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STUDENT SE HIT!

”Oh den ljusnande framtid är vår!

Inga sorger än i våra hjärtan bor!”

Tja… så där är det ju inte alltid att

vara student.

Ibland kan man känna att man är på

gränsen till ett sammanbrott, ångest

över ekonomi, oro över tentor.

För den som har psykisk ohälsa,

kanske en diagnos, så kan studietiden

vara en stor utmaning med mycket oro

över framtiden.

Ökad livskvalité

Vi på Lunds Fontänhus vill vara ett stöd

för dig som är student och lever med

psykisk ohälsa. Vår längtan är att du

hos oss skall kunna få redskap att

fullfölja dina studier och uppleva ökad

självkänsla och livskvalité! Vi bedriver

ingen vård eller behandling. Vi är en

grymt bra klubb för människor med

psykisk ohälsa.

Varmt välkommen till Fontänhuset!

Vi inreder just nu studieplatser och

förbereder inför ”En väg framåt” som

vi tänker dra i gång vid höstens

terminsstart. Tanken är att du som

pluggar oavsett program eller kurs

ska kunna få stöd, vänskap, studiero

och inspiration på Lunds Fontänhus

utan någon kostnad.

Jag har en plan…

Här finns handledare med vilka du kan

sätta upp mål och ta dig steg för steg

framåt mot dina drömmar.

Här kommer du kunna varva dina

studier med alltifrån gemensam lunch

till friskvård för kropp och själ.

Du använder huset som du önskar och

lägger upp en personligt studieplan

som är anpassad efter var du befinner

dig.

Länkar till arbetslivet

Under terminen kommer vi att bjuda in

personer och aktörer som kan vara

viktiga för dig som student.

Arbetsförmedlingen, studenthälsan,

studievägledare m.fl. Om du vill vidare

ut i praktik eller arbete vill vi vara ett

aktivt stöd för dig i denna processen.

VILL DU VARA MED? RING OSS

ELLER BARA KOM.

TEL: 046120195.

LUNDS FONTÄNHUS HAR ÖPPET

VARJE VARDAG KL. 916. VI FINNS

PÅ KÄVLINGEVÄGEN 15, CENTRALT

I DIN STUDENTSTAD – LUND.
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STOCKHOLM

Åker till vackra Stockholm,

sjöarnas stad, en blandning av sött och salt

som de sjunger på Skansen på tisdagarna.

Älskar verkligen den här staden. Myllret av människor, olika människor, människor i

alla färger och storlekar.

Höga hus, pittoreska gatuhus, oräkneliga kaféer, huller om buller, vatten, broar, you

name it, listan tar aldrig slut.

Det bästa jag vet, eller iallafall på topp 3 är tunnelbanan.

Att åka rulltrappan ner i underjorden, inte glömma att stå till höger då de som har

bråttom tar "vänsterfilen".

Att känna den lite kyliga luften därnere på perrongen,

perrongen som också den är full av människor i alla former och tappningar.

Någon som ska hem , trött efter att ha jobbat hela dagen.

En annan som ska iväg någonstans, vet inte vart, bara bort.

Någon som har grälat med sin partner och sprungit och slängt igen dörren efter sig

och som här på perrongen funderar över om hon ska ta tåget hem igen,

för att reda ut allt.

Och så han som sitter på bänken, som luktar gammal öl och kiss och turisterna

som tar omvägar förbi för att slippa gå nära. Slippa bli involverad.

Han har kanske suttit där flera timmar, alldeles osynlig.

Och grabbarna i yngre tonåren, som frustar och vrålar sina målbrottsvrål till

varandra medan de springer runt i alldeles för stora hoodietröjor.

Och de blonda hårt sminkade tjejerna som sitter alldeles tysta, kanske för att verka

coola, kanske i rädsla för att den osynlige mannen på bänken, som luktar så illa,

ska vakna.

Ja detta myller av människor är så fascinerande och jag känner mig så levande när

jag står där på perrongen, mitt ibland allt och alla och är en del av myllret och

mångfalden.

Så plötsligt, det välbekanta suset när tunnelbanevagnarna är på ingång.

Och doften, vi får inte glömma prata om doften, som inte går att beskriva på annat

sätt än vacker, mystisk, lite farlig och ändå trygg.
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Att åka till Stockholm är verkligen något stort för mig.

