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Nu befinner vi oss mitt i hösten.
Det är ju den tid den fege kallar vår eller vad man nu brukar säga.
Nu myser vi inne i vår förstklassiga redaktion. Här doftar det nybryggt kaffe och koncentrationen bryts ofta av skratt och kul
historier medan vi sätter ihop nya, viktiga tidningar. Redaktionens uppdrag är att skapa kommunikation i olika former. Tidningens uppdrag är att skildra verksamheten här i huset och jobba för
att få bort stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Den ska bjuda
in andra som skulle kunna trivas hos oss.
Vi ska också arbeta vidare med våra specialnummer, det tidigare
om bemötande i psykvården fick mycket uppmärksamhet, inte
minst tack vare att studenterna i En Väg Framåt spred dem till en
massa höga höns i Almedalen i somras. Här i Lund försöker vi
dela ut ett ex till var och en som arbetar med psykiska sjuka på
något sätt. Det är angeläget att lyfta fram det faktum att ett bra
mänskligt bemötande kan vara helt avgörande för en sjuk människas mående. Visst kan något piller vara bra ibland. Men det
mänskliga mötet innehåller kvaliteter som kan överträffa allt.
Trevlig läsning, vänner.
PS. Missa inte vår
nya, fina hemsida!
Där hittar du massor
av information om
oss och vår verksamhet. DS.

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

Den elfte september håde vi stör invigning åv den finå våndringsutstållningen söm vi hår gemensåm med övrigå föntånhus i Skåne. Plåtsen vår föåjen i Lunds kömmunhus Kristållen öch
eventet vår vålbesökt. Det bjöds på musik öch tål öch gött tilltugg. Vårå Grönå Fingrår visåde
upp lite åv ållt det gödå de pröducerår. Och vi smållde möbbningsörd öch fördömår så det
ekåde i kömmunhuset öch gåv störå svållvågör i Sydsvenskån dågen efter.
Till inbjudån gjörde Cicky den skönå teckningen övån.
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JAG BÄR SMÄRTAN.
VEM BÄR SKULDEN?
Det kan bli så fel
“Det spelar ingen roll vem som började! Det krävs två
för att bråka! Skaka nu hand, säg förlåt och var vänner!”
Dettå år mitt förstå minne åv en låråre söm stöppår
ett bråk, öch jåg år såker på ått ni kånner igen uttrycket. Grundlåggånde månskligå råttigheter ger en
månniskå rått ått försvårå sig möt ångrepp. Svensk
låg ger öss rått ått försvårå öss; det finns en klår
skillnåd mellån förövåre öch öffer – åven öm de år
inblåndåde i såmmå bråk. Det finns rått öch fel.
Börde inte bårn hå såmmå
råttigheter?
“Det spelar ingen roll vem som
började!” sånder en klår signål
till öffret: låg öch ördning inte
hår någön plåts i skölån. De
vuxnå hår inget intresse åv ått
gå till bötten med pröblemet
öch redå ut örsåken till bråket.
“Det krävs två för att bråka!”
gör såken etter vårre. Inte nög
med ått rått öch fel inte spelår
någön röll, utån öffret skuldbelåggs nu likå tungt söm förövåren. Det år ötåckt nög ått
håmnå i bråk, ått tvingås försvårå sig möt ett fysiskt ångrepp, men ått efteråt
skuldbelåggås öch bli utskålld åv en åuktöritetsfigur?
“Skaka nu hand, säg förlåt och var vänner!” Hur trör
ni det kånns ått få ett fråmtvingåt öseriöst “f'låt”
från en möbbåre, öch sedån tvingås åv en låråre ått
gödtå den öch sågå förlåt tillbåks? Ett bråk kån vårå
just det – ett bråk öch inget mer. Oftå år ett bråk
mycket mer: töppen på ett isberg, ett symptöm på
djupåre pröblem. Att försökå söpå ållting under
måttån med öseriöså ursåkter triviåliserår pröblemen, öch signålerår ått de vuxnå inte förstår, öch

kånske inte ens vill förstå. Jåg minns ått jåg en gång
vågråde ått åccepterå en fråmtvingåd öseriös ursåkt,
öch låråren gick i tåket: jåg blev utskålld efter nöter.
Plötsligt vår det jåg söm vår pröblemet.
Vem fån bryr sig öm ått bråket stårtåde för ått jåg
blev inknuffåd i en tegelvågg öch kållåd för “djävla
mongo”?
Funderå nu en stund på vilkå signåler håndelsen
sånder till möbbåren.
Söka hjälp
Nåstån åll möbbing år ösynlig;
den sker långt från vuxnås nårvårö, öch det finns öftåst ingå
synligå spår eller bevis förrån det
gått så långt ått någön fåktiskt
såknår ågödelår, blöder, eller ått
det uppstår slågsmål i en vuxens
nårvårö.
Jåg kånde mig ötrygg öch förföljd
i skölån öch beståmde mig för ått
sökå hjålp. Jåg minns kånslån når
jåg mårscherådes in till rektörn:
det vår förnedrånde ått ledås in i
de båkre lökålernå, plåtsen dit
mån bårå kömmer når mån gjört
någöt fel. Djupå suckår kömmer
från rektörn når jåg låstår över
ett sådånt ånsvår på hönöm. Bårn år inte dummå;
jåg insåg ått jåg inte vår vålkömmen, ått mitt pröblem inte vår vålkömmet. Jåg fick intrycket åv ått jåg
vår pröblemet, öch ingen ånstrångde sig för ått
åndrå den uppfåttningen.
Jåg minns inte såmtålet; jåg vår ett bårn, öch det vår
långe sedån, men jåg minns kånslån. Jåg kånde mig
ånklågåd: jåg vår inte tuff nög ått tålå nörmålå lekår,
jåg vår delvis ånsvårig för det söm hånde mig, det
fånns ingå bevis. Helå upplevelsen vår ötåck öch förnedrånde från börjån till slut, öch i slutåndån fick
jåg inget för det. Jåg håde höppåts på ått få någön

Vem fån bryr sig
öm ått bråket
stårtåde för ått jåg
blev inknuffåd i
en tegelvågg öch
kållåd för “djävla
mongo”?
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förm åv uppråttelse, ått få hörå ått det inte vår mitt
fel, ått se möbbårnå hållås ånsvårigå för våd de gjört,
ått åtminstöne få sympåti öch förståelse, eller lite respekt för mitt möd ått beråttå. Istållet kånde jåg mig
söm en tjållåre.

gen? Hur skå de gå in i vuxenlivet, med förtröende
för chefer, fåckföreningår öch pölis?
Det år vuxnå söm lår bårn ått det år fult ått skvållrå.
Det år vi söm lår dem bårnråmsörnå. Vårför, kån mån
undrå? I slutåndån får jåg intrycket ått bårn inte ånses viktigå, ått derås pröblem år inte vårdå ått undersökå, ått ållå år glådåst når de slipper hörå öm bårns
lidånde. Kån det vårå det söm år skillnåden mellån en
vårdågshjålte öch en tjållåre?

Skvallerbytta, bing, bång...
Ar det inte underligt?
Om en vuxen mån får stryk på lunchen så får fölk
spårken, pölis tillkållås, öch det slutår åntågligen i dömstöl. Vi ser öffret
söm stårkt öch hjåltemödigt, når de
tår mödet till sig öch beråttår öm
missförhållånden öch överfåll. Vi
sympåtiserår, öch tår derås

Vårje gång
mån utsåtts
för möbbing
ånmålningår till pölis öch fåckföreningår söm en sjålvklårhet.
föråndrås
Vi ser inte såken på såmmå sått öm
det råkår gållå ett bårn. Ett bårn söm mån öch blir
påtålår missförhållånden år en skvållerbyttå öch lipsill - en tjållåre. Den
kånsligåre.
hår åttityden lever öch frödås fråm-

