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Leder v/Cecilia Wiik 

Ønsker du å komme ut av den si-
tuasjon du for tiden er i? Trenger 
du eller en bekjent å fylle dagene 
med nyttig og interessant innhold? 
Har du behov for å bidra, føle deg 
verdsatt og bli sett?   

Fontenehuset Stavanger er et bru-
ker medvirket klubbhus som drives 
etter en internasjonal modell, hvor 
arbeid er i fokus. Vi er til for deg 
som definerer deg som en som 
sliter psykisk. Vi verken spør eller 
forholder oss til din eventuelle di-
agnose eller fortid. Hos oss er din 
nåtid i fokus og at du ønsker å 
komme videre — bli inspirert!   

   

Virker noe av dette spennende? 

Få hjelp med jobbsøknader, 

delta på kurs og inspirere andre 
med det du kan? 

Treffe nye mennesker? 

Planlegge mat, gjøre innkjøp, 

servere og rydde? 

Drive ”hus kaféen”? 

Utgi avis, lage reportasjer, in-

tervjuer, fotografere, illustrere? 

Delta i kontorarbeid, hagear-

beid og vedlikehold? 

Ta kontakt for en omvisning! 

På Fontenehuset kan livet gi mening 
Et sted å være 

Det er et sted i Stavanger by 

Hvor jeg kan søke ly. 

Er jeg glad eller lei, så kan jeg være 
meg 

Slippe å gå ensomhetens vei 

Der treffer jeg noen som trøster 
meg 

Og noen som sier jobb for meg 

Jeg kan være til nytte, skrive eller 
male 

Men uansett er jeg bare meg. 
Signe 

Vi har jobbet frem dette nummer 
Linn C, Jan, Arlene, Astrid J, Torleif, Knut M, Thor, Cecilia, Bjørn, Valborg, Chris og Grete 

En kald forsommer med regn og alt 
som hører til et vestlandsklima har 
gjort at vi har satt ekstra stor pris på 
de få varme soldagene. Da flytter vi 
lunsjen ut i det fri. Etter at vi bygde 
om kjøkkenet ble det 
en god rustfri benk til 
overs,  og den har 
virkelig fått gjenbruks-
verdi  i hagen — plas-
sert nær grillen er den blitt en god 
arbeidsbenk for kjøkkengjengen når 
de lager til de deiligste tallerkenret-
ter. Vi er veldig heldige med vårt 
gode lunsjtilbud. Sunn mat som bå-
de smaker og ser lekker ut.  

Nå venter vi på resultatene av alt 
arbeid som er gjort for at vi skal få 
riktig så kortreist mat. Litt mer tålmo-
dighet må til i år da kulden gjorde at 
det dro litt ut før vi kunne flytte alt vi 
sådd ut i grønsakskassene våre.  

Dyrkingsområdet er betydelig utvi-
det. Anita tok initiativ til et av disse 

nymotens plastikkveksthusene hvor 
hun, med sine grønne fingre, har fått 
både tomater, paprika, agurker og 
andre vekster som trenger varme og 
”oppholdsvær” å trives. Kjetil har 
laget ny plantekasse slik at vi også 
har selvdyrkede krydderplanter av 
ymse slag. Dufter herlig!  

Anita har i denne sammenheng 
holdt flere hagekurs på huset — 
veldig kjekt! Oppfølgingen fra hen-
nes side har vært superb. Alle plan-
tekasser har nå fått laminerte opp-
slag som viser hva som spirer, og 
en god beskrivelse av det samme.  

Vi utveksler erfaringer og lærer noe 
nytt hver dag. Jeg har jo et lite dyrk-

ningsprosjekt i kolonihagen min 
også, og vi tester nå ut aspargespo-
teter begge steder.  

For en herlig tid, og sannelig har 
temperaturen kommet opp mot 15 
grader i det siste…...— i solen rene 
sydenstemningen —  vi glemmer 
fort regnbygene.  

Paviljongen har fått nytt tak slik at 
røykerne våre har en koselig krok i 
ly for regnet og partyteltet har vært 
rigget noen ganger ja.  

Det er i år blitt sådd og plantet som-
merblomster  ved parkeringen vår  

— ja det er mye å glede seg til i ute-
området vårt nå i sommer. En takk 
til initiativtakere og ikke minst alle 
”assistenter” til Anita —  hovedan-
svarlig for videreutviklingen i vårt 
grønne uterom. 