Bara att sätta mig på tåget, X2000 och sjunka ner i sätet och veta att de närmaste

4 timmarna lite drygt så kommer jag att vara här, titta ut genom fönstret, se

landskapet svischa förbi, äta den medhavda färdkosten, balansera bort till Bistron

och köpa kaffe och sedan på akrobatiskt vis ta mig tillbaka till

min plats utan att spilla ut kaffet på vägen.

Det är rofyllt på tåget. De flesta har något att fördriva tiden med, en laptop, en Ipod,

ett gott resesällskap eller en möjlighet att få sova ut ordentligt.

Jag brukar ha med mig min lilla radio och hörlurar och sedan sitta och titta ut

genom fönstret på allt som far förbi.

Har alltid med mig egen matsäck för att inte ruinera mig på de inplastade mackor

som Bistron erbjuder.

Köper dock alltid kaffe på tåget då det bara kostar 10 kronor och det är skönt att

slippa besväret med termos i väskan.

En iakttagelse jag gjort när jag anländer till Stockholm är att mitt sätt att röra mig

förändras så fort jag stiger av tåget.

Jag som gärna lufsar fram i sakta mak upptäcker plötsligt att jag småspringer fram

på Tcentralen.

Människorna runt omkring mig verkar alla ha bråttom till något och jag rycks med

av tempot.

Jag får verkligen anstränga mig att gå sakta och måste också hålla mig så långt till

höger som det bara går, inte bara i rulltrapporna utan överallt där många

människor trängs på mindre utrymmen.

För att inte stoppa upp ”trafiken” , för att inte stå i vägen.

Det är nog det enda jag tycker är lite jobbigt i huvudstaden och det är den snabba

farten på Tcentralen.

Jag blir stressad.

Men vem stannar i Tcentralen?

Är bara där när jag anländer med tåget och när jag far hem igen.

Så vad gör en östgötsk/värmländsk/småländska när hon är i Stockholm då? Njuter.

Strosar omkring inne i stan och bara insuper atmosfären.

Sätter mig på en trappa någonstans, kanske trappan till det blå konserthuset och

äter en mjukglass och tittar på människor.

Det är något som jag tycker om.

Ett prisvärt nöje. Kostar bara vad en glass eller en latte kostar.

Och inte ens det om det är kärvt.
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Sitta och titta på alla olika människor.

Fantisera om vilka de är.

På Oldsbergskt vis fråga sig själv; vart är de på väg?

Var kommer de ifrån?

Hur ser deras liv ut?

Är de lyckliga eller sorgsna?

Ett annat nöje i huvudstaden är att vara nära vattnet.

Sitta vid Slussen, där Djurgårdsbåtarna går och njuta av utsikten.

Också det ett billigt semesternöje.

Det beror nog på att jag bor i en liten stad som jag fascineras och bedåras så av

vimlet, folkhavet, mångfalden.

Har ju visserligen bott i Göteborg i omgångar men det var inte så stort där.

Och spårvagnar i all ära men någon tunnelbana är det ju inte.

Brukar också spana efter kändisar i huvudstaden.

De bor ju nästan alla däruppe så det ska väl inte vara så svårt att få se någon

iallafall.

Men det närmaste jag kommit i den vägen är BertÅke Varg, någon gång på 1990

talet.

Och det var väl inte direkt något hallelujamoment.

Och ja just det, Lasse Berghagen på Grönan. Ännu längre tillbaka, tidigt 1980tal

skulle jag tro. Men det vill jag helst glömma. Intget hallelujamoment där heller.

Men det är förmodligen så att kändistorkan beror på årstiden jag åker upp.

För på sommaren är det nästan enkom vi turister i stan. De infödda har då flytt ut

till öarna i Stockholms skärgård alternativt bilat ner till Österlen i Skåne.

För att slippa asfalten och hettan. Som jag älskar.

Och för att slippa oss turister.

Till slut måste jag också berätta om min nya kärlek.

Vi fann varandra i maj i år och jag kommer att vara trogen resten av mitt liv.

Vi sjunger tillsammans, kämpar tillsammans och delar både framgång som

nederlag.

Min nyfunna stora kärlek i livet är Hammarby IF.

Mitt älskade Bajen.

Ser alla matcher på TV4 Sport här hemma och bär på en stor dröm att någon gång

få vara en del av klacken , på en hemmamatch på Söderstadion.