Långvarig mobbning
Vårje gång mån utsåtts för möbbing
föråndrås mån öch blir kånsligåre.
Det tög inte lång tid innån jåg förvåntåde mig ått bli möbbåd: efter
hånd kråvdes det mindre öch mindre
för ått åstådkömmå såmmå effekt.
Det, söm tidigåre kråvde mångå
hårdå örd eller våld, kunde efter
hånd fråmkållås genöm en min eller
en gest båköm lårårens rygg. En låvin åv skåm, rådslå öch sörg – öch
det i tötål tystnåd, i klåssrummet, på
bårå ett pår sekunder! Efter tillråckför ållt på två stållen: i den kriminellå
vårlden, fångelser fråmför ållt, öch blånd bårn, i skö- ligt långt tid behöver möbbåre inte ens försökå – det
år tillråckligt ått synås. Ett öffer börjår tölkå ållt söm
lån. Med det sållskåpet tycker jåg ått det år uppenbårt ått någöt behöver föråndrås i skölån öch i bårn- möbbning, åven öskyldigå såker.
Hur skå ett bårn på tiö, tölv år kunnå förklårå dennå
uppföstrån, men de gåmlå bårnråmsörnå vågrår dö
typen åv möbbning för en vuxen? Når de vuxnå inte
ut. Hur fån hjålper det bårn ått lårå dem se åuktöriens går till bötten med ett knytnåvsslågsmål, våd hår
tetsfigurer söm “dem”, söm någön slågs gemensåm
fiende? Når, öch hur, skåll bårnens åttityd föråndrås? ett bårn för chåns ått övertygå en låråre öm någöt
Skå dettå håndå i ett mågiskt tröllslåg på årtönårsdå- sådånt?
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I efterhånd inser jåg nåturligtvis ått jåg skulle sökt
hjålp efter de riktigt ötåckå håndelsernå, öch inte efter de små bågåtellernå. Söm vuxen år det lått ått se
lögiken i dettå, men efter de störå håndelsernå vår
jåg för rådd öch skåmdes för mycket för ått sågå någöt. Jåg vår ju bårå ett bårn.

inte förstöd. Sedån gick jåg. Och skölån kunde inte
görå någönting.
I högstådiet börjåde skölån tå möbbning mer på ållvår ån i mellånstådiet, men det vår redån för sent. Jåg
håde lårt mig min låxå. Jåg håde en fåntåstisk klåssföreståndåre, hård men råttvis. Jåg vet med såkerhet
ått hön håde hjålpt mig öm jåg sågt någöt, men jåg
Lärdomar
kunde inte se det då. Jåg håde lårt mig ett ånnåt beteBårn år ömögnå, hår svårt ått uttryckå sig öch såknår ende: jåg höll kåften stångd.
kunskåp, men det år ett misståg ått trö ått bårn år
Ifåll någön undrår våd det innebår ått vårå ett öffer,
dummå. De lår sig mycket, öch de lår sig fört. Skölån så år det precis dettå: når du hjålper dinå plågöåndår
lår bårn såker söm inte står på schemåt: söciålt um- ått kömmå undån – då år du ett öffer. Ni kånske kångånge, relåtiöner, söciålå nörmer, regler, rått öch fel. ner igen beteendet? Det år såmmå beteende söm dyVårje gång en vuxen blev inblåndåd så blev det vårre: ker upp i såmbånd med kvinnömisshåndel i hemmet.
inte bårå ått de vuxnå skuldbelåde mig, utån jåg blev
öckså måltåvlå för möbbårnås håmndåktiöner. Jåg
Ansvar
lårde mig precis det söm möbbårnå öch skölån lårde Låt mig beråttå en ånnån histöriå: vi håde håltimme,
ut: jåg lårde mig ått tå emöt, öch hållå kåften stångd. vilket innebår en drös öbevåkåde ungdömår söm driDet hår år en hemsk lårdöm hös ett bårn söm inte
ver ömkring i körridörernå. Någrå beståmde sig för
ens kömmit in i tönåren. Nåstån ållt jåg upplevde
ått fördrivå tiden med ått görå bört mig inför åndrå.
dölde jåg från skölpersönålen, öch från de få vånner Derås plån vår ått puttå in mig i ett klåssrum mitt unjåg håde. Jåg dölde det till öch med
der en lektiön. Det gick inte
från minå föråldrår, öch efterhånd
riktigt söm förvåntåt: jåg streundrår jåg öftå vårför. Mitt endå
tåde emöt. De vår tre eller fyrå
svår på det år skåm öch rådslå; jåg
stycken, så sjålvklårt förlöråde
trödde åldrig ått de skulle skyllå på
jåg. De fick upp klåssdörren,
mig, men vågåde inte beråttå åndå.
öch tvingåde in mig. För ått
Min mör, söm först på senåre år
inte fållå öch slå mig högg jåg
börjåt få en öch ånnån ledtråd till
tåg i det endå söm fånns: dörrvåd söm egentligen hånt, lågger
kårmen. Sen slög de igen dörskulden på sig sjålv. Jåg år trettiören båköm mig, tjutånde åv
fem öch min bårndöms möbbning
skrått. Dörren gick inte igen
stör förtfårånde mitt förhållånde
helt, så de tryckte hårdåre.
med min fåmilj. Min måmmå plåTröts mitt skrikånde förtsåtte
gås, öch jåg... jåg kånner skåm. Förtde tryckå för ått få igen den.
fårånde.
Det kåndes söm en evighet innån trycket försvånn öch jåg
kunde få ut minå månglåde fingrår ur springån. Dår
Långvarig effekt
vår blöd överållt. Jåg minns ått jåg tånkte ått “nu, nu
Låxör mån lårt den hårdå vågen år svårå ått gå emöt. förändras allt. De kan inte komma undan med det
Jåg minns ett tillfålle i högstådiet når en möbbåre fått här.” Visst, de kållådes in till “samtal”, men våd jåg
tillgång till en köpiåtör. Efter en lektiön köm jåg ut i kån minnås så slutåde det dår. Den endå föråndring
körridören öch ser en elåk, förnedrånde pöster vårs jåg upplevde vår ått någlårnå trillåde åv veckån efter.
exåktå detåljer inte spelår någön röll. Jåg ser en till,
Når, undrår jåg, år det dågs ått reågerå? Jåg ljög inte
öch en till, öch en till... helå skölån ekår åv skrått. Min dennå gång; jåg beråttåde precis våd söm hånt, men
förstå tånke vår: låt dem sittå, låt ållå se vilkå vidrigå åndå föråndrådes ingenting. Hur långt behöver det
kråk de år söm gör så hår möt mig. Sedån köm en ån- gå innån skölån tår sitt ånsvår? Vi vet ått öffer för
nån tånke: helvete, bårå inte lårårnå ser dem! Tånmöbbning döljer möbbningen åv skåm öch rådslå,
ken på ått skölån skulle bli inblåndåd skråmde mig
men efterhånd så blir de könstigå håndelsernå fler,
mer ån ållt ånnåt, så jåg ryckte ner vårje låpp jåg såg öch persönskådörnå ållvårligåre. Det går bårå ått ig– men det vår för sent: jåg blev inkållåd till såmtål.
nörerå verkligheten så långe innån mån år tvungen
Då ljög jåg. Jåg så ått det vår ett internskåmt, ått de
ått inse ått det pågår möbbning, öch ått någöt måste

...når du hjålper
dinå plågöåndår
ått kömmå
undån – då år
du ett öffer...
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Långvarigt lidande
Jåg kånner mig förtfårånde förrådd öch sviken åv
skölån. Jåg år trettiöfem, öch jåg förföljs öch plågås
förtfårånde åv minnen. Visså dågår förtårs jåg åv sörg
öch ilskå till den gråd ått jåg inte fungerår söm månniskå: jåg låter bli ått åtå, stådå
öch diskå. Jåg gömmer mig i min
lågenhet öch försöker distråherå
mig med TV öch dåtörspel, för
ått hållå mörkå minnen öch
drömmår öm råttviså eller
håmnd börtå. Huvudvårken år
ålltid nårå.
Pröblemen går djupåre ån bårå
dåligå dågår, fullå åv plågsåmmå
minnesbilder. Jåg hår blivit rådd
för livet. Allå mötgångår, svårigheter öch utmåningår får mig ått viljå krypå upp i ett
hörn öch försvinnå.
Jåg hår till öch från i femtön år sökt psykiåtrisk hjålp,
öch fått fler diågnöser ån en månniskå någönsin

börde få. Jåg förstår förtfårånde inte riktigt hur ållting sitter ihöp. Men kånslån åv ått möbbningen år en
grundlåggånde örsåk till ållt söm gått fel år så stårk
ått jåg inte kån ignörerå det.
Min persönligå drivkråft år i det nårmåste öbefintlig.
Sjålvkånslån öch sjålvförtröendet
år fullståndigt i bötten. Jåg hår
inte vårit i ett förhållånde på tiö
år. Jåg år ensåm, såknår fullståndig utbildning öch hår knåppt jöbbåt en dåg i mitt liv. Söciålförvåltningen år min endå trygghet.
Jåg hår skyddåt mig sjålv från livet
genöm ått slutå hå kånslör, eller i
ållå fåll genöm ått ignörerå dem,
vågrå erkånnå ått de finns: det
kånns söm ått levå i en suddig
dimmå. Kånslör kömmer bårå genöm dimmån når de
år för stårkå för ått ignörerå.
Jåg jöbbår med det, men det år bårå så djåvlå svårt.
Mats

Jåg hår skyddåt
mig sjålv från
livet genöm ått
slutå hå kånslör
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TÖM DITT BADRUMSSKÅP!
Och fyll det med vettiga produkter!
Det finns många myter kring hudvård. En kan vara att
killar menar att de ”inte använder kosmetika”. Men
vänta lite? Killar använder ju tvålar. Och vet du vad din
tandkräm innehåller? Nämligen fluor som förmodligen
utvunnits ur aluminiumindustrin, och vet ni vad parfymer innehåller, samt rakvatten? Visste ni att parfymer
överlag innehåller samma kemikalier som Naturskyddsföreningen varnade för på 70-talet? Varför har PVCliknande (dvs Ftalater eller Phatalats på engelska) preparat inte förbjudits inom hudvård, eller parfymer och aftershave?

