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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Fontänhus verksamhet är inriktad på 
att stödja personer med psykisk ohälsa, där 
fokus ligger på det friska hos individen. 
Verksamheten tar sin utgångspunkt i Fon-
tänhusrörelsens grundläggande värdering-
ar. Den så kallade Fontänhusmodellen 
utgår från ett helhetsperspektiv som bygger 
på delaktighet, medbestämmande och 
deltagande i ett sammanhang som täcker in 
hela livssituationen. Målet är att i största 
möjliga utsträckning möta människor från 
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Verksamheten inrymmer tre olika arbets-
enheter: kontors-, köks- och serviceenhet-
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tänhusets sponsorer, stödmedlemmar, 
medlemmar, handledare och volontärer. 
 
Mer information om verksamheten finns på 
vår hemsida 
www.lundsfontanhus.se 
 
Du kan även gilla oss på facebook 
www.facebook.com/lundsfontanhus.se 
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Månadens omslagsbild är gjord av Erik. 
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REDAKTIONEN HAR ORDET I 

 

Full rulle på Fontänhuset!  

I vanlig ordning händer en lång rad saker av mycket skiftande slag på  
Fontänhuset. Sedan senaste numret av Fontänbladet har vi bl. a. utarbetat 
ett nytt friskvårdskoncept och tillsatt två arbetsgrupper med uppgift att se 
över brandsäkerhetsrutinerna i huset respektive utforma en policy-
introduktion avseende nya medlemmar. Utöver detta har vi ägnat oss åt 
att lägga grunden för Lunds Fontänhus nya projekt ”Vägen ut”. Däremel-
lan har vi hunnit genomföra husets årliga storstädning, inköpa nya stolar 
till matsalen, bygga ett plank i trädgården, prova på att spela gitarr med 
Jonas från Studiefrämjandet och - viktigast av allt - välkomnat hela fem 
nya medlemmar sedan den 1 oktober!       

Åtskilligt har även hänt på både IT– och kulturfronten. En kurs i grund-
läggande datakunskap har sjösatts, en sms-grupp för medlemmar som vill 
ha bättre koll på vad som händer i huset har bildats, och arbetet med att 
ändra hemsidans innehåll och layout har påbörjats.   

En mycket god nyhet för våra kulturintresserade medlemmar är att     
Johanna nyligen tagit ett så kallat Körkort till Kulturen. Mer om vad detta 
innebär rent konkret för dig som medlem rapporterar vi om i nästa num-
mer. Dessutom har tre fontänhusmedlemmar gått Studiefrämjandets kurs 
Ledarutveckling Steg 1.   

Verksamheten innefattar som bekant inte enbart arbete, en del festligheter 
äger också rum. Lunds Fontänhus har bl. a. stått värd för 2013 års succé- 
artade skördefest. Detta tidningsnummer inkluderar ett reportage om 
skördefesten och dess bakgrund, och, inte minst, alla recept på den utsökta 
mat som köket serverade.  

Skördefesten markerade även slutet på odlingssäsongen. För medlemmarna 
i ”Gröna Fingrar” ligger fokus nu på att förbereda trädgården inför vinter-
vilan. Parallellt med detta pågår arbetet med att ta fram broschyrer och 
annat tryckt material inför den kommande informationskampanjen. En 
mycket glädjande nyhet är att ”Gröna Fingrar” tilldelats utökade projekt-
anslag från Allmänna arvsfonden, vilket bl. a. innebär att ytterligare en 
projekthandledare kommer att anställas på halvtid inom kort.  

Sist, men inte minst, har vi haft lyckan att återigen ha Lasse på plats i hu-
set efter en tids bortavaro. Fontänhuset har definitivt inte varit detsamma 
utan honom! 

Både till Lasse och till alla trogna läsare av Fontänbladet säger vi:  

 

Hjärtligt välkommen tillbaka!  
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Deadline för manuskript till årets 
sista nummer av Fontänbladet  
 
fredag 13 december 

D 
et kä nns skö nt ätt värä tillbäkä i ärbete 
efter en tids sjukskrivning. Täck ällä 
fö r er ömtänke under tiden! 

Vi här precis fyllt tvä  ä r öch likäsä  dennä 
medlemstidning. Jäg pässär pä  ätt pä minnä lite 
öm de riktlinjer öch syfte söm Fontänbladet har. 

Fö reningen Lunds Föntä nhus medlemstid-
ning här söm syfte öch ämbitiön ätt fö rä mä nni-
skör nä rmäre värändrä sämt ätt mötverkä fö r-
dömär öm mä nniskör söm lever med psykisk 
öhä lsä. Vidäre ä r syftet ätt ge ut en levände öch 
äktuell tidning, söm bä de ä r utä triktäd öch 
speglär verksämheten sämt medlemmärnäs 
värdäg.  

Du söm medlem, persönäl öch styrelseledä-
möt ä r viktig öch betydelsefull. Tänkär öm hu-
set öch hur du upplever säker, dikter öch bilder 
ä r vä rdefullä fö r ällä ätt tä del äv. Efter händ 
söm vä rt hus blir stö rre öch vä xer, ö kär öcksä  
trycket pä  ätt nä  ut med införmätiön, vä r tid-
ning ä r ett brä sä tt ätt hä llä köntäkten med de 
medlemmär söm inte deltär i dägsprögrämmet 

lä ngre. Fontänbladet a r ba de en intern och en 
extern tidning. Likäsä  en päppers- öch digitäl 
tidning.  

Alltsä , kä rä lä säre, dennä tidning bygger pä  
er medverkän. Till hjä lp här vi redäktiönsmö -
ten. Det vill sä gä värje önsdäg (4 x i mä näden) 
kl. 11 ”mö ter vi upp” öch fäststä ller mä nädens 
tidning. Fö rutöm ätt redäktiönen fö rbehä ller sig 
rä tten ätt gö rä redäktiönellä ä ndringär i bidräg 
sämt ätt ävgö rä väd söm slutligen skä kömmä in 
i tidningen, sä  erbjuder öcksä  redäktiönen/
köntöret hjä lp till ätt renskrivä öch redigerä 
ärtiklär, digitälfötögräferä, scännä, med merä. 

Fö r ätt levä upp till dennä ämbitiön här vi 
riktlinjer: 

 Texter, bilder fä r inte innehä llä nä göt söm 
krä nker grupp eller enskildä. 

 Skriv gä rnä öm pölitik eller religiön, gö r 
vä r tidning till ett debättförum! Vill du 
gö rä vä r tidning till ett pröpägändäinstru-
ment skä du skrivä i nä gön ännän tidning. 

Lasse har ordet 

Vill du att ditt konstverk  
pryder omslaget till årets sista 

nummer av Fontänbladet?  

Tveka inte att lämna in ditt bidrag!  
Tidningsredaktionen tar sedan ställning.  

Vi behöver ha ditt bidrag  
senast den 10:e december. 

 

 

 

 

? ??

Lunds Fontänhus medlemstidning december 2013 
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      Detta händer i december:Detta händer i december:Detta händer i december:   
3 14.00 Musikkryss med Tony 

4 13.15 Mindfulness med Lina                       

14.00 Klubbhusmöte 

 15.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

5 13.30 Stavgångsträning med Aleris             

15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

 18.00-20.00 Disco & dans 

6 14.00 Fredagsfika   

11 13.15 Mindfulness med Lina               

 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 

 14.00-16.00 Kurs i akvarellmålning 

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

12 13.30 Stavgångsträning med Aleris             

15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

13 9.30 Luciafika 

 14.00 Fredagsfika 

18 13.15 Mindfulness med Lina                       

14.00-19.00 Sticka, virka, sy & julpyssla  

  16.00-19.00 Kvällsöppet 

19 13.00 Jullunch 

 13.30 Stavgångsträning med Aleris              

15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

20 14.00 Fredagsfika  

24 11.00-14.00 Julfirande  

25 STÄNGT 

26 11.00-14.00 Julöppet 

31 STÄNGT 

Öppettider jul– och nyårshelgen 

Julafton: 11-14 

Juldagen: STÄNGT 

Annandagen: 11-14 

27/12: 9-15 

30/12: 9-16 

Nyårsafton: STÄNGT 

Nyårsdagen: STÄNGT 

2/1: 9-16 

3/1: 9-15 

Trettondagen: STÄNGT 
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Onsdagen den 25 september rådde en speciell 
stämning på Lunds Fontänhus; förväntan, glädje 
och festkänsla låg i luften. Det var dags för huset 
att bjuda in till Skördefest! Vi hade alla varit 
ganska oroliga för hur vädret skulle bli, då vi pla-
nerade att vara ute i trädgården så mycket som 
möjligt. Det visade sig dock att våra böner till 
vädergudarna hade besannats; vi blev hedrade 
med strålande sol och hösten visade sig från sin 
bästa sida. Vi kunde stolt arrangera en hejdund-
randes skördefest med många glada och nöjda 
gäster.  

