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Leder 
Tekst: Nina Galta 

Kjære medlemmer og alle til-

hengere av Fontenenytt! 

Sammen har vi gode, energiske 

dager i et godt lystbetont og har-

monisk miljø, latter men og al-

vor her på Fontenehuset. Allike-

vel må noen ekstra kjekke hen-

delser trekkes frem.  

En veldig kjekk gladnyhet var 

støtte fra Extrastiftelsen med 

midler til kjellerprosjekt. Alle 

som vil på huset kan bidra i alt 

fra planlegging, organisering, 

innkjøp og utførelse av arbeidet. 

Etter hvert skal vi bestemme 

hvilket innhold vi skal ha, og da 

gjelder det å engasjere seg. Når 

kjeller er ferdigstilt, har vi en 

hel ekstra etasje med tilbud og 

aktiviteter for medlemmer. Det 

gleder vi oss masse til. Det blir 

et flott prosjekt som vi skal  

gjøre i felleskap.  

4. mars fikk vi også kjekt besøk 

av selveste Hans Christian Lille-

hagen og Pia Kristine Prestmo 

fra Extrastiftelsen for å vise dem 

prosjektet. Takk for besøket i 

denne omgang  

Samme dag hadde vi snorklip-

ping av rekkverk og trapp (kan 

leses mer om i bladet), etterfølgt 

av kurs / teambuilding i «Skikk 

og bruk» med Reidar Helliesen. 

Vi lærte litt av hvert som er 

greit å ta med seg fra hvordan 

hilse på og hvordan omgås folk, 

borddekking, bordskikk og mas-

se annet kjekt.  

Vi avsluttet med en 3 retters 

middag som også var for å feire 

at vi er ferdig med et godt styk-

ke arbeid med selvstudiet ift ser-

tifisering. 

Fontenehuset Stavanger har nå 

vært sertifisert etter Fontenehus-

modellen i 3 år, og vi vil 24. 

mars – 27. mars få besøk av 2 

representanter fra ICCD som 

skal observere og evaluere oss 

disse dagene for å se til at vi 

driver huset etter retningslinje-

ne, og vi ser fram til å få ny ser-

tifisering for 3 nye år.   

  

Vi har deltatt med 4 represen-

tanter på landsmøte for Fontene-

husene i Norge, og det er alltid 

kjekt å treffes på tvers av huse-

ne med et innholdsrikt faglig 

innhold og ikke minst utveks-

ling av ideer og erfaringer. På 

det tidspunktet visste vi ikke 

hvor mye vi ville evt få tildelt 

gjennom statsbudsjettet, men i 

sammen med Fontenehusene i 

Norge er vi meget fornøyde med 

at Helsedirektoratet ga Fontene-

husene hele 23 mill. for 2015. 

Veldig bra jobbet spesielt til 

Torhild og Svein  

 

Siden januar har vi vært så hel-

dige å ha 2 studenter i praksis på 

huset: Lisa og Fjoralba. Vi er 

enormt fornøyde med alt de har 

tilført her på hele huset og sam-

men med oss alle. Vi kommer til 

å savne deres smilende og beha-

gelige vesen, men ønsker dem 

lykke til videre!   

 

Synlighet, nettverksbygging og 

gode relasjoner er viktig for oss 

på mange områder! En ny ting 

er at i desember var vi å finne 

med informasjon om huset gjen-

nom Stavangerportalen hele 6 

steder i Stavanger sentrum med 

tekst og bilder på reklameskilt. 

Vi håper at flere som ikke har 

hørt om oss vil også gjennom 

denne finne veien til St Svit-

hunsgt. 37. 

 

I fjord høst begynte Kristine å 

jobbe på IVAR IKS, som kanti-

neansvarlig OA 

(overgangsarbeid), og fra 1. ja-

nuar med kontrakt.  Takk for 

innsatsen du gjør, og for moti-

vasjonen til å stå på!  

 

Vil til slutt takke alles innsats 

som bidrar til innholdsrike kjek-

ke dager,  og som gjør det verdi-

fullt og godt og gå på jobb!  

 

Nina Galta 

Fungerende daglig leder 
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Oppussing av kjelleren 
Tekst: Marita Foto: Fjoralba 

Extrastiftelsen har innvilget 

midler til oppussing av kjelle-

ren vår, og vi gleder oss til å 

komme skikkelig i gang. Vi har 

tatt noen ”før” -bilder av hvor-

dan det ser ut per dags dato. 

