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Leder
Tekst: Nina
Bilde: Ådne

SOMMER PÅ JORDA!

«Sommer på jorda
Smil overalt
Himmelen er gjennomsiktig havet blått og salt
Og jentene er søtere enn markjordbær på strå
Sommer på jorda
Livet det er nå»
(Fra Postgirobygget)

Det skal være kjekt med sommer. Feriepengene kommer.
Folk skal smile å være glade.
Det forventes at noe skal
skje, en skal være lykkelig,
det blir lagt ferieplaner, og
alle vil vite hvilke planer den
ene eller andre har.
For mange er sommer vanskelig. At «alle» andre er lykkelige, kan for enkelte gjøre
det verre. Selv om sola lyser,
føles det grått og trist.
Du kan se kolleger, venner,
bekjente, og ukjente som nyter sommeren på stranda og
fjellet, mens du kanskje har
en mer hverdagslig sommer.
Selv om du skulle ha fri og
strandliv, så er det likevel alltid noen som er på en finere
strand, eller et finere sted og
land.

Etter to år med reiseforbud og
restriksjoner, står vi nå i en
sommer hvor vi kan ta oss ut i
den store verden igjen. Bare
tanken på muligheten gjør
godt. En kan nå bevege seg fritt
i menneskemengder uten å
måtte holde meteren.

4

Ikke alle har lik mulighet til å
reise innen eller utenlands.
Noen har heller ikke reisepartner. Alle har mulighet til
å benytte seg av nærmiljøet.
På Fontenehuset har vi sommerprogram. Det gjør at vi
kan dra ut på turer og utflukter med hverandre. Sammen
har vi muligheter for opplevelser, noe å snakke med
venner og familie om. Noe å
fortelle fra sommeren som
gjør at vi ikke har vært helt
alene.
La oss se hverandre litt ekstra
og kanskje akkurat det ekstra,
kan få sola til å gjøre oss
bedre, og sommeren lettere.
God sommer!

Ung på Huset
Tekst og bilde: Marita/Karina

Tirsdag 7. juni stod vi på stand
på Arneageren i Stavanger
sentrum. Her delte vi ut brosjyrer og snakket med forbipasserende om Fontenehuset. Etterpå hadde vi Ung på
Huset-møte på takterrassen
på Salongen (vår kafè i 4. etg
på Sølvberget).

Ung på Huset er også på Instagram:
@ungpahuset
Følg oss gjerne der!
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Fire på huset
Hva har du mest lyst til å gjøre på årets sommerprogram?

Leila

Ole

Dra på tur til Dalsnuten

Jeg blir med på alt jeg, så lenge jeg har kjekke
folk rundt meg :)

Sondre

Deborah

Preikestolen

Telttur til Alsvik natursenter
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Sommerprogram
Tekst: Marita

I juli hvert år drar vi på forskjellige turer ca en gang i uken, som en del av sommerprogrammet
vårt. Dette er det flest hadde lyst til å gjøre i år:



Ta ferja til Vassøy og grille der



Tur til Egersund



Hove fuglepark



Tur til Sandnes



Telttur til Alsvik natursenter



Tur til Arboreet



Tur til Dalsnuten



Gladmaten



Tur til Preikestolen

Vi drar i utgangspunktet på en tur i uka, men det kan bli to dersom det blir veldig fint vær og
stemning for det. Dag bestemmes samme uke i forbindelse med værmeldingen, og sms sendes
ut til medlemmene.
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17. mai-feiring
Tekst og bilder: Marita

Det va en skikkelig fin gjeng
som feiret 17. mai her i år. Vi
fikk til og med besøk av
Christoffer fra Fontenehuset
Oslo Øst! :)

Hipp, hipp hurra!
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Intervju med Johanne fra Salongen
Tekst og bilder: Martine

Hvordan er det å jobbe på salongen?
•

veldig kjekt.

