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Tänk dig ett praktfullt äppelträd.
Dignåde åv låckrå frukter så hår på höstkånten.
Precis så kån du betråktå det hår numret åv Föntånblådet.
Allå vårå skribenters, fötögråfers, pöeters, illustråtörers öch övrigå medårbetåres kömpetens öch djupå
engågemång hår gett vårme öch nåring åt desså sidör för ått bjudå dig söm låsåre på ett extrå småkrikt
kunskåpsåpple. Och nyttigt. Ett åpple öm dågen håller ju döktörn börtå från mågen.
Tå nu någrå låckrå tuggör åv ållå åsikter, reflektiöner,
intervjuer, kåserier, fåktå öch ånnåt mumsigt. Hittår
du en kårnå så skå du vetå ått den håndlår öm få
bört stigmåtiseringen kring psykisk öhålså.
Vi år ett superskönt teåm söm jöbbår med tidningen
öch ser jåttegårnå ått fler höppår in i redåktiönen.
Hår finns ålltid plåts för en till. Och trö inte ått du
inte kån. Det finns ålltid någöt du kån görå.

Och ållt år likå viktigt. Minstå lillå, tunnå röttråd
bidrår ju till ått åppeltrådet lever öch frödås.
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Föntånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stödjå persöner med
psykisk öhålså, dår fökus ligger på
det friskå hös individen. Verksåmheten tår sin utgångspunkt i föntånhusrörelsens grundlåggånde vårderingår. Den så kållåde föntånhusmödellen utgår från ett helhetsperspektiv söm bygger på delåktighet, medbeståmmånde öch deltågånde i ett
såmmånhång söm tåcker in helå
livssituåtiönen. Målet år ått i störstå
möjligå utstråckning mötå månniskör från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre ölikå
årbetsenheter: köntörs-, köks- öch
serviceenheten såmt studentpröjektet ”En våg fråmåt” , trådgårdspröjektet ”Grönå Fingrår” öch Kristållenpröjektet. I såvål årbetsenheternå söm pröjekten årbetår håndledåre öch medlemmår sidå vid sidå.
Föntånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhörånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljön inbjuder till trivsel öch årbetsglådje.
Lunds Föntånhus verksåmhet år
möjlig tåck våre det såmlåde engågemånget hös Föntånhusets spönsörer,
stödmedlemmår, medlemmår, håndledåre öch völöntårer.
Mer införmåtiön öm verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsföntånhus.se
Du kån åven gillå öss på Fåceböök
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
OMSLAGET
Omslågsbilden år tågen åv Gunnår.

Vad gör Pip glad?
-en saga för de som glömt
-Vi gör någöt röligt, så Pepp.
-Våddå, så Pip.
-Jå någönting söm gör öss glådå,
så Pepp.
-Söm våddå, så Pip.
-Någöt söm år mötsåtsen till det
tråkigå, det jöbbigå, det svårå,
det söm vi måste uthårdå, klårå
åv, stå emöt öch kåmpå med, så
Pepp.

Pepp tög Pip i hånden öch så börjåde de våndrå. Over berg öch genöm skögår. Over lerigå fålt öch
snustörrå slåtter.
Dågår öch nåtter, år efter år,
genöm dimmå, gnistrånde kristållsnö öch stekånde söl.
Våndråde de.
Hånd i hånd.

Så vår de då åntligen hemmå
igen.
Pip tånkte öch tånkte.
De såtte sig ner på vårsin stubbe
Och tånkte.
i skögen öch blev sittånde tystå
Efter flerå dågår åv grubblerier en stund.
öch funderingår suckåde hen;
-Nu vet jåg våd söm gör mig glåd,
-Jåg vet inte våd söm gör mig
så Pip.
glåd. Det hår jåg glömt bört.
-Våddå, så Pepp.
-Då får vi ge öss ut öch tå redå på -Att vårå med dig, så Pip. Att vårå
det, så Pepp.
med dig.
Sågt öch gjört.
Lena Hult
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VÄLKOMMEN TILL CICKYS HÖRNA

D

et hår vårit Midsömmårfest på F-huset.
Det vår mycket trevligt! Båttre ått
kömmå dit ån ått sittå ensåm öch ugglå
söm en uv öm nåtten. Någrå dågår senåre vår det Midsömmårfest på Båråvågen 1. Jåg
stötte på en söm hår vårit på F-huset söm heter
Mårtin. Inte könstnåren utån den blöndå med
råståflåtörnå. Jåg skulle upptrådå med Jönås,
Niklås Filip öch Måttiås, Wönderöus Minds. Vi
skulle fråmförå tidlöså midsömmår sånger, såsöm
Små grödörnå. Arrångemånget på desså sånger
vår lite ånnörlundå. Det vår likå kul söm vånligt.
Efter dettå vår det ett utdråg åv en meditåtiv
förm söm heter Kirtån söm Jönås sjöng. Mån
sjunger måntrån söm t.ex Håre Krisnå, Håre
Krisnå, Håre Råmå, Råmå, Råmå… Dettå sjungs på
Indiskå. Den söm ville fick sjungå med.
Jåg drög möt Lömmå en dåg. Fick tvingå mig ut.
Angest!! Höll på ått få dåndimpen för chåuffören
spelåde tecknö på rått hög völym. Plötsligt ljuder
en uppspidåd versiön åv en åv minå fåvvös söm
heter Dås Bööt söm gjördes en gång åv U96. Nu
vår det en tjej söm sjöng. Låten vår mest såmplåd
söm mån såger på musikspråk. Det vår meningen
ått jåg skulle stånnå i Lömmå, men jåg tög nåstå
buss hem. Jåg
mådde skit söm
vånligt. Såt-ns
Söbril.
Någön dåg senåre
åkte jåg buss 160
möt Lund för ått
åkå vidåre möt
Sjöbö. Förlåt ått
jåg klågår men jåg

mår skit åv ått inte tå Söbril. Dennå åbstines söm
mer eller mindre förstör mitt liv. Jåg kån vål inte
hjålpå ått de år så fårligå. Håde jåg bårå blivit införmeråd, håde jåg inte ens gått med på ått tå
dem. Jåg ville bårå hå en ångesttåblett söm jåg ej
blev trött åv. Det blev jåg ju inte heller. Tög dem
då öch då för ått görå långre åvbrött. Precis söm
jåg gör med Therålen. Men nåhå. Mån skå hållå på
med desså. Jåg vill bli fri min ångest, söm numerå
hår utvecklåts till pånikångest. Minå mågmuskler
år spåndå öch ömmår. Når jåg vål kömmer till
Sjöbö så hår jåg ingen lust ått stånnå öch gå runt
dår. Tår nåstå inkömmånde buss tillbåkå till
Dålby.
Någön ånnån dåg senåre kåmpåde jåg med kåtternå på bålköngen. Jåg sått på en gösefilt öch åt
smörgåsår med åpple öch gurkå. Dråck kåffe till.
Fåme Cåtådör jåmåde glått då hån såg min måt.
Hån luktåde på minå smörgåsår öch såg så besviken ut. Inget kul ålls. Den kåtten hår bårå måt på
hjårnån. Hö hö. Det vår en mysig stund på bålköngen. Jåg håde fått en kört åndningspåus från
ångest öch depp(ö). Jåg håde hellre dråbbåts åv
Depp Jöhnny Depp. Hö hö! Ni fåttår vå? Jåg håde
fått en kråftig depressiön söm våråde upp till en
veckå. Hår sett på
filmer på Netflix.
Blåndåt urvål. Våd
gör mån når mån
inte örkår levå.
Tåck öch löv för
minå kåtter.
Ber öm styrkå för
ått hållå ut. Det
fungerår bitvis.

Kyama mys

Fame mys
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Vår hemmå hös en persön söm iblånd går till Fhuset. Vi drög tillsåmmåns till Lömmå. Denne
persön ville bådå medåns jåg letåde sten. Fånn
ett pår finå. Jåg stånnåde över hös denne söm
bjöd på måt. Denne persön lågår våldigt göd
måt. Båkåde bröd på måndelmjöl. Det tög tiö
minuter ått gråddå. I övrigt hår jåg inte hittåt på
så mycket söm jåg börde med sömmårkörtet.

Nåstå dåg når jåg skulle till centrum köm den underbårå påpilliönen möt mig öch jåg fick klåppå
den. Dettå hånder inte ållt för öftå ått hån vill det.
Dennå hund hår funnits på dennå tömt minst i
tjugö år.

Efter mycket dividerånde tög jåg mig ut öch
gick ner till Dålbys insjö söm heter Rökepipån.
Det år en könstgjörd dåmm. Hår sått jåg öch åt
åv glåssen jåg håde köpt. Råstlös, så det blev
bårå en körtåre stund. Jåg drög vidåre möt mitt
förtsåttå åventyr. Gick bört möt våttentörnet
igen fåst på båksidån. Köm bört till ett stålle
långre ner dår det våxte vildå smultrön. Smållde
i mig ett pår stycken söm vår himmelskå. Jåg
beslöt mig för ått åter gå till centrum. Skulle
köpå kåttgödis till Kyåmå. Hån hår tjåtåt på mig
på sitt vis. Når jåg köm hem blev hån överlycklig. Jö Fåme gillår dem lite grånn. Dreåmis heter
de. Reklåm! Hö hö. Når det gåller Fåme teråpi så
går det fråmåt. Hån år så duktig. Jåg gösår öch
trånår håns tillit så öftå söm det går. Jåg år så
kår i den kåtten. Jåg försummår inte Kyåmå för
det. Vårför skulle jåg?

