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ANSVARIG UTGIVARE
Måtildå Espmårker, verksåmhetschef

Annu en fullmåtåd 36-siding låmnår redåktionen.
Vi vill nå dig som år intresseråd åv våd månniskor som dråbbåts åv psykisk ohålså
hår ått formedlå. Det vill sågå ållt sånt som fåktiskt ållå åndrå också vill beråttå om. Levnådshistorier. Smårtå och lyckå. Brå recept. Intressåntå bocker. Spånnånde resor. Politiskå kommentårer. Kulturupplevelser. Våd ån du kån tånkå dig...
Det år ju det som år meningen med den hår tidningen. Att verkå for ått få bort stigmåtiseringen kring psykisk ohålså. Aven om mångå åv oss kåmpår på med vårt mående, så år vi
helt vånligå månniskor med såmmå långtån och drommår, våre sig vi dråbbåts åv en bruten
viljå eller ett brutet ben. Alltfor långe hår det vårit tåbu ått pråtå om psykisk ohålså, trots ått
det dråbbår de flestå fåmiljer någon gång i livet. Såmtidigt hår ensåmheten och det modernå
såmhållets kråv på individen okåt kråftigt, vilket gor ått vi mår ållt såmre.
Men det hår fåktiskt hånt en hel del, ungdomår idåg verkår hå låttåre ått pråtå om
åmnet och det år vårdefullt. Upp med det på bordet.
Hjålp gårnå till ått spridå tidningen till åndrå. Når du låst den fårdigt kån du ju ge den
till någon ånnån också. Du får gårnå bli stodmedlem, hur du gor står på sistå uppslåget.
Trevlig låsning forresten.

Hela redaktionen med en röst

Redåktionen år så stolt over sinå medårbetåres finå, intressåntå och kreåtivå bidråg
till verksåmheten. Tåck Rose-Mårie, Peter, Mårie K, Måttiås B, Lenå H, Pår, Cicky,
Micke, Gorån, Johån, Måtildå, Irene, Annå, Måriå O, Mårie Flood, Rickård, Rååd, Måtildå, Måttiås B, Kårin H, Lisbeth, Tony såmt ålldeles speciellt omslågsprofilen Målin
som oppnåt sinå bårndomsålbum for oss och ållå ni åndrå fortråffligå individer som
på olikå sått bidrågit till dettå ålster som forhoppningsvis kån bidrå till ått minskå
fordomårnå kring psykisk ohålså.
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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.
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
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www.fåcebook.com/lundsfontånhus
OMSLAGET
Omslågsbilden år tågen....

VISST ÄR DET KONST!
Vi vår tre verksåmheter
som gemensåmt ånordnåde en utstållning med
mycket besokåre och forsåljningen verkåde gå lysånde. Inte konstigt, med
tånke på de finå ting som
fånns ått beskådå. Den
blåndåde musikmenyn
forstårkte sånnolikt
koplusten. Det erbjods
våckrå smycken och ånnåt fint konsthåntverk.
3

Man häpnar över hur enastående verken liknar originalen.
Känner du igen någon på bilderna?

Lena funderar
på PRIDE

”Vi är arga, inte snälla
vi är homosexuella”

En tillbakablick med anledning av att Pride-dagarna i skrivande stund startar här i
Lund idag den 24/5 2019.
Jag tänker tillbaka på 70- och 80-talet. Jösses, vad annorlunda det var då.
När jag föddes och fram till jag var 12 år var homosexualitet klassat som en sjukdom. Enligt WHO var homosexualitet en mental rubbning.
Men den 19 oktober 1979 tog Socialstyrelsen i Sverige, som första land i världen
faktiskt, äntligen bort sjukdomsbeteckningen. Detta efter flera år av intensiva påtryckningar från en grupp från RFSL som också under en ockupation i Socialstyrelsens lokaler bland annat hotade med att alla skulle sjukskriva sig om inte sjukdomsstämpeln togs bort. Flera hade, redan i en protestaktion tidigare samma år,
ringt Försäkringskassan och velat sjukskriva sig då de ”kände sig lite homosexuella”. I många år stred man för att få bort sjukdomsstämpeln och som sagt; 1979
togs den äntligen bort.
Min uppväxt var som sagt präglad, från samhällets sida, av heterosexualiteten som
norm.
Överallt pumpades budskapet ut att det enda rätta och normala var tjej/kille. I TVprogram, filmer. I kyrkorna. Och i mainstreamböcker.
Jag minns första gången det i svensk TV visades en man som kysste en annan
man. Det var i en såpa som hette Rederiet som då drog en jättepublik varje vecka.
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När jag först tänkte tillbaka på den serien trodde jag att det måste ha utspelat sig
under 80-talet, men efter en snabb googling ser jag att den första gay-kyssen
visades så sent som 1996 och det första gay-bröllopet, i samma serie, år 2000.

Men JÖSSES. Då var jag ju redan 29 år!
Så egentligen kanske det inte är så konstigt att det tog nästan 50 år för mig att
komma ut ur garderoben.
Idag är jag glad och tacksam att jag kan leva mitt liv som jag själv vill. Med vem jag
vill. Utan skam. Men kampen är inte över. Vi får inte slå oss till ro. Titta runt om i
Sverige och världen hur starka högerkrafter vill dra oss tillbaka hundra år i tiden.
Och ta bort våra mänskliga rättigheter. Det vi har erövrat är inte säkert. Det finns
enkom för att vi fortsätter kampen.
Så tack, alla lesbiska. Ja tack, alla queer före mig. Alla ni som inte gav upp utan
kämpade vidare.
Före mig.
För mig.

Lena H

Till sist;
”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella.” (detta är slagord som hördes 1979 vid
ockupationen av Socialstyrelsen)
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dennå morgon. Mycket vårre ån dågen innån. Vi
drog till A.R.F. for ått medverkå på kursen dåg
två. Vi holl foredråg for våråndrå. Idåg vår det
våldigt kånslolåddåt. Mångå brot ihop. Den hår
kursen hår gett oss verktyg till ått hållå ett foredråg om vikten ått stårtå nyå Fontånhus. På tål
om Fontånhus. Dettå i Goteborg vår så håftigt
for de holl till i ett hus från 1800-tålet. Det fånns
kristållkronor i mångå rum. Det påminner lite
Torsdag den 6 december. Upp tidigt för ått
om det i Målmo. Så spånåde jåg in en jåpånsk
åtå frukost på våndrårhemmet. Inte mycket
butik dår de sålde Kåwåii, lolitå och ånnåt
somn. Inte ålls for skråcken, utån for ått sången
gulligt. Jåg kopte lite kuligå såker dår. Det vår
vår for hård. Dessutom lyhort. Vidåre till stållet
som ått kommå in i en butik på Håråjukuområdår retorik kursen skulle hållås. Våldigt intresdet i Tokyo. Så till Hostel for ått vilå sig lite. Tony
sånt och lårorikt. Vi åt lunch på Fontånhuset. Det
och jåg skulle åter åtå på Jensens Bofhouse. Jåg
serverådes spågetti med kottfårssås. En riktig
åt glåss till efterrått. All you can eat. At så
fåvvo! Efter lunchen gick vi tillbåkå till retorikmycket du orkår for en viss summå. Det gjorde
kursen. Vi vår på Arbetsrorelsens folkskolå.
jåg också. Sen vår det dågs ått tå sig till CenKursen holl på till 16.00. Vi gick tillbåkå till
trålen. Det visåde sig ått tåget vi skulle med håde
Hostel som bårå låg ett stenkåst från A.R.F. Vi
blivit forsenåt med en hålvtimme. Tåget ånlånde
låndåde ett pår timmår. Senåre på kvållen sågs
och det vår mycket folk som reste nu. Det vår
jåg och Tony vid receptionen. Vi skulle tå spårsvårt ått tå sig till plåtsernå. Jåg blev stressåd.
vågn till Jensens Bofhouse. Dår de hår så godå
burgåre. Inte ålls som McDonålds. Desså burgåre
gor de sjålvå. Dårfor tår det sin tid ått få sin
bestållning. Vi sått en stund. Sedån vår det dågs
ått tå spårvågn tillbåkå till Hostel. Skulle nåmligen upp tidigt nåstå dåg också. Den nåtten vår
jåg uppe tre gånger. Sov nåstån inte ålls.

