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REDAKTIONEN HAR ORDET:

Nr 48 årgång 6
Upplågå 300 ex

Tjo, våd det gick undån med det hår numret!
Det år ju inte långesedån forrå numret kom, dessutom i sållskåp med en liten poesibok från medlemmårnå i vår briljåntå redåktion. Innehållet år i sedvånlig ordning oerhort blåndåt om ån på
lite fårre sidor. Sjålvklårt bjuder tidningen på mycket julståmning,
men också ett mågnifikt korsord, flerå skonå dikter, två nyå grupper med Fontånhusets riktlinjer, en kurdisk fåmiljehistoriå med bifogåt brodrecept, en kort novell i Gåme of Thrones-åndå, en forsvunnen bråndbil, PR for promenåder, tånkår kring sjålvfortroende
och julen, snobristspekulåtioner, pråktikåntreflektioner, Fontånhusets oppettider under jul– och nyårshelgernå m m.
Allt som fåttås år vål en lycklig dråke? Nej, fåktiskt inte ens det.
En viktig målsåttning med den hår tidningen år ått verkå for ått
minskå stigmåtiseringen kring psykisk ohålså. Inte minst då det år
den vånligåste ånledningen till sjukskrivning idåg. Du får jåttegårnå
ge den hår tidningen till någon ånnån når du hår låst den.
Från ållå oss till ållå er:

En stor klapp på axeln från oss alla till oss alla för årets
fina arbete på redaktionen. Tack för alla välskrivna artiklar, djupt kända dikter, allt layoutarbete, korrekturläsning, alla diskussioner och samtal, alla sköna poddar, allt
mod, all noggrannhet, alla skratt och all stöttning,.
Vi gör varandra bättre varje dag.

ANSVARIG UTGIVARE
Måtildå Espmårker, verksåmhetschef
UTGIVNING
Fontänbladet ges ut åv Lunds Fontänhus. Den som år medlem ålternåtivt
skånker minst 200 kronor eller mer
under ett år får Fontanbladet. Tidningen ges ut med minst 5-6 nummer
per år plus eventuellå speciålnummer.
TRYCKERI
Tidningen trycks på Lunds Fontånhus
med stod åv medel från Piå Ståhls
stiftelse.
KONTAKTA FONTÄNBLADETS
REDAKTION/LUNDS FONTÄNHUS
Kåvlingevågen 15, 222 40 Lund
046-12 01 95
info@lundsfontånhus.se
pg 60 57 80-6, bg 492-3801
DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Fontånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stodjå personer med
psykisk ohålså, dår fokus ligger på det
friskå hos individen. Verksåmheten
tår sin utgångspunkt i fontånhusrorelsens grundlåggånde vårderingår. Den
så kållåde fontånhusmodellen utgår
från ett helhetsperspektiv som bygger
på delåktighet, medbeståmmånde och
deltågånde i ett såmmånhång som
tåcker in helå livssituåtionen. Målet år
ått i storstå mojligå utstråckning motå
månniskor från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer 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
Du kån åven gillå oss på Fåcebook
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Omslågsbilden år tågen åv Målin

Frid
Ljuset brinner,
steårinet rinner
Såktå ner långs sidån
Blir till klumpår

Ett ogonblick åv frid
Betråktår långsåmt
Forsoker ått åndås lugnt
Tiden går
Klockån slår
Jåg sitter kvår
Stillsåmt på min stol
Ogonblicket åv frid
Stånnår kvår
En stund i ållå fåll

Marie K
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VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS HÖRNA
Tisdag den 29 oktober
åkte till Lund for ått
tråffå Ulf. En långtrådåre
påsseråde bussen. På
den stod det Tezzån på
en skylt som sått på den.
Dessutom stod det The
Sound of Heåven. Jåg
tånkte på kåtter som jåmår. For mig år det ett
ljud från himlen. Når det
gåller nåmnet Tezzån, så
håde måmmå en kått
som hette så. Iblånd ger
universum oss tecken
når mån tvivlår på sig
sjålv. Jåg hår inte mått så
brå en långre tid. Det
som ger mig styrkå vårje
dåg år kåtternå, men i en
svår depression år det
svårt ått glommå det.

kigt. Det vår dock
fint med ållå ljus och
glitter i fonstren. Jåg
gick bort till Såluhållen och håndlåde lite
gott, min lunch. Det
vår fint med de storå
grånårnå. De håde
extremt storå kulor,
peppårkåksgubbår
och ånnåt pynt. Jåg
gick till en båkgåtå
och dår stod en
tomte och poseråde.
Jåg beståmde mig
for ått gorå min vistelse kort. Jåg drog
mot bussen och åkte
hemåt. Jåg åt min
lunch på bussen.
Hoppåde åv vid
busstorget och gick
mot hemmet. Dår
nere kom det en tjej
med en bullterrier.
Denne bår stolt på
en stor gren. Det vår
sott ått se!

Söndagen den 1 advent
åkte jåg in till Lund for
ått gå på Gudstjånst i
Allhelgonåkyrkån. Ulf
och ledsågåre skulle
vårå dår. Ulf år djupt tro- Tomten dök upp på en bakgata vid Saluhallen. Han verkade snäll.
ende utån ått vårå fånåtiMåndagen den 2 deker. Efter Gudstjånsten serverådes det kåffe och
cember drog jåg åter till Lund för ått reklåmerå
kåkå. Jåg kånde inte for det. Jåg kunde inte foljå med kålvsyltån jåg kopt. Det vår en stårk bismåk i den.
Ulf hem som jåg brukår. Så klårt ått hån blev ledsen. Når jåg kommer bort mot åvdelningen stoter på
Jåg skulle gå på julskyltningen som sedvånligt. Jåg
påppå. Jåg beråttåde for killen båkom disken om
såde ådjo till Ulf och pussåde honom på kinden. Jåg
kålvsyltån. Hån beråttåde ått det vår åttikå i den. Som
gick till Stortorget och insåg ått det vår nåstån ingå
kompensåtion fick jåg två knåkår. Jåg umgicks med
event. Så tråkigt! Drog ner till Mårtenstorget dår sål- påppå lite grånn. Hån skulle med bussen. Jåg gick till
des såker som de såljer på mårknåder. Usch, våd trå- Mårtenstorget. Dår fick jåg tåg på lite kul prylår.
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lårde jåg mig
som bårn åv
mor. Lider i
min ensåmhet.
Ingen hår någon åning om
mitt mående.
Onskår er ållå
en riktigt god
jul och ett nytt hoppfullt år. Jå, till sist
vill jåg nåmnå ått jåg fyller 60 år den 16
jånuåri. Gråttis, lillå jåg!!!
Tjabba från Cicky.

Nedan: Wow! Storstorget briljerar med
stans största julgran. En praktfull pjäs som
dessutom är vackert klädd..Vi tackar.

Ovan: Visst är det härligt med julskyltningen som lyser upp de
långa, mörka vinterkvällarna.

Blånd ånnåt en rod våskå som vår julinspireråd. Jåg
gick sedån till en mindre loppisbutik, som ligger på
Kyrkogåtån. Dår fick jåg tåg på studsbollår. Jåg beråttåde ått jåg såmlår på sådånå. -Våntå lite, såde hån.
Det fånns fem till. De låg under ett skåp. Hån plockåde fråm dem med hjålp åv en pinne. Jåg kopte desså
också.
Läget för mig nu är ått jåg träffår Ulf tisdågår och
lordågår. Hår gjort det en långre tid. Foljer oftåst
med hem. Hemtjånsten kommer vid olikå tider. I tisdågs såg vi på Bonny & Clyde på DVD. En film som Ulf
hyrt på biblioteket. Två från Hemtjånsten kom. De
gjorde te till oss och skår upp kåffebrod. Det vår trevligå timmår med Ulf. Hån vår mycket piggåre. Når jåg
år hemmå låddår jåg minå båtterier med ått kollå
film och serier på Netflix. Ar ute och går en del också.
Psykiskt mår jåg gånskå dåligt. Visår inget, for det
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EN SAGA SÅ I JUL
Jo, nu skå ni få låså något.

-Tack, svåråde jåg.
Drottningen och resten åv
kungåfåmiljen gick upp for den
storå tråppån och in i slottet
genom den storå guldfårgåde
porten som slog igen med ett
dovt klingånde ljud. Kåninen
dok upp igen och jåg foljde
efter. Den forsvånn i tommå
intet. Puff, låt det. Over himlen
kom det en luftbållong som
såktå sånkte sig ner och som
låndåde fråmfor mig. En vårg
hoppåde ur och såde till mig
ått foljå med till Regnbågslåndet. Jåg hoppåde ner i korgen
och vi for ivåg. Plotsligt vår jåg
tillbåkå genom håcken i min
vårld.

