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mo jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hos Fontå nhusets sponsorer, 
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Redaktionen har ordet via Tony: 

Redåktionen tåckår Tony,  Lenå H, Lisbeth, Måttiås B, Målou, Målin, Måriå O, 

Kristoffer, Johån I,  Annå, Måtildå, På r, Go rån, Sebåstiån, Gunnår S, Elisåbeth 

P, Bengt, A så, Mådeleine, Wiccy, Jennie, Mårie, Zorån  en glåssgubbe såmt 

enheternå och ållå eer extråordinå rå gestålter som på  ållå mo jligå vis kollå-

boreråt  till dennå eminentå trycksåk, som hjå lper må ngå åndrå då rute ått 

hittå lite mer rå tt i tillvåron. Vilket kånske kån bidrå en smulå till ått minskå 

fo rdomårnå kring psykisk ohå lså.. 

Ja, då är årets sommar slut. En sommar som kommer att gå till historien som den 
varmaste i mannaminne, och som om det inte var varmt nog, så startade det bränder 
lite överallt, så att vi fick en föraning om det helvete vi kommer att få om vi inte vär-
nar om vår miljö. 
Sommaren på Fontänhuset har varit som vanligt, lugn och trivsam, med inslag av ut-
flykter till några riktigt intressanta och trevliga ställen. 
Handledarna har återkommit från sina semestrar med nya friska krafter. Och det lär 
behövas, för hösten är rätt så fullsmockad. Kulturnatten i Lund betydde fullt hus och 
jättesuccé. Snart skördemarknad i Stadsparken den 22-23 sep, och efter det ska vi ha 
vår egen skördemarknad med Öppet Hus. Håll ögonen öppna för vårt höstschema. 
På redaktionen har vi arbetat i sakta mak under sommaren, men nu skruvar vi upp 
tempot till normalt, så vi kan spotta ut nya nummer av vår fantastiska tidning. Vi kan 
inte nog tacka alla som bidrar med verk till tidningen. Alla ska ge sig själva en stor 
kram för sitt arbete, eller krama varandra i stället. 
I detta nummer presenterar vi Johan, handledare i kök och café. För övrigt är det här 

numret ovånligt texttungt, men tå små  tuggor och njut åv innehå llet lå nge.  
Stå mningen på  redåktionen å r, likt i resten åv huset, trivsåm, inspirerånde och 
kåmråtlig. Mycket skrått och intressåntå diskussioner om ho gt och lå gt. Precis 
som det skå vårå. Rykten cirkulerår ått en vå lkå nd kro niko r snårt å tervå nder till 
redåktionen, Vi lå ngtår.  
Låsse hår pensioneråt sig. Så å å  såknåd. Lyckå till, vå nnen, och tåck fo r ållt. Inte 
minst etåbleringen åv Lunds Fontå nhus! Vå r egen Måtildå Espmårker tår o ver 
som verksåmhetschef. Det kommer ått gå  jå ttebrå! Hon å r en klippå. Och Irene 
stå r bredvid, en klippå hon med. 
En ny håndledåre hår också  presenteråt sig, Hån heter Sebåstiån och jobbår till-
såmmåns med Anne med vå rt Exå(k)t. Stinå å r vå r hålvå rspråktikånt frå n Sociål-
ho gskolån. Vå lkomnå bå då två ! 
Nyå medlemmår trillår in helå tiden och vi jobbår hå rt med ått verkligen ge dig 
som beho ver oss ett riktigt fint bemo tånde i fo rstå hånd  och årbete och gemen-
skåp i åndrå hånd. Finns det nå got viktigåre? 
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Som utklädda clowner  
i marschtakt 

 
På väg till en maskerad  
i militarismens tecken 

 
Kan man ju intala sig  

att det är 
 

När patrull på patrull 
Tågar förbi ditt köksfönster 

 
En tidig morgon 

Då freden är bruten 
Lena H  
Juni-83  

(eller sept-18) 

Långt bortom  
 

förnuft 
 

och 
 

skenföreställning 
 

ser jag Döden 
 

buga sig  
 

för Livet 
Lena H  
Juni –83 

D I K T E R 
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Lena funderar 
över det svårlevda livet  

för oss med GAD 

 
 

 
 
 
 
 
 

När livet skenar eller sitter obönhörligt fast.  
Då jag vaknar på morgonen och redan är uppe i högvarv med halsbränna och dubbla hjärtslag. Jag 
klarar inte att på egen hand lugna ner mig utan fortsätter det snabba som gör mig så sliten. Som gör 
mig så gammal. 
Som plöjer fåror längs mitt ansikte. Och målar mina hårstrån i nya färger. 
Separationer är mycket svårt för mig. Ibland är det så svårt att jag funderar på att undvika att träffas 
eftersom jag vet hur jobbigt det är att skiljas åt efter några dagar. Eller för den delen några timmar. 
 
 
 
Det där med att fånga dagen som så många anammade förr, i alla fall när det gällde fula shabby-chic-
skyltar, det är tämligen svårt tycker jag. 
Speciellt då med en människa som jag, som har diagnosen GAD (Generalized Anxiety Disorder) På 
svenska; generaliserat ångestsyndrom. 
En del människor tänker att; ”ja men oroar sig, det gör väl alla av och till.” Javisst så kan det vara men 
det är inte samma sak som för oss som har GAD. För oss är oron en ständig följeslagare. Som klamrar 
sig fast. Och äter upp oss. 
Dag som natt. Hela tiden.  
Och det är ingen lätt ”oj det känns lite jobbigt-oro.” Nej oron är av bibliska mått.  
Den kastar sig över en, sluter sig snabbt runt hals och nacke och trycker till. Den sätter sig i bröstet 
som en tung stor sten som gör andningen trög och tung. 
Den skjuter blixtar genom kroppen som i sin tur blir spänd som en fiolsträng.  Och så galopperar hjär-
tat. Och så vidare. Och så vidare. 
Tankarna skriker t ex; ”detta är sista gången jag ser min mamma i livet”, när vi skiljs åt en vanlig dag.  
När en person med GAD lägger sig på kvällen vet hen inte om hen kommer att vakna upp igen. För 
det kan ju hända så mycket under natten. På riktigt. 
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För en med GAD har varje ny tanke ett skräckscenario.  
Någon av de nära och kära kommer hastigt att dö. 
Blir det konflikter på t ex jobb eller skola kommer en aldrig kunna gå dit mer. Med följderna att en bara 
kommer att vara hemma i lägenheten. Resten av sitt liv. Helt isolerad. Och ensam. Och sedan dö. 
Ständigt dessa skräckscenarion. Om en bara kunde slippa dem.  

 
 
Men det är verkligheten och vardagen för oss med GAD. 
Saker en INTE ska säga till en människa med GAD; 
Sluta oroa dig 
Du behöver inte oroa dig 
Lugna ner dig! 
Ta det lugnt! 
 
 
Det är precis som en del människor som envisas med att säga ”Gråt inte!” eller 
”Sluta gråt!” till en medmänniska som gråter. 
Tänk på vad du säger. Och detta gäller ju alla människor. Var varsam med de 
ord du använder när du tilltalar någon annan. Du vet inte bakgrunden, livshi-
storien och/eller anamnesen denna människa bär med sig. 
Ofta är den människa som säger att en ska sluta gråta densamma som själv 
aldrig vågar gråta. 

 
 Och som känner oro och obehag när någon annan gråter.  
Till sist, låt oss vara varsamma med varandra. Låt oss lyssna mer än vi talar. Ja om du inte är en män-
niska som aldrig talar förstås, då ska du ta ordet och behålla det så länge du behöver. 
 
Och du, det där med att fånga dagen. 
Skit i det.  
Gör det som får dig att andas lugnare istället. Och som får dig att skratta sådär bullrigt och högt. Och 
försök omfamna den närmaste timmen istället för att desperat försöka fånga en hel dag. 
Det är helt ok.  
Det räcker. 
Det är gott och väl. 
Och det räcker.  
 
 

Lena H 
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Femå rige Såroo bor i 
norrå Indien. Efter ått 
åv misståg hå somnåt 
på  ett tå g våknår hån 
upp ensåm hundråtåls 
mil hemifrå n. Såroo 
håmnår till slut på  ett 
bårnhem och blir så  
små ningom ådopteråd 
åv en åustråliensisk 
fåmilj. Må ngå å r senåre 
fo rso ker hån hittå sin 
hemby med hjå lp åv 
Google Eårth och go r 
sin fo rstå so kning med 
hjå lp åv frågmentå-
riskå minnesbilder. 

 

Personlig kommentar: Jag har nog sett denna film tre 
gånger nu. Den är så gripande, välspelad och det faktum att 
den är baserad på en verklig händelse gör den extra speci-
ell. 
Sunny Pawar som spelar unge Saroo är helt otrolig! Han för 
en sådan styrka till sin roll. 

Ted Gå rdeståds måkålo så 
genombrott såknår mot-
stycke i svensk pophisto-
riå. I bo rjån åv 70-tålet 
greps Sverige åv totål Ted-
feber och helå låndet fåsci-
nerådes åv håns glå dje, 
energi, tålång och fåntås-
tiskå lå tår. O ver en nått 

blev hån Sveriges fo rstå riktigå tonå rsidol. Filmen å r 
en berå ttelse om en åv vå r tids sto rstå komposito rer, 
håns orubbligå relåtion till brodern Kenneth, till mu-
siken och till livet. Teds livso de kom ått bero rå en hel 
nåtion. Håns musik hår på  må ngå så tt definieråt 
svensk pop, med geniåliskå texter åv brodern Ken-
neth, fylldå med liv, kå rlek, små rtå och hopp. 
 

Personlig kommentar: Många känner redan till historien 
om Ted och det tragiska slut han gick till mötes. Jag var 
själv bara 11 år när han dog. Trots att jag kände till histo-
rien så var det på ett sätt fint att se hans liv skildras innan 
hans inre kaos tog över. Det är en mycket välgjord film och 
de har verkligen lyckats med att hitta en perfekt Ted för 
jobbet. Jag blev väldigt uppslukad av filmen och lyssnade 
enbart på Ted Gärdestads låtar i flera veckor efteråt.  

Efter ått Chris slutåt på  sitt 
universitet med toppbetyg, 
så  go r hån ett ovå ntåt vål. 
Hån vå ljer ått ge bort helå 
sitt spårkåpitål till vå lgo ren-
het och å ker ivå g till o de-
mårken då r hån eldår upp 
sin bil. Med dettå så  bryter 
hån sig loss frå n fåmilj och 
det modernå såmhå llet. Hån 
beger sig på  en oå ndlig 
våndring, i jåkt på  sitt livs å ventyr – uppe i Alåskå. 
 

Personlig kommentar: En mycket spännande film som 
verkligen berör och upprör! En riktig feel good-film blandad 
med gråten i halsen. Fantastisk filmmusik och skådespelare 
som verkligen lever sig in i sina roller.  
Filmen visar att pengar och framgång inte betyder allt här i 
livet – man väljer själv hur man vill leva. Jag tror att det 
skulle vara ännu svårare att bryta sig loss från det moderna 
samhället, familj och vänner idag – men man kan inte låta 
bli att drömma sig bort med Chris under filmens gång. Vil-
ket äventyr han tog sig ut på! Den finns även som bok om 
man hellre känner för att läsa: In i vildmarken av Jon 
Krakauer. 

Båseråd på  en sånn historiå 
som å gde rum i USA 1965. 
Systrårnå Sylviå, 16, och 
Jennie, 15, o verlå mnås till 
den ensåmstå ende modern 
Gertrude Båniszewski, nå r 
derås fo rå ldrår å ker på  
turne  med ett cirkusså ll-
skåp. Den fo rstå betålning-
en frå n systrårnås fo rå ldrår 
blir sen, och Gertrude stråf-
får då  systrårnå genom ått piskå dem med ett skå rp. 
Tortyren och fo rnedringen eskålerår ållt eftersom 
tiden gå r och tillslut blir Sylviå inlå st i kå llåren. Ger-
trudes dotter, grånnpojken och bekåntå till fåmiljen 
tår del i misshåndeln – kommer Sylviå och Jennie ått 
å terfo renås med sinå fo rå ldrår innån det å r fo r sent? 
 

Personlig kommentar: Det är verkligen en hemsk historia 
som berättas och det faktum att den är sann gör det ännu 
svårare att ta in. Detta har verkligen hänt. Det är samtidigt 

FILMTIPSET!  
Denna gång: Verklighetsbaserad film 

Lion, 2016 

Ted – Fo r kå r-
lekens skull, 
2017 

Into the wild, 
2007 

An Americån 
crime, 2007 
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en väldigt viktig film som tar upp problematiken med bl.a. 
grupptryck och att vända ryggen till, ”det är inte vårt pro-
blem”. 
Ellen Page har länge varit en favoritskådespelerska och 
denna roll är inget undantag. Hon lever sig verkligen in i 
sin roll och utspelar sådan smärta, styrka och—trots allt 
som händer henne - omtanke.  

 

Såm Childers, en fo re 
dettå kriminell som go r 
ett livsfo rå ndrånde vål 
och å ker till O strå Afrikå 
fo r ått hjå lpå till ått 
byggå och repårerå hem 
som fo rsto rts under in-
bo rdeskrig. Hån å r upp-
ro rd o ver de fåsor som 
regionens utsåttå befolk-
ning stå r info r, så rskilt bårnen. 

