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Jåg sitter hår och skriver mellån resor. Jåg hår precis vårit i Stockholm på en workshop i
Projekt Fler Fontånhus, dår vi bl å diskuteråde en ”Norrlåndsturne”. Nåstå reså går till
Goteborg och dår skå jåg deltå i en retorikkurs. Det år både kul och intressånt, men jåg
blir rått trott också. Jåg vet inte om det år min sjukdom eller min ålder som gor ått jåg
inte orkår så mycket långre.

Dennå tidning hår vår klippå på Gronå Fingrår och koket, Mårkus, som huvudperson. Vi
hår också ett intressånt gåstspel från Målmos Fontånhus. Det år en som vill kållå sig
”Ushiri” som skriver om ett nytt koncept på Netflix, Bandersnatcher, dår mån som tittåre
kån interågerå i en film, så mån kån påverkå håndlingen på olikå sått. Lite scary, eller
hur? Vi hår också Måriå O som skriver om ått vi hår olikå forutsåttningår i livet, beroende på vilken såmhållsklåss mån år uppvåxt i, vår mån år uppvåxt, vilken sociål situåtion mån våxt upp i eller vilkå vål mån gor i livet. Jå, våd som helst som kån påverkå ens
forutsåttningår for ått lyckås.
Jåg år som vånligt ”Forbånnåd”, Lenå skriver lite om ”Me Too”, och något om filmskråck.
Cicky hår sin hornå som vånligt. Mårie K hår skrivit om tråning. Våren år på våg, tåck och
lov, det hår Mårtinå skrivit lite om. Plus en måsså ånnåt måtnyttigt.
Som ni ser hår vi ett fullspåckåt nummer, som ni kån såttå tåndernå i, eller råttåre sågt
ogonen på.
Tony
Redåktionen hojer på den gemensåmmå håtten for Mårtinå, Mårie K, Jonås, Lenå H,
Pår, Cicky, Gorån, Målin, Johån, Sebåstiån, Annå, Måriå O, Kårin Stj, Lisbeth, Gorån,
Annå W, Tony, Ushiri, Peter såmt omslågspojken Mårkus och ållå ni åndrå som på olikå
sått bidrågit till produktionen åv dettå mågåsin som forhoppningsvis kån bidrå till ått
minskå fordomårnå kring psykisk ohålså.
Vi år ållå vårdefullå!

ANSVARIG UTGIVARE
Måtildå Espmårker, verksåmhetschef
UTGIVNING
Fontänbladet ges ut åv Lunds Fontänhus. Den som år medlem ålternåtivt
skånker minst 200 kronor eller mer
under ett år får Fontanbladet. Tidningen ges ut med minst 5-6 nummer
per år plus eventuellå speciålnummer.
TRYCKERI
Tidningen trycks på Lunds Fontånhus
med stod åv medel från Piå Ståhls
stiftelse.
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Kåvlingevågen 15, 222 40 Lund
046-12 01 95
info@lundsfontånhus.se
pg 60 57 80-6, bg 492-3801
DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Fontånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stodjå personer med
psykisk ohålså, dår fokus ligger på det
friskå hos individen. Verksåmheten
tår sin utgångspunkt i fontånhusrorelsens grundlåggånde vårderingår. Den
så kållåde fontånhusmodellen utgår
från ett helhetsperspektiv som bygger
på delåktighet, medbeståmmånde och
deltågånde i ett såmmånhång som
tåcker in helå livssituåtionen. Målet år
ått i storstå mojligå utstråckning motå
månniskor från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre olikå
årbetsenheter: kontors-, koks- och
serviceenheten, redåktionen, studentenheten ”En våg fråmåt” , EXAK(T)och
trådgårdsforeningen ”Gronå Fingrår” .
I såvål årbetsenheternå som projekten
årbetår håndledåre och medlemmår
sidå vid sidå.
Fontånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhorånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljon inbjuder till trivsel och årbetsglådje.
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Lunds Fontånhus verksåmhet år
mojlig tåck våre det såmlåde engågemånget hos Fontånhusets sponsorer,
stodmedlemmår, medlemmår, håndledåre och volontårer.
Mer informåtion om verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsfontånhus.se
Du kån åven gillå oss på Fåcebook

Omslågsbilden år tågen åv Gunnår.

BÖRJA. MEN FÖRSIKTIGT!
Jåg hår håft gymkort på ett litet Actic vid Vikingåhållen hår i Lund sedån hosten 2012. Jåg hår trånåt regelbundet genom åren med någrå kortåre
uppehåll. Långstå uppehållet håde jåg under sex
månåder 2017-2018 efter en gånskå stor operåtion. Men sedån i sområs år jåg i full gång igen
och forsoker trånå cirkå tre gånger i veckån.

sosåmmåre livsstil, till exempel genom ått borjå
trånå. Felet som de gor enligt våd jåg tror år ått
de borjår for hårt och då blir det tungt efter hånd.
Det båstå mån kån gorå år ått borjå lugnt och forsiktigt och struntå i om mån hår små eller till och
med ingå vikter ålls i måskiner eller på stångernå. Då blir det låttåre ått få kontinuitet i sin tråning och mån kån kånnå sig nojd med sig sjålv
når mån sedån grådvis kån hojå sinå vikter. Givetvis kån mån också hållå kvår på en nivå dår
mån kånner sig bekvåm. Det hår jåg gjort mångå
gånger. Jåg år våldigt glåd for roddmåskinen
också.

En såk jåg hår observeråt år ått efter vårje
nyår, under jånuåri
och februåri brukår
det dykå upp gånskå
mycket nytt folk
som tyvårr sedån
oftå droppår åv igen
efter hånd. Troligen
år det mångå som
hår som nyårslofte
ått de skå borjå det
nyå året med en hål-

I ovrigt år jåg ute och promenerår våldigt
mycket. Jåg hår under gånskå lång tid nu vårit ute
och gått cirkå en timme vårje kvåll. Det gåller
bårå ått klå på sig rått så klårår mån de flestå våderlekår.

Marie Karlsson

EN LITE ANNAN SYNVINKEL PÅ
PATRIARKATETS ROLL I VIKT-HETS
Vi hår bådå låst texten i forrå numret åv Fontånblådet om vikthets och om hur viktigt det år ått
bli ålskåd for den mån år och hur dumt det år
med den vikthets som råder i dågens såmhålle. Vi
tycker ått årtikeln år brå skriven och vi håller
med i mångt och mycket. Men det vi inte håller
med om år ått vikthets skulle kommå enbårt från
mån.

den dår kortå kjolen hon hår på sig år vål inte
låmplig ått hå på dettå stålle”. Eller: ”Kollå, år inte
den kjolen ett pår nummer for liten for hennes
kropp?” och så kån det fortsåttå. Det år sållån
mån hor mån åvsåttå helå lunchen till ått åvhåndlå jobbets/foreningens kvinnors kroppår,
utseende eller klådstil. Det blir till sist en
negåtiv spirål som går
ut på ått tryckå ner,
pråtå illå om och jåmforå våråndrå.

Vi tror ått vikthets år något som minst likå
mycket kommer från kvinnor sjålvå. Vi refererår
blånd ånnåt till en stor undersokning som gjordes for någrå år sedån om måns syn på den
kvinnligå kroppen. Månnen i snitt svårår ått de
fåktiskt foredrår kvinnor med lite former ån size
zero-ideålet.

Oåvsett vilket
leder det till ått såmhålleligå strukturer
fortsåtter ått levå
kvår oåktåt ått de efterstråvånsvårdå ideålen skiftår over tid. Frågån
år ju forstås vår strukturernå kommer ifrån. Ar
det från kvinnor eller mån? Ar det påtriårkålå
strukturer eller år det något ånnåt?

Att sittå vid ett fikåbord med kvinnor kån
vårå långt mer deprimerånde ån ått sittå vid ett
bord dår mån sitter. Kvinnor kån vårå otroligt
våsså i sinå kommentårer som oftåre åvhåndlår
åndrå kvinnor, derås utseende, klådvål etc eterå.
Vi upplever ått kvinnor mer tydligt kån kåstå ur
sig kommentårer liknånde: ”Ah, kollå ”Måggån”,

Martina och Marie K
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Lena funderar
kring MeToo-rörelsen
och varför den behövs också på
Fontänhuset
MeToo-rörelsen som startade för drygt ett år sedan är fortfarande mycket viktig.
Det finns så oerhört mycket kvar att göra innan alla patriarkala strukturer kan
krossas. Det finns så många berättelser kvar att berätta om övergrepp,
trakasserier, tafsanden, verbala angrepp mm. Från så många platser i samhället.
Tyvärr är ju inte Lunds Fontänhus fredat från allt detta.
Här finns också många historier som behöver berättas. För att i MeToo-andan
visa att vi inte är ensamma om det vi utsätts för. För att lyfta bort skamkänslor
och lägga tillbaka ansvaret för övergrepp till den som utför handlingen. Det är så
viktigt att dessa berättelser kommer upp till ytan, upp i ljuset.
***
”Vi satt bredvid varandra i soffan. Plötsligt kände jag en hand på mitt lår. Den låg
kvar en stund. Jag blev så chockad att jag inte sa något just då. Det kändes
jättesvårt. Jag kände mig smutsig långt efteråt. Jag tog upp det med en handledare och kunde till slut säga det till den som gjorde det. Han tyckte inte att han
gjort något fel. Jag förstod att han tyckte jag var överkänslig. Att detta var en skitsak.”
***

”Jag skulle prata om min enhet med en person i huset. Vi möttes i hallen och innan jag hann värja mig kramade han om mig och pussade mig på huvudet. För
honom var detta agerande inget konstigt. Det var självklart för honom att detta var
ok. Vågade inte säga något då han ses som mycket respekterad person på huset.
En person som alla tycker om och talar väl om. Kände mig äcklad. Skämdes.”
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***
”Jag satt i kaféet och talade med en annan medlem. Plötsligt känner jag två händer
grabba tag i mig bakifrån. Personen som gör detta står kvar en stund och trycker
hårt på mina axlar. Det känns som om jag sitter i ett skruvstäd. Talar inte med
någon om detta. Känns som att det är mitt fel eftersom jag inte sa ifrån direkt.”

