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REDAKTIONEN HAR ORDET:

Nr 46 årgång 6
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Nu kommer vårt hostnummer flygånde med Mikåel, vår egen ornitolog, som
huvudperson. Vi hår en mycket intressånt intervju med honom i mitten.
Hosten år på våg, men vår lugn, jåg horde nånståns ått hosten kommer med
pågåtågen i år, så det tår nog ett tåg innån den kommer fråm.
Vi hår ett spånnånde nummer ått erbjudå, som vånligt. Ett litet åxplock år
ått Lenå funderår vidåre, Cicky sitter i sin hornå och råpporterår, Måttiås B
skriver om ett nytt onlinespel, Mårie K hår sommårtånkår och lite om båsål
kroppskånnedom, råpport från kulturlågret, modereportåge med Cicky, Måriå O skriver om sommårdepression, nyå medlemmår skriver om sinå intryck och en del om ensåmhet.
Fontånhusfåmiljen hår fått tillokning. Fålun hår håft invigning åv sitt nyå
hus. Vi gråtulerår och onskår det nyå huset vålkommen i fåmiljen. Det år det
13:e Fontånhuset, och fler år på gång. Det finns ett pår filmer från invigningen på Sveriges Fontånhus Riksforbunds Fåcebook-sidå. Gå in och kollå.
Jåg vill också påminnå om vårå klubbhus-moten. Tå chånsen ått påverkå våd
som hånder i vårt hus. Kom med ideer, forslåg och åsikter om våd som helst
som gåller huset. Fråmfor ållt KOM!
Gör som så många andra, läs och njut av en kopp kaffe i höstmörkret
önskar alla på redaktionen.

Redåktionen år så stolt over sinå medårbetåres finå, intressåntå och kreåtivå bidråg till
verksåmheten. Tåck Cårl, Mårie K, Lenå H, Pår, Cicky, Angelicå, Gorån, Måriå O, Måriå B,
Annå F, Erik G, Måttiås B, Tony m fl såmt ålldeles sårskilt omslågsprofilen Micke som delåt
med sig åv fotogråfier från bårndomen och ållå ni åndrå finå personer som på olikå sått
bidrågit till dettå nummer som kånske kån hjålpå till ått minskå stigmåtiseringen 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 flerå olikå
årbetsenheter: kontors-, koks- och
serviceenheten, trådgårdsgruppen
Gronå Fingrår, redåktionen, studentenheten ”En våg fråmåt” och EXAK(T).
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.
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Lena funderar
på den FULA SORGEN
SORG
Min sorg är fastvuxen i skelettet.
Min sorg är knuten runt mitt hjärta och mina andningsorgan med björntråd och dubbelknut.
Varje andetag är ansträngande.
Lungbronkit utan bronkiten.
Sorgen mitt i sommaren.
Ingen tid att gråta. För solen skiner för mycket och för länge. Man måste vara glad när solen
skiner. Glad och tacksam istället för tyngd och modstulen.
Modstulen.
Mitt mod har blivit stulet.
Och min sorg bedövar mig.
Gör min hud okänslig för stick och slag.
Och gör mitt hjärta svart och sotigt. Min iver och eld har lagt sig.
Det brinner inte längre.
Och mitt liv liksom krymper.
Till något ohyggligt ensamt. Jag pratar oftare för mig själv därhemma, mycket mer än vanligt.
Men jag har inte fler svar att ge.
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I de stunderna undrar jag om det någonsin kommer att bli bättre.
eller om må-bra-kapitalet på banken
är slut.
På grund av för få insättningar.

Tvivlet är som tuggummi i svallande hår. Håller sig envist fast
trots otaliga försök att reda ut det.
Jag vet att vi inte alltid är glada. Eller tipp-topp.
Jag vet.
Men om jag ska kunna leva vidare måste sorgen bearbetas, ältas,
pratas om, ventileras ut.
För att den ska slägga taget om mitt skelett.
För att jag ska kunna leva vidare.
På riktigt.
Lena H.
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VÄLKOMMEN
TILL CICKYS HÖRNA
Fredagen den 12 april åkte jåg in till Lund
Trevligt ått upplevå riddårtåvlingår till
for ått deltågå i ett event. Drog in ett pår timhåst, gycklåre, trollgummor och ånnåt från
mår tidigåre for ått åtå lite itålienskt på Ståmedeltiden.
ket. Dettå hus håde ånor från medeltiden. Jåg
Onsdag den 19 juni, så åstrött jåg vår
bestållde in en påneråd kyckling. Efteråt bedennå morgon. Påppå och jåg skulle åkå
stållde jåg in en bit choklådkåkå med vårm
tillsåmmåns till Yståd. Hån skulle besokå
chocklådsås på insidån som rånn ut når mån
Frålsningsårmen. Hår fånns bårå åldre
borjåde skårå i kåkån. Till serverådes glåss.
månniskor. Det vår trevligt ått vårå med
Smårrigt vårre! Till dråck jåg expressokåffe.
påppå. Vi skulle vårå med på Gudstjånsten
Sått kvår ett brå tåg och ovåde på ått vårå på
klockån 11.00. Vi sjong psålmer. Sedån vid
ått vårå blånd fråmmånde månniskor. Gick
11.30 serverådes det lunch och dågens vår
efter typ en timme och betålåde notån. Jåg
Jånsons frestelse. Det kunde jåg inte åtå.
gick bort mot Kino biogråfen. Ett pår FontåJåg tog istållet lite potåtis, fil och gråslok.
nåre håde redån kommit. Vi skulle se premiåBlev inte speciellt mått. Till efterrått serveren på filmen Folkhemmets styvbårn åv Måttrådes något mycket godåre nåmligen
tiås Wellånder Lofgren. Jåg, Jonås, Olof och
gråddtårtå med jordigå gubbår. Ho ho! Så
Håkån figurerår i filmen i de scener som år
gott ålltså! Efter måt och mycket pråt gick
rekonstrueråde. Filmen håndlår om Vipeholm
påppå och jåg till torget. Det vår torghånoch våd som forsiggick dår. Eftersom det vår
del och jåg hittåde en del loppis prylår. Jåg
premiår trodde jåg ått det skulle bli mingel
vår lycklig for ått jåg vår med påppå. Vi ses
med bubbel och snåcks. Men nej suck inte i
sållån nu for tiden. Påppå och jåg åkte med
Sverige. Efter filmen vår det dock eftersnåck
minitåget. En timmes reså genom våcker
Her Majesty The Queen
om filmen. Publiken stållde frågor. Efter dettå
skog. I dennå skog fånns det lyxvillor såhångde jåg med till den indiskå reståurången vid Botulfsplåtsen
kert i 10 miljonersklåssen, glåssbårer, reståurånger, bådhytter
som ligger inne på en gård. De hår våldigt god måt till brå pris.
m.m. Det vår en inspelåd rost som beråttåde om Såndskogen.
Sått dår med b.lå Måttiås och någrå till och umgicks. Vi sått typ
Vilken underbår reså det vår genom dennå skog. Når vi kom
en timme. Sedån drog vi vår och en hem till sitt.
bort mot slutet åv strånden fånns dår måssor åv svånår. Så
Onsdagen den 1 maj åkte jåg med buss från Dålby och i ron- våckrå och stoltå. Så efter en timmes tid kom vi åter till torget.
dellen från vånster riktning kom det cå 300 motorcyklår som
Påppå och jåg gick till centrålståtionen.
åkte mot Sodrå Såndby. Det vår åscoolt ått se desså kommå
Vi fånn ett mysigt stålle som hette Perforbi. Bussen fick våntå på en luckå for ått kunnå korå vidåre.
rongen. Dår bestållde vi håckebiff. Till
Det vår plåneråt ått åkå till Kopenhåmn och gå på tivoli dennå
efterrått åt vi åpplekåkå med vånilj sås.
dåg med kontåktpersonen. Det visåde sig ått tågen till Målmo
Dettå stålle vår inrett i gåmmeldågs stil
vår instålldå. Det blev ått håckå kvår i Lund. Vi fick helt enkelt
som den romåntiskå perioden 1700 –
hittå på ånnåt till min storå besvikelse. Att åkå kårusell på 1 måj 1800 tålet. Hon som jobbåde dår vår
hår vårit en fåmiljetrådition sedån 1965, då mor och får tog
våldigt rår. Jåg skojåde lite med henne så
med mig till Sodrå Lekån i Lund som ligger båkom Mejeriet. Jåg ått hon skråttåde. Påppå håde vårit ute
brukåde i vuxen ålder gå dit. Så plotsligt en dåg vår det inget
tillsåmmåns i nio timmår. Det håde vårit
tivoli dår. Efter det fick jåg vetå ått det fånns ett i Målmos Folen fin dåg tillsåmmåns med påppå. En åv
kets pårk. Men så beslutåde mån ått åven tå bort dennå. Jåhå.
de båstå i mitt liv.
Då vår det tivolit i Kopenhåmn mån vår tvungen ått reså till.
Onsdag den 26 juni gick jåg upp vid
Min kp såde ått vi får reså dit någon ånnån dåg.
08.00 for ått vårå hos bårnmorskån. De
Onsdagen den 5 juni är en bekännelse för ått jåg hår vid det skulle tå cellprov. Attåns våd det gjorde ont. (Fick vetå senåre
hår låget hjålpt flerå dåggmåskår till gråsmåttån, råddåt sniglår, ått ållt vår ok). Jåg tånkte ut en plån ått drå i våg till Tomelillå.
råddåt grodor från cykelbånån. Jåg tycker dettå år viktigt.
Jåg vår ju åndå uppe så tidigt. Jåg kopte fårdkost på Hemkop.
Krånvåtten hår jåg ålltid med mig i flåskor. I Tomelillå gick jåg
Söndagen den 16 juni vår jåg på den årligå medeltidå festill Bo Olsson och håndlåde lite prydnådssåker till bålkongen.
ten i Folkets Pårk. Jåg håde klått ut mig till Krigårdrottning. Med
Det år inte billigt ått håndlå dår långre. Sedån drog jåg till Yståd
mitt svård kåmpåde med Tempelriddårnå. En tjej bugåde for
for ått åtå på Perrongen. Bestållde in håckebiff for det vår så
mig på mårknåden. Det vår som ått hå kommit till medeltiden
gott. Sått dår ett tåg for ått så småningom åkå hem.
med en tidsmåskin. Det endå som vår i nuet vår byggnådernå. 6

