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Vi Har Jobbet Frem Dette Nummeret; Alf H, Karianne, Valborg, Marita, Astrid, Astrid S, Arlene, 

Knut Magne, Mariell, Lasse, Karsten, Cecilia, Vanja, Bård, Trine, Christine 

2013 har vært et annerledes år på 

alle måter. Vi har fått yngre med-

lemmer og det har også vært skifte 

i staben -  to unge spreke jenter 

som har glidd fint inn og påvirket 

miljøet vårt i positiv retning. Vi 

har også hatt god drahjelp av de 

unge studentene våre.  En liten 

omorganisering vi har hatt begyn-

ner å gå seg til og jeg har optimis-

tiske tanker for 2014. Kompetanse-

løft både for medlemmer og ansat-

te er enda viktigere nå som vi byg-

ger nytt team. Vi har deltatt på 

Verdenskonferanse, Unge-Voksne-

Kurs og kikket nærmere på fonte-

nehusdriften på ”moderhuset” i 

New York. Deltakerne har hentet 

hjem nyttig erfaring, og vi imple-

menterer det som passer for vårt 

hus. Daglig leder er nylig tatt opp i 

Faculty Club International, noe 

som betyr inngående kjennskap til 

retningslinjene og erfaringsutveks-

ling med andre fontenehus med 

tanke på hvordan disse skal etterle-

ves. 

Vi tar sikte på å innfri Clubhouse 

International sine anbefalinger og 

vil utvide staben kommende år. 

Best praksis tilsier at det i tillegg 

til daglig leder må være minst 5 

ansatte i et sertifisert fontenehus - 

2 i hver enhet for å kunne ivareta 

de retningslinjer vi er forpliktet å 

følge, og ikke minst for å unngå 

turnover. Vi vil heller ikke minste 

det kvalitetsstempelet vi nå har 

fått, og som er vesentlig, ikke kun 

for medlemmene, men også for å 

fremstå som en seriøs aktør når vi 

søker om drifts- og investerings-

midler – vi trenger en vesentlig 

oppgradering ift. data.  Våre finan-

sierer skal vite nøyaktig hva peng-

ene går til! For tiden jobbes det på 

spreng med å få sikre en finanise-

ring for 2014. Staten har gitt signa-

ler om at tilskudd til psykisk helse-

arbeid skal styrkes, og vi håper 

Stavanger kommune kommer etter. 

Extrastiftelsen viste i disse dager at 

de stoler på at vi kan gi et tilbud til 

flere og har gitt oss prosjektmidler 

til ”Utskrevet til Fontenehus” - en 

hente-bringe-ordning mellom oss 

og DPS/sykehus i første omgang. 

Vi får se om dette er mulig å utvi-

de til å også gjelde andre områder 

innenfor psykisk helse. Vi håper 

også at NAV også i kommende år 

vil støtte oss i prosjektet ”Fra ufør 

til arbeidsfør på like vilkår”.  

Nå er julen rett rundt hjørnet med 

de forventninger som følger med. 

Vi inviterer til feiring julaftens-

kvelden – denne gangen en god 

middag i kveldingen, sang, pre-

sanger og kanskje en tur rundt ju-

letreet. Vi feirer sammen med 

medlemmer fra Mental Helse Stav-

anger og det er helt okey å ta med 

familiemedlemmer også – husk å 

gi beskjed om du kommer!  Vi vil 

gjøre vårt beste for å inkludere og 

være nær og jeg gleder meg til en 

skikkelig julaften på huset vårt.  

Fontenehuset inviterer også til fei-

ring av nyttår. Begge dager byr vi 

på en fin meny og vi har som van-

lig åpent i romjulen.  

Passer på å takke for gode opple-

velser av ulikt slag  - inget nevnt 

inget glemt -  i året som har gått, 

og håper på glade medlemmer med 

tanker om å komme seg videre, 

gode relasjoner og samarbeidsfor-

hold i det hele, og en forutsigbar 

økonomi slik at vi har rom for det 

lille ekstra? 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker Alle En riktig God Jul & Godt Nytt År  
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ytterst i verden ytterst i vest 

kan hende du seile tilfeldig som 

gjest 

kan hende du går dær i rute 

uansett treng du et punkt som e 

fast 

dær du frakte di skjøre last 

d e nokk at d står dær og brenn 

en trofast gammel venn 

 

har du fyr  

har du løkte langs din vei 

har du fyr 

et signal om riktig lei 

ei lampe som gløde i mørke  

og lose dæ ut og frem 

som tar dæ bort og hjemmefra 

men også tar dæ hjem 

 

vår herre sa d når jorda vart te 

la d bli lys og d ble d 

så sette han sol og måne og 

stjerne opp sånn at vi kunne se 

d 

men de som han glemte i skap-

ninges gry  

va alle de som e dømt til å fly  

på havet i vær og vind  

når skodde og mørke sett inn 

 