Etterbilder kommer i en senere 

utgave av Fontenenytt. 

DPS og NAV 
Tekst: Nina 

Vi har startet opp med ny runde 

for møte, presentasjon og syn-

liggjøring på DPS og NAV. Før 

jul hadde vi en tur innom NAV 

og DPS på Randaberg. De var 

svært imøtekommende med 

flere brukere og ansatte som 

var tilstede.   

Vi opplever at selv om vi har 

vært innom tidligere, er det 

fremdeles noen som ikke kjen-

ner til oss. 

Derfor er det så viktig at vi er 

ute kontinuerlig og prater med 

folk.   

 

Denne runden tas videre nå i 

vår.  

Ønsker du / dere omvisning og 

vil vite mer om oss, ta gjerne 

kontakt. Vi kommer også gjer-

ne til dere for en presentasjon. 
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Intervju med ergoterapistudentene 

Lisa og Fjoralba 
Tekst: Kristine 

Hvordan har praksisen på 

fontenehuset vært? 

Praksisen har vært kjekk og læ-

rerik. 

 

Hva kan en Ergoterapeut til-

by et Fontenehus? 

Konseptet har ergoterapeutisk 

tenkemåte. Meningsfull aktivi-

tet som er fokus i Ergoterapien. 

Og tilrettelegging av arbeids-

oppgaver.  

 

Kunne dere tenke dere å job-

be på et Fontenehus? 

Ja absolutt.  

 

Kunne dere tenke dere å job-

be innenfor psykiatri? 

Fjoralba; Ja (viktig å prøve ut 

alt før en bestemmer seg). 

Lisa; Nei, vil jobbe innen reha-

bilitering. 

 

Hva kan en Ergoterapeut gjø-

re for å styrke psykiatrien? 

Forskjellige former for terapi. 

Kognitiv terapi, mindfullness, 

mentalisering, meningsfulle 

aktiviteter og energiøkonomise-

ring.  

 

Om 10 år hva har da Ergote-

rapeuter gjort for å styrke 

psykiatrien? 

Viktig å bli mer synlige innen-

for psykiatrien og bli mer ut-

bredt.  

 

Hvordan få flere unge inn på 

Fontenehuset? 

Rekruttering, via via og frem-

stille Fontenehuset på en posi-

tiv måte. 

 

Hvordan kan vi holde på de 

unge på Fontenehuset? 

Meningsfull aktivitet, føle 

mestring og at de får bidra.  

 

 

Har dere fått utbytte av å 

være på et Fontenehus? 

Ja vi har fått større forståelse 

innen psykisk helse og vi har 

fått gode og positive erfaringer 

med mennesker med psykiske 

helseutfordringer.  

 

Hva har dere lyst å jobbe 

med når dere er ferdig utdan-

net? 

Fjoralba; rehabilitering eller 

psykisk helse. 

Lisa; rehabilitering eller opptre-

ning. 
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Dagens Smil 

«Lisa, hva ville du gjøre 

hvis du kunne trylle?», 

spurte læreren. «Jeg ville 

forvandlet deg til en un-

dulat, så ville jeg ha  

åpnet vinduet.» 

Tekst: Arlene 

Lille Mari satt og snakket med mormor i telefonen. 

Plutselig mistet hun telefonrøret i gulvet. Hun tok 

telefonrøret forsiktig opp og spurte: «Slo du deg, 

mormor?» 

 

«Mamma går på matkurs og lillebroren 

min på gitarkurs.» «Hva går du på 

da?» «Jeg går konkurs.» 

Mamma: «Hvorfor la du avisen i 

kjøleskapet?» Ole: «For pap-

pa ville ha ferske nyheter.» 

«Mamma, jeg fant en falsk hundrelapp i 

dag, så den kastet jeg.» «Hvordan vet 

du at den var falsk?» «Det var tre 

nuller på den i stedet for to.» 
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Skikk—og bruk-kurs 
Tekst: Marita Foto: Linn Camilla 

Onsdag 4. mars hadde vi invi-

tert Reidar Helliesen til å holde 

et skikk—og bruk-kurs for oss. 

Vi benyttet også anledningen 

til å holde offisiell åpning av 

trappen på siden av huset, og 

rekkverket på trappen til ho-

vedinngangen. Snorklippingen 

ble utført av Arlene og vår 

gjest Reidar.  