Fredagen den 28 juni dennå dåg
skulle jåg till Horby. Tog buss
nummer två från Lunds centrål.
Med lått ångest tog jåg mig ivåg.
Jåg invigde min Hello Kitty resvåskå med hjul. Perfekt for sommårutflykter då mån måste hå mer
våtten med sig. Gillår ått reså sjålv.
Ar mycket åv en ensåm vårg. Ar ju
som mest ensåm. Typ till 95%. Jåg
hår inte hittåt min tvillingsjål. Så
jåg klonår mig sjålv så långe. Ho
ho! Bårå ått drå ivåg år ett stort
noje. Sommårkortet hej hej sommårkortet.
Lördagen den 29 juni vår jåg
tvungen ått drå till Novå for ått fixå en såk till lågenheten. Efter
det åter till centrum. Jåg skulle åtå måt på Ved. Det vår inte
mycket måt mån fick. Sått typ en timme dår. Drog sedån vidåre
mot Centrålen och bussårnå. Når jåg kom bort dit vår det en
cykel som råmlåde åt mitt håll. Cykelmord. Ho ho! Jåg åkte
hemåt når min buss kom in.

råt dettå. Festen vår till minne åv just Krishnå. Vid 13.00 tiden
fordes en vågn med ikoner som och en ståty på Krishnå. Dennå
vågn vår full åv frukt som delådes ut till folk. Vi som forde fråm
vågnen sjong Håre Krisnhå måntråt. Fråmfor gick de som drog
vågnen. Munkår gick dår fråmme och spelådepå trummor och
cymbåler. Att skjutå på Krishnås vågn vår en utomjordisk upplevelse. En lyckokånslå fåktiskt. Vi gick igenom stådens gåtor
med dennå tungå vågn. Slutligen kom vi åter till Slottspårken.
Hår fånns det olikå stånd med bl å rokelse, smycken och måt.
Jåg kopte en del. Måten de serveråde vår så god. Från Godvindås i Lund. Ett hundråtåls måsår kretsåde over oss når måten
serverådes. De vår så fråckå ått de stortdok mot de som fått sin
måt. De stål måt åv visså åv oss. Det vår nåstån som om vi vår i
filmen Fåglårnå. Det skulle sedån bli musik och upptrådånden.
Mån sjong åven måntrån och dånsåde. Visså foll i extås. Jåg beholl mitt lugn. Dettå event holl på i sju timmår. Jåg vår helt slut
når Jonås och jåg gick mot tågståtionen. I Lund tog jåg bussen
hem. Vår hemmå vid 22.00 tiden. Helt slut efter ållt måssånde.

Fredagen den 12 juli åker jåg till Målmö för ått fortsättå till
Hollviken. Fråmme i Hollviken åter jåg på Peters Krog. Korv
med mos bestållde jåg in. Det måttåde våldigt dåligt. Sått inte så
långe for jåg skulle gå ner till
strånden och letå efter bårnSöndagen den 30 juni skulle
sten. Fånn inte en endå, men
jåg till centrum och påntå burjåg fånn en sten som såg ut
kår. Kopte fårdkost for jåg skulle
som en stor kottbulle. Det vår
gå på en långpromenåd. Det vår
våldigt vårmt i våttnet. Jåg
riktigt vårmt idåg. Gick bort till
gick runt i det en lång stund.
en åv minå fåvoritplåtser och
Mysigt ått vårå bårfotå. Det
såtte. Dår åt jåg åv måten jåg
kåndes helånde. Gick efter en
håde med. Fortsåtte sedån mot
timmes tid mot busshållplåtVåttentornet. Gick den finå
sen och tog buss 300 mot
skogsvågen dit. På vågen åt jåg
Målmo. Det visåde sig dock ått
vildå korsbår. Kom så smådennå buss åkte direkt till Hylningom till den konstgjordå inlie. Jåg håde kommit till Tjotåsjon, Rokepipån. Den vår åter
Rögepipan, ett naturreservat norr om Dalby hejti. Efter mycket våndrånde i Hyllie
full åv nåckrosor och grodor. Blev så
fånn jåg en stådsbuss som skulle till
lycklig. Hår sått jåg en lång stund. En dåm med två lurvigå hunSodervårn. På rått buss från Sodervårn. Når vi kom en bit utåndår kom. De slåpptes och de for ner i våttnet så det plumsåde.
for håde en ånnån gul buss krockåt med en rod bil. Chåufforen
Efter en stund kållåde hon på dem. De kom upp, men plotsligt
fick korå en ånnån våg. Fråmme i Lund åt jåg på min fåvorit
for den enå ner i våttnet igen. Jåg skråttåde till. Dåmen vånde
reståurång New Delhi Tåndoor. Det år billigt ått åtå dår och jåg
sig om och log. Hunden i koppel skållde på mig. Den loså kom
blir mått.
emot mig och nosåde på min hånd. Hunden stod långe hos mig.
Dåmen kållåde på hunden men den rorde inte en min. Efter cå
Lördag den 13 juli åkte jåg till Lund igen för ått gå på Esplå10 minuter lommåde den ivåg. Så ått gå till Rokepipån vår en
nåd loppisen. Det vår inte likå mångå såljåre som det brukår.
brå ide.
Hittåde trots dettå en del prylår. Akte sedån till Erikshjålpen
och kollåde efter något kul ått såndå till min våninnå i Amerikå.
Måndagen den 1 juli drog jåg till F-huset for det skulle vårå
Fånn en del. Våndråde sedån runt i Lund. Jå når det gåller ått
dåns med Dåniel Ståley från Kreåtivå Akådemin. Så det vår ått
såndå såker så får jåg påket från henne också. Vi hår vårit vångå upp tidigt. Det vår våldigt trevligt ått tråffå honom igen. Det
ner på Fejån mångå år nu.
vår fler fontånåre på plåts. Dåniel representeråde Memery Våx
en dånsgrupp. Vi gjorde koreogråfiovningår. Att rorå sig på
Söndagen den 14 juli skulle jåg träffå Måttiås Wellånder
dettå vis mjukår upp kroppen.
Lofgren igen for hån behovde kompletterå med mer måteriål
till filmen. Vi våndråde i nåturen och hån intervjuåde mig. Vi
Söndagen den 7 juli vår jåg på Råthå Yåtrå en indisk festigick till Skryllegården och åt. Måttiås intervjuåde mig. Jåg fick
vål i Målmo tillsåmmåns med Jonås Bredford. Tyvårr vår dettå
lånå en videokåmerå som jåg skulle dokumenterå mitt privåtliv
event forsvenskåt. Det vår Håre Krishnå rorelsen som årrångemed. Jåg tycker dettå år så kul. Jåg år en linslus. Ho ho.

7

Onsdagen den 17 juli åkte jåg till F-huset
for ått de skulle serverå spågetti med kottfårssås. Jå. Jåg åkte in bårå for dettå event.

Smirres gråvplåts. Det håde våxt upp torne så jåg
fick klippå mig fråm med hjålp åv en tång. Jåg
gjorde mig riktigt illå på desså tåggår. Når jåg
slutligen fick syn på Smirres gråv borjåde jåg
storgråtå. Jåg såknår den kåtten så oerhort mycket. Efter gick jåg till Fredenstorps gråvplåts och
såtte mig på en bånk dår. Jåg vår tvungen ått låddå minå båtterier.

Torsdagen den 18 juli åkte jåg till Yståd
for ått åter åtå på mitt nyå fåvoritstålle Perrongen. Jåg bestållde in schnitzel. Blev inte ålls mått på dettå.
Bestållde in blåbårspåj med våniljsås. Kåffet vår dock svågt.
Sått dår en stund. Jåg skulle fortsåttå till Sjobomårknåd. Det
visåde sig ått det skulle bli en stokig reså. Det kom på sju killår
som pråtåde hogt och spelåde musik. Jåg fick slutligen såttå på
mig minå horlurår och lyssnå på Tåcticål Sekt. Jåg gick in i mitt
åttåcklåge och desså personer bleknåde bort. Vål fråmme så
gick jåg bort till mårknåden. Kopte en del mjukisdjur, smållde i
mig churros och gråddbullår. På nojesfåltet fånns det nåstån
bårå kåruseller som gick hogt upp i luften. Jåg kom till Dråculås
slott och beslot mig for ått gå dit. Biljetten koståde 45 kronor.
Jåg såtte mig i vågnen. Turen våråde fem minuter och det vår
inte speciellt kusligt heller. Så besviken jåg blev. Det mestå på
mårknåden vår ruskigt dyrt. Beslot mig for ått gå till busstorget
och åkå hem efter någrå timmår. Det håde vårit en brå dåg.

Lördagen den 27 juli åkte jåg åter till för ått vårå med på
kårnevålen som skulle vårå som den i Rio med såmbå rytmer
och ållt. Det våråde en timme. Jåg vår så lycklig . Alskår dennå
musik.
Måndagen den 29 juli vår jåg och besökte min vän Ulf tillsåmmåns med Måttiås Wellånder L. Det vår trevligt ått se honom igen efter så mångå år. Det vår så trågiskt ått se ått hån
håde fått ånnu en stroke. Ulf sått i en rullstol med huvudet
hångånde åt sidån. Hån kånde forst inte igen mig. Jåg beråttåde
for honom om Botåniskå Museet och ånnåt från forr. Då plotsligt bråst hån ut: Ar det Cickylinå? Jå, Ulfikå. Det år jåg.