har du fyr  

har du løkte langs din vei 

har du fyr 

et signal om riktig lei 

ei lampe som gløde i mørke  

og lose dæ ut og frem 

som tar dæ bort og hjemmefra 

men også tar dæ hjem 

 

et landemerke før håp og drøm 

helst sku vi la d bemanne  

dær skarven flyg og dær seien 

svøm 

ute på kanten av landet 

et hus i havet som står han av 

og gjør en seilar så glad så glad 

og rope så sjøen skvett  

æ vil bli sett 

 

har du fyr  

har du løkte langs din vei 

har du fyr 

et signal om riktig lei 

ei lampe som gløde i mørke  

og lose dæ ut og frem 

som tar dæ bort og hjemmefra 

men også tar dæ hjem 

 

men også tar dæ hjem 

 

Tekst: Ola Bremnes. 

HAR DU FYR ? 

Tekst; Alf Foto; Marita 
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Fantastiske dager i 

St.Louis ! 

 Vi dro i felles drosje til 

Sola, Karsten, Marita, Cecilia 

og jeg. Fikk en flykansellering 

med en gang og en eksta over-

natting i Amsterdam, der vi be-

søkte Fontenehuset på sparket. 

 Vi bodde på samme ho-

tell alle sammen i St. Louis, og 

jeg mener alle 600 deltakerne. 

Hotellet var 26 etasjer høyt 

med fantastisk utsikt utover 

byen! 

 Masse plass til å bli 

kjent og få en prat med andre 

fra utrolig mange land, jeg fikk 

til og med prøvd ut japansken 

min ! 

 Møtene begynte kl.9 og 

så var det full rulle til kl. 17. 

Det startet med et morsomt 

show fremført av Independence 

center, fontenehuset i St. Louis. 

 Felles frokost og lunsj, 

men om kveldene gikk vi fire 

ut for å spise sammen. Vi var 

på en spennende restaurant den 

ene gangen med levende mu-

sikk. 

 Vi opplevde veldig 

mange sterke og rørende per-

sonlige historier og vi fikk mas-

se teamfølelse og samhold. 

 I workshoppen Marita 

og jeg hadde skulle vi fortelle 

om prosessen bak utgivelsen av 

Fontenenytt, gikk utrolig bra. 

Vi var på samme panel som 

noen fra London, Hongkong, 

og New York. Cecilia deltok 

også i en workshop, denne om-

handlet utfordringen en støter 

på som daglig leder. Hun del-

tok sammen med representanter  

fra Australia, Canada og USA. 

 Jeg sovnet i sokkene 

etter gallamiddagen den siste 

kvelden, mens Marita holdt det 

gående helt til kl 2! 

 Vi fikk også tid til 

sightseeing med en gammel-

dags buss. Og selvfølgelig 

shopping. 

 På seminaret hadde alle 

et navneskilt med fornavn og 

land rundt halsen, vi visste der-

med hvem som var med bestan-

dig. 

 Independence center, 

fontenehuset der på stedet, fikk 

vi en virkelig fin omvisning på 

av medlemmene. 

 Mye å lære, mye å opp-

leve, mestre, fordøye og reflek-

tere over. 

 Vi som reiste sammen 

fikk lære hverandre å kjenne og 

vi oppsummerte med at vi had-

de vært et godt team. 

 Takk til fotografene, 

Karsten og Marita. 

 Takk til dere her hjem-

me som holdt fortet på fontene-

huset vårt! 

 

Verdenskonferanse St. Louis, USA 

Tekst; Astrid Foto; Karsten & Marita 

Flere Bilder på Neste side -> 
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-Mamma går på mat-kurs, og lille-

broren min går på gitarkurs.  

-Hva går du på da? 

-Jeg går på konkurs. 

Nå er dagen kommet, sa kona. Tenk i 

dag har vi vært gift i 20 år. Det bør 

feires med en bedre middag. Hva sier 

du til å slakte en av kalkunene våre? 

Gubben tenkte seg om og sa; Herre-

gud, skal jeg husne meg på en stak-

kars kalkun for en feil jeg gjorde for 

20 år siden? 

Ole til bestemor: Tusen takk for 

den fine genseren som du ga 

meg. 

Bestemor: Å nei, det er da ing-

enting å takke for. 

Ole: Nei, det synes egentlig ik-

ke jeg heller, men mamma sa 

jeg måtte. 

Ei kjerring fylte femti år, og hun hadde født ti 

barn. På dagen ble det sagt mye pent om henne, 

og presten bemerket at hun ikke hadde hatt mye 

tid til å sitte med armene i kors. 

«Nei, ikke føttene heller!» kom det kjapt fra kjer-

ringa. 

