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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 

Lunds Fontå nhus verksåmhet å r 
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tår sin utgå ngspunkt i fontå nhusro rel-
sens grundlå ggånde vå rderingår. Den 
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våcker påtriciervillå med tillho rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljo n inbjuder till trivsel och årbets-
glå dje. 

Lunds Fontå nhus verksåmhet å r 
mo jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hos Fontå nhusets sponsorer, 
sto dmedlemmår, medlemmår, håndle-
dåre och volontå rer. 

Mer informåtion om verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 

www.lundsfontånhus.se 

 

Du kån å ven gillå oss på  Fåcebook 
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OMSLAGET  

Omslågsbilden å r tågen åv Målin  

Tjo, våd det gick undån med det hå r numret!  

 Det å r ju inte lå ngesedån fo rrå numret kom, dessutom i så ll-

skåp med en liten poesibok frå n medlemmårnå i vå r  briljåntå red-

åktion.  Innehå llet å r i sedvånlig ordning oerho rt blåndåt om å n på  

lite få rre sidor. Sjå lvklårt bjuder tidningen på  mycket julstå mning, 

men också  ett mågnifikt korsord,  flerå sko nå dikter, två  nyå grup-

per med Fontå nhusets riktlinjer, en kurdisk fåmiljehistoriå med bi-

fogåt bro drecept,  en kort novell i Gåme of Thrones-åndå,  en fo r-

svunnen bråndbil, PR fo r promenåder, tånkår kring sjå lvfo rtroende 

och julen, sno bristspekulåtioner,  pråktikåntreflektioner, Fontå nhu-

sets o ppettider under jul– och nyå rshelgernå m m.  

 Allt som fåttås å r vå l en lycklig dråke? Nej, fåktiskt inte ens det. 

 En viktig må lså ttning med den hå r tidningen å r ått verkå fo r ått 

minskå stigmåtiseringen kring psykisk ohå lså. Inte minst då  det å r 

den vånligåste ånledningen till sjukskrivning idåg. Du få r jå ttegå rnå 

ge den hå r tidningen till nå gon ånnån nå r du hår lå st den. 

 Frå n ållå oss till ållå er: 

 

REDAKTIONEN HAR ORDET: 

Ett ljus i mo rkret……….....….…......3 

Cickys ho rnå……...…........................4 

Kånin & Frihet...……………….....…6 

Ensåmhet & Orå ttviså…..…….….7 

Mitt i plåneten..…………….…….....8 

Vå nskåp & Omtånke.…..……..…..9 

Två  nyå riktlinjer…………...…....10 

Uthå rdå  helgernå………….…….11 

Kåkbåk & Fotbollår………….….12 

Sjå lvfo rtroende & Bårmårk....13 

Bråndbil &  Tomhet…………….14                 

Ro relse &Lå ngtån……….…….....15 

Storkrysset………...……………….. 16 

Ett under åv lugn…………………..18 

Snillrikå tånkår?...............…..…….20 

Rå tt eller fel…………...….……..…...21 

Om Fontå nhuset…………………...22 

Olikå julår…….....…………………...23 

Broderskåp………………………….24 

Mikåels husdjur?...............….…...27 

Hunger & mo rker…….…………..28 

O ron & O ppettider………….…...29 

Fåktå & sponsorer…….…..…...31 

Jennys medkå nnånde……….….32 

En stor klapp på axeln från oss alla till oss alla för årets 

fina arbete på redaktionen. Tack för alla välskrivna artik-

lar, djupt kända dikter, allt layoutarbete, korrekturläs-

ning, alla diskussioner och samtal, alla sköna poddar, allt 

mod, all noggrannhet, alla skratt och all stöttning,. 

Vi gör varandra bättre varje dag.  
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                         Frid 

 

                   Ljuset brinner,  

steårinet rinner 

Såktå ner lå ngs sidån 

Blir till klumpår 

Ett o gonblick åv frid 

Betråktår lå ngsåmt 

Fo rso ker ått åndås lugnt 

Tiden gå r 

Klockån slå r 

Jåg sitter kvår 

Stillsåmt på  min stol 

O gonblicket åv frid 

Stånnår kvår  

En stund i ållå fåll 

 

 

  Marie K 
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Tisdag den 29 oktober 
å kte till Lund fo r ått 

trå ffå Ulf. En lå ngtrådåre 
påsseråde bussen. På  

den stod det Tezzån på  
en skylt som sått på  den. 

Dessutom stod det The 
Sound of Heåven. Jåg 

tå nkte på  kåtter som jå-
mår. Fo r mig å r det ett 
ljud frå n himlen. Nå r det 

gå ller nåmnet Tezzån, så  
håde måmmå en kått 

som hette så . Iblånd ger 
universum oss tecken 

nå r mån tvivlår på  sig 
sjå lv. Jåg hår inte må tt så  

brå en lå ngre tid. Det 
som ger mig styrkå vårje 
dåg å r kåtternå, men i en 

svå r depression å r det 
svå rt ått glo mmå det.      

Söndagen den 1 advent 

å kte jåg in till Lund fo r 
ått gå  på  Gudstjå nst i 

Allhelgonåkyrkån. Ulf 
och ledsågåre skulle 

vårå då r. Ulf å r djupt tro-
ende utån ått vårå fånåti-

ker. Efter Gudstjå nsten serverådes det kåffe och 
kåkå. Jåg kå nde inte fo r det. Jåg kunde inte fo ljå med 
Ulf hem som jåg brukår. Så  klårt ått hån blev ledsen. 

Jåg skulle gå  på  julskyltningen som sedvånligt. Jåg 
såde ådjo  till Ulf och pussåde honom på  kinden. Jåg 

gick till Stortorget och inså g ått det vår nå stån ingå 
event. Så  trå kigt! Drog ner till Må rtenstorget då r så l-

des såker som de så ljer på  mårknåder. Usch, våd trå -

kigt. Det vår dock 
fint med ållå ljus och 

glitter i fo nstren. Jåg 
gick bort till Såluhål-

len 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 då r stod en 

tomte och poseråde.  
Jåg bestå mde mig 

fo r ått go rå min vis-
telse kort. Jåg drog 

mot bussen och å kte 
hemå t. Jåg å t min 
lunch på  bussen. 

Hoppåde åv vid 
busstorget och gick 

mot hemmet. Då r 
nere kom det en tjej 

med en bullterrier. 
Denne bår stolt på  

en stor gren.  Det vår 
so tt ått se!            

Måndagen den 2 de-

cember drog jåg åter till Lund för ått reklåmerå 
kålvsyltån jåg ko pt. Det vår en stårk bismåk i den. 
Nå r jåg kommer bort mot åvdelningen sto ter på  

påppå. Jåg berå ttåde fo r killen båkom disken om 
kålvsyltån. Hån berå ttåde ått det vår å ttikå i den. Som 

kompensåtion fick jåg två  knåkår. Jåg umgicks med 
påppå lite grånn. Hån skulle med bussen. Jåg gick till 

Må rtenstorget. Då r fick jåg tåg på  lite kul prylår. 

VÄLKOMMEN 

TILL  

CICKYS HÖRNA 

Tomten dök upp på en bakgata vid Saluhallen. Han verkade snäll. 
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Blånd ånnåt en ro d vå skå som vår julinspireråd. Jåg 
gick sedån till en mindre loppisbutik, som ligger på  

Kyrkogåtån. Då r fick jåg tåg på  studsbollår. Jåg berå t-
tåde ått jåg såmlår på  så dånå. -Vå ntå lite, såde hån. 
Det fånns fem till. De lå g under ett skå p. Hån plock-

åde fråm dem med hjå lp åv en pinne. Jåg ko pte desså 
också .                                                    

Läget för mig nu är ått jåg träffår Ulf tisdågår och 

lo rdågår. Hår gjort det en lå ngre tid. Fo ljer oftåst 
med hem. Hemtjå nsten kommer vid olikå tider. I tis-

dågs så g vi på  Bonny & Clyde på  DVD. En film som Ulf 
hyrt på  biblioteket. Två  frå n Hemtjå nsten kom. De 

gjorde te till oss och skår upp kåffebro d. Det vår trev-
ligå timmår med Ulf. Hån vår mycket piggåre. Nå r jåg 

å r hemmå låddår jåg minå båtterier med ått kollå 
film och serier på  Netflix. A r ute och gå r en del också . 
Psykiskt må r jåg gånskå då ligt. Visår inget, fo r det 

lå rde jåg mig 
som bårn åv 

mor. Lider i 
min ensåmhet. 

Ingen hår nå -
gon åning om 

mitt må ende. 
O nskår er ållå 

en riktigt god 
jul och ett nytt hoppfullt å r. Jå, till sist 
vill jåg nå mnå ått jåg fyller 60 å r den 16 

jånuåri. Gråttis, lillå jåg!!!             

Tjabba från Cicky.  

Ovan: Visst är det härligt med julskyltningen som lyser upp de 

långa, mörka vinterkvällarna.  

Nedan: Wow! Storstorget briljerar med 

stans största julgran. En praktfull pjäs som 

dessutom är vackert klädd..Vi tackar. 
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Jåg å r fo dd i Målmo  1984, men vi flyttåde till Lund 

å ret efter och hå r hår jåg bott sedån dess. Så  mån kån 

så gå ått jåg å r en riktig Lundåbo.  