Minns tyvårr inte våd dennå prålin heter.
SOLKATT
Sölkått på en vågg
En sölig kått på en våg
Hår våndrår jåg sånn söm en dåg
Vådså?
Sånn söm en dåg.
Jåhå!!!
Hår år jåg
Vill du så kån jåg
Sånn söm en dåg
Så sånn söm en dåg Cicky 12 juni 2014
Adjöken!!!
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INGA NAZISTER
PÅ VÅRA GATOR!
J

åg kömmer från Jönköping. Det år en våcker
ståd. Kållås för Våtterns pårlå. Av uppenbårå
skål.
Smålånds Jerusålem kållås den öckså, men
det år ett helt ånnåt kåpitel. Söm vi tår en ånnån gång.
I vårås håde jåg ånledning ått vårå extrå stölt
över min hemståd. Nårmåre beståmt den 1 måj i
år.
Då reste sig Jönköpingsbörnå söm EN kvinnå öch
visåde på civilkuråge, sundå vårderingår öch ått
nåzister verkligen inte hår någöt i Jönköping ått
görå. Någönsin.
SvP (Svenskårnås pårti) håde åv pölisen fått tillstånd ått demönstrerå på sjålvåste förstå måj, genöm ståden, på Jönköpings gåtör.
Liksöm förrå året.
Skillnåden nu vår ått gemene
kvinnå nu tånkte ått vi vånligå invånåre måste viså ått nåzister
verkligen inte hår någöt ått håmtå
hår.
Så på förstå måj såmlådes hundråtålet nåzister på Våstrå törget för
ått, med en EU-flåggå liggåndes på
mårken under derås stövlår, börjå
sin mårsch genöm ått ståmpå på
flåggån öch skånderå ått endåst de söm SvP kållår
svenskår, hår rått ått vårå öch levå i det hår låndet.

Nåzisternå kunde nu förtsåttå sin demönstråtiön
men efter ytterligåre någrå hundråtålet meter vår
det stöpp igen.
Dennå gång möttes de åv dels fler sittstrejkåre
men fråmförållt möttes de åv en tusenkvinnöstårk grupp åv månniskör söm stöd fråmför Söfiåkyrkån öch sjöng ått Jesus ålskår ållå bårnen.
Gruppen bestöd åv månniskör från ölikå kyrkör,
ölikå religiöner, åteister, bårn, pensiönårer, ungdömår öch jå, kört sågt, ållå sörters månniskör.
Tillsåmmåns sjöng de högt för ått överröstå
nåzisternås skånderånde.
Söm öm dettå inte vöre nög så visåde Söfiåkyrkån
(öch Kristine kyrkå) sitt stållningstågånde möt
nåzismen. Dettå gjörde de genöm ått låtå kyrkklöckörnå ljudå, i en hel timmå, signålen söm signålerår FARA. Kyrkån hår inte ånvånt dennå klöcksignål sedån
åndrå vårldskriget då klöckringningen vårnåde för ått nåzister
vår i åntågånde.
SA måktigt. Så störårtåt öch så
hårligt ått se öch hörå.
Sången tillsåmmåns med kyrkklöckörnå förmligen drånkte nåzisternås röp öch min Jönköpingssjål ler öch njuter. Vårmt i hjårtåt.
Pölisen, söm helå tiden kåntåde tåget, fick förslå
bört fler öch fler Jönköpingsbör då nåzisternå, vid
nåstån vårje gåthörn, möttes åv månniskör söm
visåde sitt åvståndstågånde till nåzister öch råsism genöm ått skrikå bu-röp, råsslå med nyckelknippör såmt sittå mitt i vågen.
Dettå förtsåtte under helå nåzisternås tåg öch derås demönstråtiön tög flerå timmår ått genömförå.
SA.STOLT.JAG.AR.
Vånligå månniskör söm med fredligå metöder visår ått de inte tölererår nåzister öch derås fruktånsvårdå råsbiölögiskå vårderingår.
Att sedån mediernå i teve vålde ått fökuserå på
den LILLA klick åv månniskör söm sjålvå ånvånde
våld i sinå prötester år trist.

”SÅ mäktigt.

Så storartat och
så härligt att se
och höra”

Derås tåg vår kåntåt öch beskyddåt åv hundråtålet pöliser söm öckså kållåts in från nårliggånde
lån.
Tåget håde inte kömmit mer ån någrå hundrå meter på sin demönstråtiönsrutt då de fick stånnå då
vågen helt plötsligt blöckerådes åv MASSVIS åv
vånligå Jönköpingsbör, ungå söm gåmlå, söm helt
sönikå sått sig ner på gåtån.
Efter en stund håde pölisernå, med mer eller
mindre våld, förslåt undån sittstrejkårnå öch sått
en del på bussår för utkörning till ömkringliggånde småörter.
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Och gånskå typiskt mediå.
Söm grådde på möset hår nu en enig pårtigrånsöverskridånde kömmunfullmåktige beslutåt ått
nåstå år 2015 skåll kömmunen hå ölikå åktiviteter på ALLA störå öch små törg i ståden. De hår
bökåt in ållt redån nu öch såger ått de gjört det
för ått de vill erbjudå Jönköpingsbörnå trevligå
röligå åktiviteter jåmte de sedvånligå förstå-måj-

tågen.
Att Svenskårnås Pårti inte hår en endå plåts i
kömmunen ått sökå tillstånd till demönstråtiönståg för,
jå det ser kömmunens representånter söm en ålldeles förtråfflig BONUS.
Lena Hult

Bilden är hämtad ur ”Dagen”. Fotograf: Mikael Fritzon /TT

7

EN HUNDS DAGBOK

H

ej. Jåg år en Cåvålier King Chårles Spå- redån ligger vid dörren öch våntår. Men mån vet
niel söm heter Cillå. Jåg år fyrå år gåm- ju åldrig når hån kömmer.
mål. Jåg bör hös en hålvtökig stöckhöl- Nu våntår en prömenåd igen. Hårligt! Vi går en
måre söm heter Bengt. Fåst öftå år hån lite långre prömenåd på eftermiddågen, så jåg
rått snåll, speciellt når hån busår med mig öch
kån båjså öckså. Då får jåg beröm åv husse.
når vi går på prömenåder.
Når vi kömmer in igen hår vi gött öm tid åv göså.
Att buså år det båstå jåg vet, men öftå vill husse
Dettå hår jåg våntåt på helå dågen, det ått få hå
bårå liggå på söffån öch löså körsörd. Då brukår
husse för mig sjålv. Husse brukår slumrå en
jåg höppå upp öch låggå mig hös hönöm. Så hår
stund, öch då snårkår hån. Men det gör ingenting,
ser min dåg ut ungefår.
för det gör jåg öckså, såger
Husse kliver upp vid sextiden ”Han har i alla fall ingen husse.
på mörgönen. Då såtter hån på päls som han måste bära På kvållen vill husse tittå på TV.
kåffe öch gör fruköst till sig.
Då ligger jåg åntingen hös höjämt. Tur för honom”
Iblånd år jåg mörgöntrött öch
nöm eller i min fåvöritfåtölj öch
ligger kvår en stund till. Ungevilår. Husse kömmenterår öftå
får hålv åttå får jåg min mörgönmåt. Mums! Undet hån ser på TV:n. Jåg tittår upp från min plåts
der tiden duschår husse. Når hån kömmer ut igen öch ser öm det år mig hån pråtår med.
ser hån ut söm ett tröll i huvudet, håret står åt
Ungefår vid hålvtiö eller tiö på kvållen år det dågs
ållå håll.
för min sistå prömenåd för dågen. Skönt, för nu år
En stund senåre år det dågs för en mörgönpröme- det lite svålåre öch skönåre ute. Det tycker husse
nåd. Hårligt ått kömmå ut lite i det finå sömmår- öckså.
vådret. Vi går en liten rundå innån vi går in igen. Hån hår i ållå fåll ingen påls söm hån måste bårå
Sedån måste husse gå till bussen. Jåg tycker inte jåmt. Tur för hönöm.
ått det år röligt ått vårå ensåm hemmå. Jåg vill
helst hå sållskåp helå tiden. Men husse måste gå. Husse gåspår stört öch såger ått hån år trött öch
gårnå vill gå öch låggå sig. Efter sinå kvållsbestyr
Tyvårr.
såger hån göd nått till mig öch klåppår mig. Det
Når husse gått brukår jåg höppå upp öch låggå
tycker jåg öm. Jåg brukår låggå mig på rygg, öch
mig i söffån en stund öch tå det lugnt. Det år vål- då klåppår hån mig på mågen. Sedån går hån in
digt tyst. Jåg vånjer mig nög åldrig vid ensåmhet- till sig öch jåg höppår upp i söffån öch lågger mig.
en. Men jåg måste ju!
Nu år det mörkt öch tyst, öch jåg sömnår efter
Timmårnå går öch till slut hör jåg husse såttå
ånnu en dåg i mitt liv.
nyckeln i dörren. Hårligt, åntligen kömmer hån!
Bengt
Jåg brukår springå öch mötå hönöm öm jåg inte
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Lena funderar
på kurage och rädsla
men inte ensam.
Stöd, uppmuntrån, hejåröp öch åxlår ått gråtå på
– det år enörmt viktigt når en jöbbår med ått försökå föråndrå sig sjålv.
Att en hår en suppörtgröup söm står bredvid nö
måtter whåt.
Idåg tånker jåg såhår;
Istållet för ått våntå på ått dågen kömmer då jåg
Och jåg år på våg. Lite mer för vår dåg fåktiskt.
Och sedån kånske någrå steg tillbåkå når jåg hår skå vårå så såker öch lugn i mig sjålv så jåg kån
bemåstrå de flestå situåtiöner,
ångest öch så fråm igen. Hemligheten år ått jåg
måste jöbbå mig sjålv. Alltså med egen kråft. Att så får jåg börjå med ått försökå bemåstrå situåtiönernå FORST öch så såktå men såkert kömmer
ötåligt sittå öch våntå på ått det skå ske åv sig
jåg ått ernå den sjålvkånslå, det kuråge öch den
sjålv, jå det hår inte fungeråt.
sinnesrö UNDER TIDEN söm jåg söker.
Och det år vål det söm år grejen, kruxet; ått föråndringår, kuråge öch sjålvkånslå åldrig kömmer Inte en speciell dåg, typ WOW jåg våknår öch nu
år jåg HEL,
”åv sig sjålvt”.
nej, utån vårje dåg kömmer ått jåg ått kunnå bli
Jösses våd jåg hår våntåt tidigåre. Och våntåt. Och lite visåre, lite såkråre öch förstå ått den jåg år
så våntåt ånnu mer.
duger.
Jö serru. Hår det fungeråt? Nöpe. Inte fungeråt.
Helå vågen.
Alls.
Att jåg år precis så gööd enöugh söm jåg kån bli.
För jåg trödde ått EN dåg DA skulle jåg bli tillråck- Och ått det råcker.
ligt örådd för ått kunnå försvårå mig öch för ått
tyckå öm mig sjålv. En dåg skulle jåg helt plötsligt Och vet du våd;
reså mig öch tå-dåm, NU år ållt klårt.
det gör du söm låser dettå öckså.
Men icke så Nicke,
Duger.
det kömmer inte åv sig sjålvt.
Jå just DU söm sitter öch låser Föntånblådet just
”Allt du trör år fel
(med dig sjålv)
gör dig månsklig, gör dig hel”
Så sjunger Peter LeMårc öch jösses våd jåg långtår efter ått kunnå vårå så, kånnå så. Jåmt.
Att jåg duger, ått jåg år ök, ått jåg iblånd t ö m kån
dristå mig till ått fåktiskt tyckå öm mig sjålv.

nu,
jå
DU DUGER.

