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Leder 
Tekst: Nina Galta 

 

LITT AV HVERT 

 

Tross for at været kunne vært 

bedre i sommer har vi hatt vel-

dig mange gode opplevelser og 

fine dager. Vi har også hatt vår 

årlige hyttetur til Svanevatten i 

flotte omgivelser, lange gåturer, 

kano, trøbåter, grilling i avslap-

pende, og muntert selskap. 

   

To kollegaer har vært på TC2 i 

London Mosaic Clubhouse. Un-

dertegnede deltok i uke 2. Her 

fikk vi god erfaring på hvordan  

de driver Fontenehus der, ble 

kjent med mange flotte mennes-

ker, gode diskusjoner, møter, 

deltok i den arbeidsorienterte 

dagen, fikk tips og delte erfa-

ringer. Vi har fått flere tips vi 

vil legg fram for huset her, lært 

masse og avklaringer ift ret-

ningslinjene til Fontenehus mo-

dellen. 

 

Høsten blir aktiv. 30 september 

skal vi feire at Fontenehuset 

Stavanger er 20 år. Det vil da 

være åpen dag med kaker til alle 

som kommer innom. Fra kl. 

13.00 – 14.00 er det offisielt 

program hvor vi nok en gang 

kan ønske helseminister Bent 

Høie velkommen. Han skal hol-

de dagens tale, og vi vil også by 

på musikalske innslag. Dette 

blir bra, vi gleder oss! 

 

I oktober er vi 4 stk som skal på 

Verdenskonferanse i Denver 

Colorado, og sammen med Dan-

mark skal vi stå for en work 

shop for å fortelle om akkredite-

ringsprosessen (veien til sertifi-

sering). Dette ser vi veldig fram 

til samtidig som vi vil få bidra, 

påvirke og bygge nettverk. 

 

Vi ligger fremdeles på etter-

skudd med kjellerprosjektet som 

har skapt noe større utfordringer 

og arbeid enn vi hadde regnet 

med, men vi håper på at vi kan 

starte opp i høst. 

 

Marie og Karoline startet i au-

gust med praksisplass hos oss 

fram til 10. november. Det er 

utrolig givende å ha studenter 

hos oss, og vi er godt fornøyde 

med samarbeid med dem og 

Diakonhjemmet. 

 

På huset har vi hatt vår egen av-

stemming til kommunevalget. 

Bla videre så ser du resultatet. 

 

Takk for all innsats til alle på 

huset som bidrar og ser fram til 

en spennende høst vi har i møte 
 
 

  

 

  

Disse var med å utvikle dette nr: Knut M., Tor-Eirik, Marie, Karoline, Alf Hugo, Simon, Karianne, 

Nina, Iselin, Christian, Arti, Erling, Chris, Marita, Rannveig, Petter, Kristine.  

 

Forsidebilde; Karianne. Toppbilde; Alf Hugo.  



3 

Lysefjorden 
Tekst; Christian Foto; Marita 

 

 Fredag 3. Juli samlet vi 

oss først på Fontenehuset for å 

spise frokost, og lage niste til 

turen. Deretter gikk turen ned-

over til byen hvor en båt venta 

på oss, for å ta oss på tur inn 

gjennom Lysefjorden. Været 

var på vår side i dag, selv om 

det blåste litt, og turen ble ny-

delig. Mange fine utsikter, og 

en god guide som forklarte un-

derveis. På vei tilbake fikk no-

en av oss kjøpt is som vi koste 

oss med. Det var også noen 

som sovnet… Et bra signal om 

at det var en veldig flott og av-

slappende utflukt. 