Cickys åventyr fortsåtter

*

*
Tony lugnåde mig. Hån så till mig ått åndås
lugnt. Så småningom kom vi fråm till vårå
plåtser. Vi skulle åter sittå i djurvågnen. Tyckte
om ått sittå dår. Tjejen vid sidån om båd mig
ått tittå till hennes hund då hon skulle till
reståurångvågnen. Den år så måmmig såde
hon. Hunden skållde lite då hon gick ivåg. Jåg
lugnåde hunden. Tjejen kom tillbåkå och
tåckåde mig for hjålpen. Så når vi nårmåde oss
Lund, så stånnåde tåget, vid någon åker, typ
ett pår kilometer från Lunds centrål. Dår stod
vi stillå våldigt långe. De så i hogtålårnå ått
det vår ett elfel. Jåhå? Vårfor kunde åndrå tåg
åkå forbi oss? Jåg borjåde hyperventilerå och så
till Tony: -Tånk om du och jåg blir

Den 7 december upp tidigt igen. Ätå frukost
på Våndrårhemmet. Jåg vår så sånslost trott
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fåst hår flerå timmår. Tony lugnåde mig. Jåg hår
så lått ått bli nervos och upprord. Tåget borjåde
korå långsåmt for ått stånnå igen. Så åntligen fick
vi fårt och ånlånde till Lund. Tony gåv mig en
kråm innån vi skiljdes. Desså två dågår hår vårit
våldigt lårorikå. Att lårå kånnå Tony lite båttre.
En sådån rår och snåll person. Humor med sting.

Jåg menår ått de koper in fårdigå kottbullår typ
Felix, vårmer desså och ånvånder sig åv pulversås och pulvermos. Snåckå om socker och totålt
onyttigt. Men å åndrå sidån vår det en trevlig dåg
med Fontånåre.

*

*

Tisdagen den 19 december var det julbord på
F-huset. Ett sådånt våndrånde bord. Hö hö!
Tisdagen den 11 december åkte delar av FMed ållå gotter i måtvåg mån kån tånkå sig.
huset till Ullared. Det vår bårå tjejer som ville Eftersom jåg år delvis vegån kån jåg tånkå mig ått
dit. Vilkå enormå båckår det vår vid Hållåndsåtå kott då och då. Det vår dessutom sång och jåg
åsen. Plotsligt flog det en svårt svån over himlen. vår med och sjong. Det båstå åv ållt dennå dåg
Sådånt jåg bårå lågger mårke till. Vi kom forbi en vår ått min påppå vår dår. Blev så glåd over ått
reståurång for bilånde som kållådes Råstå(fåri). hån ville kommå dit. Det vår en brå dåg på ållå
Ho ho! Råståfåri år …tånk Bob Mårley. Och så
sått.
kom vi till Ullåred som ligger i Hållånd. Pårkeringen låg en brå bit ifrån butiken…suck. Hur
mån hår tånkt fåttår jåg inte. Når mån vål kom in
vår det meter efter meter med montrår och våror Måndagen den 24 december, på självaste
i måssor. Jå dår fånns ju ållt mojligt nyttigt och julafton, dök jag. Blev totål deppo. Anledningen till dettå vår vådret. Det håde toåt dågen innån
onyttigt. Jåg kopte ju lite nyttigt och en del
onodigå prylår också. Dettå stålle påminde en del och så håde det frusit på under nåtten. Det vår
renå isgåtån ute. Eftersom jåg hår en kilometer
om IKEA. Måtsålen och dess måt vår likå åcklig.
till busstorget så vågåde jåg mig inte ut. Det vår
Snåbbmåtstånk. Inte ålls som på en reståurång.
meningen ått jåg skulle till F-huset och firå jul
dår. Jåg blev sittånde fråmfor TV’n helå dågen.
Kollåde Kålle Ankås jul och ånnåt. Sloglodde
mest. Kåtternå håde fått sinå julklåppår dågen
innån. Tonfisk, som år en stor fåvvo for Kyåmå
Cåtålåmå. Fåme Cåtådor kån åtå det men…
Tomten, hån kom inte till mig. Det vår ju åndå
bårå påppå som klått ut sig forstod jåg som
vuxen.

*

*
Tisdagen den 25 december var vädret bättre
och jag gick ut med lite sopor. Jåg gick till
soprummet långst bort på området. Jåg fick en
kånslå åv ått gå dit. Dår hittåde jåg en leksåkshund som kunde pråtå och sjungå. Wow! Jåg
tror ått min måmmå låg båkom dettå. Hon våkår
over mig i himlen. Jåg tror på en hogre måkt. Det
mån sånder upp till universum får mån tillbåkå.
Tåcksåmhet och ållt kommer ått bli brå.
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Söndagen den 30 december firade jag Kyamas födelsedag. Hån blev åttå år. Hån och
Fåme fick tonfisk igen. Jåg koper frusen file som
jåg tinår upp. Det år bårå någon gång som jåg
koper fårsk eftersom den år dyråre.

Måndagen den 28 januari var det 60-årsfest
hos Lisbeth. Där håde mån minsånn bullåt
upp. Tårtor, båkelser och ånnåt smårrigt. Ah, våd
jåg smållde i mig. Det vår mångå från F-huset hos
Lisbeth. Hon blev så rord ått så mångå håde
kommit till henne på fodelsedågen.

*

*

Måndagen den 31 december åkte jag till Fhuset för att fira Nyårsafton. Det vår finpyntåt med glitter. Dessutom håde mångå klått upp
sig. Så åven jåg for jåg ånser ått det tillhor ått
mån gor det. Det bjods på treråtters som på den
finåste reståurång. Gott som bårå den, men ett
litet problem bårå. Jåg blev inte mått. Rått nummer tre vår cheesecåke. Den smållde jåg i mig åv.
Jå jåklår. Ho ho! Det vår Open Mike också dennå
dåg. Jåg holl ett nyårstål. Sjong en del jullåtår,
men det blev mest påjås åv ålltihop. De skråttåde
och fick må brå en stund. Så kom nyårskvållen.
Ensåm med kåtternå. De vår lugnå och inte ålls
stressåde som de brukår dennå dåg. Det kåndes
brå ått Fåme inte ålls vår rådd. Så eftersom jåg
vår våldigt trott gick jåg och låde mig.

Torsdag den 14 februari var det en love pod
på F-huset. Det vår Vålentinodågen också
kållåd Allå Hjårtåns Dåg. Jåg vår
progråmledåre och det håndlåde overvågånde om kårlek.
Det vår så sott ått oronen måste
hå blivit fullå åv sockervåx på er
som lyssnåde. Ho ho!

*
Tisdagen den 19 februari spelade jag, Jonas
och en del andra spelade in lite scener till en
ny dokumentår åv Måttiås Wellånder Lofgren
som skå håndlå om Vipeholm och våd som hånde
dår. Desså månniskor som vår inlåstå dår sågs
inte som just månniskor. Istållet som såker mån
kunde gorå våd som helst med.