Gi Oss I Dag Vårt Daglige Smil 
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 «Spørsmålet» om hvor-

dan det går  med Putins fremste 

motstander i Russland Aleksej 

Navalnyj , kaster søkelyset over 

ikke ukjente, men lite selviakt-

tagende og selvreflekterende 

holdninger til Norges skjulte 

Russland politikk. 

 

 Spørsmålet hvordan et 

regjeringsapparat og hvordan 

statsapparatet og forvaltningen 

møter politiske motstandere har 

igjen blitt aktualisert av Norges 

urnorske psykiatri.  

 Det synes som at tiår 

med kamp for menneskerettig-

heter og demokrati, er i ferd 

med å bli banalisert til spørsmål 

som sentrerer rundt spørsmål 

som sexliv, klesvalg, dovaner 

og pålegg på skiva. hvorfor er 

disse sakene så viktige for oss? 

 

For det første: 

 Psykiatriske pasienter 

og politiske opposisjonelle sy-

nes å være syke, ikke på bak-

grunn av meningen om en sak, 

men fordi storsamfunnet påleg-

ger folk å ha et politisk intellekt 

som ikke er særlig sentralt ver-

ken for familie eller «venner». 

 Det kan virke som at 

den politiske sykdommen tar 

utgangspunkt i at man skal 

være syk, simpelthen fordi det 

utelukkende er et gunstig mid-

del til å demonisere, marginali-

sere, utnytte og til syvende og 

sist knuse sine politiske mot-

standere. 

 Psykiatrien i Russland, 

er særlig omtalt for sin behand-

ling av folk som har andre nor-

mer, oppfatninger eller politis-

ke synspunkter enn maktappa-

ratet – som ofte synes å være 

nokså forenet i sitt enhetlige 

«syn».  

 Vår bekymringer stikker 

imidlertid dypere enn bekym-

ringen om at man en dag kan 

være i den situasjonen at man 

må «slippe grepet». Et helt 

statsapparat kan ikke påvirkes 

av jakten på konkrete personer, 

som er uenig med den politiske 

øvrigheten, eller ut ifra ønsket 

om å eliminere den politiske 

motstanderens evne til å 

«motstå» og kreve sin identitet, 

sin integritet, sitt liv og sitt ar-

beid. Det synes som stempelet 

på en journal kan krone nasjo-

nens avansering i å undertrykke 

sine politiske motstandere. 

 

Det er mange grunner til å eli-

minere denne kulturen i fremti-

den. 

 Det virker som politik-

ken blir mindre faglig og sak-

lig, samfunnet fremstår som 

mer uforutsigbart – noe som 

påvirker folks trygghetsfølelse. 

 Demokratiet kveler sine 

egne «initiativtakere» og hem-

mer nasjonens mulighet for 

etisk vekst 

 Politikken synes å bruke 

tid på fagområder som fremstår 

som mindre faglig, på grunnlag 

av myndighetenes engasjement. 

 Staten bruker unødven-

dige ressurser på å undergrave 

menneskerettighetene i seg 

selv. 

 Folk blir provoserte 

over myndighetenes maktbruk. 

 Politikken blir mer pro-

visorisk og fremmer lite reflek-

terte løsninger. 

 

 Det viktigeste grunnla-

get for denne artikkelen er be-

hovet for å stoppe undergra-

vingen av menneskerettigheter, 

som et utslag for regjeringens 

behov for status og makt – som 

et gode i seg selv, og ikke som 

et middel å nå konkrete politis-

ke målsettinger? 

Mange grenser er uklare i da-

gens psykiatri. 

Russiske holdninger og det psykiatriske 

samfunnet 
Tekst; Vanja 
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 Hvor går grensen mel-

lom forskning og diagnostise-

ring. Og hva er diagnostise-

ringsgrunnlaget? 

 Hvor godt kjenner man 

pasientens tilstand og evne til å 

uttrykke seg om problemene? 

 Hvor går grensen mel-

lom psykiatri og strafferett og 

rettsikkerhet som utgangspunkt 

for dette? 

 Hva er det foreliggende 

faglige grunnlaget for i det hele 

tatt å skrive en diagnose? 

 Hvilken interesse har 

institusjonen i å skrive og be-

krefte sitt journal «arbeid»? 

 Hvordan oppfører per-

sonalet seg ovenfor svært sår-

bare, nedbrutte og slitne pasien-

ter? 

 Hvor viktig er saken for 

å ivareta statsapparatets virk-

somhet? Hvordan reagerer sys-

temet på å bli utsatt for kritikk?. 

 

 Det er svært viktig nå, å 

komme til bunns i hva som er 

svært mange aktørers interes-

ser, og den mentale sunnheten 

som ligger i maktformene. Man 

må kunne se sitt eget maktmis-

bruk i øynene? Og snarere bidra 

til positive situasjoner og posi-

tiv helse, i stedet for til stadig-

het å gå inn på en nedbrytende, 

udemokratisk, urettferdig og 

krenkende maktsirkel. 

