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SOMMAR PÅ LUNDS
FONTÄNHUS
Hej Medlemmar!
Under sommaren (vecka 26vecka 33) ser programmet lite
annorlunda ut på Lunds
Fontänhus! Vi har öppet hela
sommaren måndag till torsdag
9-16 och fredagar 9-15.
Vi önskar dig en helt underbar
sommar med gemenskap och
äventyr och vill med vårt
sommarprogram bidra till en
lite bättre och gladare sommar
för dig var du än befinner dig i
livet.
Du kan se vår kalender på:
lundsfontanhus.se/kalender

Låna ett
sommarkort!
Under sommaren finns det
möjlighet att låna sommarkort
för utflykter i Skåne. Prata med
någon handledare och bege
dig ut på äventyr! Sovsäckar,
pop-up tält och liggunderlag
finns att låna.

Midsommar och Utflykter
Kom och fira midsommar i Fontänhusets trädgård den 22 juni
10.00-17.00. Det utlovas god mat, jordgubbar och musik. Se
listor för anmälan till detta i huset.
Tisdagen 26/6 Utflykt till Kullaberg 10-16, Per och Anne
Onsdag 4/7 Hörby marknad 10-16, Gunnar och Malin
Tisdag 10/7 Landskrona koloni 13-16, Malin och Iréne
Tisdag 17/7 Bjärred 13-16, Gunilla och Anne
Tisdag 24/7 Degeberga Forsakar 13-16, Gunilla och Per
Tisdag 31/7 Fågelstationen i Falsterbo 13-16, Gunilla och Per
Tisdag 7/8 Utflykt till Åhus 10-16, Gunilla och Gunnar
Tisdag 14/8 Cykla på ven 10-17, Matilda och Anna

Kontakta oss
info@lundsfontanhus.se
tel.046-120195
Kävlingevägen 15, 222 40
Lund
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Anmälningslistor för alla
utflykter finns i huset
och kommer upp en
vecka innan. Det går
också bra att ringa
046-120195 för anmälan.
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Målarkurs
Under sommaren håller konstnären och konstläraren Jan
Petterssen i en femveckors målarkurs med med teman såsom
perspektiv och färglära.
Varje onsdag v. 26 - v. 30 kl. 13:30 - 16, den 27/6, 4/7, 11/7, 18/7
och 25/7

Friskvård
I sommar kan du varva ner och bli
bättre vän med din kropp på
Fontänhuset!
Tai Chi
Under hela juni månad kommer
Niklas hålla i Tai chi övningar i
Fontänhusets trädgård.
Mån - Tors, 9.30-10.00.
Meditation, yoga och tai chi

Musik
Tisdagar 13:20 Sångcirkel med Jonas Bredford (vissa
tisdagar kan gå bort så håll utkik i Fontänhusets sms-grupp.)
Torsdagar 14-16 Musikgrupp/ spel i band på
studiefrämjandet med Per och Niklas J.

Pysselgrupp
Under sommaren träﬀas vi på onsdagar kl. 13:30-16. Håll
utkik efter Johanna.

Övningar leds av Jamie och
Niklas.
Torsdagar 9:30-10:30 den 21/6,
28/6, 12/7, 26/7, 2/8, 9/8 och
16/8
Medicinsk Yoga
Anne fortsätter med medicinsk
yoga under fyra onsdagar i
sommar.

Gröna Fingrar och vår kolonilott
På sommaren vill vi hälsa extra varmt välkomna till
Fontänhusets Kolonilott och trädgårds-enhet! Va gärna med
och arbeta i Gröna Fingrar eller ta med dig skolböckerna till
lotten. Prata med Raad eller Lisa om du inte vet hur du skall
hitta dit. Kolonilotten ligger på Sliparebacken.

Onsdagar kl. 14:30-16 den 27/6,
4/7, 18/7 och 25/7
Lunchpromenader med Anne
Onsdagar 12:30- 13:00 den 20/6,
27/6, 11/7 och 18/7
Styrketräning och gym
Träning på ACTIC pågår under
hela sommaren med möjlighet till
gruppträning under delar av
sommaren kl. 14-16 Tisdagar och
Torsdagar. Det är inte
gruppträning under v. 29- v. 32
(16/7 - 10/8)
Vill du ha möjlighet till gymkort så
ställ dig i kö genom att prata med
Johan i cafét. Under sommaren
har ni med gymkort fritt inträde till
källbybadet.
Sommar Nyhetsbrev
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Arbetet på enheterna och enhetsmöten
Under sommaren är det arbete på enheterna
och enhetsmöten vardagar 9:15 och 13, men i
juli ser det lite annorlunda ut. Den 4/7 - 19/7 är
det ingen handledare på Redaktionen och ni
som arbetar där kan arbeta på egen hand eller
delta på någon av de andra enheterna och
deras möten, t.ex. kontorets eller det i caféet för
kök/café och Gröna Fingrar. Under v. 30-31
(23/7-2/8) så är det inget möte på ovanvåningen för En väg framåt, Projekt Exa(k)t och
kontoret utan ni är välkomna att delta på andra
enhetsmöten.
Planeringsmöte 9:30, Redaktionsmöte kl. 11
och Poddmöte kl. 14 på måndagar.