Solastranda 
Tekst; Christian 

 

 Fredag 10. Juni var vi 

en gruppe som kjørte ut til So-

lastranda. Selv om været ikke 

var helt topp, beit vi tennene 

sammen, tok med oss grill, og 

la ut på tur. Da vi kom fram, 

merket vi at vi hadde glemt 

noe; nemlig maten. Dette mer-

ket vi først etter at grillen var 

tent opp. Simon og Paul kjørte 

av gårde for ordne noen pøl-

ser. Da de var tilbake, var gril-

len bare halvvarm, men det 

gikk seg til. I en liten grop ble 

det noe ly fra vinden, og det 

gikk an å sole seg litt også. Alt 

i alt ble det en vellykket tur; 

med noen skavanker.  

Sommerprogram 2015 

Solastranda 

Lysefjorden Lysefjorden 
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Tur til Jernal-

dergården 
Tekst; Knut M.  

 

 Fredag den 17. var vi på 

dagstur til Jerngården og Bo-

tansisk på Ullandhaug. Vi var 

først på Jernaldergården. På 

jernaldergården i kunne være 

med på aktiviteter om vi ville. 

Vi kunne delta i bueskyting, og 

vi kunne også  være med å ste-

ke på  brød på jernaldervis på 

en liten steinhelle med gløden-

de kull under. 

Vi ble guidet av en veldig 

kunnskapsrik ung kvinnelig 

omviser både utendørs og i et 

av de restaurerte jernalderhuse-

ne.  

 

 Jernaldergården er et 

rekonstruert gårdsanlegg fra 

folkevandringstiden, ca. 350 – 

550 e.Kr. Gården ligger på top-

pen av Ullandhaug med et 

praktfult utsyn over Nord-

Jæren og Hafrsfjord. Jernalder-

gården er den eneste i sitt slag i 

Norge, gjenreist på restene etter 

en bondegård fra folkevand-

ringstiden. De tre husene er 

innredet med utstyr og husge-

råd, og det brenner levende ild 

på de opprinnelige ildstedene. 

Botanisk  

Hage 
Tekst; Knut M. Foto; Arti 

 

 Etter at vi hadde vi had-

de vært på Jernaldergården var 

vi i Stavanger botaniske hage.  

Stavanger botaniske hage lig-

ger i vestskråningen under Ul-

landhaugtårnet i Stavanger. I 

Stavanger botaniske hage er 

det mulig å oppleve en liten, 

men likevel interessant og va-

riert del av jordens plante-

mangfold. Hagen inneholder 

bl. a. en geografisk samling av 

planter og trær fra fem konti-

nenter, urtehage, staudehage, 

grønnsakshage med mer. Vi 

brukte ikke så mye tid der, 

fordi vi skulle grille til lunsj; 

men vi fikk tatt en del bilder. 

Vi fant en flott, stor gapahuk, 

som vi hadde hørt om, neden-

for hagen. Vi ble alle mette og 
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Tur til Hidra 
 

Tekst; Chris 

 

En fredag en vakker sommer-

dag med strålende sol  pakket 

vi tre biler med medlemmer, 

mat og drikke å satte kursen 

mot Hidra, ei lita øy utenfor 

Flekkefjord. Vi tok ferje over 

sundet og kjørte til den andre 

siden på øya. Vi kikket oss 

rundt og koste oss med niste 

som bestod av herlige tykke 

Hillevågskiver med skinke, ost, 

egg og agurk som Nina og Ma-

rita snekret sammen. 

Vi dro inn mot sentrum og fikk 

sett mer: En vakker utsmykket 

kirke med utstilling av gamle 

ting som prestens toalettstol, 

potte og vaskeservant. Innelåst 

i skapene var det verdifulle 

gamle bibler som ikke var i 

bruk. 

Når høststormene setter inn slår 

bølgene rett inn i kirkedøra. 

 

Fruenes Hus er en koselig kafe 

i hagen til en familie. De selger 

verdens beste kringler, samt 

kaffi og is i garasjen som kan 

nytes i hagen. De har også en 

krambu med bla utsalg av god 

gammeldags drops til eget ut-

valg. 

 

Øya bestod av små hvite sør-

landshus med få fastboende. 