Höja armarna med min grönvita halsduk och sjunga Kenta´s gamla låt ”Just idag är

jag stark” tillsammans med tusentals andra Bajare.

En dröm verkligen.
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Varför bor jag då i Skåne när delar av mitt hjärta finns någonstans mellan

Bagarmossen och Tantolunden?

Här har jag min familj.

Men någon gång,

i framtiden,

kommer jag att vara en av dom

som halvspringer genom Tcentralen,

som står på Söderstadion och skriker ”De e VI som e HAMMARBY”

och som varje sommar åker bort från staden för att slippa alla jobbiga turister.

Lena Hult

120720

LUNDS FONTÄNHUS FÅR STANNA!

Glada nyheter för Lund och

Lunds Fontänhus!

Villan på Kävlingevägen 15 har sålts och vi

blir kvar som hyresgäster.

Fontänhuset andas ut och ser med

förväntan framåt! All verksamhet kommer

att fortsätta som tidigare och vi är glada

över möjligheten att bygga vidare på vårt

Fontänhus.

Så småningom kommer en del renoveringar

att äga rum, bland annat skall taket bytas.

Lösa planer finns på att bygga en fjärde

våning, vilket vi naturligtvis hoppas på.

KOMMANE KLUBBHUSMÖTEN

Välkomen på Klubbhusmöte den första

onsdagen kl.14 i varje månad!

Nu närmast: Den 1/8 och den 5/9.

Är det något du vill förändra? Uppmuntra?

Diskutera?

Månadens Klubbhusmöte är ett utmärkt

tillfälle.

Skriv upp nya mötespunkter på

anslagstavlan i Fontänhusets hall.
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Semester!
Läger!

Lunds Fontänhus Stora
Höst KickOff!

Tisd 21/8 – Torsd 23/8 är alla Lunds Fontänhusmedlemmar välkomna på

läger! KAMIN, FISKEBÅT, GOD MAT, SJÖBAD, VACKRA OMGIVNINGAR,

GRILL KVÄLLAR och FANTASTISKT SÄLLSKAP erbjudes. Vi åker

tillsammans till Lövestan strax utanför Osby i Skåne.

Anmäl dig så snart som möjligt på telefon: 046  120195 eller skriv upp dig

när du är i huset. Det kostar enbart 150 kr per person och då ingår allt! Mer

info följer efter anmälan. Eget rum kan ordnas vid behov.

Lägret blir inte detsamma utan dig!

Just du är viktig för Lunds Fontänhus

och gemenskapen.

STORT TACK TILL STIFTELSEN LINDHAGA VARS GENERÖSA GÅVA TILL

LUNDS FONTÄNHUS MÖJLIGÖR DETTA LÄGER!
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Månadens
Pyssel
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Ibland är det svårt att komma iväg till Fontänhuset..

Fast jag vet att det är det bästa för mig och att jag kommer att må bättre bara jag

kommer dit så kan det vara oerhört svårt ibland att ta mig över tröskeln hemma.

När ångesten slår till får jag tyngder i benen som hindrar mig att ställa mig upp och

gå, min hjärna överöses med rädsla och negativa tankar som alla går ut på att jag

måste stanna hemma.

Tankar som att jag inte är värdig Fontänhuset, att jag inte är värd att må bättre

slåss de morgnarna med min vilja att komma iväg, min vilja och min önskan att må

bättre, att kunna se en framtid med annat än mörker och smärta.

Hittills har de mörka krafterna segrat och jag har efter en mycket kort tids lättnad

över att slippa gå ut, fallit ännu längre ner i mörkret och nedvärderingshålet.

Men de senaste månaderna har jag sett en otrolig förändring, hos mig själv, hur jag

klarar mer och mer, hur jag faktiskt kommer iväg till Fontän också de dagar som

börjar med ångest.

Och jag vågar sträcka på mig en aning, en stund,

räta ut ryggen och kanske t o m klappa mig själv lite på axeln och le;

jag klarade det!!!

Jag kom iväg, ut ur lägenheten, ner till människorna på Fontän, de som ser mig

som en fullvärdig människa, de som inte bryr sig om vare sig min frisyr (eller

avsaknad av dito) min övervikt, min rädsla, min ångest eller mina kläder

utan istället ser mig som en människa som behövs, som duger och som tillför

något gott till andra.

Idag var en ångestmorgon,

och nu sitter jag här

och skriver.