 Dersom pasientene for-

ventes å være destruktive og at 

det er dette man «bygger opp 

om», så vil ting også bli negati-

ve. Det synes som ting svært 

ofte «blir» en selvoppfyllende 

profeti, uavhengig av om perso-

nalet gleder seg over dette 

«eller ikke». 

 Videre kan det være 

viktig å reflektere over endring-

er i pasienten helse, uten at det-

te går utover pasientens 

«helse», og at sykdommen blir 

helbredet, snarere enn å bli 

fremprovosert av svært presse-

de situasjoner – ikke minst rela-

tert til den allerede eksisterende 

«helse». 
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Sirupsnipper 

2dl sirup 

½ dl sukker 

½ ts pepper 

½ kanel 

1 ½ ts hjortesalt / natron 

400g hvetemel 

100g smør 

 

Sirup, sukker og smør røres 

sammen over middels varme i 

en kjele. La blandingen avkjø-

le litt før du har i det tørre. 

Bruk sikt. Dette røres igjen 

sammen. Sett blandingen til 

kjøling over natten. Kjevle 

deigen tynt ut og skjær ut 

snipper. Legg en halv skåldet 

mandel på hver kake festet 

med eggehvitte, om du ønsker 

det. Kakene stekes til de er 

pent brune på 180 grader i ca. 

10 minutter. 

7 Slag 

 I tradisjon tro har vi 

også i år laget de 7 slag.  

Kokosmakroner 

2stk egg 

2dl sukker 

160-200g kokosmasse 

50g potetmel 

1/4ts bakepulver 

 

Skill eggene. Hvitene piskes 

sammen med sukkeret til en 

stiv marengsmasse. Rør egge-

plommene inn en om gangen. 

Kokosmasse, mel og bake-

pulver blandes i. Fordel dei-

gen på en plate med en skje. 

Stekes i midterste rille på 180 

grader i 12 minutter. 

Pepperkaker 

150g meierismør 

1dl sirup 

2dl sukker 

1dl kremfløte 

½ ts nellik 

½ ts ingefær 

½ ts pepper 

2ts kanel 

1ts bakepulver 

Ca. 450g hvetemel 

 

Smør, sirup og sukker blandes 

i en kjele. Varmes opp til suk-

keret er helt smeltet. Avkjøl 

blandingen litt. Rør i fløte. 

Sikt i krydder, bakepulver og 

mesteparten av melet. Rør til 

en fin, jevn deig. La den stå 

kaldt til dagen etter. Deigen 

skal eltes i litt mel og kjevles 

til den er ca. 3 cm tykk. Lag 

forskjellige figurer med for-

mer eller for egenhånd. Stek 

gyllenbrune på 175 grader i 

ca. 10 minutter. Avkjøl kake-

ne før du eventuelt pynter dem 

med melisglasur. 

Serinakaker 

500g hvetemel 

300g margarin 

250g sukker 

2ts vaniljesukker 

½ ts hornsalt 

2 egg 

Perlesukker 

Mandler 

 

Alt det tørre siktes i en bolle. 

Smuldre deretter i margari-

nen. Rør i et halvvispet egg. 

Kna alt sammen til en deig. 

Trill små kuler og dypp dem i 

det andre sammenvispete eg-

get. Sett kakene på en plate og 

strø over perlesukker og hak-

kede mandler. Stekes midt i 

ovnen på 180 grader til de er 

lys gulbrune og sprø. 
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Havremakroner 

150g margarin 

1 1/2dl sukker 

1 egg 

6dl store havregryn 

4ss hvetemel 

1dl rosiner (kan sløyfes) 

 

Rør sammen margarin og suk-

ker. Tilsett egg og bland inn 

gryn og mel. Trill deigen til 

små kuler som settes på en 

smurt stekepanne. 

Stek kakene til de er lys gull-

brune i ca. 12 minutter på 180 

grader midt i ovnen. 

Kakemenn 

100g smør 

250g sukker 

600g hvetemel 

1/4ts kardemomme 

5ts hornsalt 

2dl kulturmelk 

 

Rør smør og sukker hvitt. 

Resten av ingrediensene til-

settes vekselvis med kultur-

melk. Stek kakene på 200 

grader i 8 minutter. 

Sandkaker 

100g mandler 

200g tine smør 

250g hvetemel 

1 egg 

100g sukker 

 

Skåld og mal mandlene. 

Smuldre sammen smør og 

mel. Tilsett mandlene, egg og 

sukker. Arbeid deigen sam-

men, og la den hvile en times 

tid i kjøleskapet. Trykk dei-

gen ut i sandkakeformer. Av-

kjøl kakene litt etter steking 

før de tas ut av formene. Ste-

kes på 175 grader i ca. 10-15 

minutter. 
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4.-8. november 2013 

Deltagere fra Fonte-
nehuset – Stavanger: 
Karianne Haugland & 
Mariell Shears 

 

2. november kl. 22 ankom vi 

trøtte og slitne til Genesis Club 

sitt gjestehuset, et eldre sjarme-

rende hus. Det var godt å vite at 

vi hadde en dag til å innhente 

oss før kurset skulle starte. Vi 

fikk en uforglemmelig vel-

komst fra ett av Genesis Club 

sine medlemmer, Luke.  