Mange hus blir brukt som ferie-

boliger. Lyset står på året rundt 

for at det ikke skal virke så øde 

der ute. Til sammen bor det ca 

500 mennesker. De har en bar-

nehage og et sykehjem. 

 

Det er en flott perle ute i havga-

pet, noe alle var enige i, men 

som dagstur ble det alt for mye 

kjøring, for mange mil på en 

dag. Men nå har vi vært der J 

Gladmatfesti-

val 
Tekst; Arti  

 

Gladmaten 22 juli var fontene-

gjengen gira. Vi var samlet på 

huset oppi gata gjengen gikk 

spent og sultne ned, Fontene-

huset var generøse og sponset 

oss med 50kr hver. 

Vi var heldige med været den 

dagen, da vi kom ned møtte vi 

mange spennende lukter, tror 

det rumla i magen for de fleste 

så vi gikk for å lete noen prøv-

de indisk kebab veldig sterkt 

og andre ikke fullt så eksotisk, 

en av oss hadde stand med 

hjemmelagde pølser. 

Dagen ble vellykka med sol og 

fint vær og sang fra indianerne 

gjorde dagen enda mer harmo-

nisk. Det ble ingen alkohol ser-

vering på fontenegjengen den-

ne gang, men tok ikke det så 

tungt.     
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 Tidlig mandag morgen 

3. august var vi klar for en liten 

hyttetur til Svanevatn. Noen av 

oss kjørte i bil, resten tok toget. 

Vi var fremme ved hytta i 12 

tida. Da var de ikke helt ferdige 

med å vaske ut, så første timen 

ventet vi på utvask. Så var det 

utdeling av rom, og hvem som 

eventuelt måtte ha dobbeltrom. 

Vi pakket ut og fant oss til rette. 

Noen kjørte så til Egersund for 

å hente Chris og handle inn 

grillmat. Kjetil stod for hjem-

melagde hamburgere med godt 

tilbehør, blant annet noen gode 

båtpoteter. Første dagen hadde 

vi også nydelig vær, og noen av 

oss gikk tur før vi gjorde oss 

klar til senga. 

 

 Neste dag våknet til 

overskyet og overhengende fare 

for regn. Vi tok allikevel beina 

fatt, og gikk inn mot byen en 

tur. Vi manglet bil fordi Kjetil 

hadde måttet kjøre til Stavanger 

for å ordne med en utløst alarm. 

På vei til Egersund åpnet him-

melens sluser seg. Vi ble alle 

søkk våte, men kom oss inn til 

sentrum fortsatt ved godt mot. 

Ruta gikk i første omgang til 

sjokoladefabrikken, som er et 

årlig fast innslag på turen. Her 

fikk vi smake noe nydelig sjo-

kolade. Det ble handlet en god 

del, og vi avsluttet med et kafé-

besøk. På returen hadde bilen 

kommet, og vi var på Mega og 

handlet middag til kvelden. Det 

ble en saftig komlemiddag med 

det vanlige tilbehør. En liten 

gjeng var før middagen ute for å 

prøve fiskelykken. Dette ble 

nok en våt affære hvor vi tras-

ket rundt i regn uten å få fisket 

noe særlig. Da var det virkelig 

godt å komme hjem til middag. 

Etterpå tok noen turen ut på 

vannet og padlet kano mens 

andre ble igjen for å lage gulrot-

kake og to typer hjemmelaget 

dipp med masse grønnsaker til. 

Dette koste med om kvelden 

sammen med litt quiz. 

 

 Neste dag etter en god 

frokost pakket vi sammen, og 

gjorde til avreise. Selv om væ-

ret ikke helt var på vår side, var 

vi alle enige om at dette ble en 

veldig flott hyttetur. 

Svanevatn 
Tekst; Christian, Chris. Foto; Marita.  
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 I fjor kjøpte vi drivhus 

i plast. Da høsten stormende 

kom, blåste det av gårde og ble 

ødelagt. I år har Kjetil og flere 

medlemmer murt sokkel, snek-

ret tregulv til nytt drivhus av 

glass som kom på plass nå i 

sommer.  

