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Leder 
Tekst: Nina Galta     

JOBB GJENNOM  

FONTENEHUSET 

 

 Fontenehuset Stavanger 

har fått en ny OA 

(overgangsarbeid) plass med 

oppstart i skrivende stund. Vi 

skal ha kantine ansvar på Fol-

kets Hus Stavanger 2 dager i 

uken. Medlemmer som ikke er i 

jobb pr i dag, men har lyst, får 

her anledning til å jobbe og tje-

ne litt penger. Dette kan inspi-

rere til å være delvis i stedet for 

helvis uføre, eller på sikt kom-

mer helt ut i arbeid. Mange som 

er uføre eller har mistet håpet 

på å komme ut i jobb igjen, får 

gjennom OA en ny mulighet og 

kan se en framtid som arbeids-

aktiv igjen. 

 

 Hver og en kjenner nok 

en eller annen som har blitt 

rammet av «oljekrisa» og ar-

beidsledigheten på en eller an-

nen måte, eller selv blitt ram-

met. Plutselig står en uten jobb 

og i en situasjon en aldri hadde 

sett for seg å havne i. 

 

 NAV har satt inn tiltak 

for å få ned arbeidsledigheten 

og er på offensiven. Noen er 

villige til å flytte for å få seg 

jobb, mens for andre er ikke 

dette et alternativ. En blir ar-

beidsledig og noen «NAVer» 

kanskje for første gang. Noen 

av de «nye» som står i arbeids-

kø trenger også personlige til-

tak for seg selv for å holde både 

motet, inspirasjon og motiva-

sjonen oppe for at dagen skal 

bli noenlunde normal som den 

kan etter forholdene. Det er ik-

ke like lett for alle å få sitt eget 

hjul til å gå rundt og sysselsette 

seg selv i en slik situasjon. 

 

 Mange av våre medlem-

mer kjenner eller har kjent på 

dette. Enten at de ble arbeidsle-

dige og har problemer med å 

komme i gang igjen, eller at de 

av en eller annen grunn har 

havnet i uføre fra studie-og el-

ler arbeid for mindre eller 

lengre periode. 

 

 Det er der vi som Fonte-

nehus kommer inn. Vi hjelper 

på en annerledes måte enn 

NAV når vi skal hjelpe med-

lemmer ut i jobb og gi jobbstøt-

te. Mange hos oss har fått 

«diagnosen» arbeidsufør. Gjen-

nom den arbeidsorienterte da-

gen hvor vi jobber side om 

side, finner medlemmene det 

verdifullt med et innhold og 

tilbud gjennom arbeid på huset 

å komme til. Oss medarbeidere 

skal inspirere til arbeid på huset 

i et lystbetont og trygt miljø.  

 

 Vi har tidligere hatt OA 

gjennom IVAR og InBusiness 

som vi er veldig takknemlige 

for. Flere medlemmer jobbet 

her. Mange forholder seg til at 

de blir uføre og at slik blir det. 

Men gjennom OA og jobbstøtte 

kan vi på fontenehus bidra til at 

folk som er uføre får en sjangs, 

de ser at livet trenger ikke være 

helt i uføre og kan se seg selv i 

arbeid i framtiden og vil kom-

me seg ut på arbeidsmarkedet. 

Mange kan arbeide litt om en 

ikke kan gjøre alt, og det hand-

ler om å kunne se dette og ink-

ludere folk i arbeidslivet som 

også er samfunnsøkonomisk på 

så mange områder. 

 

 Takk til Folkets Hus, vi 

gleder oss til å begynne og til 

samarbeidet vi skal ha! Så job-

ber vi videre med å få på plass-

få en til OA.   
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 Den 26. Januar kom va-

raordføreren Tysdal Moe og 

hennes sekretær Tone Therese 

Paulsen på besøk til Fontenehu-

set. De ble godt tatt imot av 

medlemmene som var svært 

glad for å ha de her.  

 Deretter fikk de en om-

visning på huset der de fikk se 

hva som foregikk her.  Hun var 

imponert over hvor flott det var 

blitt her siden sist hun var her, 

det hadde både blitt lyst og fint. 