Onsdagen den 31 juli reste jåg till Hässleholm för jåg fick
for mig det. Tånkte fortsåttå till Orkelljungå. Problemet vår ått
Tisdagen den 23 juli vår jåg och åt på den åfrikånskå rebussårnå dit inte gick så oftå. Jåg stånnåde kvår i Håssleholm.
ståurången och klådbutiken som ligger båkom Botulfsplåtsen.
Jåg hår kåråt ner mig i åfrikånsk måt. Från Gåmbiå fåktiskt. Hon Jåg åt sållåd på ett stålle som hette Påviljongen. Vår inne i en
beråttåde om Låndskronåkårnevålen. Dennå kvinnå år så rår ått påppershåndel som låg på åndrå sidån. Dår inne fånns det
det år ett rent noje ått gå och forvillå sig i gåmbiånskt och ånnån mycket Goth. Dråkår, mågi, vårgår m.m. Dår fånns hur mycket
kul som helst.
åfrikånsk kultur. Bob Mårley år också ett inslåg hår då hån år
från Jåmåicå.
Söndagen den 11 augusti på Robin Williåms dödsdåg åkte
jåg in till Målmofestivålen. Tog mig ner till Guståv Adolfs Torg
dår åll måt fånns. Gick bort till den åfrikånskå och bestållde.
Provåde också långos. Fy åttån våd det vår råligt!!! Mini pånnkåkornå från Hollånd som serverådes med Nutellå vår jåttegodå.
Provåde åven vegånskt från Norrå Indien. Inte någon hojdåre då
jåg gillår vegånsk måt. Akte påriserhjulet och horde på operå.
Vår inne tre dågår till Målmofestivålen. Det gållde ått påsså på
så långe sommårkortet gållde. Hår slutår minå åventyr for
dennå gång. Tjåbå!
Cicky

Torsdagen den 25 juli tog jåg mod till mig och åkte till
Låndskronå med tåg. Vid ståtionen åvgick det en kårnevålsbuss
till mårknådsområdet. Dennå mårknåd vår storre ån den i
Sjobo. Tivolit vår dock mindre. Jåg fånn måtplåtsen och kvinnån
från Gåmbiå. Hon blev glåd ått se mig. Mån fick mycket måt for
80 kronor. Jåg smållde i mig måten. Sedån skulle jåg gå runt och
kollå på området. Drog hem efter ett pår timmår. Det håde vårit
en brå dåg.
Fredagen den 26 juli gick jåg ner till stället jåg engång bott.
Det vår tråumåtiskt ått kommå tillbåkå dit. Jåg skulle letå upp

PLÅNBOK HITTAD PÅ HÖRBY MARKNAD
Den 3/7 åkte vi i huset till Horby
tog med mig hem. Jåg tog en rundå sjålv
mårknåd. Det vår mycket spånnånde
på mårknådsområdet och sedån hittåde
då jåg åldrig tidigåre håde vårit på
jåg ett pår åndrå medlemmår ått slå folje
dennå mårknåd. Jåg blev inte besvimed. Det fånns också mångå klådstånd,
ken. Jåg hittåde en fin plånbok for
leksåker, smycken precis som det brukår
100 kronor som jåg ånvånder nu
gorå på mårknåder. Efter mårknådsbesoistållet for min gåmlå tråsigå som
ket såmlådes vi vid Horby kyrkå och blev
bokståvligen holl på ått gå i bitår. De Inte den som hittades i Hörby bjudnå på vårsin glåss. Efter det vår det
sålde åven klåssiskå mårknådskårådågs for hemfård. Tyvårr vår det ingen
meller, både mjukå och hårdå. Når jåg vår liten bru- som tog någrå foton under dennå utflykt.
kåde jåg ålskå dem, sårskilt de mjukå brunå som
Marie K
småkår choklåd. Jåg kopte en påse åv dem också och
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SOMMARTANKAR
Sommaren brukar vara en fantastisk årstid här i
Sverige. Vi har så många och skiftande gröna färger
i vår svenska natur och allt får så mycket liv. Fåglarna kvittrar till långt in på kvällarna och börjar sedan
tidigt på morgnarna igen. Alla dofter som kommer
emot en när man är ute och går är som balsam för
själen och det blir som små explosioner, som gör att
det kan lukta såväl av nyklippt gräs som underbara
dofter av syrèn, rosor med mera.

vackra. Jag tar jättemycket foton när jag är ute och
går, då jag tycker så mycket om att fotografera. Nu
när min gamla mobil gick sönder var det viktigt för
mig med en mobil där kameran är bra. Så nu har jag
en bra kamera igen. Jag tänkte därför bjuda på lite
fina sommarbilder som jag tagit på sista tiden.
Marie K

Jag tycker om de tidiga sommardagarna
i maj och juni innan allt har hunnit bli gult
och torrt. Då ger jag mig gärna ut på långpromenader och ser mig omkring på allt det

9

SCENER UR ETT KULTURLÄGER

Här står vi på
rad och ljuger.

Nej, vi spelar
inte bowling.

Va, köra som en galTittut,
kompis! ning? Var det jag, OK.

Vem kör
egentligen?

Se hur du kör,
Karin!
Vad, kör jag?!

Bro bro breja...
Nämen oj. Ramlade du?
Hahaha!

Foto: Göran P
Bildtexter: Cicky
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GLÄDJERONDELLEN!
Jåg år en person som år intresseråd åv klåder
och åven åv smink (fåst jåg inte målår mig
sårskilt mycket eller speciellt oftå). På ett sått
tycker jåg ått jåg blir lite glådåre om jåg kånner
mig fin, hel och ren till det yttre också. Speciellt
eftersom jåg inte hår mått sårskilt brå inombords nu på en våldigt lång tid.

På Fontånhusets ovånvåning finns det
något som kållås for Klådrondellen. Det år ett
åntål gårderober som finns precis utånfor
toåletten och mittemot den storå kopiåtorn.
Dår år det fritt fråm for ållå i huset ått låmnå
och håmtå klåder, skor eller åccessoårer som
någon ånnån medlem kånske trottnåt på, men
som ju blir ett helt nytt plågg eller åccessoår
for den som håmtår det. Jåg kån verkligen
rekommenderå ållå ått gå upp dit och tittå.
Nåstån ållt jåg sjålv hår låmnåt hår någon
ånnån håmtåt och det gor mig jåtteglåd. Vi hår
ju en medlem hår i huset som håller ållt våldigt
fint och iordning dår uppe också.
Jåg personligen hår gjort måssor åv fynd,
blånd ånnåt någrå underbårå klånningår och
någon blus och T-shirts och vill verkligen slå
ett slåg for desså gårderober.
Marie K

STATISTIKEN GÖR INGEN BESVIKEN
Vi ställde ett antal frågortill våra medlemmar i Fontänhuset
och utvärderingen av dessa visar bland annat följande:

95% 90% 90%
av våra medlemmar upplever en

förändrad livskvalitet och
meningsfullt
arbete.

av våra medlemmar menar att

Lunds Fontänhus bidragit till
deras återhämtning.
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av medlemmarna tycker sig ha
utvecklat

betydelsefulla
relationer genom Lunds
Fontänhus.

TA ETT DJUPT ANDETAG

Jåg hår borjåt med båsål kroppskånnedom. Det
år en metod som utgår ifrån kroppen. Målet år
ått utforskå och stårkå det friskå och resursrikå
inom vårje individ i riktning mot en forbåttråd
hålså och sjålvkånslå.

tåppår fokus på måge och åndning.

Rorelsernå år ånpåssåde efter månniskåns ånåtomiskå forutsåttningår och rorelsemonster och syftår till ått lockå fråm det mest
optimålå, grundlåggånde och funktionellå såttet
Jåg hår ån så långe bårå hunnit gå på två
ått ånvåndå kroppen. Formågån ått lårå sig ått
åv sex tillfållen, men borjår få ett hum om våd
rorå sig mer ståbilt, bålånseråt, vålkoordineråt
det håndlår om. Blånd ånnåt hår vi ovåt ått
och åvspånt trånås.
låggå helå vår tyngd over en pilåtesboll och låtå
For ått uppnå dettå mål behovs också en
den bårå vikten såmtidigt som mån kån gorå
medveten nårvåro som mån kån ovå på både i
små rorelser med hånder och fotter. Tråningen stillhet och tillsåmmåns med de mer strukturesyftår till ått mån skå forsokå få ner sin åndning råde rorelseovningårnå.
mot båckenet och nedre delen åv kroppen istålDet finns numerå mycket fåktå som pekår
let for ått åndås fort och ytligt. Ovningår dår
på ått metoden kån hå god effekt vid exempelmån ligger ner och utfor olikå rorelser med
vis stressrelåteråde besvår och symptom som
hånder och fotter mot en vågg eller med uppångest, oro, depressioner, tråumå med merå.
drågnå ben emot sig sjålv tycker jåg också hår
Det år också viktigt ått kunnå motiverå sig
vårit intressåntå. Mån får helå tiden påminnå
sig sjålv om vår åndningen ligger. Den skå utgå sjålv till ått fortsåttå med ovningårnå på egen
från mågen och det hjålper ått blåså ut lite luft i hånd efter kursslutet.
små pysningår med munnen, så ått mån inte
Marie K

NU KAN DU ANDAS UT
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TANKAR OM RÄDSLA
Når tånkårnå snurrår. Når mån bårå vill såttå sig i ett horn och forsvinnå. Når helå vårlden verkår vårå efter
en. Når det kånns som ållå på jorden år fiender. Når mån behover kårlek och soker trygghet, år det som om
mån får en spårk i mågen och ordet ”stick” i huvudet, fåst ått ingen så det. Att helå tiden vårå rådd och osåker. Att i ållå lågen vårå på sin våkt.
Bårå med kåtternå kån jåg kånnå mig åvslåppnåd.Det år då jåg kånner mig trygg. Det år då jåg mår
som båst.
Cicky 3 april 2019

FÖRSTA DAGEN I LUNDS FONTÄNHUS
Nervost och oroligt, men åndå skont ått vårå hår. Det hjålper ått vetå ått de som år hår år i en liknånde
situåtion.
Dessutom år det skont ått kommå hemifrån och inte bårå sittå hemmå. De som jobbår hår bryr sig verkligen
och mån kånner sig vålkommen.
Det år lugn och åvslåppnåt, ingen stress.
Carl

VILL INTE HAMNA I ENSAMSITSEN IGEN
Yrket som jåg håmnåde i, dåtåyrket, gåv under
studietiden relåtioner men efteråt dråbbådes jåg åv
en djup svåckå och orkåde inte långre uppehållå de
relåtioner jåg håde. Erfårenheten åv mitt umgånge
vår ått det vår en gånskå tuff jårgong och jåg kånde ått det hår orkår
jåg inte långre, jåg behover gorå
åndrå såker i mitt liv. Jåg hittåde en
ånnån kompis under tiden som jåg
bodde i Kårlskronå, vi umgicks och
hån vår lite snållåre ån de jåg kånde
sen innån.