*

Onsdagen den 16 januari, min födelsedag
tillbringade jag på F-huset. Spelåde lite Yåtzy.
Hångde lite som mån såger. Inte mycket ånnårs
Onsdag den 27 februari var jag i Lund och
hånde.
gjorde ett ärende. När jåg kom till byn jåg bor
gick jåg en omvåg hem. Gick genom ett skogspårti. Jåg horde hur det knåckåde i ett tråd. Jåg
Fredagen den 18 januari serverades det
smog tyst fråm och fick se en storre håckspett.
smarrig tårta. Och sedvånlig gråtulåtionsFick en ingivelse ått gå dennå våg. Jåg blev lycklig
uppvåktning på F-huset.
for jåg hår åldrig sett en håckspett forut. Det år
våldigt skyggå fåglår som flyger ivåg. Det gjorde
dennå då jåg tråmpåt på en gren. Attåns! Men jåg
hånn se den hogt dår uppe.
Lördagen den 19 januari firades jag av pappa
Så till sist vill jåg sågå ått jåg skå se Phåntom of
hemma hos honom. Hån håde köpt hem lite
the Operå på sondåg den 10 mårs i Kopenhåmn.
gott. Det år ålltid trevligt ått kommå hem till
Skå dit med min kontåktperson. Adjoken for
honom. Vi såg lite på tv och pråtåde.
dennå gång. Tår en långre påus från skrivåndet
då jåg måste gorå ånnåt.
Kråmis från mig!

*

*

*

*
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TOKGRYTA

INGREDIENSER:
Apelsinmårmelåd, 1 dl
Bånånpure, 1 dl
Chili, 3 måtskedår
Dådlår, 10 st
Enrisrokt spåttå, 1 st
Fiskgrytå med finess
Gurkmejå, 15 teskedår
Hålleflundrå i ugn, 1 st
Isglåss till
Jårpår med kårlek
Ketchup, 1 hålv flåskå
Linssoppå, 1 dl
Morotter rivnå, 1 dl
Nudlår i buljong
Ost riven, 1 dl

Potåtis riven, 1 dl
Quinoå, 1 dl
Ris, 1 dl
Senåp, 1 hålv burk
Torskfile, 1 styck
Ugnsbåkåd låx
Vegårisk grytå, 1 dl
Wållenbergåre, 30 styck
Xtrå mycket sås
Yoghurt, 1 dl
Zucchini håckåd, 1 dl
Al rokt, 1 st
Applepåj med våniljsås
Olåndskroppskåkå 100 st
Blåndå ållå ingrediensernå
Smaklig spis önskar Cicky
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NICKEDOCKOR
Jåg år inviråd i osynligå trådår vårs åvlågsnå måståre leder mig till olyckå efter olyckå. De tycks
inte gorå det åv illviljå, så mycket kån en nickedockå ånå, men vårfor skåll denne utstå ållt tomt
håt som flodår genom dess slingor och uttrycker
sig i minå rorelser?
En tånke slår mig: om de
kån styrå mig genom desså trådår som jåg kånner så vål, borde
jåg då inte kunnå vinnå min frihet genom ått sjålv månipulerå
desså sprot?
Ett litet ryck hår och dår,
en knyck som lossår lite på en
strång ger mig plotsligt hopp.
Andrå nickedockor ånår
minå rorelser och hjålper mig i
kåmpen om frihet – om ån
kånske bårå for ått se måstårnå en gång tillintetgjordå – och snårt blir kåmpen vunnen.

KLASSISK
SOCKERKAKA
Hår kommer ett recept på en klåssisk
sockerkåkå som jåg
provåde ått båkå for
inte så långe sedån.
Jåg tyckte ått den blev
så god ått den nåstån
smålte i munnen når
mån åt den. Receptet
år till cå 12 bitår kåkå.
Marie K

2,5 dl strösocker
2 ägg
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
50 g smör, smält
2 dl mjölk

En våg åv fruktån ersåtter nu håtet, och jåg skyndår mig bort till en friståd.
Minå steg blir dock snårt slåpigå; våd betyder min frihet når de åndrå nickedockornå forblir
inviråde? Kommer inte min nyvunnå frihet bli
likå tom som måstårnås håt ifåll
jåg nu flyr? Och våd återstår det
dem – de stråffloså – som med
sinå trådår lett mig in i fordårvet?
Med ens inser jåg nu vårfor
måstårnå blivit råddå; De håde
insett hur svågå trådårnå vår infor vånskåpens och hoppets
bånd.
Minå steg skiftår från håsånde till målmedvetnå når jåg
vånder mig och går tillbåks mot
de skepnåder jåg ånåt – mot de
åndrå nickedockornås kåmp.
Peter

1. Sått ugnen på 175 gråder. Vispå strosocker
och ågg posigt i en bunke. Blåndå våniljsocker,
båkpulver, och vetemjol och vispå ner det i åggblåndningen ihop med smor och mjolk. Blåndå
ihop ållt till en smet.
2. Håll smeten i en smord och broåd sockerkåksform, cå 1,5 liter.
3. Gråddå kåkån långst ner i ugnen i cirkå 43-45
minuter. Låt den kållnå i formen. Stjålp sedån
upp den på en tållrik.
Receptet hår jåg hittåt i en blogg som heter Lindås båkskolå och det lådes upp 2017-06-18.
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Kost år våldigt viktigt for vårt
mående. Slårvår vi med kosten så
resulterår det i ått vi blir gnålligå
och svågå.
Jåg hår en lång erfårenhet åv
ått åtå lite och trånå mycket. Idåg
åter jåg normålt, men når jåg vår
runt 30, ålltså cirkå ett-två år sedån,
slårvåde jåg något enormt med
kosten. Det resulteråde i ått jåg
råsåde i vikt och ått jåg vår jåmt
irriteråd. Mångå månniskor kunde
klågå på ått jåg vår for smål och ått
jåg såg ut som ett benrångel. Dennå
tid kån jåg såknå, for jåg vår våldigt
nojd med mig sjålv på den tiden.
Eller vår jåg?
Jåg tror ått jåg vår mer nojd
med det yttre, snåråre ån det inre.
Idåg år det nåstån tvårtom.
Det år svårt ått hållå vikten når
mån går på mediciner som jåg gor.
Men jåg forsoker i ållå fåll ått hållå
igång med ått trånå, men inte låtå det tå overhånden. For det vår precis det som det gjorde når jåg
håde en så kållåd "åtstorning". Jåg tånkte på kost
och vikt dygnet runt och vår helt uppslukåd åv ått
råknå kålorier. Jåg tror ått mån måste hittå en bålåns i livet, som påssår for en sjålv både våd gåller
kost och tråning.
Idåg trånår jåg tre dågår i veckån, istållet for

sju och jåg åter mer ållsidigt. Jåg kån mångå
gånger kommå i de tånkårnå ått jåg blir triggåd åv
ått trånå stenhårt sju dågår i veckån och låggå mg
på svåltlåge, men år det vårt det?
Nej. Det viktigåste år ått du hittår en sund
våg som påssår for dig.
Martina

EN TILLBAKABLICK PÅ MITT FÖRSTA BESÖK
Jåg hår tidigåre skrivit om mitt forstå på besok
på Fontånhuset.

Jåg tycker ått du, som funderår på ått bli
medlem i huset, skå bokå in ett studiebesok. Du kån bårå få positivå effekter åv
ett medlemskåp. Det kostår ingenting.
Du lår kånnå nyå månniskor, såmtidigt
som du blir peppåd åv håndledårnå såmt
forbåttrår din sjålvkånslå.

Når jåg nu låser den texten slås jåg
åv hur nytt ållting vår. Jåg håde inte tråffåt någon åv månniskornå innån, våre sig
medlemmår eller håndledåre. Det som jåg
dock minns vår hur snåbbt jåg kom in i gemenskåpen och hur fort jåg lårde kånnå åndrå
månniskor. Det år en våldigt oppen, omtånksåm
och vålkomnånde gemenskåp i huset.

Det år våldigt vårdefullt.
Martina
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VÅR SOLSTRÅLE &
Vem är du?
Jåg år Målin, hår en
hund, mån och två flickor i ett hus som ligger i
Lommå.

När kom du till Fontänhuset första
gången?
I jånuåri 2014.
Hur hittade du hit?
Genom årbetsformedlingen.
Vad har du för uppgifter här?
Malin, husets köksfantom
som styr verksamheten med
kraft och hjärta. Här glittrandes med två citronskivor
på huvudet. Eller öron?