Eftermiddagen inleddes med bål gjord på äppel-
must från äpplen pressade med husets egen must-
press samt hembakat bröd som köket tillagat. So-
len värmde våra ansikten och stämningen var på 
topp, fontänare från andra hus hälsades hjärtligt 
välkomna och det rådde en gemytlig stämning i 
trädgården. Borta vid serveringen erbjöds egen-
gjord pumpasoppa till sugna besökare, som träd-
gårdsmästare Nils med medlemmar hade lagat, 
och till den serverades den hemmagjorda äppel-
musten. Maten och drycken var mycket uppskat-
tade och vi kunde stoltsera med att i stort sett 
allt som serverades var från den egna odlingen i 
sann skördefestanda; från musten och soppan till 
brödet och äppelkakan. Tack till alla fina medlem-
mar och personal som kämpade som tusan för att 
kunna servera så fin mat till så många gäster.  

Men det var ju inte bara maten som var av in-
tresse på denna tillställning, även om det såklart 
är centralt på en skördefest, utan det arrangera-
des även nöjesaktiviteter och uppträdanden. En 
tipsrunda anordnades där gästerna fick gå runt i 
huset och trädgården och svara på frågor relate-
rade till skörd, odling och växter.  

Lunds Fontänhus presenterar stolt:  
SKÖRDEFEST! 

 Solen strålade dagen till ära. 

 

Det såldes också lotter där fina priser delades ut 
senare på eftermiddagen och vi bjöds på riktigt 
härliga framträdanden bestående av sång, spelande 
och joddling från några medlemmar från huset. 
Fantastisk underhållning!  

Nils är Lunds Fontänhus fantastiske trädgårds-
mästare och var en av de som höll i trådarna gäl-
lande Skördefesten. Jag var nyfiken på detta med 
traditionen skördefest då begreppet känns ganska 
främmande för mig, så jag frågade Nils lite om 
det. Han berättade att en skördefest är en viktig 
tradition för alla odlare för att fira och visa upp 
vad man har åstadkommit tillsammans under året, 
samt att man uppmärksammar årstiderna och håll-
punkterna på skördeåret. Man sluter fred med att 
det blir höst och tar vara på det positiva med den 
årstiden. När man odlar ger det ofta ett överflöd 
av grödor vid skördetiden och således mycket att 
äta, vilket gör det mycket lämpligt att bjuda in till 
fest och bjuda på det man odlat. Nils påpekar att 
husets skördefest också fungerar som marknads-
föring utåt för Fontänhuset och för trädgårdspro-
jektet Gröna fingrar, som är de som har skött od-
lingen i trädgården och som ligger bakom mycket 
av arrangerandet av festen. Det är positivt att 
man tydligt kan visa upp för sig själva och omgiv-
ningen vad Gröna fingrar har åstadkommit under 
året. Det firas att man är en väl fungerande grupp 
som har skapat detta tillsammans och understyr-
ker samtidigt glädjen med att vara med i Gröna 
fingrar och att vem som helst är välkommen att 
vara med. 

 Finfin underhållning levererades. 
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Samling kring välkomstbålen! 

Fontänhuschefen Lasse berättar vidare för mig att 
Fontänhusen i Skåne brukar ha årliga kulturutbyten 
där de bjuder in varandra till olika tillställningar 
och evenemang. Han gissar på att dessa utbyten 
nästan hållit på i snart tio år. Förutom årets skör-
defest har andra evenemang som tidigare anord-
nats varit rörande bland annat musik, teater och 
måleri. Tanken med dessa utbyten är att Fontänhu-
sen ska finna och ge inspiration från och till 
varandra samtidigt som det skapas ett trevligt till-
fälle att träffas och upprätthålla den fina relation-
en man har gentemot varandra. 

Slutligen ska det utbristas ett ståtligt TACK till 
alla inblandade; medlemmar, personal och gäster, 
utan er alla hade det inte blivit någon fest. Alla 
bidrog till att det blev en otroligt lyckad skörde-
fest som vi inte kommer glömma i första taget.  

Det bjöds på stora lass av äppelcupcakes! 

Text: Frida Bondeson 

Samtliga recept på Skördefestens rätter hittar du på 
sidan 18. 

 

Det sker även andra saker i trädgården förutom skördefest… 

Det alltid lika produktiva Gröna fingrar-gänget äg-
nade häromdagen en hel dag åt att bygga ett plank i 
trädgården. Trädgårdsmästare Nils berättade att 
syftet med planket är att Fontänhusets kära grannar 
ska slippa se och känna lukten av den stora kompost-
högen som har sin plats i kanten av Fontänhusets 
trädgård.  

Materialet som användes till planket bestod både av 
nya träplankor, men även mycket trä som de återan-
vände och som tidigare bara varit liggande, vilket nu 
kom till perfekt användning i planket. I slutet av dagen 
kunde gänget stoltsera med, inte bara ett praktiskt, 
utan även ett mycket snyggt plank i trädgårdens ände. 
Härligt jobbat!  

Text: Frida Bondeson 
Det mäts och planeras flitigt! 

 I bakgrunden skymtas det färdiga planket. 
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Torsdagen den 7/11 gick vi ett litet gäng 
från Lunds Fontänhus till Skissernas Mu-
seum för att få en guidad visning. Vi 
möttes av en ung och leende tjej som 
presenterade sig som Annie och som 
arbetade på museet som arkivarie och 
guide.  

Tillsammans med henne fick vi bege oss 
in i skissernas magiska värld och hon 
berättade bland annat om museets 
historia, hur skissens värde har föränd-
rats genom tiden och om hur mycket 
arbete som ligger bakom ett färdigt 
konstverk.  

Skissernas Museum 
Skissernas museum har som sin uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till 
konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen – själva ”konstverkets födelse”, som museets 
grundare Ragnar Josephson kallade det. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga 
konsten och dess utveckling. 

Hon var väldigt kunnig om de olika ver-
ken, hennes sätt att berätta var inspire-
rande och väckte vårt intresse. Annie 
berättade om hur Skissernas museum i 
Lund är unikt i sitt slag då det är väldigt 
ovanligt att andra museer visar upp skis-
ser. Många som kommer dit tycker att 
det är spännande att se hur förarbetet 
har gått till. Där har man även möjlighet 
att se skisser till verk som inte längre exi-
sterar och skisser av kända konstnärer så 
som Matisse, Reuterswärd och Diego 
Rivera.  

Skissernas museum består av olika avdel-
ningar, en som skildrar skisser till svensk 
offentlig konst, en andra sal som visar 
internationella skisser, en tredje avdel-
ning som är mexikansk, en fjärde som är 
nordisk och en sista avdelning vars fokus 
är på skisser till skulpturer. Skisserna är 
från 1900-talets början och framåt.  

När vi var på museet var deras temporära 
utställning under uppbyggnad, men i van-
liga fall så finns där en sådan utöver de 
permanenta avdelningarna som jag 
nämnde ovan.  

Är man studerande så går man in gratis på 
Skissernas museum, annars kostar det 50 
kr. På söndagar kl. 14.00 och ibland på 
onsdagar kl. 19.00 har de guidade visning-
ar som är öppna för allmänheten och som 
jag varmt kan rekommendera. För mer 
information gå in på adk.lu.se 
 
Text: Helga Asgeirsdottir; Foto: Lena Swärd 
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Under höstterminen har studentpro-
jektet ”En väg framåt” extra fokus på 
arbetsliv och karriär. I förra numret 
av Fontänbladet berättade vi att stu-
denterna inledningsvis inspirerats att 
vidga vyerna vad gäller karriärbegrep-
pet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid andra träffen på temat gästades 
vi av Mattias Persson som är arbets-
livskoordinator vid Lunds universitet. 
Samtalen och reflektionerna som 
rörde sig kring rubriken ”I huvudet på 
en arbetsgivare”, var mycket givande 
och intressanta. Mattias gjorde oss 
uppmärksamma på att arbetsgivare 
som söker folk, inte alltid tänker och 
agerar som man tror. Arbetsgivaren 
kan t. ex. tänka onödigt snävt vad 
gäller utbildningskrav, eller formulera 

sig ogenomtänkt vid utlysning av en 
tjänst. Med detta i åtanke, kan det 
löna sig att söka ett jobb även om 
man inte helt uppfyller de krav som 
preciserats i utlysningen av en tjänst. 
Det är dessutom bara en liten del av 
alla jobb som utannonseras – vägarna 
till jobb kan vara många och olika, så 
var kreativ i ditt jobbsökande! 