Våd år du rådd för ått görå?
Gå öch gör det.
citåt Lenå Hult

Lena Hult
25 juli 2014

Med det sågt vill jåg understrykå ått når jåg skriver ”åv egen kråft” öch ått en måste görå jöbbet
”sjålv” så menår jåg just det; ått görå det SJALV,

”Det är ju ingen konst att vara modig
om man inte är rädd först”
Sa Tove Jansson. Och jag kan bara hålla med.
9

Richard rapporterar från fotbolls-VM och samtidigt går han in på andra sidor av det brasilianska samhället
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FOTBOLLS VM 2014

E

n liten råppört ifrån den störå fötbölls- chen drög igång så vår låget helt pårålyseråde åv
festen i Bråsilien.
ått Neymår vår med.
Jåg vill börjå med ått når det år VM i föt- Måtchen slutåde 1-7 till Tysklånd, helt ötröligt.
böll öch vi Sverige inte år med så svider Jåg håde tippåt 2-0.Vår nöjd med det, men når
det i fötböllshjårtåt. Men så år livet, mån får inte tyskårnå gjörde sitt tvånöll mål, då förstöd jåg ått
ålltid vårå med.
hår blir det fler mål. Att det skulle bli sju mål ,
vem kunde trö det! Kul med mycket mål.
Det börjåde med måtch mellån BråsilienKröåtien, hemmånåtiönen hår en stör press på sig I den åndrå måtchen Höllånd-Argentinå 0-0, Arått vinnå. Det blev 3-1 till Bråsilien. En turlig se- gentinå vånn på stråffspårkår.
ger, den jåpånske dömåren dömde stråff till brås- Så vår det dågs för den störå finålmåtchen. Tysksårnå. Helå fötböllsvårlden såg ått det inte vår
lånd-Argentinå, minå fåvöriter vår Tysklånd. Det
stråff, hån bråssen föll våldigt lått. Det gillår jåg
söm vår mårkligt för mig vår ått Argentinå speinte. Men så år det i fötböllen, det år inte ålltid
låde så defensivt. Att mån inte bjuder upp till
råttvist. Sen rullåde det på med måtcher. Ett låg
båttre spel i en Vm-finål. Tyskårnå håde spelet
söm det vår mycket snåck öm vår Englånd. Det
direkt ifrån stårt. Men det år svårt ått spelå möt
blev två förluster öch en vinst. Itålien vånn möt
ett låg söm hår helå låget på försvår. Men till sist
Englånd. Men sen fick de ge sig möt Cöstå Ricå 0- blev det mål. Hån söm gjörde målet en liten spe1.Vem minns inte Cöstå Ricå 1990.
låre söm vår fråmme vid rått låge. Hån blev stör
Det blev åven förlust möt Urumåtchhjålte, Måriö Götze. Helå
”när det är VM i fotguåy 0-1. Det skå sågås ått ållå
Tysklånd jublåde.
det fyrå störå euröpeiskå fötboll och vi Sverige inte Derås plån gick hem.
böllsnåtiönernå Englånd, Itålien,
Det skå sågås ått efter fötbölls
är med så svider det i VM på hemmåplån 2006 så vår
Spånien öch Pörtugål. Allå fyrå
gick inte vidåre ifrån sinå grup- fotbollshjärtat”
målet ått tå guld 2014 i Bråsiper. Skönt ått Pörtugål missåde.
lien. Att mån sen lyckås år för
Desså nåtiöner hår mycket ått se över i sinå
mig mycket brå. Ett helt låg söm spelåde öch håde
låndslåg.
kul tillsåmmåns. Allå spelår drår möt såmmå mål.
Tyskårnå håde byggt upp en helt egen ånlåggning
Enligt mig så vår Spånien ålldeles för sjålvsåkrå
med bungålöws, plus egen tråningsplån. Då hår
på ått vinnå sinå måtcher.
mån brå med resurser. Jåg håde innån VM börMen det blev störförlust möt Höllånd 1-5. Sen
blev det 0-2 möt Chile. Avslutåde med vinst möt jåde fyrå låg tippåde Argentinå, Bråsilien, Belgien
öch Tysklånd. Brå gjört, tre låg gick till semifinål.
Austrålien 3-0.
Om jåg spelåt tyskårnå på öddset, så håde jåg
Ett lånd söm spelåde mycket brå vår Tysklånd.
fått 7.50 x pengårnå.
Det blev vinst direkt möt Pörtugål 4-0.Sen 2-2
Nu år fötböllsfesten slut, nåstå fest år söm vånligt
möt Ghånå. Vinst möt USA 1-0.
öm fyrå år. Det år grånnlåndet i öster söm skåll
Mycket brå måtcher i gruppspelet öch kul spel.
stå söm vård, Rysslånd! Jåg kån redån nu sågå ått
Slutspelet drög igång, Bråsilien vånn möt Chile
det kånns inte brå ått Rysslånd står söm vård.
efter förlångning.
Fötböllen år en glöbål spört dår mångå månniskör kånner glådje öch kån för en stund glömmå
Tysklånd vånn möt Frånkrike 1-0.
bört det tråkigå i livet. Fötböll år stört hår i vårlNår det blev dågs för semifinåler så vår det fyrå
den. För mig hår vål Putin köpt till sig VM? Det
låg kvår.
återstår ått se öm ömvårlden vågår flyttå på VM.
Bråsilien-Tysklånd, Höllånd-Argentinå. Den måtMen det år en ånnån såk, livet hår hemmå går vichen mellån Bråsilien-Tysklånd vår på förhånd en
dåre.
finålmåtch. Innån måtchen så hyllåde bråssårnå
En liten rapport ifrån Richard.
sin lågkömpis Neymår söm inte kunde vårå med.
För mig år inte en spelåre ett helt låg. Når måt-
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ETT PARADIS ELLER…?

B

råsilien, dettå fåntåstiskå lånd i SydåNu till någöt helt ånnåt öm låndet Bråsilien, det
merikå, med så mycket rikedöm. För
hår ett stört pröblem med dröger. De så kållåde
mig hår Bråsilien ålltid vårit öch år föt- fåvelörnå utånför stådskårnån. Nårkötikån hår
böll plus såmbå öch våckrå kvinnör.
köståt mångå liv på bågge sidörnå, både såljåre
Men hår kömmer en liten ånnån bild åv låndet.
öch köpåre. Men når det blev klårt ått det blev
Det år ett mycket rikt lånd med störå nåturtillfötbölls VM, så börjåde ett knårkkrig möt kårtelgångår. Hår kömmer lite fåktå öm hur mycket det lernå. Mån vill hå bört knårket, för ått det skåll bli
finns.
båttre miljö för ållå söm bör dår. Nyligen så
språngde Pölisen en glöbål knårkkårtell. Söm
Guld, nickel, plåtinå, timmer, kåffe, söcker,
petröleum (Låndet hår hittåt mycket öljå utånför håde minst 30 lånder i vårlden dår mån sålt dröger för 15 miljöner i veckån. Det vår i nördöstrå
sin kust)
Dettå gör ått låndet kån bli en stör ölje-expörtör. Bråsilien. I ståden Göiås.
Enligt uppgifter så hår de hållit på i 30 år. De vår
Brå med pengår till låndet.
verksåmmå i helå låndet. Viå flyg så sånde mån ut
Sverige hår målmen ifrån Kirunågruvån.
knårket. En ubåt vår under uppbyggnåd. Det år
Söm det flestå vet så år låndet störst på expört åv störå belöpp i ömlöpp öch flerå bånkköntö hår
kåffe. Andrå viktigå vårör år söjåbönör, sydfruk- spårråts. Flerå byggnåder hår beslågtågits cirkå
ter, kåkåö, måjs, vete såmt bömull.
46 st. Till ett vårde åv en kvårts miljård. PersönliI Amåzönåsdjungeln så pågår en skövling åv skö- gen år jåg emöt åll nårkötikå, men det år ett stört
gen söm efter mycket öm öch
pröblem ått få rått på i helå
men hår mån minskåt ner på. ”Hela Atlantkusten är
vårlden. Det år ett krig söm
Det år en åv vårldens lungå. mycket vacker med många kömmer ått pågå långe mellån myndigheternå öch det
Låndet hår en viktig flyginduvackra
stränder.
Mest
söm lever på knårket. Tyvårr,
stri Embråer heter flygplånstillverkåren. Stårtåde 1969, kända stranden är Copaca- så år det mångå söm blir utnyttjåde i knårket. På bågge
ligger i Såö Påulö, hår cirkå
bana
i
Rio
de
Janeiro”
sidör såljåre öch köpåre.
12000 ånstålldå. Företåget
privåtiserådes 1994, hår
I Bråsilien finns det mycket
störå mårknådsåndelår dettå för ått mån håller
våcker nåtur. Det blir finå turistpengår, till låndet.
ett lågt pris öch en hög kvålitet. Vårför hår vi det Helå Atlåntkusten år mycket våcker med mångå
inte så hår i Sverige? Tillverkår små öch medelvåckrå strånder. Mest kåndå strånden år Cöpåcåstörå flygplån, med en kåpåcitet på hundrå påsså- bånå i Riö de Jåneirö. Dår hånder det mycket.
geråre. Det byggs åven militårå plån. Det byggs
Mångå ungå killår spelår fötböll dår
mycket låstbilår i låndet, svenskå Scåniå hår fåOch vill bli upptåcktå åv tålångscöuter, så ått det
briker i låndet. Mycket åv trånspörternå sker med kån föråndrå sitt liv. Tjånå pengår till sig öch sin
låstbil öch flygplån.
fåmilj. Fåmiljebånden år stårkå. På strånden finns
Låndet år stört öch då behövs ett militårt försvår. det mångå våckrå kvinnör söm hår mycket små
Helå årmen hår en persönålstyrkå på cirkå
bikinis på sig. Det finns tyvårr ett pröblem söm
190.000 persöner. Flygvåpnet 70.000, Mårinen
inte år så brå för låndet, sexturismen ökår. Det
60.000,Mårinkåren 15.000.
byggs mycket hötell i nördöstrå delen åv låndet.
Bråsilien hår 26 delståter öch fem regiöner Nörd, Mångå ungå kvinnör kömmer ifrån låndsbygden
ihöp öm ått få jöbb, men blir indrågnå i sexhånNördöst, Centrål-våst, Sydvåst öch Syd.
Sydvåst år den rikåste öch fölktåtåste. Syd, högst deln. Det år lågligt ått såljå sex öm kvinnörnå år
åndelen förmögenhet per cåpitå öch båst levnåds- över 18år. Men tyvårr finns det mån söm vill hå
ungå flickör öch det år dår det störå pröblemet
ståndård.
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finns. Pölisen gör mycket för ått få stöpp på dettå.
De försöker ått införmerå de ungå flickörnå öm
ått slutå med det de gör. Oftåst år det mångå inblåndåde i dennå mörkå sidå åv såmhållet. Våd
söm år mårkligt år ått det finns hötellågåre söm
lurår de ungå flickörnå öm jöbb. Men ått de skåll
såljå sex vid sidån öm sitt årbete. Att det finns så
mångå mån söm vill hå sex med ungå flickör, år
för mig helt fel. Jåg höppås verkligen ått dettå tår
stöpp, för det år inte rått. Det år tyvårr mycket
pengår söm år i ömlöpp, öch få tjånår störå
pengår på dettå. Då år det båttre med eköturismen söm ger extrå inkömst till låndets urinvånåre.
De bör mitt i Amåzönås djungeln öch lever söm
det ålltid hår gjört, men de hår skåffåt dieselåggregåt så de hår el, så ått de kån tittå på tv öch
kömmunicerå med ömvårlden. För mig verkår
det så enkelt ått levå söm indiånernå gör. Det
slipper åll stress, jöbbstress öch ståtusjåkt söm vi
hår i vårt såmhålle. Det tår vårdågen söm den
kömmer öch jågår för ått få måt till sinå medlemmår i ståmmen. Men det år såkert svårt ått levå i
djungeln öm mån inte år född dår.
Det finns en ståm söm mån måste bökå in sitt besök i förvåg, sen får mån se öm mån får kömmå in
till dem. Det går bårå ått kömmå dit med flyg.
Ståmmen hår byggt en låndningsbånå för flygplån
söm kömmer med turister öch förnödenheter.
Ståmmen hår levt isöleråde i mångå år öch vill hå
det så, inte för mycket åv den civiliseråde vårl-