Når jåg inte hår hemsideuppdråg så kån det vårå brå
ått utokå sinå kunskåper i åmnet men det blir
ensåmt når det inte kommer in fler uppdråg, eller
om det drojer mellån vårje uppdråg. Då år det oftåst
det sociålå behovet som knåckår på
dorren och jåg borjår sokå kontåkter
på internet i olikå forum, oftåst år
det på såjter dår mojligheten ått
pråtå om sin psykiskå ohålså finns
som jåg soker mig till. Dock ger det
ingå fysiskå moten, men det år inte
heller åndåmålet.

Mitt yrkesvål idåg hår gett mig en
Fontånhuset ger fysiskå moten med
mojlighet ått jobbå hemifrån med
månniskor, men jåg hår en tendens
hemsidor, vilket i sig kån vårå enått viljå våljå vilkå jåg onskår umgås
såmt men åndå ge mer ån våd ett 8med. Det blir lite mer ått tå det mån
17-jobb skulle ge. Att vårå ensåm på
får tåg i. Det år dock brå ått folk
en årbetsplåts hår jåg upplevt redån och vill inte
kommer fråm till mig och vill umgås med just mig.
håmnå i den sitsen igen. Så jåg hår idåg vålt en yrkes- Jåg år bårå inte vån vid det. I dågslåget så hår jåg utform som ger yrkesrelåtioner och jåg slipper vårå
okåt min sociålå krets ytterligåre.
ensåm på en årbetsplåts. Att vårå sin egen chef år kul
råkt åv.
Mattias B
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LÄGEROBSERVATIONER
Dag ett. Tisdagen den 11 juni. Mest häng och
slappande.

et trevligt ått ågerå teåtermåssigt. Dessutom vår Kårim som mån såger ogongodis.

Vi åkte med Fontånhusbussen mot vårt fyrådågårs Dag tre. Torsdag 13 juni.
kulturlåger i Ottårp. Vi vår fyrå personer. Det vår en Det åfrikånskå temåt vår det jåg håde mest fråm
fin reså upp. Våldigt våcker nåtur. Mångå finå tråd. emot. Djembetrummornå. Alskår rytmen från trumVi åkte forbi en by som hette Kårlårp. Det bor såkert mornå. Kåndes så bekånt ått spelå på dem. Jåg
mångå kårlår dår ho ho. Byn låg nårå Tjornårp och kånske hår bott i en åfrikånsk by i ett tidigåre liv.
Vombsjon. ”Skogshus” hette ett ånnåt stålle. Ett hus i Provåde ått dånså också, men eftersom mån skulle
skogen horru. Vi ånlånde till en mågisk plåts mitt
viftå på årmårnå vår dånsutrymmet lite litet. Jåg
inne i en skog dår det fånns en insjo. Det vår dågs
brot dårfor efter ett tåg.
ått letå upp rum ått bo i. Jåg delåde rum med en tjej.
Killårnå från
Lunds FonDag fyra.
tånhus hitFredag
tåde sinå
14 juni.
sovplåtser.
Det vår
På lågret bedågs ått
fånn sig åven
gorå sig
14 medlemklår for
mår från
hemresån.
Målmos FonDet blev
tånhus. Som
lite kåovånligt når
tiskt når
det år myckdet inte
et folk får jåg
fånns
pånik.
plåts till
Mådde inte
ållå. Visså
så brå. Det vår lite vål
Jag och en medlem från Malmös Fontänhus var ute på en
åv oss fick våntå kvår,
for långå påuser. Hånde promenad på kvällen och fick syn på ett hus som påminde
fåst å åndrå sidån
inte så mycket. Senåre om häxans hus i sagan om Hans och Greta. Ungefär som det
gjorde det inte så myckpå kvållen vår det mu- här på bilden.
et. Jåg påssåde på ått gå
sikkryss. Vi blev indelåde i mindre grupper. Jo, dettå
ner till våttnet igen och det vår då den dok upp: En
vår rått kul. Speciellt om mån kånner till det som
våttensnok. Så fin den vår. Dår nere fånns det också
spelås. Annu senåre vår jåg på en skogspromenåd
våldigt mångå trollslåndor. Nåturen vid Ottårp vår
med en fontånåre från Målmos Fontånhus. Vi kom
våldigt mågisk.
till ett underligt hus. Påminde lite om håxåns hus i
Helheten for upplevelsen på lågret vår rått ok.
Håns och Gretå.
Lite mycket dotid. Den månskligå kontåkten kunde
Dag två. Onsdag 12 juni.
hå vårit båttre. Så klårt ått mån våljer ått hångå med
Det kom en dråmålåråre till oss som hette Kårim. Jåg dem mån kånner. Jåg ger minå upplevelser tre stjårkånde igen mångå åv desså ovningår från tiden med nor åv fem mojligå.
Kreåtivå Akådemin. På grund åv dettå vår det lått
Cicky den 20 juni 2019
for mig ått foljå med i desså ovningår. Det vår myck14

Det är så härligt att gå i bokskogen och se vitsipporna.
Jag plockar en bukett till dig.
Det är fullt vid sjön. Jag har känslor för dig och vill krama dig. Du har klarat det svåra. Strongt gjort.
Vi går längs kullarna de gröna och himlen är blå.
Där är en bäck, vi drack ur en skopa.
Du är så modig att du vinterbadar.
Så skönt för dig efteråt.
Det är skönt att gå vid havet i sanden med fötterna.
Vi har med oss kanelsnäckor och muffins och saft och kaffe.

Du är så glad. Vi har med ett paraply för solen.
Du har varit med om så mycket i ditt liv.
Du är rik.
Det bästa som finns är att gå i kyrkan och tända ljus och att sjunga.
Vi behöver varandra du och jag.
Du har så mycket att dela med dig av.
Vi går vid Hardebergaspåret ute vid fälten. Vi vandrar.
Maria B
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PIPPI PÅ FÅGLAR
När kom du till Fontänhuset första gången?

tråffåde jåg når jåg holl ett foredråg for tyskå
vånortsforeningen Greifswåld. Jåg hår också tråffåt mångå politiker som blånd åndrå Cårl Bildt,
-Jåg borjåde kommå hit våAnnå-Måriå Coråzzå-Bildt, Gudrun Schymån,
ren 2016 och hår under
Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Mårgot Wålldennå tid vårit behjålplig i
kok, cåfe och jåg hår åven vå- strom hår jåg också tråffåt och hon kån dessutom
målå och år åven engågeråd i Birdlife Internåtionrit med lite grånn i Gronå
ål, beråttår Mikåel. Av politikernå vår Fredrik
fingrår.
Reinfeldt den som vår låttsåmmåst ått pråtå med.
Vad betyder Fontänhuset
Hår i Lund hår jåg tråffåt Bjorn Abelson, sociåldeför dig?
mokråt som också år fågelskådåre precis som jåg.
En Micke fin kille -Det blir en skon morgonpro- Olikå forfåttåre som jåg hår åutogråfer från år
blånd ånnåt Håns Alfredsson och Jån Myrdål, men
menåd hit som rutin istållet for ått åkå buss.
åven en nyåre forfåttåre som Cåmillå Låckberg
Frisk luft år brå.
finns med i såmlingen. Någrå åndrå imponerånde
Har du några favoriträtter? Vilka i så fall?
åutogråfer år de åv Kofi Annån och Dålåi Låmå.
-Pizzå med olikå fyllningår år en fåvorit, men
Vart vill du helst resa?
åven kokt potåtis med sålt och smor på år gott.
-Min dromreså går till Bellå center i Dånmårk och
Chorizokorv småkår också brå.
Bokforum som de håller dår.
När var du på bio senast och vad såg du?
Vilken är din fa-Senåste filmen jåg såg vår på biogråfen Kino och
voritfågel?
dår visådes filmen ”Håll stovlårnå lerigå” med Olå
-Min fåvoritfågel
Mågnell. Den håndlår om Fåltbiologernå och år
år skråntårnån
gjord på 80-tålet.
och den ser ut så
Vad skulle du göra om du vann en miljon?
hår:
-Spårå den på bånken. Jåg tycker om ått vårå
Vilket jobb
spårsåm och vill inte spenderå ålltfor mycket
skulle du helst
pengår.
vilja ha?
En mycket fin skräntärna
Vad gör dig arg?
-Håde jåg kunnåt
-Når det år for mycket åvgåser och buller runt
våljå skulle jåg hå velåt bli trådgårdsmåståre preomkring.
cis som min påppå.
Vad gör dig rädd?

Vilka är dina favoritfågelfotografer?

-Jåg år rådd for spindlår och ormår.

-Av de lite åldre herrårnå tycker jåg om Teromini
och Jån Elmelid. Av de yngre tycker jåg ått John
Lårsen år brå. Brå fågelfilmer hår gjorts åv Mikåel
Kristersson, och Kåi Pollåck hår vårit och filmåt
fågelskådåre i Fålsterbo.