På tredje tematräffen brainstormade 
vi kring hur och var man hittar job-
ben. Förutom annonser i t. ex. tid-
ningar eller på nätet, kan man göra 
spontanansökningar, använda sig av 
sina nätverk och kontakter, eller 
skapa sitt eget jobb.  

Vi diskuterade också begreppet 
”planned happenstance” – att vara 
medvetet öppen för tillfälligheter och 
möjligheter längs vägen, då det ena kan 
leda till det andra. 

Till fjärde och sista träffen på höstens 
tema, har vi bjudit in Susanne Linné, 
karriärvägledare vid Lunds universitet. 
Vi ska ha en workshop där Susanne hjäl-
per oss att få ordning på CV och person-
liga brev. Det ser vi fram emot! 

//Lena Swärd 

Studentträffar på tema ”Arbetsliv och karriär” 

Redan den 30:e november 2011, 
det vill säga knappt två månader 
efter att Lunds Fontänhus slagit 
upp portarna, utkom premiär-
numret av Fontänhusbladet. 
Först inför utgivningen av janu-
arinumret 2012 byttes namnet till 
det nuvarande Fontänbladet, vil-
ket vi behållit alltsedan dess. På 
nästa sida kan du se en samman-
ställning av samtliga omslag un-
der tidningens tvååriga historia.  

Som vanligt är vi redan i full 
gång med att planera och sam-
manställa kommande nummer. I 
årets sista utgåva av Fontänbla-
det gör vi bl. a. en återblick på 

året som gått och bjuder även på 
ett längre reportage från repeti- 
tionsarbetet i ”Kreativa akade-
min” inför premiären på Kabaré 
Unik den 6:e december. Vi rap-
porterar också om vårt studiebe-
sök på Europas största Fontän-
hus i Malmö. Utöver detta inne-
håller det sista tidningsnumret 
för året diverse roligt pyssel och 
recept på julgodis bland mycket 
annat.  

Det finns med andra ord all   
anledning att hålla utkik i din 
brevlåda strax innan jul!  

//Redaktionen  

Fontänbladet firar tvåårsjubileum!  

Det konkreta resultatet av tematräff nr 3 .  

Arbetslivskoordinator  Mattias Persson 
under tematräff nr 2. 
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Cickys hörna 

YSTAD 

Det är den tionde juli och Sobrildemonen har nu stört 
mig i tre dagar. Jag vet mycket väl att jag tjatat om 
Sobrilen och dess grepp om mig. Abstinensen är så 
svår bitvis att jag ligger i en hög på golvet och gråter 
som om Kyama hade dött. Jag måste vara stark för 
min älskade pralin. Han har ju bara mig. Jag ska resa 
till Ystad idag med buss från Dalby. Ska dit på en sten
- och havsexpedition. På vägen dit hugger jag mig i 
magen med en osynlig dolk i hopp om att få bort min 
privata demon som sitter där. Tur att jag har en spärr 
och inte använder en riktig kniv. 

Smärtan inom mig är näst intill outhärdlig. Slår då och 
då pennan i handen för att på så sätt dämpa det onda. 
Smärtan i diafragman lättar lite då. För er som inte vet 
vart diafragman sitter, så finns detta område lite ovan-
för naveln. Det är även där jag tror själen har sin bo-
ning. Upp med hakan lilla flicka. Det är bara Sobrilab-
stinens. Skit jag vill inte mer!!!  Jag tror nästan att jag 
ser i syne. Vi åker förbi Bromma kyrka. Oj hur gick 
detta till?  Hö, hö! Det finns här i Skåne med. Vi kom-
mer förbi Käringgatan. Inte kärring!  Bussen anländer i 
Ystad och jag överraskar min gamla bekant och före 
detta. Han bjöd på kaffe och vi pratade om ditt och 
datt. Det blev ett kort återseende eftersom han skulle 
iväg på en grej. Jag gick till stranden och hittade det 
jag sökte. Fina stenar och havsglas i olika färger. Vad 
ska jag med sådant till kan man undra. Prydnad!!   

DEGEBERGA 

Det är den fjortonde juli och jag åker till Sanna som 
bor i Degeberga. Forsakar ligger där och är ett berömt 
turistmål. Jag åker via Dalby, Sjöbo och Tomelilla. Så 
fin natur det är här vid Sjöbo. Jag anländer till Sjöbo. 
Bussen till Tomelilla skulle anlända om en timme. 
Länge att vänta i ”Nowhere land”. Dötrist ställe!!! Tiden 
gick rätt så fort ändå. Bussen anlände. Den var propp-
full med folk. Yes!! Jag som älskar att trängas i små 
utrymmen. Hö hö! På väg mot Svampakorset. Roliga 
namn på ställen, som Frörum och Vannsta, som vi 
åkte förbi. Åker i riktning mot Degeberga. Passerar 
Marivalls kloster. Hoppade av vid kiosken och gick 
bort till skolan. Sannas vän Sven hämtade upp mig 
och körde mig till huset, där jag träffade hunden Zelda. 
Sanna låg och vilade en stund. Senare åkte vi alla 
hem till Sanna för hon skulle få besök av Joe och Jo-
sephine. Det bjöds på kaffe och kaka. Efter det ville 
Joe spela biljard. Sanna höll på med annat. Jag, Sven, 
Joe och Josephine spelade. Sven spelade ett tag. Se-
dan åkte han hem. Den sporten är inte riktigt min grej. 
Dock rätt kul ändå. Joe som kommer från England 
gillar att spela, så det blev rätt sent innan vi skiljdes. 
De tackade för sig. Jag gick upp till vardagsrummet 
och tog plats i soffan. God natt! Nästa dag åkte Sanna 
och jag till hennes mamma, Siv och hennes sambo, 
Klas. De bor i Vranarp. De har en gårdsbutik. Det 
bjöds på mat. Trerätters middag. Sannas mor är väl-
digt duktig på att laga mat. Vi stannade hos Siv och 
Klas några timmar. Nästa ställe att åka till var Kivik. 
Där bor Sannas pojkvän. Sanna kör mycket fram och 
tillbaka mellan Degeberga, Vranarp och Kivik. Det 
hände inte något värt att nämna på kvällen. Nästa 
dag, den fjortonde juli som var en söndag, kastade sig 
över mig med buller och bång. Lite trött och nervös för 

denna dag var en stor dag. Sanna och bandet Blue 
Dragons skulle nämligen uppträda på resturangen Sol-
gården som ligger i Maglehem. Sanna är vokalist, Joe 
spelar mandolin, Magnus på gitarr och den fjärde 
medlemmen spelar också gitarr. 

Hans namn har jag totalt glömt. Överraskningen denna 
kväll var jag. Jo, det är sant! Jag skulle framföra en sång 
för att Sanna ville det. Inträdet dit var sextio kronor och 
buffé etthundrasjuttiofem kronor. För de som uppträdde 
var detta gratis. Till och med jag fick äta gratis. Jag kom 
ju in gratis för jag kom dit med Sanna. Jag bytte ett par 
ord med Joe. Träffade hans rara mor. Folk hade sam-
lats. Sanna och bandet laddade upp. Jag satt på en bra 
plats. Allsång på Solgården var temat för denna afton. 
Sanna och Blue Dragons sjöng ca en halvtimme. De höll 
en paus. Jag passade på att gå och äta. Joe och den 
andra bandmedlemmen satt i köket. Jag gick in dit och 
hälsade även på Magnus. Han jobbar på resturangen 
och är med i flera band inräknat Blue Dragons. När jag 
hade ätit klart gick jag och bytte om bakom en byggnad. 
Tog på mig min rosa tyllkjol och rosa blus med mörkrosa 
prickar. Satte på mig ett par röda gummistövlar och 
hade mitt prickiga paraply. Jag gick och satte mig för att 
vänta på när Sanna skulle ropa upp mig. De körde ett 
par låtar till.                                                                                               

JAG SJUNGER PÅ SOLGÅRDEN 

Så ropar Sanna upp mig på scenen. Jag presenterar 
mig och säger att jag känt Sanna sedan 1992. Hälsar till 
mina gamla vänner och till mina nya. Jag var väldigt ner-
vös för jag har aldrig stått på en scen med publik. Har 
inte ens sjungit i en mikrofon. Min låt för denna afton var 
”Singing in the rain” av Gene Kelly. Acapella med lätt 
gitarrackompanjemang av Magnus. Jag fick med mig 
publiken på allsång. Så häftigt! När jag sjungit klart skrek 
några ”En gång till!”. Det var ju som på Fontänhuset då 
jag sjung på ”Väldigt mycket öppet hus.” Dessa hundra 
personer fick nöja sig med ett uppträdande av mig för 
denna gång. Kanske är det meningen att jag ska stå på 
en scen längre fram i livet. Sanna sjöng ett par låtar till 
och jag tog kaffe med jordgubbspaj till. Många kom fram 
till mig och tyckte att jag gjorde ett bra framträdande. 
Jag? Efter framträdandet åkte Sanna, jag, Janne och 
Eva till Kivik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
 Jag sjunger på Solgården.  
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KIVIKS MARKNAD 

