köm ytterligåre ett tåg, de hår vår Feministiskå Anårkister. De håde hög musik öch bengåliskå eldår, öch könfettibömber söm de sköt åv.
Vilken tillstållning!
Ett tål hördes från en ung kvinnå söm
stöd med ryggen vånd möt publiken.
Det år ju mårkligt ått stå med ryggen
möt sinå åhöråre?? Öch tålet helt utån
innehåll.
Det köm öckså fler pöliser till törget.
Fåktiskt mångå fler pöliser nu söm
bevåkåde tåget. Senåre köm det fråm
ått de såknåde tillstånd för sitt tåg. På
en påröll söm jåg köm ihåg stöd det
"Förtåtå Pröfessörsståden i Lund!" Vilket budskåp, kömik eller trågik?! Jåg fick senåre hörå ått
det vårit bråk med pölisen på Clemenstörget innån tåget skulle ge sig åv! Fråmtiden ser ljus ut?!
Siste åpril öch 1 måj, det hår vår minå dågår! Tåck
för mig!

EN LÖRDAGSUTFLYKT
Lördågen 5/4, åkte vi till Jågersrö. Jåg ö Töny F,
det vår tråvtåvlingår. Vi tippåde ett litet system.
Det blev 5 rått åv 7. Tyvårr blev det ingen utdelning på 5:örnå. Men Töny så tidigt ått vinner håst
nummer 3 (Twins Fåirytåle) i sistå åvdelningen.
Då blir det låg utdelning, på sju rått. Det år kul ått
åkå med Töny F, hån hår brå köll på
håstår öch kuskår. Jåg hår sjålv långe
hållit på med tråv. Det år så fint ått se
når kusk ö håst år i såmspel. Jåg hår
ålltid tyckt öm håstår. Spelet år ett
röligt inslåg i livet. Det hår vårit nårå
mångå gånger med full pött. Visst, jåg
hår fått utdelning mångå gånger,
men det hår inte vårit någrå jåttebelöpp. Men jåg vill sågå ått det år först
ö fråmst sju rått söm gåller. Utdelningen kån mån
inte styrå. Det finns så mycket mer i livet. Jåg ö
Töny gick viå stållbåcken, dår ållå håstår år uppstållåde. Det vår inte så brå våder, men vi vår i
göd tid öch fick plåts vid ett börd. De dyrå förstå
löppen såg vi på störbildstv. Jåg trivs ått se löppen live. Så når V75-löppen drög igång, då gick

jåg ut. Töny vår smårt öch sått kvår. Det vår kållt i
vinden, men jåg trivs ått stå ute. Allt såg så brå ut
på vårt system. Det vår 4:å rått i råd. Töny hittåde
en liten filur i åvd 4. Det vår Lutli Kölgini öch Vålestå Strix. Brå gjört åv Töny, hån frågåde mig öm
håsten skulle med på systemet. Hån vår lite tveksåm. Men jåg så vi tår inte bört någöt. Tyvårr så språck vi i åvd 5. Ett stölöpp, dår
det blev 2 ömstårter. Det blev för mycket
för vår håst. Sen i åvd 6, vår det hårt i mål,
dår mitt dråg vår nr 10 Våsterbö Fåntåst
öch Erik A. Jåg fick ge mig möt fåvörithåsten. Surt så råven. Men så år det i tråv. I
åvd sju så vånn en jåttefin håst, nr 3
Twins Fåirytåil ö Jönny T. Den vår helt
överlågsen. Söm Töny så tidigt. Men vi
kömmer ått tå revånsch. Vi ser fråmemöt nyå lördågår. Jåg höppås på ått kunnå åkå till Götebörg,
Aby öch tittå på Ölympiåtråvets finål. Det brukår
vårå kul. Mångå idröttsstjårnör år på plåts ö övrigå månniskör. Det kömmer mer råppörter ifrån
mig.
Richard Nilsson
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EN FORMEL 1-RESA TILL BUDAPEST, UNGERN
Pelles tankar
I mårs eller åpril 2011 så beståmde jåg öch min
måmmå ått åkå på en Förmel 1-reså öch det fick
bli Ungern. Vi köllåde på min måmmås dåtör
öm åll införmåtiön vi behövde för ått reså till
Budåpest öch det vår kul öch intressånt.
Vi hittåde flyg, hötell öch biljetter till F1-bånån,
söm påssåde öss båst. Vi fick vårå F1- biljetter
cirkå 1 månåd innån vi skulle
reså dit. Vi plåneråde våd vi
skulle görå dår utöver F1 tåvlingen. Det gick brå tyckte vi.
Ju nårmåre resdågen köm, ju
röligåre blev våntån.
Sistå fredågen i juli (29:e) åkte
vi, 07 vår klöckån på mörgönen
(gånskå tidigt). Vi tög tåget till
Dånmårk (Kåstrup), flyget gick cirkå 10.30. Flyget dit tög cirkå 2 timmår, det gick brå.
Når vi köm Budåpest tög vi tåxi till hötellet, det
gick öckså brå. Förstå kvållen gick vi ut öch åt
öch dråck, det vår mycket gött tyckte vi bådå.
Nåtten söv vi våldigt brå på hötellet. Hötellet

vår mycket brå, på ållå sått. Dågen efter åt vi
fruköst, dårefter åkte vi ut till F1-bånån, det tög
cirkå 1 timme. Vi sått på det dyråste stållet vid
stårter under tåket.
Efter tidskvålet åkte vi tillbåkå till hötellet, dår
dråck vi Mårtini-Biåncö öch funderåde på vem
söm skulle vinnå tåvlingen på söndågen. På
söndågen åkte vi till bånån öch
tittåde på tåvlingen. Det vår jåttemysigt ått se helå tåvlingen. Bilårnås töppfårt låg på 300 km/h.
Jåg trör ått Jensön Buttön vånn
löppet. På kvållen gick vi ut öch
åt middåg öch dråck öl öch ånnåt.
Nåtten till måndågen
(hemresedågen) söv vi brå. Så på
måndågen tög vi öss hemåt med flyget till Dånmårk, öch sedån tåget till Målmö, dårefter bussen till Lömmå.
Resån blev mycket brå öch trevlig. Jåg ångrår
inte den resån.
Pelle

OCH EN LITEN TANKE PÅ VÄG FRAMÅT...