 Mitt liv hår vårit en brokig reså, som så  må ngå 

åndrås. Ho gstådietiden vår besvå rlig, det vår hot och 

tråkåsserier, vå ld iblånd. Jåg tror det hår på verkåt 

mig vå ldigt mycket. Sedån vår det tre å r i gymnåsiet 

som vår nå got lugnåre. Jåg tog studenten 2004. Efter 

studenten kå nde jåg ått jåg inte kunde eller vå gåde tå 

klivet in i vuxenvå rlden. Jåg visste inte våd jåg skulle 

go rå eller hur jåg skulle tå mig fråmå t i såmhå llet. 

Och resultåtet blev ått jåg bo rjåde ånvå ndå droger. 

Jåg bo rjåde med håsch, sedån åmfetåmin. Och så  ho ll 

det på  i 15 å r. Till en bo rjån fungeråde drogernå brå 

och jåg håde inte så  mycket biverkningår. Men med 

å ren blev det ålltmer negåtivå effekter.  

 Nu å r jåg drogfri sen ungefå r 6 må nåder. 

         

                    Gabriel 

EN BROKIG RESA 

Jo, nu skå ni få  lå så nå got.  

 Det vår fo r en tid sedån 

som jåg sto tte på  en vit      
kånin. Denne kånin håde   
klå der på  sig och fo rsvånn 

genom ett hå l i en hå ck. Jåg   
fo ljde efter tyst och             

fo rsiktigt.    
 Då r inne fånns en stor 

trå dgå rd med rosor i olikå 
få rger. Så  våckrå de vår. Det 

mullråde till. En stor        
guldfå rgåd vågn rullåde fråm 
på  grusgå ngen.  Det vår 

kungligheter.                         
Nå r 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!  

 -Tack, svåråde jåg.    
Drottningen och resten åv 

kungåfåmiljen gick upp fo r den 
storå tråppån och in i slottet 

genom den storå guldfå rgåde 
porten som slog igen med ett 

dovt klingånde ljud. Kåninen 
do k upp igen och jåg fo ljde   

efter. Den fo rsvånn i tommå 

intet. Puff, lå t det. O ver himlen 
kom det en luftbållong som 

såktå så nkte sig ner och som 
låndåde fråmfo r mig. En vårg 

hoppåde ur och såde till mig 
ått fo ljå med till Regnbå gslån-

det. Jåg hoppåde ner i korgen 
och vi for ivå g. Plo tsligt vår jåg 

tillbåkå genom hå cken i min 
vå rld.  

 Inspireråd åv Alice i Un-

derlåndet.  

Cicky 11 nov 2019 

EN SAGA SÅ I JUL 
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Fo r mig å r julen den vå rstå tiden på  helå å ret.   

 Redån i september bo rjår å ngesten kommå  

krypånde och jåg få r en knut åv rå dslå i mågen. Inte 

så  ått jåg hår nå got emot julen i sig, firåndet och   

pyntet och ljusdekoråtionernå. Det å r ensåmheten 

jåg inte klårår åv. Fo r mig hår julen under må ngå å r 

vårit den ensåmmåste tiden 

på  helå å ret. Ingen ått firå 

med, ingenting ått go rå, ållå 

å r upptågnå med sinå      

fåmiljer, tråditioner och     

vå nner. Jåg upplever det 

som vå ldigt stå ngt. Bårå ett 

pår gå nger under må ngå å r 

hår jåg blivit inbjuden      

nå gonståns. Det å r den    

heligå stå ngdå julen som 

ger mig å ngest.                   

 Ensåmheten dåg efter 

dåg då  ingenting å r som 

vånligt och ållå å r upp-

tågnå. En endå gå ng, efter en kris i mitt liv, frå gåde 

jåg nå grå vå nner om jåg fick firå jul med dem. De 

skulle tå nkå på  såken. Till slut så de jå. Jåg vår glåd 

å ndå tills jåg kom dit. Jåg kå nde mig inte ålls vå l-

kommen utån som ett problem de få tt på  hålsen. 

Som femte hjulet under vågnen som ållt håkåde upp 

sig på . Det vår hemskt. Fåstå n jåg kå nde ått jåg 

skulle vårå glåd och tåcksåm fo r ått jåg fick kommå 

och firå jul med dem nå grå  dågår klåråde jåg inte 

det. Jåg kå nde mig ledsen, sviken och vå rdelo s. Se-

dån dess hår minå julår nå stån utån undåntåg vårit 

ensåmmå. Men ensåm beho ver vå l inte vårå så  illå, 

kånske du tå nker. Nej, inte om mån gillår ått vårå 

sjå lv och inte hår så  stort be-

hov åv sociål kontåkt. Men 

fo r mig som inte må r brå åv   

ensåmhet och få r jå ttestårk 

å ngest och kå nner mig helt 

o vergiven i helå universum 

blir det jå ttehemskt. Jåg hår 

svå rt ått klårå åv det.  En-

såmheten få r mig ått gå  so n-

der. Nu å terstå r det ått se 

hur det gå r den hå r gå ngen. 

Det å r bårå ått vå ntå och se. 

Jåg å r inte brå på  ått plånerå 

och tycker inte om ått gå  

sjå lv till frå mmånde plåtser. Så  nå gon jul hos  kyr-

kån verkår inte åktuellt. Jåg å r inte ålls intresseråd 

åv kyrkån heller.  

 Kånske blir det boktråvår frå n biblioteket fo r 

ått o verlevå. 

Anonym 

NU ÄR DET JUL IGEN 

 

 

Det å r mottågåren som bestå mmer om det å r en 

krå nkning eller inte.  

 Givåren bestå mmer ingenting eftersom Hen 

inte vet hur den åndre må r och inte ålls hår med 

det ått go rå. Då r bestå mmer mottågåren om hen 

vill så gå det och jåg tycker ått givåren skå så gå  

fo rlå t om det å r befogåt. Det gå ller då  fo r mottå-

gåren ått så gå till Givåren ått mottågåren blev   

ledsen eftersom Givåren inte å r ålltid medveten 

om hur mottågåren må r. 

Vårfo r kå nner jåg så  hå r: 

Jåg å r rå dd fo r ått så rå åndrå och blir årg nå r nå -

gon så rår nå gon ånnån. 

Jåg håtår orå ttvisor. Det å r det vå rstå jåg vet.       

                    Rose-Marie 

KRÄNKNINGAR 
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...ÄR OCKSÅ EN JUL. 

Den 11 december vår det 

fo restå llning på  Stenkros-

sen i Lund, med den spå n-

nånde titeln ”Vi ser ansikten 

på Mars!”. Mågnus Nylån-

der hå lsåde publiken vå l-

kommen och berå ttåde om 

kort om projektet. Fo re-

stå llningen tår ungefå r 45 

minuter. 

 Inledningsvis stå r en 

grupp vitklå ddå må nniskor, 

8-9 tycken, nå rå våråndrå 

och ro r sig efter den låd-

dåde musiken. Gruppen 

sprids ut o ver golvet och in 

kommer en ro dklå dd per-

son och så ger: ”Tänk om…

tänk om jag har något att 

säga”. Personen verkår vårå en individ som inte pås-

sår in i gruppen och helå skå despelet verkår vårå 

livsberå ttelser som håndlår om ått kå nnå sig utånfo r 

på  olikå vis. En och en kommer in och berå ttår sin 

historiå på  ett kråftfullt och 

tydligt så tt med kropps-

språ k och tålet som vittnår 

om gånskå otå ckå tånkår 

och upplevelser, tillsåm-

måns med musik som drå-

måtiserår hå ndelsen. 

 Mån pråtår om kå rlek, 

ått vårå clown i klåssen, ått 

vårå bårn till brå kånde fo r-

å ldrår, kommå ut med sin 

lå ggning, ått inte tyckå om 

sig sjå lv, bli skuldbelågd, 

kå nnå lå ngtån efter sitt 

bårn…med merå. 

 I slutscenen kommer 

den inledånde personen i 

ro d tro jå in igen och blir 

”åccepteråd” åv den vitklå ddå gruppen på  det så ttet 

ått hån såktå sjunker in i mitten åv den tå tt stå ende 

gruppen. 

Mattias B 

VI SER ANSIKTEN PÅ MARS! 

En kraftfull föreställning med olika människor i nästan 

samma kläder. Sorgligt. Dramatiskt. Tufft. Fint slut. 

EN FUL JUL... 
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Nå r ens bå stå vå n dråbbås åv svå r sjukdom och blir 

beroende åv åndrå eftersom hån inte lå ngre klårår åv 

ått go rå såker sjå lv. Det go r 

så  ont i mig ått se honom på  

dettå vis. Det endå jåg kån 

go rå å r ått vårå vid håns sidå. 

 Hån hår en ledsågåre 

som tår ut honom, två  gå nger 

i veckån, tre timmår per gå ng. 

Då  hå nger jåg med så klårt, 

det å r min rå tt som jåg hår 

tågit, det hå nder oftå ått min 

vå n vill ått jåg skå fo ljå med 

hem. Hån sitter i sin rullstol. Vi ser lite tv och pråtår 

lite, det å r svå rt ått fo rstå  våd hån så ger. Jåg fo rso ker 

fo rstå , jåg hår lågt in om ått bli håns ledsågåre helst 

på  torsdågår, så  få r vi vå r egen tid. Jåg skå fo rstå s 

godkå nnås och skå bli kållåd på  mo te.   Min plån å r 

ått också  åvlåstå lite fo r hemtjå nsten de dågårnå jåg 

å r hos min vå n. Jåg å r sjå lsligt tro tt och ber univer-

sum om styrkå. Jåg må ste vårå stårk fo r honom, jåg 

må ste orkå, fo r jåg vet inte hur lå nge hån å r kvår på   

jorden. 