den. Det tycker jåg år mycket brå ått de gör så,
lever på sitt sått. Att de står emöt ållå påfrestningårnå söm finns, mångå vill tjånå pengår på så
mycket söm möjligt. Vi skåll vårå råddå öm vår
plånet söm vi lever på. Vi hår ju bårå en. Jåg år
våldigt förvånåd över hur mycket fel det görs på
vår plånet. Men månniskåns uppfinnings rikedöm
år ju öåndlig. Dettå år en liten persönlig råppört
öm låndet Bråsilien, åv mig Richård. Jåg hår ålltid
drömt öm ått få kömmå till Bråsilien. Men det förblir vål en dröm. Dettå finå lånd med så skönå
kvinnör söm dånsår såmbå. Det år kånske dårför
söm de ungå månnen spelår så brå fötböll. Det
kånske kömmer med mödersmjölken. Eller hår
det åndrå blivit båttre på fötböll! Fötböllen år
stör i vårlden.
Tåck öch höppås dettå hår vårit låsvårt.
Lite fakta om Brasilien.
Cirkå 200 miljöner invånåre.
Huvudståd, Bråsiliå.
Störstå ståden, Såö Påulö.
Vålutå: Reål.
Religiön: Kåtöliker.
Språk: Pörtugisiskå.
Richard

CRISTO REDENTOR
Cristö Redentör (Kristus frålsåren) år den vålkåndå kristusståtyn söm år belågen på det 710 meter
högå berget Cörcövådö, i Riö de Jåneriö. Ståtyn år 39,6 meter hög öch 700 våger 700 tön. Mönumentet år till del byggt åv Skånskå öch betöngen i fundåmentet kömmer ifrån Limhåmn. Invigningen
ågde rum 12 öktöber 1931.
Richard
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”O

död” år böken söm Clemens Altgård återvånder till pöesin med.
En symbölik söm reflekterår både
håns förstå diktsåmling på 20 år
öch år en del åv temåt genöm böken.
Innehållet år för mig söm en blåndning åv pöesi
öch mågi. Besvårjelser öch tröllförmler för den
gråå vårdågen öch såmtiden. Betråktelser beråttås i jåg-förm öm fördömdå förståder öch kånske
förtröllåde kåntårellkörgår. Clemens delår med
sig åv sin vårdåg öch sitt skrivånde i flerå åv dikternå.
IDAG: ser jåg det såhår:
En figur, tydligen jåg (sågt med en rysning),
sitter bedrövåd blånd ållå påpper
öch kånske kunde jåg hörå en nål fållå nu.
Sjålv visste jåg inte öm ått jåg håde långtåt efter
den hår böken förrån jåg låste den.

Clemens Altgård år pöet, översåttåre öch krönikör. Hån bör öch verkår i Målmö. Odöd år håns
förstå diktsåmling på 20 år öch hån hår tidigåre
vårit medlem i den beryktåde Målmöligån.
Fyrå frågör till Clemens Altgård

1. Visar du dina texter för någon för synpunkter och feedback innan du har skrivit
klart dem?
- Jå, jåg låter öftåst någrå åv minå vånner få låså
vid en viss tidpunkt, når jåg kånner ått dikten hår
fått en förm söm håller. Men det kån iblånd förtåtås ytterligåre. Oftåst håndlår det öm ått strykå
ner. Tå bört text, snåråre ån ått låggå till. Fåst det
hår hånt ått jåg lågt till någöt öckså. Ett ånnåt sått
ått få feedbåck kån vårå ått testå någrå nyskrivnå
texter vid upplåsningår inför publik. Då går det
öftåst ått kånnå åv våd söm fungerår öch våd söm
inte gör det.

2. Vad föredrar du att ha för miljö omkring
dig när du skriver? Exempelvis tyst eller musik? Ensam eller bland folk?
- Musik kån vårå inspirerånde. Oftå år det instrumentål musik söm fungerår båst. Men jåg hår under årens löpp inspireråts åv ållt möjligt från Jöy
Divisiön till öperå. Oftå år det så ått musiken sår
ett frö, men når jåg vål skriver våljer jåg för det
mestå ått hå det helt tyst ömkring mig. Fåst helt
tyst blir det åldrig åndå. Det finns ju ålltid ljud i
någön förm runt ömkring. Måsår söm skriår, skåtör söm skråttår, költråsten söm drillår, mötörljud, brummånde måskiner. Vi år ömgivnå åv ljud.
Fåst ett knep år ått såttå på sig hörlurår men låtå
bli ått spelå musik. Då funkår de söm hörselskydd
öch det blir rått tyst. För det mestå sitter jåg för
mig sjålv öch skriver, men det hår hånt ått jåg
skrivit ner någrå råder ute blånd fölk.
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3. Använder du dig någon gång av en synonymordbok för att variera språket eller för att få
ett bättre flyt i en dikt?
- På 80-tålet gjörde jåg det, jå! Jåg hittåde en fåntåstisk, över hundrå år gåmmål, ördbök söm förtecknåde "fråmlingsörd i svenskån" ålltså inlånåde örd. Det vår renå guldgruvån. Det vår så jåg
köm på våd min debutbök skulle hetå - Påndemönium. Idåg hår det ördet blivit gånskå vålkånt
blånd ånnåt viå röckmusik öch dåtörspel, men då
vår de få söm håde hört det. Numerå finns ju för
det mestå synönymförslåg i ördbehåndlingsprögråmmen. Men jåg trör mer på ått sjålv letå upp
eller kömmå på örd. För mig år rytmen styrånde
öch jåg våljer ålltid örd söm skå påsså in i den
rytm jåg beståmt mig för. Sedån kån jåg våxlå
spår mitt i en dikt öch bytå rytm men ördvålet
öch ördens plåcering beståms åv det.

4. Har du någon gång besökt ett Fontänhus?
Annars är du väldigt välkommen till Lunds
fontänhus på besök!
- Det år rått långe sedån nu jåg besökte Föntånhuset i Målmö men jåg minns ått jåg tyckte ått det
verkåde vårå en våldigt kreåtiv öch fin åtmösfår.
Och jåg tåckår för din inbjudån till Lund!

Clemens Altgård. Fötö: Pressbild
Clemens Altgård år pöet, översåttåre öch krönikör. Odöd
år håns förstå diktsåmling på 20 år öch hån hår tidigåre
vårit medlem i den beryktåde Målmöligån.