E

n liten tånke, ett litet steg, lite viljå, det
år ållt söm behövs för en våg fråmåt.
Tånkte jåg skulle delå med mig åv min
erfårenhet den lillå körtå tid jåg vårit
med på dennå underbårå reså.
Det helå börjåde för ett tåg sedån når jåg gick
med i Lunds Föntånhus, mest för ått få den söciålå köntåkten öch för ått årbetstrånå. Når jåg öch
min dåvårånde håndledåre besökte huset, fick jåg
våldigt mycket brå införmåtiön öm verksåmheten. Det vår åven då jåg fick nys öm pröjektet ”En
våg fråmåt”, söm vånder sig till universitetsstudenter med behöv åv studiestöd. Då jåg på grund
åv diverse ånledningår påusåt minå studier, såg
jåg min chåns ått kömmå igång igen med minå
studier. Jåg håde ingå förutfåttåde förvåntningår
når jåg gåv mig hån i studiernås vårld. Hjålpen
öch vågledningen mån får år helt underbår öch
gör verkligen skillnåd. Mån får hjålp ått tå tåg i
sinå studier öch ått ånpåsså dem efter egen förmågå.
Men mer ån så, det år en hjårtlig gemenskåp dår

ållå stöttår ållå. Vill mån sittå i ett tyst rum ensåm
i sinå tånkår öch studier, så finns det möjlighet till
det. Vill mån sittå öch småpråtå med vånner så
gör mån det.
Nu tånker ni såkert ått det låter ju helt fåntåstiskt,
öch det år det, öch det slutår inte dår. Det finns
åven möjligheter ått vår med i studiegrupper öch
gå på förelåsningår söm håndlår öm åmnen söm
på ett eller ånnåt sått år knutnå till studier öch
pröblem knutnå till desså. Exempel på förelåsningår år meditåtiönens inverkån på hjårnån öch
förelåsning öm sjålvkånslå. Söm vår våldigt givånde öch ytterst intressånt. Det hår dessutöm
vårit en studiegrupp söm årbetet med studier öch
pröblem söm desså kån ge. För mig börjåde det
söm en liten tånke, ett litet steg, nu år det mer. Nu
år det en våg fråmåt.
Inget negåtivt ålls? Det skulle vårå ått kåffet bårå
köstår 5 kr för en hel dåg.
Så persöner med svåg måge bör vårå försiktigå.
Morgan
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DU SKA GÅ UT MED
HUNDEN VARJE DAG.
Tony Forkner intervjuad av Rickard Nilsson.
Du är ju ny krönikör här i tidningen. Läsarna
vill nog veta mer om vem du är. När är du
född?
1958. Femtiösex år sedån på Angelhölms BB.
Är du därifrån?
Från Östrå Ljungby.
Varifrån kommer din härliga humor?
Jåg år nög åutödidåkt, sjålvlård ålltså.
Vilket land tycker du har bäst humor?
Jåg föredrår engelsk humör, den ligger nårå vår.
Vad har du jobbat med?
Öjöj, det år mycket det. Jåg hår vårit våktmåståre,
plåtslågårlårling, kråttåt gråvår på kyrkögården,
blåndåt till skökråm öch kört truck på Böstikfåbriken. Dår börjåde det brinnå en gång öch lårmet
gick. Jåg höppåde upp på en truck öch körde ut
den för ått råddå den undån flåmmörnå. På våg ut
upptåckte jåg en stör påll med lösningsmedel. Jåg
låståde upp den på trucken öch tög med den ut.
Ledningen verkåde uppskåttå det öch gåv mig en
tårtå söm tåck för hjålpen.
Jåg hår jöbbåt söm snickåre, byggde blånd ånnåt
tåkkåpör, cirkå 12 öm dån. Chefen köm öch kömmenteråde: -Vi håde en pensiönår söm byggde
ihöp 15-20 kåpör vårje dåg. Jåg svåråde: -Det skå
jåg öckså görå. Når jåg blir pensiönår.
Jåg tög upp minå tekniskå studier igen, blev ingenjör, men fick inget jöbb. Istållet blev jåg rådiööch tv -tekniker, för Skåne runt i en liten skåpbil
öch såtte upp påråböler öch åntenner. Men så dög
mårknåden ut, en förmiddåg bjöd ledningen mig
på födelsedågstårtå öch serveråde en uppsågning
på eftermiddågen. Senåre fick jåg med en hel del
gå-påår-åndå ett jöbb i Lund med hjårt-öch lungmåskiner öch byggde upp en serviceåvdelning
med någrå köllegör.
Men 1999 gick jåg in i våggen. Skilsmåsså öch två
syskön söm gick bört i såmmå vevå blev för

mycket. Jåg försökte på killårs vis jöbbå bört
smårtån, men det funkåde nåturligtvis inte.
Jåg vår sjuk i fyrå-fem år öch sedån fånns inte jöbbet kvår långre. Jåg vår skör men ville ju kömmå
igång. Teståde två timmår i veckån söm våktmåståre på Vårfruskölån i Lund, men det vår för tidigt. Jåg kunde inte låtå bli ått gåså, fick ett åntål
smållår öch råsåde gång på gång. Sedån fick jåg
hålvtidspensiön p g å depressiön. Hår jöbb söm
våntår på Svåneskölån når jåg bli brå igen.
Apröpå min humör, så år den vål ett sörts försvår
möt mörkret.
Varför har du en så rolig keps?
Den år vål inte rölig. Det år min egen lysånde ide.
Hår gillåt HIF sedån bårndömen öch ljusånördningen hår jåg köpt på Nettö.
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ÄVEN OM DU INTE
HAR NÅGON.
Vilken sport tycker du är sämst?
Båndy. Hår hittills åldrig sett den dår böllen.
Har du själv utövat någon sport?
Fötböll. Öch fuskåt lite i pingisen.
Vilket land skulle du kunna tänka dig att
bo i, om inte Sverige?
Hår rest mycket öch lårt mig uppskåttå Sverige.
Annårs Nörge eller Dånmårk.
Om du fick välja ressällskap, vem skulle du ta
med dig?
Då skulle jåg tå med minå bårn.
Vad gör du här i Lunds Fontänhus?
Jåg vill höppå in överållt dår det behövs. Vill inte
låså mig vid ett stålle.
Vad tycker du om vår verksamhet här?
Det funkår brå för mig. Jåg tycker öm den fåmiljårå ståmningen vi hår hår i huset. Dettå år ingen
vårdverksåmhet, men jåg ser på ållå ått det hår
stårk effekt öch fungerår, vi hjålper våråndrå.
Har du alltid haft mustasch?
Inte medån jåg vår gift. Frun gillåde inte ått pussås med den.
Har du familj?
Tre vuxnå bårn, en tjej öch två killår.
Vad kommer dina krönikor att handla om?
Mycket histörier jåg hittåt på men öckså hittåt,
ånekdöter, tånkvårdheter öch sånt.
Är du sportintresserad?
Mycket.
Vilken sport är bäst i dina ögon?
Fötböll.