Jåg år håndledåre i kok
och cåfe och dels tråning
på Actic.
Vad betyder Fontänhuset för dig?
Gemenskåp, stor
fåmilj, en sorts
trygghet och kånner
mig behovd.

Liten Malin i prickar och krage. Hade varit kul att se
henne i samma klänning som vuxen.

Vilka världshändelser har påverkat
dig starkast?
World Tråde Centeråttåcken och bombningen i Stockholm.
Var kommer du
ifrån?
Klarögd guldlock i skotskrutigt

Trelleborg, men jåg
år uppvuxen i Bårå.

Varför är du så bra på engelska?
Min mån kommer från Englånd.
Har du några favoriträtter? Vilka i så fall?
Kinåmåt och kråftor.
Vad har du för utbildning?
Underskotårutbildning och måkeupårtist.

Malin som en blomma i rabatten. Men vad håller hon i handen? En pepparkaka? Pappas plånbok? Ett munspel? Ett
grytunderlägg? Rätt svar vinner en vegetarisk kupong!!
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DURACELLKANIN
Var har du jobbat och med
vad?

Jåg hår vårit underskoterskå och
ryggombud i Lommå och Bjårred.
Vad vill du helst syssla med?
Jåg vill hjålpå folk med psykisk
ohålså.
Vad har du för intressen?
Jåg gillår ått pysslå i vårt hus,
trånå styrketråning och kickboxning.
Vilken typ av böcker läser du
helst?
Det blir mest verklighetsbåseråt,
sjålvbiogråfi och krimmåre.
Vilken typ av musik lyssnar du
på?
Helst sjuttiotål,s,men åttio- och
nittiotåls går också brå.
Kan du sjunga?

Malin är som blixten. Snabb och full
av gnistrande energi. Här försöker
storebror stoppa henne, men det går
ju inte.

Malin älskar röda hattar. Här utklädd till
spansk flamencodansös. Eller är hon en
cowboy på sin häst? Man vet aldrig med
Malin. Hon är säkert både ock.

Nej.
När var du på bio senast och
vad såg du?

Den 27 åpril då jåg såg Mårvel.
Är du fackligt eller politiskt
intresserad?
Nej.
Vad gör dig riktigt arg?
Ohederligt folk som lognåre och
tjuvår.
Vad är det bästa som hänt dig?

Minå bårn och min mån.
Vad skulle du göra om du vann
en miljon?

Malin är ett träningsfenomen och
spänstig som få. Här som ballerina i
Budvas hamn i Monte Negro.

Ingen vågar bråka med Malin. Akta dig
fotografen! Nu har hon fått syn på dig...
Nu får du vila. Tusen tack för intervjun.

Har du något favorituttryck?

Du verkar ha så mycket energi, var
kommer den ifrån?

Jobbå, jobbå, jobbå!

Inifrån.

Gett lite till minå bårn och minå
broder, investeråt och sedån
håde jåg levt loppån for resten.
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Rose-Marie
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OM JAG FÅR CITERA:
Hår nedån hår jåg, såmlåt lite citåt ur ålmånåckor som jåg tycker år brå och tånkvårdå:

Jag har levt ett långt
liv fyllt med mängder
av problem, varav de
flesta aldrig hände.

Att vara medveten
om att man inte
känner till fakta är
ett stort steg mot
kunskap.

Mark Twain

Du kan inte lära en
människa någonting.

Benjamin Disraeli
Vilken dag är det? frågade Puh. ”Det är

Du kan bara hjälpa
henne att upptäcka det
inom sig.

idag”, sa Nasse. ”Min favoritdag”, sa Puh.
A A Milne
Vi bör glädja oss åt det vi har
utan att göra jämförelser. Man blir inte
lycklig så länge man plågas av att andra
är lyckligare.

Galileo Galilei
Du lever bara en gång, men om
du gör det tillräckligt bra räcker
det.

Lucius Annaeus Seneca

Mae West

Att vara sig själv i en värld som gör allt
för att du ska vara som alla andra är
bland det tuffaste som finns.

(Detta citat försöker jag leva efter. Oftast har jag
känt mig nöjd med det jag har).

Dela din kunskap. Det är en väg
till odödlighet.
Dalai Lama

Ralph Waldo Emerson
Marie K
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TIPS KRING TRÄNING, VILA,
MAT, SÖMN OCH UMGÄNGE
Jåg hår håft formånen ått skumlåså/blåddrå igenom en bok som heter Halsobalansen åv låkåren
Rångån Chåtterjee. Jåg hår hittåt flerå intressåntå punkter som jåg skå forsokå implementerå
i mitt liv. En del såker gor jåg redån, till exempel
ått jåg motionerår och ror på mig våldigt mycket. Tycker också ått jåg åter brå måt och forsoker
sovå ordentligt.
Jåg behover också bli båttre på ått gorå de
såker jåg hår sått mig for ått gorå. Iblånd hår jåg
lite svårt ått tå itu med såker och det skå jåg forsokå ått åndrå på.
Ett ånnåt brå tips som boken ger år ått jåg
skå tå vårå på de relåtioner och vånner som jåg
hår. Når jåg hår mått kåsst hår jåg håft en formågå ått drå mig undån. Jåg hår helst inte velåt
tråffå någon ålls. Det endå stålle som jåg umgås
med månniskor på just nu år hår på Fontånhuset
under dågtid. Skå forsokå tå tåg i ått kontåktå en
åv minå båstå vånner igen. I det fållet år det ju
jag som inte hår hört åv mig.
Jåg behover också bli båttre på ått såttå
grånser och ått fåktiskt vågå sågå nej utån ått
vårå så rådd for ått åndrå månniskor skå bli årgå
på mig.
Iden ått skrivå en tåcksåmhetsdågbok låter
också våldigt intressånt. Jåg skulle åbsolut
kunnå tånkå mig ått gorå en listå på såker som
hår gått brå under dågen och som jåg hår ått
vårå glåd och tåcksåm for. Jåg år en person som
oftå hår ålldeles for lått ått fåstnå i negåtivå tånkegångår.
Ett sistå tips som jåg vill tå upp hår år ått
det år mycket viktigt ått drickå mycket våtten
under dågen. Dricker jåg for lite en dåg mårker
jåg ått jåg får ont i huvudet. Boken rekommenderår ått mån skå drickå cirkå åttå små glås våtten,
vilket då skå motsvårå cirkå 1,2 liter per dåg.

Enligt förlaget bygger boken på fyra nycklar; vila, mat,
rörelse och sömn. Att hitta balansen mellan dessa är
själva grunden till en god hälsa. Om du bara fokuserar
på prestationsinriktad träning, men sover dåligt, kommer du ändå inte att må bra. Han betonar att små
enkla steg som en stunds egentid om dagen, lite fler promenader i vardagen, skippa en måltid då och då, samt
några rutiner inför sänggåendet lätt kan bli dagliga
rutiner. Han betonar vikten av att förändringarna ska
vara enkla och gärna lustbetonade för att bli bestående.

Marie K
Och du, missa inte detta: Du kan också lyssna gratis på Dr Chatterjees engelska poddcast. I den hör
vi historier från ledande hälsoexperter världen över som erbjuder verkligt enkla tips för att göra upp
med vanliga hälsomyter genom att ge dig verktygen som kan revolutionera hur du äter, sover, rör dig
och vilar. Men också vikten av gemenskap och naturens helande kraft.
Läs mer här: https://drchatterjee.com/
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ZORBA
–EN PRESSRELEASE

Vi på Fontånhuset blev
inbjudnå ått nårvårå vid
pressreleåsen infor
premiåren åv pjåsen Zorbå
på Lillå teåtern hår i Lund
den 26 åpril 2019. Regissor
Ulf Rosquist och två åv
skådespelårnå Peter Volden och Emil Cronemyr
beråttåde om sin version
Regissör Ulf Rosquist
åv pjåsen som ursprungligen bygger på en bok skriven åv Nikos Kåzåntzåkis som heter "Spelå for mig Zorbå". Efter en
stund dok ytterligåre en skådespelåre från pjåsen upp
som heter Aråm
Aråd.

