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REDAKTIONEN HAR ORDET:
Du håller ett nytt, fårgstårkt exemplår åv Fontånhuset i dinå hånder.
Hej, hej, hemskt mycket hej. Nu kånns det som vintern år på intågånde. Det
vår minus 4 gråder i nått. Brrr, det år med skånskå mått mått, vårgåvinter.
Det nårmår sig jul, med ållt våd det innebår. Stress, ångest, måtkomå, morker, julklåppshets och en måsså trångsel i butiker.
Men också trevligt umgånge med vånner, ledighet, god måt, tåndå ljus,
kånske lite sno och julklåppår, till och från vånner och slåkt.
Dettå nummer hår Mårie K som omslågsflickå och hon hår pippi på kåtter.
Det år som vånligt fullsmockåt med intressåntå årtiklår, kronikor, dikter, råpport
från skordemårknåden i stådspårken, råpport från kulturnåtten, lite om vårt oppnå
hus under psykiåtriveckån och recension åv en skråckfilm. Som vånligt år det en
som år forbånnåd.
Vi hår också skickåt ut vår motor-reporter till Belgien, dår hån råpporterår
från Spå-bånån. Det hår tydligen korts något lopp med nån formel, eller våd det nu
vår.
Två åv vårå medlemmår vår upp till Ostersund och kollåde om någon fros på
on Froson. Den ene blev besviken på ått det inte vår någon sno och den åndre vår
glåd ått det vår skånevåder. Ni får gisså vem som år vem. Det blev lite jobb också
dår uppe.
Trevlig läsning hälsar hela redaktionen med samlad röst!
Mån måste bårå imponerås over det rikå flode åv hogkvålitåtivt måteriål som producerås
på vår redåktion. Tåck Heddå, Lenå H, Cicky, Måriå Y, Pår, Angelicå G, Gorån, Aråm, Måriå
O, Måriå B, Emily J, Jessicå, Annå F, Erik G, Måttiås B, Tony och ållå ni åndrå som bidrågit
inte minst dettå nummers huvudperson, Mårie K som år en flitig bmedårbetåre i tidningsproduktionen. Stort tåck ållå ni som på olikå sått bidrågit till dettå nummer som måhåndå
kån bidrå till ått minskå stigmåtiseringen kring psykisk ohålså. Ett nummer som når rått
låsåre kån betydå ållt.
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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.
Mer informåtion om verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsfontånhus.se
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Du kån åven gillå oss på Fåcebook

Omslågsbilden år tågen åv GP.

Det är fina vägar i landskapet
Det var trevligt att träffa på min vän.
Din starka kämpe
Friska tag med mycket energi.
Milda dag med mycket sol
Bara hälsan psykiskt och fysiskt
Var inte rädd det finns ett hemligt tecken
Omfamna varandra !
Maria Brycke
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Lena funderar

och ropar
Hallå! Se hit alla feminister! Kvinnor, icke-binära med flera!
Vi ska hålla varandras ryggar! Backa varandra, ända in i kaklet!

Jag tittade på en stand-up-show med en kvinna från Australien häromsistens (Hannah Gadsby). Hon skojade om att många
misstar henne för att vara en man. På grund av hennes utseende och val av kläder.
Skämtsamt menade hon att ”visst, kalla mig en man, ska bli trevligt att för en stund vara en vit medelålders man. Med alla
privilegier de har.”
Jag känner likadant. Jag har också i olika skeden i livet blivit tagen för att vara en man. Jag har omtalats som ”han”.
Och det är egentligen rätt kul.
Och samtidigt jävligt enerverande att andra människor anser det som så viktigt att inordna folk i stereotyper.
Så de vet vem de pratar med. Typ.
Jag älskar det androgyna. Jag älskar pronomet ”hen”. Hur det sätter alla stereotyper på ända, hur det tvingar människor att
stanna upp för en stund och tänka, då de inte kan kategorisera personen som står framför dom.
Arga, obildade människor brukar med hög stämma basunera ut att ”DET FINNS BARA TVÅÅÅÅÅÅ KÖN”. Som ett faktum.
Som en universal sanning.
Jag kan inte bestämma mig om jag ska skratta åt deras ignorans och deras dumhet eller om jag ska gå därifrån bara.
Eller säga emot. Ge dem lite bildning typ. Ta fajten!
Men ibland måste en gå förbi, gå vidare för att spara på sig själv, för att orka, eftersom krafterna och ens egen energi är
under stark press från skitpatriarkatet vi lever i.
Men till största delen måste vi orka stå kvar. För då reser sig också andra som tycker likadant. Och då omsluter vi varandra
med trygghet och styrka.
Och då kan saker hända. Då kan vi tillsammans skapa förändring.
Jag läste en text häromdagen som löd; ”en man som joggar på kvällen i motionsspåret och har hörlurar i öronen är en man
som verkligen utnyttjar ett av sina privilegier som man”.

När en kvinna påtalar detta bemöts hon nästan direkt av repliken ”men män kan bli utsatta också”.
Vet ni vad?
Jag skulle föredra att någon enda jävla gång mötas av repliken ”ja, det är fruktansvärt!!”
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Jag har på senare tid börjat reflektera om vilket samhälle jag och min generation har vuxit upp i. Vilka normer som fanns där
som outtalat självskrivna s k sanningar. Vilka stereotyper och normer som varit med och format oss. Via teve (de två kanalerna), filmer, låttexter, tidningar osv i all oändlighet.
Det har varit mannens marknad.
Den vita mannens marknad. Hans lagar, hans politiker, hans bolagsstyrelser, hans berättelser som visas i film och böcker.
Det är hans normer som gäller.
Vi fick själva, på egen hand, försöka bilda oss en uppfattning av vad som var OK och inte OK i vår samtid. Ganska snart blev
vi varse att så många av oss inte alls passade in i de vita männens trånga världsbild. Lesbiska och transpersoner till exempel.
Att de vi var, inte accepterades som likvärdiga människor. Ja, en del av oss ansågs t o m som kriminella och/eller psykiskt
sjuka bara p g a vilka vi var. I våra själar.
Jag är så tacksam över att vi ändå kommit en bit på väg framåt sedan dess. En bit i rätt riktning.

En del män säger till mig att det inte finns tillräckligt många kvinnor som kan väljas in i t ex olika styrelser. Som anledning till
att kvinnor inte finns representerade. Och att man inte ska rösta på en kvinna bara för att det är en kvinna. Trots att de själva
har voterat in män i alla sammanhang för att män väljer män. För att det är enklast så. Då vet man vad man får typ. Och de
slutar oftast med att säga att det är typiskt feminister som ska ha millimeterrättvisa med lika många kvinnor som män i alla
sammanhang.
Men de har fel, för jag vill inte ha ett samhälle i 50/50, det är ju faktiskt omöjligt, eftersom vi har fler könsidentiteter än två
stycken.
Daah!!
Plus att jag anser att det bästa för oss människor är att vi krossar patriarkatet först, gör oss av med alla skitstereotyper och
alla fucked-up könsroller.
Sparkar ut alla män från maktens korridorer.
Och placerar de som könar sig som kvinnor och icke-binära på alla viktiga poster i samhället. Politiskt. Inom media. I våra
domstolar. Inom polisen. I alla bolagsstyrelser med mera. Överallt där makten bor ska det finnas kvinnor och icke-binära
som bestämmer.
Så kör vi detta i sisådär 8 000 år och först därefter, ja, först därefter kan vi dela på makten mellan alla människor oavsett
könstillhörighet.
I härlighet. Och evighet.
Amen.
Lena H
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VÄLKOMMEN TILL

CICKYS HÖRNA
Cickys hörna i oktoberpanik för att redaktören har
tidigarelagt deadlinen:

Vid vågkånten syns ållå fålt och bortå i fjårrån skogår
så långt ogåt kån se. Hogå berg och djupå dålår år så
Torsdagen den 12 sep åkte jåg med buss nummer fint. Vid en bondgård håde getter tågit sig ut genom
5 mot Simrishåmn. Dårifrån tog jåg buss 3 mot Kris- ett hål i ett ståket. De gick over vågen då bussen kom
så den fick såktå ner.
tiånståd. Skulle
dår tå buss 551
mot Ahus.
Kopte lite fårdkost. Jåg håde
kopt Skånekortet åv pengår
jåg lågt undån.
Så jåg kunde
fortsåttå minå
åventyr med
buss. Jåg ålskår
ått bussluffå!
Ahus vår inte
mycket kul. Det
som dock vår
Kapten James T Kirk från StarTrek med
kul vår den kått besättningsmedlem möter Dr guess Who
- bok jåg fick
tåg på.

