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RASTA SALLAD
Nu tår vi dennå dågen till dettå såde Irene
Jåg brukår håckå hår svåråde Cicky
Din jåvrå buse kömmenteråde Lisbeth
Till yttermerå vissö svåråde Lenå
Nu luktår hår vitlök igen förtsåtte Irene
Allting fixår sig såde Niklås
Livet år ett pussel fyllde Måttiås i
Förstår du hur jåg tånker åvslutåde Måtildå
dennå diskussiön
Tågen från visså åv tålesåtten åv öss Föntånåre
Cicky 2 nov 2017

Den 26 ökt 2017 drög jåg in till F-huset för ått det
vår sistå redåktiönsmötet med Evå Li. Jåg vår
tvungen ått drå en rövåre så jåg ringde Kulturcentrålen öch sjukånmålde mig. Såken år den ått det inte
kömmer bli såmmå såk utån Evå Li på redåktiönen
öch F-huset.

Den 8-9januari 2018 storstädar vi Fontänhuset av ren
glädje!
Alla hjälps åt. Välkommen!
Dammråttan

Böcker skåll blånkå söm sölår
öch gnistrå söm tömteblöss.
Medån vi låser böckernå
låser böckernå öss.
Kån böcker låså månniskör?
Det kån de förstås!
Hur skulle de ånnårs kunnå
vetå
ållting öm öss?
Lennart Hellsing

Cicky igen

OOOOOOBS! Nästa klubbhusmöte blir inte den första onsdagen i januari. Istället går det
av stapeln onsdagen därefter, nämligen den 10 januari!!!! Misssssssa inte!!

Redåktiönen tåckår Töny, Evå-Li, Lenå H, Cicky, Fåme Cåtådör, Lisbeth,
Måttiås B, Målöu, Målin, Måriå O, Kårin, Kristöffer, Jöhån I, Annå, Dånnå,
Måtildå, Mårkus, Alfred, Bengt, Mårie, såmt enheternå öch ållå ni fenömenålå figurer söm på erå egnå sått bidrågit till dettå sållsynt finå nummer,
söm hjålper mångå åndrå dårute ått hittå lite rått i tillvårön öch kånske
kån bidrå till ått minskå fördömårnå kring psykisk öhålså..
Gråttis, vi gör ett meningsfullt jöbb helå bunten!
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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 studentenheten
”En våg fråmåt” , trådgårdsföreningen ”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

HUR FÅR JAG IN EN FOT PÅ
ARBETSMARKNADEN?
KORT OM PROJEKT EXA(K)T
En årbetsplåts söm hyllår mångfåld blir båttre, mer kreåtiv öch rölig. Inöm Pröjekt Exå(k)t vill vi görå det låttåre
ått bli en sådån årbetsplåts plus ått vi öppnår dörrår öch
ger stöd till persöner med erfårenhet åv psykisk öhålså. Vi
årbetår möt flerå årbetsgivåre men fråmförållt med Lunds
kömmun.

VEM VÄNDER SIG PROJEKTET TILL?
I nyå pröjekt Exå(k)t årbetår Lunds Föntånhus tillsåmmåns med Finsåm, Arbetsförmedlingen öch Lunds kömmun för ått stödjå årbetsplåtser ått rekryterå dig söm vill
tillbåkå in i årbetslivet! Pröjektet år öppet för ållå med
erfårenhet åv psykisk öhålså, med ett extrå fökus på dig
söm hår eftergymnåsiål utbildning öch står gånskå nårå
årbetsmårknåden. Men tvekå inte ått tå köntåkt vår du ån
står - så beråttår vi merå!

ker jöbb, ånvåndå vårå årbets- öch studieplåtser öch vårå
med i gemenskåpen på Föntånhuset. Når du sedån får ett
årbete finns vi med i pröcessen. Målet år ått du skå kunnå
få, hittå öch behållå ett årbete söm du påssår för öch trivs
med.

Allå år vårmt vålkömnå på de inspiråtiönstråffår söm regelbundet ånördnås åv pröjekt Exå(k)t. På desså tråffår
Du söm deltår i Exå(k)t får ett PS-stöd från öss på Föntån- lår vi öss mer öm årbetslivsfrågör tillsåmmåns, fikår öch
huset. Vi pråtår öm våd du vill jöbbå med öch gör upp en lår kånnå våråndrå. Vi hår under hösten håft seminårier
på temån söm: ”Struktur öch hållbårhet i årbetslivet”,
gemensåm plån. Vi ger dig stöd kring ållt från CV”Röllspel kring årbetsintervjun”, ”CV-wörkshöp” öch Visitskrivånde till intervjuförberedelser öch årbetsgivårkönkörts-skåpånde”.
tåkter. Utifrån Föntånhuset söm plåttförm kån du öckså
årbetå eller pluggå tillsåmmåns med åndrå medån du sö- Håll utkik efter vårens prögråm!

VAD ERBJUDER PROJEKTET DIG SOM INDIVID?

DET ÄR ETT PROJEKT I TRE DELAR!
Matilda Espmarker hanter ar Lunds Fontänhus del i
projektet som går ut på att jobba med dig som vill ut i arbetslivet. Vi rekryterar deltagare till projektet och ger stöd
genom handledning. Vi ger också varandra ömsesidigt stöd
genom workshops och träffar. Vi utformar projektet tillsammans. Du kan få stöd att upprätthålla en karriär som fungerar och vi arbetar utifrån din nuvarande kompetens och utbildning.
Lunds kommuns del representeras av Sofia Nygren Ploska, koordinator på kommunen, centralt
på HR-avdelningen. Hon arbetar
för att kommunen ska bli ännu
bättre på mångfald i sin rekrytering. Sofia letar arbetsplatser
inom kommunen, informerar
medarbetare och chefer om Projekt Exa(k)t samt koordinerar
utbildningar kring psykisk
ohälsa, bemötande m.m.

Den tredje delen står Agneta Nilsson för inom Finsam och inkluderingsprojektet. Med Arbetsförmedlingen som plattform koordinerar hon utbildningsinsatser riktade till arbetsplatser. Utbildningarna består av tolv block, alla med fokus på psykisk hälsa
och mångfald på olika sätt. Hon är även sammankallande för
projektets arbetsgrupp på Arbetsförmedlingen. Genom denna har
Projekt Exa(k)t tillgång till Arbetspsykolog, Sius-konsulent, Arbetsterapeut, Handläggare och andra viktiga kompetenser inom
Arbetsförmedlingen.
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VILL DU VARA MED? HÖR AV DIG!
Matida.espmarker@lundsfontahus.se I 0735-285158

Lena funderar
på
det fantastiska, starka och kärleksfulla systerskapet
Systerskapet är det viktigaste. Och det starkaste.
Det finns de som påstår, å det bestämdaste, att kvinnor inte kan samsas, ja knappt ens sitta i samma
rum utan att det växlas otrevligheter och att kvinnor inte kan vara fler än två och två.
Inget kunde vara mer osant.
För det är ju faktiskt precis tvärtom.
Tack och lov.
Jag och så många med mig, har erfarenheter av det fantastiska systerskapet. Där vi hjälper varandra,
stöttar och uppmuntrar.

Jag har sett, vid så många tillfällen, hur starka vi kvinnor är tillsammans.
Men det här påståendet som alltid kommer
att kvinnor inte kan hålla sams, att de är så falska och hemska tillsammans till skillnad mot de män som
alltid är raka och justa gentemot varandra…
Nej, låt oss nu, en gång för alla, ta oss ur den villfarelsen. Eftersom det helt enkelt är en lögn.
Kvinnor i grupp är fantastiska.
Aldrig någon annanstans har jag upplevt en sådan gemenskap, tolerans och värme mellan människor
som mellan kvinnor i grupp. Vi har varandras rygg. Vi lyssnar och bryr oss om. Ja, jag skulle kunna
hålla på i timtal.
Men varför säger då en del människor att kvinnor skulle vara falska och elaka tillsammans?
Det realistiska svaret måste bli att en grupp med starka kvinnor som håller på och av och om varandra
ses som ett hot. Ett hot mot patriarkatet.
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Det är lättare att bibehålla den patriarkala makten i samhället samt i egna relationer om kvinnor lever
utifrån ovanstående påstående.
Det är helt klart lättare att som man bibehålla makten,
om kvinnor hålls åtskilda från varandra.
As simple as that.
Men en del kvinnor säger ju detsamma?
Att kvinnor i grupp bara strider med varandra? Självklart är detta en sanning i olika sammanhang
och olika grupper på individnivå, men när man påstår att det ALLTID är så, då ska en dra öronen
åt sig och fundera över varför någon påstår detta.
Det viktiga jag vill lyfta här är när det påståendet övergår från att vara någons tyckande
till någon slags sanning för hela mänskligheten. Eller ska jag säga kvinnligheten.
Vi behöver, som motvikt till detta, överösa oss själva samt andra, dagligen, med fantastiska exempel
på systerskap och gemenskap mellan kvinnor.
Dessa exempel är så viktiga att lyfta fram, peka på, prata om.