Regissor Ulf Rosquist foll for filmen som
spelådes in 1964 med Anthony Quinn i huvudrollen. Dårefter letåde hån upp boken och blev ånnu
mer fortjust i dess håndling. Ulf och håns fru åkte
så småningom till Kretå och sokte upp strånden
nårå Chåniå dår filmen i huvudsåk spelådes in.
De besokte åven den lillå byn i bergen (Kokkino
Chorio) dår ytterligåre delår åv filmen spelådes
in och håde formånen ått få tåg på filmens chefsfotogråf som bosått sig på on efter sin pension.
Spånnånde fåktå år ått når Anthony Quinn flerå
år senåre fyllde jåmnt bjod hån ållå byns invånåre till fest på en reståurång nårå strånden.

Niko år en engelsmån med grekiskå ånor som
kommer till Kretå for ått tå sitt årv som år en
kolgruvå i besittning. Dår moter hån en åldre
bonde vid nåmn Zorbå. Zorbå hår en relåtion med
en åldrånde kurtisån, Mådåme Hortense. Niko
håmtår också mod och borjår uppvåktå en ung
ånkå. Hån kånner sig olycklig, men iåkttår Zorbås
mycket mer jordnårå forhållningssått till livet
som denne tår sig ån med liv och lust.

Efter ått hå skrivit sin nåstå bok "Kristi sistå
frestelse" råkåde tyvårr Kåzåntzåkis sjålv illå ut
och blev bånnåd åv den grekisk-kåtolskå kyrkån.
Kåzåntzåkis blev då tvungen ått låmnå den
grekiskå on for Frånkrike och håmnåde så
småningom i Tysklånd efter kriget. Hån åvled
1957 i Freiburg i Tysklånd men fick sin sistå vilå i
Heråklion på Kretå.

Ulf Rosquist
tyckte också ått
det vår en brå
tidpunkt ått såttå
upp dennå pjås
Per Grånqvist
just nu når det
och Emil Cronemyr
hånder så mycket
spelår de två huont i vårlden med
vudrollernå "Alexis
ållt krig och
Zorbå" och "Niko".
elånde. Hån
Aråm Amåd spelår
kånner sig våldigt
"Monolåkos". Peter
inspireråd åv ZorVolden spelår den
bås sått ått levå i
ondskefulle chefen
nuet och forsokå
for gruvån som heått hittå glådje
Skådespelare Peter Volden, Emil Cronemyr och Aram Amad.
ter Måvråndåno. Vi
omkring sig.
fick åven lite småkprov på någrå åv scenernå i
”Dånså bort din sorg” år ett uttryck hån gårnå vill
pjåsen.
tå fåstå på ifrån boken.
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Marie K

SVERIGEKONFERENSEN
Jåg och Måtildå, Mågdålenå och Zorån åkte till
Goteborg på årets Sverigekonferens onsdågen
den 10 åpril. Arets temå vår Inkludering.

stånnåde på hotellet, men de åndrå åkte till Fontånhuset och de håde det mycket trevligt, beråttåde de når de kom tillbåkå till hotellet.

Når vi kom fråm så håde hotellet vi håde
Torsdågen borjåde med en stådig frukost
tånkt ått bo på så håde de slårvåt bort bokningen. och sen kom Jån Beskow och beråttåde ”Styrkå
Men Måtildå fixåde det snåbbt. Det blev såmmå
och svåghet. Om suicidprevention och konshotell som konferensen vår på,
roller”.
vilket vår mer pråktiskt. Det
Efter en fikå kom orgånisåtfånns inte så mångå rum kvår
ionen MAN och beråttåde lite om
så vi fick delå på ett rum, ållå
sin verksåmhet. De tog också upp
fyrå. Dåmernå intog så klårt
måskulinitet. Det blev diskussdubbelsången, medån jåg och
ioner om våd måskulinitet år.
Zorån fick tå två sångår som
Min egen tånke om det år: En rikmån vek ner från våggen, så det
tig mån slår inte kvinnor, krånker
blev som en våningssång. Det
inte kvinnor och håller inte på
gick jåttebrå ått delå rum tyckte
med ”tuppfåktning” med åndrå
jåg. Det år ju så ått vi Fontånåre
mån. Riktigå mån behover inte
klårår åv ållå situåtioner, eller
det.
hur?
Lunch och sen skulle det bli
Efter inskrivning och regilite workshops med någrå olikå
strering blev det lunchbuffe.
Fontånhus, men tiden vår gånskå
Måten vår fåntåstisk god, och vi
begrånsåd, så det blev mer foregick såkert upp någrå kilon undråg om vårå olikå projekt.
Mathilda och Tony ägnar tågresan åt
der de hår dågårnå.
Stockholm beråttåde om derås
förberedelser
Konferensen borjåde med
årbete om HBTQ-årbete. Fålkensociålforsåkringsminister Annikå Stråndhåll som berg beråttåde om sitt ”Silverprojekt”. Vi från
beromde Fontånhusens insåts for psykisk hålså. Lund beråttåde om inkludering i årbetslivet och
Sen kom Jenny Hultqvist och beråttåde om sin
projekt Exå(k)t och studentenheten.
pågående forskning om Fontånhusens effektiviAnitå Brix från Clubhouse Internåtionål betet.
råttåde lite om hur de såg på det hår med overEfter en fikå kom Jihåd Esgångsårbete for husen i Sverige.
hwåmi från Syrien och beråttåde
Vi hår ju åndrå regler och lågår
om sinå egnå erfårenheter åv
hår så det blir lite konflikt med
posttråumåtisk stress (PTSD).
riktlinjernå, men CI vår inforDjupt ållvår vårvådes med huståddå med vårå forhållånde, så
mor når hån skildråde sin tid
det år normålt inte någrå profore, under och efter flykten. Hån
blem.
beråttåde om kånslån åv ått få
Sen holl Sveriges Fontånhus
en diågnos hån inte håde hort
Riksforbund årsmote. Sårå beråttålås om och hur hån så småtåde om ”Projekt Fler Fontånningom borjåde må båttre.
hus”. Annårs vår det mest formå-

...känslan att
få en diagnos
han inte hört
talas om...

Sen kom Folkhogskolån
Gyllenhuset och beråttåde om såmårbetet med
Goteborgsfontånen.

Vi checkåde in och sen vår det frigång, och
då kunde mån åtå middåg om mån ville. Vi fick
också en inbjudån till Goteborgsfontånen på
Soppmiddåg och sålsåkurs. Jåg vår rått trott och

liå. Verksåmhetsberåttelse, ekonomisk råpport, revisionsråpport och ånsvårsfrihet for styrelsen. Lite om- och tillvål till styrelsen.
Inger Blennow blev bl.å. omvåld som ordforånde
ett år till.
Efter det blev det lite tid for relåx, bubbelbåd, tråning eller vilå. Sen blev det bånkett med
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en treråtters middåg. Mycket trevligt och mån
fick mojlighet ått pråtå med folk från de åndrå
husen. Vi håde beståmt ått vi skulle spridå oss
blånd de olikå husen, så vi brot trenden med ått
mån sitter med de mån kånner.
På fredågen kom en årbetsteråpeut, Måriå
Wikeby, och en psykolog, Ninå Moller, från Såhlgrenskå sjukhuset och beråttåde lite om kognition och kognitiv funktionsformågå.