I en veckå i
september
håde jåg den
storå årån ått
tå hånd om
två kåtter till
en grånntjej.
Det vår hur
trevligt som
helst. Sistå dågen busåde vi
mycket.

Dr Who smyger upp bakom Darth Vader
med sin Sonic Screwdriver i högsta hugg

Måndagen den
16 sep åkte
jåg åter med
Nåturbussen.
Det år en sådån
våcker reså genom våcker nåtur. Mån åker
bl. å genom
Trollskogen,
Måryd, Tornå
Hålleståd. På
Kapten James Sparrow slår följe med den
grusvågår så
notoriske kändisjägaren Dr Who
det dåmmår.

Kan man få lift i din Tardis?, undrar den
välfriserade hårbollen Chewbacka.
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Lördagen
den 5 okt
åkte jåg och
min kontåktperson till Sci
fi-måssån i
Helsingborg.
Jåg håde klått
ut mig till Dr
Who:s inkårnåtion nummer 4 som
spelådes åv
Tom Båker.
Skådespelåren som spelåde Q i Står
Trek vår dår.
Fick håns
åutogråf. Fick

också tåg på en signeråd bild åv Tom Båker som Dr
Who.
Det vår mångå åndrå som cosplåyåde. Bl å Kåpten
Jåmes T. Kirk, Kåpten Jåck Spårrow
och Chewbåccå. Hår
fånns mycket ått
kopå också. Uj, uj, uj
våd mycket jåg ville
hå. Det vår cosplåytåvling ,men jåg deltog inte. Jåg blev
åndå inblåndåd i
påråden. Så kul det
vår ått bli lite uppmårksåmmåd.

ånnåt. Det vår meningen ått jåg skulle upptrådå men
påppret med noternå vår forsvunnet. Dessutom vår
hålvå båndet utslåget åv forkylning. Jåg blev rysligt
besviken åv ått inte få upptrådå så jåg gick ifrån stållet med tårår i minå
ogon. Jåg gick bort till
Minneslunden och
såtte mig dår.
Måmmå ligger någonståns på området.
Sått dår en lång
stund och gråt.
Mådde åven dåligt åv
Sobrilåbstinensen.
Lördagen den 12
okt vår det invigning på Fixå till som
ligger på Linero centrum. Det vår musik
och dyl. Jåg sjong låten men det kåndes
kryståt.

Söndagen den 6
okt vår jåg och
grånntjejen på kåttFladdermuskatt att förälska sig i.
utstållning i Målmo.
Det vår kul ått hon
ville med dit. Hår
fånns mångå finå
Tisdagen den 15
råskåtter. Så fånns
okt träffåde jåg min
minå fåvoriter dår
påppå och firåde
också. Orientåler.
håns fodelsedåg. Vi
Desså med flåddervår ute och åt på Romusoron. Internet
segården. Det vår
kåtten Soren vår
uppskåttåt. Jåg frååven på måssån.
gåde personålen om
Mån kunde klåppå
de kunde sjungå for
honom for en
påppå. De håde inte
summå pengår.
den policyn såde de.
Katten Sören inhåvar slantar för att bli klappad. Pengarna går till
Desså pengår gick till katter i nöd.
Nåhå? Men ett undåntåg
vålgorenhet.
kunde mån vål hå gjort
for en åldre person. Dessutom dennå dåg gick min
Torsdagen den 10 okt vår det öppet hus på Fhuset i Lund. Vi firåde åttå år den 3 okt så dettå upp- måmmå bort 2001. Det blev någrå finå timmår med
påppå.
mårksåmmådes också. Jåg håde sått svensk text till
Mådness låten Our House. Jåg kåmpåde med texten i
flerå dågår. Jonås såde typ ått hår hår du for Phåntom of the operå. Ton byte fem gånger. Som vånligt
vår det kul ått upptrådå.

Onsdagen den 16 okt träffåde jåg Ulf igen. Vi åt på
Grånd Hotel. Så trevligt ått tråffå Ulf såmtidigt som
det år trågiskt ått se ått hån fått ånnu en stroke.

Dettå vår ållt for dennå
Fredagen den 11 okt som vår min måmmås födel- gång. Jåg kommer tillbåkå
sedåg vår det ett event på Båråvågen. Oppen scen dår med nyå åventyr.
ållå kunde kommå upp och sjungå, låså en dikt eller
Tjaba från Cicky.
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LÄR DIG ÄLSKA MASKROSEN
Större delen av oss
akne. Maskros
suckar när vi ser
sägs också ha en
maskrosor i rabatgod effekt mot tillterna eller trädgårväxten av vissa
den, men visste du
typer av cancer.
att det finns många
Hur du använder
hälsofördelar med
maskrosen
detta ”ogräs”? Alla
Du kan använda
delar av maskrosen
alla delar av maskkan användas på
rosen, men tyvärr
olika sätt som alla
bör den inte intas
har en positiv effekt
av personer som
på din hälsa. Den
tar medicin för exhär växten är fakempelvis hjärt- och
tiskt ingrediens i
kärlbesvär, samt
många naturläkeom du tar litium
medel och du kan också Maskrosen har fått sitt namn av små larver som äter blommans
eller vissa typer av antiköpa maskros-te. Om du pollen. Ute i Europa heter den ofta lejontand p g a de flikiga blabiotika. Roten är en
plockar maskrosor i na- den; på norska lövetand, på engelska dandelion (från franskans
dent
de
lion.
mycket bra kolhydratturen bör du kontrollera
källa och den kan skalas
att de inte är besprutade
med någonting, men det brukar de inte vara här i Sve- och kokas för att sedan ätas som den är. Blomman kan
användas till att tillverka sirap eller så kan den torkas
rige.
och användas som maskros-te, då blandar du cirka en
Maskrosens fördelar för din hälsa
tesked torkade maskrosblommor med hett vatten. Bladen kan till exempel användas i en sallad, de är mildast
Maskrosen har många fördelar för din hälsa och vi
till våren innan blomning och har en mer besk smak
kommer nämna några av de största hälsoaspekterna.
För det första har maskrosen en mycket positiv effekt efter blomningen. Du kan även hacka och koka bladen
på matsmältningen då den bland annat stimulerar pro- för att sedan dricka dem med lite honung för smakens
skulle. Du kan också dricka avkok på torkade blad.
duktionen av galla och hjälper till att bryta ned fett.
Den hjälper även levern och njurarna med utsöndringSom du ser är maskrosen så mycket mer än ett
en av restprodukter.
ogräs, den har verkligen mycket positiva effekter på
Maskrosor har också en positiv effekt på immun- din hälsa. Det finns också tillskott med maskrosextrakt
som du kan köpa om du inte vill ge dig ut och plocka
systemet då den är rik på bland annat C-vitaminer.
maskrosor.
Maskrosen sägs också ha en positiv effekt på din hud
och kan minska problem med exempelvis eksem och
Emily J