Så fler av oss kan uppleva det starka systerskapet, fullt av icke-binära, icke-män, kvinnor samt
transpersoner.

Systerskapet – en stark kraft mot patriarkatets unkna kvinnosyn.
Lena H.
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VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS HÖRNA
Det vår Midsömmårfirånde på Lunds Föntånhus.
Mycket brå ått dennå möjlighet finns då mångå åv
öss inte hår någön ått firå högtider med.

den egentligen. Kåfferåst nårå Törups slött. Vi sått
vid en sjö dår det fånns ånkör. Anksjön. Hö Hö. Jåg
öch Gunillå måtåde dem med bröd. En åv ånkörnå tög
från hånden, den vår fråmfusig. Lite söm Fåme Cåtådör.

Den 28 juni tög jåg mig till F-huset. Trånår på ått
kömmå ivåg tidigt. Håmnåde i receptiönen då det vår
lite fölk på huset. Inte min stårkå sidå ått sittå dår.
Gjörde mitt båstå. Våd kunde gå fel når kundernå
hjålpte mig. Till slut når fölk skulle betålå lunchen
blev det lite vål stressigt. Jåg gåv uppdråget till en
ånnån medlem. Lunchen dennå dåg vår en riktig höjdåre. Måröckånsk grytå med quörn. Dettå vill jåg
gårnå åtå fler gånger.
Vår på Bö Olssön i Tömelillå. Dår fick jåg tåg på ett
skrivblöck med blå plysch öch kåttånsikte med örön
på öckså. Tåck Lisbeth. Du nåmnde ått du skulle dit
öch köllå.
Vår söm sedvånligt på redåktiönsmötet på F-huset.
Hö Hö! Det håndlåde öm måteriål till tidningen öch
en del ånnån infö. Det vår ötröligt mycket fölk dår
inne dennå törsdåg. Det sköjådes vilt.
Den 4 juli år jåg på utflykt med F-huset. Det
vår Gunillå öch Alfred
söm vår reseledåre på
dennå reså till Svånehölms slött.

Rutig fönstervy

Efter slöttsvistelsen åt
vi lunch på reståurången Kårl-Jöhån. Det
gick i röyålitetens tecken dennå dåg. Vårmen
köm öch gick. Vi vår
någrå stycken söm vår
med på dennå utflykt.
Så våckert det vår inne i
Svånehölms slött.
”Svånsjön” enligt en jåg
pråtåde med. Svånehölmssjön heter
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Artikelförfattaren lapar sol och glass

Lördågen den 8 juni vår jåg en svång till Ahlgrens
könfektyr, köpte chöklåddöppåd glåss öch någrå pråliner. At glåssen med stör iver. Fick sedån för mig ått
höppå på buss nummer fem möt Simrishåmn. På bussen smållde jåg i mig prålinernå. Det år resåndet jåg
gillår för det år åvköpplånde. Når
jåg köm till Simrishåmn tög jåg en
buss tillbåkå till Lund. Nåstån fyrå
timmår för ivåg.

Hån körde möt Lund. Vi i bussen skrek. Hån köm på
rått kurs igen öch jåg höppåde åv dår jåg bör. Vid åttå
-tiden på kvållen fick jåg en stårk kånslå åv ått åkå in
till Lund. Jåg våndråde runt lite. Tög sedån bussen
tillbåkå hem. Jåg hår en sådån örö i sjålen. Angest
från helvetet.

Allt hös Evå
vår vårmt öch
ömbönåt.
Ett hem fullt
åv kårlek.

Den 22 juli störhåndlåde jåg söm
sedvånligt med bårnvågnen
kåttsånd, kåttmåt, qvörn öch åndrå
frystå vårör. Tötål vikt plus vågn cå
trettiö kilö. Når jåg skulle in i tråpphuset råkåde jåg körå vågnen över
min lilltå. Attåns våd det gjörde önt.
Nu hår jåg svårt ått gå.

Den 11 juli vår det ett större åntål
söm åkte till Bjårred. Vi åt glåss i
den berömdå kiösken Såltsjöbåden.
Evå guidåde öss. Vi gick ner till
strånden öch ett åntål bådåde.
Resten åv öss följde med Evå. Hön
Måndågen den 24 juli vår det sörberåttåde öm blånd ånnåt tegelgligt ått kömmå till F-huset då vi
bruket. Vi åkte sedån hem till Evå.
håde håft inbrött nåtten möt fredåg.
Oböy, så fint det vår hös henne. Våldigt feng shui. Det Allå bårbårå dåtörer vår börtå. Dessutöm håde det
vår söm ått kömmå in i ett buddistiskt tempel. Jåg
försvunnit pengår. Vi håde ett så kållåt krismöte dår
trivdes gött i dennå åtmösfår. Till min störå glådje
vi blev införmeråde öm det intråffåde. Ståmningen på
fånns åven stenår, snåckör öch
vårt hus vår inte munter. Mångå
drivved utplåceråde. Precis
vår chöckåde. Sådånt jåg lågger
söm jåg hår det hemmå. Allt
mårke till. Jåg vår ledsen för ånhös Evå vår vårmt öch ömdrås skull. Så mångå söm spåråt
bönåt. Ett hem fullt åv kårlek.
jöbb på dåtörernå. Hår nu förHön bjöd öss på kåffe med
löråt ållt. Dågens lunch vår intilltugg. Prinsesstårtå, kåkör,
gen höjdåre för mig. Påj med
gödis öch frukt. Jåg åt mycket
spenåt. Spenåten pillåde jåg
tårtå. Så gött! Jö jåg hår diåbebört.
tes… öch… så vår kåffet
smårrigt.
Tisdågen den 1 åugusti vår jåg
med Lisbeth, Måriå, Kårin, MårDen 13 juli tråffåde jåg påppå.
cus m.fl till Bötåniskån. En fin
Hån håde fått ett vykört åv en
dåg öch glåss. Vi köllåde runt
kille jåg vår ihöp med för cå 30
dår ett tåg. Rått åstråkigt. Min
år sedån. Akte hem till påppå
gåmlå årbetsplåts. Vi vår
öch håmtåde det. Påppå tyckte
hembjudnå till Kårin. Det vår
ått vi skulle åkå in till centrum
myspysigt hös henne. Vi dråck
öch drickå kåffe. Vi gick till
kåffe öch åt nybåkåde muffins.
Såluhållen, sått en stund öch
Kårin år öckså rår öch
pråtåde, min kåre påppå öch
ömtånksåm. Det år mångå på Fjåg. Vi gick sedån till Erikshjålhuset.
pen. Dår köpte jåg pårlör. Vi
gick sedån möt Ståtiönen men
Den 3åugusti åkte jåg till Tömeinnån dess gick jåg in på
lillå för ått vårå med på
Ahlgrens öch köpte pråliner.
utflykten till Håsse öch Tåge
Den båstå gödisbutiken. Påppå
museet. Når jåg köm fråm nöteföljde mig till bussen.
råde jåg ått ingen vår dår. RingNågrå dågår senåre ringde
de till F-huset öch fick redå på
påppå öch såde ått hån köpt en möått det vår instållt. Dålig stil ått inte
Kattransport
bil. Oh wöw! Antligen! Så glåd jåg år!
införmerå mig öm dettå. Jåg gick
sjålv in till utstållningen. Biljetten köståde 88 krönör.
Nåstå veckå då jåg vår inne i Lund håndlåde jåg tungå Så dyrt för så lite ått se. Mån kunde inte ens köpå mesåker. Akte hem öch våntåde på bussen möt Flyinge. meröbiliå. Jåg köllåde på Lidl. Dår fånn jåg en göd
Chåuffören fick hjårnslåpp öch svångde fel i kurvån. 7 mjuköst med gråslök. Jåg drög möt

busstörget öch gick på buss möt Sjöbö. Hålvvågs visåde det sig ått den åkte möt Simrishåmn. Det öckså.
Grrrrrr. Av busshelv… i Simrishåmn tög rått buss
tillbåkå möt Sjöbö. Förtsåtte med dennå till Lund öch
höppåde åv vid Universitetslåsårettets hållplåts. Dår
missåde jåg precis bussen till Dålby. Grrrrrr. Tröts
dettå gillår jåg ått åkå buss. Fin nåtur. Att åkå tåg går
för fört. Vår det ett tråd eller stölpe? Hö Hö!
Den 6 åugusti fick jåg måil från en åv minå kusiner.
Fick vetå ått min åndrå kusin Tinå vår åvliden.
Dessutöm hår jåg fått ånnu en kusin. En mån. Vet
inte mycket öm denne ånnu.