Nu skulle vi gå på Kiviks marknad. Detta hade jag 
länge sett fram emot. Sanna och jag gick runt och tit-
tade. Vi gick bort mot tivolit och köpte två biljetter. Se-
dan gick vi bort mot en karusell som såg ut som Spin-
delmannen. Denna karusell slungade oss upp i luften. 
Vagnen hoppade och svängde häftigt. Man böjdes 
fram åt och man böjdes bakåt. Man for fort upp igen. 
Jag tyckte inte alls om det. Började gråta av ren rädsla. 
Jag ville inte mer. Sluta, sluta! SLUTA!!                                                                      

När det väl var över och vi kom ur vagnarna, var jag ett 
nervvrak. Jag skakade i hela kroppen och var säkert 
blek av rädsla och grät som om någon nyligen avlidit. 
Sanna höll om mig en stund. Det började kännas 
bättre. Vi lämnade tivolit och gick över fältet, bort till 
alla stånd med saker för alla smaker. Jag köpte en 
rosa ”Cosplay”-peruk.   
                                                                                                                      
Nästa dag var vi åter på Kiviks marknad och kollade in 
saker. Jag hade på mig min rosa peruk. Jag fann ett 
stånd med decoratillbehör. Spännen, diadem och väs-
kor. Det var en kvinna från Japan som hade det. 
Decoralandet nummer ett. Sådan tur jag plötsligt hade. 
Köpte ca tio spännen till. Det finns ett kort på mig vid 
detta decorastånd upplagt på Fejan. Kolla vet ja! Jag 
fick sådan positiv respons där jag var klädd i min rosa 
tyllkjol, rosa blus och rosa peruk. På ett matställe blev 
JAG bjuden på en kantarelltoast av en tjej som job-
bade där. Hon tyckte om min stil. Man tackar! Hon tog 
även ett foto på mig. Gänget vandrade vidare. Folk 
vände sig om och log. Sanna köpte ett hg choklad till 
mig. Damen vi handlade av tog även ett foto på mig. 
Vad är det som händer? Är jag verkligen så poppis? Vi 
stannade någon timme. Sedan åkte vi hem till Sven. 
Drack kaffe och umgicks. Allt hade varit underbart 
dessa dagar med Sanna och de andra. 

LUND 

Åter i Lund. Jag mellanlandade på Fontänhuset. Kom 
dit vid tretiden. Jag var stolt över mig själv. Att jag 
kunde stå på en scen och sjunga. Att jag kunde glädja 
folk. Det är nyttigt att utsätta sig för folk när man som 
jag är rädd för dem. Min fobi har dock blivit mycket 
bättre. På Fontänhuset pratade jag en del med de som 
var där. Vi spelade Maxi Yatzy som är min favorit. Det 
gick inte så bra. Det gjorde inget. Så var det dags för 
mig att dra hemåt till min gräddkola Kyama Lama. 

HÄSTSVEDA 

Den tjugosjunde juli skulle jag resa till en bekant i 
Hästsveda. Jag skulle vara med på kanelbullefesten. 
Jag skulle åka med tåg via Hässleholm och jag gick 
på tåget som kom in för det stämde med avgångsti-
den. Men skit! Detta tåg gick inte alls till Hässleholm, 
utan till Malmö. Jaha. Jag landade på tågstationen 
och nu skulle jag leta mig till Södervärn eller Värn-
hemstorget. Frågade folk om vägen. Det var långt att 
gå. Jag såg till slut gula bussar och gick i den riktning-
en. Fann en hållplats på Spångatan. Det visade sig att 
jag stod mitt i mellan Södervärn och Värnhemstorget. 
Buss nummer ett mot Kristianstad inkom efter fyrtio-
fem minuter. På den bussen då. Grrr! Min bekant 
mötte upp. Sedan handlade min bekant och jag mat 
på Netto. När vi kom en bit sade han att han skulle 
köpa kattmat. Detta gjorde vi på Ica i Hästsveda. Jag 
köpte tonfisk till min pralin. Hem till min bekant som 

bodde i ett villaområde. Där har han sex katter. Fyra 
rätt tama och de andra två halvvilda. Inte så vana vid 
människor. De har väl varit innan de blev utslängda 
om detta är ödet de fått utstå? Min bekant ger dessa 
herrelösa katter mat. Jag hjälpte till att bära in kassar-
na till köket. Min bekant satte på kaffe och det serve-
rades glass till detta. Vi satt och pratade en stund. 

Vid fjortontiden kom det folk som även de skulle vara 
med och fira kanelbullen. Vänner till min bekant. Det 
serverades kanelbullar och kaffe. Vi satt i trädgården. 
Senare skulle den stora kanelbulleskulpturen målas 
om och därefter tillbes. Festen varade någon timme. 
Vid sextiden började det lagas mat. Jag dukade till 
oss i trädgården. Där var fint att sitta. Jag träffade två 
av katterna. Vanelli en brandgul tabby och Estelle en 
gråsvart tabby. Hon var mest tam. Vanelli hade en 
halv svans. Efter maten åkte vi till badstället som låg 
vid Lursjön, en vik. Vi drack kaffe där nere. En tjej 
kom fram och frågade om någon kunde ta ett kort på 
mig och henne. Visst sade han. Jag går hem med mitt 
regnbågsfärgade hår. Nästa dag körde han mig till 
Hässleholm och jag åkte hem. 

SIMRISHAMN 

En tur till Simrishamn med buss nummer fem, satt bra 
denna dag. Det verkade som om chauffören var på 
dåligt humör för han körde minst i nittio kilometer i 
timmen. Dessutom var luftkonditioneringen avstängd 
eller trasig. Det var så varmt på bussen. Jag blev 
tvungen att dricka mycket vatten och dessutom dutta 
lite i ansiktet. Svetten rann och om inte detta var nog. 
Jag såg kor på fältet utan någon skuggig plats och 
utan tillgång på vatten. Alla kor jag såg fick utstå 
samma helvete. Bönder skiter i sina djur. De skall ju 
ändå dö. Bortsett från djurens lidande så var det ändå 
en fin busstur. Passerade genom mindre byar. Stan-
nade i Tomelilla och Sjöbo, precis som nummer sex, 
med en skillnad, vi åkte inte via Dalby. Jag var 
tvungen att resa via Lund. Så framme i Simrishamn 
som var mindre än Lund. Här fanns det inte så många 
butiker. Knappt inga matställen heller. Här fanns en 
bankomat där man bara kunde ta ut femhundrakro-
norssedlar. Det ville jag inte. Började mer och mer 
avsky detta ställe, då jag gick förbi en port. Där på 
taket satt en albatross. Min lycka var gjord. Kom se-
dan till en häftig butik där de hade tygmärken, pennor 
som såg ut som sprutor, halsband med dödskallar, 
fladdermöss och mycket mer. Jag köpte en del kul där 
inne. Fann sedan en glassbar där jag gick in och be-
ställde en mjukglass med jordgubbar på och kaffe till 
den. Deras kaffe hade hög klass. Satt där ca tio minu-
ter för de skulle stänga sex. Jag gick därifrån och bort 
till biblioteket för att fylla på min vattenflaska. Gick 
sedan bort till busstorget och väntade in bussen. Drog 
hemåt igen. 

SIMRISHAMN NÄSTA DAG 

Idag blev jag åter tvungen att åka till Simrishamn för 
jag hade nämligen tagit fel halsband i hastigheten. 
Igår tittade jag på ett halsband med en fladdermus 
och trodde att det var det jag fick med mig. Jag hade 
råkat ta ett skeletthuvud av misstag. Jag åkte via 
Sjöbo idag, där jag hoppade av. Jag hade missat 
bussen till Simrishamn med tio minuter. Jag fick 
vackert sitta och vänta i femtio minuter. Köpte en 
glass och drack vatten till. Åh så gott! Bussen an-
lände. Väl framme i Simrishamn gick jag bort till buti-
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ken och bytte ut halsbandet. Jag hade min decorastil 
då jag reste dit igen. 