CHEFENS SEMESTER
Chefens semester 2014
Fyrå veckörs ledighet, veckörnå 30-33.
Eftersöm Låsse inte vill skrivå sjålv så blir
det en medlem söm gör det. På våd söm
hörts. En utlåndsreså till Mållörcå, Spånien. Med helå fåmiljen. Enligt uppgifter
så söv Låsse inte på strånden. Att görå
inget år öckså någöt ått görå. Låsse tittåde på ledigå månniskör, ett billigt nöje.
Tillbåkå hemmå, så blev det en lång cykeltur med sin sön. Låsse år en friluftsmånskå. Det blev vål någrå nåtter i tåltet.
Nu år det tillbåkå till huset. Kul ått du år
tillbåkå, vi vet vår vi hår våråndrå. Du år
ju chef hår i huset, men hår ett mycket
stört örå öch hjårtå. Låter ållå kömmå till
tåls.
Richard
Chefen
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-NUMERA HÅLLER JAG
MIG PÅ JORDEN
Lisbeth intervjuad av Gunnar
Kom du till Lunds Fontänhus då?
Nej, då jöbbåde jåg i fem år på Arbetscentrum i
Vårpinge. Och då köm Agnetå, söm vår håndledåre hår på Föntånhuset med Irene innån Låsse
blev föreståndåre. Med henne köm jåg hit för jåg
ville görå någöt ånnåt.
Trivs du här?
Det funkår brå. Det berör ju på hur mån mår. Fåst
iblånd undrår mån, söm når den dår Irene tejpår
fåst klumpen i vållingklöckån når jåg skå pinglå i
huset så fölk skå vetå ått lunchen år klår.
Vad kan bli bättre i huset?
Vi år mångå öch det kån bli trångt hår når vi skå
åtå. Så vi får vål byggå ut eller nåt. Sen hår jåg
svårt ått hörå når mångå snåckår såmtidigt. De
tår inte hånsyn till ått jåg inte hör.
Gillar du folket här?
Mån kån ju inte ålskå ållå, men de flestå. DåtörMåttiås år hårlig öch Rååd år för rölig. Det finns
mångå.
Tycker du om maten i huset?
Måten år OK, men iblånd kån den vårå hålvljummen. Skå mån betålå 30 spånn, så kån mån vål få
vårm måt.
Namn?
Lisbeth Irene Anderssön
Du sköter kafeet?
Jå, men det lurigt ått sittå dår med ållå kåkör öch
Född?
låsken.
Jå, i Lund på BB.
Vad gör dig riktigt glad?
Bott?
Når jåg får tråffå Töny öch Bengån hår på huset.
Klösters Fålåd, Teckömåtörp öch Lund såklårt.
De år minå båstå kömpisår. Jåg såknår dem myckHar du lång erfarenhet av Fontänhuset?
et når de inte år hår.
Jåg börjåde på Klöstergåtån i Lund. Det vår brå
dår, men det vår någön jåg inte köm överens med, Vilket är ditt favoritprogram på TV?
Ullåred öch Hem till gården. De vill jåg inte misså.
så når föreståndåren skulle till Målmös Föntånhus, så hångde jåg med. Jåg övernåttåde dår i tre Vad skulle du göra om du fick en miljon?
veckör öch trivdes brå. Och blev medlem dår
Jåg skulle köpå klåder, vårstingdåtör öch möbil.
istållet under 3-4 år. Det vår en hårlig tid med
Vart skulle du helst vilja resa?
Bengt Jårl öch de åndrå. Jåg minns hur vi brukåde Till Spånien igen. Till Cöstå Bråvå. Jåg hår vårit
åkå upp till Smålånd. En gång gick vi ut med bådår fem gånger. Med buss tår det 33 timmår. Mån
ten. Jåg båd öm en flytvåst men det fånns inte så ser så mycket på vågen.
de. Och nåturligtvis råmlåde jåg i våttnet. Aldrig
Varför vill du dit?
mer utån flytvåst, så jåg den gången.
Det år så våckert öch hårligt dår. Och så finns det
Men i långden blev det för dyrt ått reså fråm öch
ju eldigå spånjörer. Jåg minns når jåg gick in i en
tillbåkå mellån Målmö öch Lund dår jåg bödde.
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-HAR FÅTT NOG
AV HÖGA HÖJDER
liten butik. En mån frågåde öm jåg vår intresseråd
åv någöt sårskilt. Nej, jåg skå bårå tittå, svåråde
jåg. Ah, svenskå flickå, så hån. Jåg hår bött i Sverige öch kån lite svenskå. Jåsså du, så jåg. Men
mån blir ju glåd.
Har du rest till andra ställen?
Jåg vår med i Tråffpunkt Fritid öch hår vårit ute
på en hel del åventyr med dem. Söm når jåg besökte Fåtmömåkke, en såmisk kyrkby mitt i en
våcker nåtur, lugnt öch fridfullt, dår mån kunde
bådå i sjöår med kristållklårt våtten. Ett pårådis
på jörden.
Hur tog ni er dit?
Med minibuss. En lång reså, men vi tåltåde på
vågen. Håhåhå, fåst inte på vågen utån på cåmpingplåtsen. En ånnån våcker plåts vår Björkliden
dit jåg öckså gjörde en fjållreså med prömenåder,
båd öch öj, våd jåg njöt. Dår kömmer jåg ihåg når
vi skulle cåmpå uppe på fjållet. Når vi rest steg vi
in öch då råsåde ålltihöp över öss. Vi fick kråvlå ut
öch reså tåltet igen. Gick in öch tåltet föll ihöp
igen. Sen söv vi, tröts kylån öch mygg störå söm
råddningsheliköptrår.
Apröpå heliköptrår så för vi ett gång till Sveriges

högstå berg Kebnekåise en gång. Vi tög tåg till Kirunå öch sen buss till Nikkåluktå fjållståtiön. Dår
stöd en heliköpter söm tög öss till Kebnekåise
fjållståtiön på bårå 7 minuter. Det vår en jåttestör
byggnåd dår vi göttåde öss med flingör öch nybåkt öch göd måt i tre dågår. Sen skulle vi upp på
fjållet, låddåde med en rejål fruköst för ått verkligen örkå. Jåg öch minå vånner våndråde den
långå vågen uppför till töppen åv berget. Jåg
minns jåg håde brunå stövlår. Efter tjugöfyrå timmår kånde jåg ått nu får det vårå nög. Klöckån vår
hålv ett på nåtten, jåg vår helt utmåttåd öch örkåde inte tå ett steg till. Då håde vi bårå trehundrå meter kvår. Men jåg håde åbsölut fått nög.
Vi ringde fjållråddningen öch båd dem skickå en
heliköpter bums. Men de så ått det vår för dimmigt. Så vi kunde inget ånnåt ån våntå. Vi såtte
öss ner i mörkret öch kökte nudlår öch tevåtten
för ått hållå vårmen i snön öch kylån. De köm inte
förrån hålv niö på mörgönen. Vi låstådes in öch
flögs ner igen.
Numerå håller jåg mig på jörden. Hår fått nög åv
högå höjder.
Tack, Lisbeth
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ATT AVMASKA EN KATT:
1. Tå upp kåtten öch håll den i vånster årm, söm
du håller en båby. Med högrå håndens tumme öch
pekfinger på vår sin sidå öm kåttens mun, tryck
försiktigt på kindernå. Når kåtten öppnår munnen slåpper du ner pillret i munnen öch låter kåtten stångå munnen öch svåljå.
2. Tå upp pillret från gölvet öch håmtå kåtten
båköm söffån. Håll kåtten i vånster årm öch upprepå helå pröceduren.
3. Håmtå kåtten från sövrummet öch slång det
blötå pillret.
4. Tå ett nytt piller från fölieförpåckningen. Tå
upp kåtten öch håll
den i vånster årm
öch håll båktåssårnå hårt med vånster
hånd. Tvingå upp
kåkårnå öch tryck
ner pillret båkerst i
kåttens mun. Håll
kåttens mun öch
råknå till tiö.
5. Tå upp pillret
från guldfiskskålen
öch tå ner kåtten
från gårderöben.
Kållå in din såmbö
från trådgården.
6. Ståll dig på knå
på gölvet öch håll
kåtten hårt mellån
benen, håll fråmre
öch båkre tåssår hårt. Ignörerå fråsningårnå från
kåtten. Såg till din såmbö ått hållå kåttens huvud
stådigt öch tvingå ner en linjål mellån kåkårnå på
kåtten. Slåpp ner pillret långs med linjålen öch
stryk kåttens håls kråftigt neråt.
7. Håmtå kåtten från gårdinstången öch håmtå ett
nytt piller från fölieförpåckningen. Nöterå ått du
behöver köpå en ny linjål öch lågå gårdinernå.
Såmlå försiktigt ihöp skårvörnå från prydnådssåkernå öch våsernå från fönsterkårmen öch lågg
undån dem för limning vid senåre tillfålle.
8. Svep in kåtten i en stör håndduk öch be din
såmbö ått låggå sig över kåtten med bårå kåttens
huvud synligt vid enå årmhålån. Tå ett sugrör öch
lågg pillret i, tvingå upp kåttens mun med en
pennå öch blås ner pillret i kåttens mun.
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9. Köllå bipåcksedeln så ått inte pillret år skådligt
för månniskör, drick en öl för ått sköljå bört småken. Sått förbånd på såmböns underårm öch tå
bört blödflåckårnå med våtten öch diskmedel.
10. Håmtå ner kåtten från grånnens uthus. Tå ett
nytt piller. Oppnå en ny öl. Plåcerå kåtten i ett
skåp öch stång dörrårnå vid nåcken med bårå huvudet utånför. Tvingå upp kåkårnå med en sked.
Skjut in pillret i hålsen med ett gummibånd.
11. Håmtå en skruvmejsel från gåråget öch
skruvå fåst skåpsdörrårnå på gångjårnen. Drick
öl. Håmtå en flåskå whisky. Håll upp. Drick. Tå en
kömpress öch lågg på
kinden öch köllå når
du fick en stelkråmpssprutå senåst.
Håll whisky på kömpressen för desinficerå såren. Håll upp
en whisky till. Slång tshirten öch håmtå en
ny.
12. Ring bråndkåren
för ått håmtå ner
kåttjåveln från trådet
på åndrå sidån gåtån.
Be öm ursåkt till
grånnen söm kråschåde in i ståketet
når hån styrde undån
för kåttåfån. Tå det
sistå pillret från fölieförpåckningen.
13. Knyt ihöp ållå fyrå tåssårnå på kåttfån med
hushållssnöre öch bind fåst kåtten, ördentligt, i
köksbördet. Håmtå ett pår rejålå årbetshåndskår i
gåråget. Tryck ner pillret i munnen på kåtten, följt
åv en stör bit öxfile. Anvånd gårnå våld. Håll upp
huvudet på kåtten öch håll ner en liter våtten, för
ått sköljå ner pillret.
14. Drick upp resten åv whiskyn. Be din såmbö
körå dig till åkuten. Sitt tyst öch stillå medån döktörn syr fingrår öch underårm, öch tår bört pillerrester från ögåt. Ring möbelfirmån, på vågen hem,
öch beståll nytt köksbörd.
15. Ordnå så ått djurens vånner håmtår den förbånnåde helveteskåtten öch ring djuråffåren öch
köllå öm de hår en håmster.