 

 Vi har plantet chilli, 

paprika, tomater, krydderurter, 

persille og løk, noe som vi ny-

ter godt av i maten her på hu-

set. 

 

 Hagen har også fått en 

ansiktsoppløftning i år. Bloms-

terbedet som grenser ut til for-

tauet, er revet ned og gressple-

nen er forlenget helt ut til gata. 

I den forbindelse fant vi mange 

ulike blomsterløker. De har vi 

nå plantet om og installert i 

drivhuset sammen med drue-

treet. Rosetreet er plantet i 

krukke og festet til rekkverket 

på den nye trappen i hagen.  

 

 Gleder meg til neste 

vår og sommer og da kan vi få 

flere eksotiske opplevelser. 

 

 

Nytt drivhus  
Tekst; Chris Foto; Kjetil.  
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Høsten nærmer seg 

- Den er ikke bare sur og kald:  Hva kan vi glede oss til med høsten?  

Kristine: 

Høstmoten, Plommer 

og sene kvelder med 

stearinlys og en varm 

kopp kakao.  

Rannveig: 

Det er tiden for å sette ut høst-

blomstene, nyte alle de fine fargene 

i skogen og å unne seg litt inne tid 

med god samvittighet. 

For min del blir det også en tur til 

Valdres for å oppleve høsten der.  

Arti: 

Se på masse filmer.  

Bestille flybilletter så man kan reise 

bort på høstferie 

Petter: 

Da er det ekstra koselig å 

kunne sitte inne i stua, spise 

god mat og se på tv mens 

det er mørkt ute.  

4 På Huset 
Tekst; Karoline Foto;  Karoline 
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Vil du gi din støtte til FONTENEHUSET  

STAVANGER? 

 

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som 

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

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

oppfordrer deg til å støtte oss i FONTENEHUSET STAVANGER. 

 

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

 

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

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

vinnersjanse reduseres. 

 

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

Extra og Belago. 

 

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å 

oppfylle små og store drømmer for din gras-

rotmottaker. 

 

 

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende må-

ter: 

• Hos kommisjonæren 

• Mobilspill 

• Norsk Tipping sine nettsider 

• SMS, send Grasrotandelen 971338709 til 

2020 
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Har du hørt om svensken som sto utenfor regjeringen og ropte at 

regjeringen var dum? 

Han fikk ti års fengsel for å røpe en statshemmelighet 

En blondine og en brunette kjører en kabriolet på motor-

veien. Brunetten vet at hun kjører for fort, og spør blondinen om hun kan 

se politi bak dem. Blondinen ser bakover og ser en politibil. Brunetten 

spør deretter om bilen har blålysene på. 

Blondinen svarer: "Ja...Nei...Ja...Nei...Ja...Nei" 

Har du hørt om fiskeren som var lei 

sei?  

Doktor, hva viste røntgenbildene 

av hodet mitt? 

Ingen ting!!! 

Vitser 
Tekst; Erling , Arti og Marie.  
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Hei alle sammen! 

Jeg vil starte med å takke dere 

alle sammen for 3 fantastiske 

uker. Dere er en utrolig herlig 

gjeng, og jeg setter stor pris på 

å ha fått blitt kjent med hver og 

en av dere. Jeg hadde aldri hørt 

om dette stedet før noen i klas-

sen min hadde vært her i prak-

sis. Fikk høre utrolig mye fint, 

og etter å ha vært her selv 

skjønner jeg hva de snakte om. 

Dette tilbudet er helt utrolig 

bra, og at det finnes slike hus 

rundt om i hele verden er fan-

tastisk! Jeg har fått oppleve 

mye kjekt sammen med dere 

som blant annet tur til Lysefjor-

den, grilling på Solastranden og 

en spennende tur til Jernalder-

gården. Det er så kjekt å se at 

så mange av dere vil være med 

på slike turer! Keep up the 

good work J Ønsker dere en 

riktig fin sommer videre, så 

sees vi nok snart igjen! 

