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En dikt ä r en fäntästisk liten grej.  

 Bärä nä grä ord pä  ett päpper. Ä ndä  

kän dikten värä mer kräftfull ä n den tjock-

äste romän. Hur ä r det mo jligt?  

 Känske fo r ätt poesin ä r kä nslornäs 

sprä k. Ett pär räder kän rymmä ällt frä n 

djupäste sorg och fo rtvivlän till himlästor-

mände kä rlek och grä nslo s lyckä.  

 Oftä skriver du dikten fo r dig sjä lv, 

medän noveller och romäner ä r berä ttel-

ser fo r ändräs o ron. Du beho ver älltsä  inte 

oroä dig fo r ätt ändrä skä tyckä ätt den 

inte ä r ”brä nog”. Dikten kän ocksä  hjä lpä 

dig ätt fo rstä  dig sjä lv. Vilket kän värä ex-

trä vä rdefullt om du dräbbäts äv psykisk 

ohä lsä.  

 Likt poeternä och poetissornä i 

dennä kä rnfullä lillä skrift. 
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Sol Och Sämväro. 

Smo r Ost och Sill. 

Snäps Och Sä ng. 

Sä ng Och Svä ngom. 

Sup Och Smä värmt. 

Snubbel Och Sludder. 

Säknäd Och Svä rmod. 

Sovä Ovänpä  Sä ngen. 

 

Tony Mayday 



 4 

Blandade känslor 

 

Bländäde kä nslor helä tiden 

helä tiden kä nner mig inte älls igen 

mig sjä lv nä got merä 

Kä nner ätt tiden ä r knäpp hä r 

pä  jorden och ätt det ä r bärä smä  steg främä t 

helä tiden men likä mä ngä bäk. 

Orkär inte levä i dennä tiden merä 

och orkär inte med äll oro och ä ngest 

och orkär bärä kä nnä 

Din nä rhet. Kä nner ätt nä gonstäns 

Blir ällting fo r brä och det ä r verkligen ett helvete 

ätt levä hä r pä  jorden. Det ä r ett plä gsämt sä tt  

ätt verkligen värä sig sjä lv med äll smä rtä och lä ngtän 

till dig. Ätt älltid bli sedd som den män verkligen ä r 

Men jäg vet ätt älltid Gud ser mig fo r den som jäg 

Verkligen ä r ällä minä fel och brister som jäg här. 

Positivitet och äll glä dje som stro mmär i minä ä dror. 

 

Maria 
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Sehnsucht 

Dikt äv STURM UND DRÄNG 

 

Fo r lä ngtän 

Vilär nä rä mitt hjä rtä 

Änmodäd 

 

Bestä lld och märineräd 

I lä ngtän 

Bergsprä nger sin vä g 

Genom gränit 

 

Pä  sin vä g mot mä let 

Ä ndämä let, det ä ndä 

Fo remä l fo r en lä ngtän 

 

Lä ngtäns blä ä blommä 

Guldä ldern i urberget 

Äll romäntik bo rjär 

 

Och slutär dä r men ä r sto rre ä ndä  

Ä r inte mä let nä tt 

 

Ä r det inte slut ä n…. 

Dettä ä r trons mysterium 

Frä n en vä n 
 

Kristoffer 
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Ä ngestens tid nälkäs ä ter. En evig ä ngest i en evighet 

äv skrä ck i ett vä lde äv fäsä i min sjä l. Hur jobbigt 

dettä mä  värä fo r en utomstä ende ätt fättä. Ätt kunnä 

se och kä nnä en lidände sjä l. Hur kommer det sig dä  

ätt min sjä l som ä r sä  skädäd klärär äv det? Det ä r det 

ingen som fo rstä r. Inte ens jäg.   

Mitt inre ä r träsigt äv rä dslä och sorg. En tilltufsäd sjä l 

som fo rso ker skinä och kä nnä glä dje. Som mest grä ter 

min sjä l o ver den smä rtä som ä sämkäts den. Skrättä 

och le. Livet leker. Go r ni det. Jäg orkär inte just nu.   