Hån ignorerår vårningårnå frå n mer erfårnå hjå lpår-
betåre och bygger ett bårnhem då r det beho vs mest - 
mitt i ett territorium som kontrollerås åv de brutålå 
Lord’s Resistånce Army (LRA), som tvingår ungdo-
mår ått bli soldåter innån de ens nå tt tonå ren. Det å r 
dock inte nog fo r Såm ått ”bårå” skyddå desså tå nktå 
LRA-offer: hån å r fåst besluten  ått rå ddå så  må ngå 
som mo jligt och leder bevå pnåde uppdråg djupt in i 
fiendens territorium fo r ått hå mtå kidnåppåde bårn, 
å terskåpå fred i derås liv – och så  små ningom i sitt 
eget liv. 
 

Personlig kommentar: I och med att jag själv har volon-
tär-arbetat i Kenya så har jag en förkärlek till filmer om 
Afrika och ett stort intresse för dess blodiga, orättvisa 
historia. 
Detta är en väldigt mäktig film om en fantastisk förvand-
ling av en människa, som Gerard Butler spelar otroligt bra. 
Det gör självklart ont i hela själen när man får se vad dessa 
människor får utstå, men det är samtidigt en väldigt viktig 
film för att man ska inse vad som pågår runt om i världen. 
 
 
 

Madeleine Melléus 

Måchine gun 
preåcher, 2011 

Jåg kån inte sovå en hel nått, det å r fo r jå vligt. 
Jåg å r så  tro tt på  jobbet nå r jåg inte få r sovå på  nåtten. 
Nå r jåg å r på  lå ger, då  sover jåg sju, å ttå timmår per nått.  
Då r kå nner jåg mig så  trygg fo r ått det finns folk omkring 
mig helå tiden. Det kå nns jå ttebrå fo r mig. 
Hemmå sover jåg tre-fyrå timmår per nått, det å r fo r lite 
ålltså . 
Jåg vet inte våd jåg skå go rå fo r ått kunnå sovå hemmå 
också . 
Det å r så  jobbigt. 
Jåg å r så  tro tt på  ått inte sovå. Orkår snårt inte mer. 
Få r mån inte sovå få r mån huvudvå rk och må r illå och mån 
blir så  tro tt. 
Jåg hoppås ått jåg snårt kån sovå en hel nått. 
 

Lisbet Andersson 

Hur det är att inte sova. 
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Fo rstå gå ngen jåg kom in genom Fontå nhusets do r-
rår pirråde det lite i mågen.  
Vå l då r inne mo ttes jåg åv en stor håll med tåvlor och 
åmplår i olikå få rger. Lå ngre in fånns ett mysigt kåfe  
med fo rså ljning åv choklåd, små kåkor och olikå    
sorters måckor och tilltugg. Stråx då refter mo ttes jåg 
åv en trevlig kille som presenteråde sig som På r och 
frå gåde om vi vår sugnå på  kåffe, vilket vi vår.  
 
 Medån jåg sått då r med en kopp berå ttåde På r 
om de olikå enheternå på  Fontå nhuset. Det fånns en 

gro nå fingrår-grupp, en båkgrupp och en redåktions-
grupp m m. På  gro nå fingrår kån mån vårå i trå dgå r-
den och odlå vå xter, på  båkgruppen kån mån båkå 
olikå     kåkor och på  redåktionsgruppen skriver mån 
fo r  tidningen. Sist och på  ko ksgruppen lågås måt 
som serverås i måtsålen.  
 
 Jåg fick ett vå ldigt brå intryck åv verksåmhet-
en och slogs åv vilken fåntåstisk gemenskåp som 

fånns mellån medlemmårnå såmt vilken stor nyttå 
det go r fo r så  må ngå må nniskor.     

 

FÖRSTA BESÖKET 

Tånkår om min fo rstå tid hå r på  Fontå nhuset. Fo rstå 
introduktionen vår lå ttsåm då r mån ållmå nt  berå t-
tåde om vilkå åktiviteter som bedrivs. Bilden jåg fick 
vår ått det finns ett stort och brett kunnånde såmt 
intresse blånd medlemmårnå. Såmt ått det finns ut-
rymme fo r egnå ide er om mån vå ldigt gå rnå vill å gnå 
sig å t nå got som inte å r uppsått. Tidigåre  håde jåg 
å gnåt mig å t måtlågning och idrott på  fritiden, men 
hå r inså g jåg ått å ven åndrå såker som skrivå, jobbå   
i trå dgå rd, må lå kunde bli en del åv minå fritidsåkti-
viteter vilket jåg så g fråm emot. 
 
 Friheten ått sjå lv kunnå så ttå ihop sin vårdåg 
blånd en uppsjo  åv åktiviteter så g jåg som vå ldigt po-
sitivt. Fåstå tider i vårdågen och ått i fo rvå g be-
stå mmå våd mån skå å gnå sig å t hår jåg uppfåttåt 
som mycket  positivt fo r den personligå utveckling-
en. Hå r hår mån ett fåst schemå med en brå blånd-

ning, vilket å r just våd jåg efterso ker. Min tånke å r ått 
jåg skå vårvå beso k på  huset med mitt ordinårie 
jobb. Det verkår som ått den konstellåtionen som 
finns påssår mig brå. 
 
 Eftersom mån lå r sig åv våråndrå finns ålltid 
nå gon mån kån få  sto ttning åv. Blåndår mån sedån 
de i mindre åktivitetsgruppernå bidrår det till ått 
lyftå medlemmårnå som helhet. Min storå fo rhopp-
ning vår ått det skulle vårå inspirerånde och drivnå 
kursledåre som å r intresseråde och brå på  ått pråtå. 
Under minå fo rstå beso k hår jåg vårit no jd med 
håndledårnå. De hår vårit brå på  ått fo rdelå årbetet 
och ållmå nt få  en ått trivås. Det finns tid fo r kortå 
personligå såmtål, vilket blir som små  utvecklings-
såmtål. 

Ljungen 

JUST VAD JAG EFTERSÖKER 

Allå medlemmår å r vå lkomnå ått årbetå  och umgå s 
efter just derås fo rutså ttningår. Otroligt fo rdelåktigt 
ått kunnå vå ljå mellån ått bårå kommå fo rbi på  en 
fikå och/eller stånnå kvår fo r ett kort årbetspåss i 

trå dgå rden, i ko ket eller på  redåktionen beroende  
på  tid, vå der och dågsform. 

Fredrik, fältstudent 

OTROLIGT FÖRDELAKTIGT 

Hur är det att stiga in i Fontänhuset första gången?  
Här är några röster: 
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VÄNSKAP 
FEMTE HJULET ELLER EN RIKTIG VÄN??? 

Våd så ger mån till en vå n som vill ått mån skå ljugå 

fo r personål och hå llå tyst om ått hon inte go r det 

hon så ger ått hon skå go rå?   

 Sen få r mån bårå skit åv vå nnen som båd en 

ått ljugå om såker. Mån kå nner sig som ett femte hjul 

nå r mån blir behåndlåd så . Vå nnernå lovår ått ålltid 

finnås då r och kunnå bli kontåktåd åv en nå r mån 

må r då ligt, men, nå r mån sjå lv blir bortknuffåd fo r 

ått derås expojkvå nner och åndrå vå nner ringer så  

kå nns det som om mån å r som ett femte hjul. Och 

inte som en bå stis som hon så ger ått vi å r.  

 Men så  tå nker jåg 

på  hur mycket lojålitet 

det finns hos henne och 

om hon hår nå gon re-

spekt fo r åndrå må nni-

skor. Mån kån inte bårå 

så gå: LJUG  fo r dom 

åndrå om ått jåg å r på  

nå got ånnåt stå lle.  Re-

spekt fo r mig å r ått mån 

tålår sånning och ått mån skå kunnå litå på  nå gon. 

Inte ljuger fo r mig eller tvingår mig till ått go rå det.  

Mån blir undånskuffåd på  ett så tt som så ger stick 

med dig du å r dum och trå kig . 

 Att viså lojålitet och respekt mot åndrå å r oer-

ho rt viktigt, tycker jåg. Lojålitet fo r mig å r ått vårå 

å rlig och trevlig mot åndrå må nniskor såmt ått mån 

skå upptrå då på  ett så  vå rdigt och respektfullt så tt. 

Som typ ordsprå ket: ” Bemo t åndrå så  som du sjå lv 

vill bli bemo tt ”. 

 Sen så  kån mån funderå på  om det verkligen 

finns vå nner som stånnår kvår i ållå vå der hos en och 

blir kvår. Jåg kån bårå se tillbåkå på  mig, sjå lv, då  jåg 

blev då lig psykiskt så  fo rsvånn ållå minå vå nner jåg 

håft i skolån och dom jåg trå ffåde viå nå tet. Då r 

vå nde de mig ryggen fo r ått jåg bo rjåde må  psykiskt 

då ligt och vår mycket inlågd på  psykiåtrin. 

Mån kån så gå ått om mån blir sjuk, så  fo rsvinner det 

mer vå nner om du må r psykiskt då ligt å n om du hår 

nå got fysiskt problem. Anledningen till det tror jåg å r 

ått folk blir vå ldigt rå ddå om mån så ger ått mån må r 

psykiskt då ligt fo r då , kommer rå dslån hos folket 

som stå r vid sidån om, den sjuke ått de inte kån go rå 

nå got. Mån det å r helt fel. Det å r så  ått det som om-

givningen go r spelår stor roll fo r den som å r sjuk. Det 

kån till exempel rå ckå med en enkel frå gå om hur det 

å r idåg?? Eller ge en kråm fo r det betyder oerho rt 

mycket om du å r psykiskt sjuk.  

 Det spelår å ven 

en stor roll om du som 

vå n orkår stånnå kvår. 

Och finnås som en sto ttå.  

 Det beho vs inte så  

mycket fo r ått vårå en 

sto ttå och en vå n. Det 

rå cker med som vi så ger 

inom DBT. Mån kån hå 

villigå hå nder. Det inne-

bå r ått mån som vå n o ppnår upp sin fåmn och tår 

emot vå nner på  ett respektfullt så tt. Mån må ste vå ljå 

på  ått behå llå sjå lvrespekten eller relåtionen eller 

må let med såken.  

 Mån kån med bårå ett leende och villigå hå n-

der tå och stå llå upp fo r vå nner och inte skitå i dom 

bårå fo r ått dem blir psykiskt sjukå, eller grå ter. Men 

mån beho ver inte vårå psykiskt sjuk fo r ått mån grå -

ter , men det skådår åldrig med en kråm.  

 Tåck, Fontå nhuset, fo r ått jåg få tt chånsen ått 

kommå hit och gå  hå r. Hå r hår jåg få tt lå rå kå nnå 

åndrå folk som kån må  då ligt iblånd. De visår respekt 

och mån bygger brå relåtioner hå r-  

 

XOXO 

Elisabet P 

Det spelår stor 
roll om du som 
vå n orkår stånnå 

kvår.  
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Jåg hår en desperåt o nskån ått bli mitt gåmlå vånligå 
mig sjå lv igen.  
 
 Dettå å r hår vårit ett åv de vå rstå hittills i mitt 
liv och jåg hår tillochmed vårit inlågd på  Båråvå gen 
februåri till åpril. (jåg hår endåst håft fo rsumbår kon-
tåkt med psykiåtri tidigåre trots en hel del problem 
med blånd ånnåt sociål fobi och depressivitet). Efter 
en sto rre operåtion i bo rjån åv november, som ledde 
till en måsså efterkomplikåtioner jåg inte håde rå knåt 
med, trillåde jåg ner i ett djupt hå l i jånuåri och ut-
vecklåde helvetiskå pånikå ngeståttåcker. De ho ll mig 
våken dygnet runt. Jåg vå gåde helt enkelt inte sovå 
eller på  nå got så tt ”tåppå kontrollen” o ver mig sjå lv. 
Gick heller inte utånfo r do rren 
då  ALLT triggåde pånikåttåck-
er. Dettå ledde till en djup de-
pression. Jåg bo nåde och båd 
om hjå lp tre gå nger på  Båråvå -
gen innån de slutligen tog in 
mig.     
 
 Nu å r jåg hå r och det å r 
åugusti och jåg hår fortfårånde 
ho g å ngest vårje dåg. Det kå nns som om jåg skå krå -
kås flerå gå nger under dågårnå. Hår få tt en cocktåil åv 
lå kemedel som tråppåts upp och ner under å ret. Hå l-
ler nu på  ått tråppå upp ett åv dem igen fo r ått se om 
det blir bå ttre. Givetvis (fo r mig) hår dettå triggåt 
ho gre å ngest igen. Jåg kån bårå vå ntå och se tiden ån 
och hoppås ått den sjunker igen. Hår dock hittåt ett 
pår såker som hjå lper en del. Det enå å r ått gå  hit och 
åbsolut inte sittå ensåm helå dågårnå. Det funkår inte 
ålls. Det åndrå å r motion, ållrå helst ått springå eller 
sittå på  roddmåskinen på  gymmet. Trå kigt nog tryter 
orken i vå dret dennå sommår. Ho ll mig fåst vid gym-
met å ndå tills fo r två  veckor sedån, men nu å r det 
o ver 30 gråder i den lokålen 
också  och lo prundornå hår jåg 
få tt fo rlå ggå till efter 20 på  kvå l-
lårnå. Så  jåg bårå lå ngtår efter 
lite svålkå. Det hå r vå dret å r out-
hå rdligt.   
 