Det var marknad där nu. Jag gick runt och kollade. 
Jag gillar som sagt marknader.  Jag köpte en väska 
som var ett mjukisdjur, en groda. Gick sedan in på en 
gård och beställde stekt sill med potatismos. Satt på 
en bänk och åt. Hörde livligt på musiken som spela-
des där. Sjuttiotalshits. Därför satt jag en bra stund 
och lyssnade. Drog vidare mot hamnen för att leta 
efter havsglas och stenar. Jag fann det jag skulle ha. 
Det var nu dags att inta efterrätt och det skulle bli cho-
kladdoppad mjukglass. Den förtärde jag på en park-
bänk vid hamnen. Klockan var sju och marknaden 
började stänga, så jag gick bort till busstorget. Jag 
hade missat bussen med tio minuter. Bara att vänta 
tills nästa buss kom. När den bussen kom gick jag på 
och höll på att få slag för chauffören spelade dans-
band på hög volym. Hela vägen till Dalby plågades jag 
av detta oljud. Jag hade turen att se en flygmoped. En 
sådan med vingar. 

 

                                       
 

TILL HÄSTVEDA IGEN 

Den nionde augusti reste jag upp till min bekant igen. 
Jag kände mig lycklig igen. Vi gjorde kvällsmat tillsam-
mans. Han bjöd ut mig på lunch på olika ställen. En av 
dessa fyra dagar som jag var där besökte vi en kvinna 
i Hässleholm som hade varit i Afrika och köpt hem 
kläder och smycken som hon sålde här. Jag köpte en 
klänning och ett träarmband färgat i olika färger. Jag 
gosade lite med hennes hund. Den hunden tyckte om 
mig. Djur gör det. Senare samma kväll åkte min be-
kant och jag ner till Lursjön. Jag skulle ta mig ett dopp. 
En aning kallt i vattnet. 
 
En annan dag åkte vi till två av hans vänner som jag 
träffade på kanelbullefesten. De hade det finaste hem 
jag sett. En afro-indisk stil. Killen gillade afrikanskt och 
tjejen gillade indiskt. Så hela deras hus var inrett i 
dessa stilar. Det blev en mysig blandning som tillta-
lade mig oerhört. Kvinnan från Hässleholm var också 
ditbjuden. Det bjöds på våfflor med glass och sylt. Till 
detta serverades kaffe. Det var en trevlig tillställning 
med dessa människor. 
 
På den tredje dagen jag var där åkte vi till Finja. Min 
bekant hade köpt torrfoder till alla katter på Linus 
Katteria. Damen som hade detta ställe bjöd oss på 
franskbullar med ost och skinka. Kaffe till detta. Min 
vän och damen pratade lite om ditt och datt och jag 

tyckte det blev tråkigt efter ett tag, så jag gick bort 
till inhägnaderna där katterna fanns. Det var en katt 
som jamade på mig och jag såg upp. Den var svart 
och väldigt charmig. Jag blev kär i den. Att köpa en 
katt här kostade åttahundra. Jag hade pengar på 
mitt sparkonto. Jag skulle fundera över om jag 
skulle ha katten eller ej. Katten ville ju ha mig. Han 
jamade åt mig flera gånger. Ingen av de andra sade 
något. Samma kväll så förde jag över pengar till mitt 
personkonto. Jag hade dosan med. Funderade på 
namn till katten som Van Gogh eller Catador. Inget 
kändes bra. Jag kunde inte sluta att tänka på den 
där svarta katten. Jag gosade lite med Estelle. Så 
kom Vanelli in. Den gula tabbyn med kort svans. 
Han sprang fort mot mig då jag ropade till honom. 
Han nosade på min hand. Sedan gick han bort till 
min bekant.  
 
Fyra timmars sömn. Så blev det morgon. Vi åkte 
åter till Finja och Linus Katteria. Nu fick jag gå in till 
katterna och den svarta gav mig en puss. De andra 
sket i mig. Saken var klar. Den svarta katten skulle 
hem till mig och Kyama. Jag skulle nu skriva under 
kontraktet och betala. Där jag stod och skrev stod 
en radio i vilken låten Fame spelades från filmen 
med samma namn. Jag fick namnet på katten bara 
så där. Fame Catador blir hans namn. Jag ropade 
av glädje att jag kommit på vad katten skall heta. 
Namnet kändes helt rätt. Så nu var jag med en katt 
till och det kändes bra. Min vän körde mig till Dalby. 
Vi skulle bara mellanlanda och äta lite mat. Vi satt 
ute så jag kunde ha koll på Fame i kattburen. Min 
bekant stannade bara en kort stund, sedan åkte han 
hem igen. Ställde ner buren med Fame så Kyama 
kunde lukta. Efter ca en halvtimme öppnade jag dör-
ren till buren så Fame kunde gå ut och lukta in stäl-
let. Kyama var mindre road. Han var sotis den 
rackar’n. Några dagar var det ruffigt mellan dem 
eftersom jag mådde dåligt. Den tredje dagen var jag 
lite mer stabil och de kände sig mer harmoniska 
med varann. Katterna hade blivit som syskon. 
Kyama var inte alls avig mot Fame längre. De bu-
sade nu och fick mig att skratta. 
 
Här slutar mitt äventyr för denna gång. Kram till er 
alla!  

 

Kyama och Fame andra dagen. 
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Lördagen den 26 oktober 
samlades en brokig skara 
människor på Fabriksgatan 
2 i Lund för att delta i  
Studiefrämjandets kurs Le-
darutveckling Steg 1.  

De tolv kursdeltagarna - som av alla 
leenden att döma hade lytt kursleda-
ren Thomas Schiffs uppmaning att 
”ta med det glada humöret” - kom 
från olika intresseföreningar och 
organisationer i Lund med omnejd. 
Utöver oss tre lundafontänare bestod 
gruppen av medlemmar från den 
lokala avdelningen av bl. a. Bruks-
hundklubben, Sveroc och Hjärnkoll. 
Övriga kursdeltagare var engagerade 
i olika slags projekt riktade till ung-
domar, integrationsprojekt eller lik-
nande.   

Kursen syfte och mål 

Anledningen till att Studiefrämjandet 
ger kursen är att man vill ge en bred 
bild av vad det innebär att vara cir-
kelledare i någon av de föreningar 
eller organisationer som de samarbe-
tar med. En del av tiden var avsatt 
till information om Studiefrämjan-
dets historiska bakgrund och verk-
samhet, men även de grundläggande 
värderingar som folkbildningen som 
helhet vilar på gicks igenom.  

Målet är att deltagarna ska få en säk-
rare grund att stå på i rollen som 
cirkelledare. Huvuddelen av tiden 
ägnades åt föreläsningar och diskuss-
ioner om vad man bör tänka på som 
ledare, om gruppdynamik och om 
hur man arbetar i grupp.     

Kursen vänder sig i första hand till 
personer som är eller ska bli cirkelle-
dare, men även aktiva medlemmar i 
de föreningar som samarbetar med 
Studiefrämjandet kan i vissa fall gå 
kursen.  

Kursförberedelser   

Som en förberedelse inför kursdagen 
fick alla deltagare en hemuppgift 
som beräknades ta ca två timmar att 
göra. För deltagarna från Lunds Fon-
tänhus gjordes emellertid ett specia-
larrangemang, som innebar att vår 
kontaktperson Eva besökte huset 
några dagar innan kurstillfället för en 
gemensam genomgång av hemupp-
giften.  

Uppgiften gick bl. a. ut på att vi 
skulle fundera över skillnaden mel-
lan  utbildning och folkbildning, över 
vilka förväntningar som deltagarna i 
en studiecirkel kan ha på den som 

leder cirkeln, och även tänka tillbaka 
på de ledare vi mött som varit bra 
och försöka komma fram till varför 
de var bra. Slutligen skulle vi skapa 
en egen bild av hur vi själva vill vara 
som gruppledare. 

Fabriksgatan 2, nästa 

På plats i Studiefrämjandets lokaler 
på lördagen varvades föreläsningar 
med gruppdiskussioner och fikastun-
der. Mitt på dagen gjordes ett avbrott 
för lunch.       

I föreläsningarna tog Thomas bl. a. 
upp hur folkbildningen ser på ledar-
skap och vad bildningsarbetet bygger 
på rent generellt. Han presenterade 
även den metodik som Studiefräm-
jandet tillämpar. Senare under dagen 
tog han upp vad man bör tänka på 
som cirkelledare, något som vi redan 
haft tillfälle att fundera över några 
dagar innan.   

Mellan de olika föreläsningsblocken 
var övningar och diskussioner i 
mindre grupper inlagda. Här behand-
lades i huvudsak två ämnen, dels hur 
en bra grupp arbetar, dels de olika 
personlighetstyper som grupper be-
står av.   

Efter diskussionstillfällena möttes de 
två grupperna upp för att redovisa för 
varandra vad vi kommit fram till. 
Avslutningsvis gjordes en kort sam-
manfattning av kursledaren.  