Skrätt blir till grä t. En evig kämp inom mig. En evig 

kämp. Ä r det en kämp utän slut? Ätt orkä levä med 

dettä krä vs en oerho rd styrkä. Till dettä kommer min 

oro fo r er och ert mä ende. Värfo r bryr jäg mig om er 

nä r jäg egentligen inte orkär?   

En ensäm sjä l i en vä rld utän hopp. Ingen ser min 

smä rtä. Jäg ser ju erän. Det blir fo r mycket smä rtä i ett 

krossät medvetände. Drär mig undän och ser mig sjä lv 

i kätternäs o gon.   

Cicky  
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Det finns så många klippor 

 

Hä r pä  näken klippä 

omsluten morgonsol 

finner sjä len ro 

 

      Jorden viker ut en flik 

ett stillä nu 

I evigheten 

 

Nä gonstäns 

räsär hätet 

rä dsläns oä tligä frukt 

 

Om grä nser 

ditt och mitt 

och det krä nger i livets skepp 

 

Det finns sä  mä ngä klippor och soluppgä ngär 

som tä lmodigt vä ntät 

sedän urminnes tider 

 

Lä ngt fo re vi drog 

kniv vässä grä nser 

kring länd och vätten 

Fo r ällä och envär  

i dettä 

livets provisorium 

 

                                   Annika S 
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J a g  v e t  i n t e  

 

Jäg vet inte värt jäg ä r pä  vä g. 

Jäg vet inte vär jäg värit. 

Jäg vet inte vär jäg ä r. 

Jäg vet inte väd som hä nder. 

Jäg vet inte väd jäg skä go rä. 

Jäg vet inte om jäg skä fortsä ttä. 

Jäg vet inte om jäg skä ävslutä. 

Jäg vet  inte värfo r jäg äldrig här ä lskät. 

Jäg vet inte värfo r jäg nu kän ä lskä. 

Jäg vet inte väd dettä kän ledä till. 

Jäg vet inte om jäg vill vetä. 

Jäg vet inte…nä nting. 

 

Tony 
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Häve you ever fällen down  

Häve you ever felt like you lost sense off the ground 

You fäll deep deep down in to the ground  

There’s nowhere to go  

But up ägäin  

Stuck you stäy in ä mighty hell  

If only you could fly  

With ängel wings  

So you could reäch the sky 

But don´t despäir  

Your ängel wings  

Äre dip inside 

Just try änd you will fly! 

                                                                               Julia A 
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Dennä osännolikä fäntäsystory 

Ä r bäseräd pä  en sänn historiä 

Ur verkligä livet! 

 

Propägändälf grä : 

Low änd behold, bewäre of the 

Mountäinsickness, mountäin king! 

 

Mountäinsickness ä r en gruvlig  

Närcissistisk sinnesrubbning 

Som go r den sjuke  blind fo r sänningen 

Och go r ätt hän tä nker bärä pä  sig 

Sjä lv och bergets guldreserv 

 

Dräken Smäugs trumpnä replikerände 

Jäg hotär med: ”Eld och räseri 

Vä rlden äldrig skä dät” 

 

Det ho r till säken ätt dräken Smäug 

Sjä lv sedän lä nge häde levt i berget 

Med mountäinsickness. Berget vär 

Moriäsgruvor (lä s USÄ)                 

    Kristoffer                                                 
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De ä r mä ngä som bädär lä ngs klippornä. 

Ut och ä k  med bä t i skä rgä rden. Ro mycket! 

Nu ä r det sno ! Sno gubbe 

Vi stännär mycket  vid vä gen till Stockholm. 

Du lägär sä  god itäliensk  mät! 

Godä käkor. 

Ni skä ä kä skidor! 

Mycket sol och blä  himmel och sno , 

Du ger finä tulpäner fo r hälvä priset 

 

     Maria B 
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Jäg minns ätt nä r 

jäg vär liten (ä ven min bror) 

och fyllde ä r 

sä  fick vi älltid 

en frukostbrickä 

pä  sä ngen 

med den svenskä fläggän, 

som chokläd, 

smo rgä s 

och bällerinä 

ocksä  

päket 

och sä ng fo rstä s! 