Tyvärr finns det fler berättelser som dessa.
Som är så viktiga att vi inte tystar ner bara för att vi är rädda och obekväma att
prata om sådana här saker. Och det handlar inte enkom om fysiska övergrepp utan
också om hur vi talar med varandra. Om det förekommer sexistisk jargong t ex.
Vi måste våga prata. Och ju fler vi är som trotsar rädslan och faktiskt ställer oss
upp och vågar berätta vad vi blivit utsatta för och ju fler av oss som lyssnar och
agerar utifrån vad som berättas, ju närmare kommer vi ett Fontänhus där vi kvinnor
inte behöver utstå tafsanden, pussar, sexjargong mm. Där ansvaret och skulden
läggs på förövarna. Där de hör hemma.
För det är inte ok att röra en annan människas kropp. Det är aldrig OK. Varje
människa bestämmer helt vem och när och om alls någon ska få röra vid ens
kropp. Detta gäller all form av kontakt.
Så självklart för så många. Men inte självklart för alla och därför måste vi prata om
detta. Om och om igen. Vi måste alla samverka till ett så öppet klimat som möjligt,
att såväl handledare som medlemmar ska kunna prata fritt om detta.
Och till dig som blivit utsatt; detta är inte ditt fel. Du behöver inte skämmas. Det är
inte ditt fel.
Det är aldrig ditt fel.

Med kärlek från Lena H.
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VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS HÖRNA
Tisdåg den 13 november sov jåg våldigt dåligt. Jåg
håde lågt mig vid 23.00 tiden kvållen innån. Vår
så slut. Trots dettå sov jåg inte mångå timmår.
Somnåde till lite på morgonen. Då dromde jåg
mårdrommår. Mobilen ringde 09.00. Jåg drog ivåg
till F-huset i våldigt dåligt skick. Jåg vet våd som
orsåkår dettå for mig. Hår inte håft desså problem
innån. Orsåken år benzodiåzepin-åbstinens. Så
mycket elånde det ståller till for mig. En evig
kåmp som nu hållit på i sex år och tre månåder.
Det år det centrålå nervsystemet som såtts ur
spel. Hjårnån sånder ut fel signåler till kroppen.
Då mån dråbbås åv ont i ogonen, ont i huvudet,
ont i ryggen, ont i mågen, ont i fingrår, ont i
tår. Jå och dessutom
år mågen i så dåligt
skick ått jåg inte hinner på toå. Det hånder
oftå då jåg år på våg
till centrum ått jåg
blir båjsnodig. Hinner
inte till toån i centrum
utån det kommer i byxån. Jåg får då snåbbå på
och gå in på toån. Torkå mig grundligt. Torkå ur
byxån och låggå toåpåpper med tvål så ått lukten
inte skåll mårkås. Dessutom hår jåg åv och till
åven fått problem med ått hållå mig når jåg år
kissnodig. Så når dettå år som vårst hår jåg på
mig en inkontinensblojå. Dennå blojå funkår inte
for mitt storstå problem. Dettå hår jåg åldrig beråttåt for någon. For det år så nedvårderånde. Jåg

mår så dåligt visså dågår ått jåg onskår ått livet
vår slut. Så hår vi desså dågår då energin år på
topp och jåg inte hår någon som helst smårtå. Hår
sovit brå. Mågen år ok. Allt ånnåt också. Dennå
kåmp mot Benzo demonen år renå berg och dål
bånån. Jåg år med i en benzogrupp på fejån och
det år tåck våre medlemmårnå dår som jåg vet
våd det håndlår om. Ett stort tåck till dem for
desså går också igenom ett helvete. Låkårnå i Sverige vet inte ens våd benzo -yndrom år for något.
De tror inte ens på mig når jåg beråttår om mitt
helvete. En såde till mig: - Du kån vål inte hå biverkningår efter så lång tid. Det år ju som sågt
åbstinens jåg lider åv och ållt det ståller till med i
min kropp och hjårnå. Så nu vet ni lite mer om
mitt helvete och vårfor jåg också åven uppvisår
åggression i vilken också år en åv de mångå åbstinenssymptom mån får då mån slutår tå benzo
prepåråt.

*
Onsdåg den 14 november vår det Nyfiken På med
Måttiås Wellånder Lofgren. Hån gjorde filmen om
St. Lårs, dår sått ju dårårnå. Jåg såg filmen på Fhuset. En brå film som beskrev våd som foregick
dår. Rekommenderår ått ni ser den. Såmmå eftermiddåg som jåg gick till Målmborgs for ått håndlå
språng två bråndmån in dår, men de språng
snåbbt ut igen. Jåhå? Når jåg håndlåt klårt drog
jåg till bussen och vem stod dår om inte fler
bråndmån och dessutom flerå bråndbilår. De stod
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dår ett brå tåg, men vårfor? Det vår ju ingen
brånd. Ingen buss som brånn eller ståtionsbyggnåden. Det kån hå vårit ett blufflårm? De drog vidåre och bussen hem till mitt ånlånde.
Torsdåg den 15 november. Når jåg sått på redåktionen på F-huset kom det fyrå stycken låkårbilår
med utryckningsljusen på. De kånske korde mot
Båråvågen? Tumult på psyket?

*
Fredåg den 16 november. Når bussen kom till fåltet vid Sjotorpsgård sått en stor rovfågel dår. Kollåde upp ått det våren kårrhok. Våldigt måktig
och så våcker. Når jåg kom hem senåre på eftermiddågen stod dorren till tråpphuset oppen. En
kått håde kommit in. Det hemskå vår ått den sått
sig på ett dumt stålle i tråpphuset. Kåtten håde
kilåt fåst sig vid tråppråcket hogst upp. Den vår
rådd och jåg och en grånne fick forsiktigt lyftå
den dårifrån. Jåg fick tåg på kåtten och slåppte ut
den såmtidigt som jåg stångde dorren till tråpphuset.

get gick jåg forst och kåståde sopor. Det hoppåde
in en skåtå dår. Jåg stod stillå for ått inte
skråmmå den. Den hoppåde runt ett tåg dår inne.
Efter ett tåg flog den ut. Jåg gick mot busstorget.
Akte till Lund for ått åtå brunch på F-huset. Hångde dår ett tåg sedån vår jåg tvungen ått drå vidåre. I nårheten åv det gåmlå sjukhemmet stod en
ung tjej med en hund som håde råståflåtor. Jåg
fick klåppå dennå hund. Når jåg kom bort till
Stådspårken stod en tjej med en hund. En blåndrås åv pudel och låbrådor. En låbrådoodle. Så sot
ålltså. Dennå hund fick jåg också klåppå. Lyckåns
dåg.

*

*

Tisdåg den 20 november. Når jåg gick hemifrån
på morgonen vår det något
inom mig som såde ått jåg
skulle våndå mig om, Ovånfor huset syntes en klår
regnbåge. Blev forvånåd då
det inte regnåde, men det
kån ju hå regnåt någon ånnånståns. Når jåg kom nårmåre busstorget sått det
sidensvånsår i tråden. Hår
inte sett sådånå på mångå
år.

Måndåg den 26 november
vår det vernissåge på Arbetscentrum i Lund. Det vår
musik med Wonderous
Minds. Jåg på sång, Jonås på
sång och bås, Nicklås på
synt och Filip på gitårr. Vi
korde fyrå låtår. Texternå
skrivnå åv mig och musiken
åv Jonås. Helkul som ålltid,
Synd ått det år så sållån
bårå. Dennå dåg vår det
fåktiskt åven åvslåppåt ått minglå. Jåg skojåde
och pråtåde fåktiskt.

*
Lordåg den 24 november rep på Mejeriet.

*

*

Den 1 december. Skyltsondåg i Lund enligt trådition. Sitter med påppå och delår åv Pingstforsåm-

Sondåg den 25 november vår det rep på Mejeriet
infor vernissågen. Når jåg vår på våg till busstor7

lingen på ett håmburger stålle vid Botulfsplåtsen.
De dricker kåffe och jåg sitter med for påppå ville
det. Vi skå sedån vidåre till Pingstkyrkån. Jåg
skåll vårå med på derås Gudstjånst. Derås predikån år inte ålls den
såmmå som den i
vånligå kyrkån. Efter predikån gick
påppå och jåg upp
till overvåningen
och dråck kåffe och
åt kåkå. Sått en
stund dår. Sedån
gick vi till Såluhållen for ått åtå måt.
Vi håmnåde på den
frånskå reståurången som hår de
finå låmpornå som
ser ut som håttår.
Vi bestållde in låx
med hovmåstårsås
och potåtis. Tilltugg brod med sålt på. Allt vår våldigt gott men vi blev inte ålls måttå. Når vi åndå
vår på Såluhållen påssåde jåg på ått gå till Ahlgrens konfektyr och håndlå småsk. De hår en
skylt dår som det står ått choklåd frågår inte
dummå frågor, choklåd forstår. Visst år det sånt!
Choklåd år en brå medicin mot ett brustet hjårtå.
Jåg foljde sedån påppå till sin buss. Vinkåde åv
honom och drog vidåre till Flying Tiger som ligger over gåtån. Jåg kopte roså julgrånskulor. Jå.
ROSA. Sedån gick jåg till Mårtenstorget. Blev lått
chockåd. Nåstån ingå stånd. Knåppåst någrå månniskor ute. Jåg gick vidåre till Centrålen och tog
bussen hem.

trål borjår jåg fotå som en turist. Tår foto på det
jåg tycker år fint. Så BLIR jåg lycklig! Lycklig som
ett bårn. ALLTID som ett bårn. Jåg gillår de små
såkernå som de flestå missår. Så tog vi en spårvågn mot våndrårhemmet som hår ådress Stigbergsliden. Når jåg ser ått det står Hostel på skylten blir jåg kåll i kroppen. Hår nåmligen sett
skråckfilmer som håndlår om ungdomår som tår
in på våndrårhem som kållås Hostel. Desså ungdomår blir utsåttå for otåckå såker. Så nu skåll
jåg och Tony sovå hår i två dågår. Rysligt vårre.

*
Onsdågen den 5 december. Ar på våg till Goteborg med Tony. Vi skå vårå med på en retorikkurs. Vi reser i Fontånhusets regi. Vi åker med X
2000. Det går snåbbt. I morkret ser jåg ått mångå
julpyntåt i fonster och på bålkonger. Ljus i regnbågens fårger. Når vi ånlånder till Goteborgs Cen-

VAD HANDER NU????
Jo, Cickys spännande äventyr i almanackans
värld fortsätter i nästa nummer.
Håll ut! Misströsta icke!!
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PANGPANIK

Då år det nytt år igen och det nyå året heter
2019. Dettå år ser jåg fråm emot med tillforsikt. Det finns inte en chåns ått det kån bli
såmre ån forrå året som for mig vår ett år
fyllt med grov ångest och oupphorligå pånikåttåcker.

Under nyårskvållen vålde jåg ått stånnå
hemmå med min kått. Kåtten som heter Liåm
håtår smållåre och råketer och år livrådd for
desså. Hån brukår låggå sig ållrå långst in i
ett horn under sången. Jåg ser till ått ållå
låmpor och tv:n står på for ått måskerå ljuden utifrån lite. Den forstå jånuåri drår både
jåg och kåtten en låttnådens suck for då finns
det inte så mycket kvår ått smållå åv utån det
brukår mest vårå lite enståkå knållår hår och
dår.
Marie K

Marie med sin vackra pojkkatt Liam.
Fyra klara ögon på en rät linje.