 

Varme hilsener fra 

Iselin 

Vikar på huset 
Tekst; Iselin Foto; Marita.  
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Hei alle på Fontenehuset. 

Noen har kanskje møtt oss alle-

rede, men for dere som ikke 

har det så er vi her fordi vi har 

vært så heldige å få ha praksi-

sen vår hos dere. 

Vi er Marie og Karoline som 

studerer ergoterapi ved Dia-

konhjemmet høgskole i Sand-

nes. Vi blir å se her fire dager i 

uken frem til 10. november.  I 

første periode har vi fordelt oss 

slik at Marie får være med op-

pe på kontoret i 2. etasjen, 

mens Karoline er nede i 1. eta-

sjen med arbeid og service. 

Halvveis kommer vi til å rulle-

re slik at vi begge får blitt med 

på de ulike arbeidsoppgavene 

på de forskjellige områdene.  

Førsteinntrykket vårt om Fon-

tenehuset er at det er lett å være 

ny her, man blir tatt godt vare 

på og inkludert i et veldig godt 

miljø. Vi synes det er veldig 

spennende å få ta del og lære 

om klubbhusmodellen og alle 

de positive aspektene med det, 

som for eksempel at huset har 

både medlemmer og ansatte 

som driver Fontenehuset sam-

men på lik linje.  

Alt er fremdeles veldig nytt 

men vi gleder oss til alle ut-

fordringer og oppgaver som 

kommer. Og ikke minst å bli 

bedre kjent med alle som er 

her.   

Håper vi kan være en ressurs 

her på huset så vel som at vi får 

lært mye som vi kan ta med oss 

videre.  

Studenter på ville veier 
Tekst;  Marie, Karoline  Foto;  Arti 
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 Oppgaven består av et tomt 

rutenett med hint til venstre for hver 

rad og på toppen av hver kolonne. 

Hensikten er å avdekke et skjult bilde 

ved å male blokker i hver rad og ko-

lonne slik at deres lengde og sekvens 

tilsvarer ledetråder, og det er minst en 

tom rute mellom tilstøtende blokker. 

Sudoku 
Tekst; Karianne  Foto;Karianne 
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 Hverdagen for hver en-

kelt blir stadig mer viktig 

med tanke på å drive med 

mosjon/trening og holde et 

fornuftig kosthold. Folk ge-

nerelt blir i større grad mer 

fokusert på hva de spiser og 

er svært opptatt av hvordan 

de ser ut. Det er klart at det 

finnes forskjellige typer 

hverdager for folk i samfun-

net. 

 

 Når vi ser foran oss de 

som er innenfor den ram-

men, hvor trening ikke er et 

tema og der kostholdet er 

likegyldig. Da er det helt 

klart denne samfunnsgrup-

pen som man bør prøve å nå 

ut til med budskapet for å 

prøve å forandre hverdagsli-

vet. Livssituasjonen til den-

ne typen folk kan være 

vanskelig den dag i dag, og 

det er helt sikkert de ønsker 

å gjøre noe med rutinene i 

hverdagen selv. Men å 

komme i gang er som regel 

den største utfordringen.  

 

 For å skape motivasjon i 

hverdagslivet, så må man ta 

grep og så klart forandre på 

hva dagene går til. Det kan 

selvfølgelig være mye som 

spiller inn, for hva grunnen 

er at folk generelt ikke har 

tid til trening. Mye av tiden 

kan gå til arbeidslivet eller 

så kan det rett og slett være 

sløvhet. Der det første ste-

get på å komme i trening 

kan være en tanke, men 

samtidig svært vanskelig å 

sette i gang med.  