Hvilke oppgaver har du her?
•
smører smørbrød, lager mat, setter
på kaffemaskin. Serverer kaffe, mat, frukt,
is, te. Rydder av bord og vasker opp. Og
betjener kassen
Trives du?
•

ja jeg stortrives

Hvordan er kundene?
•

de er veldig hyggelige.

Har du jobbet med lignende før?

•
nei, har heller ikke vært noen utfordringer pga det.
Hva betyr denne jobben for deg?
•
Den betyr mye ettersom at jeg er
uføretrygdet, det er godt å komme seg i
jobb igjen. Fontenehuset har fått meg til å
ha lyst å komme meg ut i jobb.
•
Etter å ha gått på Fontenehuset har
det fått meg til å innse at jeg kan jobbe litt,
selv uføretrygda.
Hvor ofte jobber du her?
•
Jobber her hver torsdag i tillegg til at
jeg er vikar.
Hva synes du om arbeidstiden?
•

arbeidstiden er bra, 10-15
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Jeg er i en prosess med å skrive min første bok!
Tekst og bilde: Sindre.
Foto: Ådne
I mars 2022 har jeg valgt å starte min prosess ved
å skrive min aller første bok!
Den første boken jeg skriver om vil hete: «Når et
barn opplever overgrep og omsorgssvikt».
Boken som jeg skriver på nå er en selvbiografi av
en liten brøkdel av livet mitt.
Boken vil også inneholde noen sterke illustrasjonstegninger som jeg har tegnet.
Tegningene illustrerer av det å ha blitt misbrukt og
mishandlet som barn og under oppveksten av både mine foreldre og familien min.
Boken vil komme i slutten av året eller i år 2023
Da er det bare til å vente i spenning!
Jeg er egentlig blitt en selvlært illustrasjonskunstner, og startet med å tegne siden 2020. Det var
like etter den første nedstengningen av Norge
grunnet Covid 19.
Tegningene mine var i utgangspunktet ment til
privat bruk, det var en del av min selvterapi og jeg
hadde ingen å gå til under nedstengningen.
Da Norge begynte gradvis å åpne opp igjen i sommer 2020, viste jeg tegningene til ei som tidligere
var kunstterapeut som holdt til i
Mestringsenheten Sandnes.

overgrep ikke er på dagsorden her
i Norge, og at det er veldig tabubelagt.
Siden vi har en kultur og levemåte der vi ikke tåler
hverken vår egen eller andres historie.
Det har jeg selv hatt opplevelse av gjennom livet
mitt. Det å fortelle min egen historie blandt annet til
min mor, lærere, andre familiemedlemmer og helsepersonell.
Det ble som oftest snakket bort, avvist, støtet
vekk og at dem til slutt videreførte skam og skyldfølelse ovenfor meg selv.
Det er grunnet til at det Norske samfunnet ikke har
klart å gi rom for smerte, følelser og traumer siden
det kan trigge et dårlig selvbilde og ubearbeidede
følelser og traumer som kommer til overflaten som
egentlig vil bli integrert.

Det at vi lever i et samfunn med et slikt kultur, var
det som gjorde at jeg tenkte å lansere ut min første
bok. Siden jeg vil gjøre en forskjell, og være et godt
eksempel for andre mennesker, på tross av det jeg
har vært utsatt for.
Da fant jeg raskt ut at det å skrive, var en form for
beskyttelse og selvforsvar. I tillegg til at jeg kan inspirere andre til å stå stødig i sin historie og i sin egen
sannhet. Og at mennesker kan bli hele mennesker.

Tegningene rørte henne sterkt, og det tok ikke
lange stunden før at det eskalerte seg til at helsepersonell, ledelsen og andre kunstterapeuter så
tegningene mine.
Siden den dag fikk jeg inntrykk over at traumer og
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Endelig fikk jeg mulighet til å ta meg en .ny utdannelse!
bli en traumeterapeut i 2025 dersom jeg klarer studien av videreutdanningen.

Tekst: Sindre
Foto: Arenda Oomen, wikipedia.