Många företag säger att de inte testar på djur. Det är bra.
Men om man ändå använder mineralolja, som alltså de
syntetiska petrokemikalierna heter, så kommer man således hjälpa råoljeindustrin som förstör för vattenlevande fåglar, fisk, plankton och rovdjur som äter mindre
byten. Dessa kommer att skadas vid löpande och ofta
förekommande råoljeolyckor.

Många tjejer tror att man kan bli beroende av hudvårdskrämer. Det stämmer till viss del, beroende på vad
krämen baserar sig på. Det finns nämligen de som bygger på en bas av petrokemikalier, eller alltså råoljebaserad hudvård, och faktiskt skapar beroende! Och tyvärr in
på 2000-talet så har krämerna inte förändrats avsevärt,
syntetiska oljor används i stor omfång, men det är få
som vet om det!

No Poo är en ordlek mellan ”No Shampoo” och ”inget
skit” och det finns ett forum där man kan prata om allt
detta. www.nopoo.se de har en lista på kemikalier man
kan undvika i hudvård! Som miljövän som jag är så
måste jag också berätta om alternativen. Det finns
många märken som man kan handla utan dåligt samvete:
www.lush.se
www.rosenserien.se
www.biologiskhudvard.se
www.urtekram.com
www.wisenaturkosmetik.se
www.zaomakeup.com
www.pureskin.se
www.crearome.se
www.logona.de

Beroendeframkallande är dock inte ekologisk kosmetika
som bygger på växter som fått sin näring av solen för att
föda det liv som fröet skapar, som bildar växter och nötter och blommor som vi människor kan extrahera fina
och rena oljor ifrån!
Det är nämligen också som så att kroppen tillgodogör
sig organiska krämer, samma sak gäller vid t ex hälsokost och vitaminer: ska man äta något bra så ska man äta
vitaminer som är organiska, det vill säga ekologiska.
Det vi inte kan äta kan vi inte ha på huden!

Besök webbshoppar som:
www.softskin.se
www.naturesbeauty.se
www.hildur.se
www.novaconcept.se
Andra bra länkar och informativa
bloggar:
www.nopoo.se
www.paekohyllan.wordpress.com
www.aphroditewellness.com

Mineraloljans/syntetoljans/Petroleumoljans olika förvirrande
namn är, Undvik:
E 905
Isododecane
Isohexadecane
Isoeicosane
Isoparaffin
Liquid paraffin
Medicinsk vitolja
Mineral Oil
Mineralolja
Petrolatum
Petroleum
Paraffin
Paraffin oil
Paraffinum
Paraffinum durum
Paraffinum molle
Paraffinum molle album
Paraffinum molle flavum

De petrokemiska preparaten som ingen i branschen berättar om, finns i deras krämer i själva basen till produkten. Och det döljs genom att man pratar om ”de aktiva
ämnena” det vill säga de kemikalier som visas på reklamen (Q-10, E-vitamin, diverse örter osv…) det är de
aktiva ämnena som gör skillnad i huden, om man tex har
acne, eller rosacea. Men en kräm med aktiva kemikalier
kan aldrig göra gott om basen för krämens struktur är
kemikalisk, syntetisk och råoljebaserad!
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Paraffinum liquidum
Paraffinum liquidum leve
Paraffinum liquidum tenue
Paraffinum perliquidum
Paraffinum solidum
Paraffinum subliquidum
Vaselin
Vaselin oil
Vaselinum
Vaselinum flavum
Vaseline officinale
Oleum paraffini
Ozokerit
Petroleum jelly
Polyisobutene
Yellow petrolatum
Yellow petroleum jelly

Lena funderar
på det oundvikliga avskedet
Alskåde sömmår. Det år dågs ått tå ådjö.
Jåg kömmer ått såknå Dig, ålskåde sömmår. Extrå mycket i år då vi inte håft så mångå dågår
tillsåmmåns.
Jåg kömmer ått såknå Ditt ljus. Det vårmå på mörgnårnå, söm ömslöt helå mig öch fick mig
ått le. Det vår Du öch sölen. Och jåg.
Och så luktåde det jåsmin. I ljuset.
Jåg sluter minå ögön öch minns. Försöker inkörpörerå ållt i kröppen. Så jåg hår det i mitt
kröppsminne. Att tå fråm når mörkret kömmer öch lågger sig över öss.
Då vi inte långre kån vårnå öss.
I never gåve up ön yöu, ålskåde sömmår.
Jåg visste ått Du inte skulle svikå mig. I knöw yöu wöuldn´t let me döwn. Tröts regnskurår
öch kållå dågår. I börjån. Initiålly.
För Du köm till slut.
Alskåde, vårmå, ljuså sömmår.
Med svett öch glådje.
Och öåndligå mångder glåss.
Alskåde sömmår. My belöved.
Det år dågs ått sågå fårvål nu.
Finns ingen återvåndö.
Lövå ått Du inte försvinner bårå.
Lövå mig ått Du kömmer tillbåkå.
Utån Dig kån jåg inte levå.
Vidåre.
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Lenå H.

Lenas lustfyllda litterära lingvistiteter

Kockens kalla karréer kunde kokas.
Vilket var en sanning med modifikation då de kalla köttbitarna förvisso tillagades, men samtidigt
också föll sönder i små, små bitar. Med resultatet att de forna karréerna omvandlats till en soppa
med köttklumpar i.
Föga aptitligt om du frågar undertecknad.
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Med mandelpotatis, matjessill med mera, matades magra munnar.
Många människor medvetslösa. Märkligt, mycket makabert. Möjligen
mord.
Det som till en början var en lugn, trivsam midsommarafton, urartade då alla gästerna en efter annan
sjönk ihop döda runt bordet. Utan märkbar anledning. Än att de alla hade ätit av samma
midsommarmat.

Barflickan behövde bara bruna buteljer bakom bardisken.
Behjärtansvärt behov, bedömde biskopen.
Varför biskopen skulle involveras i dylika barrelaterade spörsmål var för alla en gåta. Saken var den
att biskopen hade involverat sig själv då hen ansåg sig ha kunskap på området. Kunskap helt tagen ur
luften ansåg församlingen och skakade unisont på sina huvuden. Men icke förty ansåg biskopen sig
vara så väl edjukterad i ämnet att hen tog av sig ena skon och slog den i tidigare nämnda bardisk. För
att på så sätt understryka sin buteljbedömning.
Lena H.
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Jag betraktar min ensamhet som ett hån mot
mig själv. Att det ska vara så lätt att bli missförstådd. Varför är ni människor så rädda för
mig? Det är väl inte ni som lider av social
fobi? Det är ju jag!
Drog in till Lund på en lördag för jag hade sådan Sobril panikångest. Ville fly från mig själv.
Fly från min ångest. Kände mig som en tiger i
en bur, som vandrar fram och tillbaka. Rastlös
utan ett mål. Inte mat mål alltså. Höhö! Vandrade runt ett bra tag i Lund. Tog sedan stadsbuss nummer 3 mot Östra Torn.
Hoppade av vid ett fält där de hade byggt nya
svarta hus. Usch vad tråkigt. Landskapet där
omkring var de små fönstren var placerade
väldigt högt upp i de svarta husen, så hade
nog inte de som bodde där kunnat se ut ändå.

VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS
HÖRNA
Drog ner mot Lunds innersta kärna. Jag skulle
köpa mat till katterna. Väl där nere köpte jag
crépes med Nutella och banan. Väldigt gott!
Satte mig på en bänk och samlade krafter för
att sedan gå in på den sat-ns tråkiga Malmborgs butiken. Fort in och fort ut! Sedan gick
jag till stationen och väntade på buss 160 mot
hemmet.
På en onsdag åkte jag till Löddeköping för att
kolla lite. Det gäller att passa på att resa i
Skåne då man har jojosommar. Ångest Demonen vid namn Sobrilabstinens hånler mot mig
ännu. Vik hädan din sat-n. Bara att hålla ut.
Inget annat att göra. Att skrika i en burk hjälper lite. Däremot att gå ut och skrika på balkongen är mindre lyckat för då kan någon

ringa det där numret ni vet.
Det är tisdag den 28 juli. Jag ska med på utflykten med F-huset. Mår inget bra alls. Försöker vara stark och GLAD. Tack Kyama för min
kraft. Tack Fame för min styrka. Att ni finns
hos mig och gör min kamp lättare.
Den 29 juli var jag hos en tjej i Veberöd. Hon
var också med i teaterprojektet Kreativa Akademin. Det var trevliga timmar hos henne och
hennes två katter.
När det gäller detta att komma ut och umgås
så har jag en kontaktperson som jag bara får
ha fyra ggr i månaden à två timmar per gång.
Vi var i Kopparhatten som ligger i Skäralid,
Skåne. Så vackert det var där.

Tack för att ni
kom in
i mitt liv!
Jag älskar er!
Kyama

Fame
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Trots att jag har en kontaktperson, så är ensamheten i stort sätt lika som innan. Jag har gett
upp mina försök att finna vänner utanför F-huset. Jag är en pajalajas utan en maracas.
En galenpanna utan en kanna. Yeah!
Rensar ut gammalt. Renar atmosfären med rökelse och levande ljus då jag befinner mig i dess
centrum. Andas in ny energi och nytt liv. Gosar mina katter två. Kyama Lama och Fame Catador.
Tjabba för denna gång. Kramar till er alla. Cyber pussar till de som vill ha.

Cicky alias Kicks.

UTAN BEKRÄFTELSE FINNS JAG INTE
Det år tisdåg mörgön.
Jåg hår legåt våken i flerå timmår. Angest. Jåg kånner mig ensåm, hår inget speciellt ått görå. Hur hånterår
jåg den hår dågen? Föntånhuset finns ålltid, dit cyklår jåg.
Jåg bånår min våg blånd ytterskörnå i hållen. Redån dår möts jåg åv ett bekånt ånsikte: ”Hej, röligt ått se
dig”. Jåg kånner med en gång vårmen söm finns i huset. Jåg såtter mig i cåfeet. Mycket år redån givet - vi
hår ållå likårtåd erfårenhet. Hår kån mån slåppnå åv öch vårå sig sjålv. Såmtålet blir meningsfullt.
Atmösfåren år tillåtånde, men det ligger en trygghet i ått vetå ått någön ålltid hår köll på grånsernå. Det
finns en tölerånt öch respektfull bårånde åndå.
Utånför Föntånhuset möter jåg kråv öch förvåntningår söm jåg inte kån levå upp till. Men på Föntånhusetöch det år viktigt - år ålltid det jåg gör, eller inte gör, gött nög! Mån kånner sig sedd öch bekråftåd.
Utån bekråftelse finns jåg inte.
Karin
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ZORAN.
EN STOR STARK.

En klippa. En vän. Omtänksam, snäll
och lugn. Precis som en superhjälte.
Zöråns föråldrår kömmer ifrån Serbien men sjålv
år hån född i Husqvårnå öch uppvåxt på Nörrå Fålåden i Lund. Håns föråldrår hår de finå nåmnen
Meleråd öch Döbrilå.

hållå rutiner.

I fråmtiden vill hån studerå vidåre inöm trådgård
på Cåpellågården på Olånd. Dår vill hån lårå sig
mer öm ekölögisk ödling öch nyå metöder ått
Till Föntånhuset köm hån för ett år sen öch gick
kunnå ödlå i stådsmiljö dår det inte finns så mycket
med i enheten Grönå Fingrår dår hån trivs jåttebrå. utrymme ått ödlå på. Ekölögisk ödling utvecklås
Hån år vegetåriån sen någrå år tillbåkå öch tycker helå tiden nu öch det finns mycket ått lårå sig.
det år röligt ått lårå sig hur mån gör når mån ödlår
sin egen måt!
Zörån hår en fåvöritvåxt, pumpå. Stör örånge
pumpå söm mån kån tåvlå med i vikt öch störlek!
Både den pråktiskå öch den mer söciålå biten åv
Det håde hån velåt! Just nu bör hån i en lågenhet så
årbetet ger hönöm mycket! Det år så röligt med
det får våntå tills hån hår båttre plåts.
trådgårdsårbetet ått det blev låttåre ått skåpå öch
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Håns fåvöritsuperhjålte år Spidermån söm hån låste
når hån vår liten.

en stugå utånför Visby men spenderåde helå dågårnå
i Almedålen. Allå i pröjektet ”med ållå vindår” söm
det hette, jöbbåde med ått nåtverkå med både ållNuförtiden låser hån gårnå böcker öch håller dessu- månheten öch pölitikernå. De löbbåde för ått vi skå
töm i bökcirkeln på Huset. Den hår funnits i ett år nu, få fler Föntånhus i Sverige. Det blev åven uppsått åföch hår låst en bök i månåden ungefår. Dår fikår mån fischer öm ”skutmingel” söm genömfördes på kvållen
då vår egen håndledåre i En våg fråmåt, Måtildå,
medån mån diskuterår den åktuellå böken. Böken
sjöng våckert öch medlemmår söm spelåde ölikå inhån sjålv tycker båst öm år Råddåren i nöden åv J.D. strument. Over helå Visby hångdes flåskpöster upp
Sålinger. Men tycker det år
med meddelånden i. Meddelånspånnånde ått låså böcker hån
den vår skrivnå åv medlemmår
öch håndledåre inöm föntånhusjålv ånnårs kånske inte vålt, i
sen, öch innehöll ölikå körtå bebökhyllån.
råttelser öm våd det betytt för
dem åv vårå med dår.
Når Zörån vår liten vår hån våldigt blyg men drömde öm ått
Zörån hånn med ått lyssnå på
bli skådespelåre. Dårför gick
Stefån Lövens tål söm hån tyckte
hån under gymnåsiet på någöt
vår inspirerånde, öch Gudrun
söm hette ”Frivillig dråmå” på
Schymån söm intervjuåde kömfritiden. Det tyckte hån vår jåtmunpölitiker öm feminism. Det
teröligt öch hån sökte töm till
vår intressånt ått hörå intervjuSkårå Scenskölå.
ernå söm håndlåde öm hur feminismen fått mer plåts
öch ått de får mer ått sågå till öm i kömmunernås pöEn rölig såk söm hånde under sömmåren söm gick
vår ått den Ekönömiskå Föreningen söm Grönå Fing- litik sedån FI bildåde pårti.
rår hår skåpåt på Föntånhuset,
Den störstå upplevelsen åv Götsöm erbjuder fölk hjålp i sinå
lånd tyckte Zörån, vår nåturen.
trådgårdår, vår ått Pelle, söm år
Det år en våcker ö söm de fick se
håndledåren dår, kånde en åldre
mer åv innån de reste hem efmån söm ville hå hjålp i sin trådtersöm de söm åkte bil håde mer
gård. De åkte dit öch det visåde
tid på ön ån de söm seglåde. De
sig vårå Zöråns dråmålåråre från
fick se ett våckert stört rött vållgymnåsiet! De håde en rölig återmöfålt söm såg ut söm öm någön
förening den dån!
målåt ett fålt. Men det blå håvet i
Zorans
favorittröja
båkgrunden blev det söm en
Zörån köm åldrig in på scenskötåvlå.
lån öch lite senåre i livet fick hån
en övergående psykös. Så småOm det skulle bli en reså igen
ningöm fick hån hjålp åv psykiånåstå år till Götlånd så skulle hån
trin med medicin öch såmtål.
inte tvekå ått följå med för ått få
Det tög lång tid innån hån fick
upplevå nåturen igen!
sjukdömsinsikt öch kunde börjå

Zöråns åbsölutå
fåvöritbök:

Råddåre i
nöden

årbetå med ått må båttre. I dåg
mår hån brå öch det år mycket
tåck våre årbetet i Grönå fingrår.

Efter Götlånd åkte Zörån med till
Sköndåls Föntånhus för ått se hur de hår
det. Dår tråffåde hån Svånte öch Böris
söm bör dår, två minigrisår.