På kurset lærte vi blant annet 

om bordskikk, bekledning i 

ulike sammenhenger, hilsning 

og hygiene. 

Det var ikke bare kurs og åp-

ning av trapp denne dagen, 

men også feiring av at vi er fer-

dige med selvevalueringen i 

sertifiseringsprosessen. Vi spis-

te en deilig treretters middag 

tilberedt av vår egen kjøkkeng-

jeng.  Underholdningen mel-

lom middagen og desserten var 

det Kristine og sangpedagogen 

som stod for.  



7 

Knyting av slipsknuter. 

Snorklipping: Åpning av rekkverk, hoved-

inngang. 
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Fire på huset 
Tekst: Arlene Foto: Lisa 

Hva spiser du i påsken? 

Fjoralba: Egg og 

marsipan 
Christian: Snop, 

f.eks. marsipan, og 

koldtbord med lam. 

Nina: Glad i lam-

melår og mange 

påskeegg med mar-

sipan i 

Lisa: Mye lam; 

lammelår, pinne-

kjøtt og fenalår. I 

tillegg en haug 

med marsipan! 

Hva er påske? 
Tekst: Veronica 

For mange kristne er påsken 

religiøst sett viktigere enn Jul. 

Påsken er en høytid til minne 

om Jesu Kristi siste nattverd, 

lidelse, død og oppstandelse. 

Påskedagen ble bestemt på Kir-

kemøtet i Nikea i 325 at den 

skulle være første søndag etter 

første fullmåne etter 21. mars, 

som det fortsatt er i dag i den 

Norske kirke. Påsken starter 

først med palmesøndag som er 

til minne om Jesu inntog i Jeru-

salem, da folket hyllet ham 

med palmegrener. Så kommer 

den stille uke. I den stille uke 

feirer man skjærtorsdag og 

langfredag som er til minne for 

Kristi lidelse. Skjærtorsdag be-

tyr « rense » som refererer til at 

Jesus vasket disiplenes føtter 

og til minne at Jesus innstiftet 

nattverden. Langfredagen er til 

minne om Jesus kortfestelse. 

Påskeaften er den dagen hvor 

kirken står samlet i sorg ved 

Kristi grav og holdt seg inne 

for de var redde for å bli arres-

tert. Påskedagen forklarer hele 

kristentroen, da feiret di Kristi 

oppstandelse. Den som tvilte 

aller mest var en av disiplene, 

Thomas. Men han fikk møde 

Jesus lys levende. Ingen spø-

kelse eller ånd. Og de første 

som fikk mø-

te han var 

kvinnene.  
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Vil du gi din støtte til FONTENEHUSET  

STAVANGER? 

 

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som 

skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan 

du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi 

oppfordrer deg til å støtte oss i FONTENEHUSET STAVANGER. 

 

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. 

 

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå di-

rekte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller 

vinnersjanse reduseres. 

 

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax,  

Extra og Belago. 

 

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å 

oppfylle små og store drømmer for din gras-

rotmottaker. 

 

 

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende må-

ter: 

• Hos kommisjonæren 

• Mobilspill 

• Norsk Tipping sine nettsider 

• SMS, send Grasrotandelen 971338709 til 

2020 
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Det var besøk fra NAV som 

informerte om den nye syste-

met som vil gå over i fra å være 

uførepensjon til å være uføre-

trygd. Det vil da være lettere å 

kombinere jobb og uføretrygd. 

Det flotte er blant annet at selv 

om arbeidsinntekt (lønn) og 

uføretrygd varierer vil ikke ufø-

regraden påvirkes. Så det er jo 

et ganske fleksibelt system. Det 

kan jo være en motivasjonsfak-

tor for å få flere folk ut i arbeid.  

Arbeid vil som sådan være en 

medisin for mange. Det vil nå 

også kreve et bra samarbeid 

med arbeidstaker, arbeidsgiver 

og NAV systemet. Dessuten er 

innsats og forståelse viktig fra 

alle parter. Det var et veldig 

flott foredrag og hun som var 

NAV representant var veldig 

flink til å forklare.  