Utvärdering 

Efter kursen kände vi oss mycket 
nöjda alla tre, både med själva inne-
hållet och upplägget. Kursen var in-
tressant och lärorik, och gav en god 
inblick i vad det innebär rent konkret 
att vara cirkelledare.  

Något som var bra var att Studie-
främjandet i kursen verkligen lyfter 
budskapet att såväl ledarrollen som 
kursupplägget kan se ut på många 
olika sätt, helt beroende på målet och 
syftet med studiecirkeln. Detta är 
viktigt att veta för den eller de som 
funderar på att bli cirkelledare på 
Fontänhuset. Det kan t. ex. vara så att 
vissa av kursdeltagarna har en an-
norlunda ingång till själva lärandet, 
vilket kan kräva ett visst kursupp-
lägg.  

En annan bra sak var att vi gick ige-
nom den obligatoriska hemuppgiften 
gemensamt på Fontänhuset. Om Stu-
diefrämjandet väljer att behålla detta 
upplägg kan fler av de fontänhus-
medlemmar som verkligen är intres-
serade av att leda en studiecirkel, 

också ges möjlighet till detta. Det 
kan exempelvis handla om medlem-
mar som upplever svårigheter att 
sitta ned koncentrerat under två 
timmar i hemmiljö för att göra hem-
uppgiften, men som ändå, genom att 
ha ett genuint intresse för sitt ämne 
och en viss förmåga att lära ut, kan 
fungera mycket bra som cirkelle-
dare.   

När det gäller själva syftet och må-
let med själva studiecirkeln som 
sådan upptäckte vi att det finns 
grundläggande skillnader mellan 
Fontänhuset och föreningar i all-
mänhet, åtminstone på vissa punk-
ter. Detta framgick tydligt vid dis-
kussionerna med föreningsmedlem-
mar från bl. a. Brukshundklubben. 
Johanna betonade att syftet med 
hennes kurs Sticka, virka & sy på 
onsdagar inte enbart är att bokstavli-
gen lära sig just detta; minst lika 
viktigt är att umgås och att ha trev-
ligt. Onsdagsträffarna utgör därmed 
även en form av samtalsgrupp. Den 
är inkluderande, då alla som vill är 
välkomna att bara sitta med och 
prata, utan krav på att de också 
måste handarbeta.  

Anledningen till att Fontänhuset har 
en -  åtminstone i vissa avseenden -  
relativt annorlunda syn på studie-
verksamhetens syfte och mål jäm-
fört med de flesta andra föreningar 
och organisationer, kan härledas 
direkt till de riktlinjer som ligger till 
grund för all fontänhusverksamhet. I 
punkt 19 i Riktlinjer för klubbhus 
kan man bl. a. läsa att syftet med 
allt arbete i klubbhuset är ”att hjälpa 
medlemmar att återfå sitt egenvärde, 
få ett mål och känna självförtro-
ende.” Studieverksamheten kan ses 
som en viktig del i detta, och den 
har som sådan en given roll i den så 
kallade fontänhusmodellen.   

Sammanfattningsvis kan vi konsta-
tera att kursen definitivt gjort oss 
bättre rustade att leda en studiecir-
kel på Fontänhuset. För alla som 
också vill ta chansen att bli cirkelle-
dare rekommenderar vi den varmt!   

Kursdeltagarna på Studiefrämjandets 
kurs Ledarutveckling Steg 1, den 26 
oktober 2013. 

På kurs med Studiefrämjandet 

”Man klarar sig 
långt med en positiv 
människosyn och en 
stor portion ödmjuk-
het. [… ] I cirkeln är 
ledaren definitions-
mässigt en av delta-
garna i gruppen.” 

Thomas Schiff, utbildnings-
ansvarig Studiefrämjandet  
i Skåne och Blekinge 

Intyg om deltagande i  
utbildning.  

”En […] belöning 
med att skaffa nya 
erfarenheter är att 
en ökad förståelse 
för omvärlden 
skärper vårt själv-
förtroende och 
därmed vår hand-
lingsförmåga.” 
Thomas Schiff, utbild-
ningsansvarig Studie-
främjandet  i Skåne och 
Blekinge 
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Studieverksamheten är en viktig 
del av Lunds Fontänhus av flera 
skäl. Under punkt 25 i Riktlinjer 
för klubbhus står bl. a. att klubb-
husen ska tillhandahålla utbild-
nings– och studieverksamhet som 
uttalat använder medlemmars för-
måga att lära ut och handleda. 
Studieverksamheten har därmed 
en dubbel funktion, då målet är att 
både stärka den fontänhusmedlem 
som leder studiecirkeln, och själv-
klart även dem som deltar i den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur på Fontänhuset 

Konst och kultur i allmänhet är 
viktigt för både enskilda männi-
skor och samhället i stort. För 
Fontänhuset och dess medlemmar 
är de viktiga av flera anledningar.  

För det första kan konst och kultur 
ha en betydelsefull roll i den per-
sonliga rehabiliteringsprocessen. 
Inom bl.a. ”Kultur i vården”, som 
är ett samarbete mellan Kommun-
förbundet och Region Skåne, be-
tonar man sambandet mellan kul-
tur och hälsa. Kultur främjar det 
salutogena perspektivet, d.v.s. 
fokus ligger på det friska hos 
människan, och kan fungera inte 
bara i rehabilitering, utan även 
som en viktig friskvårdsfaktor i 
olika slag av hälsofrämjande ar-
bete.  

För det andra kan man på Fontänhu-
set via en gemensam kulturupple-
velse stärka relationen både mellan 
handledare och medlemmar, och 
medlemmarna sinsemellan. Perso-
ner som tillhör olika arbetsenheter 
får chans att träffas under andra 
former än de mer vardagliga, vilket 
kan göra att medlemmarna svetsas 
samman även om de tillhör olika 
arbetsenheter. Detta kan i förläng-
ningen också bidra till en bättre 
arbetsmiljö.   

Vår definition av kultur 

På Fontänhuset har vi en bred defi-
nition av kultur. För oss är kultur i 
princip allt som påverkar männi-
skans sinnen. Utöver det som tradit-
ionellt betraktas som kultur, t. ex. 
konst, dans, teater, musik och litte-
ratur, inrymmer vårt kulturbegrepp 
även trädgård, mat och - inte minst - 
bemötande. Målet med våra kultu-
rella aktiviteter och vår studieverk-
samhet är inte bara att stimulera 
sinnena. Viktigt är också att de ska 
leda till förbättrad kommunikation 
mellan dem som vistas i huset och - 
kanske viktigast av allt - till ökad 
allmän livsglädje. Även Studiefräm-
jandet har en bred definition av 
kultur och, följaktligen, vad som 
kan räknas som exempelvis ett kul-
turarrangemang.   

Vår studieverksamhet   

Studieverksamheten vid Lunds Fon-
tänhus har ett mycket skiftande in-
nehåll. Även upplägget varierar. 
Ibland bedrivs den i form av studie-
cirklar med regelbundet återkom-
mande deltagare; ibland äger den 
rum i form av så kallade kulturar-
rangemang och är då av mer en-
gångskaraktär. Även andra former 
av studieverksamhet kan före-
komma.   

Sedan samarbetet med Studiefräm-
jandet inleddes för ett år sedan, har 
en lång rad studiecirklar och kul-
turarrangemang ägt rum på Lunds 
Fontänhus. Nedan följer ett urval: 

Studiefrämjandets uppdrag   
är att: 

 Stärka och utveckla demo-
kratin 

 Göra det möjligt för männi-
skor att påverka sin livssitu-
ation och skapa engagemang 
att delta i samhällsutveck- 
lingen 

 Utjämna utbildningsklyftor 
och höja bildnings- och ut-
bildningsnivån i samhället 

 Bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet 

… alternativt en akvarellkurs... 

Studiecirkel pågår i köket... 

Hos oss kan du gå en grundkurs i 
data...  

Om du är intresserad av att leda 
en studiecirkel eller ansvara för 
ett kulturarrangemang kan du 
kontakta Lena S. eller Helga.   

Kursen Ledarutveckling Steg 1 är 
kostnadsfri; Studiefrämjandet står 
för avgiften. Nästa kurstillfälle är 
våren 2014.  

