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Leder
Tekst: Nina Galta

V

i er stolte av å tilhøre
Fontenehusbevegelsen og
Fontenehusene Norge som blir
sterkere sammen og stadig i
vekst med flere hus i landet. I
høst har CI (Clubhouse
International) blitt enige om at
Verdenskonferansen 2019 skal
avholdes i Lillehammer. Det er
storstas at CI ser til Norge.
Gode eksempler kan deles, både
hvordan fontenehusene drives,
og hvordan velferden fungerer
sammenlignet med andre land.
Gratulerer til Fontenehusene
Norge og oss alle som tilhører
et hus!
Flere har blitt medlemmer i
Stavanger, og i 2018 fikk vi
nærmere 40 nye medlemmer. Vi
kan glede oss over at også flere
unge har funnet veien til oss og
benytter seg av innholdet. Vi
har opp til 4 omvisninger
enkelte uker og stadig flere
hører om oss.
At det finnes et tilbud for folk
med psykiske
helseutfordringer, ser vi har stor
betydning for våre medlemmer.
Det å ha noe å stå opp og gå til,
gir en verdi- og meningsfull
hverdag. Gjennom den frivillige
arbeidsorienterte dagen, at en
selv kan velge når en vil
komme, gjør at medlemmer er
mer aktive, og mange sier at det

tar lenger tid mellom
innleggelser. Fontenehuset
bidrar til at folk holder seg
friskere.
Ung på huset har tatt form og
bidrar til gode ideer, aktiviteter
og tilbud som skaper
tilhørighet. Du kan finne en
Ung på huset video på siden
vår, og om ikke lenge en
generell informasjonsfilm om
Fontenehuset Stavanger.
I november startet vi kafe
Salongen i samarbeid med
Stavanger bibliotek på
Kulturhuset 4 etg. Vi er svært
fornøyde, og de 5
medlemmene som har startet
opp, har gjort en kjempejobb
og innsatsen har vært enorm.
Vegar som har hatt mest
ansvar for oppfølging og
opplæring har bidratt til at ting
har fungert på en veldig bra
måte!
Vi har en ny OA
(overgangsarbeidsplass) og
Ådne startet i januar på ABB
Forus. Jobben er
systemansvarlig og noe HMS
arbeid. Både de og oss er
veldig fornøyde.
Jeg gleder meg til videre
samarbeid med gamle og nye
samarbeidspartnere,
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medlemmer og medarbeidere, og ser fram til gode oppgaver og samhold som løfter
oss videre og framover!

Intervju med studentene
Tekst: Bjarte Bilder: Bjarte

I

ntervjuer Bjarte: Hei! Jeg
forstår det sånn at dere er
to sosionomstudenter. Kan
du forklare meg hva dette
praktikantopplegget handler
om?

Intervjuer Bjarte: Er det
noe du synes er spesielt bra
her på huset, eller eventuelt
ikke er så bra, eller som
kunne vært bedre?

Celine: Det dreier seg om at
jeg som sosionomstudent
skal få innblikk i hvordan
sosialt arbeid fungerer i
praksis. Min periode på Fontenehuset vil vare i 22 uker.
Eirik: Det dreier seg om
arbeidserfaring. At vi skal få
se hvordan sosionomrollen,
som vi utdanner oss til,
virker i praksis.
Intervjuer Bjarte: Er det noe
spesielt du ønsker å få
utrettet i løpet av din tid på
Fontenehuset, i forhold til
det å være praktiserende?
Celine: Etterhvert å kunne
se sammenhengen
mellom teori og praksis, er et
mål for meg!
Eirik: Bygge en god relasjon
med alle som er på huset slik
at jeg har tillit til dem og de
har tillit til meg.

Eirik 23 år og Celine 21

”Det er bra at det er et
åpent,
inkluderende og ærlig
sted.”
Celine: Det er bra at det er
et åpent, inkluderende og
ærlig sted. Og synes at konseptet med at ansatte og
medlemmer jobber sammen,
er veldig flott! Negativt,
kanskje at det kunne ha vært
flere arbeidsoppgaver her.
Men da er man vel
avhengig av interesse og
oppmøte!
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Eirik: Det er tidlig synes jeg
å ta stilling til hva som er
bra , eller mindre bra. Har så
langt bare positive
erfaringer! Det gode fellesskapet her er en fin ting.
Nye medlemmer blir tatt
godt imot, og jeg følte meg
raskt inkludert i gjengen på
huset.