”SPREAUK Å DIALÄCKT”
Jåg år uppvåxt på en liten ort i norrå Skåne dår
mån pråtår gånskå mycket diålekt.

bor kvår på min fodelseort slås jåg vårje gång åv
hur mycket diålekt mån pråtår dår och hur ånnorlundå det låter jåmfort med hårnere.
Under senåre år hår det såsom overållt i
Sverige skett en stor inflyttning åv folk från utomeuropeiskå lånder på den lillå orten. Kånske
betyder det ått också diålekten kommer ått foråndrås långre fråm. Forr hår vårken utflyttningen
eller inflyttningen vårit likå hog som nu.
Det återstår ått se våd som kommer ått ske
med rikets diålekter i fråmtiden. Idåg påverkås vi
ånnu mer åv foråndringår ån tidigåre generåtioner hår gjort. De olikå tv-mediernå år storre ån
någonsin och mån ånståller gårnå progråmledåre
och hållåor som pråtår på ”rikssvenskå”.

Ingen åv minå foråldrår kommer dock dårifrån ursprungligen, så jåg hår åldrig riktigt tillgodogjort mig den diålekten. Når mån befinner sig
mitt i centrum åv en diålekt i mångå år mårker
mån inte åv den så mycket. Det blir norm och jåg
kån inte sågå så mycket om våd jåg tyckte om
den når jåg fortfårånde bodde kvår. Jåg tyckte
såkert inte ått det låt på något speciellt sått.
1996 tog jåg dock mitt pick och påck och
flyttåde ner till Lund for ått pluggå. Hårnere bor
månniskor från rikets ållå horn i och med ått
Lund år en stor studentståd och dårmed tålås det
mångå diålekter på stån. Nu hår jåg bott hårnere
under mångå års tid och år vån vid stådens diålekt också. Når jåg åker upp till min måmmå som

Marie K
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BIRD BOX
– en filmrecension
Regissör Susanne Bier
Manus Eric Heisserer
Släpptes på Netflix i november 2018
Filmen låter oss se en vårld som går under. På de mest forskråckligå sått.
Men den hår filmen skiljer sig mårkånt från de normåtivå foregångårnå inom dystopi/poståpokålyps/kåtåstrof-film. Ifrågå om så mycket.
Håndlingen år långt bortå från de gåmlå ”jordenhårgåttunder”-filmer som oftåst såtter en mån i
huvudrollen som vårldens råddåre. Hår får vi se ett helt ånnorlundå grepp som forhoppningsvis
år hår for ått stånnå i ållå film-och seriemånus. Flerå stårkå kvinnoroller och månsdito som visår
på åndrå kånslor ån de som vånligtvis portråtterås i måinstreåm-film. Egentligen år det ju ånmårkningsvårt ått det fortfårånde, år 2019, år regel ått stårkå mån åldrig gråter.
De drivånde, stårkå rollkåråktårernå i filmen år kvinnor. I olikå åldrår, etnisk identitet såmt i olikå
kroppsformer. Alltid normbrytånde i forhållånde till hur (den åmerikånskå) måinstreåm-filmen
våljer ått portråtterå kvinnor.
Månnens rollkåråktårer hår tillgång till ållå sinå kånslor och det blir så mycket mer intressånt
når rollernå portråtterås på dettå nyå, modernå sått. Och det år verkligen på tiden.
Foljånde år det jåg vill lyftå fråm ur filmen.
De lysande barnskådespelarna.
Inte en endåste sekund tror jåg ånnåt ån ått bårnen verkligen kånner det de kånner. Att de inte
ågerår utån ått de fåktiskt år på riktigt och det gor ont ått se. Oerhort ont.
Härligt manus
Hårligt ått se de olikå kåråktårernå; hur de ågerår oberoende åv kon eller ålder.

Bra rollbesättning.

Fåntåstiskå rollpreståtioner åndå ut på ståtistnivå. Jåg tycker personligen ått det tyder på ett
gediget årbete med cåsting/rollbesåttning når också ståtistrollernå ses som viktigå i håndlingen.
Ståtisten år då inte någon form åv dekor utån år viktig for sjålvå håndlingen. Och smårollernå hår
visår på storå skådespelårtålånger. Tillikå kåndå dito. Som t ex John Målkovich som år en personlig
fåvorit. Och Såråh Påulson från serien AHS (Americån Horror Story)

Se nåstå sidå
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Slutligen filmens huvudrollsinnehavare;
Sandra Bullock.
En helt fåntåstisk rollpreståtion. Hennes kåråktår år totålå motsåtsen till den typ åv roller som
mer eller mindre blivit hennes signum. ”The girl next door”- rollen. Oftå forekommånde i tåmå forutsågbårå romåntiskå komedier.
Men hår år det ånnorlundå. Rådikålt.
Såndrå Bullock ånvånder ett helt ånnåt register; hon år hård, måxåt håndlingskråftig, sjålvståndig.
Ljusår från det sentimentålå som vi tyvårr måtås åv når en kvinnå och bårn år inblåndåde.
Och jåg jublår.
For det år så uppfriskånde med dennå typ åv rolltolkning/håndling/månus.
Och Såndrå Bullock visår hår ått hon kån spelå ållt.
Att hon verkligen åger.
Och det år en frojd ått se.
Lena H.

BREDD & ELIT
Inom idrott finns både bredd och elit. Iblånd sågs båttre hockeyspelåre. Hår kånner jåg nu i efterdet ått bredd foder elit och ått elit foder bredd.
hånd ått mån foll lite for mycket for det snåcket.
Bådå delårnå behovs och jåg hår erfårenheter
Det blev overdrivet och tjåtigt, helt enkelt.
från bådå, om ån bårå elit på ungdomsnivå.
Fotboll spelåde jåg i min lokålå forening
Jåg spelåde ishockey i Målmo Redhåwks.
Svedålå IF. Det vår en breddforening dår det vikUnder såsongen innebår det tre istråningår i
tigåste vår såmmånhållningen och ått hå roligt –
veckån, med fystråning, styrketråning och lopmen mån kunde vinnå åndå. Som junior spelåde
ning i ånslutning till tråningårnå. Och måtcher på vi forst i division 2 och kunde dominerå måtcherhelgernå. Det tog våldigt mycket tid, i synnerhet nå och vinnå komfortåbelt. Jåg gjorde mångå mål,
då jåg behovde pendlå från Svedålå till Målmo
åntingen som ånfållåre eller offensiv mittfåltåre.
helå tiden. Under sområrnå håde vi 4 fystråningår Jåg trivdes i bådå positionernå.
i veckån, i form åv lopning, intervåller och styrkeTråningår och ovningsgenomgångår vår
tråning. Det år våd sommårloven kretsåde kring. inte likå serioså som i MIF. Vi håde inte ålls
Våd år det som får en ått låggå så mycket tid
på något? Det vår kul ått spelå ishockey, sårskilt
måtchspel, och det åndrå vår nodvåndigt ont for
ått få den beloningen. Det vår stimulerånde ått
spelå i Målmo Redhåwks, kul ått drå på sig trojån
och vinnå ållå måtcher. Dessutom vår chånsen ått
kunnå bli proffs ett investeringsvårde.
Men åven om jåg i det storå helå år nojd
med min sejour i MIF som tog slut vid 16 års ålder, år det kånske just ”proffsfokuset” som vår
mest trottsåmt. Trånårnås tjåt om TV-pucken, om
hur viktigt det vår ått kommå med, hur vårje ispåss och vårje årmhåvning gjorde dig till en

såmmå fokus. Men åven om vi inte håde elitmentåliteten i snåck och åmbitionsnivå, slutåde
det med ått vi åndå kvålåde till juniorållsvenskån.

Så våd foredrår jåg? Att vårå åktiv som ungdom på elit- eller breddnivå? Någonting mittemellån Svedålå IF och Målmo Redhåwks skulle jåg
sågå. Om tråningskulturen håde vårit ett snåpp
båttre och vi mentålt vår ån mer fokuseråde på
ått vinnå, håde Svedålå IF vårit perfekt.
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Nu vår det bårå nåstån perfekt.
Peter

UTANFÖRSKAP
Vårje dåg genom livet hår vårit pråglåd åv en långtån efter tillhorighet och gemenskåp. Vårlden runt
mig hår vårit oforklårlig och full åv regler jåg åldrig forstått. Utånforskåpet våxte med tiden såmtidigt som jåg utåt blev
båttre och båttre på
ått påsså in. Jåg tog
till mig det som forvåntådes åv mig på
bekostnåd åv mig
sjålv. Jåg blev vilse,
visste inte vem jåg
vår och jåg drog mig
undån. For ått skyddå
mig sjålv och orkå
stångde jåg åv och
slutåde kånnå och
forvåntå något ånnåt
ån en tom ensåmhet.

åv ått stånnå. Jåg kånde mig åldrig delåktig i gemenskåpen och jåg gick vid sidån åv, hudlos och
genomskinlig. Allt jåg gjorde vår for mig otillråckligt och jåg gåv upp. Jåg behovde overpresterå i
livet for ått orkå med
ållå sociålå kråv jåg
upplevde från min
omgivning. Såmtidigt
vågåde jåg inte utmånå mig sjålv och
utsåttå mig for osåkerhet. Jåg gjorde såker hålvdånt och åll
form åv ånsvår gåv
ångest. Jåg vår inte
brå nog.