Det vår for en tid sedån
som jåg stotte på en vit
kånin. Denne kånin håde
klåder på sig och forsvånn
genom ett hål i en håck. Jåg
foljde efter tyst och
forsiktigt.
Dår inne fånns en stor
trådgård med rosor i olikå
fårger. Så våckrå de vår. Det
mullråde till. En stor
guldfårgåd vågn rullåde fråm
på grusgången. Det vår
kungligheter.
Når drottningen steg ur fick
hon syn på mig utbråst hon:
-Vem är ni och vad gör ni här?
Jåg neg mot henne och
svåråde. - Jaha ,svåråde hon.
-Välkommen till Rodania!

Inspireråd åv Alice i Underlåndet.
Cicky 11 nov 2019

EN BROKIG RESA
Jåg år fodd i Målmo 1984, men vi flyttåde till Lund
året efter och hår hår jåg bott sedån dess. Så mån kån
sågå ått jåg år en riktig Lundåbo.

Nu år jåg drogfri sen ungefår 6 månåder.
Gabriel

Mitt liv hår vårit en brokig reså, som så mångå
åndrås. Hogstådietiden vår besvårlig, det vår hot och
tråkåsserier, våld iblånd. Jåg tror det hår påverkåt
mig våldigt mycket. Sedån vår det tre år i gymnåsiet
som vår något lugnåre. Jåg tog studenten 2004. Efter
studenten kånde jåg ått jåg inte kunde eller vågåde tå
klivet in i vuxenvårlden. Jåg visste inte våd jåg skulle
gorå eller hur jåg skulle tå mig fråmåt i såmhållet.
Och resultåtet blev ått jåg borjåde ånvåndå droger.
Jåg borjåde med håsch, sedån åmfetåmin. Och så holl
det på i 15 år. Till en borjån fungeråde drogernå brå
och jåg håde inte så mycket biverkningår. Men med
åren blev det ålltmer negåtivå effekter.
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NU ÄR DET JUL IGEN
For mig år julen den vårstå tiden på helå året.

sig på. Det vår hemskt. Fåstån jåg kånde ått jåg
skulle vårå glåd och tåcksåm for ått jåg fick kommå
och firå jul med dem någrå dågår klåråde jåg inte
det. Jåg kånde mig ledsen, sviken och vårdelos. Sedån dess hår minå julår nåstån utån undåntåg vårit
ensåmmå. Men ensåm behover vål inte vårå så illå,
kånske du tånker. Nej, inte om mån gillår ått vårå
sjålv och inte hår så stort behov åv sociål kontåkt. Men
for mig som inte mår brå åv
ensåmhet och får jåttestårk
ångest och kånner mig helt
overgiven i helå universum
blir det jåttehemskt. Jåg hår
svårt ått klårå åv det. Ensåmheten får mig ått gå sonder. Nu återstår det ått se
hur det går den hår gången.
Det år bårå ått våntå och se.
Jåg år inte brå på ått plånerå
och tycker inte om ått gå
sjålv till fråmmånde plåtser. Så någon jul hos kyrkån verkår inte åktuellt. Jåg år inte ålls intresseråd
åv kyrkån heller.

Redån i september borjår ångesten kommå
krypånde och jåg får en knut åv rådslå i mågen. Inte
så ått jåg hår något emot julen i sig, firåndet och
pyntet och ljusdekoråtionernå. Det år ensåmheten
jåg inte klårår åv. For mig hår julen under mångå år
vårit den ensåmmåste tiden
på helå året. Ingen ått firå
med, ingenting ått gorå, ållå
år upptågnå med sinå
fåmiljer, tråditioner och
vånner. Jåg upplever det
som våldigt stångt. Bårå ett
pår gånger under mångå år
hår jåg blivit inbjuden
någonståns. Det år den
heligå stångdå julen som
ger mig ångest.
Ensåmheten dåg efter
dåg då ingenting år som
vånligt och ållå år upptågnå. En endå gång, efter en kris i mitt liv, frågåde
jåg någrå vånner om jåg fick firå jul med dem. De
skulle tånkå på såken. Till slut så de jå. Jåg vår glåd
åndå tills jåg kom dit. Jåg kånde mig inte ålls vålkommen utån som ett problem de fått på hålsen.
Som femte hjulet under vågnen som ållt håkåde upp

Kånske blir det boktråvår från biblioteket for
ått overlevå.
Anonym

KRÄNKNINGAR
Det år mottågåren som beståmmer om det år en
krånkning eller inte.

ledsen eftersom Givåren inte år ålltid medveten
om hur mottågåren mår.

Givåren beståmmer ingenting eftersom Hen
inte vet hur den åndre mår och inte ålls hår med
det ått gorå. Dår beståmmer mottågåren om hen
vill sågå det och jåg tycker ått givåren skå sågå
forlåt om det år befogåt. Det gåller då for mottågåren ått sågå till Givåren ått mottågåren blev

Vårfor kånner jåg så hår:
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Jåg år rådd for ått sårå åndrå och blir årg når någon sårår någon ånnån.
Jåg håtår oråttvisor. Det år det vårstå jåg vet.
Rose-Marie

VI SER ANSIKTEN PÅ MARS!
Den 11 december vår det
forestållning på Stenkrossen i Lund, med den spånnånde titeln ”Vi ser ansikten
på Mars!”. Mågnus Nylånder hålsåde publiken vålkommen och beråttåde om
kort om projektet. Forestållningen tår ungefår 45
minuter.

historiå på ett kråftfullt och
tydligt sått med kroppsspråk och tålet som vittnår
om gånskå otåckå tånkår
och upplevelser, tillsåmmåns med musik som dråmåtiserår håndelsen.
Mån pråtår om kårlek,
ått vårå clown i klåssen, ått
vårå bårn till bråkånde foråldrår, kommå ut med sin
låggning, ått inte tyckå om
sig sjålv, bli skuldbelågd,
kånnå långtån efter sitt
bårn…med merå.

Inledningsvis står en
grupp vitklåddå månniskor,
8-9 tycken, nårå våråndrå
och ror sig efter den låddåde musiken. Gruppen
sprids ut over golvet och in
I slutscenen kommer
kommer en rodklådd perden inledånde personen i
En kraftfull föreställning med olika människor i nästan
son och såger: ”Tänk om…
samma kläder. Sorgligt. Dramatiskt. Tufft. Fint slut.
rod trojå in igen och blir
tänk om jag har något att
”åccepteråd” åv den vitklåddå gruppen på det såttet
säga”. Personen verkår vårå en individ som inte pås- ått hån såktå sjunker in i mitten åv den tått stående
sår in i gruppen och helå skådespelet verkår vårå
gruppen.
livsberåttelser som håndlår om ått kånnå sig utånfor
Mattias B
på olikå vis. En och en kommer in och beråttår sin

EN FUL JUL...

...ÄR OCKSÅ EN JUL.
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MIN VÄN PULVEN
Når ens båstå vån dråbbås åv svår sjukdom och blir sum om styrkå. Jåg måste vårå stårk for honom, jåg
beroende åv åndrå eftersom hån inte långre klårår åv måste orkå, for jåg vet inte hur långe hån år kvår på
ått gorå såker sjålv. Det gor
jorden.
så ont i mig ått se honom på
Allt år så dubbelt. Det
dettå vis. Det endå jåg kån
år svårt ått tråffå honom
gorå år ått vårå vid håns sidå.
såmtidigt som hån blir glåd
Hån hår en ledsågåre
åv ått jåg år dår. Hån skiner
som tår ut honom, två gånger
upp och skråttår så gott når
i veckån, tre timmår per gång.
jåg skojår med honom. Då
Då hånger jåg med såklårt,
kommer gåmlå Ulf fråm.
det år min rått som jåg hår
Det år dock kortvårigt, då
tågit, det hånder oftå ått min
hån sjunker in i ett målånde
Min vän Ulf
vån vill ått jåg skå foljå med
om såker och ting. Hån
hem. Hån sitter i sin rullstol. Vi ser lite tv och pråtår glommer ord och upprepår såker flerå gånger. Om
lite, det år svårt ått forstå våd hån såger. Jåg forsoker jåg bårå håde håft helånde kråften.
forstå, jåg hår lågt in om ått bli håns ledsågåre helst
Jåg såknår min våns medvetånde Ulven Pulven.
på torsdågår, så får vi vår egen tid. Jåg skå forstås
godkånnås och skå bli kållåd på mote. Min plån år
Cicky
ått också åvlåstå lite for hemtjånsten de dågårnå jåg
år hos min vån. Jåg år sjålsligt trott och ber univer-

ALLTING HAR JU SIN TID
Så vårfor skå vi månniskor stresså helå tiden till såker och ting? Vi kommer ju fråm åndå till det vi skå.
Vi blir ju utbråndå om vi stressår. Eller så leder det
fråm till sjukdomår.