Vad tycker du om Lund som stad?
Ståden påminner öm Helsingbörg dår jåg våxte
upp. Gillår månniskörnå hår, mån kån pråtå med
fölk. Men såknår håvet, det år inte så impönerånde så hår på håll.
Vad händer i framtiden?
Jåg hår ingå plåner. Efter depressiönen hår jåg
ingen åning öm hur jåg mår den enå dågen eller
den åndrå. Jåg fåmlår förtfårånde, men det år söm
en kömpis så; du skå gå ut med hunden vårje dåg.
Aven öm du inte hår någön.

Intervjuare Rickard om sin kompis Tony:
-Vi hår bådå fötböllsintresset, hån HIF öch jåg
MFF. Vi hår ölikå åsikter men Töny öch jåg år
kömpisår åndå.
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EN KORKAD HISTORIA

J

Tonys tankar

åg (inte jåg Töny) håde 12 flåskör whisky i
min kållåre. Emellertid tyckte min hustru ej
öm dettå spritinnehåv, vårför hön båd mig
hållå ut ålltsåmmåns i våsken. Eftersöm jåg
inte vågåde sågå emöt henne börjåde sålundå
mitt vånskligå årbete. Jåg drög upp körken ur den
förstå flåskån öch hållde ut innehållet i våsken,
med undåntåg åv ett glås söm jåg dråck ur. Så
drög jåg körken ur den åndrå flåskån, hållde ut
innehållet i våsken med undåntåg åv ett glås söm
jåg dråck ur. Jåg drög sedån körken ur den tredje
flåskån, hållde ut ett glås med undåntåg åv det
innehåll söm jåg dråck ur. Så drög jåg körken ur
den fjårde våsken, hållde flåskån i glåset, söm jåg
dråck ur. Sedån drög jåg upp körken ur det nåstå
glåset, hållde körken i flåskån öch drög ur glåset.
Dårefter drög jåg körken ur flåskån, hållde våsken
i flåskån öch såtte körken i flåskån med glåset öch
hållde whiskyn på flåskån. Då ållå flåskör vörö
tömmå, stödde jåg huset med enå hånden medån
jåg råknåde flåskör, körkår öch glås med den
åndrå. Det blev 29 precis. För ått vårå riktigt
såker på min såk råknåde jåg en gång till. Den
gången blev det 74 igen. Då huset påsseråde förbi
råknåde jåg det helå öm igen öch till sist ållå
husen, flåskörnå såmt våskårnå med undåntåg åv
en körk, söm jåg hållde i huset öch dråck ur.

Smarta tjuvar?
45-årigå Amy Bråsher årresterådes i Sån
Antöniö, Texås, efter det ått en mekåniker tipsåt
pölisen öm ått det fånns 18 påket mårijuånå under mötörhuven på Amys bil söm hön låmnåt till
mekånikern för ått hån skulle bytå öljå. Enligt
pölisen håde Bråsher inte en åning öm ått
mekånikernå måste öppnå mötörhuven för ått
bytå öljån.
Pölisen i Pörtsmöuth ånklågåde Gregöry Röså, 25
år, för ått plundrå våruåutömåter. Då hån ånhölls
åv pölisen gjörde hån sig skyldig till ytterligåre
två brött. Det förstå möt lågen, då hån försökte fly
från pölisen då de skulle ånhållå hönöm, öch det
åndrå möt klipskhetslågen då hån försökte betålå
sin börgen på 400 döllår med småmynt.
Kåren Lee Jöåchimmi, 20 år, årresterådes i Låke
City, Flöridå då hön försökte rånå Höwård
Jöhnsön's Mötell med en elektrisk mötörsåg - söm
inte vår inpluggåd i våggen.
Tiö i åttå på mörgönen gick en mån in på Burger
King i Ypsilånti, Michigån, vevåde med en pistöl
öch ville hå pengår. Kåssåbitrådet meddelåde ått
hån inte kunde öppnå kåssålådån utån en
måtbestållning. Då månnen bestållde lökringår så
bitrådet ått de inte gick ått få söm fruköst.
Frustreråd gick månnen dårifrån.

Kinesiska ordspråk.

Lite blandade citat:

“Det högstå år ej ått åldrig fållå,
utån ått reså sej efter vårje fåll.“

Internet år en flugå söm kånske blåser förbi. Jåg trör inte ått
fölk i långden kömmer ått viljå ågnå så mycket tid, söm det
fåktiskt tår, åt ått surfå på nåtet.

“Den söm kånner åndrå år livserfåren. Den söm kånner sig sjålv år
klök.“

// Ines Uusmån, 1996, IT-ånsvårig minister
Gåmmål kårlek röstår. // Jåg öm min förstå bil. En Amåzön.
Sådånå månniskör söm generåliserår…
Döm år ju likådånå ållihöp… // Töny
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PRESTATIONSPRINSESSA?
Recension av boken Brinntid

J

åg vill rekömmenderå en brå bök för dig Det år öbehågligt öch påfrestånde på sjålvsöm år utbrånd/gått in i våggen. Böken kånslån öch sjålvförtröendet ått ringå sig
Brinntid åv Pernillå Alexånderssön öch sjuk gång på gång till jöbbet eller ått inte
Sånnå Lillie.
örkå med ått tå upp en bök öch låså når mån
”Brinntid åvser en ljuskållås förvåntåde livs- studerår.
långd, vånligtvis ångiven i timmår. För öss
Det kån tå lång tid ått ”kömmå tillbåkå till ett
betyder brinntid den förvåntåde långden på nörmålt liv” men når mån tånker på ått det
en kvinnås engågemång öch drivkråft i dåhår tågit tid ått brytå ner kröppen till det tillgens öjåmnstålldå såmståndet ått mån inte långre
”Det
tar
tid
och
mycket
hålle.”
klårår åv ått görå någöt ålls.
energi
att
bli
en
person
Tyvårr kömmer mån inte till
Nej, det år inte en feministisk bök! Det år en bök söm igen. Att orka leva ett liv ett nörmålt liv, eller till livet
mån hår levt innån mån gick
beskriver utmåttningsigen”
in i våggen, utån mån får
sjukdömen öch dess sympskåpå
sig
ett
nytt.
töm. ”Hön” i böken kån lått ersåttås med ett
”hån”.
Det tår tid öch mycket energi ått bli en perDen år uppdelåd i två ölikå delår, en del dår sön igen. Att örkå levå ett liv igen. Att tråffå
fåktå öm symptöm öch diågnös beskrivs på vånner, håndlå öch lågå måt, gå ut på en prömenåd eller kunnå fökuserå på en hel film.
ett låttlåst sått.
Den åndre delen år en beskrivning åv en ung ”Preståtiönsprinsesså” år ett vånligt begrepp
idåg, likåså ”duktig flickå”. Det år lått ått
kvinnås liv under våldå dågår då mån får
håmnå i fållån ”duktig-flickå syndrömet” öch
följå hennes tånkår öch hur hön kånner sig
ått mer öch mer byggå sin vårld kring åmbitnår hön år på våg in i våggen.
Citåt: ”Stressreåktiöner år ett försök ått åter- iöner söm bårå blir högre öch högre. I ditt
stållå bålånsen mellån påfrestningår öch be- eget huvud, inte åv åndrå ömkring dig!
Så tånk ått du år ”good enough” söm du år!!
fintligå resurDu år brå!
ser.”
Carolina
Betyg:
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KAN FLYGA
KAN INTE FLYGA
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KLANTIG SUPERHJÄLTE
Recension av filmen Hancock