 

 Avslutningsvis må man 

nevne. Husk, når man be-

gynner med trening, så har 

kostholdet veldig mye å si. 

Faktisk så har kostholdet 70 

% å si i forhold til treningen 

man foretar seg. Derfor når 

du trener og er i gang med 

god mosjon, så husk hva du 

spiser! Alt har en sammen-

heng, så vil man komme i 

bedre form. Så er kostholdet 

like viktig som selve tre-

ningen. 

Mosjon og kosthold 
Tekst; Tor-Eirik Foto; Marie.  
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Alt er så nær meg. 

Av Inger Hagerup. 
 

Alt er så nær meg 

denne velsignede dag. 

Svaberget ligger 

åpent med rolige drag. 

Havbrisen vugger 

vennlig den duftende tang. 

alt er så nær meg 

ennå en lykkelig gang. 

 

 

 

 

Barndommens vekster 

gror i hver fure og sprekk 

med sine kjente, 

blide og rørende trekk. 

Går her en liten pike 

fremdeles hver kveld 

og plukker blomster 

og snakker høyt med seg 

selv? 

 

 

 

 

 

Lenge var jorden 

øde og himmelen tom. 

Dypt i mitt hjerte 

åpner seg rom etter rom. 

Alt som er nær meg 

gir meg et klarøyet svar. 

Nå kan jeg rekke 

hånden til henne jeg var. 

Dikt 

Tekst; Rannveig. Foto; Alf Hugo.  

Hidra Sommeren 2015. 
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 Sammen med represen-

tanter fra Fontenehus i Scot-

land, Frankrike og Finland del-

tok Karianne og jeg (Marita) på 

opplæring i Fontenehusmodel-

len i London i sommer. I to 

uker var vi med på den arbeids-

orienterte dagen på Mosaic 

Clubhouse i Brixton.  Vi hadde 

gruppediskusjoner hver dag og 

utarbeidet også en «action 

plan» for hva vi skulle jobbe 

med da vi kom hjem. Etter den 

første uken kom også Nina ned 

for å være med på det resteren-

de opplegget.  

Det var to lærerike, intense og 

interessante uker, og vi kom 

hjem med mange nye ideer for 

fremtiden på huset vårt.  

TC 2 ved Mosaic Clubhouse 
Tekst; Marita Foto;  Karianne, Marita 
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Kylling i rød curry med basilikum 

 

Ingredienser: 

 2 ss olje 

 1 1/2 ss Red Curry Paste  

 1 boks kokosmelk (ristes før den åpnes) 

 750 g kyllingbryst (uten skinn og ben) i store biter 

 2 ts sukker  

 2 ts thai fish sauce 

 1 rød paprika, renset og skivet 

 Fersk basilikum, ca 10 store blader, hakket i biter 

 Jasminris til 4 personer 

 

1. Varm oljen i en stekepanne på medium  varme 

2. Tilsett curry paste og la det koke i ca 2 minutter  

3. Rør inn boksen  med kokosmelk, la det koke på medium varme i 4 minutter og rør av og til.  

4. Tilsett kyllingen og la det surre i 4 minutter. 

5. Rør inn sukker, fiskesaus og paprika. La det koke til kyllingen er gjennomstekt, ca 3 minutter til. 

6. Tilsett hakket basilikum. Smak til med mer sukker eller mer fiskesaus om det er ønskelig.  

7. Server med jasminris.  

 

FANTASTISK GOD! 
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Fontenehusets epletre 

 I forbindelse med Fon-

tenehuset Stavangers 20 års 

jubileum har vi på huset startet 

et prosjekt kalt hustre. Sammen 

skal vi lage et tre med epler 

hvor medlemmer og medarbei-

dere kan skrive hva Fontenehu-

set har betydd for de.  