Handledare som är i tjänst
V-26; Iréne, Malin, Raad, Johan, Anna, Anne,
Gunnar, Per.
V-27; Iréne, Malin, Raad, Johan, Anne, Gunnar,
Per.
V-28; Lasse, Iréne, Malin, Raad, Johan, Anne.
(inget möte på redaktionen)
V-29; Lasse, Gunilla, Lisa, Anne. (inget möte på

Stöd och dragshjälp kring studier och
arbetsliv
Under sommaren är det enhetsmöten på ovanvåningen
kl. 9:15 och 13 varje vardag, där du som vill studera eller
söka arbete kan strukturera din dag tillsammans med
andra. Detta med undantag för den 23/7-2/8, då är du
välkommen att vara med på mötena nere i cafeét
(möte för kök/café och Gröna Fingrar) eller på
Redaktionen.

Studiegrupper och Pomodoro
Under sommaren är det Pomodoro på Fontänhuset,
oftast i källaren. En super-möjlighet för dig att plugga,
söka jobb eller arbeta administrativt ihop med andra!
Passen indelas i 25 minuters pass med 5 min pauser
emellan. På de pass som börjar 9:30 finns frukost.
Torsdag 21/6 kl. 13- 16 med Jamie

redaktionen)

Måndag 25/6 kl. 10-12 med Niklas

V-30; Lasse, Gunilla, Lisa, Pär. (inget möte på

Fredag 29/6 kl. 9:30-12 med Jaquelin

kontoret/ovanvåningen)

Måndag 2/7 kl. 10-12 med Niklas

V-31; Gunilla, Raad, Lisa, Pär. (inget möte på

Fredag 6/7 kl. 9:30-12 med Anne

Torsdag 28/6 kl. 13-16 med Jamie

kontoret/ovanvåningen)

Onsdag 11/7 9:30-12 med Jamie

V-32; Matilda, Gunilla, Lisa, Anna, Gunnar, Per.

Onsdag 18/7 9:30-12 med Anne

V-33; Alla utom Anne, Raad och Helga

Torsdag 12/7 13:15-16 med Jamie
Onsdag 25/7 9:30-12 med Jamie
Torsdag 26/7 13-16 med Jamie

Jamie arbetar 20% i sommar och är på

Torsdag 2/8 13:15-16 med Jamie

Fontänhuset de flesta veckor minst en dag och

Fredag 3/8 9:30-12 med Jamie

håller i friskvård och pomodoro-träffar.

Torsdag 9/8 13-16 Pomodoro med Anna
(Föreningarnas hus)
Fredag 10/8 9:30-12 med Jamie
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Individuell handledning i En väg framåt och Projekt Exa(k)t!
Under sommaren kan du boka in handledningar med antingen Anna, Anne eller Matilda, förutom
mellan den 23/7-2/8. Ni ser hur vi arbetar ovan. I vecka 29 (16/7-20/7) är Anne på plats, men få
handledare arbetar, så inga längre handledningar ges men möjlighet till drop-in! Här nås vi, dock ej
när vi har semester :-)
Anna 0735-042833 / anna.espmarker@lundsfontanhus.se
Helga 0735-350970 / helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se
Anne 0763-246503 / anne.schildt@lundsfontanhus.se
Matilda 0735-285158 / matilda.espmarker@lundsfontanhus.se

Save the date i Projekt Exa(k)t och En väg framåt!
Efter sommaren börjar den första Nätverksträﬀen igen i slutet av augusti.
Boka redan nu in tisdagen den 4/9 då det blir en heldag tillsammans på
Naturum med workshopar och inspiration kring “balans i vardagen
under terminen” och promenad i naturen.
Den 1/9 välkomnar vi IPS coachen/arbetsspecialisten Sebastian Ståhl till
Projekt Exa(k)t där han kommer arbeta tillsammans med Anne. Matilda
arbetar verksamhetsövergripande som verksamhetschef men har kvar en fot
i Exa(k)t. En väg framåt fortsätter som vanligt med Helga och Anna som
handledare.
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