 Det hår gå tt ytterligåre en 
veckå och jåg kå nner mig nå got 
bå ttre. Allå små  hålmstrå n ått 
gripå efter kå nns vå rdefullå. 
Hoppås ått ållt gå r på  rå tt hå ll nu. Fo rso ker sittå en 
del och tå nkå på  tidigåre lyckligå minnen och fåntås-
tiskå upplevelser jåg hår få tt vårå med om under mitt 
liv. Jåg hår håft olikå jobb och befunnit mig i må ngå 
såmmånhång i mitt liv, vilket hår gjort ått jåg håft fo r-

må nen ått trå ffå otroligt mycket må nniskor frå n de 
flestå åv såmhå llets skikt. Jåg å r inte vå ldigt berest 
och hår inte vårit utånfo r Sveriges grå nser på  8 å r nu; 
jåg vår dessutom 25 å r nå r jåg sått i ett flygplån fo r 
fo rstå gå ngen. MEN jåg hår gjort 4 lå ngresor (utånfo r 
Europå) till otroligt spå nnånde och fåscinerånde plåt-
ser. Jåg hår vårit i USA (Lås Vegås, New York, New Or-
leåns) Kinå (Peking) och Jåpån (Tokyo). Hår som ett 
fråmtidå må l ått lyckås reså utånfo r Skå ne igen. Jåg 
bor i en jå ttetrevlig lå genhet med trå dgå rd på  bå då 
sidor och jåg hår en fåntåstisk kått (IGEN!). Jåg hår 
speciellt en fin vå n sedån 22 å r tillbåkå som å ven om 
vi inte trå ffås jå tteoftå numer åldrig vikt frå n min 
sidå. Dessutom hår jåg nå grå till som å r vå rldens 

bå stå. Jåg hår också  (trots ett oftå 
synligt o gonfel och trots sociål 
oså kerhet) åmåto rmodellåt lite 
fo r nå grå å r sedån vilket fåktiskt 
vår jå tteroligt och givånde. Fick 
tillochmed en fo rfrå gån om re-
klåm fo r ett litet fo retåg. Annårs 
hår det mest vårit fo r portfolio till 
åmåto rfotogråfer.  
 

 Inte ått fo rglo mmå hår jåg två  små  so tå syster-
so ner, 7 och 9 å r gåmlå. Jåg å r ingen utprå glåd stor-
stådsmå nniskå, utån å lskår nåturen och i den ståds-
del jåg bor kån mån nå stån klivå rå tt ut i det gro nå. 
Hår fo rmå nen ått uppskåttå få gelkvitter och små  de-
tåljer som de minstå få rgskiftningår i blommor och 
blåd. Jåg å lskår dessutom ått lå så och hår så  gjort se-
dån jåg vår 7-8 å r och jåg hår så  små tt kunnåt bo rjå 
koncentrerå mig på  ått lå så sko nlitterå rå bo cker igen. 
Jåg å r sa  tåcksåm o ver dettå.    
 
 Det hår gå tt en veckå till och jåg ser fråm emot 
ått Actic då r jåg bor skå hå normålå o ppettider igen. 

Fo rhoppningsvis å r det svålåre då r-
inne nu. Hår fåktiskt vårit då ruppe 
och trå nåt en gå ng nu. Det kå ndes brå 
ått vårå tillbåkå.  
 
 Sitter tyvå rr hå r med ho g å ng-
est igen. Jåg ko r vidåre på  minå posi-
tivå tånkemo nster och ser till ått då-
gårnå å r fullbokåde med olikå såker. 
Tå nker inte sittå sjå lv. Hår so kt en ut-
bildning som bo rjår i oktober och hå l-

ler tummårnå ått jåg kommer in och fråmfo rållt ått 
jåg skå klårå det.  
 
 Jåg skå kå mpå vidåre med mig sjå lv!!  

Marie K 

ATT MÅ BRA 
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Jag är förbannad på att det säljs nya dyra bilar och så får man inte blinkers med. Jag ser 
många som ska svänga, med sina nya fina bilar, så har de tydligen inte fungerande blinkers. 
  
Jag är förbannad på politiker, som under VM i fotboll, ska sola sig i glansen så fort det går bra 
för Sverige. 
  
Jag är förbannad på rökare, som skräpar ner som f*n överallt. 
  
Jag är också förbannad på politikerna som käbblar om vems fel det är att det brinner i våra 
skogar, hur mycket eller lite respektive sidor har gjort rätt eller fel. Släpp prestigen för f*n, 
Sverige brinner för h*lv*te, det är katastrofläge. Gå samman och hjälps åt att lösa det på ett 
sätt som är bra för Sverige, inte för era partier. 
  
Jag är också förbannad på att inte affärer och människor tar sitt ansvar för att förhindra 
bränder. Engångsgrillar som är farliga redan under normala förhållanden? Tänk för f*n. Jag 
ser folk slänga sina fimpar hur som helst, utan att kolla när/hur/var den hamnar. J*vla idio-
ter 
  
Jag är fortfarande förbannad på spårvägsbygget som ska ersätta busslinje 20. Jag ser oftast 
bara ett fåtal människor på den linjen. Det blir ju j*vligt dyr resa för ett litet antal Lundabor, 
som ett stort antal Lundabor ska vara med att betala till. 
  
Jag är förbannad på att denna j*vla depression 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. 

  
För övrigt anser jag att spårvägsbeslutet ska rivas upp, inte ga-

torna. 

 

 

 

            MED VA NLIG HA LSNING/TONY 
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HÄR ÄR VÅRT SPÄNNANDE  
PRELIMINÄRA PROGRAM FÖR  

KULTURVERKSAMHETEN I HÖST: 
 

”NyfikeN på”: 

4 oktober: Ho stfå glår 
1 november: Det blir en o verråsking! 

 

Muséer: 
 

Livets Museum 
Historiska museet 

Konsthallen 
Vattenhallen 

 

Övrigt: 
 

Chokladfabriken i Malmö 
 

Kaffeprovning med Johanna 
 

Akvariet i Malmö 
 

 
 

Moomsteatern 
I höst ger de ”Tårtan”. Föreställningen ges på Folkets Hus vid Nobeltorget i 

Malmö. Har vi tur kan vi få biljetter till denna föreställning. 
 

 

Kulturmöten: 
 

Vi brukar träffas 1 gång i månaden och diskutera och planera kulturevenemang ihop 
 

Fortsättning på samarbetet med Skådebanan och RSMH. 
 

Alla evenemang är inte bestämda ännu, men hör gärna av dig så berättar vi mer. 
 

VÄLKOMMEN! 
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Hår du nå grå dro mmår? Våd dro mmer du i så  fåll om?  
 
Allå hår vi vå l nå gonting som vi dro mmer om ått kunnå 
go rå. Om inte om håde vårit. Våd hindråde dig frå n ått  
fo rverkligå dro mmårnå? Ekonomi, eller ånnåt? Må ste det 
ålltid håndlå om pengår? Finns det inte ånnåt som å r 
minst likå viktigt? 
 
Våd formår vå rå dro mmår? Hur mycket kån vi styrå 
sjå lvå? Våd hår vi med oss frå n vå r uppvå xt? Jåg skå, med 
mig sjå lv som exempel, fo rso kå nå rmå 
mig frå gån. 
 
Nå r jåg vår i 20-å rså ldern ville jåg bli 
journålist. Tidningår och o vrig måss-
mediå hår ålltid fåscineråt mig. Jåg vet 
inte riktigt vårfo r. Jåg ville också  
gå rnå giftå mig och bildå fåmilj. Det 
vår ju så  det så g ut och det ser kånske 
ut så  fortfårånde. Fåmilj och årbete, 
det vår det livet gick ut på ….trodde jåg 
då . Det blev inte så  mycket åv med de 
dro mmårnå. Livet ville ånnorlundå.  
 
Visså gener hår vi med oss. Vi hår ån-
låg fo r kemi eller kulturvetenskåp, 
språ k eller teknik. Eller bå dåderå. 
Sjå lv kån jåg nu se ått årbete med och 
fo r må nniskor hår vårit en ro d trå d 
genom mitt årbetsliv. Brå och stimule-
rånde årbeten, men det vår inget jåg 
dro mde om frå n bo rjån.  
 
Fo rr stånnåde må nniskor på  såmmå 
årbetsplåts frå n 15 å rs å lder tills de 
gick i pension nå r de vår 65. Såmmå årbetsplåts vårje dåg. 
Såmmå årbete ått utfo rå. Vår de glådåre och lyckligåre å n 
vi? Kånske. Arbetsmårknåden vår god och det fånns ålltid 
årbete ått få . Må ngå årbeten krå vde ingen utbildning ålls. 
Jåg vet en som ko rde ut blommor på  en flåkmoppe. 
Kånske inget jå ttekul årbete, men dock ett årbete. Må ngå 
identifierår sig nog med jobbet, och visst, jobbet tår upp 
en hel del åv ens liv. Blir en del åv livet. Sedån å ker mån 
hem till fåmiljen och så  hår den dågen gå tt. Men våd få r 
sjå len? Stånnår vi nå gonsin upp och tå nker efter?  
 
Det hår oftå vårit tillfå lligheter som hår gjort ått jåg hår 
håmnåt då r jåg hår håmnåt. Det hår gå llt bå de minå årbe-
ten och livet i stort. Jåg hår hoppåt mellån olikå årbeten 
och då remellån studeråt eller vårit årbetslo s. 
 
Iblånd hår det vårit min egen oså kerhet som styrt mig. 
Tyvå rr. Det hår fo rfo ljt mig genom livet. Våd håde jåg inte 
kunnåt go rå om det håde vårit ånnorlundå. Men jåg kån ju 
inte go rå det ogjort. Det å r inte heller nå got som jåg vill 
skå styrå mitt liv nu. 

 
Visst håde jåg gå rnå velåt vinnå en miljon eller två . Vinnå 
25 000/må n i 25 å r. Fint, eller hur?  Det håde gjort mig 
ekonomiskt oberoende resten åv livet? Men håde det gjort 
mig lyckligåre? Knåppåst. Nej, det må ste finnås nå got ån-
nåt ått fyllå livet med. Journålist blev jåg inte, och nå gon 
fåmilj blev det inte heller. Då remot hår jåg brå kontåkt 
med min syster och svå ger och jåg hår få tt fo ljå minå sys-
konbårns reså genom livet. Sett dem vå xå upp, slutå gym-
nåsiet, giftå sig och bildå fåmilj. Dettå hår vårit helt fåntås-

tiskt, och jåg vet ått de ser mig som en 
nåturlig del åv derås liv.  
 
Fo r nå gon veckå sedån ringde en syster-
dotter till mig och berå ttåde glått ått hon 
vå ntår bårn igen. Hon ringer ålltså  till sin 
morbror som om det vår det nåturligåste 
som finns. Jåg blev vå ldigt ro rd och glåd 
fo r hennes skull. 
 
Dettå ger mitt liv mening. Tyvå rr kån vi 
inte ses så rskilt oftå, då  vi bor i olikå delår 
åv låndet, och jåg hår å ven en systerson i 
Tåiwån. Men det å r ålltid vå ldigt roligt 
nå r vi ses, och vi hår ålltid mycket ått 
pråtå om, derås bårn och en måsså ånnåt.  
 
Jåg hår också  en liten stugå uppe i Dålår-
nå, dit jåg fo rso ker reså å tminstone ett 
pår gå nger vårje å r. Den ligger med en 
fåntåstisk utsikt o ver en sjo  och skogen 
på  åndrå sidån. Då r kån jåg hå mtå nyå 
kråfter genom ått gå  i skogen med min 
hund. Nå got mer åvslåppnånde och      
rogivånde hår jåg svå rt ått hittå. Helst gå r 

jåg ensåm med minå funderingår, suger in den renå luften 
och trå dens sus.  
 
Livet hår tågit med mig på  en reså, som iblånd hår gå tt på  
krokigå, stenigå vå går med gupp och åndrå ojå mnheter. 
Andrå vå går hår vårit mer jå mnå och råkå. Och det å r 
kånske så  livet å r fo r oss ållå.  
 
Nu å r det inte lo nt ått å ngrå nå got mån gjorde eller inte 
gjorde. Mån kån inte levå om sitt liv. Under åndrå omstå n-
digheter håde jåg kånske gjort åndrå, mer medvetnå, vål. 
Eller kånske inte, våd vet jåg.  
 
Jåg vill inte bli gåmmål och bitter. Jåg kån inte å ndrå på  
det som vårit. Nu gå ller det ått go rå det bå stå jåg kån    
under resten åv mitt liv. Vårå med nå r livet hå nder. Vårå 
en del åv livet nu, och vårå en del åv åndrås liv. "Livet kån 
bårå fo rstå s båkå t, men det må ste levås fråmå t", skrev 
So ren Kirkegåård. Tå nkvå rt.  
                                                                             Bengt  

DRÖMMAR 
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Årets första sommarutflykt gick i år till 
vackra Kullaberg.  
 
Vi vår ett glått gå ng som tog bussen 
och en personbil i besittning och ko rde ivå g. Vå l 
fråmme blev det en kort promenåd upp till 
fyren. Då rifrå n å r det en helt fåntåstisk utsikt o ver 
håvet och Hållånds Vå dero . Det togs må ngå  
finå bilder, blånd ånnåt en gruppbild som bevis på  
ått vi vårit då r.  
 Vi vår redån gånskå hungrigå och å t på  ett 
trevligt litet stå lle precis vid fyren. De håde en     
underbårt god rå kmåckå som vår stor som en hel 
lunch. Vi sått så  ått mån kunde njutå åv utsikten  
medån mån å t.  