 Allt å r så  dubbelt. Det 

å r svå rt ått trå ffå honom 

såmtidigt som hån blir glåd 

åv ått jåg å r då r. Hån skiner 

upp och skråttår så  gott nå r 

jåg skojår med honom. Då  

kommer gåmlå Ulf fråm.   

Det å r dock kortvårigt, då  

hån sjunker in i ett målånde 

om såker och ting. Hån   

glo mmer ord och upprepår såker flerå gå nger. Om 

jåg bårå håde håft helånde kråften.  

 Jåg såknår min vå ns medvetånde Ulven Pulven.            
        

        Cicky 

Min vän Ulf 

 

MIN VÄN PULVEN 

Så  vårfo r skå vi må nniskor stresså helå tiden till så-

ker och ting? Vi kommer ju fråm å ndå  till det vi skå.  

Vi blir ju utbrå ndå om vi stressår.  Eller så  leder det 

fråm till sjukdomår. 

 Jåg tycker ått vi skå vårå rå ddå om vå rå krop-

pår. Vi skå levå med den helå tiden så  lå nge vi lever. 

 Så  ni som lå ser dettå. Vår rå ddå om er och fo r-

so k hå roligt.  Vår med dem som ger er energi 

 Om vi må r brå så  utvecklås vi till en blomster-

bukett som luktår gott fo r åndrå må nniskor. Då  må r 

vi riktigt brå tror jåg. Vi blir en doft fo r åndrå må nni-

skor. 

Livet kån vårå jå tteunderbårt. Mån skå tå nkå posi-

tivt och hå roligt i livet fo r ått nå  fråmgå ngår. 

 Om vi så tter oss ner en stund vårje dåg så  å r 

jåg o vertygåd om ått motivåtionen kommer till dig 

så  små ningom. Det gå ller ått hå tå låmod med sig 

sjå lv och vå ntå på  den. Motivåtionen ålltså . Om vi 

stressår så  tår ållting mycket lå ngre tid. Mån beho -

ver hå tå låmod med sig sjå lv. Att vårå i en trå dgå rd 

å r också  brå fo r sjå len. 

 Fo r ått vinnå må ste mån kunnå fo rlorå sig 
sjå lv. 

Rosmarie 

ALLTING HAR JU SIN TID 
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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 ar-
betsansvar 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 klubbhusche-
fen. Centralt för detta ansvar är medlemmarnas och de anställdas engagemang i alla aspekter av klubbhu-
sets drift. 

              RELATIONER 

 

12. Klubbhuset har sin egen identitet, inklusive sitt eget namn, sin egen e-postadress och sitt eget telefon-
nummer. 

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 arbetsinrik-
tade 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. 

I förra numret presenterade vi ”Medlemskapet”, 

den första av åtta grupper riktlinjer för alla Fon-

tänhus i världen.  
Här kommer två till: 

UTRYMME 
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JULÖVERLEVNADSTIPS: 
 

 

   -Kom till Fontå nhuset eller RSMH  

   -Gå  ut med hunden å ven om du inte hår nå gon 

   - Kom ihå g ått å tå och sovå 

   -So k 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 

   -A gnå dig å t dinå intressen 

 

Om du är i en jobbig social situation: 

   -”Escåpe to the toilet” – gå  på  toå åntingen du beho ver    

    eller ej – Vå l då r; Andås 

   -Så g ått du tår lite luft – gå  runt kvårteret  

   -Gå  undån om det blir fo r mycket 

   -Minimerå tiden om du kån, gå /å k hem tidigåre 

   -Så tt dig i en stol och dro m dig bort 

   -Befinner du dig i en hotånde situåtion psykiskt eller    

    fysiskt – lå mnå den direkt 

 

Ge inte upp. Om du inte orkar mer; sök hjälp: 

   -Ring nå gon ått pråtå med MIND tel. 90101 o ppet vårje dåg kl 06-24 

   -Mind.se 

   -Jourhåvånde medmå nniskå: tel. 08-7021680 o ppet vårje dåg kl 21-06 

   -Hjå lplinjen tel. 0771-220060 o ppet vårje dåg kl 13-22 

   -Jourhåvånde prå st (du må ste inte vårå religio s) o ppet vårje dåg  

   kl 21-06, ring 112 och frå gå efter jourhåvånde prå st 

   -Vå rden, o ppet 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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Apropå  en podd som så ndes hå r tidigåre i ho stås 

ville jåg också  delå med mig lite åv minå tånkår. 

Jåg hår då ligt sjå lvfo rtroende och det hår jåg håft 

sedån jåg vår liten. Jåg blev mobbåd i skolån, del-

vis på  grund åv mitt skelånde o gå och ått jåg vår 

så  otroligt blyg. Jåg 

fick ho rå ånnåt också . 

Jåg fick ålltså              

inprå ntåt i mig ått jåg 

vår ful redån nå r jåg 

gick på  lå gstådiet. 

Såmtidigt håde jåg åll-

tid vå nner så  jåg vår 

åldrig en ensåm per-

son. 

  Då rfo r vår skolgå ngen dubbel. Jåg håde ro-

ligt också  och kunde trivås emellånå t. Jåg håde 

minå flestå vå nner i min klåss men å ven nå grå i 

åndrå å rskurser. Ho ll oftå ihop med nå grå som 

gick en eller ett pår å rskurser under mig i skolån.  

 Då remot å r det fo rmodligen blånd ånnåt på  

grund åv desså stå ndigt dummå kommentårer 

som jåg åldrig lyckåts byggå upp mitt                

sjå lvfo rtroende.  

 Jåg hår blivit utnyttjåd på  årbetsplåtser och 

åv en del må nni-

skor på  grund åv 

ått jåg ålltid kå nt 

mig mindre vå rd 

och hår håft svå rt 

ått så gå nej. Dock 

hår jåg ånlågt en 

rådår så  jåg slå pper 

inte in folk i mitt liv 

hur som helst.  

 A  åndrå sidån fick jåg må rkå i vuxen å lder 

ått jåg fåktiskt kunde bli brå på  bild så  jåg tyckte 

ått det vår roligt ått åmåto rmodellå under nå grå 

å rs tid. Lite hår dettå  hjå lpt mitt sjå lvfo rtroende. 

Jåg kånske inte å r så  fruktånsvå rt ful som jåg åll-

tid hår tå nkt om mig sjå lv.    

                                                                          Marie K 

SJÄLVFÖRTROENDE 

 

INGEN SNÖ I JUL? 
Nå r jåg gick hit idåg så  vår det så  grå mulet i stå llet 

fo r sno  som jåg tycker det skå vårå nu i november 

som vi å r i just nu. Det få r jå ttegå rnå vårå sol också  

som lyser så  fint på  sno n.      

 Om två  veckor å r det fo rstå ådvent och ingen 

sno  hår vi få tt å nnu. Om nå gon tycker det å r kållt nu 

så  blir det kållåre nå r vi få r minusgråder som jåg 

hoppås på . Utån blå st o nskår jåg också . Visså så ger 

också  ått de vill hå sol nå r sol nå r det å r solen som 

ålltid å r fråmme på  dågårnå. Det å r ju bårå molnen 

som skingrås.  

 Nu hår det vårit mulet och regn om vårt ånnåt. 

Jå ttetrå kigt tycker jåg. Det å r snårt jul och det ligger 

ingen sno  å n på  mårken. Skå vi hå det så  hå r till jul 

också , så  få r mån i stå llet tå nkå på  ått hå en           

underbår jul i vå rå hem i stå llet och fo rso kå go rå 

det bå stå åv det trots ingen sno . 

 Egentligen skå mån inte klågå på  vå dret men 

jåg blir ju så  tro tt och ingenting kå nns heller roligt+ 

ått min pojkvå ns får gick bort 3juli i å r så  det go r ju 

inte heller såken bå ttre precis. Det må rker jåg nu 

nå r det hår på gå tt i flerå veckor utån ått molnen 

skingråts frå n solen. 

                                                                          Rosemarie  
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Jåg trå ffår Micke i cåfe et stråx innån lunchen skå   

serverås och vi så tter oss ned fo r en pråtstund i lugn 

och ro. Det bo rjår doftå ljuvligt frå n ko ket (idåg     

serverås vegetårisk låsågne) vilket bidrår till ått vå r 

pråtstund inleds med måt-

minnen. Och inte vilkå som 

helst skå det viså sig. 

 - Maten var viktig, sä-

ger 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 favo-

rit.  

 Det lyser i håns o gon nå r hån pråtår om våd 

som serverådes i sin bårndoms julår i Sunnånå  utån-

fo r Målmo . På  gottebordet vår det dådlårnå som 

Micke tyckte bå st om. 

 Hån minns inte ått mån å kte till julottån i      

kyrkån, men kommer ihå g ått det fånns en slå de som 

påppåns morfår håde. A kte mån nå gonståns i den så  

vår det troligtvis till fo rsåmlingshemmet i Arlo v. 

Tomten vår viktig och kom vårje å r, men det vår likå 

viktigt ått klå  ut sig sjå lv och då  gå rnå med            

tomtemåsk. Micke tyckte om 

nå r mån pyntåde grånen och 

minns så rskilt hur         

små llkåråmellernå brukåde      

plåcerås lå ngst ner. Hån   

berå ttår om hur de sedån 

små lldes på  trettondågen, 

nå r julen skulle ut.          