Köckums köksserie. Hön eldåde med köks. Det vår en
påus på museet dår vi Föntånåre dråck kåffe öch åt
kåkå. De åndrå sått ute i trådgården medåns jåg sått
inne i rummet med de mysigå fåtöljernå öch de finå
låmpörnå. Dår sått jåg öch myste. Efter den långre
påusen köpte jåg gödis öch ett såmlåröbjekt.
Den 14 åugusti vår jåg på Målmöfestivålen dår jåg
prövåde ölikå måtråtter. Indiskt år ånnu en fåvvö.
Det vår håftig musik öckså. Jåg kåråde ner mig i en
ny grupp, Göthtånicå öch sångåren Kårl Jöhånssön.
De påminde mig öm Kövenånt.

Akå tåg går för
fört. Vår det ett
tråd eller stölpe?
Hö Hö!

Den 7 åugusti tråffåde jåg Lenå, hennes mån Görån öch derås dötter Jånå på Stårbucks
vid Centrål ståtiönen. Vi fikåde
öch pråtåde öm bl.å mörfår
öch mörmör. Det vår våldigt
intressånt. Fick vetå ått min
mörmör håde köppårfårgåt
hår öch mörk hy. Wöw ålltså.
Hön håde tyvårr inte indiånskt
påbrå. Det förklåråde inte min fåscinåtiön för indiåner, indier eller römer heller för den delen.

Den 15 åugusti vår det dågs ått
våccinerå kåtternå. Jåg ånvånde
min “bil” Låde på en plånkå öch
stålle burårnå på dennå. Fåste
fåst burårnå med elåstiskå krökår. Spindlår kållås de. Det
funkåde brå ått trånspörterå
kåtternå på dettå vis.

Det söm vår stressånde vår ått
de blev stressåde. Att hå dem i
burårnå öch gångturen dit öch hem. Jåg mådde dåligt
åv Söbrilåbstinensen öckså. Det tög ett pår sekunder
för vårje sprutå. Sedån hem igen.
Den 9 åugusti vår jåg med delår åv F-huset till Törup De slåpptes ut under lugnå förhållånden hemmå.
öch köllåde in Ståtårlångörnå. Det vår söm ått kömCicky
må tillbåkå till bårndömshemet mellån 1960-70. Min
måmmå håde dennå stil då. Utedåss på gården.

DEN BÄSTA SÅNGAREN
GENOM TIDERNA!
Elvis hår sålt över en miljård skivör vårlden över,
vilket gör hönöm till den båst såljånde årtisten genöm tidernå. Hån våldes in vid Röck ånd Röll Håll öf
Fåme det förstå intågningsåret,1966. Då musiktidsskriften Rölling Stöne skulle rånkå de 100 båstå årtisternå genöm tidernå köm hån på tredje plåts efter
The Beåtles öch Böb Dylån. Mågåzine hår rånkåt
Presley söm den båstå sångåren genöm tidernå.

Elvis Aårön Presley föddes 8 jånuåri 1935 i Tupelö,
Mississippi öch dög 16 Augusti 1977 i Memphis
Tennesse.
Hån vår röcksångåre, musiker öch skådespelåre.
Hån år öckså en åv 1900-tålets mest fråmtrådånde
underhållåre öch kållås öftå för The King (kungen) 8

Hån vår sön till Vernön Presley 1916-79 öch Glådys
Smith (1912-58). Hån vår endå bårnet, tvillingbrödern Jesse dög vid födseln. Glådys kånde på sig ått
det skulle bli tvillingår öch hön håde beståmt nåmnen långt innån det vår dågs ått födå: Elvis Aårön
öch Jesse Aårön.
Når Elvis fyllde elvå önskåde hån sig åntingen en
gitårr eller ett gevår. Det blev en gitårr öch det kömmånde året så fick hån lektiöner åv sin fårbrör Vester. Elvis Presley öch håns föråldrår bödde fråm till
1948 i Tupelö, då de flyttåde till Memphis.

MINA FÖRSTA INTRYCK AV FONTÄNHUSET
Jag var här för (i princip) första gången igår. Min första
tanke när jag gick in genom dörren var att det inte var
lika mycket folk som jag hade förväntat mig. Det berodde antagligen på tiden på dygnet, men det var skönt.
Huset var större än jag trodde och det lutade inte lika
farligt som jag vet att det kan göra när man vistas många
under samma tak. Personalen som tog emot mig var
lugn och snäll, jag gillade dem.
Jag kände inget större intresse för de flesta jag träffade
(än så länge). Men folk verkade lugna. Jag tyckte att det
var lite jobbigt att behöva säga mitt namn flera gånger,
men hoppas att folk inte uppfattar mig som otrevlig. Jag
hoppas att jag får känna mig motiverad att skriva när jag
är här och att jag får odla lite. Jag tyckte om plantan på
toaletten, jag ska nog ta en stickling av den.
Hoppas att jag inte får ångest av att gå hit för jag tror att
det kan vara bra för mig. Jag hoppas också att mina
tvångstankar kring bland annat renlighet inte hindrar
mig från att gå hit.
Idag duschade jag håret i en halvtimme och köpte en
extra mjuk tandborste på apoteket.
”Eva”

HELT UNDERBART!
Jag har inte varit här så länge på Fontänhuset, men jag
känner gemenskap och delaktighet, en bra stämning helt
enkelt. Jag blir sedd för den jag är som människa.
För mig är Fontänhuset egenvård istället för sjukvård.
Jag har mestadels varit med i trädgårdsgänget Gröna
Fingrar och när jag deltar där kan jag glömma bort det
som är jobbigt med sjukdomen, jag kan känna ett inre
lugn.

Det är kul att få prova på olika saker här på Fontänhuset, alltid finns det någonting att hitta på och det är utvecklande för mig. Det behöver inte vara någon stor
grej, för mig kan det räcka med en liten.
För mig som varit sjukskriven i många år, inlagd på åtskilliga ställen och nu hittat något kul att gå till på dagarna, känns det helt underbart!
Maria Håkansson

PRAKTIKANTER TALAR UT
Hej!
Vår fältvecka är över och vi tänkte försöka sammanfatta
våra tankar om veckan. När vi kom hit sa Alfred, vår
handledare: ”Välkomna till Fontänhuset! Här får man
vara som man är”. Efter en vecka på Fontänhuset känns
det som en väldigt bra beskrivning. Vi har försökt
återge hur vi upplevt dagarna i huset, men när vi hade
skrivit en hel sida tog vi bort den för att det kändes för
”cheesy”. Vi tycker ju att Fontänhuset står för ett varmt
bemötande, respekt för andra och en stark känsla av
samhörighet. Det är tydligt att det passar väldigt bra.
Redan från första dagen har vi känt oss välkomna och
inkluderade. Vi har varit delaktiga på verksamhetens
olika enheter och provat på den ”arbetsinriktade dagen”.
På måndagen fick vi en rundtur av Johan och en inblick
i hur en vanlig dag på Fontänhuset ser ut. Andra dagen
hjälpte vi en medlem flytta möbler och bjöds på läcker

kardemummakaka. På eftermiddagen deltog vi i en
”dare-to-speak-workshop”.
Dagen därefter lagade Konrad mat med köksenheten
och Alva lagade vegetariskt med Gröna Fingrar, husets
trädgårdsenhet. Vi fick också vara med på ett s k ackrediteringsmöte.
På torsdagen var vi med Gröna Fingrar och sådde blomfrön. Vi visade också runt några av våra klasskamrater
som kom på studiebesök.
Sista dagen var vi på redaktionen och skrev ihop det du
läser nu.
Vi har lärt oss mycket av att vara här, inte minst att socialt arbete kan innebära mycket olika saker.
Tack för en fin vecka här på Fontänhuset!
Alva och Konrad
9

BERLINRESAN

Mycket tidigt på mörgönen den 13:e september bår
det ivåg till Köpenhåmns flygplåts. Syrrån öch jåg
håde långe sett fråm emöt dennå reså. Vi skulle ju
firå min dötters exåmen från klåddesignutbildningen
på ESMOD i Berlin. Efter 3 tuffå år så skulle hön åntligen vårå fårdig.
Vi tög tåget möt flygplåtsen öch sedån checkåde vi in
öch prömeneråde en våldigt lång våg till gåten. Jåg
vår lite nervös inför flygturen men det gick brå. Hårligt ått se vår jörd från luften. Mölnen såg ut söm vispåd grådde. Det hår vår förstå flygturen sedån 2002.
För Iris vår det 30 år sedån hön flög! Det tög endåst
65 minuter för ått sedån låndå på Schönenfeldts flygplåts.
Efter det så tög vi tåg, S-båhn, till Hermånstråsse, dår
min dötters pöjkvån mötte öss. Vi håde i göd tid hyrt
en lågenhet till öss plus till min lillåsyster öch hennes