 Efter måten delåde vi upp oss. Nå grå ville gå  
ner till Mo lle, visså tog en promenåd vid fyren.  
Nå grå ville gå  ner till våttnet, men vi inså g ått det 
vår gånskå brånt och kno ligt ått kommå ner.  
Anne och På r tog sig trots ållt ner, men så g lite 
medtågnå ut nå r vi trå ffådes efterå t. Efter desså 
stråpåtser småkåde det brå med en kopp kåffe     
innån vi bo rjåde hemfå rden. Vi stånnåde dock 
i Mo lle fo r ått hå mtå upp dem som gå tt dit. 
 
En mycket trevlig utflykt som mån kommer ihå g 
lå nge. 

Bengt 

SOMMARUTFLYKT TILL KULLABERG 

Vi såmlådes på  onsdågs-
morgonen fo r ått å kå till 
Ho rby mårknåd. Nå r vi 
såmlåts gick vi in i bussen 
och å kte dit. Det å r cirkå 
4 mil frå n Lund till 
Ho rby. 
 Nå r vi kom fråm 
gick vi åv och å t på  en  
kinåreståurång i cent-
rum. Då refter mo ttes vi 
åv ett myller åv utstå llåre 
och beso kåre, nå rmåre 
200 stycken knållår. 
Blånd utstå llårnå fånns 
klå der, smycken, mårk-

nådsgodis och leksåker, 
vårvåt med dofter åv måt, 
sockervådd och nygrå d-
dåde munkår. Och det vår 
en åv å rets vårmåste då-
går… 
 Det fånns mycket 
ått tittå på  och det vår 
god stå mning.  
 Jåg håde en vå ldigt 
trevlig och mysig dåg på  
Ho rby mårknåd och det 
tror jåg minå medresenå -
rer också  håde. Synd bårå 
ått dågen gick så  fort.     

Martina Massor av godis i förföriska färger.  

HÖRBY MARKNAD PÅ ÅRETS HETASTE DAG 

Sicken strålande utsikt från denna intressanta naturformation-
en i nordvästra Skåne. 

Vackra Mölle omnämns första gången år 1491, men först på 
1700-talet fanns det en fiskehamn här. När hamnen byggdes 
ut kring 1880 fick orten en verklig turistinvasion. Tyskar kom 
i stora skaror med nymodigheten att män och kvinnor badade 
tillsammans. Inte sällan i tvärrandiga baddräkter. 
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ÅÅÅÅÅ  
HU SÅ 

MYCKET 
GLASS! 

Vi vår ett gå ng som fårtåde upp till våckrå A hus en 
våcker sommårdåg. Vi påsseråde den vå rldsbe-
ro mdå spritfåbriksiluetten som go ds åv omgivning-
årnås rikhåltigå potåtisodlingår. Vid en kåjkånt 
so kte vi upp en mysig prå m fo r ått lunchå furstligt. 
Alternåtiven vår må ngå och portionernå genero så.  
 Efter en måtsmå ltånde promenåd lå ngs 
stråndkånten rullåde vi vidåre till A hus lå å å ngå båd-
bryggå. Mycket folk på  filtår och hånddukår njo t åv 
vå dret på  den finå såndstrånden. Nå grå åv oss hop-
påde i bådklå der och tog ett hå rligt dopp i det renå, 
vårmå våttnet. Plo tsligt ånslo t den sommårledigå 

Irene och det glådde oss ållå. Hon bor gå rnå hå r i sin 
husvågn om sområrnå.  
 Plo tsligt i vå rmen fick vi ållå ett jå ttesug efter 
den vå lkå ndå A husglåssen och å tervå nde till kåjkån-
ten då r vi ållå ko pte två  kulor men fick sju-å ttå 
stycken! Kålås! Irene do k upp igen, nu med sin åme-
rikånåre, en gigåntisk bil som vå ckte mycket upp-
må rksåmhet. 
 
Tåck fo r en hå rlig dåg i ett fåntåstiskt vå der blånd 
godå vå nner. 

En glassgubbe 

Lycka är päron och lak-
ritsglass i stora lass. 

Håll struten och ät innan 
den smälter 

Lisbeth fick sina favo-
ritsmaker. 

En mycket varm och solig dag i juli bestämde vi snabbt att vi skulle göra 

en utflykt till Bjärred och bada i den extrema värmen som rådde. 

 Vi fyllde vår buss med badsugna medlemmar + handledarna Pär 

och Lisa. Vi tog också med oss rejält med dryck, kaffe och kakor.  

Väl framme så bytte vi alla om till badkläder i en hast och vips så var vi 

nere i det ljuvliga ljumma havsvattnet. Så underbart skönt det var. Flera 

hann med ett andra dopp och sedan fikade vi tillsammans ute på Långa 

bryggan där vi även låg på våra handdukar och soltorkade. 

 Någon frågade om vi inte skulle ta några bilder för att ha i vår 

tidning, men det var inte särskilt många som ville bli förevigade i endast 

badkläder. Då kom Marie F på en riktigt bra ide´; hon undrade om vi inte 

kunde ta en gemensam bild på våra fötter ståendes i en ring. Så gjorde vi 

också och resultatet ser du här intill.  

 Vi avslutade utflykten med att äta glass på den berömda glasski-

osken i Bjärred. Nöjda åkte vi sedan tillbaka till Fontänhuset och åt en 

god lunch. Tack alla för en riktigt lyckad badutflykt! 

Maria O 

SPONTAN BADUTFLYKT TILL BJÄRRED 
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DET MÅSTE VARA ROLIGT 
Vem är Johan? 
Jag är född och uppvuxen 
i Lund. Jag har fem syskon 
efter att båda min föräldrar 
gift om sig ett par gånger. 
 
Har du bra kontakt med 
dina syskon? 
Ingen har i alla fall sagt 
upp bekantskapen. Haha! 
 
När kom du till Fontän-
huset första gången? 

Jag började arbeta i huset hösten 2011. Jag var en av de 
första handledarna. 
 
Vad har du för arbetsuppgifter här? 
Först jobbade jag med trädgård och service. Numera 
arbetar jag som handledare i köket och caféet på     
Fontänhuset. Dessutom är jag ansvarig för friskvården i 
huset. 
 
Vilken uppgift är roligast? 
Jag gör allt emellanåt. Kök är kul. Att laga mat. 
 
Vad betyder Fontänhuset för dig? 
Det är en trevlig arbetsplats och en viktig plats för alla 
människor med psykisk ohälsa. 

 

Finns det något som kan förbättras? 
Vi har väl växt ur kostymen. Skulle kunna tänka mig 
gamla Rådhuset på Stortorget. Där kommunstyrelsen 
satt tidigare 
 
Vilken plats i Lund är viktigast för dig? 
Mitt hem. 
 
Någon annan plats som väcker minnen? 
Jag kysste en vacker flicka utanför Mejeriet. 
 
Vad har du jobbat med? 
Sjukvården, industri, detaljhandeln, städare och diverse 
mindre småjobb. 
 
Vad vill du helst syssla med? 
Det jag gör nu. 
 
Vad har du för intressen? 
Träning, mat, film och kultur i olika former. 
 
Du verkar vältränad, är du det? 
En gång i tiden var jag vältränad, nu är det mest under-
hållsträning som gäller. Styrka och kondition. Jag 
cyklar dessutom till jobbet, det blir en mil om dagen. 
 
 

Johan som liten grönögd blondin med huvudet 
på sned och varmt leende. 

Johan  som riddare i klassisk  mundering med hjälm, svärd, 
sköld och flanellpyjamas. 

Johan har många järn i elden, 
men här kopplar han av för en 
gångs skull så vi fick till ett 
samtal. 
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Hur började du 
träna? 
Jag har alltid hållit 
igång, ända sen jag var 
liten. Men träffade en   
f d flickvän typ 2003 
och upptäckte att vi 
bodde nära varandra. 
Hon ville jogga med 
någon, och jag sprang 
ju gärna efter henne. 
Sedan var jag hooked 
på löpning och sprang 
regelbundet i 7-8 år. En 
mil två– tre gånger i 
veckan. Men så fick jag  
problem med ryggen 
och började istället styr-
keträna 2009. Mycket i  
början tack vare att jag 
hade en träningspartner, 

men mindre nu. Det blir roligare om man är flera. 
 
Tips för börja träna? Det MÅSTE vara roligt. Då 
blir det motiverande. 
 
Vad ska man träna då? 
Cross fit funkar för de flesta. Kan man springa ska man 
göra det.  
 
Spelar du något instrument? 
Nej. 
 
Har du husdjur? 
Nej. 
 
Om inte, vilket skulle du vilja ha? 
Katt. 
 
Du har jobbat i köket, är du duktig? 
Absolut. Minst en stjärna i Michelinguiden. 
 
Vilken är din favoritmat? 
Oxilé, entrecote, ryggbiff eller riktigt seriöst lagad    
asiatisk mat. 
 
Du ansvarar för caféet, är det kul? 
Det är roligt och omväxlande. 
 
Läser du någonting? 
Lite  blandat sist en biografi om Lemmy Kilmister från 
Motorhead – White line fever. Med anekdoter från hans 
busliv. 
 
Vilken typ av musik gillar du? 
Rock, elektronisk och en och annan jazz eller country-
låt. 
 
När var du på bio senast och vad såg du? 
Kanske 15 år sedan och jag tror det var ”Ronin”, en 
bankrånarfilm. 
 

Har du rest? 
Jag var i Turkiet för ett par år sedan. Jag är totalt flyg-
rädd, men en del whiskey fixade det. 
 
Hur var resan då? 
Varmt och kul. Det var en solsemester. 
 
Vad vill du göra i framtiden? 
Gärna jobbar vidare på Lunds fontänhus. Jag trivs här. 
 
Vad gör dig riktigt arg? 
Orättvisor, när jag inte ätit på länge, motvind och över-
sitteri. 
 
Vad är det bästa som hänt dig? 
Vet inte riktigt, blev väldigt glad när jag klarade mitt 
körkort. 
 
Vem skulle du ta med dig på en öde ö? 
Min flickvän. 
 
Vad skulle du göra om du vann en miljon? 
Köpa en bil kanske. Och spara till pensionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen tack för den här inblicken i ditt liv, Johan. 

Vi ses i caféet! 

Johan i käck posering checkar ut från gymnasiet som 
nykläckt student  med käpp, blomsterkvast och gosedjur.  
Och huvudet sprängfullt med sociala programmet. 

Johan som 11-12-åring med klassisk 
blodgruppsbricka på bröstet. Visst 
känns han igen!  
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Varje gång jag berättade att jag läste 
Resilient Entreprenörskap på Holma 
Folkhögskola fick jag automatiskt följd-
frågan “Vad betyder resilient?”  
 
Motstå ndskråftig å r ett enkelt svår, men det tå cker 
inte ordets fullå innebo rd. Det å r ett lå neord frå n 
engelskån och beskrivs som egenskåpen ått bli stårk, 
frisk eller fråmgå ngsrik efter ått nå got då ligt intrå f-
får. Då  vår det ur vå dret. Hur fo rhå ller sig dettå ord 
till entrepreno rskåp? Då  blir det omedelbårt krå ngli-
gåre ått fo rklårå. Och våd menås med entrepreno -
rer? A r det enbårt fo -
retågåre som fåller i 
den skårån? A r det 
riskkåpitålister som 
å r de sånnå entrepre-
no rernå? Omedelbårt 
fånns det protester 
å ven i klåssrummet 
mot dennå benå m-
ning fo r våd som fo r-
vå ntådes åv oss un-
der och efter utbild-
ningen. Vi kom fråm 
till ått genomfo rå en 
ide  tyder på  drivkråft 
och uppfinningsrike-
dom och å r hå llbår-
het huvudsyftet med 
ens initiåtiv så  hår vi 
nå tt må let med ått 
vårå just en resilient 
entrepreno r. 
 
 Vi vår 12 som 
tog oss ån utmåning-
en under lå så ret 
2017/2018. Interåk-
tivitet uppmuntrådes 
i stort sett i vårje mo-
ment åv utbildningen. 
Vi diskuterår miljo problem i bo rjån. Frå n Peåk Oil 
till Plånetå rå Grå nser. Vi pråtår omstå llning och få r 
å kå till Omstå llningskonferensen i Vå xjo  (som jåg 
tyvå rr missår pg å en illå tåjmåd fo rkylning). Vi få r 
mo tå fo retågåre inom å terbruk, zero wåste och bo-
kåshi kompost. Vi å ker på  studiebeso k och fo r mo tå 
ytterligåre åkto rer inom kåmpen fo r det hå llbårå. 
Permåkultur å r också  på  schemåt. En grundlig       
genomgå ng åv dess principer och etiker. Vi hår     

o vningår i sociokråti, då  diskussionen lå st fåst sig 
och vi beho ver kommå vidåre. Skogstrå dgå rd, ståds-
odling, kombuchå, kimchi och mycket ånnåt finns 
också  på  schemåt. Jåg fo rstå r ått fo r må ngå å r per-
måkultur, omstå llning och sociokråti vå ldigt frå m-
månde begrepp. Jåg slå r till med ytterligåre nå grå 
begrepp frå n kursen: nudging, prepping, rocket sto-
ves, cirkulå r ekonomi, dynåmiskå åckumulåtorer 
m.m. Det å r omo jligt ått fo rdjupå sig i ållt det hå r, 
men mån inser mo jligheter, inspiråtionen flo dår och 
ållå desså insikter visår ått fo r de flestå problem 
finns befintligå lo sningår. Det krå vs en viljå och ett 
mod ått lyftå sig sjå lv frå n konsumtionssåmhå llet, 

men ållå redskåp finns 
tillgå ngligå. 
 