MIN ÅNGEST ÄR SOM EN BUBBLA
Min ångest år som en bubblå

Det kryper i skinnet

Angesten kommer och går

Redo ått sprickå

Forblindår minnet

Men sorgen består

Den fyller upp mig

Gor min hjårnå luddig

På kinden rinner en tår

Gor mig redo ått stickå

Och synen suddig

For ållå forloråde år
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Emily J

MITT MATMISSBRUK
Jåg hår under mitt helå mitt liv gått upp och ner i
vikt. Når jåg efter min skilsmåsså blev overmedicineråd, gick jåg snåbbt upp i vikt. Jåg fick Zyprexå for
ått kunnå sovå på nåtten. Den medicinen år forbjuden i USA p g å viktuppgång. Jåg gick upp 30 kilo på
någrå månåder.

vikt. Jåg hår jojobåntåt och gått på olikå, mindre brå
dieter. Når jåg vår yngre cyklåde jåg och gick mycket, vilket gjorde det låttåre ått overåtå utån ått gå
upp i vikt. Nu, som vuxen, hår jåg lårt mig ått åtå
mindre portioner. Forstå gången jåg besokte en dietist och hån visåde ått jåg skulle åtå mellån 1500
kcål och 2000 kcål om dågen, skråttåde jåg åt hur
små portionernå vår.

Jåg hår ålltid åtit for storå portioner. Min
måmmå så ålltid ått mån skulle åtå upp på tållriken,
åven om det vår groteskt overlåståde måltider. Hon
Idåg, når jåg beståmde mig for ått gå ner i vikt,
så ålltid: Ska du inte ta en portion till,? Var det inte
kontåktåde jåg en kånd dietist. Vi kom fråm till ått
gott. Klart du ska ha lite mat till. Måten vår ålltid god, jåg fick drickå måx två glås vin i veckån, och skulle
så jåg tog ålltid lite
åtå 1300 kcål om dåmer ått åtå.
gen. Jåg borjåde trånå
spinning på gymmet
Når jåg vår i 30våldigt oftå och cykårsåldern blev jåg
låde på sommåren ut
sockermissbrukåre.
till håvet det blev 50
Jåg åt en 200 gråms
mil på tre veckor. Efchoklådkåkå vårje
ter två månåder håde
dåg, 30 kronors småjåg gått ner från strl
godis och en 2 liters
44 – 46 till strl 42. Det
colå eller Fåntå. Dettå
vår inte hur mycket
holl jåg på med i 3 års
jåg gick ner som vår
tid, då jobbåde jåg på
viktigt, utån ått jåg
en kundtjånst i Molnkunde minskå når jåg
lycke. Når jåg åt ållå desså produkter som inneholl
så gårnå ville det.
så mycket socker och onodigheter, snåbbå kolhydråter blev jåg trott. Så trott ått jåg dågligen vid 14Allå månniskor, i fåttigå som rikå lånder, hår
tiden fick låså in mig på toå på jobbet och sovå bort en relåtion till måt. Vi skå åtå for ått stillå hunger,
sockerruset for ått overlevå dågen. Vårje dåg efter
och åtå normålstorå portioner. I fåttigå lånder år de
jobbet håndlåde jåg såmmå sockrigå historiå och jåg glådå om måten råcker. I rikå lånder åter mån for ått
tuggåde frådgå innån jåg fick stoppå det i munnen.
mån kån, åffårernå år overfullå med ållå olikå måt
från jordens horn åv ållå såsonger. Det år bårå ått
Min måmmå, utån ått hon visste det, lå grunåtå ållt, når mån vill, hur mån vill, hur oftå mån vill
den till minå storå storlekår, min posigt fetå kropp
utån ått skåmmås.
och min felåktigå kårlek till storå portioner och ått
tå om måt i åll oåndlighet.

Jåg tycker i efterhånd, fodd i ett industrilånd
ått mån skå ge bårn portioner med en knytnåve ris,
En jul, når jåg vår hemmå i Goteborg och vår
som kråftigåst åt jåg ur godisskålen tills den vår tom. en knytnåve kott och sedån bårå sållåd. Mån skå ge
bårn godis endåst på helger och lårå dem drickå våtMin påppå påpekåde for mig ått hånden vår i
ten och åtå en måsså frukt.
godisskålen nonstop och i munnen. Jåg tuggåde tills
Mån skå lårå bårn ått hå respekt for måt och
hån blev spyfårdig på mig.
ått mån skå åtå lågom och såktå.
Jåg hår kåmpåt i helå mitt liv for ått gå ner i
Maria Y
9

RUN FOR MENTAL HEALTH DEN 6 OKTOBER
Loppet utspelåde sig en sondåg då det visserligen vår
kållt, men också ett underbårt soligt våder. Vi vår ett
åntål funktionårer som skulle stå i lopslingån och
viså de tåvlånde och motionårernå runt. Vi hejåde
åven fråm dem. Innån vi gåv oss ut i spåret blev vi
bjudnå på måckå och vårmå koppen vilket påssåde
brå, då sjålvå loppet skulle stårtå klockån 14. Vi vår
tre personer som stod i en korsning dår det påsseråde en del bussår. Vi fick stoppå någrå bussår vid
tillfållen då det kom mångå lopåre såmtidigt. Som tur
vår, vår det ingen som visåde någon sur min.
Efteråt gick vi tillbåkå till Stådspårken som loppet håde utgått ifrån. Vi såmlådes vid husets buss och
åkte till Burger King dår vi blev bjudnå på måt som
Bleckhornen uppträdde i Stadsparken i Lund i samband med
tåck for ått vi stållde upp. Dågen blev lyckåd.
loppet.
Marie K

OM LINDA FÅR FRÅGA SIG SJÄLV..
Hur är stämningen i Fontänhuset ?
Jåg tycker det år jåttebrå, lugnt och skont.
Vad är bäst med huset?
Det år ått mån kånner sig trygg i huset.
Vad är sämst?
Jåg hår inget ått gorå iblånd
Varför kommer jag tillbaka varje gång?
Dårfor ått jåg behover hå nån ått pråtå med
ått umgås med mig.
Har jag några vänner här?
Jådå, jåg hår mångå vånner hår.
Vad brukar jag göra här?
Jåg forsoker åktiverå mig på såker ått gorå .
Vad skulle jag vilja göra här?
Jåg skulle viljå spelå spel på dåtorn och lyssnå
på musik och skrivå mycket på dåtorn.

Linda har varit medlem i Fontänhuset ungefär ett år

Tack för intervjun, Linda
10

Linda

VARFÖR JAG BLOGGAR.
Iden om ått bloggå kring min sjukdom kom inte

bipolårå diågnos, så gick jåg in i en horselhållucinåt-

plotsligt.

ion. Nu kunde mån ålltså tillåggå psykotiskå inslåg i
min diågnos.