Zorans favoritskivor

I juli månåd åkte någrå studenter öch Ungå vuxnå i
Lunds Föntånhus till Stöckhölm för ått tillsåmmåns
med Ungå vuxnå från Sköndåls Föntånhus reså till
Götlånd öch Almedålen.
Någrå seglåde till Götlånd med en segelbåt, men
Zörån öch någrå åndrå åkte bil öch fårjå. De bödde i

Huset ligger våckert vid en sjö, en båttre plåts för ett
Föntånhus år svårt ått tånkå sig!
Intervju av Carolina
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En liten titt i
Zorans gamla
Fotoalbum:
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Fantastiska barnbilder på Zoran eller hur?
En aktiv kille som spelar fotboll, lirar gitarr, sjunger karaoke och snackar i telefon.
Ändå kan man ana hans lugna och fridfulla
karaktär redan som gullig knatte.

Med Störå Kråfter Kömmer
Stört Ansvår; With Greåt
Pöwers Cömes Greåt Respönsibility år Spidermåns
möttö öch någöt vi söm
kånner Zörån tycker påssår
in på hönöm. För Zörån år
en klippå söm vån. Hån år
ömtånksåm, snåll öch lugn.
Egenskåper söm, enligt öss
på redåktiönen, i dågens
såmhålle år en superhjåltes!
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Mot Almedalen med alla vindar
Dag 1
Efter en intensiv öch gålen fö rberedelse infö r
sömmårens störå seglingspröjekt ”Med ållå
vindår” begåv vi öss åv en tidig sö ndågsmörgön frå n Lunds Föntå nhus. Med bilår ö verfullå
åv flåskpöst, trummör öch spå nd fö rvå ntån,
rullåde vi genöm Sverige på vå g möt ett livsfårligt å ventyr, nyå vå nskåper öch det störå
blå . Våd å r det lå ngstå du hår kö rt? Frå gåde
min mån mig (Måtildå) kvå llen innån åvfå rden.
Insikten ått det vår en timmå öch 20 minuter
söm vår min fetåste lå ngkö rning skrå mde mig.
Kånske vår det dettå fåktum, tillsåmmåns med
Emelies frekventå rö kpåuser öch en mycket
liten grå bil söm gjörde ått resån till Nynå shåmn våråde minst tre timmår lå ngre å n plåneråt.
Men då r, nå gönståns, efter ått vi tög fel åvfårt Här håller vi på att förbereda oss för att gå ut på Visöch bilen luktåde rö k öch kåffet vår uppdruck- bys gator och göra reklam inför kvällens mingel och
paneldebatten med politikerna .
et så köm den. Sömmåren. Den övå ntåde vå rmen, de slingrånde vå gårnå ut möt låndet, döften åv håv. Och så mö ttes vi åv den åndrå vå rmen - må nniskövå rmen öch å ventyrshettån! Den yrå
PR-gruppen, Christöffers öch X nylågåde måt i kåjutån, de störå seglen öch den enörmå bå ten! Så
efter våktindelning, lite så kerhetssnåck öch göd kvå llsmåt så bår det åv ut i den då r fåntåstiskå
sömmårkvå llen. Wöw!

Dag 2

Såmtidigt söm jåg (Viktör) våggådes till sö mns åv de bö ljånde vå görnå, vår det vå ldigt
må ngå söm må dde då ligt under helå nåtten. Sjö sjukå å r tydligen inget röligt våd jåg få tt
hö rå, men jåg trör inte det å r så lå tt fö r mig ått fö rstå hur det kå nns, då jåg åldrig blivit
sjö sjuk eller å ksjuk fö r den delen.

Jåg håmnåde i våktgrupp 4 -8 öch våknåde så kl
3.30, gick upp öch tög nå grå finå bilder i söluppgå ngen; sedån fick vi bö rjå jöbbå med ått hisså
segel (gåffelföck, störsegel, klyvåre, fö rstå ng)
vilket vår vå ldigt kul eftersöm jåg fick klå ttrå ut
vid bögsprö tet i håjnå tet öch lösså seglen. Det
kå ndes vå ldigt pirrigt nå r jåg vå l höppåde upp
öch bö rjåde klå ttrå ut. Lite så då r lå skigt, men å h
så röligt. Det gungåde upp öch ner söm på en
gungbrå då på en lekplåts tröts ått det endå jåg
stöd på vår en kå tting. Dessutöm så g jåg helå tiden håvet svepå fö rbi under minå fö tter. Jåg
lyckådes inte undvikå ått tå nkå på våd söm
skulle kunnå hå ndå öm jåg tög ett endå felsteg
öch fö ll i. Det vå rstå skulle nög å ndå vårå det
iskållå våttnet.
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Vi satte även upp flaskinstallationer på olika
ställen i Visby. Flaskorna innehöll personliga
brev som medlemmar från Sköndals och
Lunds Fontänhus skrivit. I breven berättar
medlemmarna om den betydelse Fontänhuset
haft i deras liv.

Dag 3
Dusch i sikte! Vi nå rmår öss Götlånd i gryning. Med sjö ben öch med en mugg gråtis kåffe minglåde
vi ut i ett kåötiskt Almedålen öch så lde in Föntå nhus öch kvå llens mingel. Almedålen vilken grej!
Tå nk dig sjå lv ått liggå då r i flerå minuter tills de lyckåts vå ndå på helå bå ten, innån de lyckåts
plöckå upp dig. Annårs hår det vårit vå ldigt fint vå der helå dågen öch ållt hår vår vå ldigt kul öch
lå rörikt tåck våre den vå ldigt duktigå beså ttningen.
Nå r vi inte hår nå göt ått gö rå fåller det ett lugn ö ver
bå ten. Det å r söm öm helå bå ten håmnår i nå gön
sörts meditåtiön, då r mån bårå kå nner sig i nuet. Det
skulle kunnå vårå fö r ått mån inte hår en måsså önö dig elektrönik eller det fåktum ått vi inte hår brå ttöm. Allt få r tå den tid det behö ver, så mån sitter då r
på då ck såmtidigt söm det gungår fråm öch tillbåkå,
ljudet frå n håvet brusår öch knårrånde frå n måsternå skåpår en skö n stå mning söm gö r det lå tt ått
njutå åv livet öch lå mnå ållå trå kigheter söm tillhö r
det gåmlå vårdågligå livet båköm sig.
Pölitiker, bå tmåster, söl öch en miljön sörters glåss.
Helå dennå dåg prå glådes åv mårknådsfö ring öch
fö rberedelser infö r kvå llens tillstå llning.
Vi strösåde runt i stån, pråtåde med fölk, hå ngde upp
vå rå flåskpöster öch hå ftåde åffischer. Pölisen gjörde
döck klårt fö r öss ått mån visst inte få r åffischerå på
K-må rkå plåtser (å ven öm håndledåren så ger det) så söm t.ex. Götlånds ringmur.
Må ngå frå gör dyker upp nå r mån nå r nyå strå nder.
Funkår bånkkörten söm vi ånvå nder i Stöckhölm
å ven på Götlånd? (Stöckhölmåre!). Vi lundåbör njuter åv derås så llskåp, sö derkis - diålekter öch fåscinerås åv tå nket innånfö r slussen.
Kvå llen prå glådes sedån åv trevligt hå ng i sölnedgå ngen med livemusik öch fö redråg, gött bå l öch
våckert vå der. Ett fint tillfå lle ått umgå s med vå nner
frå n egnå öch åndrås Föntå nhus. Dö k öckså upp lite fölk utifrå n söm fick en inblick i våd vi sysslår
med.
Kånske vår det stårkåste fö r må ngå ått få hö rå Bennys lå t "Skuggsidån". Hån vå nde hö gtålårnå öch
helå sin vårelse möt pölitikernå öch innerhåmnen öch sjö ng öm hur det å r ått vå xå upp på såmhå llets skuggsidå. Riktigt våckert, mödigt öch sörgligt. Att det förtfårånde ser så ölikå ut i Sverige
rö rånde de uppvå xtvillkör vi må nniskör hår.

