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Leder
Tekst; Nina Galta

nende vesen. Alle oss ønsker
Vi har hatt en kjekk høst dem lykke til videre!
og har feiret Fontenehuset StavAkkurat nå har vi 2 stk
anger 20 år. Vi hadde en fin
som er her i praksis. Fra Jomarkering på huset hvor Helse- hannes Læringssenter og
minister Bent Høie hadde en
NAV. Kjekt når folk vil bidra,
flott hovedtale. Det var rundt 80 ser nytte i og tar del i vårt felstk som var innom den dagen; lesskap.
medlemmer, styret, HelsedirekVi har fått prosjektstøtte
toratet, Stavanger kommune,
«God fysisk bedre psykisk» fra
Fontenehusene i Norge for å
Exstrastiftelsen på utstyr og annevne noen. Takk til alle med- net ift trening som skal være en
lemmer, ansatte og andre som
del av innhold i kjeller. Tusen
kom og tok del på arrangemen- takk, vi er veldig takknemlige!
tet slik at det ble en så god fei- Dette er en god start til med utring!
videt tilbud for medlemmer til
Kjære godtfolk!

I oktober deltok vi fire
stk fra huset på Verdenskonferanse i Denver Colorado. Vi
deltok i panelet på 2 workshops.
Jeg er umåtelig stolt med stor
respekt for innsatsen, prestasjonen og den gode presentasjonen
Christian og Chris var i sammen med meg. De har spredt
mye glede under konferansen
og synliggjort vårt hus meget
positivt. Det var spennende og
gode dager med mye inspirasjon, gode workshops, og lærerikt. Takk alle for en fin tur!
Vi har hatt en fin tid i
høst med studenter som har
vært her i praksis. De har skapt
en god atmosfære her på huset
med deres sprudlende og vin-

aktiv helse, og bli inspirert til
fysisk aktivitet.
I statsbudsjettet er det
lagt inn 30,5 millioner til Fontenehusene i Norge. Dette er 7,5
millioner mer enn i fjord som
vil komme godt til nytte for oss
alle og en meget gledelig melding!
Fontenehuset deltok på
inspirasjonsdag med Stavanger
kommune «Kultur og helse».
Rundt 70 stk til sammen deltok
og Gunn Hinna fra Stavanger
kommune stod i bresjen for
samarbeid med flere aktører
innen psykisk helse. Det var en
dag til inspirasjon med gode
foredragsholdere, presentasjo-

ner fra organisasjoner og aktivitetssenter. God underholdning
fra Georg Vervik og vårt eget
husband «Lasse og de nervøse».
Vår sangpedagog Signe Irene
Time holdt et strålende innlegg
om hva sang og musikk gjør for
psykisk helse, og sammen med
vår egen Kristine hadde de også
et nydelig musikkinnslag.
Til slutt vil jeg ønske
alle en flott førjulstid. Her på
huset fortsetter vi med den arbeidsorienterte dagen, men vi
hygger oss også med juleforberedelser og julekos.
Det er åpent julaften,
nyttårsaften og ellers alle dager
i romjul unntatt 1. – og 2. juledag.
Velkommen og takk til
alle dere fantastiske gode medlemmer for alt dere bidrar med,
og til dere som støtter oss! Takk
for samarbeidet i 2015, takk for
det gamle og ha en riktig god

Disse var med å utvikle dette nr: Marie, Karoline, Alf Hugo, Simon, Karianne, Nina, Christian, Arti, Marita, Kristine, Sissel,
Forsidebilde & Toppbilde; Alf Hugo.
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Takk For Julegavene
Tekst; Marita

I år var vi ute i god tid
da det kom til å forberede julefeiringen. Allerede i oktober
tok vi kontakt med ulike butikker og firmaer for å høre om de
ville være med å bidra til en
best mulig julaften for våre
medlemmer. Det var det
mange som ville, og vi setter
utrolig stor pris på alle gavene
vi har fått. De kom fra Norsk

Oljemuseum, SF kino Stavanger/Sandnes, Olivers & CO,
L`Occitane, The Body Shop
Østervåg, Ark Berge, Boots
Apotek Arkaden og Life Torgterrassen. Tusen hjertelig
takk !
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Filmanmeldelse
Bridge of spies
Tekst; Marita

Filmen er basert på en sann
historie.