 

Det ä r sä  sko nt ätt skrivä 

Orden befriär 

Och flyter 

Jäg fä r ner 

väd jäg vill hä sägt 

och ällting 

blir mycket bä ttre. 

 

Det ä r hä rligt 

ätt flygä 

svä vä bländ molnen 

och tittä pä  ällt 

pytte som finns 

dä runder 

som bryter igenom 

och ljuset blir stärkt 

 

Jäg mä r sä  brä 

nä r jäg ä r  

pä  ländet. 

                                    Pernilla 
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INTILL EN GÅNG 

 

Mo tte dig 

frä n en tid 

lä ngt bort 

 

Ett ovänligt plägg 

tä tt intill 

en gä ng 

 

Här glo mt vilkä 

so mmär som 

ho ll sämmän 

 

Minns ej heller  

lä ngre 

hur det bräst 

 

Känske vär det 

slärvigt hästverk 

 

Känske endäst 

 no tning 

äv tiden 

 

Ä ndä , likä ofrä nkomligt 

 

                              Annika  
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Sjung  mycket ! 

Mä   brä ! 

Täck  fo r  ällt ! 

Bäkä  mycket  och  lägä  mät  ! 

Du  bädär i  ällä  vä der ! 

Viken  humor  du  här ! 

Gemenskäp! 

Lyckä ! 

Det  doftär  gott  äv  bäkning ! 

Mysigt  ätt  gä   i  skogen! 

Vi  kän tä  en  tur  med  bilen! 

   

          Maria B 
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081130: 

 

Ällä dessä dägär som  

Kom och gick 

Och som vi tog det vi fick 

Hoppäs ni fo rlä ter  

Ätt jäg sä  mycket grä ter 

Jäg säknär min mor 

Ä ndä sen hon for 

Till sjukhus och boende sen 

Och hon inte kom hem igen 

Jäg hä lsär pä  henne dä  och dä  

Det blir ju sä  

Hon ä r gläd och mummelprätär 

Och sen de henne mätär 

 

                                                   Pernilla 
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Hon sitter i rullstol och kän knäppt gä  

Ute ä r det ingen sol 

Kän Hur skä det gä ? 

män vä l inte fä  

Snärt ä r julen hä r 

Vi ällä hä ller henne kä r 

Hur skä det bli i ä r? 

Vi hoppäs ätt vi nä gon glä dje fä r 

Men det ä r ju dä ligä tider 

Och det mest svider 

I bä de hjä rnä och sjä l  

Trots ätt omgivningen  

Menär sä  vä l 

Pernilla 
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Ätt kläppä en kätt ä r sä  sko nt 

Ätt tä pä  den mjukä pä lsen 

Och strykä lä ngs med den 

Med fingrärnä djupt ner i pä lsen 

Och knipä om lite gränn 

Och kätten bo rjär spinnä 

 

Mämmäs hä r 

Ä r grä tt  med vitt i 

Det ä r mjukt och luktär gott 

Permänentät  

med rullär 

 

Päppäs o gon 

Ä r älldeles klärblä  

Buskigä o gonbryn 

Med lite pä sär under 

Och rynkor i sidornä 

Speciellt nä r hän skrättär 

 

Jäg minns 

Nä r min bror 

Vär 18 eller 19 ä r 

Jäg tror det -79 eller -80 

Och hän häde fä tt 

sin fo rstä lo n 

pä  sitt fo rstä ärbete 

Dä  ko pte  hän mig, sin lilläsyster 

Tvä  LP-skivor 

Den enä vär Beätles och 

Den ändrä vär Äbbä 

Jäg dro mde 

Ätt jäg gick vid hävet 

I blä  och lilä klä der 

Jäg vär solbrä nd 

Och lycklig 

Vinden rufsäde om 

I mitt hä r 

Jäg promeneräde glätt 

Och sä g mot horisonten 

Jäg skulle mo tä kä rleken 

 

Jäg minns en däg 

Nä r jäg cykläde med 

Min kompis Märiä 

Dä r pä  grä nsen mellän Ä kärp 

Och blä  leden 

Plo tsligt tutäde det 

Bäkom oss 

Det vär en bil 

Vi blev sä  rä ddä 

Jäg styrde cykeln 

Räkt ut i ä kern! 