Besøk fra NAV – Ang ny uføreordning 
Tekst: Sudhir 

Overgangsarbeid på InBusiness 
Tekst: Mariell 

F.o.m. 1. april blir stillingen på 

InBusiness ledig. Sølvi har 

gjort en formidabel jobb der nå 

i ett år og tiden er inne for at en 

annen kan overta. Et medlem 

av Fontenehuset kan da få en 

kontrakt fra 6-9 måneder, som 

er standard for en Overgangsar-

beidsplass. Fontenehuset vil gi 

en tett oppfølging. Vi jobber for 

at den som ønsker å prøve seg i 

en Overgangsarbeidsplass, skal 

kunne oppleve en mestring i å 

være i jobb. Dette for å gjøre 

det enklere å komme ut i ordi-

nært arbeid eller studie, for den 

som ønsker det.  

Stillingen består i å lage en en-

kel lunsj for de ca. 8 trivelige 

ansatte på InBusiness. For den 

som skulle være interessert i 

stillingen eller ønsker å vite litt 

mer, er velkommen til å ta kon-

takt med Fontenehuset. Man vil 

også kunne få bli med på et 

uforpliktende besøk til InBusi-

ness. 

Julaften 2014 
Tekst: Christian 

Da ble det jul nok en gang. Vi 

samlet oss på huset for å kick-

starte juleuka. Maten, og stem-

ningen, var som vanlig upåkla-

gelig. Vi fikk nydelig ribbe 

med perfekt svor, og selvfølge-

lig riskrem til dessert. Det ble 

også tid til noe underholdning 

med musikkinnslag og sosiali-

sering. I det hele tatt tror jeg at 

alle gikk fra huset denne jula 

med godt humør, og klar for 

mer  
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Intervju av Kristine om OA 

Tekst: Studentene  Foto; Karianne 

Kristine er på overgangsar-

beidet OA. Vi studenter; Li-

sa og Fjoralba, har interv-

juet henne om den jobben 

hun gjør og hva den betyr 

for henne. 

 

Hva er OA for deg? 

OA er en mulighet for å kom-

me ut i ordinært arbeid; fra å 

være uføretrygdet til å bli føre. 

Det er en ny start. 

 

Hva er arbeidsoppgavene 

dine? 

Jeg handler mat på den lokale 

matbutikken, som kjøttpålegg, 

fiskepålegg, grønnsaker, tre 

brød, jus og melk. Deretter er 

det bort til I.V.A.R. for å gjøre 

klar til lunsj. Jeg kutter grønn-

saker, legger frem pålegg,  

koker egg og dekker på bord. 

Når de er ferdige med å spise, 

rydder jeg av alt som ble satt 

frem og vasker bordene. Jeg 

lager også handlelister der jeg 

skriver hva jeg treng å handle 

til neste dag. Det er veldig 

enkle og greie arbeidsoppga-

ver. 

 

Trives du? 

Trives kjempe godt! Det er 

godt arbeidsmiljø og opplever 

at folk er veldig hyggelige og 

høflige. Hver gang når de 

kommer opp til lunsj sier alle 

«Hei», «god dag» og spør om 

hvordan det står til. Når de er 

ferdige å spise takker alle for 

maten.  

 

Har det hjulpet deg å ha 

OA? 

Absolutt! Veldig positive erfa-

ringer jobbmessig. På grunn av 

OA fikk jeg tre andre jobber. 

Hadde ikke fått disse jobbene 

om det ikke hadde vært for jeg 

hadde fått OA jobben.  

 

Hvor lenge har du hatt OA? 

4 måneder. 

 

Hvordan syns du oppfølging-

en av Fontenehuset er? 

Fantastisk og veldig bra. De 

stepper inn for meg om jeg 

skulle trenge det om jeg f.eks. 

blir syk.  

 

Har du en siste kommentar? 

OA har styrket min psykiske 

helse og fikk meg til å komme 

ut i arbeid igjen.  
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Du trenger: Gult garn, papp, en passer (eller noe rundt du kan bruke som mal), hvit, grønn og 

orange filt eller papp, evt ispinner til ski. Fremgangsmåte: 

6. Resultatet 

skal se om-

trent slik ut 

4 .Klipp 

så ut 

sirklene. 

7. Klipp opp 

trådene mellom 

de to ringene 

8. Knyt en 

tråd mel-

lom de to 

pappsirkle-

ne 

2. Tegn 

to mind-

re sirkler 

på et an-

net ark 

1. Tegn 

to like 

store 

sirkler 

på papp-

arket 

3. Lag like 

store hull i 

midten av 

både de 

store og de 

små sirk-

lene 

5. Legg de to 

like ringene 

oppå hverandre. 