 Dågårnå bo rjåde 
med incheckningår och i 
slutet åv dågen check-
åde vi ut. Det gick till så  
ått nå gon berå ttåde hur 
de må dde eller nå got 
som hå nt på  morgonen 
eller dågen innån. Nå got 
vå ldigt betydelsefullt i 
ens liv eller triviålt i ens 
vårdåg. Att så gå påss 
och lå tå ordet gå  till 
nå stå person vår också  
åcceptåbelt. Hursom-
helst fick vi ett  hum om 
våråndrås sinnestill-
stå nd och upplevelser 
under dågen.  
 
 Jåg minns å ven 
vå r lå råre Chris ord i 
bo rjån åv kursen: “Glo m 
inte ått sko rdå!” Det kån 
tolkås bokståvligt men 
också  metåforiskt. Tå 
tillvårå på  glå djestun-
dernå vår fråmfo rållt det 

jåg ho rde. Och det helå slutåde i en explosion åv 
glå dje. “Jordnå rå - permåkulturfestivål i Knå storp”.  
 
 Så  stolt o ver min klåsskåmråt Såråh som drog 
igå ng projektet (och ållå som hjå lpte till). Det blev en 
vå rdig åvslutning på  ett å r fyllt åv insikter, inspiråt-
ion och vå nskåp. 
 

Zoran Alic 

VAD F*N BETYDER RESILIENT!? 
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VAD HÄNDER I FONTÄNHUSET JUST NU? 

Gröna fingrar: 
Vi håller på med mycket produktförädling, det är myck-
et som ska skördas. 
 Vi kokar äppelmos, gör olika chutneys och mar-
melader, vi syrar kål och gurkor. Bilden ovan är från 
förra skördefesten där vi sålde våra produkter. Vi fick 
ett väldigt fint gensvar från våra besökare. Burkarna 
säljs även till medlemmar och blir fina gåvor till gäster i 
huset. 

Köket: 
Grönsakerna vi skördar använder vi naturligtvis också i 
vårt eget kök där vi tillagar luncher tillsammans varje 
dag. Vi serverar vegetariskt  två gånger i veckan, och 
har ibland extra portioner i frysen. 
 
Tidningen: 
Just nu skriver vi den här tidningen med mycket blan-
dat, allt från höstliga filmtips till soliga utflykter vi 

gjorde i somras. Vi skriver dessutom om kulturnatten, 
har spännande intervjuer, några riktigt bra tips och 
andra trevliga inslag. Men det vet du redan med tidning-

en i handen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Har du som medlem på Fontänhuset några arbetsre-

laterade frågor? Ja, då kan du nu ringa vår nya 
medarbetare Sebastian. Han är vår nya specialist på 

området. 
Exa(k)t: 
Nu har terminen dragit igång! Vi arbetar just nu med en 
redovisning för projekt år 1 där vi bland annat skriver 

hur många som kommit i jobb genom vårt projekt med 
samarbete med kommun och arbetsgivare. Tillsammans 
med studieenheten har vi lagt upp ett spännande höst-
program, där det varannan vecka kommer handla om 

studier och varannan vecka om arbetsliv. Här ovan ser 
du Sebastian Ståhl, arbetsspecialist som jobbar med 
Anne Schildt i projekt Exa(k)t. Välkommen till dig! 

En Väg Framåt: Här händer  det en massa intres-

santa saker under hösten. 

 Vi erbjuder studiefokus med gemenskap, konti-
nuitet och möjlighet till handledning. Ett ställe att gå till 
helt enkelt. Vi anordnar studiegrupper, sociala aktivite-
ter och erbjuder studierum, helt enkelt hjälp med att 
klara av sina studier. 
 Kontakta oss så får du veta höstprogrammet. 
 
 Är du intresserad att vara med i någon av våra 
enheter, så bara hör av dig. Här finns alltid något kul 

eller intressant att göra. Och trevliga människor dessu-
tom. 
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Lå ngvårig psykisk ohå lså kån på  olikå så tt ledå till 
ekonomiskå svå righeter.  
 Desså svå righeter kån i sin tur på  olikå så tt 
fo rså mrå dinå mo jligheter till rehåbilitering och då r-
med ett bå ttre må ende. Nå r vi nu precis håft vål så  å r 
det intressånt och se hur de politiskå pårtiernå vill 
fo rå ndrå regelverket som styr vilken sjukpenning du 
få r om mån blir sjuk.  I den hå r årtikeln hår jåg vålt 
ått tittå på  hur riksdågspårtiernå, info r vålet 2018, 
ville fo rå ndrå reglernå fo r sjukpenningen.  Fo r ått 
go rå det lå ttåre ått tolkå våd de olikå pårtiernå vill 
å stådkommå hår jåg vålt ått bo rjå med en o vergri-
pånde beskrivning åv reglernå fo r sjukpenning.   
 Regelverket å r komplext och det finns må ngå 
undåntåg och speciålregler.  Då refter fo ljer en såm-
månstå llning åv våd pårtiernå vill go rå. Såmmånstå ll-
ningen bygger på  våd jåg hår kunnåt lå så mig till på  
pårtiernås hemsidor och i vålmånifest, men också  på  
informåtion i debåttårtiklår, motioner till riksdågen 
med merå. Till sist hår jåg lågt till nå grå egnå funde-
ringår om våd pårtiernå fo reslå r fo r å ndringår.  
 
Sjukpenning 
Storleken på  sjukpenningen bestå ms åv hur stor 
sjukpenninggrundånde inkomst (SGI) du hår. De 
fo rstå 364 dågårnå i en sjukperiod uppgå r erså tt-
ningen till cirkå 80% åv SGI och då refter till cirkå 
75% åv SGI. Så nkningen åv sjukpenningen efter 364 
sjukdågår gå ller inte personer som ånses hå ållvår-
ligå sjukdomår, som cåncer. Det finns ett tåk på  den 
sjukpenninggrundånde inkomsten på  364 000 kr per 
å r. Det betyder ått sjukpenningen måximålt kån bli 
cirkå 80% åv en må nådslo n på  30 333 kr (364 000 
kr / 12 må nåder).  
 
 De fo rstå 90 dågårnå i en sjukperiod hår du 
som ånstå lld rå tt till sjukpenning ifåll du inte kån ut-
fo rå ditt ordinårie årbete. Frå n dåg 91 till dåg 180 i 
sjukperioden hår du sedån rå tt till sjukpenning ifåll 
du inte kån utfo rå nå got årbete o verhuvudtåget hos 
din årbetsgivåre.  
  
 Efter 180 sjukdågår hår du till sist bårå rå tt 
till sjukpenning om du inte kån utfo rå nå got vånligt 

fo rekommånde årbete på  helå årbetsmårknåden. Nå -
gon ånvå ndbår beskrivning åv våd “vanligt förekom-
mande arbete” betyder hår jåg inte hittåt. Rimligtvis 
borde det betydå ått ett vånligt fo rekommånde år-
bete må ste utfo rås åv ett sto rre åntål personer på  
årbetsmårknåden fo r ått rå knås.  
 
 Det finns också  undåntåg frå n pro vningen åv 
årbetsfo rmå gån mot helå årbetsmårknåden om det 
finns så rskildå skå l eller om det ånses oskå ligt. Hå r 
å r det å terigen en tolkningsfrå gå våd ”särskilda skäl 
och oskäligt” innebå r, men det verkår vårå nå got som 
skå tillå mpås restriktivt.  
  
 Fo r egenfo retågåre må ts årbetsfo rmå gån un-
der de fo rstå 180 dågårnå mot de ordinårie årbets-
uppgifternå och då refter såmmå regler som fo r ån-
stå lldå. Ifåll du hår en årbetsfo rmå gå trots sjukdom 
hår du rå tt till sjukpenning på  deltid och få r då  kom-
binerå årbete med sjukpenning. Sjukpenning få r du i 
så  fåll åntingen på  25%, 50% eller 75%.  
 
 Berå kningen åv sjukpenningen å r rå tt krå ng-
lig, men upp till en må nådslo n på  30 333 kr  (364 
000 kr / 12 må nåder) kån du sjå lv berå knå din sjuk-
penning (fo re skått) till din må nådslo n * 0,97 * 0,8 
(gå ller de fo rstå 364 sjukdågårnå). Kollektivåvtål och 
privåtå sjukfo rså kringår kån sedån ge mer ekono-
misk erså ttning vid sjukdom uto ver sjukpenningen.       
 
 
Personliga funderingar över vad de politiska par-
tierna tycker. 
Det fo rstå jåg noterår i såmmånstå llningen ( se nå stå 
uppslåg) o ver våd pårtiernå vill fo rå ndrå å r ått det 
nu, efter vålet 2018,  inte finns en riksdågsmåjoritet 
fo r ått info rå (å terinfo rå) en tidsgrå ns fo r hur lå nge 
du kån få  sjukpenning. Jåg hoppås ått det inte fo rå nd-
rås.  
 
 Det å r bårå två  pårtier, Moderåternå och Sve-
rigedemokråternå, som vill fo rå ndrå hur årbetsofo r-
må gån fo r rå tten till sjukpenning skå må tås vid olikå 
tidpunkter under en sjukperiod.  

SJUKPENNINGEN 
-VAD SA PARTIERNA INFÖR VALET? 
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Moderåternå vill o kå kråven och då  speciellt fo r 
visså psykiåtriskå diågnoser. Det fo rslåget hår jåg 
svå rt ått tå på  ållvår och åntår de rimligtvis inte hår 
tå nkt få rdigt kring det fo rslåget.   
 
 Sverigedemokråternå vill istå llet så nkå kråvet 
på  årbetsofo rmå gå fo r rå tten till sjukpenning fo r 
sjukdåg 181-365 i en sjukperiod. Arbetsofo rmå gån 
skå då  må tås mot årbeten på  årbetsmårknåden som 
ryms inom den sjukes kompetensområ de och inte 
mot såmtligå årbeten på  årbetsmårknåden. Med en 
skårp tillå mpning åv dågens regelverk kån den som 
å r sjuk tvingås bytå yrke efter sjukdåg 180 fo r ått 
kunnå fo rso rjå sig eftersom mån ånnårs såknår rå tt 
till sjukpenning.  
 
 O vrigå pårtier verkår såknå fo rslåg på  hur 
må tningen åv årbetsofo rmå gån kån å ndrås så  vi få r 
ett mindre trubbigt och mer humånt regelverk. 
 
 Miljo pårtiet och Centerpårtiet vill info rå en 
gemensåm fo rså kring fo r sjukdom och årbetslo shet. 
Det tycker jåg å r ett intressånt fo rslåg. Sverigedemo-
kråternå hår en egen våriånt på  såmmå temå, då r 
den som å r sjuk bårå skå håndlå ggås åv en myndig-

het. En gemensåm fo rså kring, en typ åv årbetslivs-
fo rså kring, kommer blåndå ånnåt åutomåtiskt se till 
ått ingen som å r sjuk riskerår ått håmnå i klå m mel-
lån två  olikå myndigheter. 
 
 Till sist tycker jåg fo rslågen om uto kåd mo j-
lighet till sjukpenning på  deltid, som Kristdemokrå-
ternå och Sverigedemokråternå fo r fråm, å r en brå 
ide . Ifåll mån inte begrå nsås åv fyrå olikå grovå steg 
(25%, 50%, 75%, 100%) å r det lå ttåre ått tå vårå på  
en persons helå årbetsfo rmå gå.  
 
 Det å r i så  fåll en vinst fo r bå de den som å r 
sjuk och fo r såmhå llet. Viktigt i såmmånhånget å r ått 
om du hår en årbetsofo rmå gå som understiger 25%, 
så  hår du idåg inte rå tt till sjukpenning. Vilket skulle 
lo sås med en mer flexibel mo jlighet till sjukpenning 
på  deltid.  
 
 
Sammanställning av 
hur partierna vill för-
ändra reglerna för  
sjukpenning. 
Se såmmånstå llning i  
tåbellernå på  nå stå uppslåg. 
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I helå mitt liv hår jåg lidit åv so mnproblem som jåg 
inte hår lyckåts bli åv med hur jåg å n hår gjort. Jåg 
hår rå knåt få r; jåg hår tittåt på  tv; jåg hår inte tittåt 
på  tv; jåg hår lå st; jåg hår provåt med åvslåppning 
osv, osv. Just nu tår jåg diverse so mngivånde prepå-
råt då  mitt må ende med pånikåttåcker hår vårit yt-
terst då ligt under dettå å r, men min tånke å r å ndå  
ått bli åv med so mnprepåråten så  små ningom. Jåg 
hoppås också  på  ått få  mer lugn i mitt liv. Just nu 
fo rso ker jåg jobbå stenhå rt med godå tånkår. Jåg 
hår trots ållt brå stunder vårje dåg och de fo rso ker 
jåg tå vårå på . Fo r tillfå llet gå r jåg också  på  måssåge 
fo r ått bli åv med spå nningårnå i minå åxlår, speci-
ellt den ho grå. Hår jåg fungeråt som en nå gorlundå 
normål må nniskå i så  må ngå å r tå nker jåg minsånn 
go rå det igen.  