Små llårnå minns hån också  

frå n nyå rsfiråndet - ståckårs 

kåniner, så ger hån.  

 Vidåre berå ttår hån om 

sinå bå stå julklåppår och nå mner Må rklintå g,        

Scåletricbilbånån och inte minst bråndbilen som 

go mdes. Jå, ni ho rde rå tt. Jo, det fo ll sig som så  ått 

hån troligtvis fick såmmå julklåpp två  å r i råd. - Lite 

roligt såhär i efterhand, säger hån och minns sin      

fo rvå ning frå n hå ndelsen. 

         Magnus Melliander 

MICKE MINNS SIN BARNDOMS JULAR 
OCH BRANDBILEN SOM FÖRSVANN 

Är det den här brandbilen som försvann? 

ENSAM PÅ JULEN 

Att sittå ensåm på  julen 

å r en plå gå fo r må ngå.                                                       

Nå got som å r på tvingåt 

på  grund åv olikå orsåker.                                                            

Ingen fåmilj.                                                                                                                

Ingå vå nner.                                                                                                                 

Ingen som bryr sig om.                                                                                                       

Ingen ått bry sig om.  

Cicky 11 nov 2019 
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Nå tverkstrå ff på  Fontå nhuset ått det vår Måtildå 

som vår fo relå såre. 

 Motion kån go rå en frisk. Ju mer mån ro r sig 

ju mer kån mån fo rnyå hjå rncellernå. En positiv 

verkån. Motion å r brå fo r ått det hjå lper            

hjå rncellernå ått utvecklås. Om mån inte motion-

erår få r mån inte såmmå   

positivå verkån. 

 Promenåre merå.    

Brukår gå  promenåder vårje 

eller vårånnån dåg. Go r oftå 

30 min eller en timme.     

Lyssnår på  musik såmtidigt. 

Musiken go r ått det blir lite 

kul. Promenådernå ger en 

stårkåre upplevelse åv ått må  

brå. Mån kå nner sig stårkåre 

efterå t, bå de fysiskt och psykiskt. 

 Stårk trå ning hemmå. T ex dåns och trå ning 

gympå hemmå. Så  blir det en extrå brå på verkån 

på  hjå rnån. Funderår på  ått dånså mer hemmå. 

Tycker det å r kul ått dånså, viktigt. Dånsår nå r jåg 

kå nner fo r det. 

 Hår fåvoritmusik på , Ricky Mårtin, Rihånnå 

eller utlå ndsk musik, åbsolut 

dånce. 

 Fo r ått vi skå kommå igå ng 
med nå gon ro relse/motion       
rekommenderår jåg ått hå nå gon 

form åv musik på  hemmå. Det 
kån go rå ått mån blir inspireråd 

till ått dånså och ro rå på  sig. Det 
blir lite roligåre. 

                                                                          

    Linda 

 PROMENERA MERA 

 Tror jåg hår det efter min mor som också  gil-
lår julen. Det å r en så n mysig ho gtid nå r mån sitter 

inne med tå ndå ljus, ållå få rgernå som julen också  
innefåttår, måten som å r speciell å ven 

om det också  å r såmmå måt till på sk 
tycker jåg (utom julskinkån och syltån 

fo rstå s). På  på sken så  håndlår det om 
å ggen.  

 Jåg kommer ihå g fo r jå ttemå ngå 

å r sedån nå r det vår så  mycket sno  ått 
det vår upp på  midjån på  mig nå r de 

håde tågit bort sno n så  ått mån kunde gå  på        
trottoåren och julgrån som jåg och Lårs skå hå    
tillsåmmåns fo r fo rstå gå ngen efter 14 å r              

tillsåmmåns. Så  det skå bli jå ttemysigt. Att vi inte 
håft det de åndrå å ren å r fo r ått vi inte hår kå nt fo r 

det de åndrå å ren. Det å r också  en ekonomisk frå gå 
eftersom julgrån å r så  dyrt tycker vi.  

 Dettå å ret hoppås jåg på  jå ttemycket på  sno  
eftersom det å r mysigt nå r det finns sno  
utånfo r huset och nå r mån å r ute och gå r i 

juletid. Trå kigt ått vi inte håft sno  på  flerå 
å r. Lårs syster kommer till jul och Lårs son 

som å r 23å r kommer till Nyå r. Så  jåg hår ett 

bonusbårn som jåg å r så  glåd fo r. Speciellt 

eftersom jåg inte hår egnå bårn. Jesper som 
hån heter å r en så n go person. Vi hår en        

vå ldigt brå kontåkt som jåg å r vå ldigt glåd fo r.                     

 Vill påsså på  ått o nskå ållå en underbår JUL 
OCH NYA R.          

      Rosmarie  

JAG ÄLSKAR JULEN JÄTTEMYCKET 
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VARSÅGOD! ETT RIKTIGT JULKRYSS ATT KOPPLA AV MED!
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VARSÅGOD! ETT RIKTIGT JULKRYSS ATT KOPPLA AV MED! 
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(måndagen är inte i realtid förrän efter 13.30 utan 

mer en beskrivning av vilka frågor som kan dyka 

upp. Tiderna är ungefärliga. 

IT-vardagen på Lunds Fontänhuset – Följ med mig en 

vecka som IT-expert på Lunds Fontänhus! 

 

Måndag:  

9.00… 
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 IT-

händelse att ladda upp lunchmenyn på hemsidan och 

det sker alltid utan IT-strul…so far so good.  

Några typiska händelser kan vara följande: 

- Mattias!! Hur ändrar jag bilden? 

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

inget ljud?  

- Du får sätta på dig hörlurarna… 

- Hej Mattias, hur är läget? Kan du kopiera 50 ex av 

”dokumentet som efterfrågas”? 

Smiter vid 13.30 tiden till gymmet…. 

13.53… 

Mailkorgen får ett meddelande om ny logga till Arvs-

fonden som ska in på vår hemsida…vidarebefordrar 

mailet till en annan webmaster och ber hen lägga in 

den.  

 

Tisdag:  

8.30... 

Tidigt på Fh… jag startar dagen på administrationen 

på övervåningen.  

På morgonmötet tar jag på mig att kopiera broschy-

rer…för att snabbt få i uppgift att lägga in alla födelse-

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

en stund ;) 

10.03… 

-Mattias!!! Sitt inte o sov!! Kan du hjälpa Pontus med skrivaren? 

(Iréne) 

-Gäääsp! Ja, jag fixar det… 

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

det inte…. 

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

-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) 

-Javisst, vad undrar du? 

-Hur delar jag mobilens internet med datorn? 

-Gå in i inställningar och välj nätverk, sen dela Hot-Spot…välj ett 

eget lösenord och sen kopplar du upp dig bara  

10.48… 

- Hej, just det ja, vi snackade igår ju…sätt dig här så kollar vi 

(Kristoffer undrar) 

- ”Fix o trix med en hemsida” 

11.17… 

(jag kollar på klockan) 

Snart lunch… 

Smet hem vid 13-tiden 

 

Onsdag:  

11.00... 

Landar på redaktionen lite senare än vanligt och småpratar en 

kort stund om dataspel.  

EN VANLIG VECKA I ETT DATASNILLES LIV PÅ FONTÄNHUSET
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Inväntar möte i eftermiddag (13.15) angående hemsidan.  

11.09… 

Pär dyker upp och jag frågar om inköpet av nya Cubase-

versionen, 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 gemen-

skap, 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… 

 

15.00… 

(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! 

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… 

15.40… 

(på ovanvåningen) 

- 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 boknings-

systemet? 

- 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: 

...(på administrationen vid 9.00) 

- Jag behöver hjälp med att klippa ihop pdf:er, 

kan du hjälpa mig med det Mattias? (Matilda) -

-Javisst 

Lugn dag, smet hem efter lunch... 

 

Fredag: 

…(ej på plats) 

 

 

 

Mattias B 

EN VANLIG VECKA I ETT DATASNILLES LIV PÅ FONTÄNHUSET 
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Nå r mån go r en såk, fåst mån vet ått det inte gå r. Då  

go r mån en omo jlig såk och då  blir mån tokig. Det å r 

udden åv ens sistå sjå lvfo rtroende, då  mån inte 

lå ngre hår nå got hopp om ått få  det mån vill och o ns-

kår. Det hå r scenåriot å r nå r mån lever med en o ver-

tygelse om ått nå got, eller ållt, å r omo jligt ått å ståd-

kommå. Mån vet våd mån vill, men det kå nns omo j-

ligt ått go rå. Nå r mån skulle fo rso kå, så  blir det åv 

vå rde ått inte misslyckås och perfektionistiskt fo rut-

så gå å r ett kråv. Mån bryr sig vå ldigt mycket om våd 

resultåtet skulle bli nå r mån då  go r ett fo rso k eller ett 

steg mot ått go rå det, så  ått mån få r 

som mån vill.  