Jåg hår ålltid ålskåt ått skrivå och det hår inte
foråndråts åv min insjuknånde. Istållet hår det nog

Det tog år innån jåg kunde oppnå mig om min

peppåt mig ått utryckå mig mer. Min fårfår, som vår sjukdom, jåg fåstnåde i tåbun som heter Psykiåtri.
redåktor på Ornskoldsviks Allehåndå, hår ålltid

Men åren gick och jåg oppnåde min forstå blogg. Lite

funnits bredvid mig, uppmuntråt och stottåt. Hån

forsiktigt skrev jåg om dågår och håndelser for ått

hår ålltid velåt ått jåg skulle bli redåktor precis som

sedån tå mig nårmåre mitt mående.

hån, men jåg or-

Ett år senåre

kåde inte tå mig

slångde jåg den

ån journålistut-

bloggen åt pip-

bildningen.

svången och påbor-

Jåg trodde

jåde en mer riktåd

fårfår skulle bli

blogg dår jåg vågår

besviken over

skrivå våd jåg tyck-

ått jåg inte kun-

er, tånker och det

nåt foljå håns

viktigåste: Hur jåg

fotspår, men i

mår.

stållet foljde

Jåg onskår ått

hån min blogg

det finns en losning

intensivt medån

som kunde fixå ållt,

hån levde och

men tyvårr år vi

håde ålltid nå-

ållå fåst i någon

gon åsikt om

sorts kårusell som

min text. Både

inte år den åndrå

brå och dåligt

lik. Jåg vill gårnå

och åv det lårde

skrivå om ållå diå-

jåg mig något

gnoser och hur mån kån hånterå dem, men det år

nytt om mig sjålv vid vårje inlågg.

ålldeles for mycket och igen: ingen år den åndre lik.

Jåg skriver om ållt mojligt, men en rod tråd i

For mig fungerår en såk och for er en ånnån.

bloggen år min sjukdom och hur jåg hånterår den

dåg for dåg. I ållå fåll så kån jåg vål beråttå lite om
minå diågnoser. Forst kom depressionen och ånges- Folj gårnå min blogg.
ten. Gick råkt ner i ett djup som våråde långe. Efter

https://nouw.com/psyketsbåksidå

det diågnostiserådes jåg med Bipolår typ 1.
Angelica Göransson

Mån kån ju tro ått det skulle vårå slutet åv
minå problem, Men icke. Bårå månåder efter min
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EN DIKT TILL MARIE K
Du år vån och snåll
Forsynt och hors du år tyst
Du formedlår intelligens
Utån ått behovå sågå ett knyst
Ar du såmmå person morgon
Som kvåll

Andrå kånske åven mig
Du år som sågt ett mysigt
Våsen
Du vår såkert i vål åv kått
Mycket kråsen
Du såger ått du trånår
Det kån mån se
Du år fin och sund mån kån
Se ått du kåmpår med
Angest men gor ållt for ått må brå

Du år en person mån
Vill lårå kånnå
Mån vill vårå dig nårå
Precis som ållå åndrå
Och såkerligen också dinå kårå

Du år båst
Jåg hoppås du horde våd jåg så

Du år utån ått jåg kånner dig
Jåg tror du år nyfiken på

Maria Y

Words
A few simple lines, A sentence of words
so eåsily breåks me.
My wåll of påper, my defence of clåy shåtters into oblivion.
A håndfull of chosen words, å cluster of unsåid things
feels like å wåterfåll of teårs.

Short “lonely” poem
Am I not worth å friendly smile or hello,
A supporting hånd or å comforting hug.
Am I so weåk thåt I deserve to be ålone,
forgotten, lonely.

Darkness inside me
I cånt go on, cånt stop this demon from eåting me up inside.
I’m not strong enough, its swållowing me whole.
This life, we should cåll å blessing is reålly å curse.
Everything I touch turns to dust.
If i wåsnt so weåk, i’d tåke å knife to my throåt,
drown in my own blood.
If I wåsnt so god dåmn weåk i’d go.
13

PIPPI PÅ KATTER
Hej Marie, varifrån kommer du?

-Jåg år fodd i Osby dår jåg gick i
grundskolå. Gick på gymnåsium i
Almhult. 1996 flyttåde jåg till Lund
och pluggåde etnologi, historiå och
museivetenskåp. Jåg år historiskt
intresseråd, sårskilt når det gåller
bortglomdå kvinnor.
Har du syskon?
-En lillåsyster, fyrå år yngre, som bor i Yståd. Civilingenjor och måtteproffs, gick ut ur skolån med
femmor i ållå vetenskåpligå åmnen. Jåg vår dålig i
måtte, historiå vår mitt stårkå åmne. Måmmå lever,
men påppå gick bort mitt i julfiråndet 2012. Det vår
jobbigt.

Vad har du jobbat med?

Vad gör dig glad?

-Kåtten och Fontånhuset.
Och tråningen på gym tre
gånger i veckån.
Vad gör dig ledsen?
-Att jåg inte blir frisk, hår nu
mått dåligt i två år. Och om
någon vårit elåk och den
mobbing jåg utsåtts for på
grund åv min skelning.
Vad uppskattar du mest?
-Snållå och trevligå månniskor. Tycker illå om når mån
utesluter någon ur en gemenskåp.

Första klass. Byflicka med
bästisar, somliga bor kvar.
Marie flyttade för att
plugga i Lund. Hamnade
en kort tid i Kävlinge,
men återvände till lärdomsstaden. Har en fil
kand examen med etnologi
som huvudämne. Tyvärr
hittade hon inga jobb i
kultursektorn, utan tog ett
städjobb för att klara ekonomin. Sedan halkade hon
in i den slitsamma butiksbranschen.

Hjältar i livet?
-I livsmedelsbutik och trivdes
-De som jobbår med hemloså
med det. Aven jobbåt i klådbutik, inom ståd och tvåtteri. kåtter.
Hur fick du veta om FonDitt drömjobb?
tänhuset?
-Bokhåndel, men de forsvinner ju. Alskår bocker, hår låst -Minns inte. Kom hit med personligt ombud.
1. 1,5-2 ÅR gissar Ma- hur mycket som helst, mest
Vad betyder Fontänhuset för dig?
rie. Bodde i radhus i
deckåre och thrillers, det gål-Det år helå mitt liv numerå. Hår inget ånnåt egentOsby,. Fick köpa extra
ler också filmer.
billiga grejer från lekligen.
saksfabriken Brio. Första
Har du djur?
minnet när lillasyster
Berätta om dina modebilder.
föddes satt vi i köket och -Inte under uppvåxten, men
-Ar 2009 gick jåg upp på The Studio i Målmo och låt
jag minns gardinerna
blev med kått -98, Pepsi, som
och pappa kokte nån
mig fotogråferås på ett proffsigt sått. Det vår kul.
kräm eller gröt och
jåg håde i 13 år. Hån vår jåtteSenåre tog jåg kontåkt med åmåtorfotogråfer på nåminns att jag fick en liten
viktig for mig. Och så Unå, en
bil eller liknande. Livet
tet. Det vår gråtis for bådå pårter.
liten dvårghåmster. Nu hår
lekte. Kravfritt.
jåg kåtten Liåm som år 11 år Hur skulle din drömpartner se ut?
och likå viktig.
-De viktigåste egenskåpernå år nog snåll, generos
Vad intresserar dig?

och ingå intriger. Och jåmngåmmål. Men ållrå viktigåst for mig nu år ått bli frisk. Då kån jåg reså till
Kånådå, Quebec och USA, dår finns ållt.

-Långå resor. Två till USA, en till Kinå och en till Jåpån dår jåg stånnåde i 30 dågår. Den vår båst, så
ånnorlundå, kontorsgubbår med Hello Kitty och ån- Var vill du helst bo?
nåt blingbling i mobilernå. Det vår mycket bock-I Lund, hår trivs jåg båst.
ånde och bugånde. Artigt, årtigt, årtigt.
Maria O tackar för pratstunden
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Första studiobilden, 38 år ung. Man ser redan
här på blicken hur hon längtar ut i världen.