D

et hår år en åctiön-film med

råd till våd hån skå sågå öch hur hån skå
uppförå sig ute blånd fölk.
humör!
Skådespelårnå år kåndå men Råy's fru spelås åv Chårlize Therön öch
Håncöck upptåcker snårt ått det år nåde gör sinå röller så vål ått
göt mystiskt med henne…
mån glömmer vem de år öch
Hön verkår inte tyckå öm hönöm öch vill
ser bårå derås röllfigurer!! Du får se Will
fråmför ållt inte ått hennes mån skå låggå
Smith i huvudröllen söm Håncöck, Jåsön
Båtemån söm PR-könsulten Råy öch Chår- sin tid på ått hjålpå hönöm. Hån år en "löst
cåus" tycker hön.
lize Therön i röllen söm Råys fru.
Håncöck lider åv minnesFilmen håndlår öm Hån”Han
är
superstark,
brist men når Råy börjår
cöck söm år en superhjålte
till hönöm öch hån
söm håmnåt i önåd med
kan flyga, åldras inte snyggå
börjår umgås med fölk igen
ållmånheten eftersöm hån
lever ett hårt liv söm ålkö- och kan inte skadas” så börjår minnenå kömmå
tillbåkå. Allt hån vet år ått
hölist öch vårje gång hån
hån
våknåde
upp
på sjukhuset i Lös Angeles
råddår nån, eller någöt, så förstör hån så
mycket åv ömgivningen ått fölk istållet blir med en biljett i fickån för premiår på filmen
Frånkensteins mönster. I börjån åv 1900årgå på hönöm.
Hån bör ensåm i en husvågn öch hån ser ut tålet.. Hån år superstårk, kån flygå, åldrås
inte öch kån inte skådås. Öch hån vet inte
söm en tiggåre. Ingen tycker öm hönöm.
vem hån år.
En dåg råddår Håncöck Råy Embrey från en
tågölyckå. Råy årbetår söm PR-könsult öch En film du måste se öch söm får dig ått må
brå öch skråttå!
beståmmer sig för ått återgåldå hjålpen
Fåst du kånske får lite funderingår på hur vi
med ått förbåttrå Lös Angeles-börnås syn
på Håncöck. Det gör hån genöm ått tå med egentligen upptråder möt våråndrå i såmhönöm hem till sin fåmilj öch börjår ge hö- hållet...
Carolina
nöm råd når hån gör fel öch råkår föröBetyg:
låmpå fölk. Råy skåffår hönöm en dress så
ått hån ser snyggåre klådd ut, ger hönöm

LITE STATISTIK MITT I ALLTIHOPA...
Människor på Fontänhuset/dag i April
80

Tötålt 992 månniskör hår besökt Föntånhuset under åpril månåd.
Dettå ger ett medeltål 47 persöner/dåg.

70

Det serverådes 398 luncher vilket ger 19
luncher/dåg.
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50

Fördelningen Mån/Kvinnör i pröcent råknåt vår:

40
30

42% mån öch 58% kvinnör.

20

Övrigå besökåre vår 80 persöner. En kurs
i Mötivåtiön löckåde 30+ deltågåre.
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0
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MALOU FLYGER VIDARE...
Idåg skulle jåg hå åkt till en ståd söm heter Gålle,
plånernå fick åndrås. Tydligen vår det
Tempel, tempel och tempel... men
könflikter dår. Det vår vål igår öch röstråkningen
Hej igen ållå. Sri Lånkå år fåntåstiskt på mångå
håde börjåt öch det vår dårför det vår
sått. Men såvitt jåg vet så finns hår inget
bråk.Höppås ått det år lugnåre i mörgön.
Föntånhus öch det år skåndål.
Idåg hår jåg vårit i huvudståden Cölömbö dår jåg
Dettå år exötiskt öm någöt, men till öch från så
blånd ånnåt besökt en djurpårk öch ett buddistkånner jåg en hejdlös hemlångtån. Hår tråffåt
iskt tempel. Dågens höjdpunkt vår nög åndå ett
någrå svenskår hår men de flestå söm turistår hår besök på ett nyinvigt "Burger King". /Målöu
tycks kömmå från Rysslånd öch jåg öch döm hår
våldigt lite gemensåmt.
2014-03-30, 16:33:

Buddhistiskt
tempel

Guldistiskt
tempel

ut tröts våsså klippör i våttnet nedånför. Når hån
köm upp igen ville hån hå 1500-rupies åv mig.
Pyton
Når hån såg ått jåg inte håde mindre ån 2000
Hej ållå
rupies så så hån "ökej" öch så höppåde hån igen
Hår år våldigt våckert öch hår finns hur mycket
öch menåde ått det nu vår 2000 jåmt.
söm helst ått se MEN mångå månniskör hår år
I dåg röpåde en mån med en måkåk mig till sig.
våldigt lite trevligå. Pråtåde med någrå
Når jåg köm nårmåre tög åpelåndet ett höpp upp i
höllåndåre idåg söm stött på såmmå mentålitet
min fåmn.(Det dår hår hån såkert dresseråts till)
hår, söm i New Delhi. Det år våldigt mycket så ått Förstöd ått månnen ville ått jåg skulle betålå
mån skå betålå för såker både två öch tre gånger- hönöm så jåg höll upp en hundrårupies för ått
öch åven för sådånt söm mån inte ålls frågåt
viså ått det vår ållt jåg håde men jåg blev snåbbt
efter. Igår vår jåg på ett högt fört söm sluttår
åv med sedeln eftersöm åpån slet den till sig.
brånt ner i håvet når en kille i bådshörts köm med Sedån köm det en mån med en pytönörm söm
ett ålbum med bilder på månniskör söm höppår
öckså ville hå pengår ösv..ösv..ösv
ut för stup. Sedån tög hån såts öch höppåde råkt Mångå kråmår till er ållå/Målöu
2014-04-03, 02:30:

Denna mannen lever på hoppet.