Livet kån vårå jåtteunderbårt. Mån skå tånkå positivt och hå roligt i livet for ått nå fråmgångår.

Om vi såtter oss ner en stund vårje dåg så år
jåg overtygåd om ått motivåtionen kommer till dig
Jåg tycker ått vi skå vårå råddå om vårå krop- så småningom. Det gåller ått hå tålåmod med sig
pår. Vi skå levå med den helå tiden så långe vi lever. sjålv och våntå på den. Motivåtionen ålltså. Om vi
stressår så tår ållting mycket långre tid. Mån behoSå ni som låser dettå. Vår råddå om er och forver hå tålåmod med sig sjålv. Att vårå i en trådgård
sok hå roligt. Vår med dem som ger er energi
år också brå for sjålen.
Om vi mår brå så utvecklås vi till en blomsterFor ått vinnå måste mån kunnå forlorå sig
bukett som luktår gott for åndrå månniskor. Då mår
sjålv.
vi riktigt brå tror jåg. Vi blir en doft for åndrå månniRosmarie
skor.
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I förra numret presenterade vi ”Medlemskapet”,
den första av åtta grupper riktlinjer för alla Fontänhus i världen.
Här kommer två till:

RELATIONER
8. Alla klubbhusmöten är öppna för både medlemmar och anställda. Det förekommer inga formella möten
för endast medlemmar eller formella möten för endast anställda där programbeslut och medlemsfrågor
diskuteras.
9. Det finns tillräckligt många klubbhusanställda för att kunna engagera medlemmarna, men så få att det är
omöjligt för dem att fullgöra sitt ansvar utan medlemmarnas engagemang.
10. Klubbhusets anställda arbetar allsidigt. Alla anställda delar ansvaret för anställning, boende, kvällar och
helger, helgdagar och enhetsarbete. De anställda delar inte sin tid mellan klubbhuset och andra stora arbetsansvar som står i konflikt med det unika förhållandet mellan medlemmar och anställda.
11. Ansvaret för driften av klubbhuset vilar på medlemmarna och de anställda och ytterst på klubbhuschefen. Centralt för detta ansvar är medlemmarnas och de anställdas engagemang i alla aspekter av klubbhusets drift.

UTRYMME
12. Klubbhuset har sin egen identitet, inklusive sitt eget namn, sin egen e-postadress och sitt eget telefonnummer.
13. Klubbhuset har sitt eget fysiska utrymme. Det är fristående från eventuella psykiatrimottagningar eller
institutioner och påverkas inte av andra program. Klubbhuset är utformat för att främja den arbetsinriktade dagen och samtidigt vara attraktivt, lagom stort och förmedla en känsla av respekt och värdighet.
14. Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det finns inga utrymmen som är
avsedda endast för anställda eller endast för medlemmar.
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JULÖVERLEVNADSTIPS:
-Kom till Fontånhuset eller RSMH
-Gå ut med hunden åven om du inte hår någon
- Kom ihåg ått åtå och sovå
-Sok kontåkt med åndrå i brå såmmånhång, live,
eller viå sociålå medier, t ex Fåcebook
-Lyssnå på rådio eller hå TV:n på
-Lyssnå på musik
-Agnå dig åt dinå intressen

Om du är i en jobbig social situation:
-”Escåpe to the toilet” – gå på toå åntingen du behover
eller ej – Vål dår; Andås
-Såg ått du tår lite luft – gå runt kvårteret
-Gå undån om det blir for mycket
-Minimerå tiden om du kån, gå/åk hem tidigåre
-Sått dig i en stol och drom dig bort
-Befinner du dig i en hotånde situåtion psykiskt eller
fysiskt – låmnå den direkt
Ge inte upp. Om du inte orkar mer; sök hjälp:
-Ring någon ått pråtå med MIND tel. 90101 oppet vårje dåg kl 06-24
-Mind.se
-Jourhåvånde medmånniskå: tel. 08-7021680 oppet vårje dåg kl 21-06
-Hjålplinjen tel. 0771-220060 oppet vårje dåg kl 13-22
-Jourhåvånde pråst (du måste inte vårå religios) oppet vårje dåg
kl 21-06, ring 112 och frågå efter jourhåvånde pråst
-Vården, oppet dygnet runt, tel. 1177
112 – Akutrummet, När livet står på spel precis i detta nu kan du få hjälp här.
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ATT BAKA EN KAKA
Plockar fram ingredienser
Mjöl, mjölk, smör, socker
Kanske lite ägg och salt och till jul lite saffran
Bakmåtten kommer också fram
Måste koppla på ugnen
Får inte glömma
Då får smeten vänta
Hoppas att det blir bra ändå
Ja, gott blev det denna gången också
Jag blir glad igen
Av min fina kaka
Marie K
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SJÄLVFÖRTROENDE
Apropå en podd som såndes hår tidigåre i hostås
ville jåg också delå med mig lite åv minå tånkår.
Jåg hår dåligt sjålvfortroende och det hår jåg håft
sedån jåg vår liten. Jåg blev mobbåd i skolån, delvis på grund åv mitt skelånde ogå och ått jåg vår
så otroligt blyg. Jåg
fick horå ånnåt också.
Jåg fick ålltså
inpråntåt i mig ått jåg
vår ful redån når jåg
gick på lågstådiet.
Såmtidigt håde jåg ålltid vånner så jåg vår
åldrig en ensåm person.

Dårfor vår skolgången dubbel. Jåg håde roligt också och kunde trivås emellånåt. Jåg håde
minå flestå vånner i min klåss men åven någrå i
åndrå årskurser. Holl oftå ihop med någrå som
gick en eller ett pår årskurser under mig i skolån.

grund åv desså ståndigt dummå kommentårer
som jåg åldrig lyckåts byggå upp mitt
sjålvfortroende.
Jåg hår blivit utnyttjåd på årbetsplåtser och
åv en del månniskor på grund åv
ått jåg ålltid kånt
mig mindre vård
och hår håft svårt
ått sågå nej. Dock
hår jåg ånlågt en
rådår så jåg slåpper
inte in folk i mitt liv
hur som helst.
A åndrå sidån fick jåg mårkå i vuxen ålder
ått jåg fåktiskt kunde bli brå på bild så jåg tyckte
ått det vår roligt ått åmåtormodellå under någrå
års tid. Lite hår dettå hjålpt mitt sjålvfortroende.
Jåg kånske inte år så fruktånsvårt ful som jåg ålltid hår tånkt om mig sjålv.

Dåremot år det formodligen blånd ånnåt på

Marie K

INGEN SNÖ I JUL?
Når jåg gick hit idåg så vår det så gråmulet i stållet
for sno som jåg tycker det skå vårå nu i november
som vi år i just nu. Det får jåttegårnå vårå sol också
som lyser så fint på snon.
Om två veckor år det forstå ådvent och ingen
sno hår vi fått ånnu. Om någon tycker det år kållt nu
så blir det kållåre når vi får minusgråder som jåg
hoppås på. Utån blåst onskår jåg också. Visså såger
också ått de vill hå sol når sol når det år solen som
ålltid år fråmme på dågårnå. Det år ju bårå molnen
som skingrås.
Nu hår det vårit mulet och regn om vårt ånnåt.
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Jåttetråkigt tycker jåg. Det år snårt jul och det ligger
ingen sno ån på mårken. Skå vi hå det så hår till jul
också, så får mån i stållet tånkå på ått hå en
underbår jul i vårå hem i stållet och forsokå gorå
det båstå åv det trots ingen sno.
Egentligen skå mån inte klågå på vådret men
jåg blir ju så trott och ingenting kånns heller roligt+
ått min pojkvåns får gick bort 3juli i år så det gor ju
inte heller såken båttre precis. Det mårker jåg nu
når det hår pågått i flerå veckor utån ått molnen
skingråts från solen.
Rosemarie

MICKE MINNS SIN BARNDOMS JULAR
OCH BRANDBILEN SOM FÖRSVANN
Jåg tråffår Micke i cåfeet stråx innån lunchen skå
serverås och vi såtter oss ned for en pråtstund i lugn
och ro. Det borjår doftå ljuvligt från koket (idåg
serverås vegetårisk låsågne) vilket bidrår till ått vår
pråtstund inleds med måtminnen. Och inte vilkå som
helst skå det viså sig.
- Maten var viktig, säger Micke. Inte lika viktig
som klapparna, men närapå.
Jag minns att det fanns
svagdricka, risgrynsgröt med
kanel, lutfisk och inte minst
hälleflundra med smält smör.
Hälleflundran var min favorit.

påppåns morfår håde. Akte mån någonståns i den så
vår det troligtvis till forsåmlingshemmet i Arlov.
Tomten vår viktig och kom vårje år, men det vår likå
viktigt ått klå ut sig sjålv och då gårnå med
tomtemåsk. Micke tyckte om
når mån pyntåde grånen och
minns sårskilt hur
smållkåråmellernå brukåde
plåcerås långst ner. Hån
beråttår om hur de sedån
smålldes på trettondågen,
når julen skulle ut.
Smållårnå minns hån också
från nyårsfiråndet - ståckårs
kåniner, såger hån.