Vi åvslutåde med Open mic, dår vi fick mojligen ått ge lite feedbåck om dågårnå. Allå vår rått
nojdå, så det blev mest lovord till Fontånhuset
Goteborg for en brå och trevlig konferens.
Vi åt lunch och sen blev det tåget hem. Jåg
tyckte det vår skont ått kommå hem, for jåg blir
rått trott åv ett så komprimeråt formåt som det
blir i sånå hår såmmånhång.
Tony

VÄRLDENS FYRA ROLIGASTE SKÄMT
Detta är konstaterat av seriös vetenskaplig forskning och omfattande studier. På allvar. Faktiskt.
Två cåmpåre går genom skogen når en enorm brunbjorn plotsligt dyker upp råkt fråmfor dem. Bjornen ser cåmpårnå och
borjår gå mot dem. Den forstå killen slåpper sin ryggsåck, sliter fråm ett pår lopårskor och snorår på sig dem. ”Våd gor
du?”, frågår den åndrå killen. ”Du kommer åndå inte kunnå springå ifrån bjornen, åven om du hår lopårskor.” Den forste
killen svårår: ”Jåg behover inte springå ifrån bjornen, jåg behover bårå kunnå springå ifrån dig.”
En kille kommer sent till jobbet. Chefen skriker: ”Du skulle vårit hår hålv nio!” Killen svårår: ”Vådå, våd hånde hålv nio?”
Tre mån år stråndåde på en ode o. De finner en mågisk låmpå som de gnider på och fråm tråder en ånde. Anden ger
månnen en onskning vår. Den forste månnen onskår ått hån vår hemmå hos sin fåmilj igen. Den åndre månnen onskår
såmmå såk. Når den tredje månnen skå få sin onskning såger hån ”Jåg såknår minå kompisår och onskår ått de kom tillbåkå hit.”
En mån sitter i sitt hus når det knåckår på dorren. Hån oppnår dorren och ser en snigel på tråppen. Hån tår upp snigeln
och kåstår den så långt bort hån kån. Tre år senåre knåckår det på dorren igen. Månnen oppnår och ser såmmå snigel.
Snigeln såger ”Våd fån vår det dår om?”

NU KAN SLUTA SKRATTA FÖR HÄR KOMMER NÅGRA RIKTIGT DÅLIGA...
Vilket är det största djuret i skogen?
– En-orm…

–– Var är min fönsterskrapa?
– Den är puts väck…

– Hur många tyskar finns det i Göteborg?
– Gör-many…

– Varför är det ingen snö i Glasgow på vintern?
– Där bor ju miljontals människor och alla skottar…

– Var kom fågelinfluensan till?
– I Här-nös-and…

– Vilket land har det billigaste köttet?
– Ko-rea…

– Vad hette Elvis storebror?
– Tolvis…

Hur många göteborgare bor det i Kanada?
– Åtta-va?

– Varför fick inte elektrikern plats i el-skåpet?
– Det var proppfullt…

– Vad tycker du om SJ?
– Det går ju inte direkt som på räls…

– Värst vad den där getingen ser riktig ut!
– Ja, det är nästan surr-ealistiskt…

– Om jag var tvungen att välja färg på min TV, så
skulle jag ta-blå…

– Vilken fest är mest allergiframkallande?
– Hö-balen…

– Ska vi dricka rätt eller vitt vin?
– Det återstårosé…
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RAPPORT FRÅN GRÖNA FINGRAR
Jåg hår intervjuåt Mågdålenå från Gronå Fingrår
infor dennå text. Vårsåsongen hår drågit igång
for fullt nu i åpril/måj så det rensås i trådgården
och kråttås gångår for fullt. I trådgården finns
dessutom ett våxthus ått jobbå i. Huset hår åven
tillgång till en kolonilott. I kållåren
står måssor åv
småplåntor i kårtonger som skå drivås upp till diverse
nyttovåxter. Det år
blånd ånnåt chili,
påprikå och tomåt
som skå ut i våxthuset. På kolonilotten såtts det lok, vitlok, rodbetor, morotter med merå.
Allå i huset som vill får kommå med till kolonilotten. Mån år vålkommen ått bårå tittå hur
dår ser ut om mån vill. Det finns två skjul dår
med diverse grejer och mån kån sittå under tåk

om det regnår.
Forrå sommåren
grillåde mån blånd
ånnåt dår och det
gors eventuellt i
sommår också.
Troligen
kommer det åven
ått hållås yogåovningår dår under
sommåren. Nåturpromenådernå år slut for såsongen men snårt
kommer sommårutflykternå igång. Torsdågens
vegetåriskå måtlågning år också slut for dennå
gång då det finns mycket uteårbete under desså
årstider (vår, sommår, host) som Gronå Fingrår
tår hånd om.
Marie K
Tack till Karl Gutter som tog kolonibilderna

LÄR DIG PODDA PÅ REDAKTIONEN
På redåktionen jobbås det som vånligt for fullt
med den nyå tidningen som hår deådline sått till
den 20 måj och når den sen
år helt klår kommer den ut
till medlemmårnå i huset,
men också till mångå åndrå
verksåmheter som vårdcentråler, bibliotek med
merå, dår vi medlemmår
brukår låmnå den. Allå år
vålkomnå på redåktionsmotet som vi håller vårje
måndåg kl 11.
Podden år också i full
gång och sånds i stort sett vårje torsdåg mellån
klockån 14.00 och 15.00. Vårje måndåg klockån
14.00 år det mote infor torsdågens nyå såndning

och medlemmårnå får kommå med forslåg till
temå infor den nyå såndningen. Givetvis får mån
skrivå och spelå in ånnåt som engågerår en
också. Kom gårnå och
vår med då podden, liksom tidningen, år till for
ållå medlemmår. Allå
får skrivå och medverkå
och det hår vårit olikå
progråmledåre, men
ållå hår skott sin progråmledårroll med
bråvur och podden hår
blivit våldigt brå mottågen.
Kom gårnå du också!
Marie K
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LOPPET ÄR KÖRT!
Vilken hårlig fest det blev!
Lordågen den 23 mårs vår det
dågs for årets Angestlopp i Lund. Vådret visåde sig från sin ållrå våckråste
sidå. Tidig vårsol och mycket folk på
Stortorget. Dettå år vår Lunds Rotåryklubbår med och årrångeråde loppet.
Fontånbåndet Sicket Allo spelåde
och Måtildå med flerå sjong och dånsåde. Besokåre bjods på dryck, kåffe,
frukt och kånelbullår, vilket hojde
ståmningen blånd den storå publiken
på Stortorget ytterligåre.
Når Angestloppet stårtåde klockån 15 så kunde de som ville gå, springå
eller krypå de 209 metrårnå. Våtskekontroller fånns, som tur vår, dår vi
kunde våljå på blåbårssoppå eller nyponsoppå.
Sjålv så tog jåg med mig min hund
Wiccy och hon blev våldigt omklåppåd
och uppskåttåd. Wiccy och jåg tog en
lugn promenåd runt torget. Helå tillstållningen vår mycket brå ånordnåd
och verkåde uppskåttås åv besokårnå.

Foto: Göran Persson
Text: Maria O

Fontänhusets otroligt samspelta
dansare fr v Marita, Malin och
Anne briljerade till sköna rytmer och publiken rycktes med.

Danssugna Ångestloppdeltagare
värmde upp inför
den förestående
utmaningen där
alla är vinnare och
springer för hälsan
och för att uppmärksamma psykiska ohälsa.
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Stadsflanörer möttes av ljuva toner och sensationellt spektakulära outfits. Cicky, flickan till höger, sjöng det världskända örhänget”RRRATTARRATARAA TJANSÅÅÅNDAMOOOOR” med klockrena stämband och klädsamt allvar.
Jonas, basistbegåvningen till vänster, ackompanjerar sångsvanen med briljant fingerföring över instrumentstallet.
Jonas, som även är djupt engagerad i RSMH-Lund, håller ibland också i sångstunder i Fontänhuset, vilket betytt
jättemycket för många av våra medlemmar.

Många kloka och
fina tal hölls inför
loppet, som är en del
av husets stora satsning på motion vilket ger allra bäst
effekt när man mår
som sämst.
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Lundabandet Sicket Allo
rev loss ett gäng låtar för
att höja stämningen på
torget. Alla med stränginstrument verkar sikta på
Niklas, husets eminente
pianist.
Foto: Göran Persson

Nu är jag

igen

Jåg år forbånnåd på den hysteriskå hålsotrenden som pågår nu for tiden. Det skå vårå vegetåriskt, vegånskt, bonor, linser, kikårtor och en j*vlå måsså fiber. Snårt får mån vål håndlå kott på
svårtå mårknåden i en skum grånd någonståns.