Instituttet for traumearbeid tilbyr terapi, utdanninger innen traumer og
flergenerasjonelt traumearbeid og arrangerer også
små og større seminarer.
IOPT Norge ble stiftet av en Tysk professor og lege
med navn Franz Ruppert.
Franz Ruppert har et jevnlig tett samarbeid med
Gabor Maté som også er en professor og lege som
er fra Ungarn og som har bosatt seg i Canada.
Franz Ruppert har også tett samarbeid med Marta
Thorsheim som er ei Norsk psyko- traumeterapeut
og er daglig leder for IOPT Norge.

Jeg er utrolig heldig og glad for at jeg fikk mulighet
til å ta meg en ny utdannelse, siden jeg tok utdanning som erfaringskonsulent i juni 2020, som jeg
tok i Stavanger universitetssykehus.
Erfaringskonsulent vil si det å hjelpe andre mennesker ved å bruke min egen erfaringskompetanse
og bakgrunn innenfor rus og psykisk helse.
Jeg ønsket egentlig noe mer enn å bruke min egen
erfaring, for eksempel snakke om traumer og drive
med traumeterapi.
Det fikk jeg ikke bruke i den type utdannelse.

IOPT Norge har et lokale i Stavanger, der jeg selv
går i terapi siden 2018 og tar min utdannelse. Jeg
syns det er utrolig givende for å være med på prøveprosjektet, og være en del av IOPT!

Da ble jeg heldig som fikk mulighet til å ta meg en
ny utdannelse innenfor traumeterapi.
Jeg er for tiden pioner i et prøveprosjekt for å bli
utdannet som traumeterapeut. Prøveprosjektet er
et samarbeid mellom NAV og IOPT Norge, der Nav
dekker utgiftene til traumeutdanningen min.
IOPT er et privat traumeinstitutt, og står for: Identitetsorientert psykotraume- terapi – og teori.
Jeg er nå på mitt første år på grunnkurs som er
delt opp i 8 moduler.
Modulene er 8 helgekurs som er en helg i måneden. Jeg er snart på mitt fjerde kursmodul som
skal være i juni måned og har gjennomført 3 kursmoduler i løpet av dette året i 2022.

Navn: Franz Ruppert
Hvilke planer har jeg under studiene mine?
Siden jeg ikke kan bli traumeterapeut før til i år
2025, er vel planene mine er vel å skrive ferdig bøkene som er en del av min selvbiografi som skal
være to traumebøker og to terapibøker. Der jeg
skriver og illustrerer om offer og overgrepsdynamikker og hvordan man kan bryte disse dynamikkene ved hjelp av terapi.

Dersom jeg klarer å gjennomføre disse 8 modulene dette året i 2022, vil jeg få et godkjent kursbevis. Og at jeg kan få studere videre der NAV eventuelt vil støtte meg med å dekke de utgiftene som
er til videreutdanningen som vil vare i 2 år.
Da vil jeg spesialisere meg til å bli en traumeterapeut innenfor offer- og overgrepsdynamikker og
vil ta en eksamen slutten av det siste året. Jeg vil
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Hagegruppa
Tekst og bilde: Marita

I år har vi fått skikkelig gang på
hagegruppa igjen. Det er flere
som har engasjert seg, både i
og utenfor drivhuset.

nen har blitt beskjært. Stiklinger fra rips-og solbærbusker er
satt i vann, og vi venter spent
på om det kommer røtter på de
Vi har plantet sukkererter, chili, etter hvert.
tomat, agurk, jordbær og potet. Vi har også vært på en rideskoRipsbuskene, solbærbuskene, le og hentet hestemøkk til å
plommetrærne og rododendro- bruke som gjødsel. Det luktet

ikke så godt i drivhuset mens
den tørket der inne, men vi tror
det vil være verdt bryet.
Fra før av hadde vi rabarbra og
ramsløk i pallekarmen vår, de
kommer tilbake år etter år. Rabarbra er en av plantene som
trenger mye næring, så her
kommer nok hestemøkka godt
med.
Potetplantene har fått litt hard
medfart etter de kom opp av
jorda, spesielt da det ble en periode med mye regn. Sneglene
ser ut til å like de små bladene
på potetplantene svært godt, så
vi har hatt noen runder med
snegleplukking.