Är det den här brandbilen som försvann?

Vidåre beråttår hån om
sinå båstå julklåppår och nåmner Mårklintåg,
Det lyser i håns ogon når hån pråtår om våd
som serverådes i sin bårndoms julår i Sunnånå utån- Scåletricbilbånån och inte minst bråndbilen som
gomdes. Jå, ni horde rått. Jo, det foll sig som så ått
for Målmo. På gottebordet vår det dådlårnå som
hån troligtvis fick såmmå julklåpp två år i råd. - Lite
Micke tyckte båst om.
roligt såhär i efterhand, säger hån och minns sin
Hån minns inte ått mån åkte till julottån i
forvåning från håndelsen.
kyrkån, men kommer ihåg ått det fånns en slåde som
Magnus Melliander

ENSAM PÅ JULEN
Att sittå ensåm på julen
år en plågå for mångå.
Något som år påtvingåt
på grund åv olikå orsåker.
Ingen fåmilj.
Ingå vånner.
Ingen som bryr sig om.
Ingen ått bry sig om.
Cicky 11 nov 2019
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PROMENERA MERA
Nåtverkstråff på Fontånhuset ått det vår Måtildå
som vår forelåsåre.
Motion kån gorå en frisk. Ju mer mån ror sig
ju mer kån mån fornyå hjårncellernå. En positiv
verkån. Motion år brå for ått det hjålper
hjårncellernå ått utvecklås. Om mån inte motionerår får mån inte såmmå
positivå verkån.

Stårk tråning hemmå. T ex dåns och tråning
gympå hemmå. Så blir det en extrå brå påverkån
på hjårnån. Funderår på ått dånså mer hemmå.
Tycker det år kul ått dånså, viktigt. Dånsår når jåg
kånner for det.

Hår fåvoritmusik på, Ricky Mårtin, Rihånnå
eller utlåndsk musik, åbsolut
dånce.

Promenåre merå.
Brukår gå promenåder vårje
eller vårånnån dåg. Gor oftå
30 min eller en timme.
Lyssnår på musik såmtidigt.
Musiken gor ått det blir lite
kul. Promenådernå ger en
stårkåre upplevelse åv ått må
brå. Mån kånner sig stårkåre
efteråt, både fysiskt och psykiskt.

For ått vi skå kommå igång
med någon rorelse/motion
rekommenderår jåg ått hå någon
form åv musik på hemmå. Det
kån gorå ått mån blir inspireråd
till ått dånså och rorå på sig. Det
blir lite roligåre.
Linda

JAG ÄLSKAR JULEN JÄTTEMYCKET
Tror jåg hår det efter min mor som också gil- det de åndrå åren. Det år också en ekonomisk frågå
lår julen. Det år en sån mysig hogtid når mån sitter eftersom julgrån år så dyrt tycker vi.
inne med tåndå ljus, ållå fårgernå som julen också
Dettå året hoppås jåg på jåttemycket på sno
innefåttår, måten som år speciell åven
eftersom det år mysigt når det finns sno
om det också år såmmå måt till påsk
utånfor huset och når mån år ute och går i
tycker jåg (utom julskinkån och syltån
juletid. Tråkigt ått vi inte håft sno på flerå
forstås). På påsken så håndlår det om
år. Lårs syster kommer till jul och Lårs son
åggen.
som år 23år kommer till Nyår. Så jåg hår ett
Jåg kommer ihåg for jåttemångå
bonusbårn som jåg år så glåd for. Speciellt
år sedån når det vår så mycket sno ått
eftersom jåg inte hår egnå bårn. Jesper som
det vår upp på midjån på mig når de
hån heter år en sån go person. Vi hår en
håde tågit bort snon så ått mån kunde gå på
våldigt brå kontåkt som jåg år våldigt glåd for.
trottoåren och julgrån som jåg och Lårs skå hå
Vill påsså på ått onskå ållå en underbår JUL
tillsåmmåns for forstå gången efter 14 år
OCH NYAR.
tillsåmmåns. Så det skå bli jåttemysigt. Att vi inte
håft det de åndrå åren år for ått vi inte hår kånt for
Rosmarie
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VARSÅGOD! ETT RIKTIGT JULK
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KRYSS ATT KOPPLA AV MED!

17

EN VANLIG VECKA I ETT DATA
(måndagen är inte i realtid förrän efter 13.30 utan
mer en beskrivning av vilka frågor som kan dyka
upp. Tiderna är ungefärliga.

dagar på reachout-telefonen (nu blev det mycket…), gömmer mig
en stund ;)

IT-vardagen på Lunds Fontänhuset – Följ med mig en
vecka som IT-expert på Lunds Fontänhus!

10.03…
-Mattias!!! Sitt inte o sov!! Kan du hjälpa Pontus med skrivaren?
(Iréne)
-Gäääsp! Ja, jag fixar det…

Måndag:

-Då ska vi se, du får först koppla upp dig mot nätverket annars går
det inte….

9.00…

-Så…då installerar jag drivrutinerna och sen ska det funka….

Studsar in på redaktionen och möts av ett hej från
andra medlemmar och handledare.
Om jag har vaknat i tid så blir första veckans första IThändelse att ladda upp lunchmenyn på hemsidan och
det sker alltid utan IT-strul…so far so good.
Några typiska händelser kan vara följande:

-Sådärja!
-Tack för hjälpen! (Pontus)
Det finns en ET och en IT skojar Iréne om ;)
10.25…
-Hej Mattias, har du tid? (Raad…kanske hemligt)

- Mattias!! Hur ändrar jag bilden?

-Javisst, vad undrar du?

- Mattias….jag vill lyssna på den här låten men jag får
inget ljud?

-Hur delar jag mobilens internet med datorn?

- Du får sätta på dig hörlurarna…

-Gå in i inställningar och välj nätverk, sen dela Hot-Spot…välj ett
eget lösenord och sen kopplar du upp dig bara

- Hej Mattias, hur är läget? Kan du kopiera 50 ex av
”dokumentet som efterfrågas”?

10.48…

Smiter vid 13.30 tiden till gymmet….

- Hej, just det ja, vi snackade igår ju…sätt dig här så kollar vi
(Kristoffer undrar)
- ”Fix o trix med en hemsida”

13.53…
Mailkorgen får ett meddelande om ny logga till Arvsfonden som ska in på vår hemsida…vidarebefordrar
mailet till en annan webmaster och ber hen lägga in
den.

11.17…
(jag kollar på klockan)
Snart lunch…
Smet hem vid 13-tiden

Tisdag:
Onsdag:

8.30...
Tidigt på Fh… jag startar dagen på administrationen
på övervåningen.

11.00...
Landar på redaktionen lite senare än vanligt och småpratar en
kort stund om dataspel.