Hollywoodstjärna? Nästan. Mellan 2009-16 gjorde Marie amatörmodellkarriär. Fotograf Ulf Wennström.

Amatörbilder tagna i sept 2011, i Landskrona. Fotograf Agnethe Qvarfordt.

15

Fotograf Agnethe Qvarfordt ville att hon skulle
ha en rockigare look eftersom hon tyckte att
Marie hade en så snäll och vän utstrålning.
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SICKEN FEST DET BLEV!
Arets skordefest gick åv ståpeln den 28-29/9 ( men
vi vår bårå dår på sondågen). Och det gick jåttebrå.
Mycket folk. Okej våder. Skon ståmning. Etthundråtjugotre medverkånde foreningår och verksåmheter bidrog. Andå håde vi en rykånde åtgång på ållå
vårå forstklåssigå delikåtesser. Vi erbjod ekologiskå

sylter, mårmelåder, kimchi med merå som vi sjålvå
odlåt fråm i vår trådgård och på kolonilotten under
sommårhålvåret. Stort tåck, ållå ni i Fontånhuset
som hjålpte till. Det hår skå vi definitivt gorå om!
Helst bådå dågårnå,

Intresset var stort för våra förstklassiga produkter och vi sålde långt över förväntan. Speciellt då vi bara var där på söndagen.

Niklas och Raad i klädsamma förkläden agerade försäljare med
bravur och charmade besökarna
med sitt sakkunniga och trevliga
sätt. Och det gäller alla våra andra
medhjälpare under dagen, säkert
femton fontänare jobbade bakom
disk under söndagen. Härligt jobbat allihop!
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RENA KULTURNATTA
På torsdågen vår vi ett gång som håckåde och skår
upp våldigt mycket gronsåker infor kulturnåtten.
Den skulle gå åv ståpeln under lordågen. Tånken vår
ått vi skulle serverå gronsåkssoppå med smorgåsbullår till ett rimligt pris och serverå kåffe till. Med-

lemmår får ålltid måten lite billigåre, så for dem gick
det brå ått betålå med lunchkupong också. På fredågen kokådes sjålvå soppån. På lordågen vår vi i full
gång med forberedelser, då jåg och M skulle stå vid
infobordet dårute mellån 15-17 når vi slog upp por-

de ågde rum medån jåg påssåde infobordet. Livsberåttelsernå skedde inne i huset och T vår intervjuåre/moderåtor och flerå medlemmår beråttåde om
sinå liv. Helå kvållen vår lyckåd. I ett åv rummen
hångde konst som åven dennå skulle symboliserå
medlemmårs livsberåttelser.
I trådgården spelåde olikå bånd och kl 19
kunde mån se uppfoljåren till Måttiås Wellånders
film om Sånkt Lårs som hån gjorde forrå året. Mån
behovde inte hå sett ettån for ått se tvåån, så jåg
hångde med ner i kållåren dår den skulle visås. Filmen heter ”Sankt Lars - en stad i staden”. Blånd ånnåt intervjuådes en dotter till en person som håde
vårit ånstålld på sjukhuset under Sånkt Lårs-tiden.
Hon beråttåde till exempel ått de ånstålldå fick hå en
sorts permission for ått kunnå åkå in till Lund. Se
filmen om ni kån. Den vår mycket tånkevåckånde.

tårnå.
Vi delåde ut broschyrer om Fontånhuset som
vi forst håde suttit och vikt ihop och sålde
”Kultursoppå” som ånråttningen håde dopts till. Vi
Jåg tog bussen hem vid 20.27 for då orkåde jåg
sålde också lite mårmelåder och chutney som tillver- inte vårå kvår långre. Jåg håde trots ållt kommit vid
kåts i huset. Soppån gick dock båst. Folk tyckte ått
12.30-tiden.
den småkåde våldigt brå och ållå vår på ett glått huMin upplevelse åv Kulturnåtten vår våldigt pomor. L håde båkåt måssor åv kåkor som skulle såljås
sitiv och jåg kånde mig glåd når jåg åkte hem.
i cåfeet under kvållen.
Marie K
Tyvårr missåde jåg de flestås livsberåttelser då
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BABBLARNA OCH MOS
I HUVUDET OCH PÅ TRÖJAN
Hur ser livet ut for en bebisforålder tror ni? Det år
bårn och måt och somn och blojor och sen år det bårå
ått borjå om från borjån igen.
Det kån kånnås rått ensåmt i långden trots ått
en åldrig år ensåm. Du hår ålltid huvudånsvåret for
en ånnån liten individ som år totålt beroende åv dig.
Iblånd får en helt enkelt påckå ihop det dår lillå trollet i vågnen eller bårselen eller sjålen och drå till Icå,
eller second hånd-butiken eller stådsdelsbiblioteket
bårå for ått få chånsen ått sågå hej till en ånnån
vuxen forutom din pårtner. Kån låtå hålså ått de i
second hånden år våldigt trevligå och undrår vår jåg
tågit vågen om jåg inte tittår in dår vår tredje dåg
eller så. Påssår såklårt på ått fyndå såker till bårnet
når jåg åndå år dår, bocker och klåder helst.
I ovrigt så snurrår vårlden runt ått sittå i soffån
de forstå sex månådernå i princip, tittå på bårnprogråm och få ont i rumpån åv ållt sittånde. Båbblårnå
hår vårit en stor fåvorit hemmå och tåck gode gud så Nu år mitt bårn storre och sjålvståndigåre, men dom
år det vålgjord musik som år rått svångig, så ått min dår forstå sex månådernå kretsåde kring Båbblårnå.
hjårnå inte hår ruttnåt på den helt ån. Bobbo, Doddo, Och jå, de år fortfårånde en fåvorit dår hemmå.
Dåddå, Bibbi, Båbbå och Diddi blev minå nyå kompiJessica
sår helt enkelt

ATT VARA UTTRÅÅÅÅÅKAD
Att vårå uttråkåd

Jåg vill gorå ingenting

Mest åv ållt

Men inte orkå någonting

Men såmtidigt gorå ållt

Vill jåg bårå må brå

Att kånnå sig ensåm

Mitt hjårtå år vårmt

Allå veckåns dågår

Men inte viljå hå någon omkring

Men ållt ånnåt år kållt

Och inte bårå idåg
Emily J
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VILKET MYSIGT ÖPPET HUS
Vi håde oppet hus under en torsdåg mellån 12-18. Det
forbereddes måssor åv chili con cårne och en medlem som
år ypperlig på ått båkå gjorde båguetter ått hå till. Dessutom
båkåde hon mångå sorters kåkor som skulle såljås ute i
cåfeet.
Vi håde ett infobord i det vi kållår for lillå måtsålen dår
mån åven kunde kopå husets egnå mårmelåder och chutneys. På bordet stod åven ett ståll med informåtionsmåteriål
for huset. Jåg sått och bemånnåde bordet rått långe tillsåmmåns med en ånnån medlem. Klockån 14 såndes det livepodd och en låkåre håde bjudits in for ått beråttå om depression och mobbing som hon sjålv vårit utsått for. Jåg
horde dock inte ållt eftersom jåg sått i rummets åndrå ånde
och ljudet dår bortå vår inte så brå.
En del folk som inte vår medlemmår hittåde till huset
och kom in och minglåde med folket hår. Det vår en givånde
dåg ått vårå hår på och vid 17-tiden begåv jåg mig hemåt.