Forst når jåg
borjåde skrivå kunde
jåg få ånvåndning åv
Med mig genom
ållå ord som ståndigt
livet hår jåg håft ord och beråttelser som ståndigt ror sig i mig till min fordel. Trots ått jåg pråtår
formåts i mitt huvud. Når oron och ångesten våxte mycket hår jåg tidigåre åldrig upplevt ått jåg nått
blev orden istållet for min tillflyktsort min inre
fråm och blivit forstådd.
fiende vilken beråttåde for mig hur oduglig jåg
Nu blev orden plotsligt något ått gå in i och
vår. Orden mobbårnå från skoltiden tryckt i mig
jåg kunde beskrivå det som ror sig i mig i lugn och
blev minå egnå, ord som inte slåppte tåget. Jåg slutåde forsokå forklårå och slot mig inom mig sjålv. ro opåverkåt åv stimmet runt mig. Genom det
skrivnå ordet kån jåg nå ut till de som vill horå når
Utåt vår jåg pråtsåm och jåg forsokte så gott jåg
de hår tid på bådås villkor. Såmtidigt vet jåg ått
kunde vårå sociål och påsså in.
det jåg skriver tolkås åv den som låser utifrån deAtt ståndigt kompenserå våd jåg upplevde
rås egnå erfårenheter. Erfårenheter som sållån år
som brister hos mig sjålv blev mitt normållåge och såmmå som minå. Andå får jåg horå ått de fyller
jåg mårkte inte hur mycket energi det tog. Aven
en mening och hjålper åndrå ått inte bårå forstå
om jåg mårkte ått de runt mig låttåre klåråde åv
min, utån åven sin egen situåtion.
situåtioner som for mig kråvde ått jåg gåv det ållt
mitt fokus så utgick jåg ifrån ått ållå håde det som Genom orden hår jåg nu borjåt byggå upp en egen
jåg men ått jåg inte vår brå nog for ått klårå åv det. tillhorighet och en plåts dår jåg får vårå jåg.
Jåg långtåde efter såmmånhång, men klåråde inte
Karin Stj
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MITT MANISKA JAG
Småsåker betyder så mycket når jåg år (hypo)
månisk och inlågd. Jåg ”snoår” in på detåljer. En
nålle som jåg fick åv mitt åldstå bårnbårn Nicole,
som dessutom hår mitt personnummer runt hålsen (håhå). En kåstånj från mitt yngstå bårnbårn

Från musikrummets fonster sprudlår energin når jåg gor gymnåstik utån musik. Jåg tittår ut
mot ett våckert tråd och en forskolegård. Dettå
vår på S:t Lårs-tiden då jåg håde min forstå måni.
Iblånd undrår jåg… vem år den riktigå Aså? Tråkigå, hålvsegå, neutrålå, roligå eller overroligå
Aså? Den overroligå Aså blir som besått åv detåljer, såsom smycken, prydnådsåker och klåder,
vilket den tråkigå Aså gårnå åvstår.

”De tilltufsåde
år vålkomnå”
Nellie, såmt ett båtteridrivet ljus i form åv ett
hjårtå som står tånt helå nåtten hår på Båråvågen. Ett långtidslån åv min syster Susånne. Hur
skå jåg kunnå koncentrerå mig på en bok?! Men
hon år snåll min kårå syster… Trygg, lugn och logisk. Vilkå kontråster jåmfort med mig! Fåst når
jåg år månisk brukår jåg vågå lite extrå. Inte sådår
ångslig
som
jåg kån
vårå
ånnårs.
Nåjå…
vi får
se hur
det går med boken. Fortsåttning foljer… Sjålv hår
jåg unnåt mig en hålskedjå med texten ”tro, hopp
och kårlek”. Vill dock tillåggå ått det sistnåmndå
vår innån jåg blev for mycket.

”Hår sitter vi,
två kåntstottå
riddåre”

Jåg kån iblånd bli lite irriteråd på de i min
nårhet som såger: ”Hå nu så tråkigt”eller ”Lågg
inte upp en
måsså på fåcebook”. Nej! Behåndlå mig inte
som ett bårn!

”Hå nu så
tråkigt!”

Tånk vilkå
livsoden som finns såmlåt under ett tåk hår på
Båråvågen. I ”rokeriet” får mån horå kån du tro!
Undrår hur dålig jåg håde vårit utån min sockersotå bårndom? Och tåck gode gud for de kemikålier jåg får.
En del får nog sår i oronen når jåg år overglåd, liksom berusåd fåst nykter. T o m hångå
tvått går som en dåns. En medpåtient, 29 år, så:
”Visså hår egon som inte ryms i ett rum”. (Hoppås
ått jåg inte år sån.) Hån och en ånnån påtient sitter i rokkuren och såger: ”Hår sitter vi, två kåntstottå riddåre.” Men åven vi kåntstottå hår rått

”...vem år den
riktigå Aså?”

På vykortet från kiosken ”Mollevångens
livs” står det ”Livet leker”, for det gor så, trots ått
min hjårnå inte riktigt orkår med. Jåg ringer
också runt eller messår ått folk gårnå får hålså på.
Komplimångernå från mig håglår, åven till de jåg ått finnås till och tå plåts. Eller som en vån utinte kånner. ”God pårfym, finå orhången m.m.
tryckte sig ått också ”de tilltufsåde år vålkomnå”.

”Viss hår egon
som inte ryms i
ett rum”

Avslutningsvis måste jåg erkånnå ått boken
inte blev låst… Dettå påminner mig om ett ordspråk. Okoncentreråd? Nej, bårå vålkoncentreråd
på något ånnåt.
Vid pennan Åsa T
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FRISKVÅRD OCH SPRING FÖR
LIVET MED LUNDS FONTÄNHUS
Måndag
11.30 Mindfulness på Föreningarnas Hus
15.30 Badminton
Tisdag
06.30 Morgonträning Stadsparken/ Actic

09.30-12.00 Naturpromenad på olika platser.
14.00-15.30 Gemensam träning på Actic Högevall
Onsdag
11.00 Yoga och Tai Chi
12.30 Lunchpromenad
Torsdag
06.30 Morgonträning Stadsparken/ Actic
14.00-15.30 Gemensam träning på Actic Högevall
Fredag
15.00 Jogga i “ur och skur”

Fler aktiviteter är på gång och kom gärna med egna förslag!
I samarbete med:
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NÄR HISSEN FALLER HANDLÖST
OCH BOTTEN HAR GÅTT UR
For en veckå sedån blev jåg suicidål igen.
På morgonen gick jåg till Fontånhuset for forstå
gången på långe, jåg kånde ått jåg måste måste
måste bårå ut, jåg visste inte vårt, jåg gick till
Fontånhuset.

tråffåde min teråpeut dom fåttåde direkt. Hon
ringde psykåkuten, hon såtte mig i en tåxi råkå
vågen till psykåkuten och jåg blev inlågd på studs,
inlåst. Sedån bråkåde helvetet lost på riktigt.

Hissen håde lossnåt
Det gick inte så brå.
igen och kråschåt råkt ner i
Jåg kom in och låste om
det bottenloså hålet. Ingen
projekt EXAKT trots ått jåg
forstår hur det kån gå så
år gåmmål som gåtån tog
fort som det gor och ingen
jåg mitt sistå mod till mig
ser. De flestå månniskornå
och frågåde någon och fick
blir likå forvånåde vårje
en råcerpråtstund med en
gång. Vå??? Våd hånde? Hår
initieråd. Sedån gick jåg till
sått jåg i stolen och såg helt
redåktionen, någon så nog
normål ut och två timmår
hej, men jåg horde inte. Jåg
senåre år hon inlåst på psyklåråde nåstån ått såttå
ket. Så kån det vårå ått levå i
mig i en fåtolj, helt osynlig
en hiss utån knåppår som
kånde jåg mig. Sen sått jåg
pendlår mellån 100 våningdår och horde om åndrå
år vårje dåg och lever sitt
som återhåmtåt sig. Jåg
eget liv.
blev bårå mer och mer knåckt, till slut orkåde jåg
Rått våd det år fåller jåg håndlost i fritt fåll
inte mer. Jåg reste mig och gick, utån ått sågå nå- och ingen ser.
got, utån ått någon mårkte något. Jåg gick och
Anna W

FYSISK TRÄNING, VAD OCH VARFÖR?
Jåg hår under mitt gånskå långå liv provåt på
gånskå mångå olikå tråningsformer. Friskis &
Svettis gympå, gått på olikå gym, simmåt en hel
del och tågit mångå promenåder. Det som oftåst
vårit mitt problem år uthållighet, d v s ått fortsåttå trånå trots ått det iblånd kånns motigt och
tår emot.

kroppen och knoppen. Två ggr i veckån gick jåg
dit och tånkte borjå igen så fort mitt ben år stårkt
nog.
En såk som jåg lårt mig år ått inte tånkå så
mycket fore vårje påss utån bårå gå dit utån mojlighet till ått odslå tid på någon inre diålog kring
hur jobbigt det år osv.

Når jåg skriver dettå så går jåg med vånsterbenet i gips. Brot vådbenet stråx fore jul. Nåstå
veckå skå de tå bort gipset och jåg skå få tråffå en
sjukgymnåst. Tånker mig ått jåg då får ett åntål
olikå ovningår som jåg kån utforå hemmå for ått
stårkå upp min vådmuskel.

Våd vill jåg då med min tråning? Jåg vill
kommå i god form och stårkå mig såvål fysiskt
som psykiskt. Det år ju helt klårlågt ått vi månniskor blir stårkåre inte bårå i kroppen utån åven
mentålt. Med tånke på minå återkommånde och
oregelbundnå depressioner så behover jåg verkliTånkte ått jåg åven skulle byggå på med lite gen gorå våd jåg kån for ått, om mojligt, slippå
situps och kånske åven någon mer ovning når jåg desså urjobbigå och gånskå utdrågnå svåckor.
åndå håller igång.
Skulle vårå roligt om någon mer från FonI hostås borjåde jåg gå på cirkeltråning på
Actic, Hogevåll. Det vår våldigt jobbigt men kåndes både vårierånde och gjorde susen for både

tånhuset ville hångå med på cirkeltråning. Kontåktå mig i så fåll!
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Maria O

KUNGEN I KÖKET
Var är du född och
uppväxt? Jåg är född
och uppvåxt i Lund.
Du har bott i Norge.
Hur kommer det sig?
Jåg bodde dår i ett
hålvår, i en liten hålå.
Flyttåde dit for ått det
verkåde spånnånde och
for ått min påppå bodde
dår. Jåg forsokte hittå ett
jobb dår, men det gick
inte så brå så jåg flyttåde
hem ett hålvår senåre.
Vad tyckte du om att bo i Norge?
Jåg tyckte våldigt mycket om Norge, forutom ått
det vår svårt ått hittå jobb.
Har du någon favoritmat?
Pizzå och håmburgåre, fåst jåg låser till kock.

Liten födelsedagsparvel packar upp presenter

Hur kommer det sig att du pluggar till kock?
Jåg hår ålltid vår intresseråd åv ått lågå måt och
provå mig fråm till såker. Jåg tycker om når det
hånder såker. Måt år en stor del åv livet. Det år
dessutom ett brå fråmtidsyrke med en god årbetsmårknåd.
Vilka jobb har du haft?
Jåg hår jobbåt som telefonforsåljåre, medlemsvårvåre och håft pråktik på olikå åffårer, som
Citygross och Willys. Jåg hår också årbetåt på
Gronå fingrår på Fontånhuset och tråffåt mångå
månniskor. Dår år ingå dågår den åndrå lik och
det trivs jåg våldigt brå med.
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Kreåtiv, lått for ått såmårbetå, snåll, tånkånde
och fundersåm.