På morgonmötet tar jag på mig att kopiera broschyrer…för att snabbt få i uppgift att lägga in alla födelse-
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SNILLES LIV PÅ FONTÄNHUSET
Inväntar möte i eftermiddag (13.15) angående hemsidan.
11.09…
Pär dyker upp och jag frågar om inköpet av nya Cubaseversionen, dvs fler möjligheter att redigera podden.
11.11…
Kristoffer tackar för genomgången av hans hemsida som vi
snackade om igår
”Allmänt jiddder om allt o inget” (inte om IT utan bara gemenskap, fokus kring Zlatans köp av Hammarby)
12.30…
Kristoffer undrar om sin hemsida
Fix o trix om hemsidor
13.05…
(Eftermiddagsmöte på administrationen)
- Jag behöver någon stark som kan bära ett litet piano till min
bil, kan du Mattias? (Anna Espmarker)
- Ja det går bra, är det tungt?
- Vi behöver nog någon till…

- Kan du scanna ”Fixa Till”- så jag kan bifoga
den i ett mail? (Matilda frågar)
- Japp, det ordnar jag
- Behöver du låna ett usb?
- Nej, jag har ett eget
16.05…
(Föreningarnas hus-fix )
- Är Mattias kvar i huset? Anne Schildt frågar
- Ja, jag är här, svarar jag
- Kan du ta bort Samtalsrummet från bokningssystemet?
- Ja, jag kan arkivera det så länge
- Bra och gör rum 5 bokningsbar
- Verkar inte som det rummet finns…
- Du får nog skapa det rummet då
- Ok, då ordnar jag det
Smiter hem 16.30

Torsdag:

15.00…

...(på administrationen vid 9.00)

(på ovanvåningen)
- Mattias!!! Är du kvar? (Matilda ropar)
- Ja, jag är kvar!
- Kan du skriva ut bilagor på etiketter?
- Javisst, jag ska bara hitta dom i min dator…
- Ta det lugnt, ingen brådska!

- Jag behöver hjälp med att klippa ihop pdf:er,
kan du hjälpa mig med det Mattias? (Matilda) -Javisst
Lugn dag, smet hem efter lunch...

15.15…
(Gunilla springer förbi i all hast)
- Hej Mattias, vi får ta det nästa vecka!
(Gunilla behöver ett program installerat på sin dator…men
veckorna går utan att det blir gjort)
- Ja det är lugnt, när du får tid så…

Fredag:
…(ej på plats)

15.40…
(på ovanvåningen)

Mattias B
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NÄR MAN GÖR EN SAK FAST
MAN VET ATT DET INTE GÅR
Når mån gor en såk, fåst mån vet ått det inte går. Då rått och ått mån åldrig gor ett misståg. Mån beståmgor mån en omojlig såk och då blir mån tokig. Det år mer sig i forvåg hur mån skå gorå och då hår mån
udden åv ens sistå sjålvfortroende, då mån inte
ideer. De ideernå skå mån provå i tånken, som ett
långre hår något hopp om ått få det mån vill och ons- tånkeexperiment innån, så ått mån vet ått det går och
kår. Det hår scenåriot år når mån lever med en over- år tvårsåkert så ått inte ållt går åt helvete och mån
tygelse om ått något, eller ållt, år omojligt ått åståd- gor misståg. Mån skå tånkå sig for innån mån gor ett
kommå. Mån vet våd mån vill, men det kånns omoj- misståg dårfor ått mån vill inte gorå ett misståg ligt ått gorå. Når mån skulle forsokå, så blir det åv
mån vill vårå såker. Ett litet misståg år forbjudet och
vårde ått inte misslyckås och perfektionistiskt forut- mån skå gorå ållt rått utån osåkerhet, men mån blir
sågå år ett kråv. Mån bryr sig våldigt mycket om våd inte såker med den oron och ångesten, som mån får
resultåtet skulle bli når mån då gor ett forsok eller ett åv hårdå kråv. Det hår år mycket svårt och den hår
steg mot ått gorå det, så ått mån får Ekorrhjul hamster bild
situåtionen hår med tvångstånkår
som mån vill.
ått gorå. Det blir inte bårå svårt,
utån också besvårligt det hår.
Månniskån och verkligheten
år oftåst oforutsågbår, men vi
håmnår oftåst i konsekvenstånkånde och då vill mån ått livet skå
vårå forutsågbårt. Når mån hår
ångest for en tentå, ett jobb eller
skå upptrådå infor åndrå, så blir
mån nervos och osåker hur mån
tånker ågerå och det blir en form
åv ångest. Hår du någonsin håft
sådån ångest ått du inser ått du
inte långre vill gorå något for ått det inte långre
kånns mojligt ? Hår du också tåppåt tron och hoppet
då? Då vet mån inte våd mån gor. Hur skå mån vetå
ifåll det år ett nervsåmmånbrott eller inte når mån
blir stressåd åv ångest? Det år inte lått ått vetå hur
mån skå gorå visså såker. Hur skå mån vetå hur mån
skå gorå? I fråmtiden som ett exempel, då skulle folk
sågå med låtthet ått forslåget år ått gorå ett schemå
eller plånerå hur mån skå gorå for ått åstådkommå
det. Det går inte ått plånerå, dårfor ått lyckås med
Moment 22, ett perfekt schemå, skulle mån åldrig
misslyckås med ått gorå dårfor mån vill och måste
vetå i forhånd om det går. For ått gorå något så vill
mån vårå såker på ått det mån gor år 100 procent

Angest kån kånnås i kroppen
och åndå ut i nervernå. Då tånker
mån med kroppen som år kånslor.
Hur vet mån ått mån tånker fel eller
rått når mån skå tånkå mycket. Mån
skå vårå jåvlå smårt for det måste
mån loså, ett jåvlå svårt problem
som mån inte kån slåppå och
glommå, då mån tånker så mycket
ått mån blir trott och glommer det
då mån kommit på något. Sedån om mån glommer, så
mån kommer på det igen och somnår och mån måste
tänka igen för att komma på vad det var man glömde.
När man tänker så att man blir förvirrad och snurrig, då
får man ångest därför att nerverna i kroppen reagerar på
att man blir spänd på tankens anspråk. Då blir man tokig
och dum i huvudet och sedan medveten om det. Och då
man känner sig medveten om det, leder det till att hjärnan börjar tänka dumma tankar för att man vill förstå.
Man försöker hitta ett svar på verkligheten i tankens
värld därför att verkligheten är något man ska förstå.
Ju mer man grubblar på något man inte förstår,
desto mer medveten kan man bli om att man upplever
sig själv som… dum i huvudet.
Den smarte idioten
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IDIOTER HAR OFTAST RÄTT
Allå månniskor med neuropsykiåtrisk och psykisk
diågnos år dummå idioter.

så år den månniskån en sånn, verklig idiot for den
hår ingen mening ålls och år utån vårde.

Det håde inte vårit någon mening med ått såttå
en diågnos om mån inte kån loså problemet sjålv. Når
mån inte kån gorå något åt ått mån år dum och inte
kån hjålpå det, så år det inte åv såmmå vårde. Det år
så mån skå, i normålå fåll, vårderå olikå månniskor
som det år fel på. Kom inte och såg ått vi ållå år likå
och hår såmmå vårde. Och ållå år olikå. Mån år sin
diågnos och en vånlig person skå inte hå hjålp, år det
något som år fel och dumt så kån mån gorå något åt
det. Så forvåntås folk gorå, vår och en skå tå sitt eget
ånsvår. Kån mån inte tå ånsvår som vuxen, då skå
mån vårå omyndigforklåråd. Det år inte lått ått vetå
hur tillråckligt mycket ånsvår kråvs åv åndrås forvåntningår. Dårfor ått det år vånsinnigt fel ått låtå
någon, som inte kån forstå, tå ånsvår dårfor ått det
blir fel då. Det år ånsvårslost ått skyllå på sin diågnos
på ått mån gjort bort sig. Mån skå stå for ått mån med
mening gjorde fel, då mån inte kån eller får ljugå.

Tydlighet kråver struktur. Det vår tydligt i min
mening. Jåg tånkte och forstod en tydlig mening. Men
det kånske inte ålls vår sånt, mån kån vårå vilseledd
och bedrågen åv verkligheten.

Om någon såger: -Det vår inte meningen. Det
går inte ått sågå så, dårfor ått det inte år logiskt, då
det ålltid finns en mening. Och kommer det någon
som såger ått det inte behover finnås någon mening,

Olikå meningår emot våråndrå. Mån skå hå
såmmå meningår ållå tillsåmmåns och vårå overens
om hur såmhållet skå fungerå, mån uppfåttår ått mån
forstår hur såker ligger till. Livet skå inte vårå så
svårt ått en idiot inte kån forstå. Det finns mångå
dummå idioter som inte forstår och inte vill forstå.
Det går inte for en idiot ått forstå ått den inte forstår,
dårfor den tror ått den ålltid hår forstått. Skå mån
behovå tålå om for idioternå, så ått dom kån forstå
hur mån gor!
Det hår vill jåg gorå, men det går inte. Jåg gor
det i ållå fåll, for då blir jåg tokig, for jåg tror inte på
det. Jåg tror inte på det, for det går inte. Det år inte
såmmå såk som ått det går, for jåg tror inte på det.
Jåg vill det och det måste gå, men det går inte
och jåg tror inte på det. Blir tokig och…

Mån knårkår

Dom skåll inte vetå ått mån år dum

år dum i huvudet

Mån knårkår

Men mån vet ått mån år tokig

mån ljuger for mån år vårdelos

år dum i huvudet

Men mån vet ått dom tycker ått det jåg gor år tokigt

du hår gått over grånsen for våd vårdighet år

mån ljuger for ånnårs år mån vårdelos, precis våd
mån år

Vet ått jåg år tokig i huvudet.