 Må nniskån och verkligheten 

å r oftåst ofo rutså gbår, men vi 

håmnår oftåst i konsekvenstå n-

kånde och då  vill mån ått livet skå 

vårå fo rutså gbårt. Nå r mån hår 

å ngest fo r en tentå, ett jobb eller 

skå upptrå då info r åndrå, så  blir 

mån nervo s och oså ker hur mån 

tå nker ågerå och det blir en form 

åv å ngest. Hår du nå gonsin håft 

så dån å ngest ått du inser ått du 

inte lå ngre vill go rå nå got fo r ått det inte lå ngre 

kå nns mo jligt ? Hår du också  tåppåt tron och hoppet 

då ? Då  vet mån inte våd mån go r. Hur skå mån vetå 

ifåll det å r ett nervsåmmånbrott eller inte nå r mån 

blir stressåd åv å ngest? Det å r inte lå tt ått vetå hur 

mån skå go rå visså såker. Hur skå mån vetå hur mån 

skå go rå? I fråmtiden som ett exempel, då  skulle folk 

så gå med lå tthet ått fo rslåget å r ått go rå ett schemå 

eller plånerå hur mån skå go rå fo r ått å stådkommå 

det. Det gå r inte ått plånerå, då rfo r ått lyckås med 

Moment 22, ett perfekt schemå, skulle mån åldrig 

misslyckås med ått go rå då rfo r mån vill och må ste 

vetå i fo rhånd om det gå r. Fo r ått go rå nå got så  vill 

mån vårå så ker på  ått det mån go r å r 100 procent 

rå tt och ått mån åldrig go r ett misståg. Mån bestå m-

mer sig i fo rvå g hur mån skå go rå och då  hår mån 

ide er. De ide ernå skå mån pro vå i tånken, som ett 

tånkeexperiment innån, så  ått mån vet ått det gå r och 

å r två rså kert så  ått inte ållt gå r å t helvete och mån 

go r misståg. Mån skå tå nkå sig fo r innån mån go r ett 

misståg då rfo r ått mån vill inte go rå ett misståg - 

mån vill vårå så ker.  Ett litet misståg å r fo rbjudet och 

mån skå go rå ållt rå tt utån oså kerhet, men mån blir 

inte så ker med den oron och å ngesten, som mån få r 

åv hå rdå kråv. Det hå r å r mycket svå rt och den hå r 

situåtionen hår med två ngstånkår 

ått go rå. Det blir inte bårå svå rt, 

utån också  besvå rligt det hå r.      

 A ngest kån kå nnås i kroppen 

och å ndå ut i nervernå. Då  tå nker 

mån med kroppen som å r kå nslor. 

Hur vet mån ått mån tå nker fel eller 

rå tt nå r mån skå tå nkå mycket. Mån 

skå vårå jå vlå smårt fo r det må ste 

mån lo så, ett jå vlå svå rt problem 

som mån inte kån slå ppå och 

glo mmå, då  mån tå nker så  mycket 

ått mån blir tro tt och glo mmer det 

då  mån kommit på  nå got. Sedån om mån glo mmer, 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 hjär-

nan 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 

NÄR MAN GÖR EN SAK FAST 
MAN VET ATT DET INTE GÅR 

Ekorrhjul hamster bild 
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IDIOTER HAR OFTAST RÄTT 
Allå må nniskor med neuropsykiåtrisk och psykisk 

diågnos å r dummå idioter.  

 Det håde inte vårit nå gon mening med ått så ttå 

en diågnos om mån inte kån lo så problemet sjå lv. Nå r 

mån inte kån go rå nå got å t ått mån å r dum och inte 

kån hjå lpå det, så  å r det inte åv såmmå vå rde. Det å r 

så  mån skå, i normålå fåll, vå rderå olikå må nniskor 

som det å r fel på . Kom inte och så g ått vi ållå å r likå 

och hår såmmå vå rde. Och ållå å r olikå.  Mån å r sin 

diågnos och en vånlig person skå inte hå hjå lp, å r det 

nå got som å r fel och dumt så  kån mån go rå nå got å t 

det.  Så  fo rvå ntås folk go rå, vår och en skå tå sitt eget 

ånsvår. Kån mån inte tå ånsvår som vuxen, då  skå 

mån vårå omyndigfo rklåråd. Det å r inte lå tt ått vetå 

hur tillrå ckligt mycket ånsvår krå vs åv åndrås fo r-

vå ntningår. Då rfo r ått det å r vånsinnigt fel ått lå tå 

nå gon, som inte kån fo rstå , tå ånsvår då rfo r ått det 

blir fel då . Det å r ånsvårslo st ått skyllå på  sin diågnos 

på  ått mån gjort bort sig. Mån skå stå  fo r ått mån med 

mening gjorde fel, då  mån inte kån eller få r ljugå. 

 Om nå gon så ger: -Det vår inte meningen. Det 

gå r inte ått så gå så , då rfo r ått det inte å r logiskt, då  

det ålltid finns en mening.  Och kommer det nå gon 

som så ger ått det inte beho ver finnås nå gon mening, 

så  å r den må nniskån en sånn, verklig idiot fo r den 

hår ingen mening ålls och å r utån vå rde.   

 Tydlighet krå ver struktur. Det vår tydligt i min 

mening. Jåg tå nkte och fo rstod en tydlig mening. Men 

det kånske inte ålls vår sånt, mån kån vårå vilseledd 

och bedrågen åv verkligheten. 

 Olikå meningår emot våråndrå. Mån skå hå 

såmmå meningår ållå tillsåmmåns och vårå o verens 

om hur såmhå llet skå fungerå, mån uppfåttår ått mån 

fo rstå r hur såker ligger till. Livet skå inte vårå så  

svå rt ått en idiot inte kån fo rstå . Det finns må ngå 

dummå idioter som inte fo rstå r och inte vill fo rstå . 

Det gå r inte fo r en idiot ått fo rstå  ått den inte fo rstå r, 

då rfo r den tror ått den ålltid hår fo rstå tt. Skå mån 

beho vå tålå om fo r idioternå, så  ått dom kån fo rstå  

hur mån go r!  

 Det hå r vill jåg go rå, men det gå r inte. Jåg go r 

det i ållå fåll, fo r då  blir jåg tokig, fo r jåg tror inte på  

det. Jåg tror inte på  det, fo r det gå r inte. Det å r inte 

såmmå såk som ått det gå r, fo r jåg tror inte på  det.  

 Jåg vill det och det må ste gå , men det gå r inte 

och jåg tror inte på  det. Blir tokig och… 

 

Mån knårkår  

å r dum i huvudet 

mån ljuger fo r mån å r vå rdelo s 

du hår gå tt o ver grå nsen fo r våd vå rdighet å r 

Det å r då rfo r mån knårkår 

du å r inte vå rdig ått gå  till lå kåre och psykolog 

Mån fuskår och ljuger 

Fo r hå r skåll det fån vårå rå tt och riktigt 

Och inte nå got fel  

 

Mån kå nner skåmmen  

och mån vill inte go rå nå gonting 

 

Mån fuskår och ljuger 

Då rfo r mån å r dum i huvudet 

 

Mån knårkår  

å r dum i huvudet 

mån ljuger fo r ånnårs å r mån vå rdelo s, precis våd 

mån å r 

och den som ljuger å r vå rdelo s idiot 

Om mån knårkår gå r det å t helvete 

Men det go r det å ndå  

 

Kån inte ryckå upp mig på  morgonen 

Men om jåg ber nå grå bo ner till såtån så  få r jåg kråft  

 

Idioter hår oftåst rå tt. 

Mån få r inte vå tokig 

Men tokig å r mån 

Det å r inte vå rdigt ått vårå tokig 

Dom skåll inte vetå ått mån å r dum 

Men mån vet ått mån å r tokig 

Men mån vet ått dom tycker ått det jåg go r å r tokigt 

Vet ått jåg å r tokig i huvudet. 

Ju mer jåg tå nker så  merå tokig blir jåg 

Tå nker fo r jåg inte vårå en tokig idiot 

Tå nker fo r jåg å r smårt och inte idiot 

Jåg tå nker fo r jåg skåll fo rstå  

 

Du få r go rå om det då r det å r inte godkå nt 

Hur skåll mån vetå våd som å r ådekvåt och riktigt. 

A  vem e den idioten som gjort slårv årbetet 

Vå rdelo s och mån å r sin diågnos. 

    

 Den smarte idioten igen 



22 

 

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

Hur mycket som helst 

fåktiskt.   

 Du hittår oss i en 

våcker påtriciervillå i centrålå Lund. En unik miljo  

som inbjuder till trivsel och  årbetsglå dje.  

 Verksåmheten å r inriktåd på  ått sto djå perso-

ner frå n 18 å rs å lder och uppå t med psykisk ohå lså,  

då r fokus ligger på  det friskå hos individen. Fontå n-

husmodellen bygger på  delåktighet och medbe-

stå mmånde i ett såmmånhång som tå cker in helå 

livssituåtionen. Att i mo jligåste må n mo tå må nni-

skor frå n ett sjå lvhjå lpsperspektiv. 

 Hå r finns olikå årbetsenheter då r medlemmår 

och håndledåre driver verksåmheten gemensåmt.   

Att bli medlem å r kostnådsfritt.  Och du deltår helt 

efter lust och ork. 

 Vi hår ett ko k med cåfe  och reståurång som 

erbjuder frukost kl 9 och hemlågåd lunch kl 12.  På  

so ndågår brunch mellån kl 11-14. Hå r finns frodigå 

trå dgå rdsodlingår fo r dig som trivs i nåturen. Vill 

du skrivå, tecknå, fotogråferå, go rå poddår så  hår vi 

en egen redåktion som skåpår tidningår, kommuni-

kåtionsmåteriål  m m. Dessutom hår vi en liten, 

vå ltrimmåd ådministråtionsenhet. Vi hår flerå  

grupper som å gnår sig å t kultur, så ng och musik, 

friskvå rd  med ållt frå n mindfulness till thåiboxning,  

 Vå går vidåre å r såmlingsnåmnet fo r två  åndrå        

enheter i verksåmheten.  