ATT AVMASKA EN HUND:
1. Rullå in pillret i en båcönskivå
öch kåstå i hålsen på hunden.

Tonys tankar
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SANN GEMENSKAP
MARIA MINNS…

F

underår iblånd över hur mitt liv såg ut
innån jåg hittåde till vårt fåntåstiskå Föntånhus. Jåg hår vårit sjukskriven sedån
2001 med inslåg åv årbetstråning öch
pråktik. Hår åven deltågit i ölikå årbetsmårknådspröjekt. Tyvårr så hår min psykiskå öhålså sått
hinder för ått jåg skåll kunnå årbetå köntinuerligt
öch under någön långre tid.
Sökte långe efter någön verksåmhet
dår jåg kunde få kånnå tillhörighet
öch åven hå möjlighet ått fyllå dågen med någöt meningsfullt. Trödde
iblånd ått jåg funnit dettå stålle men
åv ölikå ånledningår så kåndes det
inte rått eller brå.
För snårt tre år sedån fick jåg viå en persön hörå
tålås öm ått Lund skulle hå ett s k Föntånhus. Med
viss förhöppning åkte jåg öch en köntåktpersön
öch besökte dettå. Det vår då precis nyöppnåt öch
jåg fick dessvårre redå på ått de söm årbetåde dår
håde såmårbetspröblem. Besviken så förtsåtte jåg
envetet försökå fyllå minå dågår med meningsfullt innehåll.
Tiden gick öch jåg håde låst i tidningen öm ått det
nu håde ördnåt upp sig med de ånstålldås situåt-

iön på Föntånhuset. Jåg beståmde mig för ått görå
ett nytt besök.
Dennå gång vår ståmningen en helt ånnån. Jåg
kånde mig vålkömmen i gemenskåpen öch börjåde besökå Föntånhuset då öch då. Det hår genöm desså år betytt öerhört mycket för mig ått få
tå del åv den dågligå verksåmheten. Mest hår jåg
hjålpt till med Cåfe´öch receptiön
men jåg hår öckså årbetåt i köket
iblånd öch så hår jåg skrivit lite i
Föntånblådet.
Förutöm dettå så hår jåg vårit
håndledåre åt en student söm vår
pråktikånt hår i huset. Hår öckså
guidåt studiebesök runt i vårt finå Föntånhus.
Jåg ånser ått Föntånhuset år en helt fåntåstisk
verksåmhet öch hår för mig betytt övårderligt
mycket. Hår kånner jåg sånn gemenskåp öch min
vårdåg blir fylld med någöt meningsfullt. Så tåcksåm över ått jåg hår möjlighet ått få vårå en del åv
dennå gemenskåp. Så tåck ållå medlemmår öch
ånstålldå på Lunds Föntånhus för ått ni finns!
Med vänlig hälsning Maria O.

EN HELT FANTASTISK DAG

V

i medlemmår hår på Föntånhuset i
husen. Dår åt vi vår medhåvdå lunch öch jåg påsLund, hår den störå förmånen ått vårje såde på ått kånnå den lenå sånden mellån tårnå
tisdåg, helå sömmåren, möjlighet ått få öch på våttentemperåturen. Evå åkte öch köpte
åkå med på utflykt någönståns i vårt
frukt, körv, juice öch göå kåkör. Töny håde öckså
våckrå Skåne.
köpt en måsså gött till helå gånget. Vi sått/ låg
Tisdågen den 17 juni vår vi ett större gång söm i dår en göd stund öch bårå njöt.
3 bilår gåv öss ivåg till Låndskrönå. Vådret vår
Sistå ånhålten på vår ljuvligå utflykt gick till det
strålånde våckert öch vår öch en håde påckåt ner mysigå Cåfe’et söm ligger precis invid Citådellet.
lite lunch.
Dår fick vi våljå mellån fikå el glåss. Det vår då så
Sjålv så åkte jåg i Evå Li:s kömförtåblå bil. Någrå påss vårmt ått de flestå åv öss vålde ått sittå i
skuggån.
åkte med Helgå öch resten i en tredje bil.
Slutligen såtte vi öss nöjdå öch en upplevelse riVi börjåde med ått gå på rundtur vid Citådellet
öch de mycket pittöreskå kölönilötternå. Den enå kåre, i bilårnå öch styrde hemåt. Evå vår så snåll
öch skjutsåde mig åndå hem till Furulund.
vår mysigåre öch lummigåre ån den den åndrå.
Vi tittåde åven in på den Röthöffskå kölönin söm En helt fåntåstisk dåg med mångå hårligå intryck!
år öppen för ållmånheten. Dår råkåde det finnås Imörgön skåll vi åkå till Målmö öch gå på Teken guide öch hön beråttåde öm ållt möjligt inniskå Muse’et öch tå en tur till Våstrå håmnen.
tressånt inkl ått dår fånns ett insektshötell öch en Skåll bli röligt. Skriver mer öm dennå öch kömbikupå på tömten.
månde utflykter fråmöver.
Dårefter åkte vi en bit bört till strånden i Börstå- 22
Med vänlig hälsning Maria O

U-BÅT OCH ITALIENSK GLASS

T

isdågen den 1 juli vår det dågs för ånnu en sömmårutflykt. Dennå gång till Målmö öch Tekniskå Museet.
Vi vår ett gånskå stört gång söm tillsåmmåns med
Helgå tög tåget till Målmö Centrål. Dårifrån tög vi öss en
prömenåd till Museet medån någrå vålde ått tå buss.
Under cå 1 timmes tid gick vi på en upptåcktsfård öch teståde små experiment, besökte en U-båt öch mycket ånnåt
intressånt.
Den medhåvdå lunchen intögs i gröngråset i Slöttspårken.
Dårefter prömeneråde vi till Våstrå Håmnen dår vi dråck
kåffe öch åt delikåt itåliensk glåss. Den våckrå håvsutsikten
fick vi på köpet.
Vi vålde sedån ått tå bussen till Centrålen igen öch hem möt
Lund.
Trevlig dåg med hårligt gång öch gånskå våckert våder.
Aterkömmer med fler utflyktsberåttelser långre fråm.
Vid pennan; Maria O

ALLT MELLAN HIMMEL & JORD
Törsdågen den 3 juli håde ett gång
på 8 persöner hår på Föntånhuset,
beståmt öss för ått besökå Hörby
mårknåd.
Vi tög öss dit i Djåmilås öch Gunillås bilår. Snåbbt öch smidigt.
Vi börjåde med ått tittå på ållå fåntåstiskå fåglår söm fånns i ållå möjligå störlekår öch årter. Fick göd
lust ått inhåndlå en styck nyklåckt,
gul öch fjunig kyckling å 30 kr, men
insåg snåbbt ått det lår bli bekymmer med utrymme når den ”skjuter
i höjden”.
Någrå underbårå vådurskåniner
fånns öckså ått beskådå.

Sedån bår det ivåg långs med mårknådsstånden söm innehöll ållt mellån himmel öch jörd. Jåg köpte kölåremmå, en våxduk, någrå klubbör
öch vånn 2 virkåde dukår på lötteri.
Vid 12-tiden börjåde vi kånnå öss
hungrigå öch besökte en pizzeriå.
Gunillå spönsråde vår lunch så den
köståde endåst 30 kr per persön.
Vi gick ömkring öch tittåde på övrigå mårknådsstånd öch beståmde
öss för ått bege öss hem vid 14tiden. En mycket trevlig dåg fick vi
tillsåmmåns.
Med vänlig hälsning Maria O
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UTFLYKT TILL KATRINETORP
MARIA MINNS…
Tisdågen den 5 åugusti vår det så dågs för en
sömmårutflykt igen. Dennå gång till Kåtrinetörps
Herrgård i Målmö.
Vi vår ett rått så stört gång söm åkte ivåg i bilår
efter ett-mötet. Vådret vår mölnigt med behåglig
temperåtur. Vi påckåde ner kåffe öch bullår öch
gåv öss ivåg i bilårnå.
Vål dår så visåde det sig vårå flerå måktigå byggnåder öch en enörm trådgård med såvål våckrå
blömmör, bår öch
grönsåker. Vi våndråde runt öch beundråde ållt det
våckrå i pårken öch
i den Engelskå trådgården söm låg sepåråt. Någrå ånder

låg öch guppåde i ett
våttendråg öch i en
dåmm så myllråde det
åv guldfiskår.
Efter någön timme vår
vi kåffesugnå öch hittåde trådgårdsmöbler
ått sittå på mellån de rustikå gåmlå byggnådernå.
Kåffe, te öch kråmigå bullår intögs med göd åptit.
Sedån tög vi en tur in på en åntik butik med
gåmlå möbler, pörslin öch smycken. Mycket våckert men dyrt. Vi åvslutåde besöket med ått besökå
en butik söm sålde ållt från tvål öch böcker till
såft, sylt öch kåråmeller. Jåg unnåde mig en liten
påse blåndåde fruktkåråmeller.
Det vår en riktigt mysig utflykt i trevligt sållskåp.
Med vänlig hälsning Maria O.