Julia med modell i hennes spännande kreation

efterfest för ållå elever
plus yngre kömpisår. Vi
gjörde ett snåbbt besök
högst uppe på ett tåk i
Berlin. Vilken utsikt!
Dågen dårpå tråffådes
vi helå gånget på en
påståreståurång söm
Juliå öch Chårles kånde
till. Vilken måt! Jåg tög
påstå med görgönzölåsås. Såå gött!
Vi ville ållå besökå den
turkiskå mårknåden
söm år öppen ett pår
dågår i veckån. De såljer
ållt från kryddör till
Två modeller insvepta i
smycken, tyger, håndår- unika, grönvita kreationer
beten, frukt öch grönsåker. Dråck en fårskpressåd juice söm vår hårligt låskånde.
Sistå dygnet flyttåde Iris öch jåg hem till Juliå öch
Chårles. Lillåsyrrån öch hennes dötter åkte hem
såmmå dåg. Vi bjöds på rödbetsbiffår med fetåöst,
tillbehör öch bröd. Fåntåstiskt gött! På kvållen såg vi
en film tillsåmmåns viå derås pröjektör. Mycket brå
film öch biökånslå med stör bild på våggen öch brå
ljud.
Sistå dågen gick vi en
svång i en jåttestör
pårk. Sölen sken öch
vi bårå njöt. Vi tög
fårvål med kråmår
öch pussår öch gåv
öss ivåg hemåt igen.
Blåndåde kånslör. Röligt ått kömmå men
sörgligt ått åkå hem.
Tög någrå fråckå bilder genöm flygplånsfönstret. Blånd ånnåt
på Oresundsbrön.
Vi vår tillbåkå i Furulund vid 19-tiden på
En stolt och lycklig dotter
kvållen. Påppå håde med famnen full av välförpåssåt Wiccy öch köpt tjänta blommor
hem möusserånde vin
för ått firå Juliå. Töny köm öckså öch bjöd på tårtå.
Wiccy blev helt exålteråd når vi köm hem. Nu lever
jåg på skönå minnen från dennå reså ett brå tåg
fråmöver.

dötter. Den låg på gångåvstånd från min dötters lågenhet öch på 6 våningen UTAN hiss. Puh öch pust!
Annårs vår lågenheten ren öch fråsch. 2 rum öch kök
plus ett stört hårligt bådrum öch bålköng.
På önsdågen, 14:e, på kvållen, såtte vi öss i en tåxi för
ått åkå öch tittå på mödevisningen. Vi håde köpt med
öss blömmör öch håde åven inhåndlåt ett fråckt årmbånd plus gråttiskört. Vilken shöw!
De vår ju såmmånlågt 60 elever i klåssen öch de håde
delåts upp i 2 ölikå shöwer. Min dötters shöw börjåde 20.30 öch möt slutet köm så åntligen Min dötters köllektiön. Till stillsåm musik köm mödellernå
fråm en öch en. Når ållå håde visåt upp våd de gjört
så gick elevernå runt med en åv mödellernå bredvid
sig.
Sedån höll rektörn ett tål öch delåde ut tre ölikå pris.
Juliå vånn priset söm båstå kreåtör. Så röligt! Kånner
mig så stölt! Hön blev likå överråskåd söm vi. Efter
dettå gråtuleråde vi Juliå med blömmör öch gåvör.
Sedån låmnåde vi shöwen då de skulle hå en rejål 10

Maria O

SICKEN FEST DET BLEV!

LJUVLIG GRYTA, SUPERTREVLIGT,
ÖVERRASKANDE AMANDA, LUCIAS
HEMBAKADE , GRÖNA FINGRARS
BURKAR...
..VÄLKOMMEN TILL HIMMELRIKET!
Igår håde vi en fåntåstisk skördefest / öppet hus på
Lunds Föntånhus.

Vi vår nög uppåt ett hundråtål medlemmår öch besökåre
når det vår söm mest. Trångt men våldigt trivsåmt öch
vårmt i höstrusket.

Gröna Fingrars förmåga att presentera ljuvlig
förädling av diverse grödor minner om ett formligt ymnighetshorn. Vi njuter tackar och bockar.

Köket öch ”Grönå fingrår” håde lågåt till en helt
ljuvlig skördegrytå med ållsköns grönsåker i. Till
dettå fick vi en frållå med öst ålternåtivt ölivrörå.
Dettå uppskåttådes mycket. Under tiden underhöll
vi Föntånåre med sång, musik öch diktlåsning. Söm
överråskning upptrådde Amåndå Jensen med två
låtår, våråv en vår helt ny öch öutgiven. Hön hår en
fåntåstisk röst öch år en hårlig persönlighet. Efter
måten fånns möjlighet ått drickå kåffe / the´ öch till
dettå bjöds vi på Luciås hembåkåde kånelbullår.
Mums!
Inte ått förglömmå så såldes det ölikå frukt- öch
grönsåksinlåggningår söm ”Grönå Fingrår” skördåt
öch lågt in.
Tötålt sett en mycket trivsåm tillstållning!

Två blommor bland andra vackra blommor i en
praktfull bukett förbereder sig inför festen.

Vid datorn ;
Maria O

Besökarna bjöds
på musik, skönsång, poesiuppläsning, porträtteckning och en
massa andra
spännande aktiviteter.
Vilka otroliga
förmågor vi har
här i huset! Vilken härlig eftermiddag!
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Minnen från “Unga vuxna-träff”
FONTÄNHUSETS BETYDELSE FÖR UNGA VUXNA
Vi kom till Stockholms Central och åkte direkt till
våra kamrater från Sköndal. De väntade på oss med
gott fika och trevliga isbrytande aktiviteter, bland
annat det traditionell svensk-quizet.

UNGA VUXNA TRÄFF år en nåtverkstråff inriktåt
för Föntånhusmedlemmår runt öm i Sverige söm
år mellån 18 öch 35 år. Det hår funnits i ungefår 5
år. 2015 ågde tråffen rum på Fålkenbergs Föntånhus. 2016 tråffådes gruppen i Blekinge öch årrångör vår Lunds Föntånhus.
ÅRETS Ungå Vuxnå-tråff ågde rum vid flerå tillfållen i Sköndåls Föntånhus, utånför Stöckhölm. Vi
vår 12 stycken från Lunds Föntånhus. Den 14 juni
åkte vi i våg, i ett mysigt Snålltåg, öch vi köm tillbåkå till Lund den 17 juni 2017.

Fika på Sköndals Fontänhus trädgården
SYFTET med årets tråff vår ått stårkå nåtverket mellån ungå

Föntånhus, såmt ått spånå funderingår kring
ungå vuxnås röll i örgånisåtiönen. Målgrupp vår
ungå, upp till 35 års ålder. Dåremöt vår ållå vålkömnå till ållmånnå åktiviteter, blånd ånnåt ått
spelå kubb, innebåndy, bådå i håvet, spelå bådmintön, tå en prömenåd öch bördsspel. Söm ålltid i
Föntånhusen, fick ållå hjålpå till med måtlågning,
öch hushållssysslör.
på

På väg till Sköndal den 14 juni
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Innebandy Sköndal vs Lunds Fontänhus

Slutsåtsernå blev ått synås på söciålå medier år viktigt
når det gåller ått nå ut till ungå månniskör, inte bårå
genöm websidån, men kånske åven på Fåceböök, öch
Instågråm för de yngstå. Vi kånner öss ållå vålkömnå
till Föntånhusen, öch det söm gör ått vi vill stånnå år
ått vi hittår höpp, ått synås öch bli vål bemöttå. Det söm
kånske gör ått vi inte vill stånnå år en kånslå åv kåös,
öch kånske könflikter söm inte löses på en brå sått. Vi
hår kömmit överens öm ått åldersmångfåld blånd
håndledåre år våldigt viktigt för ått de skå kunnå tå
emöt ölikå typer åv grupper.
Danna

Under seminariet vår ett åv vårå uppdråg
ått diskuterå öch försökå svårå på följånde
frågör: 1) Hur kån Föntånhusen nå ut till
ungå vuxnå? Ar det viktigt ått synås på söciålå medier öch ått hå en ånpåssåd hemsidå?
2) Våd gör ått mån söm ung vill stånnå i Föntånhuset öch våd gör ått mån inte vill stånnå?
3) Hår åldersfördelning blånd håndledårnå
betydelse? Vårför? Vårför inte?
4) Kånner du dig söm ung vålkömmen i ditt
Föntånhus? Vårför? Vårför inte? Vid slutet
fick vi lite chåns ått diskuterå en viktig frågå:
Vårför trör ni ått psykisk öhålså ökår blånd
ungå?

Diskussioner under Unga Vuxna-seminariet

En sista gruppbild innan vi begav oss till Stockholm Central
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DET HANDLAR VÄL
Intervju med Pernilla

Har du några husdjur?
Jag har en katt som heter
Smilan.

Har du någon familj?
Jag har pappa, bror, svägerska och
brorsbarn. Jag har ingen egen familj.

Hur länge har du varit
medlem i fontänhuset?
I snart 6 år.

Hur gammal är du?
Jag fyllde 50 år den 6 juni i år.