Under den kalde
Jeg likte filmen
krigen får New Yorksvært godt og vil virkelig
advokat James Donovan i
oppgave å forsvare en sov- anbefale andre å se den.
jetisk spion. Saken utvikler
seg etter hver til et utvekslingsdrama mellom USA,
Russland og Sovjetunionen.

James Bond;
Spectre
Tekst; Arti

Jeg var på kino i sandnes
for å se filmen James Bond, og
jeg vet ikke om jeg var for trøtt
eller om filmen var så dårlig at
jeg sovna etter 20 min, men for
de som synes overdreven action
filmer med det samme innholdet
som har vært i alle James Bond
filmene i alle år med selvfølgelig oppdaterte effekter må dere
for all del se denne filmen. Veldig utgått tema synes jeg da. For
de 120kr jeg betalte, kunne jeg
heller nyte en big mac meny på
mc donalds men alt i alt så fikk
jeg litt søvn da.
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Illustrasjon
Maleri; Frode
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Typisk Dag På Arbeid & Service
Tekst; Marita

Foto; Alf H/Nina

Når Fontenehuset åpner
klokken 08:30 starter vi dagen
med frokost, en kaffekopp og
litt småprat rundt møtebordet i
første etasje. Dette er felles for
begge enhetene. Klokken 09:30
starter arbeidsdagen med et enhetsmøte. Arbeid & Service –
enheten har da møte i første
etasje mens Kontorenheten har
møte i andre etasje.

ver som må gjøres ofte, men
ikke nødvendigvis hver dag er å
søke etter jobber på internett og
henge opp på tavla, hjelpe hverandre med å søke jobb, lage
CV, rengjøring av lokalene,
lage bursdagskort, hjelpe til når
en på overgangsarbeid er syk
osv. Diverse hagearbeid er også
med på denne enheten. Hvilket
arbeid som må gjøres ute er sesongavhengig.

På disse møtene diskuterer vi hva som må gjøres i
Klokken 12:15 spiser vi lunsj
løpet av formiddagen og forde- og har pause i 45 minutter.
ler arbeidsoppgaver. En av oss Klokken 13:00 har vi et nytt
står ved tavlen og leser opp
oppgavene som må gjøres mens
de andre melder seg til det de
ønsker å bidra med/delta på.
Noen av oppgavene som
må gjøres hver dag er planlegging av lunsj, handling av matvarer, laging av mat, dekking
av bord, sende ut nyhets-SMS,
reach-out, sjekking av mail,
oppvask, ta ut søppel, og dekke
på bordene, kassa-ansvar, regnskap i forhold til kassen og resepsjonsansvar. Andre oppga-
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enhetsmøte med arbeidsfordeling, og jobber da fram til vi
stenger klokken 16:00.
På onsdager har vi fritidsprogram fra 16:00 til 19:00,
da kan man blant annet spille
spill, synge med sangpedagog
(eller uten), spille i band, lage
litt lett mat osv. Man kan rett
og slett drive med fritidsaktiviteter i sosialt samvær med de
andre medlemmene.

Dikt
Tekst & Foto; Alf

Å hjelpe er å forstå.

Om jeg ikke kan det
så hjelper det ikke at jeg kan
og vet mer

Skrevet av: Søren Aabye
Kierkegaard.

Vil jeg allikevel vise hvor
mye jeg kan

Om jeg vil lykkes

så er det fordi jeg er forfengelig og hovmodig

med å føre et menneske mot
et bestemt mål

og egentlig vil bli beundret
av den andre

må jeg først finne det, der
det er

istedenfor å hjelpe han

og begynne akkurat der

All ekte hjelpsomhet

Den som ikke kan det
lurer seg selv

begynner med ydmykhet for
den jeg vil hjelpe

når han tror han hjelper
andre

og dermed må jeg forstå
at det å hjelpe
ikke er å ville herske

For å hjelpe noen

men å ville tjene

må jeg imidlertid forstå mer
enn hva han gjør
med først og fremst

Kan jeg ikke dette, så kan
jeg heller

forstå det han forstår

ikke hjelpe noen.
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Kryssord
Laget av; Marita