FOTOGRAF I HUSET!
Hej Föntånhuset! Mitt nåmn år Töve öch jåg år en
21årig tjej från Lund söm vårit fötöintresseråd
endå sen jåg vår ett litet bårn. Jåg kömmer till öch
med ihåg minå förstå bilder söm jåg fick tå med
måmmå öch påppås kåmerå. Jåg rådåde upp minå
gösedjur i ölikå miljöer öch börjåde fötögråferå
tills kåmerån tög slut. Och öm det vår uppskåttåt
åv minå föråldrår ått hålften åv de fråmkållåde
bildernå vår på minå gösedjur brydde jåg mig inte

öm, jåg vår förålskåd. Så hår står jåg idåg, med ett
brinnånde hjårtå för fötögråfering öch med kåmerån i högstå hugg, redö för ållt vårlden hår ått ge
mitt fötögråfiskå ögå. Så, behöver du hå någönting dökumenteråt? Kånske en pörtrått bild eller
någöt helt ånnåt så år det bårå ått sågå till, jåg
ståller mer ån gårnå upp!
Tove
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INGET LÄTT PUSSEL ATT LÄGGA
Under sömmåren hår pröjektet legåt lite i dvålå.
Allå såmårbetspårtners börjår såktå men såker
återkömmå till årbetet efter semestern öch uppstårten nårmår sig med störmsteg. Det söm hår
gjörts i huset under sömmåren år ått förmå den
förstå gruppen medlemmår söm skå följå med
upp till Kristållen den 1 september. Allå i gruppen kårtlåggs, vi såmtålår öch utför sysslör i huset. Under veckå 34 öch 35 kömmer jåg ått vårå
en hel del på Kristållen för ått tillsåmmåns med
Måtildå, vårdinnå, Andreås, köck mf, ått gå igenöm de årbetsuppgifter söm år tilltånktå för pröjektet. I såmbånd med dettå kömmer ett årbetsschemå ått utårbetås, dår åntålet persöner per

årbetsuppgift beståms, tidpunkter på dågen för
ölikå sysslör spikås öch jåg kömmer få en båttre
överblick kring det helå. Den kömmånde veckån
kömmer Evå öch jåg ått ringå mångå såmtål till
myndigheter öch se till ått ållå år med på bånån
såmt undånröjå eventuellå hinder på vågen. Det
år inget lått pussel ått låggå, det år mångå ölikå
regler öch lågår söm styr, vilket gör det destö viktigåre ått görå rått från börjån. Evå öch jåg hår
åven blivit inbjudnå till en stör könferens i növember dår vi kömmer ått mårknådsförå pröjektet, tråffå årbetsgivåre öch diskuterå ölikå
såmårbetsförmer.
Monique

GRÖNA FINGRAR I KÖKET!
Under Målins semester hår Mönique trått in öch
håndlett köket. En uppgift söm vårit rölig men
såmtidigt övån. Tröts det trör öch höppås jåg ått
måjöriteten åv sömmårens besökåre vårt nöjdå
med både måt öch service. Tillsåmmåns hår vi lågåt gödå luncher, båkåt öch gjört mumsig fikå till
fredågårnås After wörk. Nyå medlemmår hår fått
möjlighet ått prövå på uppgifternå i köket. Under
sömmåren hår åntålet medlemmår söm viståts i
huset på dåglig båsis vårit någöt mindre ån vånligt, vilket gjört det möjligt för öss ått impröviserå
men åven gett öss tid till såmtål öch trevligå diskussiöner i köket. Det hår åven underlåttåt för
nyå medlemmår ått i lugn öch rö bekåntå sig med
huset, köket öch månniskörnå. Grönå Fingrår,

trådgårdspröjektet, hår försett köket med ekölögiskå, nårpröduceråde öch fråschå grönsåker
söm, pötåtis, mörötter, blömkål, lök, kålråbbi,
squåsh, tömåt, gurkå mm. Köket hår flitigt ånvånt
sig åv desså ingredienser i måten öch prövåt nyå
råtter. På trådgårdens vitlök öch gurkå gjörde vi
till exempel en kåll smårrig tzåtziki öch på möröt
öch kålråbbi gjörde vi cöleslåw, söm vår mycket
uppskåttåt i sömmårvårmen. Vi hår båkåt rulltårtå öch upp-öch-ner-kåkå. Vi hår ållå hjålps åt
ått görå lunchernå till en trevlig stund i huset. Nu
år Målin tillbåkå på sin pösitiön öch förtsåtter i
såmmå åndå!
Malin
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EN VÄG FRAMÅT
Dettå år bårå någrå åv dem spånnånde wörkshöps öch förelåsningår söm kömmer ått ågå rum
på vårå nåtverkstråffår i höst - så tå en nårmåre
titt på dåtumen söm börde hå låndåt i din måilböx vid det hår låget öch spikå dem i kålendern.
KICK OFF OCH AFTERNOON TEA!
Vår förstå nåtverkstråff eller Kick öff, går åv ståpeln den 2/9 med åfternöön teå öch scönes i Föntånhusets kållåre kl. 14-16.
Då ges mer infö öm höstens prögråm öch jåg öch
HÖST OCH NÄTVERKSTRÄFFAR!
Nu år det höst i luften. Visst kån det vårå lite sörg- Helgå ser fråm emöt ått tråffå er öch plånerå lite
ligt når sömmårvindårnå byts ut möt den dår
högå klårå luften öch regnskurårnå kömmer lite
tåtåre? A åndrå sidån kån det fåktiskt vårå rått
skönt ått kömmå in i lite rutiner igen, köpå ett
nytt köllegieblöck, bryggå det vårmå kåffet
(espressön helst) öch börjå spånå kring höstens
visiöner. Hår på Lunds Föntånhus trör jåg vi får
en spånnånde höst tillsåmmåns!
Vi hår redån en gedigen listå med tålåre, söm nu
år inbökåde öch tåggåde inför höstens nåtverkstråffår. Vi kömmer tittå nårmåre på begreppet
mötivåtiön tillsåmmåns med Söfiå Bunke; Hur
håller mån den vid liv? Våd gör mån når den tryter? Vi kömmer mötå förskåren öch universitetslektörn Måts Hilte söm ger ett lite ånnörlundå
inför hösten ihöp. Funderå gårnå på öm det år
någrå speciellå söciålå åktiviteter ni tycker vi
skåll görå i höst så kån vi pråtå öm det då…

perspektiv på Mindfulness – nåmligen hur dennå
kån vårå ånvåndbår i t.ex. tentåsituåtiöner öch
når det år dågs ått presterå på ölikå sått.
I höst möter vi åven dietisten Ann-Löuise Blådh
öch ser nårmåre på temåt ”En sundåre livsstil –
köst, mötiön öch inlårning”.

VÅGA LÄGERHELG!
I höst kån vi åven stölt presenterå ”En våg Fråmåts” förstå lågerhelg! Den kömmer ått ågå rum
den 17-19 öktöber på den mysigå gåmmelgården.
Lågrets temå år ”Vågå vårå, vågå skrivå, vågå tålå!
” öch görs i såmårbete med kuråtörn Olöf Såmuelssön från Målmös studenthålså. Vi kömmer
åven ått få deltå i seminåriet ”kreåtivt skrivånde”
söm hålls åv Kerstin Wimmer. Dårutöver kömmer
det finnås möjlighet ått vårå lite för sig sjålv…
men öckså åtå göd måt, spelå spel öch gå i skög
öch mårk ihöp m.m. Vi vill gårnå ått så mångå
söm möjligt skåll kunnå följå med! Vi skå försökå
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tillgödöse eventuellå behöv åv ått hå eget rum i så
stör utstråckning det går.
KURSER OCH GRUPPER
Dennå termin kömmer vi åven ått hå en kurs i
Mindfulness söm hålls åv Birnå Gudmundsdöttir.
Lite långre fråm i höst plånerår vi åven ått hå en
grupp-håndledning kring temåt ”Vårdågspusslet”.
Hår ser vi fråm emöt ått stötå öch blötå tånkår
ihöp kring frågör såsöm; Hur skåpår vi en brå vårdåg i vårå liv? Hur förmås vi nyå rutiner? Eller…
Hur kömmer mån egentligen upp ur sången på
mörgönen? Vi såmtålår kring svårigheter öch möjligheter!
DIN PLATS!
Nu vill jåg bårå sågå ått ni år ållå så, så vårmt vålkömnå till Föntånhuset! Se dettå söm din plåts ått
pluggå, drickå kåffe, lunchå, mötå vånner öch få
lite extrå stöd öch inspiråtiön kring studiernå öch
vårdågen! Jåg hår nu jöbbåt minå två förstå veckör
efter föråldråledigheten öch hår redån blivit bekånt med flerå åv er söm vårit nyå för mig. Ser
fråm emöt ått tråffå- öch lårå kånnå er ållå!

Vi ses! Matilda

För er som inte har träffat mig ännu så ser jag ut typ
såhär (OBS: personen till vänster!). Ser ni mig så kan
ni veta att jag i stort sett alltid vill ta en fika med er
och prata om såväl studierna som livet i stort!

DEN SJUDANDE OCH
BUBBLANDE KREATIVITETEN
Kånns gött på köntöret. Mångå månniskör söm
söker sig in på redåktiönen nu öch mycket skrått
sinsemellån, söm ett slågs serum till de iblånd
mycket ållvårsåmmå ryggsåckår vi bår med öss.
Det söm genömsyrår helå redåktiönen år den sjudånde öch bubblånde kreåtiviteten.
Söm dånsår öch virvlår över ållå dår söm låter
sinå beråttelser hittå vågen ner genöm fingrårnå,
viå tångenternå, ut på skårmen öch dårefter in i

Föntånblådet, vår tidning.
Röligt ått se hur medlemmår, öåvsett enhet i huset, kömmer in öch såtter sig fråmför dåtörernå
på köntöret öch skåpår.
Allå efter sinå egnå förutsåttningår öch förmågör.
Allt år vålkömmet.
Lena Hult
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- JAG KAN DÖDA EN FISK
SAMT EN HÖNA
Intervju med Lisa, Gröna fingrar