 ”En vå g fråmå t” hjå lper dig som studerår,  ått 

uppnå  dinå må l och hå en god  psykisk hå lså under 

tiden. Vi erbjuder 

håndledning, friskvå rd, 

studieplåtser, studie-

grupper, sociålå åktiviteter, workshops och nå t-

verkstrå ffår. Vi hår tillgå ng till en lokål i Fo rening-

årnås Hus mitt i Lund då r vi hår mo ten,  fo relå s-

ningår, lå nedåtorer, fikå m m. 

 Projekt Exå(k)t å r ett initiåtiv med fokus på  

ått sto djå dig med psykisk ohå lså i frå gor som ro r 

kårriå r och yrkesliv. Projektet erbjuder IPS-

håndledning, sto d i jobbso kånde såmt nå rverkstrå f-

får med sikte på  yrkeslivet. Vi fokuserår på  indivi-

dens kompetens och utbildning och fo rso ker måt-

chå mot rå tt jobb inom Lunds kommun eller hos 

ånnån årbetsgivåre.  

 Vi hår tillsåmmåns med  RSMH och Arbets-

centrum stårtåt en Fixå Till-enhet som å r en å ter-

bruksverkståd på  Linero. Hå r skåpår vi nytt åv gåm-

målt och repårerår eller fo rnyår prylår å t Emmåus 

Lund som så ljer dem. Vi driver också  tillsåmmåns 

med Kreåtivå Akådemin och Vuxenskolån Teåter 

Utån Grå nser. I dettå projekt årbetår vi med ållt 

frå n dråmåo vningår till skrivånde och ko rså ng med 

steg fo r steg till en få rdig teåterfo restå llning. 

 Kånske å r Fontå nhuset nå got fo r dig eller nå -

gon du kå nner. Ring då  gå rnå 046-12 01 95 och 

bokå tid fo r ett åvslåppnåt snåck och en fikå. Skulle 

du trivås, så  få r du gå rnå bli medlem. 

 Det kostår ingenting. Men kån vårå vå rt vå l-

digt mycket. 

DU ÄR SÅÅ VÄLKOMMEN HIT! 
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Julen å r fo r må ngå åv oss en tid fo r fåmilj, vå nner 

och slå kt med god måt och underhå llning. Men hur 

ser det ut i åndrå delår åv vå rlden. Hur firår mån 

dennå ho gtid? 

 Vi bo rjår i Sverige. Den 24 december firår vi ju 

jul och då  såmlås bå de 

fåmilj, slå kt och vå n-

ner runt om i vå rt 

lånd. Mån hår julpyn-

tåt och stå llt fråm grå-

nen i de flestå fåll. Mån 

såmlår fåmilj, slå kt 

och vå nner och dukår 

upp till julbord, pråss-

lår med presenter, kol-

lår på  Kålle Ankå 

klockån tre.   

 Men tittår mån 

sig runt om i vå rlden 

så  ser det inte ålls så  

ut i de flestå åv lå nder. 

Som exempel i Ryss-

lånd firår mån jul den 

7 jånuåri och då  hår 

mån fåståt i 40 dågår 

innån och det innebå r ått vårken ko tt, å gg eller 

mjo lk å r tillå tet ått fo rtå rå under 40 dågår. Och de-

rås nyå r å r som vå r jul då  mån dukår upp till bord. 

         

 Spånien å r lite likt Mexico nå r det kommer till 

julfiråndet, men det Spånien hår gjort å r ått de bytt 

ut ko ttet mot fisk och skåldjur och mån dricker 

chåmpågne istå llet fo r julmust. Hur mån firår jul i 

Spånien å r också  beroende vilken region mån bor i.  

Mexico bjuder på  mer julfestivåler och de firår bå de 

den 24:e och den 25:e december, men efter julåfton 

skå julmåten å tås upp. Och under julfiråndet så  

hå ngs julpinjåtås fylldå med 

godis fo r bårnen och sen gå r 

de på  må sså på  nåtten som 

åvslutås med fyrverkerier.  

 Tysklånd hår mer det 

som i Sverige, men de hår 

gå ss istå llet fo r skinkå och 

de hår julmårknåder o ver 

helå låndet. Men det som å r 

vå ldigt likt Tysklånd å r USA, 

som firår den 25 december 

istå llet fo r 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 å ven 

inne i stå dernå, Dessutom 

hår de kålkon istå llet fo r 

den ikoniskå julskinkån som 

vi i Sverige.  

  I Jåpån så  firår de     genom ått å tå på  Ken-

tucky Fried Chicken och ge presenter å r det vånlig-

åste ått go rå under juletiden i Jåpån, men dom hår 

å ven julmårknåder. Så  som sågt ått julen ser olikå 

ut vå lden o ver och fo r dom som firår jul. 

Therese 

VAD BETYDER JULEN HÄR I VÄRLDEN? 

Artikelfo rfåttåren ovån å r en  nå stån ny medlem i Fontå nhuset såmt en tro tt, sjukt humorist, impulsiv, gånskå snå ll, hundå ls-

kåre, tåcosnjutåre då  gjordå på  vildsvinko tt, snusfreåk, personbilsfo råre  och lå ttjefull fo rfåttåre till texten ovån. We love you! 

                Redaktionen 
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Fo rstå dågen på  Fontå nhuset vår jåg lite tveksåm. 

Nå stån ållt vår nytt fo r mig. Jåg vår lite oså ker på  om 

jåg skulle vårå hå r 

eller inte. Nå r jåg 

sedån fortsåtte 

kommå till huset, 

så  kå ndes det som 

ett trevligt stå lle 

ått vårå i. Jåg fick 

ett trevligt bemo -

tånde åv personå-

len och folk som 

gå r i huset. 

Vägen till Huset 

I bo rjån visste jåg 

inte ått Fontå nhu-

set fånns.  

Jåg fick vetå vå gen 

dit då  jåg vår inlågd vid psykiåtrisjukhuset i Lund.  

Jåg vår inlågd då r på  grund åv jåg må dde då ligt bå de 

psykiskt och fysiskt. Jåg stånnåde då r i nå grå må nå-

der då  jåg håmnåt i en vå ldigt djup depression. Jåg 

fick hjå lp ått kommå hit med min kontåktperson.  Så  

jåg bo rjåde kommå till huset. 

Aktiviteter som finns att delta i 

Det finns olikå åktiviteter ått vårå med i, som ått 

hjå lpå till med ko ket, cåfe et, redåktionen, Gro nå  

Fingrår, Fixå Till på  Linero m m. 

Jåg heter Aråm och kom hit frå n den kurdiskå delen   

i Iråk till Sverige i åpril 2007. Jåg hår gå tt på  Komvux 

och fick lå så SFI och åndrå kurser på  grund- och  

gymnåsienivå . Jåg utbildåde mig till bussfo råre å r 

2011 och hår ko rt regionbussår. Ett tåg ko rde jåg  

tåxi hos Skå netåxi. Hår också  jobbåt på  pizzeriå och      

reståurång, ett fo rso k ått stårtå nå got eget i den 

brånschen. 

Jag kommer från Kirkuk 

Innån jåg kom till Sverige levde jåg i en vånlig fåmilj   

i ståden Kirkuk i Iråk. Då r lever folk med olikå           

identiteter; kurder, åråber, turkmånår och kristnå. 

Hå r gick jåg i sko-

lån och klåråde 

gymnåsienivå n. 

Hår också  jobbåt 

som bågåre.  

Min fåmilj hår en 

normål ekonomisk 

situåtion. Vi å r å ttå 

syskon, våråv fem     

bro der och tre 

systrår. 

Fo rr vår det bårå 

min påppå som 

håde årbete och 

fo rso rjde fåmiljen. 

Sedån vår jåg elvå 

å r hår jåg årbetåt och så lt såker fo r ått tjå nå pengår. 

Jåg jobbåde som bågåre nå r jåg vår 15 å r, min mor-

bror å gde ett bågeri i Begi, en ståd i so der. Jåg plug-

gåde och jobbåde fo r ått fo rso rjå mig sjå lv så  ått blev      

lå ttåre fo r min påppå. 

Krig i Irak 

Det vår å r 2003, då  kriget bo rjåde igen i Iråk, det 

håndlåde om ått fo rso kå tå måkten frå n iråkiskå    

regering som lydde under Såddåm Hussein. Det vår 

USA som ville få  bort den regering som orsåkåde   

kriget mot Irån i å ttå å r och do dåde en måsså     

oskyldigå må nniskor som vår mot håns politik. 

De flestå åv oss vår oroligå fo r ått hån skulle vårå 

kvår och hur kriget skulle slutå. Vi vår bå de glådå  

och oroligå. Nå r hån fo rloråde måkten och USA tog 

o ver i Iråk, gick folk ut på  gåtornå fo r ått delå glå djen.  

Nå grå må nåder gick och folk vår lyckligå, men sen 

bo rjåde mån tå nkå på  hur det skulle bli med rege-

ringen, ekonomin och hur folk skulle kunnå bo rjå 

å tergå  till årbetet och vårdågen. 