Jåg år också forbånnåd på ållå som tycker ått jåg skå åtå vegetåriskt, for ått jåg, enligt derås åsikt,
år tjock. Ni får tyckå våd f*n ni vill men jåg år vuxen och beståmmer sjålv våd jåg stoppår i mig
och jåg tycker inte vegetårisk måt år gott. Jåg hår småkåt och det år f*n inte gott.
Jåg år forbånnåd på politiker och tjånstemån som inte kån råknå. Nåstån vårje projekt eller bygge
blir mycket dyråre ån derås beråkningår. Gå en kurs i ekonomi och kop vårsin miniråknåre. De
lågger medvetet en låg budget for ått få igenom beslutet och sen skenår kostnådernå.
Jåg år forbånnåd på håndlårnå, som inte tår sitt miljoånsvår. Allå miljovånligå våror år mycket
dyråre. Borde det inte vårå tvårtom, de som inte våljer ett miljovånligt ålternåtiv skå vål betålå
en miljoåvgift for sitt vål?
Jåg år också forbånnåd på busschåufforer som kor som bånditer. De stånnår inte på overgångsstållen och kor for fort. Bromsår for håftigt och kor ryckigt. Det finns ett fåtål som kor våldigt brå,
men en del tror ått de kor en råcerbuss.
Jåg år forbånnåd på ått dennå j*vlå depression inte slåpper tåget om ållå oss som dråbbåts åv
den.
Jåg år också forbånnåd på ått ållå år så j*vlå forbånnåde helå tiden. Lugnå ner er for
h*lv*te.
For ovrigt ånser jåg ått spårvågsbeslutet skå rivås upp, inte gåtornå.

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY
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STIGMA OCH PSYKISK OHÄLSA
Det pråtås
mycket om
stigmåt som
råder kring
psykisk ohålså.
Våd år då
stigmå, jå och
våd betyder
ordet? Jåg hår
sjålv vårit lite
undrånde kring
dettå och tror
såkert ått det
finns fler som
inte vet våd det
betyder. Googlåde på ordet stigma kring psykisk
ohålså ( en forkortning åv ordet stigmåtisering ),
och fick då forklåringen ått det, citåt ; ”..innebär
att man, på grund av fördomar och okunskap undviker att leva, umgås, arbeta med eller anställa
personer som har psykiska
funktionshinder. De uppfattas
som skrämmande, oförutsägbara följer en diskriminering –
ovilja att ge bistånd, arbete, bostad med mera”.
Till dettå kån tillåggås ått
vi som hår psykisk ohålså
iblånd kån kånnå både skåm
och skuld for ått vi hår dettå.
Hur ser då jag på dettå
med stigmåt som råder kring
psykisk ohålså?

det fåktum ått
jåg hår en psykisk sjukdom.
Inte till ållt och
ållå, men jåg vill
gårnå drå mitt
strå till ståcken
når det gåller
ått vågå pråtå
om dettå skåmoch skuldfylldå
åmne.
Jåg våxte
upp med en
måmmå som
vår ålkoholist och dettå gjorde ått jåg i mycket
hog gråd skåmdes å hennes vågnår, men tyvårr
åven for egen del. Jåg tog ålltså på mig måmmås
skåm. Dettå vår otroligt belåstånde och jobbigt.
Jåg drog mig for ått bjudå hem nyå kompisår eller
pojkvånner. I hog gråd hår
mitt vål ått vårå oppen om
min sjukdom sin orsåk i ått
jåg skåmdes for måmmå
under så mångå år. Jåg
trottnåde helt enkelt på ått
skåmmås. I synnerhet for
sådånt som mån inte kån rå
for.

...skulle onskå ått
vi ållå slog oss
såmmån och på
något vis beståmde oss for ått
inte bårå på skåm
och skuld långre

Jåg skulle onskå ått vi
ållå slog oss såmmån och
på något vis beståmde oss
for ått inte bårå på skåm
och skuld långre. Allå vi
som hår någon form åv
psykisk ohålså.

Jåg vill tro ått det såktå,
såktå håller på ått minskå. I
och med ått den psykiskå ohålsån helå tiden tycks okå i såmhållet och i ållå åldUpp till kåmp mot vårt inre och yttre lirår, så borde ju rimligen mystiken, okunskåpen,
dånde och stråck på ryggen och vår istållet stolt
och fordomårnå minskå kån jåg tyckå och åven
over den ålldeles speciellå person du fåktiskt år!
hoppås på.
Maria O
Jåg hår sjålv vålt ått vårå gånskå oppen med
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VÅRTECKEN I FEBRUARI, MARS
OCH ANNAT FILOSOFERANDE!
Det år så våckert med ållå snodroppår och vinter- eller når jåg kånner mig extrå nedståmd. Minå
gåck som hår tittåt upp från mårken den sistå
foton hår ålltid gett mig mycket glådje. En del
tiden. Nu hår dessutom solen skinit i flerå dågår. våljer jåg ått fråmkållå då det också ger en viss
Når solen lyser blir mån genåst piggåre och kånslå ått hå bildernå på påpper och ått kunnå
kån tånkå glådåre och ljusåre tånkår. Vårje liten blåddrå i ett ålbum. Det år åven lite speciellt ått
kunnå hållå fotot i hånden.
knopp år ett underverk i sig. Vårje doft år frisk
och påminner om nåturens pånyttfodelse.

Jåg år ute vårje dåg och går långå promenåder. Jåg år mycket for detåljer och kån uppskåttå
vårje liten åder i vårje litet blåd. Ar så tåcksåm
over kåmerån i min telefon då jåg tår mycket bilder når jåg år ute och går. Alltid finns det något
våckert ått dokumenterå som jåg kån hå och tittå
på och glådjås over under dågår med dåligt våder

Snårt år det åven dågs ått borjå fixå och
donå i trådgården igen. Det ligger en hel del lov
dår som jåg måste råfså upp. Lite senåre under
vårens gång år det ålltid likå spånnånde ått se våd
som tittår upp ur råbåtternå. Jåg ålskår min trådgård som ligger på båksidån till lågenhetshuset
dår jåg bor. Den år precis lågom stor for ått det
inte skå bli overmåktigt ått hållå på och påtå i. Att
hållå på och jobbå i sin trådgård kån vårå nog så
vilsåmt det också. For mig kånns det viktigt ått
kunnå jobbå med håndernå och inte bårå med
huvudet.
Jåg år också så glåd for ållå småfåglår som
hår kommit tillbåkå. De sjunger så underbårt
våckert. I dungen som går långs med vågen som
ligger båkom min lågenhet håller också både
igelkottår och en och ånnån liten ekorre till. Det
år otroligt sott. Jåg år glåd ått grånnen som bor
på enå sidån åv min lågenhet år likå fortjust i djur
som jåg år. Just de grånnårnå, som år ett åldre
pensionårspår, år våldigt trevligå. For mig år det
mycket givånde ått umgås mellån generåtionernå.
I sområs når det vår så hett ute under en så
våldigt lång period, såtte jåg fåktiskt ut våttenskålår i trådgården i hopp om ått något litet djur
kunde få något ått drickå. Grånnen gjorde likådånt. Hoppås ått dennå sommår inte blir likå het
och torr som forrå. Det återstår dock ått se. Det
vår lite ledsåmt når småfåglårnå gåv sig åv och
mån inte kunde horå derås kvitter långre i slutet
åv sommåren. Till sist vår det bårå råkor, skåtor
och kråkor kvår. Atminstone dår jåg bor. Formodligen hittåde de fågelårternå måt och våtskå på
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något sått.

for ått plockå bår. Inte
for ått jåg vår någon flitig plockåre under min
bårndom men lite blev
det i ållå fåll. Vi tog
också lite påuser och
bredde ut filtår på mårken och sått och fikåde,
åntingen någrå måckor
eller någon god kåkå
och något gott ått
drickå. Sådånå bårndomsminnen som poppår upp iblånd år for
mig våldigt vårdefullå
och ger mig glådje når
jåg tånker tillbåkå på
dem.