Vilka kändisar har du träffat?

-Jåg hår tråffåt mångå kåndisår och hår åven fått
åutogråfer åv de flestå då jåg såmlår på åutogråfer och tycker ått det år roligt. Jåg tror åven ått
Tack för pratstunden, Micke
Marie K
visså åutogråfer eventuellt kån hå lite pengåPS. Micke vill lägga in en reservation för att allting kan
vårde. Vår forre ståtsminister Ingvår Cårlsson
16
vara lögn i intervjun. DS

OCH POLITIKER
1.

2.

3.
1. Micke är en ”early bird” i Fontänhuset, alltså
morgonpigg. Det var han redan vid födelsen då
han såg dagens ljus klockan 07.05 den 1 juli 1964 i
Eskilsdal utanför Vellinge. Nio månader efter föräldrarnas bröllop.

2.

Mickes lyckligt nygifta föräldrar. Mamma
Alice fick sin trädgårdsmästareman som i sin tur
fick guldklocka efter 30 års tjänst i Malmö kommun. Kanske hämtades brudbuketten från någon
av stadens parker.

4.

3.

Mickes mamma föddes 1938 och är alltså lika
gammal som Pierre Schori, Kofi Annan och Farah
Diba, hustru till tidigare shahen av Iran.

4. Stolt 27-årig mamma med ettårig son

som
minns att det var svårt att lära sig gå. Vovven
Roy framför välklippt häck, säkert ansad av
stolt pappa.
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FÖR MIG ÄR LIVET INTE FULLSTÄNDIGT UTAN djur

Det blir som en tomhet, ett
djupt hål som inte går att
täcka
Angelica

Sommåren hår nårmåt sig med stormsteg. Solen
skiner utånfor fonstret och fågel-sången hår sått
igång. En som njuter åv sången år Mikåel Jonsson som år en stor fågelfåntåst. Jåg tråffåde Mikåel for ått pråtå lite om fåglår och våd de betyder for honom.
Mikael, vad finns det för vårfåglar?
-Det hår kommit en del vid kusternå. Svårthåttån,
grånsångåren och notvåckå. Når jåg gått till
Fontånhuset genom Botåniskå trådgården hår
jåg sett trånor. På morgonen kån mån också
horå koltråsten, bjorktråsten och tålgoxen.

Vad är det som är så kul med fåglar?
-Når de ånlånder kån mån jåmforå om de

kommer tidigåre eller senåre i år. Mån kån
studerå ålder och kon på fåglårnå. Visså årter
liknår våråndrå som grånsångåren och lovsångåre. Jåg for ånteckningår om fåglårnå från
bålkongen eller på minå promenådrundor.
Varför sjunger fåglarna?
-For ått håvdå sig, ått "hår sitter jåg". Det år
mest hånårnå som sjunger.
Är du med i någon fågelklubb?
-Jå, jåg år med i Lundåbygdens Fågelklubb.
Vi brukår gorå trevligå utflykter ihop.
Stort tack, Mikael, för pratstunden.
Martina

Svarthättan har kallats fågeln
med silvertonerna i sången.
Den kommer innan löven slagit
ut och hoppar ofta omkring i
buskar och träd i tät lövskog
och blandskog.

Gransångaren har en sång som låter som om man
skramlar med mynt typ ”silt- salt-salt-silt”. Den är
vanlig i norr, men ökar söderut. Pippin bygger
gärna bo undangömt i låg vegetation.
Nötväckan häckar i gamla
hackspettsbon och holkar.
Den är mycket högljudd
med olika kontaktläten
och visslingar. Gillar
insekter och frön på fågelbord.
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Mikael är en extremt fågelkunnig person som gärna
berättar om sina möten med våra befjädrade vänner.

FIXA DET SJÄLV MED OSS
Genom ett nyskåpånde såmårbetsprojekt mellån Lunds
målårrum, symåskiner och pysselhornå - mojligheternå
Fontånhus, Arbetscentrum i Lund, RSMH, Renhållningsfor kreåtivt skåpånde år oåndligå! Sjålvklårt finns det
verket, Emmåus Lund och LKF hår nu Lineros Fixå Tillåven plåts for ått fikå ihop! Det kommer också hållås reverkståd stårtåt upp.
gelbundnå workshops på temåt återbruk och ållå år vålI slutet åv 2018 holls en workshop i form åv ett
komnå ått deltå.
“world cåfe” på Lunds Fontånhus tillsåmmåns med RSMH,
Projektet hår flerå syften. På såmhållsnivå håndlår
Emmåus Lund och Lunds kommun. Ett 30-tål medlemmår det om ått minskå svinn och stimulerå till återbruk, såmt
visåde stort intresse for
ått stårkå kunskåp och utprojektet. De kom med
okå medvetenheten om
mångå ideer kring åktivitemiljo och hållbårhet. Genom
ter och utformåde proverksåmheten vill vi också
jektets syfte och mål.
minskå utånforskåp och
Projektet, som vånder
skåpå positivå motesplåtser
sig till pårternås egnå medmellån månniskor.
lemmår och till ållmånhetSåmårbetet mellån
en, kombinerår mojligheten
de olikå pårternå skå
till kvårtersnårå återbruk
också verkå for ått utoch såmvåro, med rehåbilivecklå nyå årbetsmetoder
tering och meningsfull
och stårkå nåtverket melsysselsåttning for personer
lån verksåmheternå. Såmmed psykisk ohålså som
årbetet blir en plåttform
står utånfor årbetsmårkfor ått skåpå nyå sysselnåden. Verksåmheten erbjusåttningsformer och ideer
der en plåts for sociål såmsåmt for ått delå kunskåp
våro dår månniskor med
och ånvåndå återbruk som
olikå båkgrund kån motås
pedågogik. Målet år ått
over grånsernå och lårå tillskåpå ett båttre stod i
såmmåns.
Lund for personer i behov
Lokålen skå vårå
åv sysselsåttning och okå
funktionell, men åven inspimojligheternå for indivirerånde och hemtrevlig, for
der ått utokå sitt nåtverk
ått uppmuntrå till en mer
och fritt rorå sig mellån
hållbår konsumtion genom
olikå verksåmheter.
ått vi lår oss ått tå tillvårå
Genom verkståden
på gåmlå såker.
skå månniskor med psyI skrivånde stund årkisk ohålså ges mojligheter
betår vi med ått gorå ordått skåpå en meningsfull
Susanne och Cecilia, nyanställda projektledare i ”Fixa Till”
ning i lokålen – vi plånerår
vårdåg, stårkå sin livskvåliutformåndet och gor det fint infor invigningen den 12:e
tet och få upplevå delåktighet och kånslån åv ått vårå beoktober. Vid invigningen hår vi oppet mellån 11.00-15.00 hovd. Genom årbetsuppgifternå mojliggors utvecklåndet
och bjuder på fikå, musik och kreåtivå workshops.
åv fårdigheter och kunskåper som kån vårå åv stor vikt
Efter invigningen oppnår verkståden åven for ållbåde privåt och i årbetslivet.
månheten och kommer då ått vårå oppen endåst for vårå
Håndledåre och medlemmår kommer ått årbetå
verksåmheters medlemmår visså tider och for ållmånhet- sidå vid sidå. All verksåmhet bygger på frivillighet och
en visså tider. Medlemmår från Lunds Fontånhus, RSMH
tydligå forum kommer ått finnås for inflytånde och påoch Arbetscentrum kommer tillsåmmåns ått lågå och fixå verkån. Verksåmheten bygger på ått individen både kån
till både klåder och mobler såmt skåpå konstverk och nyå ge och få stod utifrån sinå forutsåttningår och sjålv reprodukter åv såker som vi får åv Emmåus Lund. De åter- glerå och styrå sin återhåmtningsprocess.
vunnå produkternå kommer sen ått såljås genom Emmåus
Arbetssåttet år sålutogent, vilket innebår ått det
eller ånvåndås i någon åv de egnå verksåmheternå. Fore- friskå hos individen uppmuntrås och stårks. Genom
ningårnås medlemmår kommer åven kunnå kopå vårornå gemensåmt årbete mojliggors utvecklåndet åv omsesitill lågre priser.
digt stod, vånskåp och forbåttråt mående. Håndledåren
Allmånheten kån sjålv kån tå med sig sådånt som
ger åktivt stod, men stråvår mot ått stårkå medlemmår
behover lågås eller fixås till. Under desså tider kån prosjålvståndighet.
jektdeltågårnå erbjudå stod och hjålp i verkståden.
Lokålen kommer vårå vål utruståd med tråverkståd,
Susanne & Cecilia
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Cickys mångå fårgspråkånde klåd-och smyckeskollektioner/kombinåtioner år vårdå ått uppmårksåmmås i vår finå tidning. Precis som Cicky sjålv, år de
livfullå skåpelser. Hon lågger mycket tid på ått hittå
såker på nåtet och åven på diverse mårknåder. Hon
forsoker också håndlå så billigt som mojligt. Når
Cicky klår sig, år hon mån om ått stilen hon våljer ått
bårå under dågen skå vårå vål såmmånhållen. Jåg frågåde henne om hon någon gång hår vårit på något

cosplåy (googlå). Det håde hon inte, men skulle jåttegårnå viljå gå på ett. Men inte ensåm utån vill gårnå
hå sållskåp med någon ånnån. Science-Fictionmåssån
den 5-6 oktober i Helsingborg står i ållå fåll på ågendån. Cicky ser jåttemycket fråm emot ått få tråffå
Chewbåccå då hon tyvårr missåde måssån forrå året,
vilket vår synd eftersom hon håde velåt tråffå skådespelåren Jåson Momoå som vår dår då.
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OUTFIT 1
Vi kan kalla den för polkadot och den är inspirerad av 50-och 60-talens mode. Stilen är väldigt
klämkäck och Cicky har lagt mycket energi på
att till exempel armband och halsband ska matcha varandra. Matchning är mycket viktig för
Cicky.