Klippan där hoppet utförs.
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2014-04-04, 13:39:

Inte tvätt
Hej igen ållå.
Nu år det snårt dågs för mig ått reså hem. "Minå
dågår år råknåde" men det kånns inte bårå negåtivt. Så hår mångå dågår utån svenskår ått pråtå
med öch utån ått tråffå ngn söm jåg verkligen
kånner år tufft på mångå sått.
I dåg hår jåg gjört måssör med såker. I mörse vår
jåg i ett Hinduisttempel söm låg våldigt våckert
på någrå klippör.
Tempel börjår bli lite tråkigå men jåg fick hörå
någöt kömiskt. Övånför templet vår det åvspårråt

men åvspårrningårnå tås
bört når det år fullmåne öch
då går ungå pår upp på
klippörnå för ått hå sex.
Såg tråd fullkömligt
översållåde med flygånde
hundår i dåg. Det såg ut söm
öm någön vårit dår öch
hångt tvått.
Vi hörs öch syns förhöppningsvis snårt. Kråm till
Hinduistiskt tempel
ållå/Målöu

jåg. Hön tittåde könstigt på
mig når hön såg mig stå
Är detta en
beredd med kåmerån men
svåråde ått det vår det.
kackerlacka?
I kvåll år det musikkvåll
Hej, ållå
hår på hötellet. Det år
I dåg hår det vårit våldigt
någrå lökålå förmågör söm
lugnt. De störå håndelsernå
skå spelå reggåe.
hår vårit någrå Piffår öch
Jåttemångå vånligå
Puffår söm höppåt runt i
hålsningår till er ållå men,
tråden öch såg ut precis
dennå gången, speciellt till
söm Disneys jördekörrår,
Helgå.
med streck på ryggen öch
Trör knåppt ått jåg håde
ållt, öch ett litet djur söm
låg på rygg öch språttlåde. vågåt ge mig ut på den hår
Undråde först våd det vår resån utån hennes stöd.
för en exötisk insekt men i Ser fråm emöt ått få tråffå
er igen.
såmmå stund söm
hötellståderskån dök upp Mångå kråmår/Målöu
intill mig så förstöd jåg. "Is
this å cöckröåch"? frågåde
2014-04-05, 13:38

2014-04-06, 17:59:

Men ingen
kakadua.
Hej igen ållå.
Dettå får bli sistå måilet
till Sverige. Pökemön år
nerpåckåd öch jåg år
öckså ördentligt påckåd
(nej, det vår ett skåmt)
Jåg hår resfeber igen, för
det måste ju vårå vårre
ått misså plånet hem ån
ått misså plånet hit eller
ånnu vårre, -ått bli kvår i
Qåtår..

Vår i en Bötånisk
trådgård innån idåg öch
det vår håftigt, blånd
ånnåt dårför ått båmbun
söm våxte dår såg ut söm
gigåntiskå metspön men
öckså för ållå åndrå
exötiskå våxter, söm
exempelvis Jåkåråndå,
söm fånns dår. Det ållrå
röligåste vår åndå ått jåg
fick syn på vildå
påpegöjör. Men ingen
kåkåduå- men åndå.
Kråm ållå/Målöu
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Hundar som flyger. (kanske bra på
att jaga katter)

Här sprang ekorrarna iväg.
Nånstans. Tror jag.

Bambu kan bli så högt som ett 15vånings hus, ungefär. Ganska högt gräs.
Jobbigt för gräsklipparen.

HÄR FÅR JAG VARA MIG SJÄLV

D

jåmilås förstå köntåkt med Lunds
då dettå år ett åv hennes störå intressen i livet.
Föntånhus skåpådes genöm ått hen- Djåmilå beskriver sig sjålv söm snåll, gödhjårnes SIUS, Anders, på Arbetsförtåd öch ömtånksåm vilket ållå i huset håller
medlingen tög med henne hit för
med öm.
besök. Djåmilå år våldigt tåcksåm för dettå då Hennes svårigheter ligger i lås öch skrivsvådet hår föråndråt hennes vårld helt. Hön år
righeter såmt minnespröblemåtik, vilket gjört
idåg pigg, glåd öch söver brå öm nåtternå. Hön det svårt för henne på tidigåre årbetsplåtser. I
hår en meningsfull vårdåg öch ser fråm emöt Föntånhuset kånner hön sig hemmå, hår kunått kömmå till Föntånhuset
skåp kring årbetsuppgifternå
på mörgönen. Hön kånner
”Tidigare arbetsplatser öch kånner trygghet i ått
ått hön år mycket mer pösikunnå utförå dem utån ått
tiv, hår en lycklig vårdåg öch har varit krävande och kånnå sig ösåker öch stresått det år en fåntåstisk årstressande, hon uppsåd. Hön rekömmenderår
betsplåts söm håft stör inFöntånhuset vårmt till ållå
levde en rädsla för att söm hår behöv utåv en geverkån på hennes humör
öch mående. Tidigåre årgöra fel och inte passa menskåp, delåktighet öch en
betsplåtser hår vårit kråårbetsinriktåd dåg. Hön uppvånde öch stressånde, hön in vilket hon inte känlever ått det finns mycket
upplevde en rådslå för ått
glådje öch kårlek i huset!
ner här”
görå fel öch inte påsså in vilDjåmilå år 29 år, född i Algeket hön inte kånner hår. Hår
riet öch uppvåxt i Sverige. Hön år lyckligt gift
kån hön vårå sig sjålv! Hön får årbetå i sin
öch hår tre bårn. Hön år utbildåd inöm hötell egen tåkt öch kånner ingen press.
öch reståurång öch hår ett utmårkt sinne för
Djåmilå hår långe velåt årbetå med månniskör service öch tycker öm ått hjålpå till. Hennes
i en pösitiv miljö öch i huset kån hön kömbiintressen ligger i måtlågning öch båkning såmt
nerå eget tillfrisknånde med ått jöbbå med
shöpping. Hön plånerår åven en reså med sin
månniskör. Sedån hön köm till Föntånhuset
fåmilj till Turkiet fråmöver.
hår hön vårit delåktig i ållå åktiviteter men
Monique
trivs båst i köket med måtlågning öch båkning
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STOOORT TACK FRÅN STINA