BRÖD & BRÖDER 

Kirkuk med den runda slottsbyggnaden i mitten som byggdes för 4000 år sedan 
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Återgick till brödbak 

Efter ett hålvå r bo rjåde jåg gå  tillbåkå till mitt 

jobb igen som bågåre. Jåg vår då r ett tåg då r,   

sedån pråtåt jåg med min chef om ått jåg håde   

en bror i den brånschen. Efter kriget håde min 

morbrors fåmilj lå mnåt ståden, eftersom nå stån 

ållå slå ktningår till Såddåm vår bosåttå då r. 

Min tredje bror, Deler, vår också  gift och håde en 

dotter och en son. De håde eget hus nå rå oss som 

de fick hyrå. 

Minå systrår vår bå då giftå och bodde med sinå 

må n i derås egnå hus. 

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   

nå got eget. 

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

Så  vi vår må ngå som bodde i såmmå hus. A ndå  

vår det som sågt bårå min påppå som jobbåde, 

hån ko rde tåxi.  

Min syster Nisårs mån vår bror till min bror     

Delers fru. Hån håde flyttåt till Sverige på  90-

tålet, men kom tillbåkå till Iråk. 

Då  trodde ållå ått om nå gon bott utomlånds, så  

håde mån rå d med ått stårtå eget nå r mån kom 

tillbåkå. 

Efter nå grå må nåder fick de flyttå till håns      

påppås hus som lå g rå tt nå rå oss i såmmå        

områ de. 

Starta eget, pappa betalar 

Då  bo rjåde hån o vertålå mig ått stårtå ett eget 

bågeri. Hån skulle stå  fo r ållå kostnåder. Jåg 

tyckte om håns fo rslåg och pråtåde med min chef 

som tyckte ått det vår en brå ide  och så till mig 

ått det kommer gå r brå fo r mig och o nskåde mig 

lyckå till. Min påppå ho ll med. 

Det tog nå stån ett hålvå r ått hittå rå tt plåts ått 

byggå bågeriet och fixå inredningen. 

Sedån kom frå gån hur vi skulle jobbå ihop, hån 

håde ju stå tt fo r ållå kostnåder. Jåg håde inget 

jobb och vår utån lo n under renoveringen.  

Jåg håde tå nkt ått hå en del i bågeriet och betålå 

åv till honom under tiden, men det blev inte som 

jåg håde tå nkt.  

Gratis bröd åt folket 

En dåg innån invigningen håde vi plåneråt ått 

båkå och delå ut bro det gråtis med två  syften, 

dels fo r ått folk skå vetå ått hur vå rt bro d       

Från vänster: en medarbetare vars namn jag inte minns, jag själv, min bäste vän Rebwaar och till höger min lillebror Hersh 
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Du måste uppleva ett klassiskt 

irakiskt Samoun-bröd! 

småkåde och dels som vå lgo renhet. 

Då  bo rjåde vi båkå bro d och måssor åv folk såmlådes 

omkring oss och vår glådå nå r de fick det gråtis.    

Så rskilt de fåttigå som inte håde rå d eftersom det vår 

kris med jobben och ekonomin efter kriget. 

Efter ått vi stå ngt, gick vi hem till min svå ger fo r ått 

å tå min systers godå måt som vår ris och en           

speciålitet som kållås Tåpsi.  

Då kom chocken 

Efter måten bo rjåde vi plånerå. Imorgon skulle bli 

fo rstå dågen på  ett riktigt jobb efter mer å n ett 

hålvå r. Jåg frå gåde honom om hur vi skulle årbetå 

ihop och hur vi skulle delå vinsten. Då  så hån till mig 

direkt ått  jåg skå bårå skulle jobbå hos honom som 

ånstå lld. Jåg blev chockåd eftersom jåg fo rvå ntåt mig 

ått bli delå gåre. Det håde vårit bå ttre om jåg stånnåt 

på  mitt tidigåre jobb med ått bårå rullå bro den. 

Slippå mer ånsvår och extrå uppgifter. Men hå r 

skulle jåg bli utån lo n under en lå ng period och må ste 

dessutom tå mer ånsvår. 

Men jåg åccepteråde lå get eftersom jåg inte ville 

lå mnå honom med våd vi på bo rjåt. Men jåg så till  

honom ått jåg inte skulle tå ånsvår fo r repåråtioner, 

inko p eller ånnåt under dågtid. Mitt ånsvår skulle 

bårå vårå ått båkå och så ljå bro d. Jåg krå vde också   

en lo nefo rho jning. Så  kom vi o verens.  

A  enå sidån vår jåg glåd, men också  ledsen. Jåg håde 

ju tå nkt mig vårå delå gåre och lå mnåt mitt               

underbårå jobb med brå årbetskåmråter och en brå 

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 (turkisk-  

eller naturell yoghurt funkar bra) 

 

Gör så här: 

Lo s upp jå sten med 2 dl ljummet våtten och lå t stå  i 5 min. Hå ll sedån 5 dl ljummet våtten 

och oljå o ver jå stvå tskån. Blåndå i mjo l, sålt och socker. Arbetå in mjo let lå ngsåmt. Ro r 

om med en trå slev eller årbetå i båkmåskin tills du få r en smidigå deg. Knå då en brå 

stund. Oljå bunken, tå ck med en plåstpå se och lå t vilå i rumstemperåtur i cå 1-1,5 timme 

eller i kylen o ver nåtten. 

Hå ll ut degen på  mjo låt bord, tryck ut bollår och lå gg under båkduk, lå t vilå i cå 30 min. 

Formå dinå bro d till ovålå former och go r spetsigå kånter lå ngst ut på  bro det. Lå gg på  en 

plå t med båkplå tspåpper. Lå t vilå i 30 min under båkduk. Penslå sedån bro den med å gg 

eller yoghurt. 

Vå rm ugnen till 225 gråder. Grå ddå bro den på  sistå fålsen nedifrå n i cå 12 min. Lå t 

svålnå under båkduk. Anvå nd bro det till ått doppå i en god ro rå eller o ppnå upp den och 

fyll med nå got gott. Frys gå rnå in bro den som blir o ver, helst såmmå dåg som de båkåts, 

då  hå ller de sig frå schå och godå upp till 3 må nåder. 
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På  julåfton kån mån inte lå ngre å tå gråtis 

måt på  Kulturreståurången. Desså tre 

timmår å r ett minne blott. De hår bytt 

å gåre och å r totålt inhumånå mot de    

ensåmmå, de utslågnå och de fåttigå. Att 

mån med kållt hjå rtå kån go rå ett så dånt 

beslut. Att mån å r så  gålen i pengår ått 

det dråbbår de som inte hår. Det håndlår 

om tre timmår på  julåfton. Bårå TRE       

timmår. EN gå ng per å r. Jåg fo rstå r mig inte 

på  desså nyå å gåre. Det vår en glå dje fo r 

mig ått gå  dit. Det vår en glå dje fo r må ngå 

åndrå. Att strå lå såmmån med likåsinnåde. 

Att firå jul tillsåmmåns. Att klå  upp sig. Att 

finnås till. Att må  brå.  

    Cicky 11 nov 2019 

INGEN MER JUL GEMENSKAP PÅ KULTURRESTAURANGEN 

Vårgo tittåde sig omkring i rummet. 

 Allt verkåde så  mo rkt. Skuggornå dånsåde om-

kring honom då r hån stod i åll sin pråkt. Rustningen 

hån bår verkåde nu å nnu sto rre då  rummet vår så  

litet. Vårt skulle hån gå ? Hån betå nkte ett o gonblick 

våd hån skulle go rå innån hån gick vidåre i få ngelse-

hå lån. Rå ttor, dåmm, 

spindlår, en och ånnån 

repstump lå g på  golvet. 

Inget ånvå ndbårt, eller jo, 

då r på  mårken en liten, 

hålvt tråsig, lyktå åv glås. 

Det verkåde till och med 

finnås lite oljå kvår i be-

hå llåren. Om å ndå  hån 

håde nå got med sig som 

håde kunnåt tå ndå den… 

Hån fick no jå sig med ått    

i ållå fåll hå en lyktå. Hån 

tog upp den och gick      

vidåre. Så  lå nge det inte 

fånns nå got mer otrevligt 

å n ållå spindlår så  skulle 

det nog gå  brå, hån skulle 

snårt vårå ute i det friå, tillsåmmåns med de åndrå 

igen.  

 Hur håde hån ens håmnåt hå r? Vårgo fo rso kte 

tå nkå tillbåkå på  de senåste må nådernås hå ndelser. 

Hur hån håde fåstnåt i få ngelsehå lornå, hur Airiå 

bett honom ått stånnå hos henne, hur hån inte håde 

kunnåt stånnå och i det nå rmstå slet sig ifrå n henne 

och de åndrå. Nu vår hån sjå lv. Hån slet sig bort frå n 

de enerverånde tånkårnå. Kån det åldrig nå gonsin 

vårå lå tt?  

 Det håde kå nts så  lå tt, det vår ju så  perfekt.   

Eller verkåde vårå så  perfekt snåråre. Vårgo blev 

ledsen åv bårå tånken. Få ngelsehå lå,  få ngelsehå lå, 

ållt vår bårå få ngelse-

hå lå. Fåst det fånns ju en            

ljuspunkt, en hålvt     

tråsig lyktå, utån oljå. 

Dzek också ! Det verkåde 

som en brå ide  fo r stun-

den, men det hjå lpte        

verkligen inte ått svå rå. 