Hun var også glad for å se hvor 

mange medlemmer som var på 

huset for å møte henne.  

 Etter omvisningen tok 

hun seg tid til å snakke med 

medlemmene. Husets band 

«Lasse og De Nervøse», spilte 

en sang og to til stor applaus. 

Deretter ble vi alle servert lunsj, 

som bestod av fantastiske sma-

ker med somalisk kylling, for-

beredt av husets Ihlaan. Alle 

var enige om at dette var et 

måltid vert en ordfører. 

 Etter at maten var spist 

opp og alle var gode og mette, 

hadde noen av medlemmene 

forberedt et innlegg, og noen 

spørsmål ble stilt og svar fikk 

de tilbake. Hun tok seg god tid 

til besøket, men før de tok av-

skjed ble det tatt et gruppebilde, 

med flere av medlemmene.  

 Som takk for besøket 

fikk hun med seg Fontenebo-

ken, som hadde en hilsen fra 

oss på huset. Hun takket for seg 

og sa at det var hyggelig og 

komme, og vi ønsker henne vel-

kommen tilbake. 

 

Besøk av Varaordfører 
Tekst; Arlene & Fredrik  Bilde; Nina 
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 Syv somre reiste 

«sol» (mamma), Kjell, og meg 

til Rep. Irland. Vanligvis tok vi 

fly fra Sola til Cork. (Vi pleide 

å være i Irland i 10 dager, hver 

mai mnd.)  

I Cork leide vi bil, og dro syd-

over.  Apropos Cork, så er det 

den mest nasjonalistiske byen i 

Irland (Engelske menn har pro-

blemer med å komme inn på 

puber o.l. Når pubene stengte så 

reiste folk seg og sang: «A na-

tion once again». For uten å 

være nasjonalistiske, så hadde 

de en dialekt som var helt ufor-

ståelig. Vi tre som var 

«venstrevridde» kom oss forte-

re enn faen der ifra. Så gikk 

turen til: Kinsale, Baltimore, 

Skibbereen, Dingle, Sherkin 

Island, Limerick osv. Sherkin 

Island var yndlingsstedet vårt –

Sherkin Island er en øy 10 min 

med båt fra Baltimore. Språket 

til Irene, er gælisk som kun den 

eldre generasjonen snakker, 

men nå lærer barna gærdisk på 

skolen. Irland var et svært ka-

tolsk land da vi var der, så gra-

vide jenter måtte reise til Stor-

britannia for å ta abort. Skils-

misse var ulovlig. Nå har det 

heldigvis vært avholdt folkeav-

stemning, så Irer får ta abort og 

skilsmisse. Prevensjon er for-

budt så en fattig familie i for 

eks. Limerick hadde 10 unger. 

Katolikker måtte leve i sølibat, 

og pedofili var vanlig m/

katolske prester.  

 Jeg feiret 50-årsdagen 

min i Dublin (grunnlagt av Vi-

kinger). Foruten oss tre, så var 

en kamerat, som het Helge, og 

sønnen til Kjell med (Lars). 

Min bror som er usedvanlig 

umusikalsk ville synge en sang 

for meg og Helge. Det var så 

falskt. Vi lo sånn at vi holdt på 

å dette av barkrakkene.  

17.Mars er Irlands nasjonaldag. 

St. Patrick day, som blir feiret 

av Irer i hele verden. Fra Lime-

rick, så stammer «Limericken» 

fra. Det er tusenvis av Lime-

ricks. Her bare noen eksempler: 

«There was a young Jewish 

named Hannah. Who ducked of 

her lovers banana. She wrote 

that the cream that shot out in a 

stream tasted better than Bibbli-

can manna.” 

“There was a young lady 

named Jtix. Who was found of 

sucking big pricks. One fellow 

she took. Was a doctor named 

Snook. No he’s in a hell of a fix

-“  

“A roman of old named Hora-

tio. He kept accurate track. Of 

the boys he’d attack, and called 

it his cock-sucking ratio.  

 Det er mye en kunne 

skrevet om Irland, men vil av-

slutte med Irlands nasjonal ord. 

språk: «En fremmed, er en venn 

du aldri har møtt før». 