Mer information om Studiefräm-
jandet finner du på deras hem-
sida www.studieframjandet.se 

Studieverksamheten vid Lunds Fontänhus 

Studiecirklar:  

Köket; matlagning, måltidspla-
nering & kostkunskap  
Trädgårdsgruppen; trädgårds-
skötsel & odling  
Kontoret; tidningsproduktion & 
marknadsföring 
Drama & dramaövningar 
Basal kroppskännedom 
Mindfulness 
Självkänsla 
”Odla din egen mat” 
Silversmide 
 
Kulturarrangemang: 
Sticka, virka, sy & pyssla 
Akvarellmålning 
Afrikansk dans 
Torsdagsdans 
Stegräkningstävling 
Filmkväll m. samtal 
Föreläsning om kaffe & te  
Chokladprovning m. föreläs-
ning 
Dumplingskväll 
Vandring längs Skåneleden 
Vandring längs Höjeådalen 
Besök på Louisiana 
Besök på Lunds konsthall m. 
guide 
Besök på Skissernas museum 
m. guide 
Konstrundor m. guide 
Exkursion på Ven; cykelutflykt 
& besök i bl. a. S:t Ibbs kyrka 
Besök på Ystad djurpark m. 
guide 
Föredrag om humlor 
Musikkryss 
Prova-på gitarr  
Prova-på-pass Qigong 
Prova-på-pass yoga 
Prova-på-pass bowling  
Grundläggande datakunskap 
Skördefest 
Väldigt Öppet Hus 
Midsommarfirande 
Halloweenpyssel 
Halloweenfirande 
Luciafirande 
Julpyssel 
Julfirande 

Inplanerade workshops: 
Akvaponiska system 
Grunderna i mustning 

Under planering: 
Gitarrkurs 
Diverse arrangemang på Kul-
turen i Lund 

”Studiematerial” hämtat direkt 
från Fontänhusets trädgård. 

”En viktig uppgift för 
folkbi1daren är […] att 
bidra till att skapa me-
ningsfulla möten, där 
människor kan utveck-
las utifrån sina egna 
förutsättningar. ” 

Thomas Schiff, utbildningsan-
svarig Studiefrämjandet  i 
Skåne och Blekinge 

…eller lära dig att sticka, virka & 
sy, bland mycket annat! 

... i trädgården. 

… och på kontoret. 

Gå gärna in på vår hemsida 
www.lundsfontanhus.se om 
du vill ta del av Lasses per-
sonliga syn på konst!  
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S 
agan om Stones är lång, sa-
gan börjar 1951. Då träffades 
för första gången Mick Jag-

ger och Keith Richards i lågsta-
diet. Därefter skiljs de, för att tio 
år senare träffas på ett pendeltåg 
någonstans i London. Mötet mel-
lan dessa bägge herrar gör att de 
upptäcker samma typ av kärlek till 
bluesmusiken och en önskan att 
inte bara lyssna på sina idoler 
(Muddy Waters, BB-King eller 
Jimmy Reid), utan utveckla det ett 
steg vidare. Mick och Keith beslu-
tar sig för att bilda en rockgrupp. 
En annons sätts in och efter unge-
fär ett och ett halvt år har de bil-
dat The Rolling Stones tillsammans 
med Charlie Watts, Bill Wyman 
och därtill den musikaliskt begå-
vande Brian Jones. Andrew Loog 
Oldham blir deras manager som 
efterhand vill göra en motpol till 
de snälla och väluppfostrade Beat-
les. Rolling Stones skall vara mot-
satsen, ”bad guys” och tuffa killar. 
Ett skivkontrakt hägrar i bakgrun-
den. 

Till en början börjar de att enbart 
nästan spela covers på t.ex. Chuck 
Berrys låtar, men senare blir de 
tillsagda av skivbolaget att det 
börjar bli dags att göra något 
eget! The Last Time blir den första 
singeln ut, låten låter sextiotals-
aktig och lite Beatlesaktig. 1965 
kommer genombrottslåten Satis-
faction, som fortfarande idag är en 
klassiker inom rockmusiken. Un-

Rolling Stones 
Text & bild: Daniel Ekman

der 60-talet hinner de med tre 
USA-turnéer, 1969 i december 
spelar de på Altamont Freeway 
utanför San Fransisco. Konser-
ten filmades och visar bilder på 
Hells Angels som dödar en fär-
gad man med biljardköer.  

1972 efter några års frånvaro 
börjar en ny världsturné. Keith 
Richards blir beroende av heroin. 
Detta medför att de andra i grup-
pen blir vittnen till hans beroende 
på nära håll. Vändningen kommer 
1977 då han blir arresterad i To-
ronto (Kanada) för heroininnehav. 
Han blir benådad och erbjuds 
medicinsk hjälp för att sluta med 
drogen. 1974 hoppade Mick Tay-
lor av gruppen och ersattes av 
Ron Wood (gamla Facesgitarris-
ten). Scenshowerna utvecklas och 
blir större, nu fylls stora fotbolls-
arenor till deras konserter. Akro-
batik och starka ljussättningar, 
allt detta bidrar till att deras po-
pularitet ökar markant. Världens 
största rockband döps de till. 
Reggae, disco och punk varierar i 
deras utbud, Mick Jagger ses 
också vimla i jetset-gängen över 
hela världen. 1981 börjar en 
världsturné för att fira 20 år som 
rockgrupp. Turnén når även Sve-
rige i juni månad år 1982. 
Personligen har jag sedan jag 
lyssnade på skivan Tattoo You 
1985 på hösten (lånad av en klass-
kamrat) tyckt om deras sound och 
image. Plattornas tidsepoker kvit-

tar för mig, nästan alla är bra. Här följer 
en lista över de sex bästa albumen av 
Rolling Stones: 

Tattoo You 
It’s Only Rock’n Roll 
Sticky Fingers 
Goat’s Head Soup 
Their Satanic Majesty’s Request 
Out Of Our Heads 

N 
u är det över. Allsvens-
kan är slutspelad. Malmö 
FF blev Svenska Mästare 
2013. Det började väldigt 

bra för Helsingborgs IF men de or-
kade inte hela vägen. Malmö FF har 
hela säsongen varit med i toppstriden. 
Jag trodde inte på seger men när 
Malmö FF vann Skånederbyt på bor-
taplan mot just Helsingborgs IF, då 
fick jag upp hoppet om SM guld. 

Tack för denna säsongen. Tack Lis-

beth Andersson för att vi kan snacka 
fotboll. Du är en trevlig kamrat att 
prata med. Nu får vi vänta tills nästa 
år. 

Jag själv skulle bli ännu lyckligare 
om mitt lag i England kan vinna 
ligan, Tottenham Hotspurs FC.  

Men det blir en tuff säsong. Det blir 
en hård kamp med två andra Lon-
donlag, Arsenal och Chelsea.  

Jag hoppas att till våren 2014 få se 

Tottenham som ligavinnare. Tottenham 
sålde en av världens dyraste spelare  G. Bale 
till spanska Real Madrid, 800 miljoner kro-
nor. Helt otroligt för en fotbollspelare. Men 
fotbollen är en mycket stor industri i Europa. 
Det är helt otroligt. 

Fotbollen är mycket stor i England, alltid 
mycket folk på matcherna.  

Det kostar så lite att drömma men är dyrt i 
verkligheten. 

//Rickard Nilsson 

Fotboll och drömmar  
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Nytt friskvårdskoncept  
Lunds Fontänhus har nu lanserat sitt nya frisk-
vårdskoncept. Precis som tidigare betalar Fon-
tänhuset inträdet till Högevallsanläggningen för 
den som är medlem. En nyhet är att du från och 
med nu kan välja att träna när det passar dig. 
För att bli insläppt i träningslokalerna är det 
viktigt att du visar både ditt medlemskort till 
Lunds Fontänhus och din legitimation i kassan. 
Om du har egna önskemål vad gäller friskvård 
kan vi eventuellt hjälpa till. Vänd dig till Johan 
angående detta. Johan kan även hjälpa dig med 
lite grundinstruktioner vad gäller styrketräning.  
 
En annan nyhet är att Fontänhuset fr. o. m. 
vecka 45 även erbjuder löpbandsträning med 
Mats på Högevallsanläggningen. Träningsdelta-
garna samlas kl. 15 vid receptionen på Höge-
vall. Deltagarna joggar/går/springer i den takt 
de själva vill och hur länge de vill på varsitt löp-
band. Mats hjälper till med eventuella frågor 
kring teknik och träning. Löpbandsträningen går 
också bra att kombinera med styrketräning. Tag 
med skor och kläder att springa i samt vatten-
flaska och handduk. Anmäl ditt intresse genom 
att skriva upp dig på listan i Fontänhusets entré 
eller mejla till info@lundsfontanhus.se 
 
Ytterligare en nyhet är att Fontänhusets med-
lemmar nu också har möjlighet att stavgångs-
träna i Aleris stavgångsgrupp. Träningen äger 
rum på torsdagar kl. 13.30. Gruppen samlas ut-
anför Aleris lokaler på Grisslevägen 17. Om du 
inte har egna stavar går det bra att låna på Ale-
ris.  