Nå står feriemåneden for tur. Vi byt-
ter ut kulturkveldene med sommer-
program, og toner ned den arbeids-
orienterte dagen en dag ukentlig.  

En av dagene besøker vi koloniha-
gen  min, hvor vi skal grille og kose 
oss, og kanskje blir det vær til en 
liten badetur i Gandsfjorden også? 
Veldig kjekt at det var stor interesse 
for dette forslag. Gleder meg også til 
hytteturen til Svanevatn og håper at 
riktig mange blir med  Det er noe i 
ordtaket:  En blir ikke riktig kjent 
med hverandre før en har spist fro-
kost sammen.  

Så må vi minne hverandre på å ta 
være på de få soldager vi bli tildelt 
og passe på at vi plukker de sol-
vitaminer” vi kan. Ukeslutt i friluft — 
hagen vår, kolonihagen min, stran-
den eller på byen — vi blir nok eni-
ge:-) 

God Sommer! 

 

«det er mye å glede seg til i 

uteområdet vårt nå i sommer !» 
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Chris 

Komme på Fontenehu-
set. Kunne tenkt meg 
turer til Byrkjedalstunet 
og Utstein Kloster med 
medbragt mat.  

Grete 

Blir nok hjemme, og tar 
noen dagsturer.  Kunne 
ønsket en tur til Byrkje-
dalstunet og Tjeltagården. 

 

Erling 

Sole meg, bade i Bade-
dammen eller en tur på 
stranden. 

 

 

Kristine 

Forhåpentligvis så blir det 
en utenlandstur sammen 
med min kjære Erling.   
Drømmen er å invitere  
Fontenehuset til Kolstø. 

4 på huset: - hva skal du gjøre i sommer? 

 

Med juli for døren og vinduet på gløtt mot sommeren 

Juli er tradisjon for utflukter på Fon-
tenehuset. Her girer vi ned et hakk, 
og krydrer hverdagen med et som-
merprogram bestående av med-
lemmenes mest ettertraktede reise-
mål i nærmiljøet. Dessverre måtte 
Byrkjedalstunet gå ut pga. økono-
mi, men vi står likevel igjen med et 
attraktivt og velforankret program. 
50 kroner dekker både reise og 
niste, som vi lager på forhånd. Flott 
om mange kommer tidlig og er med 
på smøringen. 

 

Programmet 

Rogaland arboret: 5. juli koser vi 
oss i det vakre naturlandskapet i 
Rogaland arboret. Husk kamera. 
Påmelding senest 4/7. 

Utstein kloster: 12. juli går turen til 
Utstein kloster, hvor vi får en om-
visning kl. 1130. Herfra sveiper vi 
innom Pilegrimsgården før vi reiser 
hjem. Påmelding senest 4/7. 

 

Kolonihage og bading: 19. juli 
står Cecilias kolonihage for tur, 
med bading attåt. Ta med håndkle, 
og badetøy om du vil uti. 

Hyttetur: 23. - 25. juli er det Eger-
sund og Svanevatn som er reise-
målet - et av fjorårets høydepunk-
ter. Her tilbringer vi tre dager i flotte 
omgivelser, med nedsenkede 
skuldre. Mulighet for padling, roing, 
fiske, sopptur og ellers godt sam-
hold. Blir nok noen utflukter i nær-
området også, med shopping og 
kafebesøk i Egersund, som i fjor. Vi 
takker Sinnslidendes venner for 
tilskuddet som gjorde utflukten mu-
lig, til en overkommelig egenandel. 
Påmelding og betaling senest 16/7. 

Lundsvågen naturkole: 2. august 
blir nok et høydepunkt, med setting 
og trekking av garn og teiner, gril-
ling av egen fangst, piknik, bading 
og mye mer. Lundsvågen natursko-
le åpner dørene og tilbyr oss en 
dag hos dem. Påmelding senest 
1/8. 

 

Merk påmeldingsfristene og 

møt opp senest kl. 10  

utfluktsdagen. 

Flott om du kommer allerede kl. 

9 og er med og smører niste. 