 

Pernilla 
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Hjä rnän kommentätor 

Min hjä rnä kokär o ver 

Äv dumstridigä kommentärer 

Kommenterär jäg fo r 

rä kär jäg illä ut 

kommenterär jäg emot 

rä kär jäg illä ut 

Bä st ätt knipä kä ft 

I ällä lä gen 

Fo r jäg orkär inte  

Med intriger 

 

                                  Pernilla 
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Vitä gä ss pä  sjo n 

Ho g och klär luft 

Jäg ä r kvär, men 

fä glärnä flyger 

genom ho stluften 

 

Strändskätän  

kommer 

Kä nner sä ltän frä n Sundet 

Märsvinden  

blä ser snä lt 

Eva Hallgren 
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Min kärlek till livet 

 

Sä  mycket som jäg ä lskär i livet…. 

Ä ktä vä nskäp 

Nä rä vä nner 

Underbärä slä ktingär 

Mitt kä rä Fontä nhus 

 

Skrätt ä ndä frä n mägen 

Smä  spä dä blomknoppär pä  vä ren 

Väcker ostä md bärnäsä ng 

Mitt hem – min oäs 

Ällä dessä ä nglär som omger mig 

Porlände bä ckär  

Middägär med godä vä nner 

Deläd glä dje 

Deläd sorg 

 

Wiccys glä djefnätt nä r jäg kommer hem 

Intressäntä sämtäl 

Kä nnä sig beho vd 

Minä bärns skrätt 

En värm kräm 

Ätt finnäs till 

 

En riktigt god middäg 

O msesidig kä rlek 

Mysigä utflykter 

Fikä i solen om vä ren 

Ätt mä  brä                                                                     

Maria O 
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Violett 

Lilä 

Ä r en 

Ändlig 

Fä rg som 

Finns i olikä   

Nyänser 

Den ä r 

Väcker 

Men kä nslig 

 

Fä rger 

Utsträ lär 

Hur du 

Mä r 

Som du  

Klä r dig 

Kä nner du 

Dig 

De fä rger ditt 

Hem 

Prä gläs äv 

Sä ger hur 

Du mä r 

 

 

En mä nniskä 

Som här 

Mycket 

Svärt i sitt 

hem kän 

Inte mä  

Sä  brä 

 

Fo rso k fä  det  

Lite 

Ljusäre 

Lite mer vitt 

Vä drä ut 

Ännärs mä r 

Män inte 

Brä i 

Sjä len 

 

Nä r det regnär 

Duschäs näturen 

Och det go r  

Vi 

Mä nniskor  

Ocksä  

 

Korällro d ä r 

En väcker fä rg 

Jäg fo rso ker heälä 

Mig sjä lv 

Genom ätt tä 

Det lite lugnt, prätä 

Mä lä, skrivä, 

Lyssnä pä  tystnäden, 

Värä i näturen, 

 

 

Prätä med djuren 

Kommunicerä 

Bre fä rger pä  

Och runt mig i 

Hemmet 

Tä händ om minä  

Vä xter 

Lyssnä pä  musik 

Ro kä? 

Ro kelse 

Klässisk musik 

 

 

                Pernilla 
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ALLVETANDE ARBETARE 

 

Ällvetände ärbetäre betär äv 

betornä pä  fä ltet. 

 

Dä r gruvligä gruvärbetäre 

 grä ver gryt till grä vlingär. 

 

Solens strä lär strilär 

Ner pä  dem ällä i ett 

gyllene sken. 

                                                   Cicky  
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Längtan efter regnbågen 
 

Jäg lä ngtär tills i morgon 

tills livets slut  

Bä ten glider främ 

utän ä tervä ndo 

och styr mot regnbä gen. 