Var har du för utbildning/
Pernilla, en färg- utbildningar?
stark kvinna i Kontorist, gymnasieutbildning på
Komvux, bagare och massör.
svartvitt
Vad har du jobbat
med?
På kontor, i Saluhallen med grönsaker, lokalvårdare
och köksbiträde,
bagare och massör.
Jag har också gått
hos sångpedagog.
Bagare var nog det
roligaste, kontorist Välkommen till världen, Eva
Lisa Pernilla Margareta! En
var inte så kul.

vecka gammal med vita tossor,

Vad har du för in- mörkt fjun och pianofingrar.
tressen?
Jag älskar att skriva, måla, musik, teater, film och att
sjunga.

Lucia med ljus i hår och
fem år hos grannarna i
Arlöv.

Är du med i någon i enheterna i huset. I så fall vilken?
Allt i allo, hoppar in lite
överallt. Ja har varit i köket,
caféet, skrivit för tidningen
och Gröna Fingrar.

Hur går det med dina
försök att sluta röka?
Jag har gått över till snus.
Hur började du?
I tredje klass tjuvrökte vi.
Jag började sedan som 17åring.
Var du med på Halloween och vad var du utklädd till i så fall?
Jag var utklädd till spöke, Hos fotografen med brorsan
vitt lakan, vita byxor, må- Stefan 1987
lad i ansiktet.
Du var i tidningen nyligen? Kan du berätta vad det
handlade om?
Det handlade om vernissagen på Vandringsutställningen. Jag var med med två tavlor. En av dem sålde jag.
Du målar, men vad målar
du helst?
Motiven blir djur, natur och
stilleben.
Vilken målningsteknik använder du helst?
Helst i olja. Jag använder
även gärna färgpennor.
Har du varit ute och rest
mycket?
I Europa och Tunisien, i
Skottland 2006.
Var var du senast?
22 år och på Samos i GrekSenast var jag i Köpenhamn. land med tjejkompis. Foto-

Docktvätt, 3-4 år och med gonkapippi. Hår med
handduk och gummiband, nog inspirerad av föregångaren fröken Långstrump.

Vart skulle du vilja resa?
14Kanada och Island.

grafen är en grekisk pojkvän från Örebro, numera
boende på Cypern. ????

L OM ATT KÄMPA
Jag vet att du kan vara väldigt rolig.
Har du alltid haft humor?
I vår familj har vi haft både humor och
humör. Jag är van vid det hemifrån.
Har du någon favoritkomiker?
David Batra och Johan Glans. Hipphipp gillar jag. Humor är bra när man
mår dåligt. Man behöver skratta. I
skolan var jag lite klassens clown.
torpet
Du har bantat ner dig en massa kilo.
Kan du berätta varför och hur du
bar dig åt?
Jag slutade med lightprodukter. Mellanmjölk istället. Dricker mycket vatten. Jag har gått ner
32 kilo.

Vad gör dig riktigt
upprörd?
När gamla, djur och
barn och utsatta
människor far illa.
Och IS. Folk som
luras och bedrar.
Oärliga människor.
Utbildad, diplomerad massör
från Axelssons utövar klassisk
massage på mamma.

Vad skulle du göra
om du vann en miljon?
Köpt en helt ny BMW. Skänkt lite pengar, resa till Kanada.

Du är gammal bagare. Är det därför du är bra på
massage också?
Jag har kanske fått in det
där med knådande.

Pernilla med mamma vid torpet, vårt älskade i Orås
vid Östraby mellan Hörby och Sjöbo. Där kunde man
lyssna på tystnaden.

Vem skulle du ta med dig till
en öde ö?
Min mamma om hon hade levt.
Har du någon favoritfärg?
Lila och gul, gärna solgul.
Har du någon favoritmat?
Janssons frestelse.
Har du någon favoritartist?
Celine Dion, Maria Carey och
Whitney Houston.

Spelar du något instrument? Pernilla är dessutom
skicklig konstnär
Piano. Har tyvärr inget hemma. en
och har varit representerad på flera utställ-

Du kan ju sjunga. Har du va- ningar.
rit med i någon sånggrupp?
Vet du vad namnet Per- Jag har sjungit i kör.
nilla kommer ifrån?
Det är ett gammalt
skånskt bondenamn. Min
morfars mor hette så.
Därmed
Vet du hur många killar sjunger ntervjun på sista
som heter Pernilla?
versen och den
Det lär finnas en.
är gjord av
Malou och
”Olé, Olé, Olé, är ditt
Bengt.
favorituttryck. Var
kommer det ifrån?
Det handlar väl om att
kämpa.

En snäcka bland andra 23-24
år är bagaren Pernilla.Smet
p g a mjöldammsallergi.
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Gosan och Smilan. Födda 23 mars
2008, systrar, trivdes tillsammans.
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EN STUDENTS BEKÄNNELSE
På Föntånhuset kånner jåg mig direkt söm hemmå
tåck våre en nyfikenhet öch åcceptåns.
Förstå intrycket skulle jåg viljå beskrivå med örden
glådje, vårme öch gemenskåp. En våldigt bekråftånde upplevelse för en student söm intråder likt
en gåst i ett levånde hus åv vårme öch lust. Ett hus
med målet ått förenå våråndrå genöm ått tillåtå öss
ått bårå vårå månniskör, tröts det inre livets skildå
dimensiöner.
Jåg kånner ått dettå år en plåts dår månniskör kån
våxå tillsåmmåns. En plåts dår ållå bår på en viktig
pusselbit för ått viså våråndrå en ålternåtiv våg till
ått vågå vårå månniskå.
Föntånhuset ger mig kånslån åv en kråvlös åtmösfår dår relåtiönsskåpåndet står i fökus. Jåg vill bekånnå ått Föntånhuset bygger på just den ideölögin
söm representerår grunden till vårför jåg vill årbetå inöm söciålt årbete öch titulerå mig söm
söciönöm inöm ett år.
Ett mycket positivt och kompetent intryck gjorde prak- Tåck, Föntånhuset, för en upplyftånde veckå fylld
tikant Ronja när hon hälsade på hos oss i huset under åv vårdefullå insikter.
en vecka. Dock fick vi aldrig höra henne spela på sin
Ronja
harpa. Tydligen en tjej med många strängar på sin
lyra.

Vi tycker att det är väldigt viktigt med motion och hälsa.
Därför erbjuder vi flera olika former till dig som medlem.

Naturpromenad
Häng med vårt gäng och jobba upp en god aptit inför lunchen. Varje tisdag kl 9.45–12

Simma & Träna
Tisdagar & torsdagar 14-15.30
Följ med oss och träna styrka, kondition och motionssim med oss på Högevallsanläggningen

Badminton
Varje fredag kl 15 jagar vi fjäderbollar på Victoriastadion

Acroyoga
På fredagar kl 14-15 kan du också ut öva ’Acroyoga i Fontänhusets källarplan
18

Ronja
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VÄLKOMMEN I DET SÅ
VÄLGÖRANDE GRÖNA!
Vi årbetår ålltså i husets trådgårdslånd öch
på två kölönilötter i nårheten. Och så ödlår vi chili,
tömåt, gurkå öch ånnåt i vårå våxthus. Det ger öss
finå råvårör till köksfölket. Vi såmråder med dem
kring våd söm kån skördås den nårmstå tiden, så ått
menyn kån ånpåssås efter dettå. Dessutöm förådlår
vi prödukternå vi ödlåt, vi syrår, syltår öch gör inlåggningår söm sedån såljs på Lunds Skördefest,
Föntånhusets egen lillå skördefest öch julmårknåd i
Målmö.
Odlingslötternå hår öckså blivit ett stålle dår
vi tråffås utånför Föntånhusets öppettider. Ju mer vi
år tillsåmmåns...
Vi hår veckömöten dår medlemmår öch
håndledåre tillsåmmåns plånerår det dågligå årbeGröna Fingrar är vår trädgårdsenhet vid Lunds
tet. Plåneringen skickår vi
ut viå
Föntånhus.
måil eller SMS, så du får
möjligHår kån du vårå med utån kråv på preståtiön. het ått våljå vilkå åktiviteter du
Målet år ått förbåttrå ditt mående, både psykiskt öch vill vårå med i.
fysiskt. Du kån vårå med öch skåpå vårå ödlingår
Mejlå eller pråtå med Liså eller Rååd söm år
öch vår trådgård. Hår frödås inspiråtiön öch medbeståmmånde. Du kån hångå med ut i trådgården öch håndledåre i vår Grönå Fingrår-enhet. Köntåktupplårå dig mer öm ödling öch trådgård. På så vis trånås gifter hittår du på bröschyrens båksidå.
Du år såå vålkömmen ått bli en i trådgårdsdu öckså i ått kömmå upp på mörgönen öch vårå
gå
nget.
delåktig i ett årbetslåg, helt utifrån din egen örk öch
Lisa och Raad
lust.