Reisebrev –Irland 
Tekst; Lasse 

« For uten å være 

nasjonalistike, så 

hadde de en dialekt 

som var helt 

uforståelig » 
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Geocacher In Wonderland -GC6Z2B6  
Tekst; Karianne (Maalea)  Bilde; Simon 

 Jeg er selv geocacher 

(mer informasjon om geoca-

ching i faktaboks), og jeg har 

flere utlegg. Når jeg legger ut 

ny beholdere vil jeg heller legge 

litt mere innsats i geocachen, 

isteden for eie en hel haug. 

Kvalitet foran kvantitet.  Denne 

beholderen har jeg jobbet med i 

nærmere et år, og den tåler ikke 

all verden, så jeg ville plassere 

den en plass der beholderen 

kunne stå litt skjermet (jeg vil 

ikke fortelle noe mer om selve 

beholdere for jeg vil ikke røpe 

for mye for andre geocachere 

som kunne tenke seg å logge 

denne). Jeg fikk lov til å 

plassere denne i hagen til 

Fontenehuset =) Noe av det jeg 

synes jeg mest spennende med 

et nytt utlegg er å se hvem som 

logger den først og hvor lang 

tid det tar før den blir funnet. 

Og dette var ny rekord!! Denne 

ble funnet etter bare 6 minutter 

etter publisering på nett! Og fra 

tid til annen ser vi noen som 

leter i hagen =) 

 

 Når en geocacher logger 

et funn skriver de i en fysiske 

loggen som ligger i beholderen, 

og de logger den på beholderen 

sin egen side hos 

geocaching.com. Der tar man 

ofte å skriver litt om funnet, og 

vi fikk en veldig rørende logg 

som vi på Fontenehuset 

Stavanger har satt veldig stor 

pris på; 

 «Jeg har slitt ganske 

lenge med Sosial angst, men 

hvorfor jeg fikk det er en annen 

historie og en annen tid. Men i 

løpet av det siste året så har jeg 

utfordret meg selv til å gjøre 

ting som gjør at jeg har måtte 

by på meg selv. Så jeg er blitt 

bedre og sliter ikke like mye 

med det lenger, men av og til så 

må jeg ha noen til å presse meg 

videre for at jeg skal klare det. 

 Som i dag da jeg skulle 

ta denne. Jeg fant jo cachen 

med engang men så var det å 

klare å utfordre seg selv, jeg 

stod der lenge og var på tur til 

å gå da en av de som var på 

Fontene huset kom ut og sa at 

det var bare å gå bort til 

cachen. Hadde ikke han 

kommet ut så hadde jeg gått 

uten å få signert cachen. Men 

bare det at han kom ut og tok 

seg tid så klarte jeg å utfordre 

Geocaching er et utendørs 

skattejaktspill som foregår i den 

virkelige verden, og hvor man 

bruker enheter med GPS. Spillerne 

navigerer til et bestemt sett med 

GPS-koordinater og prøver så å 

finne geocachen (beholderen) som 

er gjemt på den posisjonen. (hentet 

fra geocaching.com) 

« det å treffe noen av 

de som er på 

Fontenehuset gjorde 

dagen min så mye 

bedre » 

http://geocaching.com/
http://geocaching.com/
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meg selv til å få denne cachen 

signert. 

 Og da jeg hadde signert 

og var på tur til å gå så kom en 

av damene her kjørende. Hun 

tok seg også tid til å prate litt 

og spurte meg om jeg hadde 

funnet cachen. Noe jeg jo 

hadde gjort. 

 Så de fleste mennesker 

vil en eller annen gang møte 

motgang i livet. Noen vil klare 

å komme seg videre men ikke 

alle, men jeg har mine gode og 

jeg har mine dårlige dager. 