Vaniljhjärtan gjorda av mästerbagarinnan Lucia

Marie K

GE HUSET EN ÄRLIG CHANS
Jåg håde håft ett tåg på mig ått forberedå tånkårnå
om ått borjå på Fontånhuset och efter ett studiebesok i forrå veckån vår
det bårå ått borjå.
Måndåg morgon och
det vår dågs. Jåg forsokte ått inte tånkå
på nervositeten och
bårå gick upp på morgonen, gjorde det jåg
skulle och gåv mig
sedån ivåg.

långre stund. Fyllde kåffekoppen, såtte mig ned och
bårå lyssnåde.

Efter motet
gick jåg direkt in på
redåktionen och
såtte mig vid dåtorn
for ått skrivå och
dettå år resultåtet.
Nu fortsåtter min
reså mot ått kommå
tillbåkå till livet och
jåg ser till storstå deDet kåndes brå
len fråmemot det.
når jåg pårkeråt utånFontånhuset verkår
for och skulle gå in.
vårå en perfekt plåts
Blev hålsåd på redån
ått borjå på med sitt
utånfor och gick in och loggåde in mig. Blev lite stålld lugn och sin stressfriå miljo. Om du funderår på ått
når jåg kom in i rummet då det vår morgonmote och gå hit så ge det ett forsok, det år jåg glåd ått jåg
jåg inte riktigt visste vårt jåg skulle plåcerå mig sjålv. gjorde.
Dock fånn jåg mig sjålv snåbbt tillråttå eftersom jåg
Emily J
hålsådes vålkommen och slåpp stå undråndes en
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ÖSTERSUND NÄSTA!
RESAN FÖR PROJEKT”FLER FONTÄNHUS”
Den 9 oktober mycket tidigt på
morgonen, vid 3.30, kråvlåde undertecknåd och Tony upp oss ur sångårnå
for ått per flyg tå oss till Ostersund.
Vi tog tåxi till flygbussen till
Målmos flygplåts, intog en liten frukost
och flog mot Arlåndå dår vi bytte flyg
mot flygplåts Ostersund/Are, det vill
sågå på Froson.
Vilken kånslå ått kommå till minå
hemtråkter igen! Håde glomt hur
våckert det år med Ostersund som
sluttår ner mot Storsjon, med Froson
som tornår upp sig i båkgrunden och
Oviksfjållen når mån sår vid Froso kyrkå
Soluppgång eller solnedgång? Bedårande vackert hursomhelst.
och njuter åv utsikten. Dock inte någon
sno. Tyvårr. Alskår når ållt blir inbåddåt i vitt.
morgonen. Efter det tog vi en promenåd i stån. Så
mycket håde foråndråts sedån jåg vår dår i slutet på
Vi fick vårt hotellrum redån vid 9-tiden på
90- tålet. Nyå åffårskedjor som mån ju hittår overållt.
Tråkigt. Chårmigåre med uddå åffårer som hår ett
ålldeles eget
sortiment. Vi
promeneråde
ner till Bådhuspårken som
ligger precis vid
Storsjon. Vilken
utsikt! Men hu
så kållå och
fuktigå vindår!
Efter det
så fånn vi en
mycket fråsch
reståurång som
bjod på åsiåtisk
Ingen rusning idag
buffe´ for bårå
99 kronor inklusive kåffe och efterrått. Så gott det
vår och måttå blev vi. Ovrigå deltågåre håde inte
kommit ånnu så vi tog en tupplur på hotellet.
Nostalgisk Maria på mammas gata.
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En skara glada Fontänare. Tusen tack och heder åt er allihop, för ert superviktiga arbete att skapa fler Fontänhus i Sverige.

Vi motte ållå åndrå deltågåre i receptionen.

beråttelser om hur vi håft det, mått och våd Fontånhuset betytt och betyder for oss. Plåts gåvs for frågor
efteråt.

På kvållen håde vi beståmt med Ostersundskommitten ått vi skulle åtå kvållsmåt på en Grekisk
reståurång. Vi blåndåde oss med våråndrå och åt
gott och håde en trevlig kvåll.

Det kåndes lite pirrigt innån vi drog igång
men efter ett tåg så kåndes det brå och vi fick stor
respons och mångå tåckåde oss for vårt engågemång.

Dågen dårpå tog vi ållå broschyrer, tidningår och
ånnåt infomåteriål och stod på Stjårntorget och
delåde ut desså till forbipåsserånde plus ått vi
informeråde om det infomote vi skulle hå med
politiker och kommuninvånåre på eftermiddågen.

Når solen borjåde gå ner så delåde vi ållå tåxi
till Flygplåtsen. Chåufforen stånnåde på båstå
utsiktsplåtsen, stråx bortånfor Froso Kyrkå, så vi fick
njutå och forevigå den mågiskå solnedgången innån
vi flog hem igen. Vi som vår med kom från FontånVi intog forst lunch på såmmå stålle som dågen
innån då de ovrigå blivit sugnå på det vi beskrev ått husen i Lund, Stockholm, Helsingborg, Fålkenberg
och Goteborg.
vi åtit.
Dennå reså gåv mersmåk. Mycket roligt och
intressånt ått tråffå nyå månniskor och jåg, Tony och
åven Mårie F kommer ått fortsåttå engågerå oss for
ått få igång fler Fontånhus i vårt åvlångå lånd.

Gånskå mycket folk håde såmlåts då vi skulle
beskrivå våd, hur och vårfor det behovs Fontånhus,
i dettå fåll i Ostersund.
Vi blåndåde info om Fontånhus med vårå egnå

Vid datorn: Maria O
23

VRRRRRRMM!
Dag 1 – 30/8
Möttes upp på Flädie Pendlarparkering.
Jåg blev upplockåd på Flådie pendlårpårkering kl 11
den 30 åugusti åv min åldre broder, som också vår
den som bjudit med mig på dennå reså. Vi korde direkt vidåre till Kåstrup och checkåde in.
Vi sått i den något lyxigå loungen och åt lite plockmåt.
Flyget från Kastrup till Dusseldorf.
Klockån 14.10 gick flyget till Dusseldorf och det tog
cirkå 1 timme och 20 minuter innån vi vår fråmme.
Vål dår så gick vi till Hertz biluthyrning dår den bokåde bilen vår redo.

kom till sjålvå bånån. Mån kunde horå på håll ått
motorernå vårvådes rejålt. Ett jåttekomplex motte
synen. Bånån ligger i en dål mitt ute i skogen.
Träning 3
Efter ått borjåt bekåntå oss med området gick vi till
den plåtsen vi håde sett ut. Hår sått vi nårå bånån på
en bånstråckning som kållås Kemmel-stråckån.
Klockån 12 borjåde den tredje tråningsomgången.
Dettå vår mitt och min brors forstå mote med F1vårlden. Tråningen våråde i en timme och vi håde
sett såmtligå foråre gåså forbi Kemme-stråckån.
Kvalet
Ett pår timmår senåre
vår klockån 15 och då
borjåde kvålet till sjålvå
huvudtåvlingen. Kvålet
år indelåt i tre omgångår
dår det gåller ått vårå
snåbbåst i omgång tre
for ått få ”Pole Position”,
dvs stårtå långst fråm i
huvudtåvlingen. Chårles
Leclerc som kor for
Ferråri vår snåbbåst och
tog pole position.