Surr så garnet 

rundt pappring-

ene til det in-

nerste hullet er 

fullt. 

Påskekylling 
Tekst og foto: Marita 
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10. Dersom 

utfallet blir 

litt ujevnt gir 

du den bare 

en liten stuss 

:p 

9. Fjern pappringene 

11. Lim 

eller sy 

duskene 

sammen 

13. Lim evt 

på to ispin-

ner under 

kroppen, og 

vips så har 

kyllingen 

ski! 

12. Klipp ut 

filt/papp til 

øyne og nebb 

og lim/sy 

fast 
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Laget av: Fjoralba og Lisa 

Kryssord 
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Vannrett 

2. Søkemotor 

3. Vårtegn, blomst/ugress 

5. Stort asiatisk land 

7. Ut i det fri blant tre og gress 

9. 17 Mai 

12. Klesplagg på overkroppen 

14. Ergoterapi er et... 

15. UIS er et... 

17. Obs,mega,prix,bygg 

19. Salt og... 

20. Treningsenter/kjede 

22. Svensk kjede 

23. En type bukse, engelsk ord 

25. Dagbladet er ei... 

27. Norsk tradisjon laget av mandler, me-

lis og eggehvite 

28. Stort kjøpesenter i Sandnes 

29. Tv Program på gård 

 

 

 

 

Loddrett 

1. Ringer og sender melding med 

4. Type Sony mobiltelefon 

6. Fører objekt opp og ned 

8. Dype,smale og lange med vann i 

9. Fin,pen, annet ord for 

10. Låser opp dører 

11. 52 i året 

12. Norges lengste elv 

13. Brikker som vi setter sammen 

16. Blomst som lever lenge, innendørs-

blomst i Norge 

18. Leverer brev 

21. Niks,Nada, norsk ord for 

24. Trygdekontor 

26. Maten går gjennom et.. 
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Reisebrev fra Syden 6.12.14-31.1.15 
Tekst: Arlene 

Hallo folkens, her er jeg igjen! 

Her kommer nok et reisebrev 

fra Puerto Rico. Denne gangen 

skulle vi prøve å være 7 uker, 

ellers mot 3-4 uker. Reisen 

startet 6. desember 2014, og vi 

hadde fått en privat leilighet å 

leie på Jamaica til 9. januar. Vi 

visste hva vi gikk til, for etter 

9.1.2015 måtte vi finne en an-

nen plass å bo. De første 3-4 

ukene var været ikke så bra. 

Den kraftige blåsten, og den ble 

bare verre og verre; og snakket 

om at det skulle bli kaldere, og 

sandstorm, hadde vi i flere da-

ger. Så da måtte vi få på oss 

varmere klær. Synd at vi ikke 

hadde varmedressene våre med. 

For min del gikk det utover øy-

nene, de ble veldig vonde. Så 

da var det å oppsøke lege, og 

gode øyendråper fikk jeg. Etter 

noen dager måtte jeg komme til 

kontroll. Vel, vel, været forbed-

ret seg, og da ble det mye so-

ling. 

Så flytting til Aqua Sol. Fra 9. 

til 20. januar skulle vi bo der. 

Etter 11 dager byttet vi leilighet 

fra Aqua Sol til Inaqua. Og der 

var vi til 31. januar da vi skulle 

reise hjem. 

Endelig kom avreisedagen, og 

gjett om jeg gledet meg. Flyet 

skulle ikke ta av sted før 17:50. 

Ventetiden var lang. I Las Pal-

mas begynte det å blåse, og 

regnet kom. Gledet meg til å 

komme på Fontenehuset på 

mandag. Savnet etter mine go-

de medmennesker der var 

enormt stort. Takker for denne 

gang. En kjekk tur var det uan-

sett. 

Hilsen fra oss to, 

Arlene og Vidar 

Utsikt fra Inagua 

Fra flyplassen i Las Palmas 

Nyttårsaften 2014 
Tekst: Marita 

Fra 10:00-14:00 den 

31.desember var vi 16 stykker 

som feiret nyttår sammen på 

Fontenehuset. Tradisjon tro 

stod kalkun på menyen og Ka-

rianne hadde laget Panna Cot-

ta til dessert. Vi koste oss vel-

dig og håper enda flere vil ta 

del i nyttårsfeiringen sammen 

med oss neste år! 
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Frivillig arbeid på touMAZEing 

Noen av våre medlemmer skal 

jobbe frivillig på touMAZEing 

i år. Dersom du også er interes-

sert i å melde deg som frivillig, 

eller bare vil ha litt informasjon 

om hva det innebærer kan du ta 

kontakt med Kristine og/eller 

Bjørghild. Det henger ellers 

informasjon på infotavlen i 

gangen på Fontenehuset. 