Tomat.

Agurk.
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Blomster på plommetreet

Sofie setter opp støtte til sukkerertene.

Rododendron

På den ene siden av trappa
har vi planert og lagt heller
som vi har sådd gress mellom.
Her skal det bli sykkelparkering igjen etter hvert.
Etter planering.

Etter hellene ble lagt.
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MIN JOBB!
Tekst Nina
Bilde Morten Holm
HALLAISEN KENDY! Hvordan går det med deg? Går veldig bra, og jeg trives godt på jobben.

Hvor jobber du, og hvor lenge har du vært der?
På Aker Solutions på Jåttå. Har jobbet der i 5 år.
Fortell om hva du gjør der:
Jeg jobber på kantina, lager mat, og rydder bordene. Det er en ganske stor kantine, så vi er 10 –
12 stk. som jobber sammen.
Hva er det kjekkeste med jobben din?
Snakke med ansatte, treffe kunder å lage mat.
Er det noen kjekke jenter der?
Ja! Kjekke jenter.
Hva er favorittfilmene dine?
Batman, Superman, Wonderwoman, og for eksempel Kim possible.
Hva er favorittlandet ditt?
USA, Canada, Kina, Sør-Korea og India. Jeg har ikke vært der enda, men vil gjerne reise der.
Takk for praten Kendy
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Husmøte
Tekst: Ådne Bilde: Marita

Vi benyttet finværet til å avholde husmøtet utendørs Onsdag
8. Juni. Det var godt fremmøte,
men sakslisten var litt kortere
en vanlig. Kaker ble servert laget av studentene Karina og

Martine. Brownies til hele
gjengen. Dette ble det siste
møtet for studentene og vi
markerte det med litt tale og
overrekkelse av T-skjorter fra
Fontenehuset. Vi ønsker stu-
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dentene lykke til videre i studer og arbeidslivet. Møtet ble
det siste før utgivelsen av dette
Fontenenytt.

Medlemmenes kunsthjørna
Bilde: Sindre

Tittel: Følelser
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Bilde: Sindre

Tittel: Usynlighet
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Takk for fin praksisperiode Martine og Karina
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Egne erfaringer om minnet
Hukommelsen er en plastisk greie som kan lure
en til å tro at ting har skjedd som ikke egentlig
skjedde på den måten minnet presenterer det
på. Dette kan føre til komplikasjoner både for
ens egen del og i kommunikasjon med andre.

Tekst: Ådne
Maleri: Ådne

Hvis drømmer blandes inn i langtidsminnet
oppstår problemer med virkelighet kontra fiksjon som igjen fører til at samvær og relasjonsbygging kan ødelegges til en viss grad. Gamle
minner er ofte vridd og dreid av det fenomenet
som oppstår når man husker forrige gang man
husket det opprinnelige minnet. Det er som
leken hvor vi som unger hvisket en setning til
sidemannen og sidemannen gjorde det samme
til sin sidemann i en sirkel. Når setningen kom
tilbake til avsender var budskapet helt fordreid
og ugjenkjennelig.
For de fleste er dette ikke et stort problem,
men det kan fort bli det hvis man har hallusinasjons opplevelser som er veldig fjerne fra det
man til vanlig observerer. Rus kan fort utløse
slike fenomen, og blandet med psykoselidelse
vil dette føre til et dårligere liv. Det er da bra å
oppsøke profesjonell hjelp, og få snakket om
problemene slik at de ikke kommer ut av proporsjoner.