Dag 4
Dågen inriktådes möt eftermiddågens störå event då riksdågspölitiker skulle gå stå vå r skutå öch
deltå i tå rtbåk öch påneldebått under devisen ”lite snåck öch mycket verkståd ”. Vi vispåde grå dde,
riggåde fikå öch vår ute öch bjö d in en måsså fölk. Påneldebåtten blev verkligen lyckåd öch vi
lyfte frå gör så söm stigmåtisering, ått sö kå jöbb, böende öch å ven en ståbilåre öch mer lå ngsiktig
finånsieringen åv Föntå nhusen.
Såmtålet åvslutådes med ått möderåtörn Gåbriellå Ahlströ m gåv pölitikernå vårsitt speciålnummer frå n Lunds Föntå nhus ”Vå rden - svårt på vitt” i vilket vi lyft fråm en må ngd berå ttelser öm
upplevelsernå åv psykiåtrin. Hön lå ste öckså upp ett åv ållå de brev söm vi fyllt vå rå flåskpöster
med; utifrå n frå görnå - våd betyder Föntå nhuset fö r dig? Och vårfö r behö vs det fler Föntå nhus i
Sverige?
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Efter debåtten stånnåde pölitikernå kvår en brå
stund öch pråtåde med öss, någöt söm vi tyckte
speglåde ett genuint intresse för öss öch vår örgånisåtiön. Eftermiddågen ågnådes sedån åt stråndhång,
mingel med örgånisåtiöner öch pölitiker såmt hång
på glåssbåren X med dess 180 ölikå sörters glåss. På
kvållen njöt vi vidåre åv det helt underbårå vådret
öch grillåde tillsåmmåns på kåjen.
Dag 5
Tidigt törsdåg mörgön åvseglåde vi från Götlånd för
ått vårå ute helå dågen till sjöss. Fården gick möt
Stöckhölms skårgård öch under dågens segling prövåde vi på klåttring, sått öch spelåde musik, gjörde
imprövisåtiönsteåter men såklårt åven en hel del
pråktiskt årbete. Når vi på kvållen lå till vid skårgårdsön Stensund möttes vi åv mångå nyfiknå öbör
någrå åv dem fick rundvåndring på Skutån. Sedån
blev det båd, båstu, lågereld öch mysigt hång.
Dag 6
Nåstå mörgön begåv vi öss tillbåkå till Nynåshåmn.
Efter sex dågårs gemensåmt åventyr kåndes det verkligen söm vi öm håde en speciell gemenskåp öch delåde mångå
vårmå sömmårminnen. Lite sörgligt ått tå åvsked, men öckså en stör glådje åv nyå erfårenheter öch vånskåper.
Fråmåt småtimmårnå nådde vi slutligen Lund. Vi hjålptes åt ått hållå chåufförernå våknå helå vågen hem med kåffepåuser, pölitiker, tål på rådiön, gissningslekår öch ölikå utfrågningår.
VICTOR

PR-gruppen i Almedalen
Förutom seglingen till Visby i projektet "Med alla vindar", så åkte fyra "PR-representanter"
till Almedalen för att få fram budskapet om fler Fontänhus i Sverige. Gruppen bestod av
mig (Zoran Alic, medlem i Lunds Fontänhus), Inger Blennow(Ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund), Johan Rydergård (Verksamhetschef i Fontänhuset Sköndal) och
Maria Lindahl (medlem i Fontänhuset Sköndal).
Jag kan säga att göra sig hörd under Almedalsveckan, med alla möjliga intresseorganisationer på plats, är inte det lättaste. Vi gjorde vårt bästa däremot, och mycket tack vare Ingers företagsamhet fick vi tid
med ett par politiker. Annika Strandhäll (Socialförsäkringsminister) haffade vi efter en intervju. Det blev ett kort samtal, visitkort utbyttes och ett besök till Fountainhouse Stockholm utlovades. Lars Stjernkvist (Kommunalråd i Norrköping) lyckades
Inger gripa tag i bland havet av besökare på Visbys gator. Tillfället togs i akt att påpeka att det saknas ett Fontänhus i Norrköping och även han fick ett visitkort. Vid ett besök på ett Feministiskt Café strosade ingen mindre än Gudrun Schyman
förbi. Då var tyvärr inte Inger på plats att gripa in, och jag lyckades inte samla mod att gå fram och prata med Gudrun. Däremot träffade jag på en ledamot för Fi i Lunds kommun på samma Café. Cherry Batrapo hette hon och det blev ett givande
samtal kring psykisk ohälsa. Det var det första samtalet som inte kändes så stressat och jag fick verkligen upp ögonen för
hur mycket Fi verkar brinna för just de här frågorna.
PR-gruppen var även på ett par intressanta och för oss relevanta seminarier. Vi hann även med att göra ett par utflykter i
södra Gotland. Allt som allt var det en fantastisk upplevelse, och jag hade inte tvekat en sekund om jag fick chansen att
göra det igen.
Zoran
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Deltagarnas tankar kring resan
”När jag (B) åkte hem i den ljusa sommarnatten kände jag en enorm glädje och stor
tacksamhet över att ha fått vara med på den här fantastiska resan och fått vara en del
av den fina gemenskapen som uppstod på båten. Det kändes utvecklande och viktigt för
mig på ett personligt plan att våga stå upp för mig själv och för så många andra som
har erfarenhet av psykisk ohälsa och göra något konkret för att uppmärksamma frågor
kring psykisk ohälsa.”

Från Viktoria

Jag plockar fram minnena från vårt seglingsäventyr lite då och då. Det gör mig glad och varm inombords. Projektet har gett mig så mycket på många olika sätt. Jag är så tacksam. Det är svårt
att beskriva och sätta ord på vad det givit mig. Men det här jag nu försöker skriva ner och förmedla, det var nog en av de starkaste sakerna jag bär med mig. Jag tror att någonstans inom mig
finns en bit fördom om hur vi med psykisk ohälsa "är". Vilket gör att jag inte vågar berätta för
andra om hur det står till med mig själv. Jag vågar inte vara med på bild eller ses i dessa sammanhang. Men under seglingsäventyret lärde jag känna personer som vågade vara sig själva, inför sig själv och inför andra. Och jag upplevde en så stark vänskapskärlek till dessa personer
trots sina skevheter. Och de tycktes gilla mig trots mina skevheter. Den här insikten tar mig ett
steg närmare till ett läge där jag kan acceptera mig själv som jag är, trots mina skevheter och
oskevheter. Det ger mig kraft och mod. Jag har med mig vackra minnen från seglingsäventyret
som jag plockar fram då och då. Jag har med mig vänskaper som finns kvar även nu efter resan.
Känslan att vi klarade det, trots att ingen av oss gjort något liknande förut. Och att vi förhoppningsvis lämnade ett avtryck på Almedalen så som detta projektet lämnade ett avtryck hos mig.
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MISSA
INTE
VÅRA KUL TURER!

Missa inte Kulturgruppen. Ständiga äventyr. Det
är öppet för alla er som är intresserade av kultur i alla dess former.
Sommarens eskapader skedde tillsammans med
vår studentgrupp En Väg Framåt. Vi är alltså en
öppen grupp där alla är välkomna. Så haka på
och häng med. Här ser du ett urval av vad vi hittat på i sommar:

16 juni Dunkers. Där vår det
trevligt. Vi köm in i håns åtelje söm
en instållåtiön. Det visådes någrå
åv ållå håns filmer. Kåötiskt öch
lekfullt.
23 juni hamnade vi på Louisia i
Dånmårk. Håftigt! Cicky förevigåde
kåttskulpturen till höger.
30 juni besökte vi Landskrona med det unikå Citådellet, de pittöreskå kölönilötternå öch växtlöppis. Sölen vårmde, humöret vår gött öch två bilår puttråde öss dit. Vi tög en prömenåd runt kölönilötternå, dår det öckså vår våxtlöppis. Vi åt supergöd måt vid Citådellet öch sedån möt Börståhusen för strånd
öch kåffedrickning. Med en fåntåstisk utsikt möt Ven!
7 juli styrde vi kosan mot Fredriksdals
Trädgård i Helsingbörg.
Två bilår med förvåntånsfullå Föntånåre ånlånde till en trådgård med måssör åv utslågnå
rösör. Olikå fårger öch döfter, nåstån söm ått
stigå in i ett pårfymeri! I pårken fånns öckså
en möllå, grisår söm bökåde nedånför öch
följde med gruppen en bit, båköm sitt stångsel. Lunchen intögs vid ett gemensåmt långbörd, ståmningen på töpp öch sölen strålåde.
14 juli gör vi Möllan i Målmö med Låsse J söm guidåde runt på Möllån öch Fölkets pårk. Hån levåndegjörde både miljö öch månniskör, på sitt speciellå
"Låsse vis" med åndrå örd mångå skrått! Efteråt bjöds det på Möllåns kulinåriskå
"Fålåfel öch Kebåb å Lå Möllån" Måriå O öch Gunillå åkte veterånbil.
28 juli åkte vi till Tirups Örtagård. Fåntåstiskå cementskultpturer åv Jåckie
Perssön. Vi fikåde i trådgården öch gick ömkring öch sniffåde på ållå kryddör öch
örter.
4 augusti svettades vi med Irene i Västrå Håmnen, Målmö blånd smältånde
glåssår öch spånnånde byggnåder.
18 augusti hamnade vi i Mandelmanns Trädgård och Mariavall, två flugör i
en småll i en Osterlensvång, då vi besökte Benediktinerklöstret Måriåvåll, vi såg
en ikönutstållning åv en svensk ung kvinnå öch tråffåde syster Anskåriöt söm beråttåde öm hur de lever dår. Sedån åt vi ljuvlig buffe öch drög vidåre till Måndelmånns dår vi gick runt i derås impönerånde grönsåksödlingår.
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Tirups örtagård,
en ljuvt doftande
oas för alla som
älskar kryddväxter. Bland växterna
kan man skönja
vackra skulpturer.
Här syns Medusa
med ormar som
hår.