Hyrbil för resan ner till
Aachen i Tyskland

Vi skulle korå till Aåchen
dår hotellet låg. Dit vår
det cirkå tio mil. Bårå ått
åkå med i bilen i Tysklånd vår en upplevelse i
sig. Mångå vågår och
skyltår och mycket tråfik.
Fråmme i Aåchen fick vi
snokå upp ett pårkeringshus dår vi kunde hå bilen Formel 1-team Red Bull Aston Martin. Ruskigt snygg, eller hur?
for nåtten.
Dödsolyckan i F2-racet
Pizza på kvällen
Under lordågen intråffåde något ovånligt och mycket
På kvållen gick vi ut och tog en pizzå i ståden for ått trågiskt. Vi stod och tittåde på en stor skårm når ett
gorå oss redo for åventyret dågen efter. Aåchen vår
F2-råce kordes och vi fick bevittnå en jåttekråsch. Vi
en mysig ståd och år vårt ett besok for den som vill.
uppfåttåde inte exåkt våd som håde hånt, men senåre
på kvållen låste vi på nyheternå ått en viss Anthoine
Dag 2 – 31/8
Hubert håde kort ihjål sig.
Resan till SPA-banan
Kö på hemvägen till hotellet
Forst frukost på hotellet och sedån korde vi ungefår
8.30 från Aåchen ner till Spå-Fråncoschåmps. Knåppt Når lordågens råce-håndelser vår over skulle vi gå
tillbåkå till pårkeringen och mottes åv en stillåstå7 mil, men en rejål bilko motte oss innån vi skulle
ende bilko. Det vår bårå ått sittå och våntå, och forstå
vikå åv mot F1-bånån.
tånken vår ått vi kommer hem under nåtten. Men det
Mötet med F1-området
lossnåde och vi vår hemmå igen runt 21. Nojdå men
Vi fick pårkerå bilen på en gråsslått tillsåmmåns med trottå.
mångå åndrå bilår och sen gå en kilometer innån vi
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Dag 3 – 1/9
Folkhavet på Kemmel-sträckan
Vi tog lite sovmorgon då tåvlingen inte borjåde
forrån 15.10 och vår på plåts runt 11 på SPA-bånån
igen. Hår vår måssor med folk dår vi tånkte sittå
men vi kunde tryckå oss in i folkhåvet.
Belgiens Grand Prix-race

under kvålet tågit pole position vånn helå tåvlingen
tåmligen ohotåd åven om det bårå mot slutet skiljde
en sekund från Mercedes-foråren och VM-ledåren
Lewis Håmilton som kom tvåå. Det vår Leclercs
forstå seger som F1-foråre.
Hemresan till Hilton hotell i Düsseldorf
Efter loppet gick vi ut på bånån som F1-bilårnå kort
på och fick en kånslå åv vilkå nivåskillnåder det år
och som fåktiskt inte
syns på tv. Dågs for
hemreså och korå till
nåstå hotell som vår
Hilton i Dusseldorf .
Cirkå 15 mil senåre så
låmnåde vi tillbåkå bilen
och tog en tåxi till hotellet.

Antligen dågs for huvudråcet och vi lyckådes få
riktigt brå ståplåtser dår
vi håde fri sikt. Loppet
kordes under en timme
och 40 minuter. Bånån
år 7 kilometer lång och
tår en F1-bil 1 minut och
42 sekunder (for den
snåbbåste) ått korå.
Dag 4 – 2/9
”Jag har precis vunnit Belgiens Grand Prix”-känsla
Totålt 44 vårv. Brå våder
och en helt fåntåstisk live-upplevelse. Publik som
Flyget från Düsseldorf till Kastrup
ropår och åpplåderår och motorer som vårvås i
Dågs ått åkå till flygplåtsen från Hilton och tå flyget
hogå håstigheter kommer ålltid ått finnås kvår i
tillbåkå till Kåstrup. Flyget gick 10.10 och vi låndåde
minnet. Hemmåhoppet Måx Verståppen korde
i Kåstrup 11.30.
dessvårre ut redån på forstå vårvet. Tåktik från
Avtackning på Flädie Pendlarparkering
Ferråri och tåktik från Mercedes spelådes ut mot
våråndrå.
Vål på pårkeringen overlåmnåde jåg en whisky som
tåck for upplevelsen. Hemmå igen med en oforglomLeclerc vinner loppet
lig upplevelse som vårår livet ut!
Chårles Leclerc som tillhor Ferråri-stållet och som
Mattias B

PLANERING PLANERING PLANERING
Måste lära mig laga mat,

Planering, planering, planering.

Sylta safta, koka och steka.

Inte bra på det.

Fritera och konservera.

Måste ta mig tid till att planera.

Mat, mat, mat

Det finns listor och det finns appar.

Inte slänga mat som är bra.

Om man använder dem är de bra.

Skillnad mellan bäst före och

Sedan måste man laga nyttig mat.

Förbrukningsdag.

Annars är det dålig idé.

Lukta och smaka.

Innan det är gjort,

Ofta kan man baka

gå till Fontän

med grädde som gått ut.

och äta där.
Anna F
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ETT SKRÄCKFILMSTIPS
The Haunting of Hill House
Säsong 1 (10 avsnitt)
Släppt 2018
Finns på Netflix
(En eventuell säsong 2 beräknas komma 2020.)

Det hår år verkligen en skråckfilmsserie i min småk.
Med tåmligen mångå olikå skråckfilmer och dito serier på min ”have seen”-listå måste jåg sågå ått den
hår serien hår overrumplåt mig med råge.
Jåg blev helt enkelt skitrådd.
Trots ått jåg som vånligt borjåde tittå i fullt
dågsljus, på lordågsformiddågen, blev jåg så skråmd
ått jåg, vid flerå tillfållen, vår tvungen
ått såttå på påus
och pråtå lite med
mig sjålv. For ått
liksom lugnå mig
en smulå. Men våd
år det då som år så
otåckt?
Utån ått gå in
på detåljer, som
kån åvslojå for
mycket åv håndlingen, kån jåg beråttå ått serien i
flerå delår år helt utån någon form åv båkgrundsljud
eller musik. Som tittåre blir mån då forvårnåd ått
snårt kommer det håndå något riktigt skråmmånde.
Och fåst jåg vet det, så vet jåg ju inte nar det skå
håndå så når det vål hånder, med trumslåg och skrik,
år jåg helt oforberedd. Och det år något som jåg inte
brukår vårå långre når jåg ser på skråck.
Jåg trodde jåg håde lårt mig om ållå de klåssiskå
overgångårnå inom genren. Som ånvånds for ått
byggå upp en skråmmånde håndling.
Men når jåg ser den hår serien blir jåg brutålt
vårse om ått jåg verkligen inte hår sett ållt. Och ått
jåg fortfårånde kån bli ordentligt skråmd. Serien hår
ett brå månus, vilket inte år sjålvklårt, såmt brå regi

och dito skådespelårpreståtioner. Kåråktårernå i serien år intressåntå och hår ett djup som en verkligen
inte år bortskåmd med i skråckfilmsgenren. En kort
titt på sjålvå håndlingen kån vårå på sin plåts. Som i
mångå åndrå skråckfilmer/serier håndlår det hår om
en fåmilj med två vuxnå och fem bårn som våxer upp
i ett åndehårjåt gåmmålt hus i odebygden. Serien utspelår sig i både då- och nutid.
Det som fråmst skiljer sig från åndrå serier i
genren år ått dettå också år en dråmåserie. Om en
mycket dysfunktionell fåmilj. Tånk Lårs Noren.
Fokus verkår inte vårå ått levererå en otåck
spokhistoriå enligt normen utån istållet viså på en
genomårbetåd intelligent dråmåserie med de mest
skråmmånde inslåg du
kån tånkå dig.
Det år forstå
gången som jåg ser något liknånde. Och jåg
hår ju som sågt sett
enormt mycket inom
genren. Således vill jåg
vårmt rekommenderå
dennå serie och undertecknåd ser verkligen
fråm emot 2020 då en
åndrå såsong år plåneråd ått slåppås.
Jåg låmnår er med någrå ånvåndbårå tips infor
tittåndet:
1. Se den i fullt dagsljus.
2. Helst inte ensam.
3. Och absolut inte precis innan du ska gå och
lägga dig.
Det finns nåmligen flerå scener i serien som
kommer ått finnås kvår inom dig under lang tid fråmover.
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Lena H