 I o vrigt kå nns det jå ttebrå och tåcksåmt ått 
gå  hit. Jåg lyckås mestådels fokuserå på  ånnåt un-
der den tid jåg å r hå r. Det leder också  till åndhå l fo r 
stressen och godå tånkår. 

       Den 
vånligåste orsåken till so mnproblem å r stress. och 
det å r också  just det jåg hår håft problem med under 
dettå å r.  Stress go r oftå ått so mnen blir ytligåre och 
ått du våknår upp tidigåre och då  kånske inte kån 
somnå om. I årtikeln få r du nå grå tips fo r en bå ttre 

 

ZZZZZZZÖMN 

INFORMATION OM SO MN 

 
Nå r du hår lågt dig, slå ckt låmpån och bo rjår kå nnå dig då sig sjunker våkenhetsgråden. Då  befinner du dig 
i insomningsfåsen.  Då refter kommer du in i båsso mnen och efterhånd kommer du in i djupso mnen. 

Båsso mnen och djupso mnen å terkommer regelbundet under nåtten tillsåmmåns med perioder åv dro m-
so mn. I bo rjån åv nåtten dominerås so mnen åv den djupå so mnen. Då refter blir periodernå med djupso mn 
kortåre och periodernå med dro mso mn lå ngre. Dro mmår fo rekommer under de olikå so mnstådiernå, men 
de å r vånligåst under REM-so mnen. Då  årbetår hjå rnån åktivt på  ett så tt som på minner om nå r du å r vå-
ken. (https://www.1177.se/Skåne/Temå/Hålså/Somn/Somn/). 

So mnen å r uppdelåd i så  kållåde so mncykler på  cå 
90 minuter. Under en so mncykel vå xlår so mnen 
mellån olikå so mnfåser. 

De olikå so mnfåsernå å r fo ljånde: 

Insomningsfasen— i den hå r fåsen å r so mnen 
ytlig och du å r lå ttvå ckt 

Bassömnen— den så  kållåde normålso mnen 
Djupsömnen— i den hå r fåsen sker kroppens å terhå mtning och uppbyggnåd. Hjå rnån årbetår lå ngsåm-

måre och tillverkningen åv stresshormon minskår. Under djupso mnen slåppnår musklernå åv och du 
å r svå r ått vå ckå. Om du blir vå ckt i den hå r fåsen kån du kå nnå dig fo rvirråd och det tår tid innån du 
kå nner dig våken 

Drömsömnen— å ven kållåd REM-so mn. REM stå r fo r råpid eye movement som betyder snåbbå o gon-
ro relser. 

https://www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/Somn/Somn/
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1.Skaffa regelbundna sovvanor. 

2. Ät inte för sent på kvällen. 

3. Undvik kaffe, alkohol och nikotin. 

4. Undvik tupplurar dagtid. 

5. Se till att sovrummet är mörkt, svalt och tyst. 

6. Skaffa en riktigt skön säng. 

7. Rensa sovrummet från tv, dator och annat som distraherar.             

8. Skriv ner det som oroar dig och ta itu med dem nästa dag. 

(https://www.ållås.se/sov-gott-8-smårtå-somntips/). 

 MINA ÅTTA TIPS FÖR BÄTTRE SÖMN 

ÄNNU FLER TIPS   
 

Prova att flytta ut ur sovrummet. Att bytå din sovmiljö kån vårå brå både för ått brytå ett negåtivt 
so mnmo nster, såmt fo r problem som ått mån blir sto rd åv en såmbo som exempelvis snårkår eller ro r på  
sig mycket. Nå r mån sovit då ligt i sin så ng under en lå ngre period fo rknippår kroppen och hjå rnån åutomå-
tiskt plåtsen med frustråtion och våkenhet.  

Börja med andningsövningar. Testå ått görå någrå åndningsövningår i sängen när du släcker       
låmpån. En enkel metod å r ått tre gå nger i fo ljd tå ett djupt åndetåg genom nå sån å ndå ner i mågen, hå llå 
åndån i 5-10 sekunder och sedån slå ppå ut luften igen genom nå sån, medån du slåppnår åv i helå kroppen. 
 
Sätt telefonen på flygplansläge eller som i mitt fall ljudlös. Jåg hår stängt åv ållå åviseringår och sms
-ljud med merå. DU respekterår dinå sov- och nedvårvningstider, men go r åndrå det? Fo r ått slippå bli 
sto rd åv inkommånde sms och såmtål som så tter i gå ng tånkårnå go r du bå st i ått stå ngå åv telefonen. 
 
Försök att reda ut problem som uppstått under dagen, innan du går och lägger dig, för att undvika 
att bli liggande och grubbla. Att gå och läggå sig bekymråd eller irriteråd är åldrig gynnsåmt.  
 
Prova eventuellt att ta magnesium. Mågnesiumtillskott är en självklårhet för mångå som tränår 
mycket, eftersom det verkår muskelåvslåppnånde och motverkår kråmp. Men det kån å ven vårå vå rt ått 
testå det fo re lå ggdågs, inte minst om mån hår svå rt ått somnå. 
 
Undvik att använda sociala medier innan du går och lägger dig eller att ta upp telefonen om du har 
svårt att sova. Ett stort problem är ått människor som hår svårt ått sovå ånvänder sociålå medier 
just nå r de hår svå rt ått sovå. Det i sin tur tror forskåre i en stor underso kning kån ledå till en ond cirkel då r 
lite so mn leder till mer nå rvåro i sociålå medier vilket i sin tur kån ledå till ytterligåre så mre so mn. 
(https://www.nyteknik.se/ingenjorskårriår/kårriår/sociålå-medier-stor-din-somn-6336005). 

Marie K 
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I slutet på  juli under vå rstå vå rmebo ljån, blev jåg och 
Wiccy inviteråde till Tomås & Ingelå som å ger ett 
våckert gåmmålt stenhus i Illstorp. 
 
 Vi påckåde 
lite lå tt påckning 
och gåv oss ivå g 
mot Ho rby då r vi 
skulle bli hå mtåde 
medelst bil.  
Lå ngs slingrigå 
vå går gick få rden 
vidåre mot det, 
lå ngs kohågår, be-
lå gnå pårådiset pl. 
Illstorp.  
Kå nner hur jåg åndås ut nå r jåg å nnu en gå ng få r   
ynnesten ått vistås på  dennå våckrå plåts.  
 
 Vå l fråmme så  bo rjåde jåg med ått gå  en liten 
rundå runt och i huset. Mest fo r ått insupå den       
vå lbekåntå och gemytligå åtmosfå ren. Kå nner hur j 
åg åndås ut min inre stress och åndås in den lugnå 

nåtursko nå och pitto-
reskå miljo n. Blev, i 
vånlig ordning,       
bjuden på  ållehåndå 
kulinårisk måt med 
frisk dryck då rtill.  
 
Vi tog små  promenå-
der i de våckrå omgiv-
ningårnå och Wiccy 
fick hålv pånik då  hon 
inte uppfåttåde det 
tunnå elståketet    

mellån oss o  de idisslånde kossornå. Ingelå och jåg 
gåv oss skrockånde och lå tt hålvbo jdå (åv skrått) 
hemå t igen. Ståckårs Wiccy tog tå ten och formligen 
drog oss bort frå n kohågen och med sikte på  huset. 
 
 Vi sått ute på  veråndån till små timmårnå och 
bårå njo t åv den ljummå sommårkvå llen.  Somnåde 
som en stock våggåd åv dovt få gelkvitter genom 
myggnå tsfo nstret. 
 
 Morgonen då rpå   våknåde jåg tidigt och tog 
Wiccy ut på  en promenåd i de våckrå och så  stillå, 
omgivningårnå. Efter en lå ng och god frukost blev jåg 
inbjuden till grånnen mittemot då  jåg få tt redå på  ått 
frun i huset tillverkåde mycket finå steårinljus i olikå 
former och få rger. Mo ttes i do rro ppningen åv tre 

ystrå hundår i olikå storlekår, få rger och råser. Som 
jåg njo t!  
 
 En tråppå ner lå g lokålen då r ållå fåntåstiskå 
steårinljus stod upprådåde på  bå nkår och hyllor.   
Eftersom jåg ålltid å lskåt ått tå ndå ljus så  kå ndes det 
som jåg verkligen kommit rå tt. Blånd ållå desså ljus i 
ållehåndå former så  fo ll jåg omedelbårt fo r ett block-
ljus i regnbå gens ållå få rger. Visste direkt vilken vå n 
som skulle få  dettå. Till mig sjå lv så  ko pte jåg ett 
skruvåt ljusgro nt ljus och ållå ljus vår tillverkåde åv 
100 % steårin. Uto ver dettå ko pte jåg en liten flug-

holk i rosåmå låt trå , 
modell liten och ett 
litet hjå rtå i betong.  
 
 På  eftermid-
dågen stuvåde vi in 
oss i bilen och å kte 
mot ett dopp i håvet. 
Regnet hå ngde i    
luften nå r vi på  
slingrigå vå går     
påsseråde Bro sårps 
mågiskt våckrå lånd-

skåp med kullår i ållehåndå mulligå storlekår.  
 
 Vå l fråmme så  tråvåde vi ivå g på  en liten stig 
och minå såndåler tog jåg åv i en håst så  jåg å ntligen 
fick njutå åv den lenå sånden under minå fo tter. 
Trots ått det vår mulet så  vår luften mycket vårm så  
jåg bytte om i rekordfårt och gick snåbbt ner i det 
ljummå håvet. Så  ljuvligt det vår. Tomås och Ingelå 
gjorde mig stråx så llskåp i vå gornå.  
 
 A skå och blixtår fick oss snåbbt upp på  lånd 
igen och sedån tog vi 
oss snåbbå som illrår 
till bilen.  
 
 Innån de 
skjutsåde mig och 
Wiccy till Ho rby 
busståtion så  intog vi 
en underbårt god 
och somrig tonfisk-
sållåd.  
 
 Tåck minå finå vå nner fo r å nnu ett gå stfritt 
och gemytligt beso k hos er i Illstorp. 
 

Maria O + Wiccy 

ILLSTORP I MITT HJÄRTA JAG SKA GÖRA MITT BÄSTA!
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BI hår hjå lpt mig otroligt mycket. Det hår hjå lpt mig 
ått kunnå tå kontroll o ver minå sjå lvskåde-
håndlingår som jåg hår svå rt med. Jåg hår inte        
beho vt vårå inlågd sedån februåri/mårs fo r ått jåg  
vet ått jåg ålltid hår tillgå ng till en plåts på  åvdelning 
2 hå r i Lund på  en BI-plåts. Så  krisår det, så  kån jåg 
bårå slå  en signål dit.  
 Mån vå ljer sjå lv nå r mån vill utnyttjå sinå BI-
inlå ggningår. Jåg hår lyckåts ått inte ånvå ndå min på  
tre må nåder. Enbårt ått mån vet ått mån hår det, kån 
kå nnås som en trygghet. Du vet ju ått om ållt kå nnås 
pest, så  kån du ålltid ringå den trevligå personålen på  

åvdelning 2 på  Båråvå gen i Lund och tå dig dit. Det 
skå ålltid finnås plåts fo r dig då r. 
 Jåg ringde och intervjuåde en sko tåre på  hån 

så ått blånd de påtienter som hår BI, så  hår de       
vånligå inlå ggningårnå minskåt med cirkå 70-80 %. 

De hår en positiv upplevelse åv BI. De hår håft det 
som ett provprojekt i snårt tre å r och eftersom de 

vånligå lå ngå inlå ggningårnå hår minskåt så  påss 
mycket, så  kommer det fo rmodligen ått kommå i 

gå ng på  fler stå llen i Skå ne och resten åv Sverige. 

Elisabeth P 

BRUKARSTYRD INLÄGGNING 
I Skåne finns det brukarstyrd inläggning både här på Baravägen i Lund och i Helsing-
borg. Det förkortas BI. Det innebär att du som patient kan lägga in dig tre gånger, tre 
dagar per gång. Då skriver man ett kontrakt som varar ett halvår per gång och du har 
alltid med dig medicin själv och ansvarar för den också. Du får inget läkarsamtal för du 
är där själv. Du är inte inlagd på riktigt liksom. Du får ha två samtal med personal per 

Jåg hår å ntligen bo rjåt en pråktik.  
 
 Minå två  och ett hålvt å r åv stå ndig vå ntån, 
och åv ineffektivt so kånde, hår kommit till ett tillfå l-
ligt slut. Men det fo r-
stå s, jåg kånske blir 
permånent på  Skisser-
nås Museum? Det håde 
vårit vå lkommet, men 
fo rvå nåt mig ytterligt. 
Kultursektorn vimlår åv 
o verkvålificeråd, och 
oånstå lld årbetskråft. 
Visst tvivlår jåg grund-
ligt vårje dåg.  
 
 Jåg brottås stå n-
digt med verkligå och 
inbillåde sånningår. 
Som mån go r på  en ny 
årbetsplåts. Om mig 
sjå lv, och om plåtsen jåg håmnåt på . Jåg hår påpper 
på , så  hå r lå ngt i ållå fåll, också  snåråre inbillning, å n 
utbildning. Det jåg kån hoppås på , å r ått inbillningen 
om min lå mplighet, inte skå fållå såmmån som en 
ofullstå ndigt underbyggd hypotes. Mycket ånnåt kån 

luften gå  ur, som en suffle . Men inte gå rnå det.  
 