 Hån gick vidåre i 

den trå ngå gå ngen och 

så g ått hån ståpplåde, 

eller må rkte det           

å tminstone på  nå t vis, 

hån kunde inte lå ngre 

kå nnå sinå ben på  

såmmå vis som hån en 

gå ng kunnåt, mo rkret 

håde som tågit o ver 

håns leder och de kå ndes bårå stummå och kållå   

vid det hå r låget. Hån ville bårå hem nu, men hem 

verkåde så  lå ngt bortå.  

 Om hån å ndå  håde kunnåt hittå nå gon oljå…  

        Emil 

    

FÄNGELSEHÅLA, FÄNGELSEHÅLA... 
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Luften vår fylld åv doften åv nybåkåt nå r jåg fo rstå 

gå ngen beso kte Lunds Fontå nhus.   

  Jåg visste då   inte mer om huset och              

verksåmheten å n våd som fråmgå tt i det jåg lå st på  

hemsidån. Irene vå lkomnåde mig och Johån visåde 

mig runt i husets olikå ho rn. Det vår ållt som ållt ett 

vårmt mottågånde och jåg kå nde gånskå omgå ende 

ått jåg vålt rå tt plåts fo r min LIA-

pråktik (Lå rånde i årbete). Allå bi-

tår fo ll  på  plåts nå r jåg blev bjuden 

på  Luciås våniljbullår,        ånled-

ningen till ått det doftåde så  ljuvligt. 

 Så  våd go r jåg hå r? Jo, jåg hår 

på bo rjåt en utbildning på  Sverige-

hå lsån i Målmo  då r jåg lå ser till so-

ciålpedågog med inriktning KBT (kognitiv beteende-

teråpi). Jåg befinner mig i ett skede åv livet då r jåg 

beho ver nyå utmåningår och vill på  nå got vis kommå 

vidåre i mitt yrkesliv, vilket lett mig hit. Det vår inte 

sjå lvklårt till en bo rjån eftersom jåg pårållellt skrivit 

in mig på  lå rårprogråmmet. Jåg hår under tio å rs tid 

jobbåt som ho gstådielå råre i svenskå och hem- och 

konsumentkunskåp men hår cå två  å r kvår åv den 

utbildningen som jåg åv olikå ånledningår skjutit upp 

gånskå lå nge nu.  

 I skolån hår jåg oftå upplevt ått jåg inte rå cker 

till som jåg skulle viljå. Lå rårnå som jåg tyckte bå st 

om under min egen tid i grundskolån vår de som inte 

bårå vår lå råre utån också  vår brå vuxnå fo rebilder 

som tog sig tid fo r oss elever. De vår helt enkelt sig 

sjå lvå i sin yrkesroll och så  vill jåg också  vårå. Jåg vill 

rå ckå till och hå tid fo r såmtålen med elevernå som 

å r så  viktigå. Jåg vill ått de skå kå nnå ått jåg å r då r fo r 

dem. Tå nk om tiden rå ckte till mer å n ått bårå vårå 

pedågog, det å r min o nskån. Kånske ligger det lite 

mer båkom det hå r fo r mig eftersom jåg sjå lv blev 

mobbåd under min uppvå xt. Min 

måmmå brottådes också  med psy-

kisk ohå lså    vilket må ngå gå nger 

vår svå rt ått fo rstå  och pråtå om 

som bårn. Då rfo r så g jåg det som en 

enorm tillgå ng och trygghet ått 

kunnå pråtå med vuxnå i    skolån 

och på  fritidsgå rden, vuxnå som 

håde tid fo r mig. Vi pråtåde så llån om problemen 

som fånns utån desto mer om mo jligheter,  som jåg 

minns det. Jåg hittåde mycket tro st och hopp i desså 

otvungnå såmtål. 

 Senåre i livet hår jåg må ngå gå nger tå nkt        
tillbåkå och kå nt enorm tåcksåmhet och o dmjukhet 

info r vilkå finå må nniskor som fånns då r fo r mig    
under dennå tid. De fick mig ått gå  emot må ngå åv 

minå vå rstå rå dslor då  och go r det fortfårånde om 
och om igen i minå tånkår genom livet.  

 Det vår med och hjå lpte mig byggå fundåmentet 

till den person jåg å r idåg.  

Magnus, praktikant 

VIKTEN AV ATT LYSSNA 

ÖPPET & STÄNGT 

UNDER JUL & NYÅR: 
TIS 17/12 ÖPPET 8.30-16 

ONS 18/12 8.30-19 JULBORD,  

ANMÄLAN I CAFÉET, 30 KR EJ KUPONG 

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 

 

TIS 24/12 11-14  

GRATIS  

JULAFTONSFEST, ANMÄLAN I CAFÉET 

ONS 25/12 STÄNGT 

TORS 26/12 STÄNGT 

FRE 27/12 ÖPPET 8.30-15 

LÖR 28/12 STÄNGT 

SÖN 29/12 STÄNGT 

MÅN 30/12 ÖPPET 8.30-14 

TIS 31/12 NYÅRSBRUNCH 11-15,  

ANMÄLAN I CAFÉET, 30 KR EJ KUPONG 

ONS 1/1 STÄNGT 

TORS 2/1 ÖPPET 8.30-16 

FRE 3/1 ÖPPET 8.30-15 

LÖR 4/1 STÄNGT 

SÖN 5/1 11-14 

MÅN 6/1 STÄNGT 

OBS! UNDER JUL & NYÅRSFIRANDET 

HAR VI GEMENSAMT ENHETSMÖTE I 
CAFÉ & KÖK KL 9.15 OCH KL 13  

VÄLKOMNA! 



30 

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  

Aromåvå gen 48  

269 37 Bå ståd  

Tel: 0431–724 80  

E-post: båståd@sverigesfontånhus.se 

Hemsidå: www.båstådsfontånen.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fountain House Stockholm 

Box 4051  

Beso ksådress: Go tgåtån 38  

102 61 Stockholm  

Tel: 08–714 01 60  

E-post: info@fountåinhouse.nu  

Hemsidå: www.fountåinhouse.se 

 

Göteborgsfontänen  

Andrå Lå nggåtån 25  

413 28 Go teborg  

Tel: 031–12 30 01  

E-post: måil@goteborgsfontånen.se  

Hemsidå: goteborgsfontånen.dinstudio.se 

 

Motala Fontänhus  

Vintergåtån 15  

591 32 Motålå  

Tel: 0141–21 25 33  

E-post: info@motålåfontånhus.se  

Hemsidå: motålåfon-
tånhus.wordpress.com 

 

Fontänhuset Trappan  

Vållgåtån 10  

343 34 A lmhult  

Tel: 0476–480 10  

E-post: fontånhuset.tråppån@teliå.com  

Hemsidå: fontånhusettråp-
pån.wordpress.com 

  

        

Falkenbergs Fontänhus  

Låsårettvå gen 11  

311 37 Fålkenberg  

Tel: 0346-71 10 71  

E-post: kontåkt@fålkenbergsfontånhus.se 

Hemsidå: www.fålkenbergsfontånhus.se 

 

Fontänhuset Nyköping  

Lillå Stro mgåtån 3  

611 34 Nyko ping  

Tel: 0155–26 81 40  

E-post: fontånhuset@gåståbud.com  

Hemsidå: www.fontån.se 

 

Fontänhuset Sköndal  

Knut Sjo bergs vå g 6  

128 85 Sko ndål  

Tel: 0738–903 130  

E-post: info@fhskondål.se   

Hemsidå: www.fhskondål.se 

 

Stiftelsen Fontänhuset Örebro  

Må lgåtån 11-13  

702 16 O rebro  

Tel: 019–32 05 20  

E-post: info@orebrofontånhus.se  

Hemsidå: www.orebrofontånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 

Bengt Axfors      Kårin Hågård     Arne Bojesson (ordf.)        Kerstin Hedelin     

 Bjo rn Anders Lårsson             Kåjså Rosenblåd                                               Gert Birgersby          

Ordinarie öppettider: mån, tis och tors 8.30-16, ons 8.30-19, fre 8.30-15 och  so n 11-14. Lo rdågår stå ngt.   

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 

Lunds Fontänhus 

 

Fortfarande en härlig nyhet: 

Fontänhuset Falun 

Tullkåmmårgåtån 2 

791 31 Fålun 

Tel:0703990453  

Hemsidå: Fontånhusetfålun.se 

E-post: Info@fontånhusetfålun.se 

 

OBS! OBS! 

Öppettider 

under jul 

och nyår, se 

föregående 

sida! 
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Stiftelsen Råby Räddnings-
institut 

Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls Stiftelse 

Finsam 

Emmaus Lund 

Carl Jönssons Understöds-
stiftelse 

       SPONSORER 

Samt våra fina stödprenumeranter 

Cecilia Larsson Glowacki,  

Siw Hult, Gunnel Börjesson, Ann-

Christine Engdahl Olesen, Anita Ar-

noldi, Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 
Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbets- 

partners och till dig som vi kanske glömt i farten... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fo retåg kån sto djå    Fon-
tå nhusets verksåmhet genom  

ått bli sto dmedlem i Fontå nhusets 
vå nner. Då  få r du/fo retåget vårje 
nummer åv vå r medlemstidning, Fon-
tänbladet, som ges ut med 6-10 num-
mer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 
”Fontänhusets vänner i Lund” samt 
ditt/företagets namn och adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersoner 200 kr/å r  

Fo retåg 1 000 kr/å r   

Autogiro 100 kr/må n     

Bånkgiro: 492-3801 

Plusgiro: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond 
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