I sommer 
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Nå er tiden min på Fontenehuset 
snart over. Synes dette er trist, 
men nå går veien videre i ny jobb. I 
de to et halvt årene jeg har jobbet 
her har jeg lært mange utrolig kjek-
ke og givende mennesker med 
stort potensial å kjenne. Vi har hatt 
både gode og tunge stunder som 
har sveiset oss godt sammen. To 
overgangsplasser har vi klart å 
skaffe, IVAR (SNJ) og InBusiness 
En del medlemmer har fått prøve 
seg i arbeid, det har gått bra. Nå vil 
jeg bare få takke alle sammen for 
at jeg har fått lov til å bli kjent med 
dere, og at dere har gitt meg en 
god hverdag på jobb. Klem til alle 
sammen fra meg, og ha en riktig 
god sommer. 

Grete 

 

Grete, 

sporty og fleksible du. Hopper inn 
der det trengs, med stor effektivitet 
og utholdenhet. Ser behov, tar ini-
tiativ, løser ting – og grubler ikke 
over om det er ditt ansvar eller ik-
ke. Strekker deg dit det trengs i 
den helhetlige kabalen, og tar an-
svar. Pliktoppfyllende, og aldri bor-
te fra jobb. Glimt i augo. Flott rett-
ferdighetssans, står opp for andre, 
ser enkeltmennesket, er god på å 
fremheve de som bør fremheves 
mer. Og selv når du blir gjort urett, 
opptrer du saklig og ryddig, fair og 
square. Sier fra når det trengs, gir 
tydelige tilbakemeldinger. 

Og du, hvordan greide du å løse 
floken under fjorårets hyttetur? Du 
var alene på jobb for å  dekke ett 
overgangsarbeid – så ble det fra-
vær på en annen OA, og plutselig 
har du to samtidige stillinger i fang-
et. Den ene fra kl. 9 - 12 (lunsj skal 
stå klar kl. 11), den andre fra kl. 10 
- 13 (her skal lunsj stå klar kl. 

1130). Og 15 kilometers avstand 
mellom de to! Du hastet av gårde til 
den første, gjorde klar lunsj og pak-
ket i kjøleskap, hastet til den andre, 
gjorde klar og satte frem lunsj, has-
tet tilbake til den første og satte 
frem lunsj og gjorde det øvrige ar-
beidet, og hastet tilbake for å rydde 
bort lunsjen, og deretter tilbake til 
den første igjen for å rydde bort 
lunsjen der. Og det med dundrende 
migrene! 

Wow, for en effektiv, iderik, stand-
haftig arbeidskraft du er! Du vil bli 
dypt savnet, og vi vil minnes deg i 
lang tid. Håper du vil trives på din 

nye arbeidsplass, og at du blir 
verdsatt for den fantastiske ressur-
sen du er! Vi ønsker deg alt det 
beste, og lykke til. 

Medarbeidere 

Grete takker for seg Arbeid, utdanning og resepsjon 

Gjennom NAV Rogaland sitt bru-
kerutvalg har vi fått kjennskap til at 
behovet for fremstøt mot unge 
voksne er større enn vi har vært 
klar over. Ett viktig grep vi har gjort 
er å sørge for at vår personalsam-
mensetning gjenspeiler et ungt 
miljø, noe som ikke er tilfelle i dag. 
Vi har lyst ut stilling hvor vi ser 

etter en ung person til å drifte et 
prosjekt mot unge. Opprinnelig var 
det kun én stilling som skulle be-
mannes, med forbehold om tilfør-
sel av statsmidler og styregodkjen-
ning. Siden Grete og Torleif har 
takket for seg (siste arbeidsdag 
henholdsvis 5. juli og 31. august), 
kommer det to stillinger i tillegg. 

Til utlysningen fikk vi i overkant av 
40 søkere. Halvparten manglet 
utlyste kvalifikasjoner, og ble der-
for sortert ut. Syv er hittil plukket ut 
for intervju i denne omgang, og 
prosessen er i full gang. 

Prosjekt unge voksne 

HANDY: Full kontroll på drivhuskoblingene. 

 
- Det siste minnet jeg fikk av 
henne var at forbarmet seg over 
de tørstende urter og ga dem 
vann 

Knut 
 
- Hun forbarmet seg over de små 
spede spirer… 

Valborg 

Foto: Linn C 

Nye medarbeidere 
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Humor 

På sørlandskysten har vi mange tyske fikseturister. De 

legger ut på havet uansett vær og vind. Ved Tregde ma-

rina båtutleie har eieren nå utstyrt fiskerne med en dupp-

peditt slik at han fra land til enhver tid kan følge med på 

hvor langt til havs de drar. Hvis det skulle skje en ulykke kan han da lokalisere dem og 

dra ut med en hurtiggående speedbåt for å redde dem. Da sa en på Fontenehuset: ”Du 

tror ikke han bryr seg om at turistene ramler over bord? Det er kun for å få utleiebåten 

tilbake at han har duppeditten”. 