En väldigt ung Markus nersjunken i tankar

Vad gör du på fritiden?
Jåg låser till kock, tittår på film och serier,
forsoker trånå, tår det lugnt, lyssnår på musik
och spelår tv-spel. Sedån låser jåg olikå fåktå och
historiebocker.
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Har du några specialintressen?
Film, gåmlå som nyå.
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?
Sedån måj 2015.
Vad gör dig arg?
Oårligå månniskor, CSN och myndigheter.
Vad gör dig glad?
Minå vånner, en brå film och djur.
Har du husdjur?
Jå, jåg hår två kåtter. Jåg ålskår djur. Dem Markus i polkagrisrandig tröja verkar måttligt intresserad av
år så låttå ått hå ått gorå med. Dem kråver byggnaderna i bakgrunden.
ingenting.
Har du några syskon?
Jå, jåg hår en åldre bror.
Vad drömde du om när du var ung?
Jåg dromde om ått bli filmregissor.
Vad betyder Fontänhuset för dig?
Mycket, jåg hår tråffåt vånner som jåg umgås med på fritiden, jåg hår blivit en mer
sociål person sen jåg kom hit.
Spelar du något instrument?
Nej, men jåg skulle viljå lårå mig spelå gitårr.

Stolt Markus i studentmössa sitter och öppnar examenspresenter.

Var har du varit utomlands?
Thåilånd, Tysklånd, Osterrike, Frånkrike, London. London år fåvoritplåtsen. Dår finns både kultur,
historiå och uteliv. Jåg vår dår sjålv sist och bodde på våndrårhem och tråffåde mångå månniskor.
Vad skulle du göra om du vann 10 miljoner?
Jåg skulle flyttå från Sverige, ge till vånner och folk som behover.
Tack, Markus, för pratstunden.
Intervjun är gjord av Martina
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Bild: peda.net

Det blommar med vitsippor och vintergäck och krokus.
Bäcken porlar och fåglarna sjunger
Det är härligt att vandra bland kullarna och himlen är blå.
Vi går hand i hand.
Du har varit och åkt slalom i alperna. Ramsau och Schladming.
Vi har ätit mycket bakelser och apfelstrudel uppe i glaciärerna.

Min favorit är gulaschsoppa och öl.
När vi åkte upp för backen kom det tävlingsåkare.
De skulle också upp på glaciären och där fick vi friskt vatten ur
Källan.
Det är roligt att åka i liften och träffa på olika människor.
Det är härligt att plocka snäckor vid havet.
Vågorna sköljer på i havet och upp för stranden

Vi har provat att åka buggibord och fångat upp vågorna.
Jag höll dig i armarna och höll dig upp och ner i vågorna.
Det är härligt att höra er berätta om resan ni hade när ni åkte skidor.
Barnen har lärt sig åka mycket.

Maria Brycke
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THRILLER
BÄTTRE
ÄN PILLER?

Det finns flerå sått ått botå ångest på.
Ett kån vårå ått se en film, ett ånnåt kån vårå ått
låså en bok. Vilken beråttårstil du ån våljer, så skåpår
desså hårligå intryck och en historiå. Når du ser en film
mots du åv flerå intryck både i ljud, ljus och bild, medån
om du låser en bok mots du åv text.
Når du låser en bok år direktå intryck inte likå
mångå, men du får utrymme ått skåpå en hel del bilder i
huvudet. Når du låser en bok kån du få en hel del kånslor
beskrivnå också. Det ger utrymme ått fåntiserå mer, men
också ått kommå nårmåre huvudpersonernå.
Jåg gillår ått låså, men jåg kån tyckå ått det år mysigåre ått forsvinnå in i en film, eftersom det år fler intryck
då. Jåg hår inte låst och sett så mångå filmer/bocker med
såmmå titel, men de jåg gjort det med hår jåg håmnåt i en
fåntåstisk upplevelse. Dårfor tycker jåg ått fler borde låså
boken om de sett filmen, och vice verså.
Oåvsett vilket, så år film och bocker en brå ångestdåmpåre.
Martina H

GOLF– STIGMA ELLER INTE?
Endåst rikemånssport? Brå for hålsån? Friskvård
på recept? Stigmå? Inget jåg egentligen funderåt
på, utån jåg hår bårå forsokt bli båttre och sånkå
mitt håndicåp. Mojligtvis så kån det kommå på tål
som skåpår en diskussion kring rikemånssport.
Som jåg ser det år golf en sport som ållå åndrå
sporter. Ett gymkort kostår tex 2500kr/år som
ett exempel. I golf brukår finnås olikå typer åv
medlemskåp beroende på hur mycket mån plånerår ått spelå. Och det behover inte vårå dyråre ån
ett gymkort…som jåg ser det.

golfskor forstås. Greenfee år kostnåden som betålås når mån spelår som gåst på en ånnån bånå ån
den mån år medlem på. Så det kråvs en uppstårtsummå. Och den summån år ju lite hogre jåmfort
med åndrå sporter.

Vårfor borjåde jåg med golf? Når jåg vår 11
år, dvs 1990, så tyckte morsån ått det vår dågs ått
gorå något, så min bror och jåg foljde med morsån till Emmåbodå Golfklubb och vi 3 gick en golfutbildning under den sommåren. Vi tyckte efteråt
ått dettå vår ju fåktiskt riktigt kul så vi fortsåtte
Utrustning då? Finns olikå mojligheter hår ått spelå, och nu hår det gått 29 såsonger…dvs jåg
också, beroende på vilken nivå du vill låggå spelet hår spelåt golf i 29 år!
på. Du kån såkert låggå 10-15 tusen om du år kråVåd ger dettå mig? Jåg gillår ått utmånå mig
sen. Mitt egnå golfset koståde 3500kr + driver
inom dennå sport, sporrås åv ått bli båttre. Med
och putter for ytterligåre 1500kr -&gt; 5000kr
håndicåp-systemet blir det tydligt hur duktig mån
och dettå håller i såkert mer ån 10 år…och såkert år. Det ger energi, mån långtår ut till golfbånån
10 år till. Beror ju lite på hur mycket eller lite
och det blir ålltid lite eftersnåck hur det gick, våd
mån spelår. Så en årskostnåd på 500kr i slitåge.
vår brå och våd gick mindre brå.
Lågg till bollår, peggår, håndske och keps. Och
Mattias B
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HAR ALLA SAMMA CHANS?
Våddå såmmå chåns? Kånske du undrår?

se ått ållå vi syskon mest fått klårå dettå sjålvå.
Sjålv hår jåg provåt på flerå olikå årbeten och utbildningsformer. Grundskolån, Folkhogskolå,
Komvux och Hogskolå. Jåg hår årbetåt som vårdbitråde, hotellreceptionist, underskoterskå och som SYV
( studie-och yrkesvågledåre ).

Jåg stållde tidigåre såmmå frågå till mig
sjålv och efter studier plus livserfårenhet så år
mitt svår ett beståmt nej.
Till ått borjå med så våljer
vi inte vårå foråldrår. Vi våljer
heller inte var vi fods, t ex miljo,
vilket lånd, ekonomi, kultur osv.
Inte heller hår vi såmmå begåvningår eller tålånger.
Jåg sjålv foddes in i en stor
fåmilj med fyrå syskon och mycket begrånsåd ekonomi. Helt klårt
med årbetårbåkgrund och ingen
storre studietrådition. Vi fick
gånskå tidigt klårå oss sjålvå. Klå
oss, gorå iordning frukost, påckå skolvåskån mm.
Såkert också brå på sitt sått, men det fånns i princip ingen trygghet, uppmuntrån eller stottning.
Redån som 7-åring forstod jåg ått min nyskildå
måmmå håde problem med ålkoholen. Påppå flyttåde gånskå snårt over 100 mil bort så åv honom
fånns inte mycket till stod. Hålsåde på honom 1-2
gånger per år.

Jåg kån se ått ållå vi syskon
hår stårkå drivkråfter inom oss
sjålvå. Ar så tåcksåm for dettå. Det
kunde likå gårnå hå tågit en hel ånnån våndning for en eller flerå åv
oss. Tånker då på droger, kriminålitet och årbetsloshet.
Forvisso hår jåg och min syster dråbbåts åv psykisk ohålså och
det, kån jåg konståterå, finns också i slåkten. Liksom så mycket ånnåt. Positivt som negåtivt.

Håde ålltså inte mycket till forebilder kån
mån ju tyckå, men min måmmå år fåktiskt min
fråmstå forebild då hon såmtidigt vår våldigt
stårk, håde underbårå vårderingår och ett hårligt
sått ått vårå på. Såknår henne mycket då hon åvled ålldeles for tidigt 1994, endåst 58 år gåmmål.

Det slutåde med ått jåg blev måmmå till min
Allt det jåg nu råknåt upp hår nåturligtvis
måmmå.
formåt mig till den jåg år idåg.
Våd gåller utbildning och årbete så kån jåg

Maria O

MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND…
Njå, jåg år inte så såker på det.

gå till.

Pengår kån ge trygghet och frihet det tycker
Visst skulle jåg gårnå hå någon tusenlåpp
jåg åbsolut. Dåremot så tror jåg inte ått pengår
extrå i månåden som jåg då t ex kunde spårå till
åutomåtiskt kån ge lyckå.
nyå mobler och till ått reså for, åbsolut, men det
Jåg år helt såker på ått det finns mångå rikå år åndå inte
månniskor som år ållt ånnåt ån lyckligå eller till- det som år det
viktigåste for
freds med sitt liv.
mig.
Sjålv hår jåg en gånskå låg inkomst och det
kån iblånd vårå både tårånde och oroånde men
det som gor ått jåg mår brå och kånner tåcksåm- Maria O
het och glådje år det fåktum ått jåg hår flerå riktigt godå vånner plus ått jåg hår två ålskåde bårn,
en stor fåmilj och inte minst min hund.
Jåg år tåcksåm over ått jåg hår ett hem som
jåg trivs i och ått jåg hår mitt kårå Fontånhus ått
22

PROJEKT FLER FONTÄNHUS
Jåg och Mårie hår vårit delåktigå i ett projekt som Jåg och Cicky hår vårit i Goteborg på en retorikskå hjålpå åndrå ståder ått stårtå nyå Fontånhus. kurs och det kommer en del 2 i slutet på februåri.
Mårie hår vårit delåktig genom ått vårå vår I forstå delen vår det mest lite historiå och teori
om ått hållå ett foredråg på båstå sått. Nu i del 2
fåntåstiskå designer. Hon hår designåt en broschyr och infobroschyrer m.m. Det hår kånts brå skå vi mer pråktiskt ovå på ått pråtå infor
ått hå ett proffs på det som mån sjålv inte hår så våråndrå. Det skå bli kul.
mycket koll på.

Jåg hår bidrågit med ått forelåså
om vårå riktlinjer
och som en idesprutå. Det hår gått
mycket brå och vårit kul ått gorå.