Men bare det å treffe noen av 

de som er på Fontene huset 

gjorde dagen min så mye 

bedre. Så denne fortjener en 

virkelig en FP av meg. Og vær 

ikke redd for å bli sett da det 

bare er hyggelige personer som 

er der som gjerne hjelper deg 

med å finne cachen» 

 -tvorri 

  

 Denne loggen synes jeg 

er veldig i «Fontenehusets 

ånd», den viser hvor lite som 

skal til for å endre dagen til 

andre. Det var PC og Nina som 

tvorri møtte på denne dagen, og 

som gjorde dagens hans mye 

bedre =) Det kan være skrem-

mende å gå å møte fremmende 

mennesker på denne måten, 

men dette viser hvor lite som 

skal til for å endre andres dag 

til det bedre. Jeg har selv blitt 

inspirert av loggen til tvorri, og 

kommer til å ta med meg dette 

=) Det håper jeg også du som 

leser dette kommer til å gjøre 

=)  

 

GOD PÅSKE! 

« de fleste 

mennesker vil en 

eller annen gang 

møte motgang i 

livet » 

Vår praksis er nå over…  

 Nå er det vår tid til å si 

takk og farvel. Denne praksi-

sen har vært over all forvent-

ning, og vi har storkost oss fra 

dag 1. Vi har lært så mye og 

blitt tatt så varmt imot.  

 Det varmer våre ergote-

rapeutiske hjerter å se en plass 

så fokusert på medlemmenes 

ressurser og ikke utfordringer.  

Det er med tungt hjerte vi av-

slutter vår praksisperiode på 

Fontenehuset. Skulle ønske 

vi kunne vært her lenger, og 

kommer til å savne dere al-

le!  

 «Me har hatt det lått 

og løye!» Og som Marte så 

fint sier «goe greie begge 

veie!».  

 

Stor klem fra Marte, Helen 

og Thea. 

Hilsen Fra Studentene 
Tekst; Studentene  Bilde; Thea 
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LEGENDARISKE RAGA 

ROCKERS I FOLKEN  

 

Endelig, fredag den 13. ,dukket 

Raga Rockers opp , syv år si-

den sist bandet spilte i Stav-

anger. Raga Rockers rocka lo-

kalet med kjente gode gamle 

låter, det var fullt lokale på 

Folken med folk i alle alders-

grupper.  

« Er det ikke deilig å ha noen å 

hate» og « Gamle damer schi-

zofrene som få» vekker gode 

gamle minner fra ungdommen. 

Herlige tekster. 

Har digget bandet i mange år 

og de holder fremdeles koken 

bra selv om de har holdt på si-

den starten av 80-årene. Håper 

det ikke blir så mange år til de 

kommer tilbake. 

Konsertanmeldelse 
Tekst; Inge  

Onsdag 11.01.17 fikk vi besøk 

av kommunen som hadde med 

seg en maskin ingen på huset 

hadde sett før. Det var en tre-

fellingsmaskin som både kap-

pet treet, kuttet det opp og tok 

vekk roten.   

Vi hadde et gammelt plom-

metre  i sør-vestre hjørne av 

hagen som hadde gått over i 

pensjonist-tilværelse. Treet var 

råte og var begynt å bli farlig 

for omgivelsene. Frukt hadde 

det ikke vært på de siste 10 åre-

ne i hvert fall.  Om treet har ble 

plantet i hagen når huset ble 

bygd ville det feiret 100 år i år. 

Tenk det! 

 

Trefelling 
Tekst; Kjetil Bilde; Kjetil 
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 Det hele starter med at 

vi kl. 08:30 trer inn i det vakre 

Fontenehuset i St. Svithunsgate 

37. Her inne begynner dagen 

rolig, og vi våkner sakte men 

sikkert til før enhetsmøte 09:30.  

Da blir det fordelt arbeidsopp-

gaver blant alle som er tilstede. 

Her blir det gjort oppgaver som 

inngår i den daglige driften av 

huset, som for eks. vanning av 

blomster, lage handleliste, lage 

mat, vaske toalett, betale reg-

ninger, være i resepsjonen og 

arbeide i redaksjonen. Alt dette 

gjøres frem til lunsj, som er 

12:15. Etter lunsj er det enhets-

møte igjen kl. 13:00. Da forde-

les det nye arb.oppgaver tilsva-

rende de før lunsj. Kl. 16:00 

takker alle for seg, og går hjem 

hvert til sitt. Bortsett fra onsda-

ger da det er tilbud om å være 

med på fritidsaktiviteter fra kl. 