Tekst: Marita 

Kortprosjekt 
Tekst og foto: Marita 

Den ene veggen på kontor-

enheten har i lengere tid 

hatt gjennomstrøm av uli-

ke bilder som har blitt tatt 

opp og ned, og det ble der-

for sett et behov for et mer 

varig ”kunstprosjekt”. Et-

ter inspirasjon fra et Fonte-

nehus i Amsterdam be-

stemte vi oss derfor for å 

starte et kortprosjekt. Vi 

printet ut og hang opp et 

verdenskart, og begynte å 

sende hjemmelagde post-

kort til Fontenehus rundt i 

verden. Etter hvert som vi 

fikk svar begynte vi å 

henge kortene opp rundt 

kartet med en tråd over til 

landet og byen det ble 

sendt fra. Vi har til nå mot-

tatt 17 forskjellige kort og 

venter spent på flere!  
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Ny på Fontenehuset 

Tekst: Rannveig 

Jeg har slitt psykisk fra begyn-

nelsen av 20-åra. Jeg har klart 

meg forholdsvis greit, med 

jobb som pleieassistent ved 

Sjukeheim, og senere fire år 

med universitetsutdannelse, 

gikk ut med Bachelor i syke-

pleie. 

Så skulle vel veien min være 

lagt på min vei ut i livet. Det 

endte ikke så godt, tross min 

utdannelse. Ved å være ute av 

arbeidslivet i 4 år, ble jeg ufø-

retrygdet. Uføretrygdet selv 

med mine ressurser! Livet kan 

ingen forutsi, det er ikke alltid 

å gå den røde løper på vår vei. 

Livet gir oss også baksmeller, 

og disse må takles, på ulike 

måter, gjennom oss, og med 

våre ressurser. 

Jeg er uføretrygdet gjennom ett 

år, og stod ved et veiskille i 

mitt liv. Jeg måtte få hverdagen 

meningsfull igjen. 

Jeg har forsøkt, forskjellige 

tiltak, for å få best mulig hver-

dag. Det har sviktet. 

Til slutt hadde jeg time hos 

min psykolog som la fram til-

budet om Fontenehuset.Jeg lot 

det ligge med det første, tenkte 

det var et av disse fånyttige 

tilbudene om igjen. 

Jeg ventet til over nyttår før jeg 

kontaktet Fontenehuset. Jeg var 

lei av mine ensomme, stille 

dager og tenkte det kunne være 

noe å gi et forsøk. 

Mitt første møte, jeg må tilstå, 

jeg hadde ikke så positive tan-

ker, men tankegangen min end-

ret seg ved første møte. Mitt 

aller første inntrykk var å være 

så delaktig med i arbeidet. Ing-

en over, bare folk ved siden av 

deg som vil deg det beste. Av 

tiltak jeg har prøvd, var dette 

det mest positive jeg har opp-

levd. 

Det å få være delaktig i arbei-

det, og møte folk som var like-

sinnede var enormt godt. Her 

arbeider vi for oss alle. Noe 

andre kan misunne oss. 

Fontenehuset er en internasjo-

nal bevegelse, med åtte Fonte-

nehus i Norge. De arbeider for 

at psykisk syke skal få en me-

ningsfull tilværelse, og kanskje 

komme ut i jobb igjen. Det at 

dagene kan ta fra deg en me-

ningsfull hverdag, gir Fontene-

huset dette tilbake i stort monn. 

Og her er det ikke strikking, 

sying og slike aktiviteter. Her 

kan du velge enheter du vil 

jobbe med, og du jobber det du 

orker og hvilke dager du orker. 

Det beste for meg var å opple-

ve en meningsfull hverdag, et 

sosialt samfunn med mennes-

ker med ulike erfaringer, og 

gode mennesker. 

Det ble som å være røsket ut av 

meningsløsheten for meg, og et 

håp om en postiv framtid. Og 

så godt vi betyr noe for være 

medmennesker, og også for 

meg selv. 

Jeg ble møtt med åpent favn, 

og vil møte dere alle som søker 

en hverdag med mening med 

åpen favn. Sammen er vi ster-

ke! 