Vi sov til vi våknet dagen etter, 

som ble veldig tidlig grunnet 

jetlagen. Vi dro så til en ekte 

amerikansk dining for å spise 

frokost på Broadway Diner, 

sammen med Luke. Der spiste 

vi en amerikansk frokost, som 

bestod av amerikanske panne-

kaker. Veldig søtt og mettende! 

Klarte ikke å spise alt fra den 

«normale» porsjonen. Alt som 

er av normal størrelse der til-

svarer stor størrelse i Norge. 

Kjekt å vite når man skal ut og 

spise J 

Etter frokosten dro vi tilbake til 

gjestehuset og slappet av et par 

timer. Deretter dro vi til Green-

dale Mall, det nærmeste innen-

dørs kjøpesenter. Selv om det 

var lite og mørkt fikk vi en del 

tid til å gå der. Fikk klippet hå-

ret vårt, kikket i butikkene og 

spiste på Subway før vi tok vei-

en tilbake til gjestehuset. 

Ut over dagen/kvelden kom 

resten av våre kollegaer som 

skulle være med på samme 

kurs. Vi var i alt 8 stykker fra 4 

forskjellige klubbhus. En veldig 

trivelig gjeng! Det ble en tidlig 

kveld for noen av oss. 

Så kom dagene vi hadde kom-

met for. Vi hadde noen spen-

nende og nyttige dager på 

«Engagning Young Adult Trai-

ning» på Genesis Club i Wor-

cester og Fountain House i 

New York, USA. Det var en 

fantastisk opplevelse fra vi kom 

inn av døren til både Genesis 

Club og Fountain House. Så 

mange smil og glade mennes-

ker! Vi ble godt tatt i mot og 

følte oss så velkomne. Av det 

vi kunne se var det en ro og en 

glede gjennom arbeidsdagen 

for både ansatte og medlem-

mer. Det var en stemning og 

trivsel på et nivå man blir opp-

løftet av. Det gav en lyst til å 

ville komme tilbake igjen.   

Vårt utbytte av kurset er at det 

er til god hjelp å ha lært mer 

om de erfaringene andre har 

gjort seg i det å involvere flere 

unge voksne. Det sparer oss for 

å måtte gå igjennom noen av de 

erfaringene de har gjort seg, 

som ikke har funket. Samt dra 

nytte av det som har fungert. 

Det er viktig med flere unge 

voksne på Fontenehuset! Både 

til fordel for Fontenehuset og 

for den unge voksne sin del. 

Symptomer på en psykisk lidel-

se starter allerede i en ung al-

der. Vi ble fortalt at undersø-

kelser viser at de første sympto-

mene kan starte allerede ned i 

13-14 årsalderen, men som of-

test diagnostisert først i tidlig 

av 20 årene. Vi vil involvere 

flere unge voksne for å kunne 

gi dem muligheter og hjelp når 

symptomene utvikles. Jo lenge-

re tid det tar før en får hjelp, jo 

vanskeligere blir det å komme 

ut i utdanning/arbeid. Samtidig 

er det viktig at det ikke blir 

«sydd puter under armene» og 

det kan være en fordel å møte 

veggen for å være i stand til å 

motta hjelp. Fontenehuset er et 

godt tilbud hvor en kan få ar-

beidstrening, hjelp til å jobbe 

mot sine mål innen utdanning 

og arbeid, samt støtte og sørge 

for videre hjelp når symptomer 

bidrar til utfordringer. Unge 

voksne er en motivasjon for å 

holde Fontenehuset mer «up to 

date» etter dagens samfunn og 

utvikling. Dette kan bidra til å 

gjøre arbeidsdagen mer spen-

nende og produktiv. 

"Engagning Young Adults Training"  
Tekst; Mariell Foto; Karianne 
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For å kunne involvere flere 

unge voksne, må de kunne føle 

at de har en nytte og lyst til å 

komme til Fontenehuset. Det 

har blitt veldig tydelig for oss at 

unge voksne liker at det skjer 

noe og at de har noe å gjøre. De 

har også som mål å studere, 

komme ut i arbeid og bli mer 

selvstendige. Hvilken type ar-

beid de har interesse for er for-

skjellig.  

Det er viktig å ikke bare rekrut-

tere unge voksne medlemmer til 

Fontenehuset. Vi må også legge 

dagen til rette så de fortsetter å 

komme.  

Vi har nå dannet en gruppe, 

som møtes en gang per uke. 