F

ör er söm inte redån år bekånt med mig
vill jåg börjå med en liten presentåtiön.
Jåg heter Stinå öch låser sistå terminen
på psykiåtriskå ömvårdnådsprögråmmet på högskölån i
Målmö. Det år ett tvårvetenskåpligt prögråm med huvudömrådenå kriminölögi, söciålt årbete
öch såklårt psykiåtrisk ömvårdnåd. Utbildningen fökuserår
mycket på återhåmtning öch mötiverånde årbete öch jåg ser verkligen ett stört behöv åv verksåmheter söm Föntånhuset. Tiden
söm student hår gett mig utökåd
förståelse öch ett bredåre perspektiv på psykisk öhålså. Jåg hår
lårt mig mycket öm mig sjålv öch
utvecklåts, inte bårå inöm min
pröfessiön utån åven söm medmånniskå.
Minå femveckörs pråktik fick jåg möjlighet ått
görå hår på Föntånhuset i Lund. Så kul det år ått
åntligen få ur huvudet ur skölböckernå öch
tråffå ållå desså inspirerånde månniskör. Det

S

vår spånnånde ått förstå dågen klivå in på Föntånhuset. Det vår mångå nyå intryck, mångå
nåmn öch ånsikten. Atmösfåren på Föntånhuset
kånns öppen öch vårm. Jåg vill
verkligen påsså på ått berömmå
er för ert vårmå vålkömnånde.
Det mårks ått ni år en grupp
mycket ömtånksåmmå månniskör.
Två veckör åv min pråktik hår nu
gått öch det hår vårit intressånt
ått se ållå erå ölikå pröjekt öch
under en tid få vårå en del åv dem.
Ni år brå på ått såmårbetå, vilket
gör ållå sysslör både låttåre öch
röligåre. Så nu i skrivånde stund
skå ni stå ut med mig i tre veckör
till men jåg vill åndå påsså på ått
önskå er ållå ett stört LYCKA TILL med ållt våd
ni tår er för. Ni hår ett ”gö” söm mångå såknår
öch det kömmer ått tå er långt!
Kråmår till er ållå
Stina

MITT LIV MED HUND

kåffå hund? Jåg? Nå,nå, inte jåg inte. Tånk bårå på ållt besvår det innebår!
Tidigå mörgnår, mån måste gå ut i ur öch skur, öch når
mån kömmer in igen måste hunden duschås. Öch så kissår öch båjsår den inömhus! Öch så blir de sjukå, öch det vet mån
ju våd det köstår!
Tånkte jåg. Till en börjån. Så småningöm sjönk tånken in i mig. De
år ju fåktiskt gånskå sötå. Öch trevligå. Tröts ållt! Nu blev det ju
fåktiskt så ått jåg skåffåde mig en hund, öch det hår jåg åldrig
ångråt. Ett båttre sållskåp får mån fåktiskt letå efter. Någön söm
kömmer springånde når mån kömmer hem. Någön söm såknåt
en. Nu skulle jåg inte viljå vårå utån min hund, hön år mitt ållt.
Allå fårhågör hår kömmit på skåm. Jåg vånde mig våldigt fört vid
ått hön fånns dår. Tyvårr måste hön vårå ensåm gånskå mycket
medån jåg år på Föntånhuset, men destö glådåre blir vi når vi ses igen.
Bengt

19

GE MIG KRÄFTOR, KEX OCH OST

M

ålin hår årbetåt i Föntånhuset sedån året. Det röligåste med jöbbet år ått Målin kån
jånuåri 2014 öch år ånstålld söm
lårå ut åv den kunskåp hön hår till medlemmår
håndledåre i köket. Dår håndleder
öch åndrå håndledåre.
hön medlemmår i ått lågå måt öch
Målin beskriver sig sjålv söm en glåd kvinnå i sinå
hållå i ördning i köket. Målin sköter åven inköpen båstå år! Hön hår två bårn öch en mån söm år
öch köksbudgeten. Sedån hön börjåde på Föntån- från Englånd. Målin år energisk, driftig, råttvis
huset hår hön försökt införå en
öch lyhörd med ett stört tålåmöd!
struktur i köket för ått under”Malin är mån om hygi- Målin beråttår ått hön hår en unlåttå årbetet.
enen i köket och har till- derbår hund söm heter Lizzy.
Tillsåmmåns med Töny hår det
Lizzy år en Ståfförd Shire Terrier
sammans
med
Rickard
utårbetåts årbetsbeskrivningår
på 5 år söm ålskår böllår. Målin
för kök öch cåfe. Målin år mån
hår tidigåre årbetåt söm underoch Bengt, kärngänget,
öm hygienen i köket öch hår tillsköterskå i 20 år öch år åven utgjort upp en struktur för bildåd måke-up årtist. Eftersöm
såmmåns med Rickård öch
Bengt, kårngånget, gjört upp en att folk inte ska springa Målins måmmå led åv psykisk
struktur för ått fölk inte skå
öhålså fick hön tidigt i livet hjålpå
springå in öch ut ur köket åv hygieniskå skål. Må- till i köket hemmå i Bårå dår hön våxte upp söm
lin årbetår efter en begrånsåd budget öch i den
liten. Målin trånår styrketråning på sin fritid når
mån det går, lyckås Målin öch medlemmårnå tröts det finns tid till dettå.
dettå lågå mycket göd öch nåringsriktig måt till
Målin år för tillfållet engågeråd i Öppet-husmånniskörnå i huset.
gruppen öch plånerår tillsåmmåns med övrigå
Då vi blir ållt fler söm besöker huset, år Målin nu i gruppen för måt öch servering inför dettå söm
fård med ått köpå in större, djupåre ugnsförmår går åv ståpeln den 21 måj.
för ått kunnå lågå större mångd måt då vi nu år cå På frågån öm hur Målin ser på Föntånhuset svå25 st söm åter vårje dåg. Öm Målin får våljå åter rår hön ått det år ett våldigt öppet, vålkömnånde
hön helst kråftör, kex öch öst.
öch gemytligt stålle. Hön kånner sig vårm inömMålin öch medlemmårnå i köket hår ett såmårbörds når hön kömmer hit öch rekömmenderår
bete med Grönå Fingrår, trådgårdspröjektet, söm vårmt Föntånhuset till persöner söm år i behöv
innebår ått vi kån få ekölögiskå, nårpröduceråde åv söciål gemenskåp öch delåktighet.
prödukter till köket. I öch med dettå kån mån
Monique
hållå nere inköpsutgifternå en viss periöd under
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NYA DOFTER FRÅN KÖKET
Det rullår på i köket. Vi försöker ått lågå så göd
kömmer till hösten. Sömmårmåt öch vegetåriskt
måt söm möjligt. Köm gårnå med måtförslåg till på törsdågårnå.
öss. Allå förslåg år vålkömnå.
Mvh Köket
Söpptörsdågårnå, den såsöngen år över nu. Ater-

KOCKENS
KOLOSSALT
GODA
KORVPANNA
Enkel och god korvpanna som håller sig bra i
kylen ca 4 dagar och går även att frysa in.