Hustreet skal være ferdig til 20 

års jubileet 30. September 

2015, fortsettelse på hvordan 

treet ble og hva som ble skrevet 

på eplene vil komme i neste 

utgave av Fontenenytt så følg 

med. Her kommer et lite knip-

pe bilder  av prosessen så langt:  

Tekst; Marie  Foto; Marie, Karoline 
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Jeg står i mørke og skimter lyset i det fjerne 

Det er så kaldt jeg søker varme fra en stjerne 

Jeg tenker opp når jeg er nede for jeg er en Op-

timist 

 

Jeg har et håp hver gang jeg går omkring i blin-

de 

Det finnes en sol i oss som snart skal begynne å 

skinne 

Som får meg opp når jeg er nede om og om og 

om igjen 

 

Jeg har en drøm at vi tar vare på hverandre 

Og gir det beste i oss selv til alle andre 

Jeg tenker opp når jeg er nede om å om å om 

igjen 

 

Optimist, jeg vet det går bra til sist 

Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist 

Jeg er en Optimist 

 

Jeg har en tro jeg har ett mål som jeg skal finne 

Jeg har en kraft og det er viljen til å vinne 

Det får meg opp når jeg er nede om og om og 

om igjen 

 

Vil at livet blir en dans i lyset 

En dans for håpet og en dans for gleden 

En dans i frihet og en dans for freden 

Det skal gåååååååååå 

 

Optimist, jeg vet det går bra til sist 

Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist 

 

Optimist, jeg vet det går bra til sist 

Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist 

 

Optimist, jeg vet det går bra til sist 

Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist 

Jeg er en optimist 

 

 

Optimist av Jahn Teigen 
Foto; Marie.  
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Vi trenger deg som støttespiller 

 Fontenehuset i Stavanger har 

omtrent 260 medlemmer og 4 ansatte, 

og er en stiftelse som drives mennes-

ker med nedsatte psykososiale funk-

sjonsemner og avhenger av støtte både 

fra offentlige etater, bedrifter og pri-

vatpersoner. For å gi et best mulig 

tilbud til våre medlemmer, utvide akti-

vitetene og kurstilbudet på huset trengs 

økonomiske midler. Det er da vi treng-

er din støtte. Ta en tur innom og ring 

oss gjerne og avtal om å få en omvis-

ning, lær mer om Fontenehuset model-

len og hva vi driver med på Fontene-

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

støttemedlem i dag, og hver med på å 

gjøre en forskjell i hverdagen for oss 

på Fontenehuset i Stavanger.  

 Individuelt medlemskap 250 

kr, bedrifts-/foreningsmedlemskap 

1 500 kr, eller gi et valgfritt beløp. 

Som støttemedlem mottar du med-

lemsbladet – Fontenenytt 4 ganger i 

året. Bedrifter/foreninger som har utvi-

det støttemedlemskap mottar 3 ek-

semplarer hver gang. Merk innbeta-

lingen din med navn og adresse. Husk 

at beløp over 500 kr og inntil 12 000 er 

fradragsberettiget, om du oppgir orga-

nisjons-/personnummer. 

 Tilskudd/gave? Vi er alltid 

glade og takknemlige for tilskudd fra 

våre givere, og minner om at vi også 

trenger økonomiske støtte til driftsut-

gifter som husleie, telefon, strøm og 

personalutgifter.  

 For den som ønsker det kan 

gi grasrotandelen til oss fra Norsk Tip-

ping? Dersom du velger å støtte oss vil 

Norsk Tipping gi 5 % av innsatsen til 

Fontenehuset i Stavanger. Du kan re-

gistrere deg via internett eller SMS. 

Send SMS til 2020 (gratis) med mel-

dingen: Grasrotandelen 971338709. Ta 

eventuelt strekkoden til over til kom-

misjonæren når du spiller, eller oppgi 

organisasjonsnummeret vårt, 

971338709. 

Fontenehusets kontonummer: 

9685.05.50481 

Vi takker våre støttespillere      

Stavanger Vest 

Støttemedlemmer 

 Fontenehusets kontonr:   9685.05.50481 