 Min yrkesroll å r klårt och tydligt definieråd, 
vilket omo jliggo r vårje ånsåts till eget initiåtiv. Struk-

tur underlå ttår såker 
och ting fo r under-
tecknåd, som i dettå 
kå nner styrkån åv 
igenkå nning åv å ter-
kommånde moment. 
Risken å r ått mån ef-
terhånd nå r en nivå . 
Sedån uppho r ut-
vecklingen.  
 
 Men jåg hår 
ånnåt ått oroå mig fo r. 
Inbillåd och verklig 
oro. Jåg tåckår fo r 
dennå lillå chåns till 
utveckling, då r det 

fåktiskå jobbet, å r en liten del åv helå konceptet med 
ått få  tillbringå tid på  Skissernås.  
 
Jåg skå go rå mitt bå stå! 

Kristoffer J. 

JAG SKA GÖRA MITT BÄSTA! 
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Mycket åv vå r informåtionsso kning bo rjår idåg med 
en Google-so kning. Då  krå vs ått du i skrift kån        
beskrivå den informåtion du so ker. Google Lens å r 
en relåtivt ny åpp då r du istå llet kån so kå med hjå lp 
åv bilder. Appen å r å nnu inte å r helt få rdigutvecklåd, 
utån å r en slågs fo rhåndsversion. Jåg hår vålt ått 
provå Google Lens på  min mobil Nexus 6 (Huåwei) 
och se våd den klårår åv och våd den kån ånvå ndås 
till. Jåg åntår ått Google Lens också  kommer ått       
finnås till Iphone. Nå r du o ppnår upp Google Lens 
stårtås kåmerån i telefonen och du kån zoomå in ett 
objekt som du vill so kå informåtion om. So kningen 
stårtår nå r du klickår på  nå got som visås i kåmerå-
so kåren. Då refter på bo rjår Google Lens sin bildtolk-
ning och visår resultåtet med lå nkår till informåtion 
som den ånser relevånt utifrå n sin tolkning åv det 
som du hår klickåt på .  
  
En webbadress 
Fo r ått bo rjå med nå got “enkelt” hår jåg skrivit ut 
Fontå nhusets webbådress på  ett påpper.  Nå r jåg 
med Google Lens zoomår in och klickår på  webb-
ådressen, så  tår den snåbbt fråm lå nkår fo r ått googlå 
på  “Lunds Fontå nhus”, so kå vå gen till Lunds Fontå n-
hus viå Google Måps såmt en direktlå nk till Lunds 
Fontå nhus hemsidå. Vid kontroll funkår ållå desså 
lå nkår och det kån vårå rå tt ånvå ndbårt.  
 

Ett telefonnummer 
Fo r nå stå test hår jåg skrivit ut Fontå nhusets telefon-
nummer. Google Lens tår snåbbt fråm en lå nk till min 
telefonåpp med Fontå nhusets nummer inskrivet. Ett 
klick senåre kån jåg sedån ringå Fontå nhuset utån ått 

sjå lv beho vå skrivå in numret. Det kån nog i visså fåll 
go rå det enklåre ått ringå nå r mån trå ffår på  telefon-
nummer i “påppersform”. 
 
Ta reda på ett växtnamn  
Jåg kån rå tt snåbbt konståterå ått identifierå vå xter 
med Google Lens inte å r ått rekommenderå. Efter ått 
hå provåt ett åntål olikå vå xter i Fontå nhuset trå d-
gå rd lyckås jåg bårå få  ett korrekt svår åv Google 
Lens. 
 
Tolka en trafikskylt 
Google Lens å r inte bå ttre på  ått tolkå tråfikskyltår 
å n ått identifierå vå xter. Efter ett åntål skyltfo rso k 
lyckås Google Lens till sist identifierå skylten fo r 
o vergå ngsstå lle i form åv “Herr Gå rmån”. Undrår om 
den fixår “Fru Gå rmån”? 
 
Översätta en text 
Fo r ått testå Google Lens fo rmå gå till textbeårbet-
ning hår jåg vålt ått skrivå ut nå grå vå lkå ndå ord-
språ k på  låtin fo r ått se våd jåg få r fo r resultåt. 
Google Lens å r brå på  ått identifierå och o verså ttå 
text. Google Lens fixår lå tt ått o verså ttå de ordsprå k 
som jåg hår skrivit ut på  påpper. Se bildernå nedån. 
 
 
 

Google Lens hår potentiål ått bli vå ldigt ånvå ndbårt. 
Appen beho ver dock bli bå ttre i sin bildånålys (eller 
ånvå ndås på  ett bå ttre så tt å n våd jåg hår lyckåts 
med nå r jåg provåt ått so kå på  olikå objekt). Google 
Lens å r fo rhoppningsvis ett årbete under utveckling 
och visså såker å r den redån idåg riktigt brå på , t. ex. 
o verså ttning åv texter.    

Gunnar S 

Ett klick på det stora 
G:et så kommer du 
direkt till en Google-
sökning på Lunds 
Fontänhus. 
  
Ett klick på Google 
Maps-symbolen ger 
en automatisk sök-
ning på Lunds Fon-
tänhus (fysiska) 
adress samt ger en 
vägbeskrivning. 
  
Ett klick på symbolen 
för hemsida för dig 
direkt till Lunds Fon-
tänhus hemsida. 

ATT SÖKA INFORMATION  
MED APPEN GOOGLE LENS 
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Hur kån du lå så en tidning om du inte hår rå d med 
en prenumeråtion?  
 
Ett ålternåtiv å r ått lå så delår åv tidningen gråtis på  
respektive tidnings hemsidå. De flestå tidningår ger i 
ållå fåll gråtis tillgå ng till nå grå årtiklår per dåg eller 
må nåd. Vill du istå llet hå gråtis tillgå ng till tidning-
ens såmtligå årtiklår få r du istå llet 
tå dig till ett bibliotek. Fo r visså 
tidningår finns det dock ålternåtiv 
till ått gå  till biblioteket. Till exem-
pel kån du lå så Sydsvenskån nå r du 
beso ker Lunds Fontå nhus =).  
 
Alternåtivet ått lå så tidningår på  
bibliotek krå ver dock ånpåssning 
till o ppettider och iblånd också   
tå låmod om den tidningen du vill 
lå så tillfå lligt å r upptågen. Fo r ått 
underlå ttå lå sningen åv tidningår 
på  biblioteket kån du ånvå ndå    
tidningsåppen Press Reader. Med 
hjå lp åv åppen kån du viå biblio-
tekets trå dlo så nå tverk låddå ner 
svenskå och utlå ndskå tidningår 
till din mobiltelefon eller surf-
plåttå. Ifåll du hår en mobil med en 
inte så  stor skå rm å r nog en surf-
plåttå ått fo redrå. Nedlåddåde        
tidningår kån sedån också  lå sås i   
åppen vid ett senåre tillfå lle nå r du 
inte lå ngre å r kvår på  biblioteket.  
 
En intressånt funktion i Press Re-
åder å r ått du också  kån fortså ttå ått 
låddå ner tidningår i ytterligåre tre 
dågår (72 timmår) efter det ått du 
hår beso kt biblioteket. Om du beso -
ker biblioteket kl 18 en onsdåg kån 
du ålltså  fortså ttå ått låddå ned nyå 
tidningår i åppen till och med kl 18 
på  lo rdågen i såmmå veckå, utån ått 
du beho ver beso kå biblioteket igen. 
Ifåll du beso ker biblioteket ungefå r 
två  gå nger i veckån få r du i princip 
fri tillgå ng till ett stort åntål svenskå 
och utlå ndskå tidningår. Det å r dock 
Press Reåders urvål som styr vilkå 
tidningår du kån låddå ner och lå så. 
Tyvå rr kån du inte lå så bibliotekets 
såmtligå tidningår i Press Reåder.   
 
  
 

Appen Press Reåder finns tillgå nglig fo r gråtis ned-
låddning frå n bå de Google Plåy och App Store. Jåg 
hår provåt åppen i min Nexus 6 (Huåwei) och beso kt 
stådsbiblioteket i Lund. Jåg tycker det hår fungeråt 
brå. En såk ått tå nkå på  nå r du beso ker stådsbiblio-
teket å r ått du loggår in på  nå tverket som heter 
Lund_Libråry  och det nå tverket hår lo senordet 

“biblioteket”. På  stådsbiblioteket finns 
det också  tillgå ng till åndrå nå tverk 
och det å r oklårt om de å r synkåde 
med Press Reåder. Efter ått du loggåt 
in på  stådsbibliotekets nå tverk beho -
ver du bårå o ppnå upp Press Reåder i 
din mobil eller surfplåttå och så  kå n-
ner den åv ått du befinner dig i en så  
kållåd hotspot. I Press Reåder finns 
det en so kfunktion fo r vår det finns 
tillgå ng till olikå hotspots. Vårje hot-
spot å r knuten till en sponsor som ger 
dig gråtis tillgå ng till delår eller helå 
Press Reåders urvål åv tidningår. Det 
krå vs dock ått du å r inloggåd på  spon-
sorns nå tverk, vilket jåg åntår i visså 
fåll inte ålltid å r gråtis.    
 
Nå r jåg hår ånvå nt Press Reåder hår 

det funnits ett urvål åv 241 svenskå tid-
ningår. Det finns å ven ett stort urvål åv 
utlå ndskå tidningår. Noterbårt å r dock 
ått Press Reåder hår lå ngt ifrå n ållå tid-

ningår som stådsbiblioteket erbju-
der i påppersform. Blånd sto rre 
svenskå tidningår såknås bl.å. Syd-
svenskån, DN och Expressen. Istå l-
let få r du hå llå tillgodo med 
Svenskå Dågblådet, GP och Afton-
blådet.  Nå r du låddåt ner en tid-
ning i Press Reåder kån du ånting-
en vå ljå ått lå så den i 
“påppersformåtet” eller i ett formåt 
mer ånpåssåt efter lå sning på  en 
mobilskå rm, se bifogåde bilder. 
Troligtvis å r du inte beroende åv 
stådsbibliotekets o ppettider fo r ått 
ånvå ndå Press Reåder. Nå r biblio-
teket å r stå ngt kån du stå  i nå rhet-
en åv biblioteket och få  tillgå ng till 
derås nå tverk. På  så  så tt kån du  
“dygnet runt”, med hjå lp åv Press 
Reåder, få  tillgå ng till gråtis ned-
låddning åv ett stort åntål tidningår 
till din mobil eller surfplåttå.   

Gunnar S 
 

Exempel på “pappersformat” i 
min mobil. Du har i det här for-
matet i princip fria möjligheter 
att zooma in innehållet efter be-
hov. 

Motsvarande sida i det förenk-
lade formatet. 

LÄSA (HELA) TIDNINGAR GRATIS! 
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Det bo rjåde som mitt projektårbete på  gymnåsiet. (Heter 
det fortfårånde så ?) 
Jåg bo rjåde funderå på  dettå redån under åndrå å ret. Jåg 
visste ått jåg ville hjå lpå till på  ett bårnhem. Minns fåk-
tiskt inte vårfo r det blev just Kenyå.  Med två  åndrå tjejer 
på bo rjåde vi våd vi kållåde ”Projekt Kenya”. 
 
Jåg vår vå ldigt åktiv i internåtionellå chåttrum då  (2004-
2005), då  lå rde jåg kå nnå Måry Iro. Hon bodde  i Nåirobi 
och vår en fåntåstisk guide till oss nå r vi vår då r och kom 
ått bli en mycket god vå n. Under min åndrå och tredje 
reså till Kenyå vår hon med på  bårnhemmet i stort sett 
vårje dåg.  
 
En ånnån kontåkt vår Gloriå, på  United Nåtions Develop-
ment progråmme i Nåirobi. Hon hjå lpte oss ått hittå bårn-
hemmet. 
Hemmå bo rjåde vi letå sponsorer. Fåcebook fånns inte då , 
så  ått få  hjå lp på  sociålå medier vår uteslutet. Jåg byggde 
en hemsidå om projektet och en blogg då r sponsorer 
kunde fo ljå vå rt årbete. Vi delåde ut flygblåd till enskildå 
personer och fo retåg.  
 
Fo re Swish fick vi ordnå ett vånligt hederligt bånkgiro 
Projekt Kenyå som mån kunde betålå in till. Vi fo rstod ått 
folk kunde tvekå  info r ått ge pengår ”bårå så då r” så  vi 
ville  ått de skulle kå nnå trygghet. Vi fick ållt ifrå n 10 kr 
och uppå t. I bo rjån gick det tro gt. Bårå resån fo r oss tre 
skulle gå  på  runt 23 000 kr -  exklusive boende. 
 
Vi fick kontåkt med en fo rså ljåre som lå t oss så ljå slipsår 
och strumpor å t honom och få  75% åv vinsten. Viå honom 
fick vi å ven kontåkt med en rotåryklubb som i slutå ndån 
sponsråde resån med 20 000kr! Vå r reså vår ett fåktum! 
En tåndlå kåre sponsråde oss med en måsså tåndborstår 
och tåndkrå m, vi såmlåde in klå der som vi fyllde vå rå  
vå skor med (egnå klå der tog  vi  i håndbågåget). Vå l på  
plåts skulle bårnhemmet ge oss listor på  våd de beho vde 
ållrå mest – sedån skulle vi tå oss runt i Nåirobi och 
håndlå så  lå ngt de insåmlåde pengårnå rå ckte! 
 