16:00 – 19:00. 

 

 

 

 

 

INTERVJU  

 

Hvor lenge har du vært med-

lem her?  

Inge: CA 3 år 

Gard Tore: Ca 3 mnd. var her 

første gangen for 4-5 år siden 

 

Hva liker du å gjøre her på 

huset`? 

Inge: Lage mat og snakke med 

folk 

Gard Tore: å bryte en tilværelse 

som ikke er bra når du er langt 

nede, blir veldig passivt. Det 

gjør godt å komme her, prate 

med andre og få gjort noe med 

dagen.  

 

 

Hva synes du om arbeids-

orientert dag? 

Inge: Det er meningsfullt og 

kjekt å gjøre noe på dagen og 

ikke bare sitte hjemme. 

Gard Tore: bra organisert og 

veldig bra tiltak, ting blir gjort 

på rett måte. Du senker pulsen 

og får mer fokus.  

En Vanlig Dag På Huset 
Tekst; Studentene  Bilde; Nina 

« du senker 

pulsen og får 

mer fokus » 
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 Hver Mandag og Tors-

dag fra 15:00 – 16:00 har vi 

(studentene) treningsøkter for 

de som ønsker dette. Dette fo-

regår nede i treningsrommet i 

kjelleren på Fontenehuset. Vi 

har valgt å kjøre sirkeltrening 

fordi dette stimulerer flere de-

ler av kroppen, og det finnes 

alltids øvelser som passer for 

alle. Vi har forskjellige vans-

kelighetsgrader på de ulike 

øvelsene slik at det er tilpasset 

for alle. Vi varierer øvelsene 

fra gang til gang, og tar gjerne 

imot tips fra medlemmer. 

Fysisk aktivitet bidrar til en 

opplevelse av både mestring, 

tilhørighet, endret kroppssyn, 

sosial støtte og glede – på en 

gang! Forskning viser at beve-

gelse har et stort potensial 

sammenlignet med andre mer 

stillesittende aktiviteter.  

 

 «Vi har troen på at fysisk 

sterk gjør psykisk sterk!» 

Trening Med Marte & Helen 
Tekst; Marte & Helen Bilde; Studentene 
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Mannen stod foran Perlepor-

ten og skulle møte St. Peter. 

Rekker jeg og ta en sigarett, og et 

glass øl før jeg kommer inn i Him-

melriket? Selvfølgelig, svarte St. 

Peter.  

Dagens Smil  
Tekst; Arlene & Petter 

Hørt i vaskeriet: «Dessverre så krym-

pet skjorten din i vasken».  

- Jasså? 

- Ja, her har du knappene tilbake.  

Som hun sa: Hadde det ikke vært for at vår 

TV og vårt kjøleskap står så langt fra 

hverandre ville min mann aldri fått noen 

mosjon.  

Hvor gammel er du da, gutten 

min? Jeg er 4, snart halv 5.  

Livet til meisene har med til 

felles med menneskelivet enn 

mange er klar over. Det finnes 

knapt noen dyrearter det er 

forsket så mye på, i det fri, på 

meiser og blåmeiser.  

Fuglene er svært annerledes 

enn mennesker, men samtidig 

litt like oss. Meisene og andre 

småfugler lever et familieliv 

som kan minne litt om vårt. 

Sjalusi og utroskap er på sam-

me måte som hos oss, først må 

de finne seg en partner. Fugle-

sangen om våren er likevel noe 

for seg selv.  

Vi har nå syv fuglekasser på 

hytta. Å sitte og følge med på 

meisene om de godkjen-

ner fuglekassene er kjekt. 

Så er de fornøyd, så be-

gynner paret å sanke kvi-

ser til å bygge reiret. Gle-

der meg til våren, for vå-

ren er en deilig tid, da na-

turen våkner til liv. Mei-

separet har det travelt når 

ungene har kommet til 

verden. Foreldrene deler 

på å hente mat inn til ung-

ene som piper. Fuglene 

har variert kosthold. Fra 

meiseballer, knekte julenøtter 

(som vi knekker til de), brød, 

kokosnøtt og vilt fugleblanding. 