Across
3. Satt opp for at fugler ikke
skal komme til menneskenes
dyrkningsområder og spise opp
eller gjøre skade.
6. Unger som går fra hus til hus
og synger i desember
7. Lever i havet, fryktet pga
angrep på og drap av mennesker
10. Julekake, navn etter krydder, men inneholder ikke krydderet.
11. Navn på fjellskrent som kan
rase ut når som helst
12. Populær skisport i førjulstider
15. Laget med masse som
smelter ved oppvarming, belysning
16. Stor fugl, vanlig å spise på
nyttårsaften
17. Skal ha blitt født 24. desember i år 0

20. Kommer med gaver 24. desember
23. To barn født samtidig av
samme mor
24. Kode med tall og/eller bokstaver, for innlogging
25. Innsamling av penger i kirken
26. Aktivitet i vann der man
beveger seg i "tak"
27. Butikk som selger brukte
klær, en del av Frelsesarmeen
28. kraftig roterende luftsøyle
som stiger ned fra cumulonimbusskyer, og ned til bakken
30. Annet navn for klokke
32. Norsk navn på Halloween
Down
1. 17. mai er Norges …
2. Fontenehuset feiret 20 års …
i år
4. Vi fikk ny støvsuger sponset
av...

5. Annet ord for klasseforstander
8. Navnet på husavisa vår
9. Populært multimedie med
personlig profil
11. Nr 12 i periodetabellen,
Forkortelse Mg
13. Jula varer helt til...
14. Ramme med glass og styrke, sitter ofte på nesen
18. Plante, henges opp i juletider, kan kysses under
19. Juleting til fugler
21. Dyr som lever av å spise av
kadaver (døde dyr).
22. Ifølge Dolly Parton, hva
gjør man fra "9 to 5"? (Engelsk
ord)
26. Øverste lag på ribba, skal
helst være sprø
29. TV-kanal med dyr
31. Erna Solberg er vår..

Ny Støvsuger Fra
Tekst; Marita Foto; Marie

Som de fleste vet har vi
plagdes med støvsugeren vår
ganske lenge. Det gikk så langt
at Karoline prøvde å fikse den
med gaffateip, men det ble
dessverre ikke noe bedre. Så,
en dag i oktober knakk støvsugeren (som bildet viser), og
den ble helt ubrukelig. Arlene
foreslo da at vi kunne sende en
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mail til Electrolux for å spørre
om de ville selge oss en støvsuger til en billig penge, eller evt
sponse oss med en. Vi fikk
svar samme dag, og de ville
sponse oss med en helt ny støvsuger! Vi setter utrolig stor pris
på dette, så tusen takk Electrolux! Nå kan vi holde huset vårt
rent og pent 

4 På Huset
Tekst; Sisel

Foto; Alf H

Hva skal du gjøre i Desember ?
Arlene:
Jeg skal reise til Puerto Rico
Gran Canaria i år også :)
Gleder meg til sol og varme.

Lasse:
Jeg skal spise Julemiddag på
Fontenehuset, og så skal jeg
være med Kirkens Bymisjon.

Ihlaan:
Jeg skal bake pepperkaker
med Kjetil på Fontenehuset.

Kristine:
I år skal jeg lage Julegavene
selv, og så skal jeg spise
Julemiddag på Fontenehuset
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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 direkte 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 grasrotmottaker.
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 971338709 til
2020
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OVERGANGSARBEID
Tekst og bilde; Arti

Hei alle sammen som
lurer på hvordan det er på et
overgangsarbeid.

sist et overgangsarbeid som
ikke krever all verdens energi
med tanke på de som har vært
arbeidsledig og slitt med en
Jeg heter Arti og er
annerledes hverdag. Jeg permedlem på Fontenehuset, og
der har vi noe som heter over- sonlig trives veldig godt og har
gangsarbeid; en myk overgang fått økt velvære både i lønn og
sjel. Hverdagen består av å
til arbeid mener jeg da. Siden
handle inn det som trengs til
jeg har vært innelåst på
lunsj, så lager jeg salat hver
instutisjon i 12 måneder, var
mandag og torsdag, holder rent
det veldig greit å bli sluset ut
via Fontenehuset og til syvende og dekker på til ansatte.
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Jeg jobber 2 timer dagen og har en veldig kort avstand fra der jeg bor , plassen
jeg jobber nå heter Inbuissness
og ligger i fjerde etasje på mariero. Jeg skal jobbe der forhåpentligvis ut desember men har
kontrakt ut november.