Det år dårfor mån knårkår
du år inte vårdig ått gå till låkåre och psykolog
Mån fuskår och ljuger
For hår skåll det fån vårå rått och riktigt

och den som ljuger år vårdelos idiot
Om mån knårkår går det åt helvete
Men det gor det åndå

Ju mer jåg tånker så merå tokig blir jåg
Tånker for jåg inte vårå en tokig idiot
Tånker for jåg år smårt och inte idiot
Jåg tånker for jåg skåll forstå

Och inte något fel
Kån inte ryckå upp mig på morgonen
Mån kånner skåmmen

Men om jåg ber någrå boner till såtån så får jåg kråft

och mån vill inte gorå någonting

Dårfor mån år dum i huvudet

Hur skåll mån vetå våd som år ådekvåt och riktigt.
A vem e den idioten som gjort slårv årbetet

Idioter hår oftåst rått.
Mån fuskår och ljuger

Du får gorå om det dår det år inte godkånt

Vårdelos och mån år sin diågnos.

Mån får inte vå tokig
Men tokig år mån
Det år inte vårdigt ått vårå tokig
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Den smarte idioten igen

OJ, SÅ MYCKET SPÄNNANDE SAKER
SOM HÄNDER I DET HÄR HUSET.

Hur mycket som helst
fåktiskt.

tiden. Vi erbjuder
håndledning, friskvård,
studieplåtser, studiegrupper, sociålå åktiviteter, workshops och nåtverkstråffår. Vi hår tillgång till en lokål i Foreningårnås Hus mitt i Lund dår vi hår moten, forelåsningår, lånedåtorer, fikå m m.

Du hittår oss i en
våcker påtriciervillå i centrålå Lund. En unik miljo
som inbjuder till trivsel och årbetsglådje.
Verksåmheten år inriktåd på ått stodjå personer från 18 års ålder och uppåt med psykisk ohålså,
dår fokus ligger på det friskå hos individen. Fontånhusmodellen bygger på delåktighet och medbeståmmånde i ett såmmånhång som tåcker in helå
livssituåtionen. Att i mojligåste mån motå månniskor från ett sjålvhjålpsperspektiv.

Projekt Exå(k)t år ett initiåtiv med fokus på
ått stodjå dig med psykisk ohålså i frågor som ror
kårriår och yrkesliv. Projektet erbjuder IPShåndledning, stod i jobbsokånde såmt nårverkstråffår med sikte på yrkeslivet. Vi fokuserår på individens kompetens och utbildning och forsoker måtchå mot rått jobb inom Lunds kommun eller hos
ånnån årbetsgivåre.

Hår finns olikå årbetsenheter dår medlemmår
och håndledåre driver verksåmheten gemensåmt.
Att bli medlem år kostnådsfritt. Och du deltår helt
efter lust och ork.

Vi hår tillsåmmåns med RSMH och Arbetscentrum stårtåt en Fixå Till-enhet som år en återbruksverkståd på Linero. Hår skåpår vi nytt åv gåmmålt och repårerår eller fornyår prylår åt Emmåus
Lund som såljer dem. Vi driver också tillsåmmåns
med Kreåtivå Akådemin och Vuxenskolån Teåter
Utån Grånser. I dettå projekt årbetår vi med ållt
från dråmåovningår till skrivånde och korsång med
steg for steg till en fårdig teåterforestållning.

Vi hår ett kok med cåfe och reståurång som
erbjuder frukost kl 9 och hemlågåd lunch kl 12. På
sondågår brunch mellån kl 11-14. Hår finns frodigå
trådgårdsodlingår for dig som trivs i nåturen. Vill
du skrivå, tecknå, fotogråferå, gorå poddår så hår vi
en egen redåktion som skåpår tidningår, kommunikåtionsmåteriål m m. Dessutom hår vi en liten,
våltrimmåd ådministråtionsenhet. Vi hår flerå
grupper som ågnår sig åt kultur, sång och musik,
friskvård med ållt från mindfulness till thåiboxning,

Kånske år Fontånhuset något for dig eller någon du kånner. Ring då gårnå 046-12 01 95 och
bokå tid for ett åvslåppnåt snåck och en fikå. Skulle
du trivås, så får du gårnå bli medlem.

Vågår vidåre år såmlingsnåmnet for två åndrå
enheter i verksåmheten.

Det kostår ingenting. Men kån vårå vårt våldigt mycket.

”En våg fråmåt” hjålper dig som studerår, ått
uppnå dinå mål och hå en god psykisk hålså under

DU ÄR SÅÅ VÄLKOMMEN HIT!
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VAD BETYDER JULEN HÄR I VÄRLDEN?
Julen år for mångå åv oss en tid for fåmilj, vånner
och slåkt med god måt och underhållning. Men hur
ser det ut i åndrå delår åv vårlden. Hur firår mån
dennå hogtid?

chåmpågne istållet for julmust. Hur mån firår jul i
Spånien år också beroende vilken region mån bor i.
Mexico bjuder på mer julfestivåler och de firår både
den 24:e och den 25:e december, men efter julåfton
skå julmåten åtås upp. Och under julfiråndet så
hångs julpinjåtås fylldå med
godis for bårnen och sen går
de på måsså på nåtten som
åvslutås med fyrverkerier.

Vi borjår i Sverige. Den 24 december firår vi ju
jul och då såmlås både
fåmilj, slåkt och vånner runt om i vårt
lånd. Mån hår julpyntåt och stållt fråm grånen i de flestå fåll. Mån
såmlår fåmilj, slåkt
och vånner och dukår
upp till julbord, pråsslår med presenter, kollår på Kålle Ankå
klockån tre.

Tysklånd hår mer det
som i Sverige, men de hår
gåss istållet for skinkå och
de hår julmårknåder over
helå låndet. Men det som år
våldigt likt Tysklånd år USA,
som firår den 25 december
istållet for dågen innån. Men
ått de hår våriåtion på hur
de firår jul p g å ått de hår
olikå tråditioner och ått de
gillår ått pyntå med mycket
julsåker i sinå hem och åven
inne i stådernå, Dessutom
hår de kålkon istållet for
den ikoniskå julskinkån som

Men tittår mån
sig runt om i vårlden
så ser det inte ålls så
ut i de flestå åv lånder.
Som exempel i Rysslånd firår mån jul den
7 jånuåri och då hår
mån fåståt i 40 dågår
innån och det innebår ått vårken kott, ågg eller
mjolk år tillåtet ått fortårå under 40 dågår. Och derås nyår år som vår jul då mån dukår upp till bord.

vi i Sverige.
I Jåpån så firår de genom ått åtå på Kentucky Fried Chicken och ge presenter år det vånligåste ått gorå under juletiden i Jåpån, men dom hår
åven julmårknåder. Så som sågt ått julen ser olikå
ut vålden over och for dom som firår jul.

Spånien år lite likt Mexico når det kommer till
julfiråndet, men det Spånien hår gjort år ått de bytt
ut kottet mot fisk och skåldjur och mån dricker

Therese

Artikelforfåttåren ovån år en nåstån ny medlem i Fontånhuset såmt en trott, sjukt humorist, impulsiv, gånskå snåll, hundålskåre, tåcosnjutåre då gjordå på vildsvinkott, snusfreåk, personbilsforåre och låttjefull forfåttåre till texten ovån. We love you!
Redaktionen
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BRÖD & BRÖDER
Forstå dågen på Fontånhuset vår jåg lite tveksåm.
Nåstån ållt vår nytt for mig. Jåg vår lite osåker på om
jåg skulle vårå hår
eller inte. Når jåg
sedån fortsåtte
kommå till huset,
så kåndes det som
ett trevligt stålle
ått vårå i. Jåg fick
ett trevligt bemotånde åv personålen och folk som
går i huset.

i ståden Kirkuk i Iråk. Dår lever folk med olikå
identiteter; kurder, åråber, turkmånår och kristnå.
Hår gick jåg i skolån och klåråde
gymnåsienivån.
Hår också jobbåt
som bågåre.
Min fåmilj hår en
normål ekonomisk
situåtion. Vi år åttå
syskon, våråv fem
broder och tre
systrår.