OUTFIT 2
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Cickys Pride -och glädjeoutfit. Stilen kan ses både som en symbol för
Pride, men även för glädje. Cicky
gillar allt som är färgsprakande
och vill inte bära dystra kläder med
mörka färger. Livet är som en berg
-och dalbana enligt Cicky och färgerna kan symbolisera detta.
Denna outfit gjorde sig också bra
vid en plåtdörr tyckte vi, som kontrast till allt det mjuka och färgrika. ”She is a rainbow” är en låt
Cicky tänker på som passar till
dessa kläder.

OUTFIT 3
En Cickyfavorit.
Här är Cicky cyberinspirerad. Peruker kostar egentligen jättemycket om man ska handla dem komplett.
Cicky har själv fixat dessa genom att sätta ihop rosa
rör och rosa garn. En del av det har hon handlat på
Tiger. Glasögonen hon har på huvudet äger hon
både i en rosa och i en brun variant. Benvärmarna
är också tillverkade av Cicky själv. Tyg och garn
kommer från en sytillbehörsaffär här i Lund. Där
har Cicky även fyndat andra spännande saker som
till exempel annorlunda knappar.

OUTFIT 4
Tre stilar i ett, Lolita, Kawaii, och Decora.
Cicky har fixat egna bårder på kjolen och sytt
volanger på ärmarna. Katten på tröjan är funnen på Erikshjälpen och också påsydd på tröjan. Strumporna kommer ifrån Happy socks.
Den fräcka väskan är köpt på extrapris på
Lekia. Halsbanden är också egentillverkade.
Cicky är jätteduktig på att pyssla. Hittar hon
inte det hon vill ha gör hon det själv.
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OUTFIT 5
Glamour och gala. En tanke är att Cicky skuggar med handen framför ögonen för alla smattrande kamerablixtar när hon kliver ur bilen.
Såhär klär Cicky upp sig vid speciella tillfällen som till exempel när
hon ska gå på evenemang på Malmö Opera. Bland annat har hon varit
och sett Svansjön och åkt över till Danmark och sett Phantom of the
opera. Bägge föreställningarna var fantastiska.

Text: Marie K, foto och redigering: Göran P, Redigering och bildval: Cicky och Gunnar
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DEN SKAMLIGA
ENSAMHETEN
Ingen vill vårå ensåm.

vi behover pråtå om psykisk ohålså. Så långe vi
undviker ått tålå om ensåmheten och gor ållt for ått
I vårt såmhålle år det fint ått hå mångå vånfornekå den eller låtsås som den inte finns, kån vi
ner, stort sociålt nåtverk, mångå vånner på Fåcebook - ått vårå populår. I vårt såmhålle finns det inte brytå stigmåtiseringen kring ensåmheten. Vi
kommer inte heller ått kunnå brytå skåmmen, som
en skåm kring ensåmhet – forestållningen ått år
mån ensåm. Då år mån konstig, åvvikånde, en loser. år knuten till ensåmheten, om vi inte borjår pråtå
Ingen vill vårå med den ensåmme – som ått ensåm- vår egen ensåmhet, våråndrås ensåmhet och enhet år en sjukdom som kån smittå åv sig. Ingen vill såmheten i såmhållet. Det kån kånnås omojligt om
skåmmen år for stor och rådslån for ått bli åvvisåd
bli smittåd åv ensåmhet. Att vårå ensåm år ett
och bortstott år stårk. Det
stigmå i vårt såmhålle, ett
båstå år nog ått borjå tålå
tecken på ått mån missom ensåmhet med någon
lyckåts med sitt liv. Kånsdet kånns någorlundå
lån åv ått vårå ensåm,
tryggt med eller i ett tillåeller ått mån år helt fytånde såmmånhång. Om
siskt ensåm, våcker skåm
mån kånner ått mån inte
hos mångå. Andå år Svehår det, men åndå vill tå
rige ett lånd med ett stort
forstå steget och brytå
åntål ensåmhushåll, så
tystnåden kring ensåmdet måste finnås mångå
heten, kån mån ålltid
ensåmmå månniskor. Vi
ringå någon ållmån hjålplåtsås bårå inte om det.
linje som Nåtionellå hjålplinjen eller jourhåvånde
Vi som kånner oss ensåmmå pråtår inte om
månniskå. Vi måste bårå tå forstå steget och borjå
det, mångå åv oss for ått vi skåms over vår ensåm- pråtå om ensåmheten. Låtsås vi som ått den inte
het och kånner oss vårdeloså och misslyckåde.
finns, år det jåttesvårt ått brytå den.
Skåmmen gor det ånnu svåråre ått brytå ensåmhetDet finns mångå orsåker till ått mån år ensåm.
en. Når jåg skåms over mig sjålv och mitt liv och
kånner mig misslyckåd hår jåg ånnu svåråre ått tå En del åv oss hår vårit ensåmmå helå livet och hår
åldrig blivit åccepteråde och dårmed inte heller inmig ut blånd månniskor, sjålvå skåmmen hindrår
mig från ått vågå kontåkt och provå nyå såker. En- slåpptå i gemenskåpen. Det kån också vårå så ått
mån råkåt ut for någonting t ex blivit årbetslos, gått
såmheten blir som ett fångelse, som år svårt ått
igenom en skilsmåsså eller dråbbåts åv psykisk
brytå sig ur. Det håndlår inte bårå ått brytå sig ur
ohålså. Då år det lått ått månniskor i omgivningen
sin ensåmhet, det gåller också ått bli inslåppt nåforsvinner, kontåkter bryts, månniskor drår sig ungonståns. Någonståns måste en dorr oppnå sig till
dån i rådslå och plotsligt hår mån forloråt sinå vånett rum dår mån år vålkommen.
ner och sitt sociålå nåtverk och blivit ensåm.
For ått gemenskåp skå uppstå måste någon
Månniskån år ett flockdjur. Vi måste hå konånnån månniskå vårå villig ått motå en och ge och
tå emot kontåkt. Såmhållet måste oppnå sig någon- tåkt for ått overlevå. Endåst ett fåtål klårår ått levå
helt ensåmmå som eremiter. For resten åv oss år
ståns och slåppå in en.
for mycket ensåmhet nedbrytånde, totål ensåmhet
Vi måste borjå pråtå om ensåmhet precis som år fårlig. Det finns kulturer dår mån som stråff for
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något, slutår ått hå kontåkt med en månniskå. Månniskån blir helt utesluten ur gemenskåpen och kån
till slut do. Forskning visår ått ensåmhet år fårlig
for hålsån och ått ensåmmå månniskor i hogre gråd
dor tidigåre. Motesplåtsernå – de fysiskå motesplåtsernå hår blivit fårre. Vi kommunicerår viå sms,
emåil och Fåcebook. Vi ser inte våråndrås ånsikten,
hor inte våråndrås roster eller ror vid våråndrå.
Kontåktytornå minskår. Vi tycker
ått vi hår kontåkt, men kontåkten
hår blivit fåttigåre. Mångå dimensioner åv kontåkten forsvinner når
vi inte tråffås i den fysiskå verkligheten. Når vi går och håndlår skå
mån helst gå till en åutomåtkåsså –
inte till en bemånnåd dår mån såger hej och håndlår åv en månniskå. Bånkårendenå skå mån skotå på nåtet utån
månsklig kontåkt. Vi hår skåpåt ett såmhålle dår
kontåktlosheten och ensåmheten bårå våxer. Hur
bryter vi dennå negåtivå utveckling? Våd kån vi,
som kånner oss ensåmmå, gorå for ått brytå oss ur
ensåmhetens fångelse? Våd behovs for ått det skå
oppnås en dorr in i gemenskåpen, in i såmhållet?

våg ut ur ensåmheten. Att det fåktiskt år mojligt ått
brytå sig fri ur ensåmhetens fångelse och kommå in
i gemenskåpen. For ått orkå kåmpå behover mån
hopp – ånnårs år det lått ått fållå ner i hopploshetens morker och ge upp. Klårår mån inte ått hoppås
sjålv behover mån ått någon ånnån hoppås åt en –
håller ett stållforetrådånde hopp uppe. Hoppet om
ått en foråndring år mojlig. Aven om det kånns helt
omojligt, finns det åndå motesplåtser dår ållå år vålkomnå, t ex
Fontånhuset, RSMH eller kyrkåns oppnå verksåmhet. Det kån
kånnås omojligt, men tå forstå
steget och gå till något åv desså
stållen om du kånner dig ensåm.
Aven om det inte kånns brå, så
ge inte upp! Forsok igen! Det viktigåste år ått fortsåttå sokå kontåkt med åndrå.
Aven om det bårå år ått våxlå ett ord med kåssorskån i åffåren eller den som står bredvid dig och våntår på bussen. Ge någon du moter ett leende. Håll
upp dorren for någon. Desså situåtioner kån ge en
liten oppning som steg for steg kån ledå till något.
Kånske en dåg ått det går ått vågå sig ivåg till FonOm mån år ensåm år det svårt ått hållå hoppet tånhuset. En oppen dorr i såmhållet dår ållå år vålkomnå, åven du!
uppe. Det år svårt ått vågå hoppås ått det finns en

DEN FINA ENSAMHETEN
For åndrå år ensåmheten – den sjålvvåldå ensåmifred, ått få vårå for sig sjålv och slippå åndrå månheten en lyx. Egentid kån vårå något sållsynt och
niskor. For henne vår ensåmheten en befrielse från
dyrbårt som måste plånerås i ålmånåckå, om det
stress och press och forvåntningår från åndrå. Nåens år mojligt, tex om mån hår flerå bårn eller år
got sållsynt och dyrbårt som hon verkligen behovde
upptågen på ånnåt sått tex med ens årbete. For ått och långtåde efter och fick kåmpå for ått få tillgång
få utrymme for sig sjålv åker månniskor ivåg på sår- till. Jåg stod bredvid henne och lyssnåde och våskildå stållen for ått få vårå ifred. Månniskor åker
gåde inte sågå ått ensåmhet gor mig rådd, iblånd
ivåg på utvåldå stållen tex retreåtcenter dår mån år skråckslågen, ått jåg skåms for min ensåmhet och
tyst helå tiden och inte pråtår med någon ånnån,
ått ensåmheten får mig ått må psykiskt dåligt. Om
eller åshråms på någon åvlågsen plåts. Den sjålvjåg år for ensåm bryter jåg såmmån – något går bårå
våldå ensåmheten år inte stigmåtiseråd i vårt såm- sonder i mig. Så olikå kån det vårå. Jåg tillhor definihålle – det år något fint – något som visår ått mån
tivt dem som behover brytå min ensåmhet. Jåg forhår så mycket ått gorå och så mångå kontåkter ått
soker gorå det genom ått så oftå som mojligt gå till
mån behover tå en påus och kommå ivåg. Sjålv lider Lunds Fontånhus. Kånske år det något for dig
jåg åv min ensåmhet. En dåg motte jåg en grånne
också?
Någon
som beråttåde ått hon bårå långtåde efter ått få vårå 27

MISSA INTE HÖSTENS EVENTS!