Har også fuglebadekar til de, og 

den benytter de.  

Min Interesse For Fuglelivet 
Tekst; Arlene 
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4 på Huset 
Tekst; Arlene  Bilde; Marte 

Hva betyr våren for deg?  

Nina: «Går mot lysere tider, og kommer 

ut av vinterdvalen. Går varmere tider i 

møte, farger på trær og blomster som 

spirer. Det blir godt å kjenne mer sol og 

varme på kroppen.  

Lasse: «Gleder meg til snart sommer» 

Kjetil: «At golfsesongen nærmer 

seg. Litt kjekt å begynne ute i hagen 

igjen. Vårens prosjekt er å plante ut 

nye druesorter på Finnøy.  

Marte: «Våren, starten på et nytt år, 

med nye muligheter.  Våren er fin 

den. Da spirer det og gror.  
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 Hallo Gholam! Du har 

drevet Bacchus noen år nå. 

Når startet du opp?  

«25 oktober 2007.» 

 

Har du utvidet i andre byer 

og i tilfelle hvordan klarer du 

holde styr på alt det der? 

 «Hadde i Mandal men det ble 

lagt ned. Ble for mye. 

  

Har skjønt at du er ganske så 

musikk interessert, hvilken 

sjanger liker du best, og er 

musikk et tilbud kunder også 

får oppleve? 

«Jazz, blir spilt jazz over høyt-

talerne og hver/annenhver helg 

har vi livemusikk her på huset.»  

 

Spiller eller synger du selv? 

«Nei, jeg danser» 

 

Er det sant at du har bokset i 

«fluevekt» - den var spesielt 

fra Lasse ;) 

«Ja det stemmer, i 5 år.» 

 

Du er opprinnelig fra Iran. 

Var det kjærligheten som dro 

deg til Norge? 

«Nei, var faktisk politikk og fri-

heten som fikk meg til Norge. 

Lite rom for ytringsfrihet og 

demokrati i Iran» 

 

Vi er stolte av at Lasse har 

hatt kunstutstilling på Bac-

chus. Hva liker du med kunst 

og har du en favoritt? 

«Liker kunst som er veldig dyp, 

som har mening i seg.» 

 

Har du en morsom historie 

på lager? 

«Var engang på julebord. Da 

var det 5 damer ved et rundt 

bord som alle lempa puppene 

på bordet og ville jeg skulle 

bedømme på hvem som hadde 

størst.» 

 

Det er utrolig hyggelig at vi får 

komme til deg og Bacchus når 

vi har ukeslutt. Du har alltid 

gitt oss gode priser, og det be-

tyr mye mer enn du tror, og vi 

setter stor pris på. 

INTERVJU MED GHOLAM FRA BACCHUS  
Tekst; Lasse, Nine, Thea  Bilde; Thea 
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Intervju Med Sangpedagogen 
Tekst; Simon  Bilde; Dorothea 

Intervju med sangpedagogen 

Dorothea Økland 

 

Hvordan opplever du Fonte-

nehuset? 

-Som et åpent og varmt sted, 

med mye humor! 

  

Spiller du med noen utenom 

oss her på huset? 

-Jeg spiller i flere band, bla. et 

om heter Klossmajor.  

  

Har du brukt sangpedagog? 

-Jeg går på jazzlinja ved Uni-

versitetet i Stavanger og har 

sangpedagog der, og har også 

hatt det tidligere. 

  

Synger du i dusjen? Hvis ja, 

hva synger du? 

-Alt for lite!! Forslag mottas 

med takk:) 

  

Er det noen musikksjanger 

du liker best? 

-Jeg er veldig glad i pop jeg! 

Og så liker jeg mye moderne 

norsk improvisasjons musikk.  

  

Og minst? 

-Jeg er dessverre ikke så glad i 

klassisk orgelmusikk.  

Spiller du noen instrumenter? 

-Jeg spiller gitar og piano. 

Hvertfall litt!  

  

Kunne du tenkt deg å være 

med i Idol? 