Hänt i huset 

Datakurser på Lunds Fontänhus 

Fontänhusets IT-ansvarige, Mattias B,  håller numera 
grundläggande kurser i Word och Excel. Detta sker 
individuellt och utan tidsramar. Säg till Mattias så 
bestämmer ni tillsammans hur upplägget skall vara. 
Den som genomgår hela kursen får ett kursintyg. 
Inga prov! 
 
Det går även bra att prata med Mattias om du har 
frågor kring andra program t. ex. Publisher, dock 
finns inte något studiematerial skapat. 
 
Skriv upp dig på listan i entrén. Du kan även mejla 
ditt intresse till: info@lundsfontanhus.se  
  
 

SMS-grupp för Lunds Fontänhus 

För dig som vill ha koll på vad som är på gång på 
Lunds Fontänhus och vill få info om detta direkt i 
mobilen finns nu en sms-grupp.  
Bra att veta: 

 Gruppen fungerar för envägskommunikation 
från Fontänhuset till medlemmarna. Medlem-
marna kan inte sms:a till varandra. 

 Gruppmedlemmarna kan inte se varandras 
nummer.  

 

Kontakta Fontänhusets ”datakille” Mattias om du 
vill gå med i sms-gruppen. Mattias lägger in ditt tele-
fonnummer i gruppen. Han kan även svara på frågor 
om hur det fungerar.  
 
 

Fontänhusets hemsida 

För att underlätta både för medlemmar och allmän-
heten att ta del av allt som är på gång i huset och an-
nat som är viktigt för dig som medlem att veta, pågår 
just nu arbetet med att förändra och förbättra hemsi-
dans innehåll och layout. Hör gärna av dig om du har 
några synpunkter eller önskemål vad gäller hemsi-
dan! 

Högevallsanläggningen/Aleris: 

 Motionssimning  

 Simskola  

 Styrketräning  

 Löpbandsträning 

 Stavgångsträning 

Den bästa motionen är den som blir av! 
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Månadens recept 
Trädgårds-Nisses pumpasoppa 

Ingredienser 

½ paket jäst 
5 dl ljummet vatten 
1 msk salt 
½ dl olivolja 
2 msk flytande honung 
5 ½ dl mannagryn 
8 dl vetemjöl 
2 äpplen 
6 timjankvistar 
½ dl olivolja 
Havssalt el. gourmetsalt 

Hacka och fräs pumpa, potatis, morot, lök 
och röda linser i olja med korianderfrön, salt 
och peppar. När grönsakerna är halvt mjuka, 
slå på vatten. Koka upp. Koka grönsakerna 
mjuka i buljong. Mixa. Smaka av med salt 
och peppar. Hacka morot, ärtskidor, palster-
nacka och selleri i lagom munsbitar, koka al 
dente. Toppa med persilja.   

Äpple- och timjanbröd 

Smula jästen i en bunke. Häll på lite av vattnet och rör 
tills jästen löst sig. Tillsätt resten av vattnet, salt, olja 
och honung. Arbeta in mannagryn och nästan allt mjöl 
till en smidig deg. Låt jäsa under handduk till dubbel 
storlek i ca 40 minuter.  

Skölj, kärna ur och skiva äpplena. Finhacka timjan. Knåda in äpplen och 
timjan i degen. Arbeta ihop degen med resterande mjöl och kavla ut den. 
Lägg den i en smord långpanna, ca 30x40 cm. Häll över oljan och arbeta 
ner den med fingrarna över hela degen. Strö eventuellt över salt. Låt 
degen jäsa till dubbel storlek i ca 30 minuter. Sätt ugnen på 200 grader. 
Grädda brödet i ca 25 minuter. Låt brödet svalna på ett galler.    

Ingredienser 

Pumpa 
Potatis 
Morot 
Lök 
Röda linser 
Korianderfrön 
Salt  
Peppar 
Grönsaksbuljong 

Ärtskidor 
Palsternacka 
Selleri 
Persilja 

Ingredienser 

10-12 medelstora äpplen  
25 g smör 
2 msk strösocker 
½ msk kanel 
Skorpmjöl  

Pernilla tillreder pumpasoppan. 

Äppelkaka 
Skala och skiva äpplena. Fördela smöret över äpplena och varva med 
skorpmjöl, socker och kanel. Grädda i 200 graders ugnsvärme i 20 mi-
nuter.  
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2013 

Fotograf: Lisbeth 

 
Halloweenfest  
Tid: 31 oktober kl 16 
Plats: Lunds Fontänhus 

 
 
 

 
Klädsel: Frivillig maskerad  

Tilltugg: Varm korv med bröd & snacks 
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Meddela köket om du vill  

äta lunch                                                     
senast kl. 10.00 samma dag 

 
Lunchpris: 

30 kr utan kupong 
25 kr med kupong 

 
Nu kan du även köpa        
klippkort för kaffe/te  

Pris med klippkort: 50 kr för 12 dgr 

Pris utan klippkort: 5 kr/dag 

 

Håll utkik på hemsidan 

efter våra kurser och 

aktiviteter 

www.lundsfontanhus.se 

  

Kom ihåg! Klubbhusmötet ons 4:e dec 
kl 14.00  

Fredagsfika 

kl. 14.00 

Vi samlas varje  

fredag för en  

gemensam  

fikastund 

 

Välkommen! 

Fontänhusets anslagstavla 

 

 

 

 
Sticka, virka, sy  

&  
pyssla 

 

 

onsdag: 14:00-19:00 
 

Vi handarbetar eller  
pysslar och har   

trevligt tillsammans! 
 

Välkommen! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs! Ny tid för kursen: 14-16 
Det är viktigt att alla deltagare är 

på plats när kursen börjar. 
  

En träff återstår under detta år:   
11/12   

Kurse
n är

 g
ra

tis
! 

Du vet väl att Fontän-
huset har en bokby-
tarhylla där du kan 
botanisera bland 
våra intressanta 
böcker... 

Glöm ej! 

Mindfulness med 

Lina 

onsdagar kl.13.15 
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Statistik för oktober 

Under oktober 
månad vistades 
sammanlagt 749 
personer i huset. 
58 procent av 
dessa var kvinnor. 
Lite drygt en tred-
jedel av besökar-
na, 254 personer, 
valde att äta 
lunch på Fontän-
huset.   
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Stödmedlemskap 

Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet genom att bli 
stödmedlem. Då får du/företaget varje nummer av vår medlemstidning, 
Fontänbladet, som ges ut en gång per månad.  

Vid inbetalningen vänligen ange ”Stödmedlem Lunds Fontänhus” 
samt ditt/företagets namn och adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 
Privatpersoner     200 kr/år                   Bankgiro: 492-3801 
Företag    1 000 kr/år                   Plusgiro: 60 57 80-6  
Autogiro            100 kr/mån                    Org.nr: 802456-4893 

 

Styrelseledamöter: 

Ann-Charlotte Ardermark 

Bengt Axfors 

Arne Bojesson 

Kerstin Hedelin 

Björn Anders Larsson 

Sonja Lindlöf 

Mats Olsson  

Marita Swärd 

Öppettider:  

mån, tis, tor 9-16 

ons    9-19 

fre     9-15 

lör, sön   stängt 

Adress: 

Kävlingevägen 15, 222 40 Lund 

Telefon: 

046-12 01 95 

E-post: 

info@lundsfontanhus.se 

Hemsida: 

www.lundsfontanhus.se 

Facebooksida:  

www.facebook.com/lundsfontanhus.se 

Detta är Lunds Fontänhus: 
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Advokatfirman Hedelin AB 

Bergman & Eek Advokatbyrå 

Johanniterorden i Sverige 

Lunds Stenugnsbageri 

Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Soeco 

Stiftelsen Lindhaga 

Studiefrämjandet MittSkåne 

 

Cecilia Larsson Glowacki 

Per Torell 

Jonas Eberhard 

RSMH Mittpunkt 

Siw Hult 

Eva Skandevall 

Gert & Gun Birgersby 

Martin Stensson 

Åsa Nyberg 

 

Eva Miles 

Karin Rattén 

Gunnel Börjesson 

Ann-Christine Engdahl Olesen 

Sverker Oredsson 

Rosa Skaladottir 

Ying-Sum Tsui 

Eva von Boer Lindskog 

Tack till våra stödmedlemmar och sponsorer: 

 

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 
 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 

Therese Karlsson 
 

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

2013 

Bli stödmedlem nu! 
Gör en bra bit av LUND  

ännu bättre. 
 

Lunds Fontänhus behöver Dig! 

Pr
iva

tp
er

so
ne

r: 
 2

00
 kr

/år
 

Fö
re

tag
: 1

 0
00

/år
    

  
 

   
Ba

nk
gi

ro
: 4

92
-3

80
1 

Plu
sg

iro
: 6

0 
57

 8
0-

6 
 

 