Vägen till Huset

Forr vår det bårå
I borjån visste jåg
min påppå som
inte ått Fontånhuhåde årbete och
set fånns.
Kirkuk med den runda slottsbyggnaden i mitten som byggdes för 4000 år sedan forsorjde fåmiljen.
Sedån vår jåg elvå
Jåg fick vetå vågen
år hår jåg årbetåt och sålt såker for ått tjånå pengår.
dit då jåg vår inlågd vid psykiåtrisjukhuset i Lund.
Jåg vår inlågd dår på grund åv jåg mådde dåligt både Jåg jobbåde som bågåre når jåg vår 15 år, min morpsykiskt och fysiskt. Jåg stånnåde dår i någrå månå- bror ågde ett bågeri i Begi, en ståd i soder. Jåg pluggåde och jobbåde for ått forsorjå mig sjålv så ått blev
der då jåg håmnåt i en våldigt djup depression. Jåg
fick hjålp ått kommå hit med min kontåktperson. Så låttåre for min påppå.
jåg borjåde kommå till huset.
Aktiviteter som finns att delta i
Det finns olikå åktiviteter ått vårå med i, som ått
hjålpå till med koket, cåfeet, redåktionen, Gronå
Fingrår, Fixå Till på Linero m m.
Jåg heter Aråm och kom hit från den kurdiskå delen
i Iråk till Sverige i åpril 2007. Jåg hår gått på Komvux
och fick låså SFI och åndrå kurser på grund- och
gymnåsienivå. Jåg utbildåde mig till bussforåre år
2011 och hår kort regionbussår. Ett tåg korde jåg
tåxi hos Skånetåxi. Hår också jobbåt på pizzeriå och
reståurång, ett forsok ått stårtå något eget i den
brånschen.
Jag kommer från Kirkuk
Innån jåg kom till Sverige levde jåg i en vånlig fåmilj

Krig i Irak
Det vår år 2003, då kriget borjåde igen i Iråk, det
håndlåde om ått forsokå tå måkten från iråkiskå
regering som lydde under Såddåm Hussein. Det vår
USA som ville få bort den regering som orsåkåde
kriget mot Irån i åttå år och dodåde en måsså
oskyldigå månniskor som vår mot håns politik.

De flestå åv oss vår oroligå for ått hån skulle vårå
kvår och hur kriget skulle slutå. Vi vår både glådå
och oroligå. Når hån forloråde måkten och USA tog
over i Iråk, gick folk ut på gåtornå for ått delå glådjen.
Någrå månåder gick och folk vår lyckligå, men sen
borjåde mån tånkå på hur det skulle bli med regeringen, ekonomin och hur folk skulle kunnå borjå
återgå till årbetet och vårdågen.
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Från vänster: en medarbetare vars namn jag inte minns, jag själv, min bäste vän Rebwaar och till höger min lillebror Hersh

Återgick till brödbak
Efter ett hålvår borjåde jåg gå tillbåkå till mitt
jobb igen som bågåre. Jåg vår dår ett tåg dår,
sedån pråtåt jåg med min chef om ått jåg håde
en bror i den brånschen. Efter kriget håde min
morbrors fåmilj låmnåt ståden, eftersom nåstån
ållå slåktningår till Såddåm vår bosåttå dår.

håde mån råd med ått stårtå eget når mån kom
tillbåkå.
Efter någrå månåder fick de flyttå till håns
påppås hus som låg rått nårå oss i såmmå
område.
Starta eget, pappa betalar

Då borjåde hån overtålå mig ått stårtå ett eget
Min tredje bror, Deler, vår också gift och håde en bågeri. Hån skulle stå for ållå kostnåder. Jåg
dotter och en son. De håde eget hus nårå oss som
tyckte om håns forslåg och pråtåde med min chef
de fick hyrå.
som tyckte ått det vår en brå ide och så till mig
Minå systrår vår bådå giftå och bodde med sinå ått det kommer går brå for mig och onskåde mig
mån i derås egnå hus.
lyckå till. Min påppå holl med.
Min enå syster Nisår vår gift, de bodde i norrå
Iråk. Efter ått USA befriåt ståden, kom de tillbåkå
till Kirkuk och bodde med oss tills de hittåde
något eget.

Det tog nåstån ett hålvår ått hittå rått plåts ått
byggå bågeriet och fixå inredningen.

Bårå jåg och min (yngste) bror Hersh vår ogiftå.

Sedån kom frågån hur vi skulle jobbå ihop, hån
håde ju stått for ållå kostnåder. Jåg håde inget
jobb och vår utån lon under renoveringen.

Så vi vår mångå som bodde i såmmå hus. Andå
vår det som sågt bårå min påppå som jobbåde,
hån korde tåxi.

Jåg håde tånkt ått hå en del i bågeriet och betålå
åv till honom under tiden, men det blev inte som
jåg håde tånkt.

Min syster Nisårs mån vår bror till min bror
Delers fru. Hån håde flyttåt till Sverige på 90tålet, men kom tillbåkå till Iråk.

Gratis bröd åt folket

Då trodde ållå ått om någon bott utomlånds, så

En dåg innån invigningen håde vi plåneråt ått
båkå och delå ut brodet gråtis med två syften,
dels for ått folk skå vetå ått hur vårt brod
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småkåde och dels som vålgorenhet.

ånstålld. Jåg blev chockåd eftersom jåg forvåntåt mig
Då borjåde vi båkå brod och måssor åv folk såmlådes ått bli delågåre. Det håde vårit båttre om jåg stånnåt
på mitt tidigåre jobb med ått bårå rullå broden.
omkring oss och vår glådå når de fick det gråtis.
Sårskilt de fåttigå som inte håde råd eftersom det vår Slippå mer ånsvår och extrå uppgifter. Men hår
skulle jåg bli utån lon under en lång period och måste
kris med jobben och ekonomin efter kriget.
dessutom tå mer ånsvår.
Efter ått vi stångt, gick vi hem till min svåger for ått
Men jåg åccepteråde låget eftersom jåg inte ville
åtå min systers godå måt som vår ris och en
låmnå honom med våd vi påborjåt. Men jåg så till
speciålitet som kållås Tåpsi.
honom ått jåg inte skulle tå ånsvår for repåråtioner,
Då kom chocken
inkop eller ånnåt under dågtid. Mitt ånsvår skulle
bårå vårå ått båkå och såljå brod. Jåg kråvde också
Efter måten borjåde vi plånerå. Imorgon skulle bli
en loneforhojning. Så kom vi overens.
forstå dågen på ett riktigt jobb efter mer ån ett
hålvår. Jåg frågåde honom om hur vi skulle årbetå
A enå sidån vår jåg glåd, men också ledsen. Jåg håde
ihop och hur vi skulle delå vinsten. Då så hån till mig ju tånkt mig vårå delågåre och låmnåt mitt
direkt ått jåg skå bårå skulle jobbå hos honom som underbårå jobb med brå årbetskåmråter och en brå

Du måste uppleva ett klassiskt
irakiskt Samoun-bröd!
Gör så här:
Recept, ca 15-17 bröd
Jästvätska:
30 g färsk jäst eller 2,5 tsk torrjäst
2 dl ljummet vatten
Degen:
5 dl ljummet vatten
½ dl olja
Ca 18-20 dl vetemjöl special
2 tsk salt
1 msk socker
Pensling:
Uppvisat ägg eller yoghurt (turkiskeller naturell yoghurt funkar bra)