-Nei.  

 

Har du planer innen musikk 

framover? 

-Jeg skal gi ut litt musikk med 

to av bandene mine i sommer, 

og kanskje spille litt konserter. 

Jeg skal også ha konsert på 

Spor 5 19. april! Alle er hjerte-

lig velkomne! 

Har du tips for de som er ner-

vøse før en opptreden? 

-Det kan være fint å huske på at 

å være litt nervøs faktisk bare 

kan gjøre at man presterer 

bedre. Ellers, drikk vann, pust 

med magen, bøy og tøy litt og 

gled deg! Det blir gøy!! 

  

Hvilke plate ville du hatt med 

deg på en øde øy? 

-Sjokoladeplate.. hehe. 
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Lion var en dramatisk doku-

mentar film. Lion og broren 

Leude i ekstrem fattigdom i 

Calcutta. Moren var ikke i 

stand til å gi dem noe lykke, 

guttene var tvunget til barnear-

beid, for å brø moren, som var 

skilt. Moren visste ikke sine 

arme råd for at guttene skulle få 

en verdig barndom. Så tok hun 

barna med til et adopsjonsbyrå, 

de ventet lenge før de aksepter-

te ett tilbud fra Australia hvor 

de bodde i en herskapsbolig. 

Broren til Lion havnet på kjøret 

og de gled fra hverandre. Lion 

var helt besatt for å treffe sin 

mor i India, han hadde store 

problemer for hun hadde flyttet 

fra sitt opprinnelige sted, han 

reiste til landsbyen han var 

oppvokst i men ingen viste noe. 

Det ble nå ett gedigent pusle-

spill.  Han fikk mange råd om 

hvor hun befinner seg, han fikk 

reist med tog rundt hele India. 

Han fikk endelig napp og fant 

henne i slummen i det østlige 

India. De strigråt da de traff 

hverandre. Lion hadde mye 

penger og bygde nytt hus for 

henne med strøm og rent vann, 

tv fikk hun også. 

 

Kameratslig hilsen Lasse 

Filmanmeldelse ”Lion”  

RADIO  

FONTENE  
 

Er du redd for at du ikke har 

oppdatert til Dab radio ditt og 

Dab radio datt? Fortvil ikke, 

har du Spotify så er det bare å 

følge spillelisten til oss her på 

huset, alle har vært med å be-

stemme hvilken sanger som 

blir lagt til. Du kan linke opp 

via Facebooksiden våres eller 

via denne: 

spoti-

fy:user:letsdosomecrimes:playl

ist:0R2u9YwLwQJiHLVKKIjB

36 

Tekst; Lasse 
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 Karianne og Simon dro 

tidlig en Mandagsmorgen til 

Oslo for å lære mer om jobb-

støtte via Fontenehus, noe som 

er en viktig del av modellen 

som husene bruker. Fontenehu-

sene vil gi folk en mulighet for 

å komme seg tilbake til arbeid, 

eventuelt prøve seg gjennom 

overgangsarbeid med oppføl-

ging etterpå, så en oppfriskning 

i  hvordan vi kan skaffe ar-

beidsplasser, inspirere hverand-

re til arbeid og skape nettverk 

er noe som er greit å få med 

seg.  

 

 Dagen startet med en 

presentasjon fra Fontenehuset 

Hønefoss om erfaringer de har 

hatt og om hvordan de skaffer 

overgangsarbeid og hvordan de 

når ut til næringslivet. Her var 

det mye bra å ta med seg vide-

re. 

 

 Etter lunsj, en fantastisk 

chili con carne laget av Fonte-

nehuset Oslo Øst, så hadde 

Svein Knudsen (frivillig i Fon-

tenehus Norge) en kjapp men 

utrolig nyttig kurs om hvordan 

mann skaper gode kontakt og 

gode relasjoner med eventuelle 

arbeidsgivere. Gode tips fikk 

vi! Etter dette ble vi delt i grup-

per for å dele erfaringer og for å 

lage en slags rollespill der vi 

skulle ‘selge’ oss inn på kort tid 

hos en arbeidsgiver, en såkalt 

‘heismøte’. Rollespillene ble 

gjort foran de andre deltakere- 

utrolig gøy og lærerikt. 