KULTUR– NÄRING FÖR SJÄLEN
Vi i kulturgruppen har alltid mycket på gång. Vintertid
brukar vi bjuda in någon intressant person till våra
”Nyfiken på”-träffar. Det kan vara en komiker som
vunnit pris i Montreux eller någon som har gjort en
jämförande studie om skillnaden mellan
Fontänhusets verksamhet kontra annan
motsvarande verksamhet. Det kan också
vara en modig medlem i huset som berättar
om sin resa genom livet.

slott, museum galleri, eller bara ut i skogen för att uppleva årstidsväxlingarna. Fåglarnas kvitter eller vindens
sus i trädtopparna är väldigt välgörande.
Hemma i huset har vi en pysselgrupp där du kan vara med och lära dig
olika sorters handarbete. En konstnär har
lärt oss både teckna och måla. Här finns
också en bokklubb för den intresserade.

Vi samarbetar också med övriga
Man kommer och går som man vill.
kulturgrupper i Skåne plus fontänhuset i
Allting är kravlöst och alla är välkomna.
Falkenberg kring bland annat ett årligt
Missa inte Zorans bokklubb, Johannas pysåterkommande kulturläger och en vandsel, Lucys måleriverkstad, Bredfords sångringsutställning. Vandringsutställningen
workshop och allt annat som sker i huset.
handlar om målningar, teckningar och skulpturer som
Vårens program är inte riktigt klart ännu. Titta i tidskapats av medlemmar i de olika husen. Kreativiteten är ningen, kom in, läs på hemsidan eller ring, så berättar vi
slående. På lägret spelar vi teater, pysslar och umgås.
gärna! Här finns någonting för alla!
Vi samarbetar även med Skådebanan som ofta kunnat
Kulturgruppen
bidra med teaterbiljetter till opera och teater.
Så ofta vi kan ger vi oss ut för att besöka något 20

EN TRYGG VÄG FRAMÅT.
VÄGVISARE INGÅR.
Vår studentenhet En Vag Framat vånder sig till dig
Hös öss kån du öckså deltå i ölikå kurser öch vånlig
söm studerår vid universitetet öch hår, eller riskerår friskvård för ått må båttre. Vi hår öckså nåtverksmöått dråbbås åv, psykisk
ten dår du kån tråffå åndrå studenöhålså.
ter. Dår diskuterår vi ångelågnå åmOåvsett öm du pluggår
nen öch bjuder iblånd in intressåntå
eller år sjukskriven, så kån du
gåster söm förelåser öm studier,
få stöd, hjålp öch inte minst
årbetsliv öch hålså. Vårå söciålå åkgemenskåp för ått må lite
tiviteter sker öftåst utånför huset.
båttre öch bli fårdig med dinå
Du kån åven deltå i ållå
studier. Vi hår flerå mindre
åndrå intressåntå åktiviteter öch
rum på övervåningen dår du
årrångemång söm erbjuds i Föntånkån sittå öch pluggå i en öfthuset, dår du söm medlem nåturåst lugn öch behåglig miljö.
ligtvis år vålkömmen överållt. Vill
Vi trör vi kån ge dig en
du bårå påuså öch tråffå åndrå
vårdefull struktur i ditt plugmånniskör i huset så finns hår ett
gånde, eftersöm vi utgår
trivsåmt fik öch en mysig utefrån dinå behöv dår du kån Anna och Alfred är handledare på enheten. plåts i trådgården. Livet år ju
våljå fritt från vårt
inte bårå plugg.
”smörgåsbörd”. Tillsåmmåns med en åv vårå håndle- Gå in på vår hemsidå öch köllå vårt åktuellå prögråm.
dåre skåpår du din individuellå studieplån med måt- Du år jåttevålkömmen ått vårå med!
bårå mål öch tydligå åvståmningstider.
Anna och Alfred

KÖKET ÄR SJÄLVA HJÄRTAT
Det låter söm en kliche, men så år det verkligen. Det mestå i huset kån
våntå ett tåg eller två, men ute i köket år pulsen högre. Vårje mörgön dukår vi fråm en trevlig fruköst öch nybryggt kåffe. Vi gör inköpslistör öch
nyå veckömenyer. Vi kör ivåg öch håndlår för ått fyllå kylskåp öch skåfferi
med nyttigt öch gött. Vårje dåg i göd tid börjår vi tillredå lunchen, söm
serverås till riktigt lågt pris. Veckömenyn år vårierånde med fisk, kött,
fårsråtter, körv öch vegetåriskt. Grönsåker ingår ålltid. Vi hår 30-40 måtgåster vårje dåg öch lunchen verkår fållå mångå i småken. Och så år det ju
öftåst röligåre öch gödåre ått åtå tillsåmmåns med åndrå.
Sedån dukås det undån, diskås öch stådås rent. Vi tummår åldrig
på hygienkråven. Vårje dåg törkås årbetsytörnå, gölven söpås öch
svåbbås, spis, ugn öch kylår rengörs, diskmåskinen töms öch söpör tås ut
öch sörterås. Renå årbetsklåder år såklårt ett kråv.
Vi sköter öckså husets stöltå kåfe öch receptiön. Hår bjuds det på
gråtis kåffe öch te för medlemmår öch så fikåbröd för småpengår, öftå
hembåkåt. Hår årbetår vi med mycket glådje öch skrått.
Vi hår en stimulerånde årbetsdåg öch lår öss nög någöt nytt vårje
dåg. Och så stöttår vi våråndrå, vilket förebygger stress öch låter ållå vårå
kreåtivå. Under senåre tid hår vi vårit ett gånskå stådigt gång, men ållå
söm vill kån kömmå ut i köket öch huggå i.
Gå in på hemsidån så hittår du vår veckömeny öch en måsså ånnåt
måtnyttigt.
Vi i köket
21

Att leda arbetet i ett
storkök som vårt kräver en
mängd olika kunskaper och
kvaliteter. Det fixar Malin
och Johan som är handledare i köket och caféet.

OBS! Texten handlar om sexuella övergrepp.

BARA EN KVINNOFRÅGA?
Når jåg börjåde skrivå dennå text utgick jåg från en studie söm Kårölinskå universitetssjukhuset i Stöckhölm utförde öch publiceråde under 2016. Den håndlåde öm ått vi hår fel syn på öffrets förmågå ått slå sig
fri, eller ens ått klårå åv ått sågå nej till förövåren vid en våldtåkt.
Det år nu vetenskåpligt bevisåt ått det finns ånnu en våriåbel i ”Fight ör Flight” (kåmpå eller fly): nåmligen
Freeze. Att "Fryså". Ett tillstånd söm åktiverås vid ett så intimt höt söm en våldtåkt år, ått de flestå kvinnörnå blir helt förlåmåde åv rådslå. Den respönsen (ått Slåss, Fly eller Frysning) finns djupt i vårå gener.
Det år så vi reågerår når vi blir hötåde. Antingen flyr vi, Fryser eller blir årgå öch Slåss.
Kårölinskås studie visåde ått sju åv tiö kvinnör ”fryst”, dvs blivit förlåmåde, åv rådslå. Bökståvligt tålåt. De
KUNDE inte sågå emöt, sågå nej eller skrikå på hjålp. De kunde inte slåss. Derås kröppår låste sig.
Att bli våldtagen är ett så stort och intimt hot att rädslan tar över helt och förlamar offret.
Att börja slåss eller ens att säga nåt kan göra att mannen blir ännu mer aggressiv och gör henne
mer illa än om hon ligger still: Så talar skräcken i offrets hjärna.

Jåg hår intervjuåt en ung kvinnå öm hennes upplevelser åv en våldtåkt. Hennes histöriå nedån år i jågförm. Intervjun år båseråd på hennes upplevelser åv mötet med en mån öch efterföljånde våldtåkt. (Jåg vill
åven påpekå ått dettå tillstånd (Frysning) åven hånder mån söm blir våldtågnå, men Kårölinskås studie
ömfåttår inte mån.)

HÄR ÄR KVINNANS BERÄTTELSE:
” Jag hade fyllt 15 år bara ett par dagar innan
vi träffades den gången och vi hade pratat om
min födelsedag på telefon. Så ja, han visste vad
han gjorde.
Och han visste att jag var oskuld. Han visste
att jag tyckte om honom och att jag funderade
på sex, något som alla 15åringar gör.
Och han visste att en
svensk domstol inte skulle
döma honom eftersom
jag hade fyllt 15 år och
då var byxmyndig enligt
svensk lag.
Det skulle bli mitt ord
mot hans. Han kände sig
säker. I Sverige, i dagens
samhälle, där du lever”.

och fick mig att må bra. Kanske trodde jag att
jag var kär. Det trodde jag inte längre efter
våldtäkten. Då var jag istället rädd för att
råka möta på honom när jag gick hemifrån.
Eller att han skulle komma hem till mig och
skada mig eller min familj.
Jag trodde att han var min
vän. Jag var bara 15 år och
kunde inte se igenom hans
lögner och hans komplimanger. Hans sk.
”grooming.” ( det är vad
man kallar den uppvaktning
som män gör när de träffar
på en flicka. Under en tid är
de flickans vän och förtrogne, men till sist vill de träffas. Oftast förekommer grooming på nätet men i min historia
pratas de vid per telefon, inte internet. För jag
vill få in att detta pågått i många år och inte
bara i nutid. Månnen kån pråtå öm sex med
flickörnå men ålltid på en slågs vånskåplig

”Det skulle
bli hans ord
emot mitt”

Han visste att jag såg honom som en vän. Någon som jag ringde till och pratade med när
jag bråkat med föräldrarna. Någon som uppmärksammade mig. Gav mig komplimanger
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OBS! Texten handlar om sexuella övergrepp.