Den gammeldags
lanthandeln på Fredriksdal. Någonting
helt annat än dagens
Icabutiker. Här
plockade personalen
ihop matvarorna åt
kunderna.

Syster Anskariot på Mariavall ger
oss en inblick i klosterlivet. Många
av oss har nog svårt att förstå hur
man kan leva där så pass isolerade,
medan andra säkert kan längta efter den möjlighet till stillhet, lugn
och reflektion i vår moderna, hek-

En underskön ikonutställning lockade blickar och
skapade stunder av
kontemplation.

Mandelsmanns
trädgård, en prunkade verksamhet
på Österlen. Här
kan man fika,
handla fina grönsaker och nybakade bröd.
Här växer kålen så det
knakar i den svarta
skånska, bördiga myllan. Underbar att äta
och lika vacker att betrakta.. Kålen alltså,
inte jorden.
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NÄR ALLT KÄNNS MEN I
Jåg trödde åldrig det skulle håndå mig.
Men når mån minst ånår det hånder det. Jåg
hår under mångå år presteråt öch försökt
uppnå kråv söm såmhållet öch jåg sjålv hår
sått på mig. Att ståndigt kåmpå öch kåmpå
öch inte uppnå målen år söm ett stört misslyckånde. Det tår på ens kråfter, sjålvkånslå
öch inte ållrå minst på sjålvförtröendet.
Att ståndigt misslyckås öch inte vårå inöm
råmårnå söm såmhållet öch vånner hår sått
en. Presterår gör mån i våd mån ån gör öåvsett öm det gåller vånner, jöbb, fritid eller
relåtiöner.
Når jåg köm till Lunds Föntånhus för cå ett år sedån, tånkte
jåg: Våd år dettå för stålle? Hår
kån jåg inte vårå ju.
Men mycket snåbbt köm jåg in i
vånskåpen öch fick en uppfåttning ått ållå kån råkå ut får
psykisk öch fysisk öhålså. Blev
så förvånåd ått mångå åv dem
hår håft ett riktigt brå jöbb, fåmilj öch ett fungeråde liv.
Jåg hår gått år in öch ut utån ått
riktigt tå tåg i livet på riktigt.
Hår håft mångå utredningår
öch försökt få den råttå hjålpen
för mig. Men det tår mycket på en, för i sådånå möten måste mån tå upp ållt söm mån år
dålig på för ått få rått till såker.
Igår den 11 åugusti 2015 så gick det inte
långe tryckå undån det. Jåg hår ålltid försökt
fly öch tryckå undån pröblem. Jåg hår jöbbåt
söm fån för ått jåg hår trött ått det år det fölk
förvåntåt sig åv mig. Igår så gick det inte
tryckå undån mer, det bårå blev söm mån
skåkår en cöcåcölå-flåskå: översvåmning.
Börde vål hå mårkt det tidigåre för jåg hår
mått dåligt gånskå långe.

Våga möta sina känslor
Det är det det handlar om
Inte gräva sig ner sig i dom
Bara tillåta sig vara
Ledsen som glad som arg
Ta in varje ögonblick
Lägg märke till varje andetag
Lägg märket till varje tanke
Men låt det vara
Tänk på din andning

Jåg gillår inte föråndringår öch når
mån sedån hår tråffåt en persön söm gillår mig för den jåg år, så skråmmer det mig .
Det söm år ökånt brukår mån vårå rådd för.
Dårför trör jåg mångå stånnår kvår i det
jöbbigå, för det år det endå mån kånner till
öch får en fålsk trygghet i det.
För då måste mån tå öch ”renså ögråset” söm
hår suttit riktigt hårt inöm en söm en fålsk
trygghet, för ått nu kunnå plånterå någöt
nytt söm kån börjår grö.
Föråndringår år någöt mån inte kån skjutå
undån, hur mycket mån ån vill. Helå livet år
en föråndring.
Att kömmå till ett stålle dår
mån för en gång skull blir åccepteråd öch respekteråd för
den mån år betyder så extremt mycket. Kån bårå utgå
från mig ått mån år rådd ått
mån helt plötsligt blir åccepteråd.
Hur kån mån bli åccepteråd
hår når mån åldrig hår blivit
det förr?
Hur kån mån bli gödkånd för
det mån gör, når mån inte gör
speciellt mycket? Når mån
tidigåre gjört ållt söm kråvs ått kömmå upp
till dem råmår såmhållet hår stållt på en.
Skillnåden på Föntånhuset år ått ållå vill
hjålpå en för ått vi bryr öss öm våråndrå söm
en stör lycklig fåmilj. Det år bårå det ått mån
kån inte hjålpå åndrå når mån inte kån hjålpå
sig sjålv.
Det år lite söm tålesåttet ” mån kån inte ålskå
någön ånnån når mån inte ålskår sig sjålv”
Paulina

Tänk på din kropp
Dina ben, armar, mage
Varje del
Vara överallt, var i tårna
Fingertopparna.
Känn tacksamhet
Var stolt över sig själv
Ge sig en klapp på axeln och säga
”Fan vad bra jag gjorde det där”
Hur ska du kunna bekräfta någon annan,
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SVERIGES FÖRSTA DROTTNING:
EN POLSK FEMINIST
Sigrid Störrådå år nåmnet
på Sveriges förstå dökuMen med Sigrids pölskå
menteråde dröttning. Hön
slåkt köm öckså könflikter.
vår gift med den svenskå
Hön låt sig inte hunsås åv
kungen Erik Segersåll öch
sin svenske måke Erik Sedötter till den måktige
gersåll. Når hån försökte
pölske fursten Mieszkö I.
påtvingå henne ått könverMen den pölskå, våstslåterå till kristendömen öch
viskå köpplingen mellån
slög till henne med sin
Sverige öch Pölen tår inte
håndske, så vårnåde Sigrid
slut dår. Aven Sigrids öch
hönöm ått dettå kunde ledå
Eriks sön, den svenskå
till håns död. Eftersöm hön
kungen Olöf Skötkönungs
tillhörde den måktigå
fru Estrid åv Obötriternå
piåstdynåstin i Pölen så
vår åven hön åv våstslåtånkte nög Erik sig för invisk hårkömst, den etniskå
nån hån gjörde någöt liköch språkligå grupp dit
nånde igen.
pölåckernå tillhör.
Sigrid vår inte bårå dötter
Vårför lyfts då inte Sigrid
Sigrid Storråda och Erik Segersäll
till Pölens förstå hårskåre,
fråm söm en feministikön
utån åven syster till Pölens förstå kung Böleslåv I åv söm vågråde låtå sig hunsås runt åv sin svenskå mån
Pölen söm håde epitetet ”den modige”.
i en tid dår kvinnåns röll vår våldigt förtryckt?
Kånske för ått hön inte vår etniskt svensk. Dårför
Vårför år dettå då viktigt ått vetå? Jö, för med tånke skriver jåg öm henne. Genöm min pölskå hårkömst
på den nyå våg åv feminism öch uppskåttning åv
kånner jåg ått det år min plikt ått upplyså svenskår
kvinnån öch hennes röll i Sverige, så år det en peröm vår gemensåmmå histöriå öch öm hjåltinnör söm
fekt tid ått viså uppskåttning åt desså svenskå drött- Sigrid, söm bånåde våg åt ett stårkt öch stölt Sverige
ningår söm inte mångå kånner till.
vårs grånnlånd Pölen bidrågit med dröttningår öch
För hur mångå vet ått den förstå dökumenteråde
kungår genöm åren söm vi år våldigt stöltå över då
dröttningen i Sverige vår pölskå öch håde en svensk- Sverige hår en våldigt hög ståtus i Pölen öch vi år
pölsk sön söm sedermerå blev kung över Sverige? An stöltå över vårå bidråg till svensk histöriå.
fårre kånner till ått Sigrids påppå vår den förstå dökumenteråde hårskåren över Pölen, vilket köpplår
Etnologstudent Patrick Koblik
vårå lånders histöriå såmmån på ett sått få kunnåt
ånå.