Salongen
Tekst: Nina Galta og Celine Bilde: Nina

”Beste hillevågsskjevå i byen.”
- Ukjent forbipasserende

V

i er nå godt etablert i
Salongen på Sølvberget i
4 etg., og er veldig fornøyd med
samarbeidet med Stavanger
Bibliotek. Vårt konsept med
«Hillevågskjeva» og bl.a. vafler
har blitt ganske så populært for
siddissane.
Gjengen som jobber fortjener
ros for den gode jobben og
servicen de gir til kundene.
Nettopp nå har biblioteket hatt
en uke med Kiellandutstilling,
og det er en permanent utstilling
i kafeen. Dette har skapt en
veldig god og lun stemning.
Flere av oss laget mat til 40
stykker for litt siden nå i
forbindelse med avslutning for
Kiellanduka. Utrolig bra jobba
og godt teamarbeid!
Vi gleder oss til fortsettelsen og
til våren åpner vi opp for kaffe
og kake på takterrassen i hjertet
av sentrum! Velkommen!
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Klokka

Lip-gloss

Sol

Tekst: Lasse Bilder: Internett

Tekst: Lene

Tekst: Lene

Tikk, takk, tikk, takk.

Lip-gloss og kulepenn

Sekundviseren går rundt og

Danser i glasset

rundt.
Spiller det noen rolle?
Hva tid klokka er enten fem
over elleve, eller kvart på tre.

Vil du danse med meg
Og har en jlvux
Hilsen meg

Spiller det noen rolle hva
ting som kan skje?
Klokka er nå atten femti, hva
så?
La sekundviseren være i
fred.
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Har du sett sneklokkene sine
evige sang,
og krokkosen som lyser kjærlighet til de andre blomstene.
Hipp hurra snart er det vår!

Tallinn-turen
Tekst: Helen Bilde: Inge (IG @daiminge)

D

et var en stor opplevelse å
få besøke Fontenehuset og
den sjarmerende middelalder
byen Tallinn. Turen overgikk
alle sine forventninger. Og et
minnerikt besøk vi kommer
ikke til å glemme med det
første.
Samarbeidet startet på en
ledersamling for ledere i
Clubhouse International påsken
2018. Der startet kontakten
mellom Nina og Mari Lipp, som
er direktør for Fontenehuset i
Tallinn, om hospiteringen.
Den 6.desember startet reisen
fra Sola flyplass kl 9.05 om
morgenen. Vi var fire
medlemmer og to ansatte som
reiste sammen. Reisefølget
bestod av Helge, Leif, Inge,
Helen, Nina og Kjetil. Etter en
kort mellomlanding i Oslo,
landet vi i Tallinn kl. 13.00.
Etter en halvtimes drosjetur var
vi fremme i den sjarmerende
gamlebyen. Et innmurt fort som
bærer preg av bygningenes opprinnelse fra middelalderen.
Gamlebyen er hjertet av Tallinn
med gamle murhus, kirker,
museum og koselige cafeer og
kroer. Tallinn var okkupert i
800 år av ulike
nasjonaliteter som finner, svensker og i senere tid av Sovjetunionen. Særlig russerne har satt
sitt preg på byen med typiske
russiske kirker med tårn formet
som løk. I 1991 ble
Estland selvstendig etter
russisk okkupasjon etter 2.
verdenskrig og Tallinn ble igjen
Estlands hovedstad. Tallinn ble
også oppført på Unescos verdensarvliste. Tallinn var også
Europeisk kulturhovedstad i

2011, like etter
Stavanger i 2008.
Vi var heldige som kunne bo
på St. Olav hotellet som lå i
kort avstand til byens
severdigheter, butikker og
attraksjoner. Hotellet er et
gammelt, vakkert hotell fra
middelalderen (1400-tallet)
som står i stil med resten av
den sjarmerende byen. Etter å
ha avlastet bagasjen på rommet hadde vi et par timer ledige til å utforske byen. Etter en
kort byvandring , fant vi tilfeldigvis ut at det var et julemarked i byen. Julemarkedet lå
strategisk midt i smørøyet av
staden. Der fant vi et stort
pyntet juletre, og det var
anledning til å kjøpe gløgg,
estlandske delikatesser og
hjemmelagete varer i strikk,
tre og glass.
Klokken 19.00 på kvelden
møtte vi sammen på middag
på restauranten III Drakon som
lå ved siden av julemarkedet.
En koselig og intim restaurant
som tilbydde autentisk
middelaldersk mat, interiør og
atmosfære. Kvelden ble avrundet med et smakfullt måltid og
god stemning.
På tirsdag var det endelig klart
for å besøke Fontenehuset i
Tallinn. Det heter Haabersti
Klubimaja og ligger ca. 30
minutter ifra gamlebyen.
Fontenehuset er en del av
Talinn mental helse senter og
det er klare retningslinjer for å
få bli medlem her. Man må ha
bevis enten fra lege eller
psykolog på at man har en
diagnose. I Tallinn slik som
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her i Stavanger har de ulike
enheter; kjøkken, kontor, ulike
aktiviteter og overgangsarbeid.
Her skaper de «et støttende miljø som sørger for å utarbeide de
nødvendige ressursene man
trenger for å innta eller
returnere til arbeidsmarkedet.»
Mari tok godt imot oss. Vi fikk
en liten omvisning og kort innføring i hva de gjorde her. Vi
fikk se de ulike rommene og
ble fortalt hva de brukte dem
til. Når vi hadde tatt runden
fikk vi også hilse på en del av
medlemmene. Alle var hyggelige og varme, og vi følte oss
godt mottatt.
Vi traff også på Sander, en ung
mann som jobbet her i stedet
for å ta militærtjeneste. Ved
siden av jobben opptrådde han
som operasanger på Estonian
National Opera. ¨
Vi møtte flere
medlemmer. Samtlige var både
pratsomme, åpenhjertige og
varme. Vi opplevde å få en
hyggelig og varm mottakelse.