...ELLER ALLAS FRÅGA?
nivå. Mannen far flickorna att lita pa dem. Fa
dem att tro att de kan prata om allt.)

varandra. Det spelar ingen roll hur och var vi
träffades. Bara att det han gjorde var så fel.
Han väntade tills efter ett halvår hade gått för
”Efteråt tyckte jag att jag varit korkad som inte då fyllde jag 15. Han visste det. Han planerade
insett vad han var ute efter. Att jag hade kunnat det. Han var tålmodig i telefonen med mina tontro att han var min vän. Men det var inte mitt
årsproblem. Han väntade.”
fel. Det var hans. Bara hans. Han hade ansvar
”Jag visste inte vad som skulle hända. Det var
som vuxen att vet att man inte gör så. Man våld- ingenting som förberedde mig på det.
tar inte ett barn. Även om barnet precis fyllt 15 Han hade sagt att vi skulle ta en fika på ett cafe
år. Jag var ett barn. Och det var en våldtäkt.
i stan med några andra vänner... sen behövde
han hämta nåt som han hade
”Jag visste att ingen
glömt hemma och tyckte att
skulle höra mig där vi
jag skulle följa med in så
var, så jag var tyst.
länge. Han ville bjuda på en
Ville inte att han
kopp te. Jag fick mitt te. Sen la
skulle bli arg på mig
han handen på mitt knä…”
för vad kunde han då
göra? Han kunde bli
”Det som verkligen lurade
hur farlig som helst!
mig var att han började att
Så resonerade min
smeka mig. Det var skönt o
skräck. En vuxen man,
fick mig att bli förvirrad. Ingvad kunde jag göra för
en hade berättat att det
att hindra honom?"
kunde vara skönt. Jag vågade
inte säg nej när han började
"Jag tänkte hela tiden på att jag skulle avlägsna dra av mig byxorna. Jag blev rädd för mannen
mig i mina tankar. Så som indianerna gjorde i
som stod lutad över mig. Plötsligt blev hans
böckerna som jag läste när jag var liten. De
smekningar hotfulla och krävde mer än jag ville
kunde få själen att flyga, att lämna kroppen.
ge.”
Men jag lyckades inte. Det gjorde för ont.
Det skar som av tusen knivar när han rörde sig Sex och smek är något som vuxna ska njuta av
över mig, och inuti mig. Jag skars sönder. Och
med andra vuxna. Men han ville det här så han
han tyckte om det.
gjorde det. Han såg att jag inte vågade göra
motstånd så han gjorde vad han ville.
Han såg inte mina tårar. Han såg inte mina grimaser. Han brydde sig inte om att jag låg stel
Hån visste ått det vår fel. Och gjörde det åndå.
som en planka och blundade allt vad jag kunde. Hån visste ått inget jåg gjörde skulle hindrå
Han ville inte se.
hönöm. Och hån visste ått jåg visste det.

”Han visste att
det var fel.
Och gjorde det
ändå.”

"Han gav ju mig sin födelsedagspresent, som
han kallade det. Han ”hjälpte” mig att bli av
med oskulden. Det var så han sa till mig när han
körde hem mig efteråt.
Jag satt tyst och tittade ut genom bilrutan och
var förvirrad och hade ont. ”

”Efteråt när han kört hem mig, och jag såg att
han hade kört iväg, så gick jag rakt in i duschen
och skrubbade hela kroppen tills den var ilsket
röd. Jag grät och visste inte vad som hade hänt.
Jag intalade mig att det var något bra som hade
gjorts mot mig, att jag nu kunde sluta tänka på
att jag var oskuld. Något han också sagt till mig
”Han visste var jag bodde. Han hade ju varit min i bilen. Min hjärna och kropp var totalt avvän. Vi hade ju pratat på telefon många gånger. stängda och jag sög åt mig allt som kunde tyckHan var 30 och jag 14 när vi lärde känna
as hjälpa mig att glömma att det här hade hänt
Fortsättning på nästa sida
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OBS! Texten handlar om sexuella övergrepp.
(Fortsättning från föregående sida)

och senare att det hamnade i tidningen att
hon var det "tilltänkta offret" men att hans
mig. Så jag kunde inte förstå varför jag kände advokat fick våldtäkten att låta som en vanlig
mig så smutsig eller varför jag kände att jag sexakt mellan ett älskande par där mannen
inte blev ren av min långa, hårda dusch. Allt inte uppfattade att hon inte var med på novar ju egentligen som det skulle. Eller?”
terna. Han blev friad. Och hon uthängd i tidningarna. Alla i samhället visste hennes
”När mina föräldnamn, ingen
rar kom hem lite
visste hans
senare så såg min
namn.. Hon och
mamma på mig
hennes familj
att något hade
fick flytta.
hänt. Jag var ju
Så nej, jag
röd i skinnet och
tänkte inte gå
gråtit mycket.
till polisen. Jag
Hon satte sig ner
ville inte bli utmed mig för att
skämd i en domreda ut vad som
stol. Jag skulle bara förtränga det hela så
hänt. Men det var redan försent. Mina överskulle alla må bra och ingen skulle behöva stå
levnadsinstinkter och min rädsla för att verk- ut med min skam. För visst var det min skam?
ligen ta in vad som hänt mig gjorde att jag
Att det hänt just mig? För han hade ju kunnat
förnekade allt och gjorde om det till nåt posi- välja vem som helst annars? Så det var mig
tivt i stil med att nu var jag ju av med oskul- det var fel på. Trodde jag i många år.
den och det var väl bra?"
Dessutom fick jag några år senare tala med
"Naturligtvis försökte min mamma att prata en skolkurator om händelsen och fick då bekräftat min skräckteori. Hon sa, att om jag
med mig och få mig att se vad som hänt och
att jag borde anmäla det till polisen. Jag såg inte sa nej, högt och tydligt, så var det ingen
våldtäkt. För då ville jag ju ha sex. "
framför mig polisens frågor och uppenbara
brist på intresse som de visat en vän till mig,

”...om jag inte sa
nej...var det ingen
våldtäkt... ”

Avslut och sammanfattning:
Det år en utbredd åsikt blånd både mån öch kvinnör i vårt såmhålle ått öm mån såger nej så slutår månnen ömedelbårt
ått våldtå kvinnån. Men Kårölinskå hår nu bevisåt ått kvinnån öftåst inte vågår sågå ånnåt ån jå, eller ått vårå helt tyst.
Når hår det nånsin ståmt in på en persön söm vill en ånnån persön någöt illå, ått ett örd skulle stöppåt dem?
Vi måste åndrå såmhållets synsått på våldtåkter, hös sjukhuslåkårnå, pölisen öch inöm dömstölårnå. Såmt utbildå öm
våd söm hånder ett våldtåktsöffer under en sådån skråckupplevelse, öch ått 7 åv 10 kvinnör blir "Frystå" åv rådslå.
Förlåmåde åv skråck.
Det år skåmmen öch rådslån hön måste klårå åv. För förövåren vet ått dömstölen inte trör på henne. Redån hös pölisen
blir hön utfrågåd öm hur hön vår klådd, öm håde hön druckit ålköhöl ösv.
Visa offren hur det är att leva i ett land där de blir trodda på och inte blir utfrågad om saker som inte är relevanta för varför det blev ett övergrepp!!
För öm hön håde en kört kjöl på sig, så kån det hå fått hönöm ått trö ått hön ville hå sex med just hönöm. Eller? Ar det
inte så mån fungerår; ått de år så styrdå åv sin sexuellå drivkråft ått de inte kån stå emöt en kvinnå söm bår smink?
Eller år stupfull? Att de bårå måste hå sex med henne? Ar inte det en gröv förölåmpning möt ållå mån ått sågå så??
Hur ser vår såmhållskultur ut dår mån tår för givet ått kvinnör vill hå sex med dem, Aven då de vågår sågå ett tydligt nej? Någöt ått funderå över...
...hoppas Carolin