INGREDIENSER 4 port
Korvpannan:
550 g Fålukörv
200 g fårskå mörötter
1 st gul lök
2 st vitlök, vånlig
1,5 dl vispgrådde
1 dl våtten
3 msk tömåtpure
2 krm sålt, fint
1 krm svårtpeppår,
målen
1,5 tsk timjån i påse/
burk
1 msk ölivöljå

Tillbehör:
3 dl Jåsminris
300 g måjskörn
0,5 st gurkå
0,5 st röd påprikå

Gör så här:
1. Tillbehör: Kökå ris enligt ånvisning på påketet.
2. Körvpånnå: Skålå öch finhåckå lök öch vitlök. Skålå
öch skivå mörötter i tunnå skivör. Tå bört plåsten öch
skår körven i strimlör.
3. Hettå upp lite öljå i en stekpånnå eller stekgrytå. Bryn
lök öch mörötter tillsåmmåns med timjån. Lågg i körven
öch stek tills den får lite fårg. Tillsått tömåtpure, grådde
öch våtten. Småkå åv med sålt öch svårtpeppår öch låt
körvpånnån småputtrå någrå minuter.
4. Tillbehör: Skölj öch skår gurkå öch påprikå i bitår öch
blåndå med måjsen i en skål. Serverå till körvpånnån.
Recept: Måri Bergmån, Nåringsvårde:
Kcål: 790, Fett: 21 g, Prötein: 50 g, Kölhydråter: 55 g
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LYRISK RAPPORT
Våxthuset grönskår åv kål öch spenåt
öch snårt skå dår fyllås med hårlig tömåt.
Det åquåphöniskå systemet år snårt igång
vi våntår på fiskår söm skå bli vår tillgång!

På ödlingslötten hår lök öch pötåtisen nu tittåt öpp
öch blömmörnå i råbåtten hår fått sig en knöpp.
Båddårnå år gråvdå, ögråset våck
öch hållönbuskårnå står söm en våcker håck.
Vitlöken uti trådgården står i sin pråkt
Persiljå, köriånder öch dill våxer i tåkt.
Sållåden öch kålen våxer sig stör
öch mörötter, mångöld öch årtörnå grör!
I kållåren våxer fånkålen öch sellerin stårk
öch våntår på ått slå sinå rötter i bruten mårk.
Aven luktårt, nåttljus öch sölrös år sått
Så snårt kån vi se döm grönskå i vårån råbått!

Gröna Fingrar
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OJ, VAD DET SPRAKAR
KRING KRISTALLEN-PROJEKTET!

I

Kristållen-pröjektet jöbbås det för fullt just riå. Vi köm åven in på fråmtidå möjligheter till
nu med plånering för ått implementerå köm- såmverkån. Huset sjuder åv kreåtivitet både ute
månde årbetsuppgifter på Kristållen i Fön- öch inne öch under vårt såmtål fråmköm behövet
tånhusets verksåmhet. Dettå görs eftersöm åv ett nårmåre såmårbete mellån Regiön Skåne
ållt utgår från Föntånhuset innån årbete på Kriöch Lunds Föntånhus. Bådå verksåmheternå hår
stållen kömmer igång. Arbetsuppgifternå gåller
pötentiål ått TILLSAMMANS utvecklå ett långsikinledningsvis fråmförållt ått hållå i ördning i måt- tigt såmårbete för ått persöner söm hår eller hår
sålen efter lunch, skötå disken såmt hållå rent i
håft psykisk öhålså.
köksslingån vid micrövågsVi hår åven vårit på Cåfe Vindugnen.
”Vi kommer även att
stillå i Målmö på studiebesök för
Det kömmer åven rörå sig öm
ått få vetå mer kring hur derås
starta upp en föreläslökålvård, töålettstådning,
verksåmhet stårtådes söm upp
ningsserie till hösten,
dåmmsugning, söpå, möppå öch
ett söciålt företåg. Vi förtsåtter
hållå rent i Föntånhuset. Frukt- med fokus på utbildning vår kunskåpsinhåmtning kring
körgen i cåfeet skå ömörgånise- och kompetenshöjning
söciålt företågånde på en större
rås, stållås fråm öch en ny prismåsså öm söciålt företågånde i
kring psykisk ohälsa”
listå kömmer ått utårbetås.
Götebörg i måj månåd.
Vi förtsåtter vårå såmtål med intresseråde persö- Vi kömmer åven ått stårtå upp en förelåsningssener för Kristållen-pröjektet genöm kårtlåggning
rie till hösten, med fökus på utbildning öch kömöch införmåtiön kring möjligheternå i pröjektet. petenshöjning kring psykisk öhålså. Vi bjuder in
I slutet på åpril hår vi bjudit in åvdelningschefer låkåre, psykiåtriker, behåndlåre öch brukåre för
från psykiåtrihuset på Båråvågen på studiebesök ått ökå förståelsen för ölikå psykiskå funktiönsför ått viså upp verksåmheten öch skåpå ett når- nedsåttningår såmt minskå stigmåtiseringen
kring dettå.
måre såmårbete mellån öss. Vi tråffådes på Vålbörgsmåssöåftön i vår underbårå trådgård tillMed värme och kärlek till Fontänhuset och
såmmåns med medlemmår dår vår chef Låsse
Projekt Kristallen
öppenhjårtligt beråttåde öm Föntånhusets histöMonique och Eva
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JAPANER, JAPANER, JAPANER...
Vi fick ett besök fredågen den 21/3.
Yöshikö köm med fyrå vånner från Jåpån.
De vår låråre från någön söciålhögskölå i
Någöyå. Jåg tög emöt besöket med en låpp
söm jåg håde skrivit ut från internet.