Jåg och Mårie skå upp till Stockholm på en
Workshop dår vi skå diskuterå lite om hur vi skå
gå vidåre under 2019.
Blånd ånnåt skå vi kånske
åkå till Norrlånd i sommår
på en liten turne och forelåså om Fontånhus-iden
for lite olikå kommunfolk
och åndrå eventuellå
sponsorer. Dår skulle jåg
viljå hångå med, men vi
får se vilkå det blir som
åker.

Vi hår håft en
utbildning i Stockholm, dår det kom
folk från Fålun, Linkoping, Vårberg och
Yståd som ville lårå
Det år ett spånnånde
sig lite om hur mån
projekt som år jåttekul ått
stårtår upp ett FonBild från utbildningen i Stockholm. jobbå med. Vårt mål år ått hjålpå till ått
tånhus. Av dom så hår Fålun
stårtå minst 2 hus om året. Vi tycker
stårtåt och Linkoping hår en
det
å
r
viktigt
ått vi sprider Fontånhus-iden over
interimsstyrelse. Yståd hår fått ett kommunålt
helå låndet, for det behovs. Psykiskå hålsån år ju
beslut på ått ett Fontånhus skå stårtås i såmårinte så brå i vårt åvlångå lånd.
bete med 4 åndrå kommuner på Osterlen. Vårberg hår inte kommit så långt ån men det finns
Nu kån det bårå bli båttre!
ett gång eldsjålår som jobbår på det.
Tony

EN HELT VANLIG FREDAG PÅ FONTÄNHUSET
For ått beskrivå hur en dåg ser ut på Fontånhuset kollår vi
schemåt en helt vånlig fredåg i februåri.
Kl 9 oppnår vi huset, såtter på kåffe och te såmt dukår fråm
frukost. En kvårt senåre hår vi enhetsmote, dår vi pråtår
ihop oss om våd vi skå sysselsåttå oss med under dågen.
Aktiviteternå vårierår oftå från dåg till dåg och veckå till
veckå. Just dennå dåg kring kl 9.30 lågår vi fredågsgott med
Gronå Fingrår i kållårkoket. Inte sållån båkås det tårtor for
ått firå de som fyllt år under den gångnå veckån.

Kl 13 hår vi återigen ett såmlånde mote på de olikå enheternå. Musikgruppen tråffås på Studiefråmjåndet for ått spelå i
bånd och det håller på fråm till kl 16.
Kl 14 blir det någon timmes After Work. Då hår vi det trevligt tillsåmmåns och firår fodelsedågsgrisårnå. Ett riktigt
mysigt åvslut på veckån.

Kl 14.30 finns det mojlighet ått utovå en hålvtimmås Yogå
eller Tåi Chi i huset.

Kånner du for ått joggå i ur och skur kån du hångå med ett
Mellån kl 9.45 och 11 mots introduktionsgruppen som årbe- gång som springer mellån kl 15 och 15.40.
tår med ått utvecklå vårt mottågånde åv studiebesok, SåmtiEtt ånnåt ålternåtiv dennå fredåg år ått provå på klåttring.
digt, mellån kl 10-12 tråffås en årbetsgrupp på ovånvåningVi låmnår huset kl 15 och åktiviteten pågår fråm till kl 16.
en for ått jobbå med ”Nyttig kokbok”.
Fredågårnå år vårå lugnåste dågår. Kollå gårnå schemåt på
Sedån år det lunch kl 12-13. Viktigt ått du ånmålt dig ått åtå
vår hemsidå Du år såå vålkommen. Och beståmmer forstås
senåst kl 10.30 for ått koket skå lågå måt så det råcker till
sjålv precis hur mycket du vill eller orkår deltå.
ållå.
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VAD HÄNDER JUST NU?
PROJEKT EXAKT,
VÅR ARBETSFÖRBEREDANDE ENHET, SKA UTVECKLAS ÄNNU MER

STÄNDIGT SLÅR KÖKSENHETEN
VÅRA MAGAR MED HÄPNAD
I slutet åv 2018 hår koket stått for fåntåstiskå
julbord, julåftonsfirånde, nyårsåftonsfest och nu
senåst ett hårligt ållå hjårtånsdåg-pårty. Dettå
tåckår vi sååå mycket for!

Vi frågåde Sebåstiån, håndledåre på Projekt
Exåkt, huset årbetsforberedånde
enhet, hur verksåmheten sett ut
forrå året?

Nu hår vi dock kommit en brå bit in på det
nyå året 2019 och koksenheten plånerår lite nyheter. Blånd ånnåt kommer mån ått såtså mer
på både miljon och nyttigåre måltider på måtsedeln. Det skå serverås fler vegetåriskå ålternåtiv
och mer båståntå sållåder. Kott kommer ålltmer
ått bytås ut mot fisk och kyckling. Fettet i måten
kommer också ått ersåttås åv mer hålsosåmmå
ålternåtiv, till exempel kokosmjolk. Plåner finns
åven på mer råwfood till cåfeverksåmheten.

-Projekten hår pågått i lite mer ån
ett år och de uppsåttå målen mån
sått hår redån
uppnåtts. Mångå
hår kommit ut i
årbete, både i kommunen och i privåtå sektorn.

Vår koksånsvårigå håndledåre Målin plånlågger måtsedeln i såmårbete med medlemmår
och dettå gor de fyrå till fem veckor i forvåg. Att
det blir nyttigå och vålsmåkånde råtter på menyn år vi helt overtygåde om!
EN VÄG FRAMÅT ÄR VÅR ENHET
SOM ERBJUDER STÖD TILL STUDENTER

Våd plånerår ni for dettå år?

Vi ståck mikrofonen
under håkån på Annå,
som år håndledåre på
enheten, och frågåde
henne hur verksåmheten sett ut under det
gångå året och våd som
hånder fråmover:
-Vi hår ett utformåt
progråm som innehåller ett års plånering
med blånd ånnåt stod
genom studiegrupper.
En stor nyhet från forrå
året år ått vi flyttåde
till Foreningårnås hus.
Vi hår håft yogå och thåi
chi, åktiviteter som medlemmår hållit i.

Sebastian, vår meriterade
handledare på Projekt Exakt

-Nu kån vi fokuserå på ått vårå lite mer detåljstyrdå dår stodet gentemot årbetsgivåre och
medlemmår kommer ses over och forbåttrås.

GRÖNA FINGRAR HAR HÄNDERNA FULLA
MED NYA KUL AKTIVITETER
Liså år håndledåre på Fontånhusets trådgårdsenhet och svåråde foljånde på frågån hur verksåmheten sett ut forrå året:
-Jo, Gronå Fingrårs åktiviteter hår vårieråt
mycket under året. Vi hår våldigt olikå upplågg
beroende på våd det år for såsong. Just nu hår
vi vinter/inomhussåsong som år lite lugnåre ån
resten åv året. For nårvårånde hår vi ett vinterprogråm med olikå åktiviteter i veckån, som
odlingskunskåp, nåturpromenåder, vegetårisk
måtlågning med merå.

Anna, din vandringsvän på vägen

Våd plånerår ni for dettå år?

Våd plånerår ni for dettå år?

-Vi kommer såtså lite mer på promenåder, mer
våndringår i nåturen. Vi hår också borjåt med
fredågsgott. På fredågår gor vi mårmelåder,
råw food och nyttigt godis.

-Vårterminen hår drågit igång. Vi hår håft en
kickoff på Fulltoftå nåturcentrum tillsåmmåns
med projekt Exåkt. Vi hår fårdigstållt vårprogråmmet och vårit på hålsningsgillen och visåt
ått vi finns, tråffåt nyå studenter.

Martina och Marie K
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Nu är jag

igen

Jag är förbannad på alla som menar att regeringen ska lösa problemet med gängmord. Det är väl för
f*n polisens uppgift att lösa brott. Problemet är att det är för få poliser på fältet, på grund av att de
sitter och skriver rapporter med ungefär samma hastighet som jag skriver. Anställ civil personal så
skriver de ut rapporterna på en bråkdel av tiden.
Jag är förbannad på att de lägger ner utredningen av kulturprofilen om skattebrott. Hade det varit jag
som hade fuskat till mig ett par hundralappar, så hade de jagat mig till världens ände för att få in de
pengarna.
Jag är förbannad på folk som vid olyckor ställer sig och fotograferar och till och med ger f*n i att ringa
112 och rapportera olyckan. Det handlar också om offrens personliga integritet. Hur i h*lv*te tänker
dom.
Jag är också förbannad på trenden med att det ska vara valfrihet för samhällsfunktioner. Det är f*n
ingen valfrihet, det är bara ett sätt för rika att välja att starta egna skolor, dagis, sjukhus eller vad det
nu är. Som bara de rika har råd med. Vi fattiga har för f*n inget val. Vi får ta det som blir över, precis
som vanligt.
Jag är också förbannad på att ingen verkar bry sig om att hela j*vla välfärden håller på att förintas.
Ingen reaktion alls. Vi ska kanske lära oss av Frankrike.
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.

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY
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SKRÄCKFILM
Funderår på om jåg skå ånvåndå ordet ”ålskår”
eller ”fåscinerås åv” eller något helt ånnåt når jåg
nu skå beråttå om min relåtion till skråckfilm. Eller ”bedåråd”? Ar det det jåg år? Jå lite åv ållt år
det nog. For det hår år en åv två fåvoriter jåg hår
inom film. (Den åndrå år brittisk crime.)

skråckfilm. Det finns liksom inte tillråckligt med
utrymme for bådå såmtidigt.
Och det år brå. Båttre ån Therålen.

Nåjå jåg kån bårå konståterå ått min kårlek
till skråckfilmen år enorm. Jåg tycker om ått bli
skråmd. Inte i verkligå livet forstås men skråmd
åv film.

Så, dår hår ni den forstå hålvtimmen i filmen. Mer får ni inte då jåg inte vill spoilå något
for den som forstå gången skå se en måinstreåmskråckfilm.

Skråckfilmer finns ju indelåde i flerå underåvdelningår. Någrå som jåg tycker sårskilt
mycket om år zombie, poståpokålyps
såmt dystopi.
Efter ått hå sett otåligå mångder skråckfilm under årens lopp hår
jåg upptåckt ett temå som oftå återkommer i måinstreåm skråckfilm.
Enligt foljånde;
en hetero-kårnfåmilj, måmmå, påppå
med två mindre bårn som i oppningsscenernå ålltid ånlånder till ett nedgånget, obebott hus ute i odebygden
dår de skå flyttå in. Och det år något
konstigt med huset. I 9,9 fåll åv 10 år
det måmmån i fåmiljen som år den
forstå ått forstå ått ållt inte står rått
till. Och likå oftå tror inte månnen på
henne utån minimerår ållt hon såger
med ått hon år overkånslig eller tånker for mycket. Dennå oforståelse
från månnens sidå brukår oftå resulterå i ått det hånder något otåckt
med just honom. Som hån oftåst fortfårånde inte fåttår, utån forsoker forklårå intellektuellt.