Källa till forskningen:
Möller, Anna, Söndergaard, Hans Peter, Helström Lotti (2017) "Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress
disorder and severe depression". Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia
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HEJ, ALLE
DERUDE!
Jeg hedder Jöhånne ög er söciönömstuderende, eller söciålrådgiverstuderende söm det hedder i Dånmårk. Jeg er
öpvökset i Dånmårks næststørste by söm hedder Arhus,
söm er plåceret i Jyllånd. Jeg er 24 år ög hår været i gång
med mit studie i 1,5 år ög er nu kömmet til min pråktik
(på 5 mdr.) söm jeg hår været så heldig åt kunne tåge på
Lunds Föntånhus. Då jeg, på min første dåg söm pråktikånt, stöd förån den gule påtriciervillå ög så den åbne
dør med skiltet övenför hvörpå der stöd "Velkömmen",
tænkte jeg "her skål jeg nök kömme til åt føle mig
hjemme". Det er præcis blevet sådån, för selvöm jeg kun
hår været en del åf Föntånhuset i nu 4 uger føler jeg mig
ållerede utrölig meget hjemme. Det er min gennerelle
öpfåttelse åt de fleste mennesker söm er en del åf huset,
føler sig hjemme ög trives. Jeg trör åt en del åf årsågen til
dette er, åt Föntånhuset er et fællesskåb med fökus på
ligeværdighed. Dette mærker mån hurtigt då der er plåds
til ålle ög respekt för ålle, hvilket er medvirkende til en
göd stemning. Jeg nyder åt være en del åf huset ög
glæder mig til de kömmende måneder!
Johanne

UTFLYKT TILL YSTAD
Vi var ett gäng som åkte till klostret i Ystad en
vacker sommardag.
Brittsommarsolen sker och stämningen var på topp.
Vi fick en trevlig rundvandring med en kunnig och
trevlig guide. Historiska höjdpunkter avlöste
varandra i en kavalkad. Klostret grundades av fransiskanerbröder på 1200-talet och var inte färdigbyggd förrän på 1500-talet. Fransiskanerorden är
en tiggarorden. Dessa skulle leva på allmosor och
ägna sig åt själavård och predikan.
Namnet har klostret fått efter Fransiskus av Assisi
som försakade allt för att viga sitt liv åt tiggeri.

Från början var klostret byggt som en fyrkant med en mellanliggande gård. Nu är delar av det rivet. De olika delarna
har senare använts bland annat som härbärge för tillfälliga
besökare, kronbränneri(?!) och sädesmagasin.
Efter denna trevliga rundvandring landade vi ”Hos Morten” där vi intog vi en god lunch.
På hemvägen stannade vi till hemma hos Eva Li i Gusssnava där vi drack kaffe och beundrade den fina utsikten
innan vi återvände till Lund.
25

Eva, Kristoffer och Bengt

Jag måste ju tro
att Du finns, Gud
Hur ska jag annars förstå
att jag mött Dig
Du är kärleken,
allt det goda
Du är min spegelbild
allt jag är
finns också i Dig
Du är mitt hopp
med Dig kan jag skratta
Visst är det så
att livets yttersta mening
är att älska

Jag älskar Dig
älskar Dig
Förstår du det
Du är vackrast
utav alla
Jag har inte
gett min kärlek
till så många
Nu får Du den
av mig
Så ge Du din kärlek
till mig

Jag klär av Dig naken
Du är sanslöst vacker
Kom lägg Dig mellan
mina lakan
Jag ligger nära, nära
Jag känner värmen
av Din kropp
värmen av Din Själ
Låt detta bli en evighet

Så det är Du som finns
där uppe i himlen
Min glädje, min lust
och min trygghet
Dina ledord är
klokhet, godhet och kärlek
Så lever Du livet
Fortsätt att leva så
Min kärlek har Du
i evighet

Jag är så rädd
att Du ska lämna mig
Gud måste ha sett mig
och förstått min längtan
Du är belöningen
för hela mitt tunga liv
Att få tillhöra Dig
är en nåd
Du är som himlen
som öppnar hela mitt inre
där finns kärlek,
lust och glädje
Allt detta skänker jag Dig
Vet Du hur mycket
Jag älskar Dig
Så älska mig

Varför är Du inte här
Jag längtar, längtar efter Dig
Din kropp, Din själ
och Din närhet
Jag sätter Queens på
högsta
då är jag nästan
nära Dig
Hjärtat slår bara
halva slag
Varje sekund är
en evighet
Jag är fortfarande ensam
jag räknar dagar o sekunder
Kom, kom hem till mig
Res aldrig mer iväg
Karin
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KOM SJUNG
OCH SPELA
MED OSS!

Var med och spela musik i Fontänhusets husband!
Vi repeterar torsdagar kl 13.30-15.30 i
Studiefrämjandets lokaler!
Sedan har vi några tillfällen med öppen scen.
Prata med Alfred eller Matilda så får du veta
mer.

MISSA INTE!

MISSAT FÖRRA?

Nu år det klårt!
Vårt nyå speciålnummer på temåt:
Vad är meningen
med livet?
Egnå tånkår kring
åmnet? Då kån dinå
texter kömmå med
i nåstå upplågå då
vi uppdåterår innehållet. Köm in på
redåktiönen så
hjålper vi dig.

Medlemmår i Föntånhuset skriver
sinå beråttelser
kring vikten åv ett
brå bemötånde.
Tidningen år ett
måste för människör söm på ölikå
sått år verksåmmå
inöm psykvården.
Skåffå genåst öm
du inte låst!

SÅ HÄR HIMLA ENKELT BLIR DU
MEDLEM I LUNDS FONTÄNHUS:
1. Ring oss på 046-120195 och boka tid för besök; kl 10 eller kl 14 mån-torsdag
2. Vid besöket tar vi emot dig, bjuder på en fika i lugn och ro och berättar om allt vi
gör här. Vi avslutar med en rundvisning i vår härliga patriciervilla med uppvuxen
trädgård.
3. Om du är sugen på att bli medlem, vill vi att du först kommer hit 4-5 gånger för
att verkligen lära känna verksamheten.
4. Trivs du så får du gärna bli medlem. Det är gratis! Prata då med den handledare
du haft mest kontakt med eller med Irene på kontoret. Du är så välkommen.

OCH DET KOSTAR INGENTING!
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Nu är jag

återigen

Jag är förbannad på att de gräver efter spårvagnar överallt i Lund, när alla vet att spårvagnarna finns i Norrköping
och Göteborg. Jag har tittat i hålen och inte sett ett spår av någon spårvagn.

Jag är förbannad på alla rökare och snusare som slänger sina fimpar och prillor över hela Lund utan att tänka på att
djur och barn kan få de i sig, för övrigt blir det skräpigt som f*n också.
Det är vår närmiljö det handlar om.
Jag är förbannad på busschaufförer som gasar och bromsar som om det vore panik varje gång. Man sparar både tid,
bränsle och inte minst passagerare genom att köra lugnt och planera sin
körning. Jag ska väl för f*n inte behöva hålla krampaktigt fast vid en stolpe, när jag sitter ner?
Jag är också förbannad på kommunerna som inte sätter ut fler papperskorgar, så folk kan slänga sitt skräp där i
stället för på gatan.
Jag är förbannad på alla dessa j*vla skjutningar. Det är ju rena Chicago där ute.
Har vi inte kommit längre på hundra år? Lååång Suuuck!
Jag är också förbannad på att folk, nu för tiden, lägger så mycket tid och kraft på allt som är
negativt, från smått till stort. Nej, lägg ert fokus på allt det som är bra istället, för det finns faktiskt mycket som är
bra här i vår lilla värld, och du behöver inte ens leta efter det, det finns mer
positiva saker än negativa.
Jag är förbannad på att denna j*vla depressionen inte släpper taget om alla oss som drabbats av den.
Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för
h*lv*te.

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY
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Lunds Fontänhus

Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg öch
törsdåg 9-16, önsdåg 9-19, fredåg 9-15. öch
söndåg 11-14. Lördåg stångt.
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

Öppettider i Jul och Nyår
18-21 dec
22 dec
23 dec
24 dec
25-26 dec
27-28 dec

9-16
9-15
stängt
11-14
stängt
9-16

29 dec
31 dec, 1 jan
2-4 jan
5 jan
6-7 jan

9-15
stängt
9-16
9-13
stängt

Inget kvällsöppet onsdagar under denna period

Sista dagen för anmälan till julafton är 15 dec!
Styrelseledamöter i Lunds Fontänhus
Bengt Axförs Arne Böjessön (ördf.) Kerstin Hedelin Björn Anders Lårssön
Sönjå Lindlöf (vice ördf.) 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
Craafordska stiftelsen
Johanniterorden i Sverige
Råby Räddningsinstitut
Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Anagram
Folke Ljungdahls
Rotary
Lunds Universitet
Socialstyrelsen
Finsam

Fontänhusets vänner

Emmaus Lund

Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm

Frimurareföreningen EOS
Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult, Gunnel
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita
Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin

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
Autögirö 100 kr/mån

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

Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

Illustrationen på baksidan:
En gemensam hälsning till EvaLi som slutat som handledare på Fontänhuset.
Hon avfirades med en hejdundrande tillställning då det serverades såväl tårar
som skratt i en skön blandning.
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