HEY KENYA! 
Det gå r inte ått beskrivå lukten nå r vi steg åv plånet ånnåt 
å n: AFRIKA! Wow! 
På  flygplåtsen mo ttes vi åv Gloriå som tog oss till vå rt  
boende fo r de kommånde 10 dågårnå – våndrårhemmet 
YMCA.  
 
Nå r vi gjort oss hemmåståddå och sorteråt klå dernå till 
bårnhemmet tog vi en tåxi till kå kståden Kångemi. Då r lå g 
Shångiliå mtoto wå Afrikå, en skolå/internåt/bårnhem 
fo r bårn i å ldrårnå 2-17. Uto ver vånlig skolutbildning så  
utbildår de bl.å. i så ng, musik, teåter och åkrobåtik. 
De håde flerå uppvisningår fo r oss nå r vi vår då r och de å r 
vå ldigt duktigå! De hår verkligen nå got fo r ållå! 
Vi fick en rundtur på  bårnhemmet åv Sålome, en åv fo re-

stå ndårnå. Sovsålårnå håde tå tt stå ende 3-vå ningsså ngår
(!) upp till tåket. Slitnå filtår, ingå kuddår och jå ttetrå ngt. 
Bårnen  vår tvungnå ått delå så ngår, då  de inte rå ckte till 
ållihop. De håde ålltså  inte plåts fo r ållå bårn som de tog 
hånd om.I en åv så ngårnå lå g en liten flickå som kommit 
tidigåre såmmå veckå. Hennes måmmå håde o vergivit 
henne på  gåtån och Shångiliå håde hittåt henne.  
 
De å ldre bårnen fick lå rå sig ått tå hånd om de yngre, men 
det fånns en osynlig hierårki och de kunde bli mycket 
hå rdå mot våråndrå, t  o m  slå ss. Jåg fick (tåck och lov) 
åldrig bevittnå det, men bårnen berå ttåde fo r mig ått de 
å ven kunde bli slågnå åv lå rårnå. 

 
Att bo i Sverige med vå rå klårå och tydligå regler och lå-
går mot så dånt och sedån kommå hit, vår en frustråtion 
som inte gick ått beskrivå. Vem skulle jåg vårå ått så gå 
”nej, så  få r ni inte go rå”? Våd skulle min ro st betydå? Hur 
vet mån sin plåts? 
 
Bårå en så  enkel såk som ått få  delå ut Måriekex till bår-
nen. De skulle få  ett kex vår – de vår lyriskå! De trå ngdes 
fråmfo r oss och strå ckte upp hå ndernå, som om de inte 
druckit våtten i flerå dågår i o knen. Det blev å nnu vå rre 
nå r de fick vetå ått de skulle få  ytterligåre ett kex vår.  
Det endå jåg kunde tå nkå på  vår orå ttvisån. Om jåg ville  
hå kex så  å t jåg tills jåg vår må tt eller tills de vår slut. Hå r 
trå ngdes de i rå dslå ått bli utån om de inte kå mpåde sig 
fråm.  
 
Mån blir vå ldigt tåcksåm fo r ”de små  såkernå” i livet efter 
en så dån reså. Vi håde ett såmtål, kvinnå-till-kvinnå, med 
en åv fo restå ndårnå om hur flickornå go r nå r de få r mens. 
Hon berå ttåde ått de drår so nder tyger till tråsor och hår 
dem oftåst helå dågen, byter och två ttår det nå r de skå 
lå ggå sig, sedån byter de igen morgonen då refter. Må ngå 
flickor stånnår hemmå frå n skolån p g å dettå. Ett påket 
med bindor koståde 7 svenskå kronor. Fo r dem å r det en 
lyxvårå. Sjå lvklårt så  ko pte vi flerå lå dor med bindor till 
bårnhemmet – men våd hå nder den dågen de tår slut? Det 
å r så  orå ttvist. 

VOLONTÄRARBETE I KENYA 
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Mitt hjå rtå fåstnåde lite extrå fo r Shångiliås yngstå flickå. 
Hon vår 3 å r och håde kommit dit bårå nå gon veckå tidi-
gåre och håde på  sig en sliten, roså prinsessklå nning. 
Gråce Wånjiru. Det vår fåntåstiskt ått se hur dennå lillå 
flickå gick frå n ått vårå tillbåkådrågen och blyg till ått 
skråttå och pråtå swåhili med mig non-stop (trots ått jåg 
bårå håde lå rt mig ett få tål fråser).  
 
En ånnån flickå, 6-å rigå Cynthiå Wånjiku Kårånjå, tog 
också  ett rejå lt grepp om mitt hjå rtå. Hon beho vde också  
vå njå sig, men nå r blygheten fo rsvånn vår hon en mycket 
sociål och glåd liten tjej!                              

  
Att umgå s med bårnen vår helt underbårt, men såmtidigt 
ledsåmt. De fo rtjå når så  mycket bå ttre! Jåg o nskåde ått jåg 
kunde få  trå ffå desså bårn vårje dåg. Kå nslornå rusåde 
o ver mig. Jåg visste inte om jåg skulle vårå ledsen o ver det 
jåg så g, (bårnens liv i fåttigdom), eller om jåg skulle vårå 
glåd o ver ått trots dennå miså r se derås enormå livs-
glå dje!  
 
Bårnen vår vå ldigt fåscineråde o ver ått jåg håde ljust 
o verhå r och få rgåt svårt underhå r. Det vår jå ttespå n-
nånde! Plus ått min hå rtyp vår så  ånnorlundå, så  jåg fick 
sittå lå ngå stunder medån (fråmfo r ållt) flickornå skulle 
lekå friso r. 
Jåg minns å ven hur jåg frå gåde nå grå åv bårnen våd de 
skulle ge mig fo r nåmn på  Swåhili om de fick bestå mmå 
våd de ville. Det blev ”Maziwa”, som betyder mjo lk. Efter 
ett tåg så  å ndråde de sig dock och håde skrivit ner 
”Malkia” på  en låpp. Det betyder drottning. 
 
Dettå vår en inblick i min fo rstå reså till Kenyå 2006. Jåg 
å tervå nde igen 2009 och 2010. Jåg ho ll då  privåtå in-
såmlingår bl å viå Fåcebook och såmlåde in klå der och 
ånnåt som jåg kunde tå med mig. Jåg lyckådes få  med mig 
runt 8000 kr vårje gå ng ått hjå lpå bårnhemmet med. 
Den kå nslån nå r mån kommer tillbåkå efter 3 å r och 
må ngå bårn kå nner igen en: ”-Måddy is båck!” 
  
Efter vårje reså  kå nde jåg mig mer trygg, men inså g också  
mer och mer ått jåg inte kån hjå lpå ållå. Som vit tjej Jåg 
må rkte jåg ått det blev en hel del fo rso k ått utnyttjå mig i 
tron ått jåg som vit tjej vår rik och nåiv. Så llskåp med 
Måry hjå lpte (Gloriå håde tyvå rr flyttåt). Pressen blev inte 
likå stor om hon vår med.  

Det kunde vårå jobbigt ått tå sig till bårnhemmet. Jåg bo r-
jåde tå lokåltråfiken, ”matatus” (en minibuss som mån 
tryckte in så  må ngå må nniskor mån kunde i), istå llet fo r 
tåxi. En reså med tåxi lå g på  runt 50-60 kr (om jåg reste 
ensåm kunde chåuffo ren fo rso kå få  ut mer pengår, i tron 
om ått jåg inte visste hur det fungeråde – då r gå llde det ått 
vårå stenhå rd och bestå mmå priset innån mån såtte sig i 
tåxin). Oftå fick mån chåuffo rens telefonnummer så  ått 
mån kunde ringå dem direkt nå stå gå ng. Mån slåpp å ven 
ått tjåbbå om priset om mån å kte med såmmå person 
gå ng på  gå ng. Att reså med bussen koståde dock bårå 2-3 
kronor, så  prisskillnåden vår rå tt stor. Det vår kul också , 
mån vår en med folket, fick se mer åv Nåirobi, folk vår 
vå nligå och ville gå rnå pråtå, vetå vårt jåg kom ifrå n och 
vårt jåg skulle å kå, det vår ju inte vårje dåg det å kte en 
mzungu med ut till slummen. ”Mzungu” betyder mer eller 
mindre ’viting’ (utån negåtiv klång). 
 
En intressånt såk med ått vårå ute och reså å r hur de enkl-
åste såker kån luktå, småkå, upplevås ånnorlundå. Jåg kån 
idåg såknå rå tternå ”ugali na mboga”, en slågs tjock måjs-
gro t med strimlåd, kryddåd vitkå l eller ”githeri”, en blånd-
ning bo nor som serverådes med ris eller ”chapati”, en typ 
åv oso tåd pånnkåkå.  
 
Fo rstå resån vår jåg rå dd fo r ållt - ållt ifrå n ått å tå måt på  
bårnhemmet till ått å kå runt i ånnåt å n tåxi. Fo rsiktighet 
vår A och O. Min åndrå och tredje reså till Kenyå så  å t jåg 
glådeligen tillsåmmåns med bårnen. Jåg reste ensåm med 
måtåtus och gick genom kå kståden Kångemi sjå lv, utån 
tånke på  ått det kunde vårå oså kert. Jåg vår ute i Nåirobi 
sjå lv, jåg visste hur mån prutåde - å ven om det kunde 
krå vå åll energi jåg håde så  lå rde jåg mig ått hå llå fåst vid 

ett pris. Nå r jåg nu i efterhånd tå nker tillbåkå på  hur lå tt-
såmt jåg så g på  ållt så  vår jåg kånske rå tt nåiv å ndå ? Eller 
så  kå nde jåg en så  stårk gemenskåp till låndet och folket 
ått det utstrå låde en så kerhet  i mig som ingen kunde 
rubbå.  
 
Oåvsett våd så  å r jåg evigt tåcksåm fo r de upplevelser jåg 
hår håft i Kenyå. Godå som då ligå – de hår gjort mig till 
den jåg å r idåg. Att hjå lpå åndrå må nniskor å r nå got fån-
tåstiskt! Att vårå på  plåts och se och kå nnå ållt – det gå r 
inte ått beskrivå med ord. Mitt å lskåde Kenyå.. 

 

Madeleine Melléus 
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Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg och torsdåg 9-16, onsdåg 9-19, fredåg 9-15. och 
so ndåg 11-14. Lo rdåg stå ngt.   
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund   Tel: 046-12 01 95                         
E-post: info@lundsfontånhus.se    
Hemsida: www.lundsfontånhus.se      FB: www.fåcebook.com/lundsfontånhus 

Lunds Fontänhus 

Och här är 
alla våra 
Fontänhus  
i Sverige: 
 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmo   
Tel: 040–12 00 13  
E-post: info@fontånhuset.se  
Hemsidå: www.fontånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Norrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingborg  
Tel: 042–24 50 60  
E-post: kontåkt@fontånhushbg.se  
Hemsidå: www.fontånhushbg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Aromåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-post: båståd@sverigesfontånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsfontånen.se  

 
Fountain House Stockholm 
Box 4051  
Beso ksådress: Go tgåtån 38  
102 61 Stockholm  
Tel: 08–714 01 60  
E-post: info@fountåinhouse.nu  
Hemsidå: www.fountåinhouse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Go teborg  
Tel: 031–12 30 01  
E-post: måil@goteborgsfontånen.se  
Hemsidå: goteborgsfontå-
nen.dinstudio.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Motålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-post: info@motålåfontånhus.se  
Hemsidå: motålåfon-
tånhus.wordpress.com 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-post: fontånhuset.tråppån@teliå.com  
Hemsidå: fontånhusettråp-
pån.wordpress.com 

         
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-post: kon-
tåkt@fålkenbergsfontånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsfontånhus.se 
 
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Stro mgåtån 3  
611 34 Nyko ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-post: fontånhuset@gåståbud.com  
Hemsidå: www.fontån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjo bergs vå g 6  
128 85 Sko ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-post: info@fhskondål.se   
Hemsidå: www.fhskondål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebro  
Tel: 019–32 05 20  
E-post: info@orebrofontånhus.se  
Hemsidå: www.orebrofontånhus.se 

Lunds Fontänhus styrelse 
Bengt Axfors      Kårin Hågård      Arne Bojesson (ordf.)      Kerstin Hedelin         

Bjo rn Anders Lårsson 
Kåjså Rosenblåd     Gert Birgersby     
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SPONSORER 

Malms Legat 

Stiftelsen De lekande barnens fond 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls stiftelse 
Rotary 
Finsam 

Emmaus Lund 

Carl Jönsson understödsstiftelse 

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 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fo retåg kån sto djå    

Fontå nhusets verksåmhet genom  

ått bli sto dmedlem i Fontå nhusets 

vå nner. Då  få r du/fo retåget vårje 

nummer åv vå r medlemstidning, 

Fontänbladet, som ges ut med 6-10 

nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 

”Fontänhusets vänner i Lund” 

samt ditt/företagets namn och 

adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersoner 200 kr/å r  

Fo retåg 1 000 kr/å r   

Bånkgiro: 492-3801 

Plusgiro: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

KONSTNÄR BAKSIDAN: JENNIE 
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