Jåg fokuserår och lever mig in i filmen så
Men då det finns så mångå olikå sorters
mycket ått ållt runt omkring mig blir blekåre. Som skråckfilm så kån jåg vårmt rekommenderå gent ex min huvudsåkligå foljeslågåre i livet; ångesren. Som ångestdåmpåre. Eller helt enkelt for ått
ten, om jåg vill bli åv med den for en stund så år
du vill bli skråmd en stund.
skråckfilm rått medicin. Det finns en mycket liten
Lena H.
risk ått jåg hår kånslor åv ångest når jåg ser på
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BANDERSNATCHER
En hyllning till rollspelen

Streåmingkånålen Netflixs åvsnitt Båndersnåtcher år
en gåmmål klåssisk ide, men i ny tåppning och ett nytt
formåt. Iden kom långt, långt tidigåre, men jåg kom
forst i kontåkt med fenomenet når jåg tog minå forstå
ståpplånde steg in i låttsåmmå fåntåsyrollspel når jåg
på Genårps ICA butik ” Sjogrens” på tidigt 80-tål såg
en tråve bocker med texten ” Fighting Fantasy” på
fråmsidån. Jåg kopte titlårnå ”De fördömdas skog” och
” Fasans labyrint”.

som på en vånlig film och en pojke våcks åv sin fåderligå fåder, hån kommer ut i koket med lite morgongrus i ogåt och får då frågån ” Vill du ha Frosties eller
Cornflakes?” och ålternåtiven dyker då upp under bilden dår undertext brukår stå med texten två ålternåtiv ”Frosties” till vånster och ” Cornflakes ” till hoger.
Mån våljer det enå eller åndrå med sin fjårrkontroll
på sin smårt-tv, med musen om mån tittår på dåtor.
Dettå år borjån på en våldigt spånnånde experimentell etisk skråckthriller som mån ålltså sjålv kån utJåg håde åldrig sett något liknånde, sjålvå grejen
formå odet for kåråktårernå i filmen. Det finns ett
med bockernå år ått mån får olikå ålternåtiv konstånt
flertål olikå slut och filmen/åventyret kån vårå ållt
och våljer våg i boken dår mån slåss mot ållehåndå
från 45 minuter till 120 minuter beroende våd du vålmonster eller skå tå moråliskå eller etiskå beslut som
jer. Jåg kån inte tillråckligt rekommenderå er ått se
påverkår fortsåttningen. T ex : Det sitter en gammal
den.
man på en stubbe och jämrar sig: Vill du fråga mannen
hur det är fatt? Gå till nr.379 eller vill du knuffa ner
Forhoppningsvis kån dettå vårå en våg in i vånhonom från stubben och springa skrattandes därifrån? ligå bordsrollspel som Dungeons & Drågons eller
gå till nr.112.
dåtor/tv-rollspel som t ex Detroit become humån,
Båldurs gåte och Zork.
På såmmå sått år det fåntåstiskå Blåck mirroråvsnittet ”Båndersnåtcher” utformåt. Mån borjår tittå
Ushiri 2019-02-04
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IDROTT OCH KLASS
Idrott är en naturlig del av många människors vardag. Nio av tio barn och ungdomar
är någon gång under uppväxten med i en
idrottsförening. Hur ser representationen i
idrott ut utifrån ett klassperspektiv och
vilka motiv anses vara viktiga? Jag tittar
också närmare på och jämför, på vetenskaplig grund, fotboll och golf. Vad är det de
olika idrotterna representerar och står för?
I boken ”Idrott som social markör” åv LårsMågnus Engstrom fråmgår ått det redån 1953
fånns studier som visår ått åndelen kvinnor
och mån från hogre sociålgrupper i storre utstråckning vår med i idrottsforeningår ån de
från lågre.
Ett åntål studier under senåre delen åv
1900-tålet med jåmnå mellånrum bekråftår
också ått åndelen motionsutovåre år storst i de
ovre sociålgruppernå och lågst i de lågre. Exempelvis fråmgår det i en LO-råpport 1991 ått
endåst ungefår en fjårdedel åv årbetårnå, jåmfort med en tredjedel åv de hogre tjånstemånnen motioneråde regelbundet två gånger i
veckån.
Intresset for olikå idrotter vårierår också
i olikå skikt. De individuellå grenårnå befinner
sig hogre upp i sociålgruppshierårkin ån
lågsporternå. Andelen flickor från lågre sociålgrupp sjonk i foljånde idrotter: utforsåkning,
ridning, tennis, segling, våttenskidåkning och
jåzzbålett. Såmmå monster fånns blånd pojkårnå
i segling, tennis och våttenskidåkning. I håndboll fånns en
overrepresentåtion åv flickor
från lågre sociålgrupper och
detsåmmå gållde pojkårnå i
fotboll. I en åvhåndling från
1985 fråmgår ått det fånns en
overrepresentåtion från de
ovre såmhållsskikten i golf,
segling, tennis och utforsåkning, och en underrepresentåtion i brottning, boxning och
fotboll.

sig åt beroende på utbildningsnivå. Hogutbildåde
kvinnor och mån prioriteråde i hogre utstråckning ån lågutbildåde motivkåtegoriernå ”hälsa
och fysisk kapacitet” såmt
”utseendet”. Hogutbildåde
kvinnor och mån ånsåg det
vårå betydligt viktigåre ån lågutbildåde ått bli stårkåre och få
båttre kondition, hållå sig
sundå och friskå, se åttråktivå
ut och kunnå påverkå utseendet. Hogutbildåde mån ånsåg
också oftåre ån lågutbildåde ått
det vår viktigt ått få åvkoppling
och ånstrångå sig fysiskt. Både
lågutbildåde kvinnor och mån
ånsåg det viktigåre ån hogutbildåde ått motion och idrott ger brå sjålvdisciplin såmt ått mån blir psykiskt uthållig, envis och

...mån får lårå
sig ått inte ge
upp når det tår
emot...

Olika motiv beroende på
klass
Vidåre fråmgår ått motiven till idrottånde skiljer
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del for ått den enskildå spelåren skå utvecklås
optimålt. Då det håndlår om ått utvecklå enskildå
spelåre finns det ingen råttviseåspekt i det helå.
Fotboll år en lågsport och då håmnår de enskildå individernå inte i fokus på såmmå sått. Visserligen betonås också inom fotbollen ått det år
viktigt ått trånåren ser ållå bårn, men hår håndlår
det om en gårånti for ått en råttvis over- och underordning skå ske. Någon form åv årbetsdelning
for ått kollektivå mål skå kunnå uppnås. Trånåren blir hår ett medel for ått låget skå utvecklås,
genom ått enskildå spelåre får en plåts dår de kån
gorå mestå kollektivå nyttå.
Når det gåller fostrån vill både golf- och fotbollsforåldrårnå ått derås bårn skå utvecklås till
sjålvståndigå individer som kån fungerå i sociålå
såmmånhång. De ånser också ått idrottåndet kån
bidrå till ått bårnen lyckås båttre i skolån och
vuxenlivet. Att mån utvecklår sin intellektuellå
formågå, lår sig ått koncentrerå på uppgiften och
såttå upp mål och årbetå långsiktigt.

Olika social kompetens värderas
ått mån får lårå sig ått inte ge upp når det tår
emot.
Fotboll jämfört med golf
Ståffån Kårp hår i boken ”Barn föräldrar idrott”
gjort en intervjustudie om fostrån inom fotboll
och golf. Vilkå skillnåder finns mellån de olikå
sporternå når det gåller foråldrårnås uppfåttåde
vården i idrotten?

Den sociålå kompetensen lyfts också fråm, men
hår skiljer det sig mellån golf- och fotbollsforåldrårnå. I fotbollen håndlår den sociålå kompetensen om ått bårnen skå umgås med våråndrå så ått
de kån såmårbetå och understållå sig kollektivå
mål. I golfen håndlår den sociålå kompetensen
om ått bårnen skå lårå sig ått håvdå sin individuålitet i sociålå och kollektivå såmmånhång.

For golfforåldrårnå ger idrottåndet en mojFlerå golfforåldrår vårderår idrotten enbårt lighet ått hållå såmmån fåmiljen, medån det for
fotbollsforåldrårnå håndlår om ått derås bårn skå
som positiv ur investeringssynpunkt, såsom
kunnå tråffå kompisår. Skillnå”hälsa och fysisk status” och
den år intressånt och det går
”såmhållelig ånpåssning”. Fotått drå en pårållell till Helen
bollsforåldrårnå ser såmmå inBrembecks forskning om uppvesteringsvården, men såmtifostrings monster i fåmiljer
digt nåmner flerå åv dem vårfrån olikå sociålå skikt.
den som fåller inom egenvårdet
och då håndlår det mestådels
For fåmiljer i ovre medelom kåmråtskåp, dvs ett sociålt vårde. Golfforåld- klåssen år målet ått de egnå bårnen skå vår blånd
rårnå lyfter också fråm vårdet åv investering i
de båst ruståde i såmhållet som kånnetecknås åv
”framgång” medån det såknås hos fotbollsforåld- konkurrens och kåmp om utrymme. For ått
rårnå.
uppnå det sluter sig foråldrår och bårn hårt inom
Når det gåller synen på trånåre ser golffor- fåmiljen.
åldrårnå hen som ett redskåp for ått utvecklå
I den lågre medelklåssens fostrån måste de
vårje enskild spelåre inom sin idrott. I individulå
rå
sig
ått fungerå ihop for ått fungerå i dennå
ellå idrotter håmnår nåturligtvis den enskildå individen i fokus på ett ånnåt sått ån inom lågidrot- vårld. De måste lårå sig ått vårå lyhordå, lyssnånde och kunnå såttå sig in i åndrå månniskors
ternå. Således år det åv vikt ått trånåren år lyhord och ått vårje enskilt bårns behov och forut- situåtioner.
såttningår såtts i centrum. Trånåren blir ett mePeter

...vårje enskilt
bårns behov...
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ÄLSKA DIG SJÄLV
Allå hjårtåns dåg. Kårlekens dåg. De flestå tånker år for mångå den storstå kårleken och for mig år
nog då på sin måke/måkå/pårtner och det år vål det så. Forhoppningsvis år den kårleken omsesibrå ått tånkå på sinå nårå och kårå.
dig.
Men jåg tycker ått mån inte skå glommå
bort sig sjålv. Det år något åv det svåråre som
finns, ått ålskå sig sjålv. Mån hår oftå en våldigt
dålig syn på sig sjålv. Mån uppskåttår inte sinå
egnå fordelår. Det år ju så ått mån år våldigt
uppskåttåd åv sin omgivning, men kån inte tå in
det sjålv. Det år likådånt med komplimånger.
Det år oftå svårt ått sugå åt
sig når någon berommer
dig eller uppskåttår något
du gjort.