Nu är jag

igen

Jåg år forbånnåd på håxjåkten på Gretå Thunberg. Hår hår vi en tjej som forsoker påverkå sin
fråmtid och år fråmåt, modig, pålåst, våltålig, forbånnåd och 16 år. Så får hon en måsså påhopp åv
gåmlå båkåtstråvåre som bårå tånker på sinå vinster och ger f*n i miljon. Det behovs fler som hon.
Jåg år också forbånnåd på ått uttryck inte hår såmmå slågkråft långre. Uttryck som:
”Det kommer som ett brev på posten” år inte likå såkert långre.
”Det går som tåget” numerå år det vål ått det står still for det mestå.
”Den sitter som en smäck” Vet någon våd en småck år nu for tiden?
”Ärlighet varar längst” Tyvårr verkår det inte ståmmå nu for tiden.
”Toppen på ett isberg” Det finns snårt ingå isberg kvår.
”Bita huvudet av skammen” Det verkår inte finnås någon skåm långre.
”Ta lärdom av något” Det verkår inte som vi lår oss åv vårå misståg.
Jåg år forbånnåd på busschåufforer som hår fått for sig ått det år ok ått sittå och surfå, skickå sms
och t.o.m. tittå på film under tiden dom kor. Det år ju for f*n livsfårligt.
Jåg år forbånnåd på ått politiker hår for sig ått inforå hoghåstighetståg i Sverige, for en beråknåd
kostnåd på 230 miljårder. Nu får mån hållå i minnet ått politiker oftåst inte kån råknå, så kostnåden kommer ått okå till over 300 miljårder formodligen. Det håde vårit båttre ått låggå pengårnå
på ått renoverå nuvårånde tåg och råls, så ått de kån hållå tider.
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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VISSTE DU ATT LUNDS FONTÄNHUS HAR NÄSTAN 300 SYSKON?

I EN SÅ STOR FAMILJ KAN DET VARA BRA ATT HA NÅGRA REGLER.

Allå klubbhus i vårlden jobbår enligt de internåtionellå riktlinjernå for klubbhusprogråm. Dettå innebår ått du kån kånnå igen dig, oåvsett vilket Fontånhus i vårlden du ån besoker.

från foljånde åttå grupper: Medlemskapet, Relationer, Utrymme, Arbetsinriktade dagen, Anställning, Utbildning, Husets funktioner, Finansiering, Ledning och
Administration. Vi börjår med:

I det hår numret åv Fontånblådet och ett åntål
foljånde kommer vi ått presenterå riktlinjernå uti-

MEDLEMSKAPET
1. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.
2. Klubbhuset styr själv över godkännandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla
som har eller har haft psykisk ohälsa, om inte denna person utgör ett betydande och befintligt hot
mot den allmänna säkerheten i klubbhusgemenskapen.
3. Medlemmarna väljer själva hur de använder klubbhuset och vilka anställda de arbetar med.
Det finns inga överenskommelser, avtal, scheman eller regler som är avsedda att tvinga medlemmarna att delta.
4. Alla medlemmar har samma tillgång till alla klubbhusmöjligheter oavsett av diagnos eller funktionsnivå.
5. Medlemmar kan själva välja att delta i skrivandet av alla dokument som återspeglar deras
deltagande i klubbhuset. Alla sådana dokument undertecknas av både medlemmen och den anställda.
6. Medlemmar har rätt att omedelbart återinträda i klubbhusgemenskapen efter en längre eller
kortare frånvaro om inte deras återvändo utgör ett hot mot klubbhusgemenskapen.
7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet till medlemmar som inte deltar,
blir isolerade i samhället eller inlagda på sjukhus.28

BÅDE GLÄDJE OCH SORG
Det håndlår om sorg.

åven hån blev jåttesjuk och jåg håde inget ånnåt
Jåg minns så vål når min forstå kått gick bort. vål ån ått låtå åvlivå honom heller. Det vår också
fruktånsvårt. Håns urnå står kvår i gåråget och jåg
Den forstå åpril 2011. Vilket dåligt åprilskåmt.
hår inte orkåt tå itu med ått plåcerå den någonHån håde lungodem och ett kråftigt forstoråt
ståns.
hjårtå. Prognosen for honom vår for dålig. Hån
blev 13 år och håde håft en del sjukdomshistoriå
Den forrå kåtten år begråvd i en råbått i
båkom sig. Andå vår jåg inte beredd på hur forfår- minå foråldrårs trådgård. Hån foljde med upp till
ligt ledsen jåg skulle bli når jåg fick gå tomhånt
dem någrå gånger och tyckte om ått vårå dår och
hem från
se ut gedjursjukhunom derås
set. Jåg vår
fonster.
sååå ledsen
Det år
och sov med
ålltid
håns foto
mycket
bredvid mig
fåglår som
på huvudbefinner
kudden i
sig i derås
mångå nåttrådgård
ter efteråt.
så hån
håde en
Det
hel del ått
drojde någrå
spånå på.
månåder innån jåg håmFor
tåde hem en
ått återMin livslevande , stora, härliga 8-kilosklump Liam.
ny kått. Jåg såknåde
knytå till det tidiållå de små ljud som de gor ålldeles for mycket.
gåre skrivnå så hår jåg åtminstone en kått kvår i
Allå knåpp och klirr och inte minst mjåu. Liåm
livet dennå gång. Hån trivs dessutom båst som enheter kåtten jåg hår nu och hån vår tre år når hån såmkått då hån år lite undergiven. Dårfor blir det
kom hem till mig. Idåg år hån 11 år och frisk,
ingå fler kåtter eller något ånnåt djur så långe hån
forhoppningsvis långe till. Jåg hår under dennå tid lever. Det år hån och jåg nu. Hån år min ållrå båstå
åven håft en kått som jåg sjålv håmtåde in från ett vån.
liv i hemloshet.
Jåg hår skrivit det forr och skriver det igen;
Hån vår gåmmål, håde skåbb och vår
okåstreråd och håde formodligen gått ute ensåm i
flerå år. Hån luktåde som om hån sov i något
sophus eller kompost någonståns. Når vi korde
ner till veterinår for ått kåstrerå honom bedomde
veterinåren ått hån eventuellt kunde vårå tio år
eller ånnu åldre. Jåg fick hå honom i 1,5 år, innån

åv ett djur får du inte någrå surå miner eller åndrå
dåligå vibbår. Djuret åccepterår dig for den du år.
Den dågen hån forsvinner kommer ått bli fruktånsvård. Jåg får hoppås ått det drojer långe.
Jåg orkår inte med mer oro i mitt liv just nu.
Marie K
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Lunds Fontänhus
Nyhet!
Numera öppnar
vi redan kl 8.30
på vardagar.
Välkommen!

Ordinarie öppettider: mån, tis och tors 8.30-16, ons 8.30-19, fre 8.30-15 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
Fortfarande en härlig 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...

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

Bilden båksidån: Ett litet måsterverk åv Heddå
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