Levert av Chris :-) 

 

Det var da fælt så mye du vet om naboene dine.  Ja, jeg passet på 

papegøyen deres i ferien. 

 

Far: Per, kan ikke du gå å kjøpe to liter melk?                                                                            

Per: Hvorfor kan ikke du gjøre det?                                                                                                              

Far: Du har så unge og friske bein.                                                                                                     

Per: Men er det ikke lurt å bruke opp de gamle først ? 

 

 

Det var i den tiden da vaskemaskinen var ny, og Martin og Marti-

ne hadde kjøpt en vaskemaskin og ville prøve den. Men de had-

de ikke skrudd den fast til noe, så da den skulle sentrifugere be-

gynte den å hoppe bortover gulvet. Da sa Martine: Se nå skal 

den ut og henge opp tøyet.  

 

 

 

Hvor ligger Lillestrøm, spurte lærerinnen i geografitimen. 

En av elevene svarte før de andre rakk å rekke opp 

hånden.  De ligger dårlig an, frøken.   

Levert av Arlene :-) 

 

Gi oss i dag vårt daglige smil 
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B-LAND: Norge har blitt nedrangert 
til en B -nasjon når det gjelder brudd 
på menneskerettigheter av FNs tor-
turkommisjon. FN har foretatt uspe-
sifiserte kontroller ved mentale insti-
tusjoner i Norge, og landet vårt har 
kommet dårlig ut av kontrollene. 
Mye av det som skjer i og omkring 
tvangsbehandling, blir betraktet som 
tortur og frihetsberøvelse av FN’s 
spesialrapportører.  

Prinsippet i mental behandling byg-
ger på at ingen 
behandling skal 
gis uten samtykke 
fra pasienten. 
I n t e r n a s j o n a l e 
f u n d a m e n t a l e 
menneskerettig-
h e t s p r i n s i p p e r 
legger til grunn 
den enkeltes selv-
bestemmelsesrett, 
men kjernen i 
unntakene, som er beskrevet i de 
såkalte prinsippene, som omfatter 
de utvidede unntakene, og FNs spe-
sialrapportører, påpeker hvordan de 

omfattende unntaksvilkårene nær-
mest medfører at hovedregelen om 
informert samtykke til helsehjelp blir 
meningsløs.  

Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonen (EMK) artikkel 5, 
§1, åpner for lovlig frihetsberøvelse 
av sinnslidende, alkoholister, narko-
mane eller løsgjengere. Et annet 
eksempel er FNs MI (Mental Illness) 
prinsipper, som åpner for tvangsinn-
leggelse og tvangsbehandling av 

m e n n e s k e r 
med psykiske 
lidelser. 

CRPD: I 2007 
kom FN’s kon-
v e n s j o n 
CPRD (The 
Convention on 
the Rights of 
Persons with 
Disab i l i t ies ) 
som er et stort 

framskritt med hensyn til anerkjen-
nelse av pasienters rettigheter med 
psykisk og fysisk nedsatt funksjons-
evne. Formålet med konvensjonen 

er å støtte opp om, beskytte og sik-
re, full og lik glede av alle mennes-
kerettigheter og fundamentale frihe-
ter for alle personer med nedsatt 
funksjonsevne, og å støtte opp om 
deres respekt og nedarvede verdig-
het. Hva legges i utrykket psykisk og 
fysisk nedsatt funksjonsevne? Det 
er personer med permanente fysis-
ke, mentale, intellektuelle og følel-
sesmessige barrierer, som hindrer 
dem fullt ut å delta på like betingel-
ser som andre. 

Norge undertegnet FN konvensjo-
nen om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 30. 
mars 2007. I dag er konvensjonen 
ratifisert av over 100 land. Norge er i 
e n  r a t i f i s e r i n g s p r o s e s s 
(konvensjonen ble ratifisert innen 
innlegget kom på trykk, red. anm.), 
men har allerede gjennom underteg-
ning forpliktet seg til ikke å handle i 
strid med konvensjonens formål. 