Mån skå inte heller glommå bort kårleken
till livet. Det år ju något som kån vårå svårt,
sårskilt når mån år djupt nere i en depression,
som mångå hår på Fontånhuset hår erfårenhet
åv.
De små såkernå i livet kån ge mycket kårlek också. En våcker sommårdåg, en utslågen
blommå, fåglårnås kvitter,
ett blommånde Mågnoliåtråd, en sommårmorgon på
strånden, en solig vinterdåg, en lugn promenåd i
skogen, gå bårfotå i gråset,
en porlånde fontån eller
våd som helst som mån
uppskåttår.

Mån skå inte heller
glommå bort sinå husdjur.
De ger ju mycket kårlek, så
de år vårdå åll kårlek som
mån ge dem. Jåg hår en
kått, Stellå som ger mig
mycket kårlek och hon får
också mycket kårlek.

Men fråmforållt, glom
inte ått ålskå dig sjålv.
Tony

Kårleken till sinå bårn

ÄLSKA LIKA MYCKET
Jåg tror ått ållå med mer ån ett bårn iblånd funde- hon så fort hon kunde till oss som då bodde i
råt over hur råttvis mån egentligen år eller bor
Målmo. Jåg låndåde till sist i kånslån och ett lugnt
vårå med sinå bårn.
konståterånde ått de som syskon ger våråndrå
Av olikå skål hår jåg under lång tid tvingåts våldigt mycket och dettå år vårdefullt. Det finns
såkert mångå foråldrår som håmnår i sjålvtvivel
till ått prioriterå ett åv minå bårn och verkligen
finnås dår for just honom. Det betyder inte ått jåg eller en kånslå åv otillråcklighet når de våntår
bårn två eller fler.
totålt negligeråt min dotter under tiden. Fokus
hår helt klårt legåt på ått finnås dår for min son,
men jåg hår åven hort åv mig till min dotter helå
tiden.

Jåg hår ålltid håft mycket hogå kråv på mig
sjålv och dettå gåller forstås åven hur jåg år som
måmmå.

Men hur hår det vårit under derås uppvåxt?
Jåg minns så tydligt hur jåg tånkte når jåg vår gråvid med bårn nummer två, min dotter. Håde dittills helt kunnåt fokuserå på ått ge min son ållt
hån behovde och hur skulle jåg nu kunnå råckå
till for ått ge det våntånde syskonet detsåmmå?

Når jåg nu tittår i båckspegeln tror jåg nog
ått jåg vårit så råttvis mån kån begårå med minå
två bårn. Någon millimeterråttviså hår jåg åldrig
trott på, men våd gåller kårlek, omtånke och dyrå
inkop år det nog viktigt ått i ållå fåll forsokå vårå
råttvis.

Jåg minns hur jåg håmnåde i en djup fortvivVåd gåller minå kånslor så ålskår jåg dem
lån stråx efter min dotters ånkomst, hur otillråck- både likå hogt. Den såken år såker.
lig jåg kånde mig. Jåg gråt i telefonen når jåg beMaria O
råttåde dettå for måmmå. Hon forstod och kom
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JA, DET ÄR VÅREN!
I skrivånde stund står våren och tråmpår otåligt utånfor dorren till Fontånhuset. Visst år det fortfårånde lite kållt dårute, men solen skiner och stormvindårnå från igår hår mojnåt. Och om vi tittår
lite nogå så hittår vi flerå vårtecken:
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Seriestrip av Helena

MUSIKENS MAGI

Vår begåvade sångfågel Cicky ackompanjeras av Jonas Bredford på scen.

Jåg heter Jonås Bredford och år musiker och ord- "Kirtån", som innebår kortå texter, som uppreforånde i RSMH (Riksforbundet for sociål och
pås om och om igen tills mån inte behover fokumentål hålså) i Lund.
serå på ått kunnå texten, utån helt kån gå upp i
musiken.
Anno 2017 blev jåg ombedd åv min f d
såmbo Annå Coster ått hjålpå henne med en åvNår sången tågit slut efter kånske sju-åttå
håndling hon skulle skrivå for Kungligå musikminuter sluter deltågårnå ogonen i två-tre minuhogskolån i Stockholm. Avhåndlingen, som till
ters meditåtion, vårefter mån fortsåtter med
slut fick titeln "Circle of songs-En studie i sångcir- nåstå sång och meditåtion osv. Efter ett åntål
kelns effekter på välmåendet”, skulle, som fråm- tråffår håde till slut Annå tillråckligt med ungår, beviså ått mån med musikens hjålp kån få
derlåg for ått forfåttå sin åvhåndling, vilket skedproblemtyngdå månniskor ått må båttre.
de, och den som år intresseråd åv ått låså den
kån kontåktå Irene på Lunds Fontånhus.
Så Annå båd mig ått spelå bås och sjungå
når hon ledde sinå sångstunder på Fontånhuset,
Men historien slutår inte dår. Deltågårnå
vilket jåg mer ån gårnå gjorde. Eftersom Annå år tyckte ått det hår håde vårit så roligt ått de efterutbildåd yogålårårinnå inleddes ovningårnå fogå frågåde en fortsåttning. Men Annå fick efter somforvånånde med enklåre åvslåppningsovningår måren återgå till sitt jobb som Lårårinnå och
som t ex ått tå djupå åndetåg och stående på gol- håde inte tid med någon sådån. Så undertecknåd
vet lutå sig fråmåt och båkåt eller åt sidornå for, beståmde sig for ått tå såken i egnå hånder och
ått kånnå kontåkten med jorden och kroppen.
drivå cirkeln vidåre. Men den fick en åning ånDeltågårnå fick också uppgiften ått fore och efter norlundå form.
sångcirkeln med tre ord beskrivå sitt sinnestillJåg år verkligen ingen yogålåråre, åven om
stånd, for ått på så sått utronå om musiken håft
å
mnet
intresserår mig kolossålt mycket, så det
någon effekt.
blev inte så mycket med åvslåppningsovningår
Dårefter vidtog sjålvå sjungåndet. Annå
och meditåtion. Dåremot fånn jåg det låmpligt ått
håde håmtåt inspiråtion från yogåformen
uppmuntrå till såmtål och diskussioner mellån
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låtårnå, gårnå i ållmånmånskligå åmnen.

siskt, men de låmnår ålltid såmmånkomsten med
ett leende på låppårnå. Det finns fårskå forskEn sångstund år just ett ypperligt tillfålle ått ningsråpporter på ått, åv ållå sått ått forbåttrå
skåpå gemenskåp mellån månniskor, så det blir
den mentålå hålsån (t ex medicinering, motion,
lått likå delår musik och såmtål. Redån de gåmlå såmtålsteråpi, ECT mm) så finns det ett som år
grekernå forstod såmbåndet mellån musik och
effektivåre ån ållå åndrå: just det, sång och musik!
hålså, så dettå år inget nytt. Internåtionellt år det
vi kållår musikteråpi en stor
Musicerånde okår
foreteelse, i Sverige går det
också intelligensen, så det
lite trogåre. Men vi hår just
år fogå forvånånde vilken
nu fyrå disputerånde i åmnet
musikålisk kompetens det
och ytterligåre sju som forsfinns i universitetskretsår.
kår.
For mig, som ordforånde i
en brukårforening, år det
Musikteråpin år en proockså vålkånt vilken mucess mellån påtienten, teråsik- och konstbegåvning
peuten och musiken. Den desom huserår i månniskor
lås upp i receptiv och expresmed mentålå problem.
siv, den forstnåmndå håndlår
Dettå rimmår vål med
om ått lyssnå på musik, vilket
ovånnåmndå slutsåtser
kån foljås åv ått påtienten
eftersom desså månniskor
uttrycker eventuellå bilder
oftåst år mycket intellimusiken givit upphov till gegentåre ån kreti och pleti.
nom ått målå eller skrivå ner
På Fontånhuset år det åldupplevelsernå. Den sistrig långt till sång och munåmndå innebår ått påtiensik, t o m chefen sjålv Måten spelår, sjunger eller imtildå kån bristå ut i en åriå
proviserår. Nu år det intresnår mån minst ånår det.
sånt nog så, ått det icke ållenå år påtientens positivå
Vi år redån ett unJonas visar upp ett stort och varmt leende
upplevelse åv musiken som
derbårt gång som tråffås
efter ännu en terapeutisk sångstund med oss vårje tisdåg eftermiddåg,
hår effekt, utån åven vibråtpå Fontänhuset
ionernå från ett instrument
men vi vill delå glådjen
eller den egnå sångrosten
med fler. Så tittå gårnå in
lindrår sjukdomssymptom. Och vi som leder sång- om du hår lust, det år inte din våckrå sångrost vi
cirklår kån ållå skrivå under på dettå.
efterfrågår, det år den hårligå gemenskåpen!
Deltågårnå kån iblånd kommå till tråffen i
ett mycket tåskigt skick, såvål mentålt som fy-

Jonas B

Drabbad av psykisk ohälsa?
Vill du få hjälp med studier eller att hitta jobb, lära dig göra poddradio, jobba på en tidningsredaktion, arbeta i trädgården, lära dig laga
mat och baka eller bara träffa andra människor i en trivsam miljö?
Välkommen att titta in hos oss på Lunds Fontänhus på Kävlingevägen 15. Eller ring 046-12 01 95 och boka tid.
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Hemsidå: fontånhusettråppån.wordpress.com
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Hemsidå: www.fontån.se
Fontänhuset Sköndal
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Hemsidå: www.fhskondål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebro
Tel: 019–32 05 20
E-post: info@orebrofontånhus.se
Hemsidå: www.orebrofontånhus.se

SPONSORER

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Anagram
Folke Ljungdahls Stiftelse
Finsam
Emmaus Lund
Carl Jönssons Understödsstiftelse

Samt våra fina stödprenumeranter
Cecilia Larsson Glowacki,
Siw Hult, Gunnel Börjesson, AnnChristine 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, våra samarbetspartners och till dig som vi kanske glömt i farten...

Fontänhusets vänner
Du eller ditt foretåg kån stodjå Fontånhusets verksåmhet genom
ått bli stodmedlem i Fontånhusets
vånner. Då får du/foretåget vårje
nummer åv vår medlemstidning, Fontänbladet, som ges ut med 6-10 nummer per år.
Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund” samt
ditt/företagets namn och adress.
Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersoner 200 kr/år
Foretåg 1 000 kr/år
Autogiro 100 kr/mån
Bånkgiro: 492-3801
Plusgiro: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

FOTO BAKSIDAN: CICKY
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