Gruppen skal jobbe aktivt med 

å få flere unge voksne til Fonte-

nehuset. Vi jobber ut i fra den 

kunnskapen vi har fått gjennom 

«Engaging Young Adult Trai-

ning». Motivasjonen er på topp 

og vi gleder oss i det videre ar-

beidet og til å få flere unge 

voksne til Fontenehuset. 

Hele kursgjengen minus fotografen 



14 

 

Innvielse av den nye kontorenheten 

Deler av kontorenheten ved fontenehuset 

har i lengere tid sett mer ut som et lager 

enn et kontor, og trengte sårt både opp-

rydning, ommøblering og noen nye møb-

ler. Astrid. Marita og Cecilia var i den 

anledning ute og fant en del nye (brukte) 

møbler, mens studentene begynte med 

opprydningen.  

 Mandag  2. desember var de nye 

kontormøblene endelig på plass i andre 

etasje, opprydningen var så å si ferdig og 

medlemmer og medarbeidere var svært 

fornøyde med resultatet.  Innvielsen ble 

markert med et lite ”tea party” rundt det 

nye møtebordet. I tillegg til teservering 

ble det  også servert hjemmelagde muf-

fins. Karianne hadde bakt vaniljemuffins 

med hvit sjokoladeglassur og sjokola-

de/mokkamuffins. Oppmøte gikk over all 

forventning. 
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 Veldig mange møtte 

opp til møte som varte i to ti-

mer inklusivt en god pause med 

forfriskninger. 

Han begynte med en introduk-

sjon  om positiv psykologi og 

brukte flippover. 

 Masse humor og  ek-

sempler fra dagliglivet som ”du 

får et smil hvis du gir et smil” 

allerede fra morgen bussen til 

jobben, sette på musikk som ga 

deg gode vibber, og «gjør en 

forskjell i andres hverdag… 

 Det var rom for kom-

mentarer og spørsmål under-

veis  som han svarte kjappt. 

 Det som var hoved-

tingen var en runde rundt bor-

det der alle skulle på en skala 

fra en til ti, hvor ti var om du 

trivdes godt på Fontenehuset og  

en om du trivdes dårlig. 

De aller fleste plasserte seg 

over fem, med noen topper på 

åtte og noen få på to. 

 Han kom ikke med no-

en løsninger på dette, men det 

var tankevekkende isegselv får 

man si. 

Møte med Coach på Fontenehuset  

16.10.2013  
Tekst;  Astrid 

Hva ønsker du deg til jul ?  

Tormod Gjerdrem:  

Bare snille barn. 

Bjørn Tofte:  

Fred og ro, uten ordinært 

dagligstress 

Lasse:  

Fint vær. 

Ole Svein:  

Mange kule ting. 
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 Et fontenehus er et sted 

som tar sikte på å gi mennesker 

med psykiske lidelser håp og 

muligheter til å nå sitt fulle po-

tensiale. Ønsket er at alle men-

nesker med psykiske lidelser 

skal ha tilgang til støtte fra et 

fontenehus som kan gi dem den 

oppmuntring og hjelp de treng-

er for å leve vellykkede liv, og 

være engasjert i samfunnet. 

 Dette er et hus som dri-

ves av medlemmer og ansatte 

som likeverdige (her blir delta-

kerne kalt medlemmer). Både 

medlemskap og deltakelse er 

frivillig. Ansatte og medlem-

mer arbeider sammen for å ad-

ministrere driften av huset, noe 

som gir medlemmene en mulig-

het til å bidra på en betydelig 

og meningsfull måte. Fontene-

huset drives altså i en samar-

beidsmodell med medlemmer 

og ansatte som arbeider side-

ved-side som kolleger.  

 Fontenehusene følger 

internasjonale retningslinjer for 

klubbhusprogram. Disse ret-

ningslinjene er utformet av The 

International Center for 

Clubhouse Development 

(ICCD) og består av til sammen 

36 punkter. Klubbhusprogram-

met er et omfattende og dyna-

misk program av støtte og mu-

ligheter for mennesker med 

psykiske lidelser og utfordring-

er.  

 

 Fotenehuset er et sted 

hvor folk kan tilhøre og bidra 

som voksne mennesker, snarere 

enn å tilbringe sin tid som, og 

med, pasienter som trenger å bli 

behandlet. Klubbhusprogram-

met ønsker å vise at mennesker 

med psykiske lidelser kan lyk-

kes, leve produktive liv og ar-

beide ute i samfunnet, uavheng-

ig av art eller alvorlighetsgrad 

av sine psykiske lidelser. Fokus 

er på ressurser og evner heller 

enn begrensninger og proble-

mer, gjennom et miljø av støtte, 

aksept og engasjement.  