NORSK LOV: Dersom lovverket 
skal være i samsvar med CPRD, må 
dagens Psykisk helsevernlov opphe-
ves. Frihetsberøvelser av mennes-

FN-konvensjonen FUNK/CPRD 

At norges ratifisering av 

store konsekvenser, er 

likestillings- og diskrimi 

 

«Formålet med konven-

sjonen er å støtte opp om, 

beskytte og sikre, full og lik 

glede av alle menneske-

rettigheter og fundamentale 

friheter for alle personer 

med nedsatt funksjonsevne» 
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Leserinnlegg 

ker med nedsatt funksjonalitet må 
skje på et allment grunnlag, ut fra 
begrunnelser som gjelder alle bor-
gere i landet vårt, og uten at inng-
repsvilkårene kobles til (reelle eller 
påståtte) psykososiale funksjons-
nedsettelser. 

I visse situasjoner kan det være 
nødvendig å 
gripe inn 
o v e n f o r 
mennesker 
som er i 
akutt fare. 
Dersom den 
psykiatriske 
sær lovg iv -
ningen fjernes, finnes det hjemler i 
andre lover for å beskytte liv og 
helse i fare. Overfor personer som 
befinner seg i en overhengende og 
øyensynlig livsfare, har enhver plikt 
til å gripe inn etter straffelovens § 
387. Helsepersonell har en plikt til 
å gi helsehjelp etter helseperso-
nelloven § 7 når det antas at hjel-
pen er påtrengende nødvendig, 
også i de tilfeller pasienten motset-

ter seg hjelpen. Også nødrettslige 
bestemmelser vil kunne komme til 
anvendelse når det gjelder å redde 
noen fra fare. 

Når det gjelder frihetsberøvelser 
begrunnet i behov for samfunns-
vern må det innføres rettsikkerhets-
garantier av en helt annen karakter 

enn det psykisk helsevernlo-
ver gir i dag. Det er nærlig-
gende å mene at en domstol 
er best egnet til å foreta sli-
ke vurderinger av frihetsbe-
røvelse. Vi ser for oss en ny 
lovgivningsmodell, i tråd 
med CPRD, hvor frihetsbe-
røvelser begrunnet i farlig-

het tas ut av helselovgivningen og 
frikobles fra psykiske lidelser. 

SAKTE PROSESS: Norge er langt 
bak i rekka med å ratifisere CPRD, 
og det er ennå et stykke igjen å gå. 
Det er også uklart om Norge vil 
godta hele konvensjonen eller re-
servere seg mot noen av artiklene i 
konvensjonen. I følge artikkel 46 i 
konvensjonen er det ikke mulig å 
reservere seg mot noe som ikke er 

i samsvar med objektet eller formå-
let i konvensjonen. 

FN spesialrapportør for tortur kon-
staterer at psykisk tvangsbehand-
ling av mennesker med psykososi-
ale funksjonsnedsettelser er i strid 
med CPRD. Et resultat av CPRD 
må også være at det opprettes 
avdelinger for medisinfrie behand-
lingstilbud. Myndighetene plikter å 
treffe forebyggende tiltak, inkludert 
lovmessige, for å verne enkeltindi-
vider mot mishandling. Å ha en 
lovfestet mulighet for psykiatrisk 
tvangsbehandling åpner i seg selv 
for mishandling. 

Thor 

 

 

 

«Dersom lovverket 

skal være i samsvar 

med CPRD, må 

dagens Psykisk helse-

vernlov oppheves.» 

Les konvensjonen her: 
http://www.regjeringen.no/

upload/BLD/sla/Funk/

WEB_konvensjon.pdf 

Kortfattet utgave: 
http://www.bufetat.no/

PageFiles/8855/Du%

20har%20rett-endelig.pdf 

FN-konvensjonen FUNK/CRPD vil få 

det mange som understreker. Også  

neringsombud Sunniva Ørstavik. 

Foto: Bjørn 
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Leserinnlegg 

Stavanger botaniske hage sett gjennom linsa til Alf 
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Leserinnlegg 

 
INTEGRITET 

 

 Inntrykk - omgivelser - vet ikke 

 Mørke - omgivelser - trist 

 Uorden - omgivelser - vanskelig 

 Omgivelser nedbrytende - ja! 

 

 Usikker - frustrerende - vet ikke 

 Stemning - frustrerende - trist 

 Inntrykk - frustrerende - vanskelig 

 Frustrerende mennesker - ja! 