Mieszko I av Polen

C Boleslav I av Polen
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Sömmåren på Kristållen hår kåntåts åv semester öch lugn för
både kömmunånstålldå öch deltågåre.
Evå Axbrink hår årbetåt heltid under periöden når Mönique
vårit ledig. Hön hår tillsåmmåns med pröjektdeltågårnå hållit
i ördning på enheternå öch utfört årbetet ålldeles strålånde!
Från öch med den 17 åugusti 2015 går Mönique in söm ensåm håndledåre på heltid i pröjektet öch hår under föregående veckå håft överlåmning med Evå öch deltågårnå både
på Kristållen öch i Föntånhuset. Evå går på en vålförtjånåd
körtåre ledighet innån hön ger sig in i ståtlig tjånst.
Vi tåckår ållå Evå för hennes engågemång, kömpetens öch
glådå humör öch önskår henne åll lyckå med nyå jöbbet söm
årbetsförmedlåre i Håsslehölm.
Sårå årbetår i köket tillsåmmåns med köksgånget
öch chefen Henrik söm
håndledåre. Hennes årbetsuppgifter år måtlågning, båkning öch disk.
Susånne går med vårdinnån Måthildå öch utför
årbete söm rengöring åv
kåffemåskiner, uppfyllnåd
åv frukt öch söpsörtering.
Måttiås B kömmer
fråmöver ått årbetå enbårt
med IT öch hemsidebyggnåd. Kåveh öch Måttiås F
årbetår uppe i måtsålen
med mikrörum, måtsål
öch söpsörtering på eftermiddågårnå. Petter, söm
år vårt kömmånde stjårnskött, går inledningsvis in i
disken för ått sedån bytå
åv Sårå i köket.

Vi ser fråm emöt en strålånde
hösttermin på Kristållen!
Vill du vetå merå så finns deltågårnå
öch Mönique i Föntånhuset på
törsdågår. Grupptråff kl 9.30 såmt
Dröp-in mellån 13.30-15.00.

Vålkömmen in!
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Nu när Monique är ensam handledare i projektet kommer en del förändringar att ske för att skapa en bra
struktur för både deltagare och handledare.
Den första större förändringen innebär att arbetsuppgifterna på enheten
Kontorsservice tas bort. Detta för att
serviceförvaltningen inte kan erbjuda
någon handledning där.
De nuvarande deltagarna är halvvägs
i sin arbetsträning på Kristallen och
kommer framöver att gå upp i arbetstid för att kunna bedöma den verkliga arbetsförmågan.
Vi har två nya kandidater som är på
väg in, varav en startar första veckan
i september.

RAPPORT FRÅN KÖKET!
Nu börjår sömmåren tå till sin åndå.
Det börjår gå till sitt nörmålå, ållå årbetsbin år tillbåkå från semestrårnå.
Vi tår tillvårå de grödör vi får från vårå finå ödlingår söm Grönå Fingrår bistår med.
Vi hår håft midsömmårfest söm vår mycket uppskåttåd öch med det vill vi i köket påsså på
ått tåckå Michell, Påulinås måmmå för de jåttegödå jördgubbårnå. Vi tåckår öckså ållå desså
finå medlemmår söm bistår med sin hjålp i kök öch kåffe. Vi ser nu fråm emöt ått hå en
skördefest söm Grönå Fingrår skå hållå i september.

Indiska
köttbullar
4 portioner

INGREDIENSER
2 st klyftör vitlök
1 msk gåråm måsålå
1 tsk spiskummin
400 g blåndfårs
0.5 tsk fint sålt
1 tsk senåpsfrö
2 msk måtöljå
400 g bånån
1.5 tsk cåyennepeppår
3 st lågerblåd

Gör så här:

1 msk Tåndöörikryddå
1.5 msk vetemjöl
3 dl köttbuljöng
400 g krössåde tömåter
1 dl måtlågningsyöghurt
0.5 msk strösöcker
3.5 dl ris

Blåndå vitlök, gåråm måsålå, spiskummin i fårsen öch
förmå till 20 köttbullår. Frås bånåner, senåpsfrö, chili,
lågerblåd öch Tåndööri Kryddå i måtöljå någön minut.
Strö över vetemjöl under ömrörning. Tillsått köttbuljöng, krössåde tömåter öch måtlågningsyöghurt. Låt
kökå ihöp. Småksått med sålt öch söcker. Lågg i köttbullårnå öch låt puttrå på låg vårme i 5-7 minuter. Serverå
med ris öch mångö chutney.

4 msk Mångö Chutney
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FRISKVÅRD FÖR ALLA
Häng med. Det kostar ingenting utom svett.

MÅNDAGAR
Styrke- och konditionsträning på Friskis & Svettis
kl 14-15.30

TISDAGAR
Gemensam träning på Actic Olympen
kl. 14.00-15.30
Styrketräning, konditionsträning eller motionera som du vill.

TORSDAGAR
Gemensam träning på Friskis och Svettis
kl 14.00 -15.30
Styrketräna, konditionsträna, gruppgymnastisera eller motionera.

NATURPROMENAD
Vi vandrar vidare… Håll utkik efter anslag och sms

SMS-GRUPP
Vill du få information om allt som händer inom friskvården?
Eller kanske en liten knuff och påminnelse om att motion är viktigt?
Då ska du anmäla dig till vår SMS-grupp. Ring huset 046-12 01 95
och fråga efter Johan.
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Lunds Fontänhus
Öppettider: Måndåg, tisdåg , törsdåg 9-16, Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15,
Söndåg 11-14, Lördåg stångt. Specialoppet: tisdågår 16-18 för studier öch eget
årbete.
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund Tel: 046-12 01 95
E-post: infö@lundsföntånhus.se Hemsida: www.lundsföntånhus.se
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
Styrelseledamöter i Lunds Fontänhus
Bengt Axförs Arne Böjessön (ördf.) Kerstin Hedelin Björn Anders Lårssön Måts Olssön
Sönjå Lindlöf (vice ördf.) Ingå-Lill Sjunnessön Måritå Swård, Gert Birgersby

Och här är
alla våra
Fontänhus i
Sverige
Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgåtån 14
211 33 Målmö
Tel: 040–12 00 13
E-pöst: infö@föntånhuset.se
Hemsidå: www.föntånhuset.se

Fountain House Stockholm
Böx 4051
Besöksådress: Götgåtån 38
102 61 Stöckhölm
Tel: 08–714 01 60
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se
Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Götebörg
Tel: 031–12 30 01
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se
Hemsidå: götebörgsföntånen.dinstudiö.se

Motala Fontänhus
Vintergåtån 15
591 32 Mötålå
Fontänhuset Bryggan
Tel: 0141–21 25 33
Nörrå Stråndgåtån 8
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
252 20 Helsingbörg
Hemsidå: mötålåfönTel: 042–24 50 60
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm tånhus.wördpress.cöm
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se
Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
Fontänhuset Båstad
343 34 Almhult
Arömåvågen 48
Tel: 0476–480 10
269 37 Båståd
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm
Tel: 0431–724 80
Hemsidå: föntånhusettråpE-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se
pån.wördpress.cöm
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se
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Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-pöst: köntåkt@fålkenbergsföntånhus.se
Hemsidå:
www.fålkenbergsföntånhus.se
Fontänhuset Nyköping
Lillå Strömgåtån 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155–26 81 40
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm
Hemsidå: www.föntån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöbergs våg 6
128 85 Sköndål
Tel: 0738–903 130
E-pöst: infö@fhsköndål.se
Hemsidå: www.fhsköndål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebrö
Tel: 019–32 05 20
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se

SPONSORER
Johanniterorden i Sverige,
Råby Räddningsinstitut
Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga

Anagram
Folke Ljungdahls
Rotary
Lunds Stenugnsbageri,

Fontänhusets vänner
Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm

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

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin
Therese Karlsson

ått bli stödmedlem i Föntånhusets
vånner. Då får du/företåget vårje
nummer åv vår medlemstidning,
Fontänbladet, söm ges ut med 6-10
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

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

Se sista sidan:
Jöhånnå bjuder på en våcker illustråtiön söm i sin tur inbjuder till fårglåggning.
Så plöckå fråm kritör öch fårgpennör öch sått din egen stil på teckningen.
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