 Fokuset ligger på rela-

sjoner mellom mennesker. Her 

kan medlemmene omgås hver-

andre, og få og gi hjelp til bla. å 

gjenvinne sin produktivitet og 

selvtillit, og å komme tilbake til 

samfunnet. I et fontenehusmiljø 

kan en få råd fra andre som be-

finner seg i, eller tidligere har 

vært i, lignende situasjoner som 

en selv. 

 

Fontenehusets enheter:  

 Fontenehuset er delt inn 

i forskjellige enheter utviklet 

for å ivareta de daglige oppga-

vene forbundet med driften av 

huset. Noen typiske oppgaver 

kan være knyttet til kjøkkentje-

nester og laging av mat, hages-

tell, reach out (å ta kontakt med 

medlemmer som ikke har vært 

på klubbhuset på en stund), ar-

beid i forhold til sysselsetting 

(arbeidsliv eller skole), kontor-

oppgaver, sosialisering osv. Når 

en person blir medlem av fonte-

nehuset, velger vedkommende 

en enhet han/hun ønsker å tilhø-

re. Dette velges av vedkom-

mende selv, ut fra interesser og 

ressurser. Arbeidet i hver avde-

ling blir delt inn i mindre, over-

kommelige deler og fordelt på 

medlemmene etter ønske. Dette 

gir vedkommende en mulighet 

til å arbeide sammen med an-

satte og andre medlemmer, og 

til å bidra til driften av huset på 

en meningsfull måte. Alle bi-

drag til husets drift blir gjort på 

frivillig basis, uansett arbeids-

mengde og art. 

 

Sysselsetting i samfun-

net:  

 Fontenehuset tilbyr et 

tredelt sysselsettingsprogram 

med mål om å få interesserte 

medlemmer integrert i et me-

ningsfullt arbeid i samfunnet. 

Den første delen er overgangs-

arbeidplasser. Dette er en del-

tidsjobb utenfor klubbhuset, 

anskaffet gjennom samarbeid 

med samfunnets enheter og 

virksomheter. Medlemmet får 

opplæring til jobben av en an-

satt ved fontenehuset og/eller et 

medlem som har hatt jobben 

tidligere. Som en forsikring for 

arbeidsgiveren, er tilstedeværel-

se ved overgangsarbeidsplassen 

garantert. Dette skjer ved at en-

Fontenehus, hva er det ?  
Tekst;  Marita 



17 

 

ten ansatte eller andre medlem-

mer tar over dersom vedkom-

mende skulle utebli fra jobben. 

Disse arbeidsplassene er mid-

lertidige og varer vanligvis fra 

seks til ni måneder, da de tilhø-

rer fontenehuset og ikke det 

enkelte medlem. På denne må-

ten kan alle medlemmene som 

ønsker det få mulighet til å ar-

beide. Hvert medlem som del-

tar på en slik arbeidsplass er 

garantert minstelønn. Alt over-

gangsarbeid tilknyttet fontene-

huset skal være mulig for ufag-

lærte å utføre, slik at alle har 

lik mulighet for deltakelse. Den 

viktigste faktoren når det kom-

mer til å plassere medlemmer 

på disse arbeidsplassene, er 

vedkommendes lyst og motiva-

sjon til å jobbe.    

 

 Andre del er støttet sys-

selsetting, hvor fontenehusets 

medlemskap hjelper og støtter 

det interesserte medlemmet til 

å finne sin egen arbeidsplass, 

og fungerer som støtte til å 

skrive CV, forberede seg til 

intervju, finne transport og el-

lers generelt i forhold til ar-

beidsforbindelser.  

 Den tredje delen er 

selvstendig sysselsetting. Her 

vil ikke klubbhuset ha noe med 

arbeidsplass og arbeidsgiver å 

gjøre, men vil alltid støtte med-

lemmet i hans/hennes arbeid og 

fremgang.  

 

 

 

 

Andre aspekter ved 

klubbhusmodellen:  

 I tillegg til de sam-

funnsbaserte arbeidsmulighete-

ne i huset, tilbyr fontenehuset 

generelt et utvalg av andre tje-

nester, som hjelp til å finne bo-

plass, økonomisk veiledning, 

sosiale settinger på kveldstid 

og i helger, og regionale og 

internasjonale konferanser. 

Som med alle andre aspekter 

ved fontenehuset er også dette 

administrert gjennom felles 

innsats av både medlemmer og 

ansatte.  

 Det er nå rundt 400 fon-

tenehus internasjonalt. 10 av 

disse finner vi i Danmark, 11 i 

Sverige og 8 her i Norge.  

Julefeiring 

 Fra 17:00 til 20:00 på 

julaften, tirsdag 24. desember, 

blir det deilig julemiddag m/

dessert, sang og julegaveutde-

ling på Fontenehuset. Det er 

mulighet for å ta med seg 

venner/familie, etter forespør-

sel. Påmelding i resepsjonen. 