 

 Dette var nok en fag-

samling vi hadde nytte av, det 

er bra at Fontenehuset holde 

slike kurs og inspirasjonsmøter, 

vi kan alltid forbedre oss. 

Fagsamling om jobbstøtte hos  

Fontehuset Oslo Øst. 
Tekst; Simon  Bilde; Karianne,  Torill  
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 Fredag 17 mars hadde 

Fontehuset ‘humor og galskap’ 

seminar hos Innovation Dock i 

Stavanger. Seminaret var delt 

opp i tre deler - latter, rollespill 

og motivasjon.  

 

 Daniela Abecasis Erik-

sen hadde første delen som var 

‘latter yoga’, en fantastisk mor-

som opplevelse der alle måtte 

ta på seg noen artige effekter og 

utføre diverse utøvelser med 

latter som hovedingrediens. Og 

latter ble det, folk fikk trimmet 

magemusklene skikkelig. 

 

 Jan Rune Holdhus had-

de neste del som gikk ut på rol-

lespill som ‘Keiserens Hoff’ og 

et slagas teatersport der noen 

var intervjuobjekt og måtte 

gjette seg fram til hvilken jobb 

de hadde via spørsmål som de 

ble stilt. Her ble det mye latter 

og morsomme situasjoner.  

 

 Til slutt så hadde Trond 

Ullenes, et kjent ansikt for de 

fleste på huset, en motivasjons-

kurs der vi fikk høre om hvor-

dan vi kan gjøre dagen lettere 

via smil og en positiv holdning 

til hverdagen. 

 

 Lokalene vi var i var 

fantastisk bra og maten som ble 

servert likedan. Dette var en 

dag vi hadde alle godt av og 

noe vi håper blir gjentatt.  

Humor og Galskap 
Tekst; Simon  Bildet;  Nina 
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Fontenehuset i Stavanger 
er et arbeidsorientert klubbhus 
for mennesker med psykiske 
helseutfordringer. Den 

arbeidsorienterte dagen 

tilrettelegges for den enkelte og 
alt arbeid er frivillig og til stor 
nytte. 

Siden vi er en ideell 
organisasjon med begrenset 
offentlig driftsstøtte, er vi helt 
avhengig av økonomisk støtte 
fra private bidragsytere for å gi 

et best mulig tilbud til våre 
medlemmer. 

Som støttemedlem bidrar 
du til dette, og får anledning til 

å følge oss gjennom vår husavis 
Fontenenytt, som du som 
støttemedlem mottar 4 ganger i 

året. Avisa produseres av 
medlemmer og ansatte i lag, og 
er et viktig element i 
nyrekrutteringen, samt et viktig 
virkemiddel for å gjøre 

fontenehusmodellen og huset 
vårt kjent. 

Vi håper du vil støtte oss 
også i år. Grunnbeløpet er kr. 

250 per år, men du må gjerne 

bidra med mer. Husk at totale 
årlige bidrag på inntil kr. 25.000 
til en og samme godkjente 
organisasjon gir skattefradrag. 
Vi er takknemlige og glade for 
alle bidrag. 

  

Vi trenger deg som støttespiller 

Åpningstider Påske 2017 

 

Onsdag (12 April) er det åpent fram til 12.00 

Vi har åpent på Langfredag (14 April) fra kl 11.00 

fram til kl 14.00 med matservering 

Vi har også åpent 2. Påskedag (17 April) fra 

kl.11.00 fram til kl 14.00 med matservering 

 

VEL MØTT! 
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Åpningstider Påske 2017 

 

Onsdag (12 April) er det åpent fram til 12.00 

Vi har åpent på Langfredag (14 April) fra kl 11.00 

fram til kl 14.00 med matservering 

Vi har også åpent 2. Påskedag (17 April) fra 

kl.11.00 fram til kl 14.00 med matservering 

 

VEL MØTT! 
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Vi takker våre støttespillere og samarbeidspartnere:      

Stavanger Vest 

fontenehusetstavanger fontenehusetsta 