Vid en skimrände horisont 

lutär hävet bränt 

och jäg fäller. 

        Malou 
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Ångest 

 
Frystä tä rär, 

ett rop pä  hjä lp 

som ingen ho r 

Mitt bänkände hjä rtä 

fo rblo der 

                Malou 
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Huset 

 
Gul villä 

med värm ätmosfä r 

Vä rldär äv  

mä nskligä vä rden 

 

 Storfämilj äv  

kä nslig nätur  

Ett folk   

äv nyvä cktä dro mmär 

 

Ljus främtid äv  

smä rtsäm dä tid 

Ett hopp 

ätt vilä i 

 

                                    Malou 
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Smärta 

 

Pä tvingäd ensämhet ä r smä rtsämt.  

Kän ocksä  värä skrä mmände. 

Helt ovä ntät slä r den till. 

Den dä r do dslä ngtän. 

Tyst och färlig. 

Som en häj i vättnet. 

Eller ett lejon pä  jäkt. 

Täbletternä? Kniven? Tä get? 

Väd skä jäg go rä? 

Ett fruktänsvä rt slut. 

Men ocksä  underbärt. 

Ä ntligen fri frä n det hä r elä ndet. 

Sjä lvväld ensämhet ä r sko nt. 

Tid fo r ä terhä mtning och eftertänke. 

Sämlä kräfter fo r ätt orkä mo tä vä rlden. 

Problemet ä r ätt män inte vet nä r den enä o vergä r i ändrä. 

Plo tsligt skiftär ensämheten käräktä r. 

Det ä r det jäg tycker ä r mest smä rtsämt. 

 

       Tony 
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Fredag 18 augusti 2017 

 

Väd hä nde? 

Med vä rldens ä nde 

Till den himmelssä nde 

Mä nskor sig omvä nde 

Himlävälven sig spä nde 

O ver stort elä nde 

Men nä got hä nde! 

 

Vä rlden ter sig 

Mindre och mindre 

Det ä r ”nä rmäre Gud till dig” 

Nä rmäre och till den ändre 

 

Tjä när dettä vä rldens syften? 

Ätläs oss lyften 

Vä rlden beror pä  dessä äxlär 

Medän ävstä nden till nä stän vi mäxär! 

 

Kristoffer 
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Trygghet i dig 

 

So mnen tär täg i mig 

som en snuttefilt 

Mjuk trygghet i dig jäg vilär 

Sovände i en dro m dä r jäg ä r lycklig 
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Åter i stan 

 

Jorden snurrär ällt fortäre 

runt sin tro ttä äxel 

tyngd äv skrä p och sorger 

 

Mä nniskornä lä tsäs ätt meningen funnits 

 

Bärnkäläsen ärrängeräs äv frä mlingär 

och fo rä ldrärnä ko per sig friä 

frä n nä rhet och kä rlek 

 

Grupper äv ungä och gämlä drär  

frä n pläts till pläts 

skrikpräten här fo r lä ngesedän 

o verro stät snä llheten 

 

I o gonen skymtäs lä ngtän 

lä ngt bäkom läger 

äv brustnä dro mmär 

 

En tiggäre blickär ner 

pä  släntärnä i päppmuggen 

sä ger: ”God bless you” 

och vä rlden blir värm en minut. 

 

                                                   Annika S 
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Vinter bärn 

Sno n blä ser i vinden 

Det ä r källt 

Solen lyser igenom  

Sno flingor som bildär 

gyllene sken. 

 

Bärnen leker i sno n. 

Flickor go r sno ä nglär 

Pojkär ä ker kä lke 

Sä  kommer det 

En pojke och en flickä 

Som go r säker pä  sitt sä tt 

Och flickän ä ker kä lke 

 

Cicky 
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Sä  livät 

Mä endet kommer och gä r 

Ätt du ä n bildär ett sä r 

Bilden du fä r 

Kom till mig igä r 

Värfo r dä ? 

 Sä ! 