 

 Usosial - sosial - vet ikke 

 Nedstemt - sosial - trist 

 Misforstått - sosial - vanskelig 

 Sosial livsglad - ja! 

 

 Diktatur - avdeling - vet ikke 

 Likegyldighet - avdeling - trist 

 Respektløst - avdeling - vanskelig 

 Avdeling umenneskelig - ja! 

 

 Loven - menneskeverd - vet ikke 

 Integritet - menneskeverd - trist 

 Respekt - menneskeverd - vanskelig 

 Menneskeverd oversett - ja! 

 

 Skifte klær - integritet - vet ikke 

 Samme klær - integritet - trist 

 Urene klær - integritet - vanskelig 

 Integritet respektløst - ja! 

 

 Frustrerende - reaksjon - vet ikke 

 Lege - reaksjon - trist 

 Stå på - reaksjon - vanskelig 

 Reaksjon du må ikke sove - ja! 

 

Thor 

Samtlige fotos disse to sider: Alf 
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Vår vakre og smakfulle oase 

Utendørs 

- Hvordan ligger kjøkkenhagen an 

i år? 

- Ligger bra an, men litt lite med-
lemsengasjement. De har gjødsla 
og kalka hele hagen. Kjøpt og satt 
opp nytt drivhus. Vi har sådd gulrot, 
rødbeter, sukker erter, dill, satt po-
tet, ringblomst, rabarbra og jords-
kokk. Skal kjøpe inn kålvekster, to-
mater og kanskje litt løk. Etter hvert 
så litt salat også. 

- Hva er det som gjør at du inter-

esserer deg sånn for hagen? 

- Er agronom, og har gått på land-
bruksskole. Har alltid vært opptatt 
av naturen., og det som spirer og 
gror. Bestemora mi hadde en fan-
tastisk hage, hvor hun dyrket ting, 
som ikke andre fikk til i Nord-Norge. 
Og det var kanskje der den første 
interessen ble vakt. 

- Hva er du mst spent på med 

årets avling? 

- Mest spent på om folk klarer å 
vanne, når ikke jeg er her. Spent på 
om noen klarer å kjøpe agrylduk før 
gulrotfluene kommer. Er spent på 
om vi får snegleinvasjon. 

- Når vil urtene være klar for å 

innta lunsjbordet? 

- Vi sådde urter inne i mars, så det 

er for tidlig enda.  Så skal jeg og 
Kjetil lage urtebed på 
«gravplassen». Når det bli varmere i 
været, skal vi plante ut urtene. De 
første er klare, og kan smakes på i 
juli. 

- Har du noen mat-tips å komme 

med som passer avlingen? 

- Ein heile haug. Kan komme tilbake 
til det etter hvert. 

Intervjuer: Arlene 

D@llla 

Fotos: Linn C m.fl. 
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 Utendørs 

 

Fotos: Linn C m.fl. 
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Stod tidlig opp 17. mai morgen og 
var klar til fest på Fontenehuset 
klokken 12. Tok bussen tidlig til 
byen. Barnetoget var allerede i 
gang da jeg kom inn til byen. Folket 
var festkledd, og det gledet meg 
stort å se alle de glade og hyggeli-
ge menneskene, som kom parade-
rende forbi Løveapeteket. Jeg skul-
le jo til Fontenehuset, men først lot 
jeg alle skolekorpsene passere 
forbi. Det var til stor glede å se alle 
store og små i barnetoget. 

Jeg kom til Fontenehuset omtrent 
kvart over 11. Utenfor var allerede 
partyteltet satt opp, og folk var alle-
rede i gang med de siste forbere-
delser til en flott fest. Jeg ble snart 
en del av staben som hjalp til med 
å gjøre alt helt klar til klokken 12 i 
dag. 

Vi skal alle sammen kose oss over 
et flott koldtbord med reker, egge-
salat, roastbiff, røkt skinke, kylling, 
karbonader, waldorfsalat og mye 
mer. Det var lagt til rette for en flott 
17. mai-fest på Fontenehuset. Dag-
lig leder av Fontenehuset Cecilia 
bestemte å starte feiringen en halv 

time senere, fordi det var stor tra-
fikk og mange mennesker i byen 
vår i dag. Det ble gjort, så vi var 
sikker på at alle kom fram til festen. 