 Vell møtt til en kose-

lig julefeiring ! 

Tekst;  Marita 
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Arlenes fruktkake 

4 egg 

2 ½ dl hvetemel 

1ts salt 

2dl sukker 

1ts vaniljesukker 

1ts bakepulver 

2-3hg ustenede fiken, dadler eller plommer 

2dl røde cocktailbær 

1dl grønne cocktailbær 

1hg hassel - valnøtt eller paranøtt kjerner 

 

La bærene renne av seg. Bland mel, bakepulver, salt, sukker og vaniljesukker i en bolle. Legg i 

frukten og nøttene, og rør godt sammen. Visp eggene, og rør dem inn i blandingen. Bruk en brød-

form, smør den med smør og mel. Stekes på 150 grader i omtrent 50 minutter.  

Tekst; Arlene 
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 Min tid som student 

på fontenehuset er nå over. 

Jeg har vært her siden sep-

tember frem til andre desem-

ber.  

 Jeg har vært en del av 

serviceenheten og fått kjenne 

på de forskjellige arbeidsopp-

gavene som er på service.  

 Det har vært en fin tid 

på fontenehuset hvor jeg har 

møtt mange gode mennesker. 

Og være en del av teamet har 

vært lærerikt og jeg har fått 

lært meg å se på mennesker i 

et nytt perspektiv. Normalt 

ser man på de som kommer 

til et slikt sted som fontene-

huset eller aktivitetssenter 

som «brukere» men på fonte-

nehuset er de medlemmer og 

er likestilt med ansatte, det 

har vært nyttig å lære kunne 

ta lærdom og se bort ifra dia-

gnoser og se hele mennesket 

som ressurs isteden.  

 Det har vært fine uker 

her på fontenehuset og jeg vil 

takke alle som jeg har blitt 

kjent med, dere er gode men-

nesker alle sammen!  

 Men jeg vil også tak-

ke for min tid her og ønsker 

dere alle lykke til videre med 

driften av huset og en riktig 

god jul til alle sammen! 

Vennlig hilsen Bård 

 Min praksisperiode ved 

fontenehuset er nå over. Det 

har vært tre innholdsrike måne-

der, hvor jeg har lært masse. 

Jeg har også blitt kjent med 

mange flotte mennesker som 

har bidratt til at min praksispe-

riode har vært så bra. 

 Jeg har arbeidet ved 

kontorenheten i 2 etasje. Her 

har jeg fått tatt del i de arbeids-

oppgavene som blir gjort og 

arbeidet sammen med dyktige 

mennesker. 

 Jeg vil takke dere alle 

for deres gjestfrihet og varme, 

og ønske dere en riktig god jul 

og ett godt nytt år  

-Trine 

Takk For Oss 
Tekst; Trine & Bård Foto; Marita 
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Vi trenger deg som støttespiller 
For å gi et bredt tilbud, er vi hvert år 

avhengig av økonomisk støtte, også 

til drift. Vil du hjelpe oss å opprett-

holde tilbudet? Ta kontakt.  

STØTTEMEDLEMSKAP: Du kan 

blant annet tegne individuelt 

støt temedlemskap (kr .  250) ,  

bedrifts-/foreningsmedlemskap (kr. 

1500) eller gi et valgfritt beløp. Som 

støttemedlem mottar  du Fontenenytt 

4 ganger i året.  Bedrifter/foreninger 

og andre som har utvidet støttemed-

lemskap får 3 eksemplarer hver 

gang. Merk innbetalingen din med 

navn og adresse. Husk at beløp over 

kr. 500 og inntil 12.000 er fradrags-

berettiget, om du oppgir organisa-

sjons-/personnummer. 

TILSKUDD/GAVE? Vi er alltid 

glade og takknemlige for tilskudd fra 

våre givere, og minner om at vi også 

trenger økonomisk støtte til driftsut-

gifter som husleie, telefon, strøm  og 

personalutgifter.  

GRASROTANDELEN TIL OSS? 

Er du eller noen du kjenner en ivrig 

kunde hos Norsk Tipping? Fontene-

huset Stavanger håper at flere spille-

re velger å støtte oss, fremfor å la 5% 

a v  i n n s a t s e n  g å r  t i l 

”fellesfordelingen”. Det enkleste er å 

registrere dette via internett eller 

mobiltelefonen din.(SMS eller Norsk 

Tipping Mobilspill).  

 

Hvis du er registrert spiller kan du 

støtte oss ved å f.eks. sende SMS til 

2020 (gratis) med meldingen: 

GRASROTANDELEN 971338709 

 

Ta eventuelt strekkoden til høyre til 

kommisjonæren når du spiller, eller 

oppgi organisasjonsnummeret vårt, 

971338709. 

Vi takker våre støttespillere      

Stavanger Vest 

Støttemedlemmer 

 Fontenehusets kontonr:   9685.05.50481 

 