Om en kort stund ska jag gå ner till matsalen och äta lunch med de andra som är

här.

Känna gemenskap,

känna och veta att jag ingår i ett sammanhang.

Och det känns skönt.

Och det är så bra för mig.

Lena Hult

20120717
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Besöket här i Lunds Fontänhus

Redan vid första besöket så kände jag mig mycket väl mottagen. En härlig

atmosfär spred sig till mig.

Några tankar:

Utomordentligt vacker sprider blomsterstjälkarna en söt smak där allting helar

själens ros.

Fungerar starens lilla pip läte om fantasins förmåga öppnar oanade resurser

– njut av sommaren!

Tack för mig!

Mvh Peter från Helsingborg
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Utflykter i Juli
I Juli månad har vi haft två aktiviteter utanför

huset. Vi var fyra verksamma som besökte

Lynnette i Dalby och fick se hur

hon bor. Där blev vi bjudna på

köttgryta och till efterrätt fick vi

glass med frukter.

Efter detta gick vi en lång prom

enad omkring Dalby och då fick vi

bland annat se getter gå och beta

och en av dem skulle snart föda

men vi hade inte tid att stanna till

dess.

Vid ett annat tillfälle åkte vi fem personer

utmed kusten vid Skanör och Falsterbo

och vid Kämpinge tittade vi till vid bärn

stensmuseet där vi fick se en fantastisk

utställning av bärnstenar och annat hist

oriskt intressanta föremål. Till slut rund

ade vi av med kaffe och smörgåsar på

stranden i Falsterbo.

Vid datorn Niklas.

Promenad i Dalby

Picknick på stranden
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STASTIK UNDER JULI MÅNAD, LUNDS FONTÄNHUS

Sömnig sommarmånad 
Ett vaket Fontänhus

Juli månad har precis som föregående

semestermånad inneburit

ett lite lägre tempo på

Lunds Fontänhus, detta

då många medlemmar är

i sommarstugor, som

marstäder och i skär

gården. Samtidigt vet jag

och flera med mig att när

väckarklockan ringer är

man välkommen till

Fontänhuset – huset som

aldrig sover. Vi har till

och med trots att det är

semestermånad ett väx

ande medlemsantal och

vi har under juli månad

blivit 7 nya medlemmar.

Vi hälsar er varmt välkomna till stans bästa

klubb!

Nedan kan du följa hur våra nya besök har

sett ut under månaden:

Och en graf till
(nu börjar vi lära oss Mattias)

Under juli har vi varit i snitt 10 personer i huset

dagligen och i grafen nedan kan ni följa hur vi

har varit minst 7 personer och som flest 15

under juli. Vi saknar er alla som har varit på

semestrar och ser fram emot när ni kommer

tillbaka!



Styrelsen för Lunds Fontänhus

AnnCharlotte Ardermark

Arne Bojesson

Björn Anders Larsson

Kerstin Hedelin

Mats Olsson

Sonja Lindlöf

Tytti Kasankin

Kontakta oss

Adress:

Kävlingevägen 15

222 40 LUND

Man kan ringa till oss:

04612 01 95

eller skicka epost till:

info@lundsfontanhus.se

Vi har öppet

9:00  16:00 på vardagar

även under hela sommaren
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Du kan stödja Fontänhusets verksamhet genom att bli stödmedlem.

Då får du hem varje nummer av Fontänbladet, som ges ut en gång per månad

Kostnad:

Privatperson: 200 kr/år

Företag, etc.: 1000 kr/år

Autogiro: 100kr/mån

Organisationsnummer:

8024564893

Bankgiro: 4923801

Plusgiro: 6057806



Tack till våra stödmedlemmar

Advokatfirman Hedelin AB

Ebba Fischer

Caroline Sverdrup

Pia Althin

Therese Karlsson

Eva Miles

Karin Rattén

Gunnel Börjesson

AnnChristine Engdahl Olesen

Sverker Oredsson

Rosa Skuladottir

YingSum Tsui

Eva von Boer Lindskog

Cecilia Larsson Glowacki

Per Torell

Jonas Eberhard

RSMH Mittpunkt

Siw Hult

Eva Skandevall

Gert och Gun Birgersby

Martin Stensson

Robert Nord

Samt ett Tack till Lunds Fontänhus Styrelse, alla våra samarbetspartner

och till alla andra som vi säkert har glömt...