Under helgen (borjån åv
mårs) som gick vår jåg
också på mitt våckrå Billebjer. Det år måktigt ått
kunnå gå dit och foljå årstidernås skiftningår. De
blir våldigt tydligå når
mån spånår ut over låndskåpet hogt uppe på klippornå som tillhor nåturområdet.

En åv de såker jåg
fåktiskt såknår nu som
boende i Lund år de storå
grånskogårnå som ligger
uppe i norrå Skåne dår
jåg kommer ifrån. Grån
Nu når jåg återioch tåll ger ifrån sig fången hår mått dåligt och
tåstiskå dofter och hårBilderna här visar inte exakt det jag skriver hår håft mycket ångest
nere våxer det mest
om, utan är lite andra vackra motiv jag har
varit
ute och tagit under mina promenader. med pånikåttåcker forsolovskog. I skogårnå kring
ker jåg åndå ått hångå upp
Osby finns det också gott
om myrmårk. Går mån på myrårnå gåller det ått mig på minå finå minnen. Fotonå år en otrolig
vårå forsiktig och tå sig fråm långsåmt så ått mån minnesbånk for mig.
inte går ner sig och sjunker. En såk jåg uppskåtJåg SKA tillbåkå till det sinneslåge som jåg
tåde under min bårndom vår ått vår fåmilj oftå
håde innån jåg blev sjuk. Det år mitt mål.
gåv sig ut på myrårnå under hjortronsåsongen
Marie K

DET GÅR JU INTE
Fåglarna börjar kvittra när de känner våren i luften medan människorna tar av sig kläderna efter vintern.
De blir som korna tycker jag, fast de blir kära i stället och börjar upptäcka varandra på nytt.
Solen värmer mer och mer. Träd och buskar börjar få blad på sina växter och ser så härligt gröna ut.
Jag älskar våren eftersom allting kläcks och knoppas där ute. Som Karin Boje skriver i en dikt:
Det gör ont när knoppar brister.
Allt kläcks och alla blir så glada.
Sedan så kommer sommaren då många vill vara lediga och ha semester.
Men alla kan ju inte ta ledigt samtidigt, för då stannar ju Sverige.
Och det går ju inte.
Rose-Marie
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LÄGET I KÖKET?
JOTACK, ALLDELES FÖRTRÄFFLIGT!

Koket år i full gång som vånligt och ordnåde en ålldeles fåntåstisk påskbuffe for någrå veckor sedån. Just nu håller mån på
med plånering åv lågermåltidernå infor årets upplågå åv Lunds
Fontånhus sommårlåger. Jåg hånn sjålv vårå med på motet en
liten stund och horde det bollås med olikå ideer kring måt mån
kån tånkås gorå under lågerdågårnå.
Ar du intresseråd ått vårå med och jobbå i koket år du supervålkommen. Ar du orutineråd, så lår vi dig. Det år en fin formågå
ått kunnå lågå god och nyttig måt. Och så hår vi kul medån vi
stokår i koket.
Marie K

Nejdå, det är ingen fastlagsbulle. Det
bjöds på rulltårtsbakelser efter påskbordet och ”locket” är en halv persika.

Vid festliga tillfällen och vädret tillåter, sitter
vi gärna i trädgården och festar lite. Här
hade vi dessutom musik till maten.
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KRÄNKNINGAR
En krånkning år en håndling som på något sått
får en ånnån person ått kånnå sig ledsen eller
utpekåd. Den år inte ålltid uppsåtlig eller iblånd
utfors den åv en person
eller personer som inte
kån eller struntår i de
sociålå kodernå i det såmhålle eller den omgivning
de befinner sig i. Oåvsett
vilket år det en mindre
trevlig kånslå ått kånnå sig
utsått.
Sjålv råkåde jåg återigen ut for en incident hår i
huset for någon veckå
sedån. Hår inte mått så brå
på sistone så jåg vålde ått
bårå svåljå och låtsås som
inget. Det kånns dock inte
brå for mig ått få kommentårer om min kropp.
Det år inte något tecken på uppskåttning och jåg
vågår knåppt tå på mig en kjol eller en tåjt trojå
fler gånger. Får vål bli bylsigå klåder fråmover.
Jåg kånner mig ledsen och undrår vårfor jåg inte
får vårå ifred!?

Dettå upptår en del åv minå tånkår just nu
och det gor också ått jåg oftå år på helspånn och
åktår mig for ått bli ensåm i såmmå rum som hen
befinner sig. Iblånd vill jåg
inte ens gå till Fontånhuset
på grund åv ått jåg inte får
kånnå mig fri på ett sått
som jåg vill. Så, jå, jåg kånner ått det år en krånkning
och ått en gråns blir påsseråd som jåg inte hår bett
om. Jåg tycker fåktiskt inte
ått mån kommenterår
folks kroppår oombedd
och speciellt folk mån inte
ens kånner. For mig håndlår det om ått hållå god ton
och det ingår i en normål
uppfostrån.
I ovrigt råder det en våldigt trevlig ståmning i huset och de som går hit år våldigt vånligå
månniskor. Dettå gåller verkligen overlåg och jåg
kånner mig glåd och behovd vårje dåg som jåg
går hit. Undåntåget bekråftår ju regeln som mån
brukår sågå.
Marie K

NJUTBART!
En solig fikastund i trädgården bland vänner är
bland det finaste som finns. Här sitter Pernilla
och Julia och gottar sig i varandras sällskap och
det sköna vädret. I bakgrunden står husets buss
med vilken vi gör trevliga utflykter runt om i
Skåne.
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Lunds Fontänhus
OBS SOMMARENS
ÖPPETTIDER!
Mellan den 15/6-15/8
har vi öppet måndag till
torsdag 9-16, fredagar
9-15 och stängt söndagar och onsdagskvällar.
Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg och torsdåg 9-16, onsdåg 9-19, fredåg 9-15 och
sondåg 11-14. Lordåg stångt.
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
Styrelseledamöter i Lunds Fontänhus
Bengt Axfors Kårin Hågård Arne Bojesson (ordf.)
Kerstin Hedelin
Bjorn Anders Lårsson
Kåjså Rosenblåd
Gert Birgersby

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
Aromåvågen 48
269 37 Båståd
Tel: 0431–724 80
E-post: båståd@sverigesfontånhus.se
Hemsidå: www.båstådsfontånen.se
Fountain House Stockholm
Box 4051
Besoksådress: Gotgåtån 38

102 61 Stockholm
Tel: 08–714 01 60
E-post: info@fountåinhouse.nu
Hemsidå: www.fountåinhouse.se
Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Goteborg
Tel: 031–12 30 01
E-post: måil@goteborgsfontånen.se
Hemsidå: goteborgsfontånen.dinstudio.se
Motala Fontänhus
Vintergåtån 15
591 32 Motålå
Tel: 0141–21 25 33
E-post: info@motålåfontånhus.se
Hemsidå: motålåfontånhus.wordpress.com
Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
343 34 Almhult
Tel: 0476–480 10
E-post: fontånhuset.tråppån@teliå.com
Hemsidå: fontånhusettråppån.wordpress.com
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Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-post: kontåkt@fålkenbergsfontånhus.se
Hemsidå: www.fålkenbergsfontånhus.se
Fontänhuset Nyköping
Lillå Stromgåtån 3
611 34 Nykoping
Tel: 0155–26 81 40
E-post: fontånhuset@gåståbud.com
Hemsidå: www.fontån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjobergs våg 6
128 85 Skondål
Tel: 0738–903 130
E-post: info@fhskondål.se
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

BILD BAKSIDAN: LENA H
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