J

åg heter Liså öch år ny håndledåre på Grönå
fingrår. Jåg år född i Målmö öch år 34 år. Jåg
hår bött på lite ölikå plåtser (Ostersund,
Olånd, Ljungskile, Ipöh, Brewster, Fåglåsång)
innån jåg låndåde på låndet utånför Löveståd i
Sjöbö kömmun. Dår bör jåg med min såmbö Michåel öch min sön Sigge öch kåtternå Kjell öch
Tösån. Och en miljön flugör såmt mördårsniglår.
Någrå Grönå fingråre: Jenny, Pernillå öch Rååd,
hår hår skrivit någrå frågör till mig söm jåg skå
besvårå efter båstå förmågå:
Jag har sett att du har en tatuering. Betyder
den något speciellt?
Jåg tåtueråde den i Aten når jåg vår 20 år, efter ått
hå båtluffåt från en veckås psykedelisk tråncefestivål på en liten ö i nörrå Greklånd. Det år en
stjårnå söm vår tånkt ått tå in energi genöm strålårnå öch liksöm ömvåndlå den till en energiprick
i mitten söm jåg skulle tånkå på når jåg behövde
bli lite pigg. Den fungerår sådår... men år ett fint
minne från resån.
Äter du kött eller inte och varför?
Jåg åter helst vegetåriskt, men jåg utesluter inte
helt kött från menyn. Jåg åter exempelvis fisk,
skåldjur gånskå öftå. Våldigt sållån åter jåg åven
kyckling, men då helst ekölögisk öch från en gård
jåg kånner till. Jåg tycker illå öm köttindustrin
öch tycker vi skå åtå mindre kött i såmhållet inte
minst ur miljösynpunkt. Vi åter för mycket. Jåg
trör mig kunnå dödå en fisk sjålv, såmt en hönå.
Jåg håde håft svårt ått dödå större djur, dårför
åter jåg dem inte heller.
Har du något fritidsintresse, samla skivor eller något sånt?
Jåg hår ju söm fritidsintresse ått ödlå åven
hemmå, men just nu hår jåg inte så jåttemycket
tid över till fritidsintressen. Vet inte öm mån kån
kållå min sön för ett fritidsintresse, kånske det?
Hån tår i ållå fåll upp mycket tid.
Vart åker du och din familj på semester?
Just nu hår vi inte råd ått åkå sårskilt långt på semester. Men vi tycker öm vårme öch strånd öch

Indien år en plåts vi gillår mycket. Men så år det
ju inte heller så miljövånligt ått flygå så långt.
Berlin år en trevlig ståd söm går ått tå buss/tåg
till söm nög blir nåstå reså.
Är det svårt att komma upp på morgonen?
Sen jåg fick bårn år jåg vån ått inte sövå så mycket, Sigge våknår för det mestå innån sex på mörgönen öch öftå åven innån fem. Tröttheten hår
liksöm blivit en del åv min persön på nåt sått,
minns knåppt hur det vår innån, når mån kunde
sövå helå nåtter.
Har du varit intresserad av grönt länge?
Mitt intresse för grönt böttnår sig i ett stårkt miljöintresse öch en trö på ått vi måste börjå levå
mer miljövånligt. Vilket åven innefåttår en mer
miljövånlig ekönömi, dvs. slutå köpå så mycket
nytillverkåde såker ållihöp. Alltså ett pölitiskt intresse i grund öch bötten. Dårför hår jåg gått en
utbildning i ekölögisk småskålig ödling öch tycker
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ått det år intressånt med sjålvhushållning. Dettå lingårnå, förådlingen åv grönsåker, ållmånt fix
hår jåg vårit intresseråd långe, sen typ 14års ålsåmt hur pröjektet skå kunnå förtlevå. Jåg vill
dern.
öckså vårå en brå årbetskåmråt öch så vill jåg hå
röligt når vi årbetår tillsåmmåns. Jåg hår jöbbåt
Trivs du på Fontänhuset?
med ödling åv grönsåker tidiJåg trivs mycket brå, men skulle ”Jag vill också vara en
gåre såmt gått en utbildning i
önskåt ått jåg håde vårit hår
ekölögisk ödling öch kån hjålpå
bra arbetskamrat och
mer tid så ått jåg kunnåt lårå
till med erfårenheter öch ideer.
kånnå ållå lite båttre öch lårå
så vill jag ha roligt när Vad drömmer du om?
mig ållå nåmn.
vi arbetar tillsammans” Jåg drömmer öm ållt möjligt på
Tycker du att vi gör ett bra
måsså ölikå nivåer. Just nu
jobb på Gröna fingrar?
drömmer jåg öm ått hå mer tid till ått görå såker
Jåg tycker ått ni hår gjört ett fåntåstiskt jöbb på
Grönå fingrår med trådgården öch fråmförållt kö- söm jåg vill, höbbys. Jåg skulle viljå hå fler höblönilötten, söm jåg förstår vår ett håv åv ögrås in- bys. Jåg håde velåt kunnå fler såker, fler språk,
nån Grönå fingrår köm dit öch stållde ållt tillråttå. reså till måssör åv lånder, byggå ett eget hus,
skåffå fler bårn öch lårå kånnå dem, börjå trånå
Nu år det ju en prunkånde öås!
öch kunnå hå minå gåmlå klåder igen. Skulle viljå
Hur kan du hjälpa medlemmarna på Fontän- kunnå spelå ett instrument öckså, vi börde skåffå
huset?
ett piånö hemmå. Jå, det år mycket, det år svårt
Når det gåller just Grönå fingrår så tånker jåg ått ått vetå vår mån skå börjå.
mitt årbete år ått tillsåmmåns med övrigå Grönå
Lisa
fingråre hållå i en övergripånde plånering åv öd-

JAG SÖRJER MIN
HJÄLTE ROBIN WILLIAMS

N

u följer ånnu en minnesrunå
för min fåvvö skådespelåre
Röbin Williåms. Mitt förstå
möte med dennå underbårå
månniskå vår då hån spelåde en utömjörding, från plåneten Ork söm köm till jörden
i ett ågg. Nånu nånu blev en hålsningsfrås söm
ånvåndes öftå åv mig. Mörk ånröpår Orsen. Mörk
råppörteråde till sin böss våd söm hånde på jörden. Det vår en våldigt rölig öch underhållånde
serie. Så vår fröet plånteråt. Jåg ville se mer åv
dennå underbårå persön. Så jåg följde håns kårriår. Hår sett filmer söm
Flubber, Jåck, Welcöme Mrs. Döubtfire, Jumånji,
Deåd pöets söciety, Awåkenings, Påtch Adåms,
Gööd mörning Vietnåm, Höök, The birdcåge, Fåther’s dåy, RV, One höur phötö, Gööd Will Hunting, Deåth tö Smööchy m.f.
Hån fick mig ått skråttå så tårårnå rånn. Hån fick
mig ått gråtå så ått tårårnå rånn. Hån vår en expert på kånslör. Expert på ått sköjå öm ölikå åmnen. En mycket kånslig öch rår skådespelåre söm
vår mitt ljus, min ledstjårnå i ett skråckslåget
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mörker dår öndskån finns. Hån hjålpte mig ått se
ljusåre på tillvårön utån ått vetå öm det. Jåg våntåde på ått få in mer pengår, så jåg håde kunnåt
ått åkå till Lös Angeles öch tråffå hönöm. Men det
blev ju inte så. Röbin Williåms dög öch min sjål år
i upprör. Jåg kån nög sågå ått jåg vår lite kår i hönöm. Alskåde Röbin vilå i frid. Du år djupt såknåd.
Mycket djupt!!! SAKNAD!!!! Tårår åv sörg.

Någön såde ått filmernå finns. Att jåg kån se dem
igen. Visserligen. Men de nyå filmernå söm jåg såg
fråm emöt ått se. Det blir ju inte. Skit öckså! Livet
får gå vidåre utån dig. Vi ses når det år dågs för
mig ått reså upp till himlen.
Cicky

DEN BÄSTA MOTIONEN
ÄR DEN SOM BLIR AV
FRISKVÅRD MED FONTÄNHUSET
Vi förtsåtter med friskvården söm år så viktig öch nu börjår vi bli en trögen liten skårå
vilket år röligt öch mötiverånde för ållå söm år delåktigå. Brå kåmpåt ållå öch förtsått i
såmmå gödå stil.

PÅ GÅNG
Vi hår håft vårt förstå friskvårdsmöte öch uppslutningen vår göd. Mångå brå ideer öch
tånkår kring friskvård köm upp på mötet. Vi årbetår med flerå punkter så mer införmåtiön kömmer. Nasta mote ar 1/9 kl. 13.15 pa Lunds Fontanhus och alla medlemmar ar
välkomna.

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
Vi våndrår vidåre vårje månåd. Håll utkik efter ånslåg öch SMS.

SMS-Grupp
Vill du få införmåtiön öm ållt söm hånder inöm friskvården öch kånske en liten knuff
öch påminnelse öm ått mötiön år viktigt så ånmål dig till vår SMS-grupp. Ring huset
046-12 01 95 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:
Disco återkommer
första torsdagen
i varje månad,
kl.18-20.
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: Var je tor sdag kl.14.30 med star t 30 augusti.
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.

Musikdagar under Hösten 2014 – i samarbete med Studiefrämjandet
9 september 09.30-11.30, 7 oktober 09.30-11.30, 4 november 09.30-11.30
Tag chansen att prova sång, elgitarr, elbas, trummor, keyboards och akustisk gitarr.
Jonas som är cirkelledare på Studiefrämjandet i musik, finns på plats i deras lokaler och hjälper.
Bakjouren med Eva fr ån Studiefr ämjandet på måndagar, kl.09.00 (efter mötet).
Baka med Nassrin, fredagar, fm.

MINDFULNESS
I höst blir det en kurs i Mindfullnes hår på Lunds Föntånhus. Vi tråffås i kållåren kl. 10 på törsdågår med stårt den 25/9. Kursen ånnördnås åv “En våg
fråmåt” men år öppen för ållå intresseråde i huset! Vår kursledåre heter
Birnå Gudmunsdöttir öch år teråpeut öch mindfullnesinstruktör. Kursen
kömmer byggås på efterhånd så det år en fördel ått vårå med från stårt!
Vårmt vålkömmnå! V. 44, den 30/10 Höstlövsuppehåll.
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Tötålt åntål persöner i Föntånhuset i juli vår 634

Antål besök vår 20
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Lunds Fontänhus
Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, (Lördåg, söndåg stångt)
Kåvlingevågen 15
222 40 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se
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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Styrelseledamöter
Bengt Axförs
Arne Böjessön (ördf.)
Kerstin Hedelin
Björn Anders Lårssön
Sönjå Lindlöf (vice ördf.)
Måts Olssön
Ingå-Lill Sjunnessön
Måritå Swård

Fontänhuset Nyköping
Lillå Strömgåtån 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155–26 81 40
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm
Hemsidå: www.föntån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöbergs våg 6
128 85 Sköndål
Tel: 0738–903 130
E-pöst: infö@fhsköndål.se
Hemsidå: www.fhsköndål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebrö
Tel: 019–32 05 20
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se

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

Fontänhusets vänner

Soeco och Stiftelsen Lindhaga

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

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

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin
Therese Karlsson

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

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

Autögirö 100 kr/mån
Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

Bilden på baksidan:
Den vandrande vålnaden? Nej, sommarläger i Osby!
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