Nettverkssamling
Tekst; Marita

Foto: Alf H

Kristine, Alf-Hugo,
Marita og Finn-Helge deltok på
nettverkssamling og landsmøte
på Gardermoen 19. og 20. november. Det var interessant å

få innputt på hva vi burde fokusere mer på i nærmeste
fremtid, samtidig som det var
gøy å møte andre engasjerte
«Fontenehus-sjeler».

Schizofrenidagene 2015
Tekst; Simon

Fredag 6. November
deltok Fontenehuset med stand
på Schizofrenidagene for å promotere arbeidet vi gjør og for å
dele ut informasjon. Denne dagen var det Simon, Tormod og
Karianne som stod for jobben.

tilbudet, åpningstider og arbeidet vi driver på med.

Rundt tolv tiden spiste
vi en heftig lunsj i storsalen for
å så gripe tak i de siste deltakerne som var på hjemreise siden
dette var siste dagen av konfeVi fant plassen våres
ransen. Det var mange som fikk
halv ni og var fort i gang med å med seg lesestoff til taxituren til
dele ut brosjyrer til alle deltaSola Flyplass.
kerne som gikk forbi. De fleste
Alt i alt en fantastisk
tok imot og mange var interessert i hva Fontenehuset og Fon- innsats for å få frem Fontenehuset både i Stavanger og ellers i
tenehusmodellen gikk ut på.
landet.
Alle tre gjorde en fabelaktig
jobb ved å gi informasjon og
13

Sangtilbud På Fontenehuset
Tekst; Signe Irene Time

Mitt navn er Signe Irene, jeg er 28 år og jobber fortiden som frilansmusiker her i
Stavanger. Ved siden av å utøve
innen musikk og kultur er jeg
engasjert som sangpedagog på
Fontenehuset på onsdager, noe
jeg har vært siden høsten 2013.
“Musikk er det reneste
språket til følelsen”, sa engang
Stavanger sin egen dikter
Sigbjørn Obstfelder. Og det er
det mange som vil si seg enige
i, meg selv inkludert. Og kanskje stemmen spesielt, har en
særlig funksjon for å uttrykke
følelser.
Musikkterapaut og overlege Audun Myskja mener at
stemmen er et slags bindeledd
mellom kropp og sinn, hvor
pyst, lyd og stemme sammen
påvirker både sinntilstand og
kroppslig sensasjoner. Kroppen
er avhengig av to viktige
faktorer, avspenning og aktivering. To faktorer vi ofte jobber
med på sangtimene.
Sangundervisningen jeg
tilbyr på Fontenehusert er I aller høyeste grad veldig fleksibel. Ingen av timene med
brukerne er like, og slik må det
nesten være. Vi tar utgangspunkt i hva vedkommende selv
ønsker å få ut av timen, hvilken

musikk brukeren liker å synge,
hvilken stemme han eller hun
har eller om vedkommende
ønsker å forbedre seg på noe
spesifikt. Noen har lyst å bedre
sangteknikken, noen har utbytte
av å jobbe med pust, noen vil
bare synge uten å få tilbakemeldinger, mens andre ønsker
veiledning. Men det aller
viktigste er at det skal være
kjekt. Jeg er opptatt av å skape
en trygg og avslappet stemning,
slik at de som kommer innom
for å synge ikke føler at de må
prestere. Det er først da vi kan
finne frem til roen og det
avslappende ved å synge.