Høytidsfesten ble åpnet av Cecilia 
klokken 12:30. Alle var nå klart for 
et fortreffelig festmåltid. Jeg frem-
førte diktet mitt, "17. mai på Fonte-
nehuset". Det var litt sommerfugler 
i magen, men alt gikk bra. 

Stemningen var trivelig rundt bor-
dene. Det var dekket til rundt 35 
gjester, og det var mer enn nok 
mat til alle sammen. Brus og vann 
ble skjenket i champagneglass. 
Mange forsynte seg flere ganger, 
og alle ble gode og mette. 

Til slutt fikk vi servert sjokoladeka-
ke og kaffe. Kaken smakte fortref-
felig. De som ville ta seg en blås 
med røyk fikk mulighet til det i par-
tyteltet utenfor. Folk koste og hyg-
get seg både inne og ute. Det var 
en helt spesiell 17. mai stemning i 
Fontenehuset, på vår kjære nasjo-
naldag. 

Høydepunktet under feiringen var 
husbandet, "Lasse og de nervøse". 

Bandet bestod av fem, to på gitar, 
Kjetil og Lasse og tre kordamer, 
Kristine, Hilde V og Bjørghild. Det 
ble fremført flere melodier og kvali-
teten var svært høy. Det satte en 
munter stemning blant oss jubilan-
ter på Fontenehuset. Bandet sang 
"Raining in my heart", "Mail man, 
bring me no more blues", "Oh, boy" 
og "Jolene". Det ble også fremført 
soloer av Bjørghild og Lasse. 
Lasse avsluttet med melodien 
"Getting used to loosing you". 

Jeg vil gi en spesiell takk til alle 
som gjorde 17. mai festen på Fon-
tenehuset til en stor begivenhet. 
Det ble en ærefull nasjonaldags-
feiring for oss alle sammen. Jeg vil 
gi en spesiell takk til Mental Helse 
som sponset koldtbordet. Tusen 
takk til alle som møtte opp og 
gjorde dagen til en stor 17. mai-
feiring på vår kjære nasjonaldag til 
ære for konge og fedreland. 

Takk fra Thor, møtes igjen neste 
år. 

Fritid 

Syttende mai 

Foto: Tormod G 
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Fritid 

Innsendte fotos 

Arlene 

Astrid 

Astrid 

Linn C 

Cecilia 

bakgrunnsbilde: Alf 
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Det er totalt 12 lag med i 
«NoWay Cup». De er delt 
opp i tre grupper, med fire 
lag i hver gruppe. Hver 
gruppe spil-
ler totalt 
seks kam-
per, hvor 
det beste 
laget sikker på å gå videre 
til semifinalen. Det blir straf-
fesparkkonkuranse mellom 
nummer to i hver gruppe. 
Ett av disse lagene går vi-
dere til semifinalen. 

Hver kamp er på 15 minut-
ter. Hvert lag spiller med 
fire utespillere og en kee-
per. Det er ingen begrens-

ninger hvor 
mange spil-
lere hvert 
kan lag kan 
bytte ut. 

Flere av spillerne er opp i 
årene, og det kan være 
hardt å spille svært intensivt 
ute på banen. Flere pauser 
gjennom kampen kan være 
en fordel. 

Fontenehuset spillere er 
Kjetil, som keeper, Torleif, 
Valborg, NN,NN, Kristian, 
Erling og Kristine. Lasse 
hadde også kommet for å 
se på kampen. Det var en 
iskald sommerdag med vind 
fra nord og utetemperatur 
på kun 11 C. En svært kald 
dag. 

Fontenehuset spiller første 
kamp mot Psykiatrialiansen 
klokken 11:00: Det ble en 
ganske jevn kamp, og førs-

NoWay-cup 

Kampklar klubb i skjønn forening. Fra venstre øverst Synnøve (supporter), Christian og Val-

borg. Foran: Erling, Kristine, Kjetil, NN, NN og Torleif (du ser av ansiktsskadene til NN og NN 

hvilken enorm innsats de ga for Fontenehuset i kampens hete) Foto: Thor 

«Første mål mot Fontene-

huset ble annullert. » 
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Fritid 

te mål mot Fontenehuset 
ble annullert. Kjetil spilte 
svært godt i mål med flere 
redninger på streken. Etter 
6 minutter fikk Psykiatriali-
ansen inn en fulltreffer og 
det stod 0-1. Fontenehuset 
hadde en svært sterk midt-
bane som var hard og kom-
me igjennom. Kjetil var en 
levende vegg og hadde 
mange strålende redninger. 
Spillerne våre fra Fontene-
huset hadde mange bra 
t a k l i n g e r , 
men det ble 
ikke mange 
angrep på 
mål. 