Sä  livät livet levde 

Ett krämpäktigt leende 

Pä  minä lä ppär  

De ord du säde 

Slog hä rt. 

Svämlände mä sär skriär 

Nu eller intet 

 

Cicky  
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Jäg mä ste ju tro 

ätt Du finns, Gud 

Hur skä jäg ännärs fo rstä  

ätt jäg mo tt Dig 

Du ä r kä rleken,  

ällt det godä 

Du ä r min spegelbild 

ällt jäg ä r 

finns ocksä  i Dig 

Du ä r mitt hopp 

med Dig kän jäg skrättä 

Visst ä r det sä  

ätt livets ytterstä mening 

ä r ätt ä lskä 

 

Karin  
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Dramasjäl 

 

Sjä len inom mig skriker äv smä rtä. 

Trä den krämpär i fo rstä else  

Ljudet äv ensämheten skä r i tystnäden. 

Ro r upp bottendjupet 

Drämätiskä fä glär svä vär o ver mitt hu-
vud 

Skrä cken stormär upp hävet  

Den isände ko lden hä rmär mitt vä sen  

Och jäg täppär ändän info r intet. 

 

Cicky 
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Täppär jäg märk 

som istäppär nä r det blir vä r 

länd och sjo vä derräpporten 

tälär om is som drär sig undän 

i vikär som o gonlock som 

o ppnär o gonen mot himmelen 

strändkäntens gränär 

blir o gonfränsär som fläddrände flirtär 

i den ljummä sunnänvinden 

i gätten pä  o ppnä vättnen 

ländär ällsko ns sjo fä gel 

kvintilerändet bländäs med 

kluckändet äv vätten som kippär 

under istä cket 

bä thuset ligger i vässruggärnä  

nere vid sjo n.. 

do rren ä r o ppen, som vänligt 

ä ndä  kä nns det som om jäg äldrig 

värit hä r fo rut? 

känske fo r ätt det ä r en ny vä r 

som ocksä  ä r min?                                  

                                     Kristoffer J  
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Jäg ä lskär Dig 

ä lskär Dig 

Fo rstä r du det 

Du ä r väckräst 

utäv ällä 

Jäg här inte 

gett min kä rlek 

till sä  mä ngä 

Nu fä r Du den 

äv mig 

Sä  ge Du din kä rlek 

till mig 

 

Karin  
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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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Skyddsverksamhet 

 

Jag mår inte så bra just nu. 

Känner mig som en matjessill. 

Den är inlagd i en lag. 

Jag är också inlagd i en lag. 

Lagen om vård av psykiskt sjuka. 

Eller LPT som den heter. 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Den är till för att skydda mig. 

Från mig själv. 

 

Tony Skyddad 
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Jäg klä r äv Dig näken 

Du ä r sänslo st väcker 

Kom lä gg Dig mellän 

minä läkän 

Jäg ligger nä rä, nä rä 

Jäg kä nner vä rmen 

äv Din kropp 

vä rmen äv Din 

Sjä l 

Lä t dettä bli en evighet 

 

Karin 
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Vissä dägär ä r det sä  sko nt ätt värä ensäm. 

Gä  loss pä  lo sviktsgodiset i äffä ren. 

Se nä grä ävsnitt äv ”Modern Fämily”, 

Sä ttä mobilen pä  ljudlo s. 

Ändrä dägär ä r det sä  tungt. 

Ingen som hä lsär pä  en nä r män kommer hem. 

Kollär ätt mobilen inte ä r pä  ljudlo s. 

Det ä r den inte, fäst den värit tyst i timmär. 

Plo tsligt ringer telefonen, uppfodrände. 

Det ä r en telefonfo rsä ljäre… 

                                                                        Anna 
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I am beautiful 

 

I am beautiful no matter what 

they say 

II am beautiful in so many 

ways 

I am beautiful I know this is 

true 

I am beautiful och so are you 

 

Angelica 
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Vi som gjort det hä r trycksäken finns i 

Lunds Fontä nhus. 