Heldigvis blir det flere sangtimer etter jul, slik at vi kan
fortsette det fine arbeidet utover
våren. Når det er sagt, vil jeg
også gjerne nytte anledningen
til å skryte av Fontenehusets
Audun Myskja sier også mange musikalske krefter. Jeg
blir stadig berørt og imponert
at “med lyd og rytme kan vi
utkonkurrere, eller overskygge over hvor viljesterke, kunnskapsrike og driftige dere er.
følelser og tanker for en stund,
og gi rom for andre impulser”, Hver onsdag jeg underviser på
Fontenehuset er en berikelse.
noen som stemmer godt. Alle
kan vi ha godt av å flytte fokusMed det vil jeg ønske
et bittelitt. Du skal ikke se vekk dere en god jul og et godt nytt
i fra at den terapautiske
år. Husk å syng julesanger. Vi
effekten ved sangundervisning- kan ikke risikere at de dauer
en er vel så stor for meg, som
ut… Dessuten virker det godt
det den eventuelt er for
på kropp og sinn. Takk for i år!
medlemmene som kommer å
synger. Jeg syns det er fint å
gjøre noe sammen og opplever
ofte at vi klarer å skape øyeblikk hvor tiden står stille. For
meg er det det det handler om.

14

Studenter På Ville Veier
Tekst; Marie & Karoline

Foto; Arti

Studentenes siste dag!

Der stod de alle som en med
Det var en gang to jen- åpne armer og ønsket oss velkommen. Og da kan du tro vi
ter som skulle ut i den store
verden for å bli ergoterapeuter. ble glad.
Vi følte oss ikke lengere
På denne vei stod dere på Fonså små, og vi higet etter lærdom
tenehuset å ventet på oss.
Første dag gikk vi hånd i hånd som dette huset hadde å gi. Å
opp St. Svithuns gate, redde og jammen med litt vims og vas
har vi fått med oss mye som vi
små følte vi oss da.
Vi endte foran et majes- kan ta med videre. Så vi ønsker
å takke deg, ja akkurat deg, for
tetisk hus og var svært spente
på hva som befant seg bak den at hver og en av dere har hjulgrønne dør. Lite visste vi da at pet oss på vår vei. Nå er det
ikke tvil, verdens beste ergotedette skulle bli tre måneder
med mye glede, latter og smil. rapeuter er det vi skal bli.
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Det er med tungt hjerte
vi sier hade til tidenes gjeng,
men frykt ikke, vi ses nok
igjen.
Og med det går to jenter
nedover St. Svithuns gate, takknemlig for at de har fått bli
kjent med deg.
Stor klem fra Marie og Karoline

Vi trenger deg som støttespiller
Fontenehuset i Stavanger har
omtrent 260 medlemmer og 4 ansatte,
og er en stiftelse som drives mennesker med nedsatte psykososiale funksjonsemner og avhenger av støtte både
fra offentlige etater, bedrifter og privatpersoner. For å gi et best mulig
tilbud til våre medlemmer, utvide aktivitetene og kurstilbudet på huset trengs
økonomiske midler. Det er da vi trenger din støtte. Ta en tur innom og ring
oss gjerne og avtal om å få en omvisning, lær mer om Fontenehuset modellen og hva vi driver med på Fontenehuset 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 utvidet støttemedlemskap mottar 3 eksemplarer hver gang. Merk innbetalingen din med navn og adresse. Husk
at beløp over 500 kr og inntil 12 000 er
fradragsberettiget, om du oppgir organisjons-/personnummer.
Tilskudd/gave? Vi er alltid
glade og takknemlige for tilskudd fra
våre givere, og minner om at vi også
trenger økonomiske støtte til driftsutgifter som husleie, telefon, strøm og
personalutgifter.
For den som ønsker det kan
gi grasrotandelen til oss fra Norsk Tipping? Dersom du velger å støtte oss vil
Norsk Tipping gi 5 % av innsatsen til
Fontenehuset i Stavanger. Du kan registrere deg via internett eller SMS.
Send SMS til 2020 (gratis) med mel-

dingen: Grasrotandelen 971338709. Ta
eventuelt strekkoden til over til kommisjonæren når du spiller, eller oppgi
organisasjonsnummeret vårt,
971338709.
Fontenehusets kontonummer:
9685.05.50481

Fontenehusets kontonr: 9685.05.50481

Vi takker våre støttespillere

Stavanger Vest

Støttemedlemmer
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