De rødkled-
de Frelses-
a r m e e n s 
gatefotball 
spilte svært 
godt. De 
hadde to spisser som kom 
gjennom flere ganger, og 
de skåret om og om igjen. 
Spissene våre hadde pro-
blemer med å komme igjen-
nom forsvaret deres. Midt-
banen vår spilte svært godt 
hele tiden, men spissene til 
Gateguttlaget overkjørte 
oss og kampen endte 0-6 i i 
deres favør. 

 

Det gjenstår en kamp, men 
sannsynligvis vi ikke Fonte-
nehuset gå videre. Kampen 
mot HvaSaDu FC var en 
jevnere kamp enn den forri-
ge. Vår fantastiske keeper 
Kjetil pådro seg en skade, 
og valgte å stå over kam-
pen. Torleif tok på seg kee-
peransvaret. Vi hadde en 
god midtbane, men noen av 
motstanderens spisser kom 
igjennom på flankene og 
scoret mål. Til vår fordel 

hadde Fonte-
nehuset tre 
gode angrep, 
først var Ina, 
som kom 
gjennom på 
flanken. Bal-
len gikk rett 
utenfor steng-
ene. Erling 
kjempet seg 

igjennom og det var nesten 
scoring. Fontenehuset siste 
store sjanse var et direkte 
skudd fra Kristian fra midt-
banen. Det gikk rett over 
mål. Mot slutten av kampen 
byttet Torleif og Kristian 
keeper-rolle. Torleif kjempet 
hardt framme som spiss, og 
det var nære på at han ved 
flere anledninger kjempet 
seg nesten helt gjennom 

forsvaret til motstanderne. 

Dagen skal avsluttes med 
grillfest på Fontenehuset fra 
klokken 17:00. Det er Kul-
turaktiviteten som er ar-
rangør, og det var omtrent 
15-20 personer til stede på 
festen. Det kom omtrent like 
mange fra Kulturaktiviten, 
som deltakere fra Fontene-
huset. Arrangementet varte 
i tre timer. 

Det er en flott måte å av-
slutte dagen, og folk satt og 
koste seg med svinekotel-
lett, pølser, ris og salat. 
Samtalene gikk livlig for 
seg, og det er kjekt å treffe 
mennesker fra andre steder 
i byen til en forandring. 

NoWay-cup er an aktivitet 
som må arrangeres igjen 
neste år. Hele arrangemen-
tet var godt planlagt og en 
suksess, bortsett fra været. 
Det var en isende vind fra 
nord og 11C på gamle Vi-
king stadion på Eiganes.  

Thor 

Dagen ble avsluttet med grillfest på Fontenehuset 

fra klokken 17:00. Det kom omtrent like mange fra 

Kulturaktiviten, som fra Fontenehuset. 

«Frelsesarmeens 

gatefotball spilte svært 

godt. De hadde to 

spisser som kom 

gjennom flere ganger, 

og de skåret om og om 

igjen.  » 
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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 
opprettholde tilbudet? Ta kontakt.  

STØTTEMEDLEMSKAP: Du kan 
blant annet tegne individuelt 
støttemedlemskap (kr. 250),  
bedrifts-/foreningsmedlemskap (kr. 
1500) eller gi et valgfritt beløp. 
Som støttemedlem mottar  du Fon-
tenenytt 4 ganger i året.  Be-
drifter/foreninger og andre som har 
utvidet støttemedlemskap får 3 
eksemplarer hver gang. Merk inn-
betalingen din med navn og adres-
se. Husk at beløp over kr. 500 og 
inntil 12.000 er fradragsberettiget, 
om du oppgir organisasjons-
/personnummer. 

TILSKUDD/GAVE? Vi er alltid gla-
de og takknemlige for tilskudd fra 
våre givere, og minner om at vi 
også trenger økonomisk støtte til 

driftsutgifter som husleie, telefon, 
strøm  og personalutgifter.  

GRASROTANDELEN TIL OSS? 
Er du eller noen du kjenner en ivrig 
kunde hos Norsk Tipping? Fonte-
nehuset Stavanger håper at flere 
spillere velger å støtte oss, fremfor 
å la 5% av innsatsen går til 
”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 