Internkommunikasjon i minnet

Fontenehuset er på Instagram, følg oss!
@fontenehusetstavanger
@ungpahuset
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RADIO FONTENE
Her har du en ny liste laget av alle oss her på huset - perfekt for fest, hus og kroppsvask, mekking av mat og bil, mosjonering og generell reising.
Best når den står på maks volum – kos deg.
Søk etter ‘Fontenehuset Stavanger’ på Spotify, der har vi egen konto!

QR kode til spillelisten i
Spotify
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Kryssord av Ådne

Løsning til kryssord vårutgave 2022

21

22

Standarder for Fontenehuset
Tekst: Standarder

Bilde: Stian

17. Fontenehuset er åpent minst fem dager i uken. Den arbeidsrettede dagen tilsvarer
en normal arbeidsdag

23

Dagens smil
Tekst: Arlene

Kjekk reklameplakat:
Spis mer grønne erter, landet trenger
mer gass
Grei samtale:
Hvorfor har du plaster på bankkortet ditt?
Fordi jeg har fått lønnskutt.
Hørt på sykehuset:
Våkne opp Andersen, du har glemt å ta sovemedisinen
din.

Det er veldig tynne vegger i denne leiligheten i blokken vår.
Å hvordan det?
Jo hver gang naboen skjærer opp løk begynner jeg å grine.
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Litt om kontorenheten ved Fontenehuset Stavanger
Tekst Ådne
Bilde Gunnar
relasjon til driften av huset. Det er flere datamaskiner tilgjengelig, og vi benytter mailprogram,
publisher, word, powerpoint, excel, teams og
andre programmer. Vi har også en egen klubbskytjeneste for medlemsregistrering og oppmøteregistrering. Her registreres også om medlemmer er ute i OA-jobb eller annet arbeid. Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Det er et tilbud for alle som vil lære eller bruke allerede
tilegnet kunnskap om generelt kontorarbeid.

Vi på kontorenheten starter dagen med en
gjennomgang av arbeidsoppgaver og vi fordeler disse. Disse oppgavene består i å registrere oppmøte på huset, sjekke og svare
på epost, betale regninger, utføre reachout,
trykke brosjyrer og medlemsavis samt å veilede og gi nye medlemmer innføring i arbeidet her. Redaksjonsarbeidet koordineres på
redaksjon og fotomøter på mandager. Både
medlemmer og medarbeidere jobber side
om side på kontorenheten. Vi følger også
opp informasjonstavle og informasjonsfremviser for hva som skjer på huset eller i
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VI TAKKER
Støttespillere & Samarbeidspartnere

Ønsker du ditt firma her ring 51 53 53 93

Sinnslidendes
Venner
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Vi trenger DEG som støttespiller!
Fontenehuset Stavanger har 210
medlemmer og 5 ansatte, vi er en
stiftelse som jobber for mennesker med psykiske helseutfordringer.
Vi er avhengige 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.

Støttemedlemskap er på 250kr, bedrifts-/
foreningsmedlemskap 1 500 kr, eller gi et
valgfritt beløp.
Merk innbetalingen din med navn og
adresse.

Husk at beløp over 500 kr og inntil 25 000
er fradragsberettiget, om du oppgir organisasjons-/personnummer.
Tilskudd/gave?
Vi er alltid glade og takknemlige for tilskudd fra våre givere, og minner om at vi
også trenger økonomisk støtte til driftsutgifter som husleie, strøm og personalutgifter.

Ta en tur innom eller ring oss og
avtal en omvisning, lær mer om
Fontenehusmodellen og hva vi
driver med.

Bli støttemedlem i dag, og vær
med på å gjøre en forskjell i hverdagen for oss på Fontenehuset
Stavanger.

FONTENEHUSET STAVANGER

Org. Nr. 971 338 709

St. Svithuns gate 37

www.fontenehuset.org

4008 Stavanger

kontor@fontenehuset.org

TLF: 51 53 53 93

Kontonr: 3207.26.07715

@FontenehusetStavanger
@Ungpahuset
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