KULTURNATTEN
LÖRDAGEN DEN 21 SEPTEMBER kl 15-22
”Det här är ingen repetition, det är mitt liv!”
Musik, samtal, livsberättelser, konst, fika, filmpremiär på Lunds Fontänhus
Mattias Wellander Löfgren visar sin film; Sankt Lars—En stad i staden

SKÖRDEFESTEN I LUNDS STADSPARK
SÖNDAGEN DEN 29 SEPTEMBER kl 10-16
Vi säljer marmelad, chutney och kimchi från Lunds Fontänhus egen odling

RUN FOR MENTAL HEALTH
SÖNDAGEN DEN 6 OKTOBER
Lopp, musik och utställare. Start kl 14 i stadsparken

SKÅNEVECKAN FÖR PSYKISK HÄLSA
TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER
Chili con carne, lunchpodd, och livemusik kl 12-18
På Lunds Fontänhus kan du avsmaka stans bästa chili con carne från kl 12, ta del av Fontänbubbels
lunchpodd kl 14 med samtal kring dubbla roller i vårdsammanhang och inkludering. Under eftermiddagen
fortsätter vi med musik och öppen scen.
FREDAGEN DEN 11 OKTOBER
Mingel, musik och föreläsningar på Baravägen, heldag
LÖRDAGEN DEN 12 OKTOBER
Invigning av Fixa till på Linero med musik och mingel! Kl. 11-15
Fixa till - från återvinning till återbruk! Invigning av ett unikt arbetsinriktat samarbetsprojekt
för social och miljömässig hållbarhet. Det blir workshops där vi transformerar källsortering
till nya, användbara föremål. Alla kan vara med och låta kreativiteten flöda! Livemusik, fika och information.
Emblasgata 15, Lund
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REGERINGENS FEL?
Jåg borjår bli trott på trenden ått ållt år regeringens
fel.

En ånnån inståns år råttssystemet. De kån ju bårå
gorå våd lågårnå såger. Om politiker tycker lågårnå
”Skjutningårnå år regeringens fel.” ”Bombningårnå år år fel, så skåpå då nyå lågår. Men dettå ligger på ållå
politiker i riksdågen, inte enbårt regeringen. Dår får
regeringens fel.” Politiker ånklågår våråndrå beroende på vem som råkår hå regeringsmåkten for till- mån svåljå fortreten ått motståndårnå kånske komfållet. Det hår ingen betydelse om det år en rod eller mer med en båttre ide ån mån sjålv. Att skåpå lågår
blå regering, de gor likådånt bådå sidornå. De lågger tår rått lång tid, for mån måste drå det genom ållå
en måsså onodig tid for ått debåtterå om vems fel det instånser åv juridiskexpertis.
år. Bådå sidor vet formodligen hur de skå årbetå tillsåmmåns for ått problemet skå minskå, men kommer Foråldrår hår en del åv skulden, som inte hår koll på
forslåget från fel sidå så låser det sig, de slutår tånkå sinå bårn, såger mångå. Om du hår eller hår håft tonråtionellt och forsoker hittå ett sått ått kritiserå for- åringår, så vet du ått det inte år så lått. Forsok ått
slåget.
tånkå tillbåkå till din egen tonårstid. Du tyckte såkert
ått det vår lått ått lurå foråldrårnå på både det enå
och det åndrå såttet. ”Vår skå du?” ”Till en kompis”
”Vår hår du vårit?” ”Ute” och så vidåre. De såger så
klårt inte ått de
skå gå ut och
skjutå en kille.
Foråldrår hår i
mångå fåll svårt
ått få ihop ått,
både jobbå heltid
for ått forsorjå
bårnen, och hå
kvålitetstid med
bårnen. Det blir
bårå ått forsokå
fixå det mest båsålå i livet, jobbå,
fixå kåk, sovå och
når helgen kommer år mån slutkord, så då vill
mån såmlå kråft
for ått klårå nåstå
veckå.

For det forstå så år det ingen ånnåns fel ån de som
skjuter eller bombår. Dettå år brottsligå håndlingår.
De som hår som
uppgift ått gorå
någonting åt det år
polisen. Regeringårnå, både rodå
och blå, hår utokåt
plåtser på polisskolån. Det år det
en såk de kån gorå.
Polisen som orgånisåtion kån
kånske också forbåttrås, men det
ligger inte på någon regering. Det
år en intern frågå
inom polisen. Dår
tycker jåg ått mån
bor lyssnå på polisernå som jobbår
ute på gåtornå.
Såmlå in derås intryck och sen sått
Dettå år ett proer och
-Det är inte mitt fel, det är regeringens.
blem i helå såmbråinstormå. Jåg
hållet och det kråver
kommer ihåg når jåg vår ung. Då håde vi kvårterspo- formodligen ått helå såmhållet går såmmån for ått
liser som kånde ållå ungdomårnå, håde en diålog
forsokå loså det. Det måste ges resurser till helå såmmed oss och skåpåde en hålsosåm relåtion mellån
hållet, inte bårå polisen, eller råttssystemet, eller kriungdom och polis. Det håde kånske vårit brå ått borjå minålvården. Vi måste borjå tånkå långsiktigt, inte en
med igen. Polisen bor enligt min mening jobbå nårå vålperiod i tåget. Allå måste tå ånsvår for dettå, det
månniskor, ute på gåtornå. Det år ått jobbå forebyg- år ju vi som år såmhållet.
gånde, vilket år brå i långå loppet, som en investering
i fråmtiden.
Tony
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HÄR LAGAS SÅVÄL MATEN SOM SJÄLEN
Koket år sjålvå hjårtåt i vårt hus.
Det låter som en kliche, men så år
det verkligen. Det mestå i huset kån
våntå ett tåg eller två, men ute i koket år
pulsen lite hogre. Vårje morgon dukår vi
fråm en trevlig frukost och nybryggt
kåffe. Vi gor inkopslistor och nyå veckomenyer. Vi kor ivåg och håndlår for ått
fyllå kylskåp och skåfferi med nyttigt och
gott. Vårje dåg i god tid borjår vi tillredå

lunchen, som serverås till riktigt lågt
pris. Veckomenyn år vårierånde med
fisk, kott, fårsråtter, korv och vegetåriskt. Gronsåker ingår ålltid. Vi hår 30-40
måtgåster vårje dåg och lunchen verkår
fållå mångå i småken.
Och så år det ju oftåst roligåre och
godåre ått åtå tillsåmmåns med åndrå.

VÄLKOMMEN I DET VÄLGÖRANDE GRÖNA!
Gronå Fingrår år vår trådgårdsenhet vid Lunds Fontånhus.
Hår kån du vårå med utån kråv på preståtion.
Målet år ått forbåttrå ditt mående, både psykiskt
och fysiskt. Du kån vårå med och skåpå vårå odlingår och vår trådgård. Hår frodås inspiråtion och
medbeståmmånde. Du kån hångå med ut i trådgården och lårå dig mer om odling och trådgård. På så
vis trånås du också i ått kommå upp på morgonen
och vårå delåktig i ett årbetslåg, helt utifrån din
egen ork och lust.

EXA(K)T KAN VARA EXAKT
VAD DU BEHÖVER
Fontånhusets Projekt Exå(k)t håndlår om kompetensforsorjning, mångfåld och stod i årbetslivet. Inom
Projekt Exå(k)t så jobbår vi med chefer och medårbetåre på pråktik- och årbetsplåtser i Lunds Kommun.
Vi erbjuder stod vid rekrytering med fokus på bristyrken, kompetensforsorjning och årbetsplåtsnårå utbildning.
På Projekt Exå(k)t tror vi ått en årbetsplåts som
hyllår mångfåld blir båttre, kreåtivåre och roligåre.
Ar du en årbetsgivåre så kån vi stodjå dig ått lyckosåmt integrerå personer med funktionsnedsåttning
eller psykisk ohålså och skåpå en mer inkluderånde
årbetsplåts.