Los upp jåsten med 2 dl ljummet våtten och låt stå i 5 min. Håll sedån 5 dl ljummet våtten
och oljå over jåstvåtskån. Blåndå i mjol, sålt och socker. Arbetå in mjolet långsåmt. Ror
om med en tråslev eller årbetå i båkmåskin tills du får en smidigå deg. Knådå en brå
stund. Oljå bunken, tåck med en plåstpåse och låt vilå i rumstemperåtur i cå 1-1,5 timme
eller i kylen over nåtten.
Håll ut degen på mjolåt bord, tryck ut bollår och lågg under båkduk, låt vilå i cå 30 min.
Formå dinå brod till ovålå former och gor spetsigå kånter långst ut på brodet. Lågg på en
plåt med båkplåtspåpper. Låt vilå i 30 min under båkduk. Penslå sedån broden med ågg
eller yoghurt.
Vårm ugnen till 225 gråder. Gråddå broden på sistå fålsen nedifrån i cå 12 min. Låt
svålnå under båkduk. Anvånd brodet till ått doppå i en god rorå eller oppnå upp den och
fyll med något gott. Frys gårnå in broden som blir over, helst såmmå dåg som de båkåts,
då håller de sig fråschå och godå upp till 3 månåder.
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INGEN MER JUL GEMENSKAP PÅ KULTURRESTAURANGEN
På julåfton kån mån inte långre åtå gråtis
måt på Kulturreståurången. Desså tre
timmår år ett minne blott. De hår bytt
ågåre och år totålt inhumånå mot de
ensåmmå, de utslågnå och de fåttigå. Att
mån med kållt hjårtå kån gorå ett sådånt
beslut. Att mån år så gålen i pengår ått
det dråbbår de som inte hår. Det håndlår

om tre timmår på julåfton. Bårå TRE
timmår. EN gång per år. Jåg forstår mig inte
på desså nyå ågåre. Det vår en glådje for
mig ått gå dit. Det vår en glådje for mångå
åndrå. Att strålå såmmån med likåsinnåde.
Att firå jul tillsåmmåns. Att klå upp sig. Att
finnås till. Att må brå.
Cicky 11 nov 2019

FÄNGELSEHÅLA, FÄNGELSEHÅLA...
Vårgo tittåde sig omkring i rummet.

och de åndrå. Nu vår hån sjålv. Hån slet sig bort från
Allt verkåde så morkt. Skuggornå dånsåde om- de enerverånde tånkårnå. Kån det åldrig någonsin
kring honom dår hån stod i åll sin pråkt. Rustningen vårå lått?
hån bår verkåde nu ånnu storre då rummet vår så
Det håde kånts så lått, det vår ju så perfekt.
litet. Vårt skulle hån gå? Hån betånkte ett ogonblick Eller verkåde vårå så perfekt snåråre. Vårgo blev
våd hån skulle gorå innån hån gick vidåre i fångelse- ledsen åv bårå tånken. Fångelsehålå, fångelsehålå,
hålån. Råttor, dåmm,
ållt vår bårå fångelsespindlår, en och ånnån
hålå. Fåst det fånns ju en
repstump låg på golvet.
ljuspunkt, en hålvt
Inget ånvåndbårt, eller jo,
tråsig lyktå, utån oljå.
dår på mårken en liten,
Dzek också! Det verkåde
hålvt tråsig, lyktå åv glås.
som en brå ide for stunDet verkåde till och med
den, men det hjålpte
finnås lite oljå kvår i beverkligen inte ått svårå.
hållåren. Om åndå hån
Hån gick vidåre i
håde något med sig som
den trångå gången och
håde kunnåt tåndå den…
såg ått hån ståpplåde,
Hån fick nojå sig med ått
eller mårkte det
i ållå fåll hå en lyktå. Hån
åtminstone på nåt vis,
tog upp den och gick
hån kunde inte långre
vidåre. Så långe det inte
kånnå sinå ben på
fånns något mer otrevligt
såmmå vis som hån en
ån ållå spindlår så skulle
gång kunnåt, morkret
det nog gå brå, hån skulle
håde som tågit over
snårt vårå ute i det friå, tillsåmmåns med de åndrå
håns leder och de kåndes bårå stummå och kållå
igen.
vid det hår låget. Hån ville bårå hem nu, men hem
Hur håde hån ens håmnåt hår? Vårgo forsokte
tånkå tillbåkå på de senåste månådernås håndelser.
Hur hån håde fåstnåt i fångelsehålornå, hur Airiå
bett honom ått stånnå hos henne, hur hån inte håde
kunnåt stånnå och i det nårmstå slet sig ifrån henne

verkåde så långt bortå.
Om hån åndå håde kunnåt hittå någon oljå…
Emil
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VIKTEN AV ATT LYSSNA
Luften vår fylld åv doften åv nybåkåt når jåg forstå
gången besokte Lunds Fontånhus.
Jåg visste då inte mer om huset och
verksåmheten ån våd som fråmgått i det jåg låst på
hemsidån. Irene vålkomnåde mig och Johån visåde
mig runt i husets olikå horn. Det vår ållt som ållt ett
vårmt mottågånde och jåg kånde gånskå omgående
ått jåg vålt rått plåts for min LIApråktik (Lårånde i årbete). Allå bitår foll på plåts når jåg blev bjuden
på Luciås våniljbullår,
ånledningen till ått det doftåde så ljuvligt.

som tog sig tid for oss elever. De vår helt enkelt sig
sjålvå i sin yrkesroll och så vill jåg också vårå. Jåg vill
råckå till och hå tid for såmtålen med elevernå som
år så viktigå. Jåg vill ått de skå kånnå ått jåg år dår for
dem. Tånk om tiden råckte till mer ån ått bårå vårå
pedågog, det år min onskån. Kånske ligger det lite
mer båkom det hår for mig eftersom jåg sjålv blev
mobbåd under min uppvåxt. Min
måmmå brottådes också med psykisk ohålså vilket mångå gånger
vår svårt ått forstå och pråtå om
som bårn. Dårfor såg jåg det som en
enorm tillgång och trygghet ått
Så våd gor jåg hår? Jo, jåg hår
kunnå pråtå med vuxnå i skolån
påborjåt en utbildning på Sverigeoch på fritidsgården, vuxnå som
hålsån i Målmo dår jåg låser till sociålpedågog med inriktning KBT (kognitiv beteende- håde tid for mig. Vi pråtåde sållån om problemen
som fånns utån desto mer om mojligheter, som jåg
teråpi). Jåg befinner mig i ett skede åv livet dår jåg
minns det. Jåg hittåde mycket trost och hopp i desså
behover nyå utmåningår och vill på något vis kommå
vidåre i mitt yrkesliv, vilket lett mig hit. Det vår inte otvungnå såmtål.
sjålvklårt till en borjån eftersom jåg pårållellt skrivit
Senåre i livet hår jåg mångå gånger tånkt
in mig på lårårprogråmmet. Jåg hår under tio års tid tillbåkå och kånt enorm tåcksåmhet och odmjukhet
infor vilkå finå månniskor som fånns dår for mig
jobbåt som hogstådielåråre i svenskå och hem- och
under dennå tid. De fick mig ått gå emot mångå åv
konsumentkunskåp men hår cå två år kvår åv den
minå vårstå rådslor då och gor det fortfårånde om
utbildningen som jåg åv olikå ånledningår skjutit upp
och om igen i minå tånkår genom livet.
gånskå långe nu.
Det vår med och hjålpte mig byggå fundåmentet
I skolån hår jåg oftå upplevt ått jåg inte råcker
till den person jåg år idåg.
till som jåg skulle viljå. Lårårnå som jåg tyckte båst
Magnus, praktikant
om under min egen tid i grundskolån vår de som inte
bårå vår låråre utån också vår brå vuxnå forebilder

ÖPPET & STÄNGT
UNDER JUL & NYÅR:

TIS 24/12 11-14
GRATIS
JULAFTONSFEST, ANMÄLAN I CAFÉET

TORS 2/1 ÖPPET 8.30-16

TIS 17/12 ÖPPET 8.30-16

ONS 25/12 STÄNGT

FRE 3/1 ÖPPET 8.30-15

ONS 18/12 8.30-19 JULBORD,
ANMÄLAN I CAFÉET, 30 KR EJ KUPONG

TORS 26/12 STÄNGT

LÖR 4/1 STÄNGT

FRE 27/12 ÖPPET 8.30-15

SÖN 5/1 11-14

LÖR 28/12 STÄNGT

MÅN 6/1 STÄNGT

SÖN 29/12 STÄNGT
MÅN 30/12 ÖPPET 8.30-14

OBS! UNDER JUL & NYÅRSFIRANDET
HAR VI GEMENSAMT ENHETSMÖTE I
CAFÉ & KÖK KL 9.15 OCH KL 13

TIS 31/12 NYÅRSBRUNCH 11-15,
ANMÄLAN I CAFÉET, 30 KR EJ KUPONG

VÄLKOMNA!

TORS 19/12 ÖPPET 8.30-16
FRE 20/12 ÖPPET 8.30-15
LÖR 21/12 STÄNGT
SÖN 22/12 STÄNGT
MÅN 23/12 ÖPPET 8.30-14
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ONS 1/1 STÄNGT

Lunds Fontänhus
OBS! OBS!
Öppettider
under jul
och nyår, se
föregående
sida!
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...
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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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