Rannveig Furuhaug 

 

Dette nummeret av Fontenenytt 

De som har jobbet fram dette 

nummeret av Fontenenytt er: 

Karianne, Nina, Alf Hugo, Sud-

hir, Christian, Mariell, Rann-

veig, Fjoralba, Lisa, Kristine, 

Arlene, Veronica, Linn Camilla 

og Marita.  

Forsidebilde: Alf Hugo 

Toppbilde: Marita 
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NB! 

Husk 1. søndag etter 2. pås-

kedag, som er den 12. april, 

å skifte over fra vinterdekk 

med pigger til sommer-

dekk. Men husk å se an fø-

reforholdene også!  

Informasjon: 

Åpningstider påsken 2015 

Tekst: Marita 

Fontenehuset vil holde følgende åpningstider i påsken i 

år:  

 

Onsdag 1/4: 08:30-12:00 

Torsdag  2/4 (skjærtorsdag): Stengt 

Fredag 3/4 (langfredag): Stengt 

Lørdag 4/4 (påskeaften): 11:00-14:00 

Søndag 5/4 (1.påskedag): Stengt 

Mandag 6/4 (2.påskedag): Stengt 

Vanlige åpningstider fra og med tirsdag 7/4. 

 

Vi vil minne om at det kreves påmelding til påskeaften 

grunnet beregning av mat.  

Vi har fått oss forslagsboks 
Tekst og foto: Marita 

Hjemmelaget ja, men likefult en for-

slagsboks! Den henger på oppslags-

tavlen i gangen og er klar til å motta 

forslag fra deg :)  

Reklame for Fontenehuset: 

Gjennom Stavangerportalen er 

vi  å finne på  følgende rekla-

meskjermer i byen i tiden 

fremover: Byterminalen, 

Romsegården, Rosenkildehu-

set, Vågen Myhre, Fiskekum-

men og Oljemuseet.  
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Vi trenger deg som støttespiller 

 Fontenehuset i Stavanger har 

omtrent 260 medlemmer og 4 ansatte, 

og er en stiftelse som drives mennes-

ker med nedsatte psykososiale funk-

sjonsemner og avhenger av støtte både 

fra offentlige etater, bedrifter og pri-

vatpersoner. For å gi et best mulig 

tilbud til våre medlemmer, utvide akti-

vitetene og kurstilbudet på huset trengs 

økonomiske midler. Det er da vi treng-

er din støtte. Ta en tur innom og ring 

oss gjerne og avtal om å få en omvis-

ning, lær mer om Fontenehuset model-

len og hva vi driver med på Fontene-

huset i Stavanger (tlf. 51 53 53 93). Bli 

støttemedlem i dag, og hver med på å 

gjøre en forskjell i hverdagen for oss 

på Fontenehuset i Stavanger.  

 Individuelt medlemskap 250 

kr, bedrifts-/foreningsmedlemskap 

1 500 kr, eller gi et valgfritt beløp. 

Som støttemedlem mottar du med-

lemsbladet – Fontenenytt 4 ganger i 

året. Bedrifter/foreninger som har utvi-

det støttemedlemskap mottar 3 ek-

semplarer hver gang. Merk innbeta-

lingen din med navn og adresse. Husk 

at beløp over 500 kr og inntil 12 000 er 

fradragsberettiget, om du oppgir orga-

nisjons-/personnummer. 

 Tilskudd/gave? Vi er alltid 

glade og takknemlige for tilskudd fra 

våre givere, og minner om at vi også 

trenger økonomiske støtte til driftsut-

gifter som husleie, telefon, strøm og 

personalutgifter.  

 For den som ønsker det kan 

gi grasrotandelen til oss fra Norsk Tip-

ping? Dersom du velger å støtte oss vil 

Norsk Tipping gi 5 % av innsatsen til 

Fontenehuset i Stavanger. Du kan re-

gistrere deg via internett eller SMS. 

Send SMS til 2020 (gratis) med mel-

dingen: Grasrotandelen 971338709. Ta 

eventuelt strekkoden til over til kom-

misjonæren når du spiller, eller oppgi 

organisasjonsnummeret vårt, 

971338709. 

Fontenehusets kontonummer: 

9685.05.50481 

Vi takker våre støttespillere      

Stavanger Vest 

Støttemedlemmer 

 Fontenehusets kontonr:   9685.05.50481 