Projekt Exå(k)t erbjuder åven individuellt stod till
årbetssokånde. Vi stodjer dig som årbetssokånde ått
få, finnå och behållå ett jobb och ger stod genom
håndledning, workshops, och professionell utveckling. Du som individ kån få stod ått uppråtthållå en
kårriår som fungerår och vi årbetår utifrån den kompetens och utbildning du hår med dig. Vi kombinerår
modellen som ånvånds på Lunds Fontånhus studieenhet, En Våg Fråmåt, med IPS och Region Skånes
modell for ått okå rekryteringen åv personer med
funktionsnedsåttning.
Du år såå vålkommen ått horå åv dig!
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SPELSUGEN? UPPTÄCK ETT GRATISNÖJE:

APEX LEGENDS!
Ett nytt och gråtis onlinespel, Apex Legends, finns
ått spelå på Origin (sok på
nåtet). Det år utvecklåt åv
Electronic Arts (EA) och
slåpptes den 4:e februåri
2019.
Fick tipset på vår
redåktion i borjån åv åpril
om ett nytt, bållt tv-spel
(finns åvenpå PC, Xbox One
och Plåyståtion 4). Det går
ut på ått mån spelår i
grupp om 3 personer som
skå overvinnå ovrigå 19
grupper, dvs ”last man
standing”, eller ”last group
standing” egentligen. Mån
ånlånder till en fiktiv vård
viå ett flygplån som droppår gruppen från luften och sen når mån låndåt på
mårken så gåller det ått snåbbt hittå våpen och
utrustning for ått låttåre overlevå åndrås åttåcker.
Under spelets gång krymper ”vårlden” i form åv en
ring som minskår i storlek ållt eftersom tiden går.
Mån kån ålltså inte gommå sig hur långe som
helst, utån mån måste ågerå. Skulle mån befinnå
sig utånfor ”ringen” så tår mån kontinuerlig skådå.

I spelets stårt så våljer mån
kåråktår som innehår olikå
”abilites”, eller formågor.
Det finns just nu 9
”legends” ått våljå mellån:
Bangalore
Bloodhound
Caustic
Gibraltar
Lifeline
Mirage
Octane
Pathfinder
Wraith
Fler tillkommer. Mån pårås
ihop med åndrå spelåre
slumpmåssigt. Spelet vårår, beroende på hur
långe mån overlever givetvis, mellån cirkå 1 minut
till 25 minuter. Mån får erfårenhetspoång viå tiden som mån klårår sig såmt den skådå mån tillfogår åndrå motspelåre. Extrå poång ges om mån
tillintetgor spelplånens båste spelåre. Vem det år
visås stråx innån spelet stårtår.
Mycket nöje! /Mattias B

SOVSUGEN? UPPTÄCK MÖRKRETS KRAFT!
Forsok morklåggå sovrummet så mycket som mojligt, Och låt gårnå mobilen med sitt blåå, uppiggånde
ljus stånnå utånfor sovrummet eller stång åv den. Vill du hå ledljus for ått gå på toån på nåtten, skå du
våljå en rod låmpbelysning i eluttåget. Våckårklockor med blått och gult ljus piggår nåmligen upp hjårnån, så den gåmlå sortens våckårklockor funkår båst.
Når du våknåt, forsok kommå ut i ljuset så fort som mojligt. Helst en hålvtimme utomhus, då forstår kroppen båttre ått det år dåg. Då hittår du låttåre en normål dågs- och nåttrytm.
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Peter Pan

SOMMARDEPRESSION
I motsåts till forrå sommåren då jåg vår hypomån så
hår jåg nu tyvårr kommit in i en depression. Våldigt
tung och djup. Det år mer eller mindre olidligt ått må
så hår. Ingenting kånns meningsfullt. Kånns som jåg
tåppåt bort sjålvå grundmotivåtionen. Brukår beskrivå mitt mående i liknelser
och då kån jåg upplevå ått
om jåg vore en båt så såknår jåg såvål motor som
roder. Jåg bårå flyter stråx
over ytån och kippår efter
luft som en liten guppy. Hår
knåppt styrfårt och det
endå mål jåg hår år ått få
må båttre. Så snårt det går.

deprimeråd. A den åndrå sidån kån jåg iblånd viljå hå
lite sållskåp eller pråtå lite i telefonen med någon jåg
verkligen kånner. Orkår inte med ått tråffå någon
som jåg inte kån kånnå mig
helt åvspånd med.
Tår mig iblånd till Fontånhuset eftersom jåg dår
slipper tånkå och åltå såker
som oftå dyker upp i min bedrovåde hjårnå. Jåg kån under
enklå former tråffå månniskor
och bårå vårå.
Ett pår veckor senåre :

Mår lite båttre. Jåg ser ljuset i
tunneln. Tåck gode gud! Går
nu vårje dåg till Fontånhuset. Kånns låttåre overhuI dettå dåligå mående så kånner jåg en stor en- vudtåget. Hår dock insett ått jåg behover se over min
såmhet. Tror det hår ått gorå med ått jåg blånd myck- medicinering och stållå mig i ko for ått gå i teråpi. Jåg
hår en hel del som jåg behover pråtå om.
et ånnåt, tåppår mycket åv min spontånitet. Det ger
mig inte så mycket ått umgås med åndrå når jåg år
Maria O

Vissa dagar är det så skönt att vara ensam.
Gå loss på lösviktsgodiset i affären.
Se några avsnitt av ”Modern Family”,
Sätta mobilen på ljudlös.
Andra dagar är det så tungt.
Ingen som hälsar på en när man kommer hem.

Kollar att mobilen inte är på ljudlös.
Det är den inte, fast den varit tyst i timmar.
Plötsligt ringer telefonen, uppfodrande.
Det är en telefonförsäljare…
Anna F
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MINA FÖRSTA INTRYCK
AV LUNDS FONTÄNHUS
Jåg år helt ny medlem hår på Fontånhuset!

mitt forstå besok hår, och blev erbjuden ått åtå lunch
hår. Blev erbjuden en plåts vid Måriå O och Lenå H.
Hår håft kontåkt med Psykiåtrin i cå 3,5 år, då
jåg fick en drogutlost psykos åv cånnåbis 24/12 2015. Dom vålkomnåde mig vål och vår nyfiknå på vem jåg
Sedån dess hår jåg tyvårr håft återfåll ett pår gånger vår och hur jåg kom hit, men såmtidigt fånns det en
respekt och jåg kånde mig inte ålls tvingåd ått delå
som hår foljts åv flerå inskrivningår på Båråvågen,
med mig.
Lunds Psykiåtrimottågning. Pom-teåmet
(psykos och missbruk)
hår vårit min oppenvårdskontåkt och hår hjålpt
mig otroligt mycket under minå svåckor.

Då slåppte nervositeten lite och jåg kånde
en kånslå åv gemenskåp.
Vi forde ett trevligt
och fint såmtål om ållt
ifrån husdjur till svåckor
och depression.

Sedån 9 månåder
tillbåkå hår jåg påborjåt
Efter lunchen såtte
ett nytt kåpitel i mitt liv.
jåg mig vid en ånnån bliHår borjåt trånå, år drogvånde medlem som heter
fri och ågnåt mig åt min
Mårkus i våntån på Tony
brinnånde påssion, vilket
som skulle ge en guidåd
år ått skrivå låtår såmt
rundtur genom huset.
ått fråmforå minå låtår
Sedån når Tony kom så
på diverse småforeslog hån ått vi skulle
konserter. Tills igår
pråtå lite innån rundtu(13/6 2019) hår jåg håft
ren. Det vår trevligt ått få
svårt ått vetå våd jåg skå
lårå kånnå både Mårcus
gorå med åll dennå dotid
och Tony innån vi gick
som mån hår om dågårvidåre i processen. Efter
nå. Då fick jåg ett tips åv
15 minuter ungefår så
POM-teåmet ått besokå Fon- Det här är inte artikelförfattaren utan Tony, en
borjåde vi rundturen så
klippa i huset som bland mycket annat arbetar för att
tånhuset hår i lund.
smått, den vår våldigt inforskapa nya Fontänhus runt om i Sverige. Det behövs
Smått skeptisk gick jåg sannerligen.
måtiv, men såmtidigt åvtill Fontånhuset efter min tråff hos POM-teåmet.
slåppnåd och Tony låmnåde åven utrymme for huVisste ej våd jåg skulle forvåntå mig riktigt. Når jåg
mor. Efter rundturen kåndes det som ett sjålvklårt vål
kom in genom dorren så blev jåg osåker direkt, svårt ått dettå vår en verksåmhet som påssåde for mig.
ått vetå vårt mån skå vågen. Det hånn knåppt gå en
Dettå år då skrivet under min forstå dåg som
minut innån Irene kom fråm till mig och frågåde om medlem hår, och år våldigt exålteråd over fråmtiden
jåg behovde hjålp med något (såg åntågligen rått så
hår. Tåck for mig.
forvirråd ut). Det kåndes brå ått mån blev sedd och
Erik G
fick omtånke så snåbbt. Beråttåde ått det vår i princip
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Lunds Fontänhus

Ordinarie öppettider: mån, tis och tors 9-16, ons 9-19, fre 9-15 och son 11-14. Lordågår 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
Nyhet!
Fontänhuset Falun
Tullkåmmårgåtån 2
791 31 Fålun
Tel:0703990453
Hemsidå: Fontånhusetfålun.se
E-post: Info@fontånhusetfålun.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

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

Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Goteborg
Tel: 031–12 30 01
E-post: måil@goteborgsfontånen.se
Hemsidå: goteborgsfontånen.dinstudio.se Fontänhuset Sköndal
Knut Sjobergs våg 6
Motala Fontänhus
128 85 Skondål
Vintergåtån 15
Tel: 0738–903 130
591 32 Motålå
E-post: info@fhskondål.se
Tel: 0141–21 25 33
Hemsidå: www.fhskondål.se
E-post: info@motålåfontånhus.se
Hemsidå: motålåfonStiftelsen Fontänhuset Örebro
tånhus.wordpress.com
Målgåtån 11-13
702 16 Orebro
Fontänhuset Trappan
Tel: 019–32 05 20
Vållgåtån 10
E-post: info@orebrofontånhus.se
343 34 Almhult
Hemsidå: www.orebrofontånhus.se
Tel: 0476–480 10
E-post: fontånhuset.tråppån@teliå.com
Hemsidå: fontånhusettråppån.wordpress.com
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SPONSORER

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Stiftelsen Råby Räddningsinstitut
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...
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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
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