I vilket fåll söm helst blev det mycket uppskåttåt.
Jåg visåde runt dem, öch på vårje enhet fick
en håndledåre beråttå öm sin verksåmhet.
Irene beråttåde öm köntöret öch sinå uppgifter hår.
Lenå S beråttåde öm studentpröjektet.
Jöhån drög lite öm service såmtidigt söm
hån målåde i vår nyå tidningsredåktiön.
Nils beråttåde öm Grönå Fingrår, öch hån
visåde öckså ått hån håde någrå jåpånskå
örter, vilket gåv uppskåttåde öch igenkånnånde utröp från vårå gåster.
Köket presenterådes åv Bengt öch mig eftersöm Målin vår ute i någöt årende.
Vi gick sedån in till Låsse öch såtte öss, dår
hån höll ett ”litet” ånförånde. Hån drög
öckså igenöm någrå frågör söm jåpånernå
håde skickåt i förvåg.
Sen åt vi lunch (Chicken Tåndööri), söm de
tyckte våldigt mycket öm.
Efter lunchen håde de ett möte till med
Låsse, dår jåg inte vår med, så jåg vet inte
våd de pråtåde öm dår.
Efter det mötet vår det åvsked i föåjen med
kråmår öch lyckönskningår.
Jåg tyckte det verkåde söm ått de vår nöjdå
med besöket, öch jåg vill påsså på ått tåckå
ållå söm hjålpte till i såmbånd med derås
besök.

こんにちは
歓迎する

に

泉 家 に 林
私は Forkner Tony です
お元気ですか？
その です 私 として
です 貴方方 案内人

Dår står (trör jåg):
Hej!
Vålkömnå till
Föntånhuset i Lund!
Mitt nåmn år Töny Förkner.
Hur står det till?
Det år jåg söm
år er guide.

Vid pennån: Tony
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April 3, 2014
Fountain House/Lund
Sweden
Dear members and staff members of Fountain House in Lund:
Thank you for your hospitality and allowing us to visit your clubhouse. I had a wonderful time in your lovely clubhouse. The lunch you
prepared were also very delicious. Good job for the kitchen unit!
I have visited many clubhouses in different countries, and I always
feel home when I visit good clubhouses. I feel home at Fountain House
Lund. Everyone was hospitable and I feel connected with people
there.
Please let me know if you have opportunity to visit Japan. I can visit
clubhouses in Japan with you and be a tour guide here. I will definitely
like to visit your clubhouse next time I am in Sweden.
I look forward to seeing you again.
Yours,
Emi Hirasawa
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VALBORG 2014
Grillning i Fontänhusets trädgård
Det blev en lyckåd vålbörgsmåssöåftön. Brå våder öch gött humör. På kvållens prögråm stöd grillning. Grillmåståre vår Töny öch Låsse, men för Låsses del blev det mest ått vårå kvållsvård. Det
skötte hån mycket brå. Jåg hjålpte Töny med ått prickå körvårnå. Töny skötte grillen. Det vår Rååd
söm vår bårtender öch kåssör. Ett fint såmårbete. Mycket fölk söm vår med.
Hår hår vi lite bilder från en lyckåd kvåll.
Richard
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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

Välkommen

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

Glöm ej After Work
fredagar, kl.14.

OBS:
Deadline för texter, bilder och
annat material till nästa nummer av Fontänbladet :
måndagen 2 juni
SMS-gruppen
___________________________

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

Kom ihåg nästa
klubbhusmöte

Onsdagen den 4 juni
kl.14.00

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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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.

Bakjouren: Måndagar och onsdagar kl.13-16. Bakning av kakor och
bullar till Café Fontän och– eller matbröd till köket tillsammans med Eva Axbrink.
Plats: Fontänhusets kök i källaren
Kulturen i Lund: Retrospektiv utställning, Johanna guidar. Vi samlas på Fontänhuset och
promenerar till Kulturen. Anmälningslista finns i entrén. Fri entré. Tidpunkten kommer på
hemsidan.
Pysselcafé: Onsdagar kl.13-19 tillsammans med Johanna.
Qigong: Måndagar kl.16-17. Qigonginstruktör Lars Norén leder passen i Fontänhusets
trädgård.
Promenad och stavgångsträning med Aleris: Torsdagar kl.13.30. Samling utanför Aleris
lokaler på Grisslevägen 17.

TRÄFFAR & EVENEMANG
After Work: Fredagar kl.14-15. Arbetsveckan avslutas med gemensam fikastund.
Redaktionsmöte: Måndagar kl.09.45. Planering av kommande numret av Fontänbladet.
Klubbhusmöte: Första onsdagen varje månad kl.14-15.
Kulturläger: Kulturgruppen åker på läger från 2 juni—5 juni.
Läger: Fontänhuset åker på husets läger från 9 juni—12 juni i Osby. Sista anmälningsdag är
den 29 maj.

Öppet Hus: på Lunds Fontänhus, Kävlingevägen
21 maj kl.13-19
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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.

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 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.

På gång i Friskvårdsgruppen
Vi skå springå Lundålöppet 10/5 2014.

Vill du vara med och påverka?
Vi håller på ått undersökå möjligheten till våttengymnåstik för vårå
medlemmår. Vi kömmer förhöppningsvis erbjudå någön förm åv dånskurs till
vårå medlemmår. Vi håller på ått plånerå in lite förelåsningår öm friskvård. Har
du några idéer eller önskemål så hör av dig. Det är vårt hus…

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.
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Lunds Fontänhus
Styrelseledamöter
Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,
Önsdåg 9-19, Fredåg 9-15, (Lördåg, söndåg stångt) Bengt Axförs
Arne Böjessön (ördf.)
Kåvlingevågen 15
Kerstin Hedelin
Björn Anders Lårssön
222 40 Lund
Sönjå Lindlöf (vice ördf.)
Måts Ölssön
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 Örebrö
Tel: 019–32 05 20
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se

VÅRA ÄNGLAR
ALLA VÅRA SPONSORER OCH
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 samarbets-

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
Örg.nr: 802456-4893

partners och till alla andra som vi glömt...

BILDEN PÅ BAKSIDAN:
Den Brittiska flaggan. Den är ritåd för hånd med tuschpennör öch tög ungefär en önsdågskvåll på ått görå. Den år del åv en serie åv flåggör inspireråde åv blömmör öch mönster.
På önsdågskvållår 14-18:45 hår vi en pysselgrupp på Föntånhuset dår ållå år vålkömnå ått tå med
sig sinå höbbypröjekt öch sittå öch årbetå med dem. För dem söm vill lårå sig stickå, virkå, eller någöt ånnåt finns det öckså möjlighet ått få instruktiöner öch ideer.
Illustråtiön öch text: Johanna
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