 Vi  ä r en ärbetsgemenskäp dä r 

vi ä gnär oss ä t ällt det friskä hos 

värändrä. Vi hjä lps ä t i ko ket, sko ter 

cäfe et, kontoret, sjunger, trä när, go r en 

tidning, producerär en livepodd, fixär i 

trä dgä rden, go r trevligä utflykter och 

mycket ännät. Du kän ocksä  fä  hjä lp i 

bä de studier och ärbete genom sä vä l 

workshops som individuell händled-

ning  och sto d kring CV och personligt 

brev, ärbetsgivärkontäkter, studieupp-

lä gg, tentäplugg m m.                                              

 Vi vä rdär älltsä  inte. Vi umgä s 

och jobbär ihop. Efter lust och fo rmä gä 

sä klärt.                                                      

 Här du dräbbäts äv psykisk 

ohä lsä, som sä  mä ngä ändrä nufo rti-

den, kän du känske hittä mening och 

sjä lvkä nslä genom nyä relätioner och 

sämärbete. Det finns en vä ldig, lä -

kände kräft i dettä.                               

 Medlem blir du nä r du här värit 

pä  Fontä nhuset fyrä-fem gä nger och 

fä tt en introduktion. Det ä r grätis ätt 

gä  med och ällt vi go r i huset bygger pä  

frivillighet. Skulle du mä  dä ligt och 

inte dykä upp, sä  ho r vi äv oss om du 

vill.                                                              

 Vä rt hus ä r en del äv en inter-

nätionell ro relse. I Sverige  finns 13 

Fontä nhus, i vä rlden cä 300, som ällä 

verkär äktivt mot fo rdomär kring 

mä nniskor med psykisk ohä lsä. Vi ä r 

en ideell fo rening, pärtipolitiskt och 

religio st obunden. 

 Vi finns pä  Kä vlingevä gen 15, 

sträx norr om centrälä Lund. Ring eller 

tittä in sä  berä ttär vi mer.                     

 Vä r tro skel ä r behägligt lä g. 

VI VÅRDAR INTE.  

VI JOBBAR IHOP. 
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GRÖNA FINGRAR   
REHABILITERING GENOM TRÄDGÅRDSARBETE 

 

EN VÄG FRAMÅT 
STUDIESTÖD OCH GEMENSKAP 

 

PROJEKT EXA(K)T 
VÄGAR VIDARE TILL ARBETE 

 

KÖK & CAFÉ 
JOBBA TILLSAMMANS I KÖKET  

 

SOCIAL GEMENSKAP 
   ALLA DE DELAR AV LIVET SOM ÄR FEST 

 
 FIXA TILL 

VÅR KVARTERSNÄRA VERKSTAD PÅ LINERO 
 

FRISKVÅRD 
MÅ BÄTTRE I KROPP OCH SJÄL GENOM TRÄNING 

 
KULTUR  

UPPTÄCK HELANDET GENOM KULTURUPPLEVELSER  
 

PRISMAGRUPPEN 
INFORMATION OCH STÖD KRING HBTQA-FRÅGOR 

 
TIDNING & IT-MEDIA 

KOMMUNIKATION ÄR SAMTAL. KOM OCH PRATA MED OSS. 

SE ALLT DU KAN 

GÖRA HOS OSS: 
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Tidningen trycks med stöd av medel från Pia Ståhls stiftelse. 

LUNDS FONTÄNHUS Ord öppettider: mån, tis och tors  8.30-16, ons 8.30-19                  
och sön 11-14    Adress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund    Tel: 046-12 01 95    

Mail: info@lundsfontanhus.se    Hemsida: www.lundsfontanhus.se 

D en här trycksaken är gjord av oss i Lunds Fontänhus där 
vi hjälper oss själva och varandra att skapa mer struktur i 
tillvaron genom att arbeta  ihop. Istället för att sitta hemma 
och må dåligt kan även du komma med i vår gemenskap. 
 Titta in närsomhelst eller ännu hellre ring 046-12 01 
95 och boka tid för ett avslappnat snack och en fika. Trivs du 
så får du gärna bli medlem.                                                                  
 Det kostar ingenting! 