fikk også smake en typisk
estisk dessert som bestod av
mel fra kornblomster. Dette
spises ofte i festmåltider.
Det var en god og interessant smaksopplevelse.

Mange var nysgjerrig på
hvordan det fungerte på
Fontenehuset i Stavanger og
hvordan det var i Norge. Det
ble utvekslet mange flotte
samtaler i løpet av dagen.
Den første dagen brukte vi
mest til observasjon;
gjennomgåing av de ulike
enhetene, hvordan enhetene
koordineres og vi fikk en
innføring i hva de ulike enhetene jobbet med. Besøket var i
begynnelsen av desember så
en del av medlemmene drev
med å planlegge jul og det var
organisert ulike juleaktiviteter. De har også faste vaskedager der alle er med å ta ett tak.

På kvelden hadde vi felles
middag med klubbhuset fra
Tallinn på en restaurant som
heter Von Krahli Baar. Etterpå tok de oss med på en
byvandring. Vi gikk opp en
del veldig bratte bakker.
Men det var verdt strevet,
for på toppen fikk vi mulighet til å ta bilder av den nydelige panoramautsikten av
byen.
Den siste dagen brukte vi på
intervjuer og samtaler.
Mange av innbyggerne i
Estland snakker russisk og
på Haabersti Klubimaja får
medlemmene muligheten til
å ta data- og språktimer på
russisk. Vi ble også med på
både yoga og Line Dancing
timer på kveldene.
På kvelden i regi av Nina
avsluttet vi besøket med en
nydelig middag på Sushires-

Rundt lunsj hadde Nina en
presentasjon av Fontenehuset
i Stavanger og alle som var
med ga en kort presentasjon
av seg selv. Nina overleverte
også en gave til Mari som bestod av en fin ostehøvel med
et typisk norsk motiv og en
brunost. Alle fikk smake på
brunosten etter presentasjonen.
Neste dag ble vi utfordret til å
lage en norsk rett som vi lagte
på Fontenehuset i Stavanger.
Gjengen på kjøkkenet disket
opp en svært smakfull rett
som falt i smak hos alle. Vi
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tauranten Noya, som også
eier Saba Sushi i Stavanger.
Etter reisen så sitter vi igjen
med mange nye inntrykk;
landet, menneskene, kulturen og den historiske stemningen. Mange gode minner
fra en uforglemmelig opplevelse. Og takk til Mari Lipp
og Haabersti Klubimaja for
en kunnskapsrik og interessant hospitering.

Fire kjappe med Sander og Lebo fra Tallinn
Tekst: Helge og Inge

Bilde: Nina

ker å tilbringe tid med
familien. Ellers så synger jeg i
et operakor og det har jeg gjort
i 8 år som tenor.

Leho: Jeg har en kjæreste
som jeg liker å tilbringe tid
med… Så lenge hun tar
oppvasken. Jeg er og interessert i grafisk design og fotografi.
Hva er din favoritt konsertopplevelse?
Leho: Jeg var på en
rockefestival her i Tallinn i
1993.
Hva er Tallinn for deg?
Leho: Det er min hjemby og
jeg har alltid bodd her.

Sander
Hvorfor ønsket du å jobbe på
Fontenehuset her i Tallinn?
Sander: Jeg liker å jobbe med
mennesker, og jeg finner
dagene svært meningsfulle.
Hvordan opplever du det å være
her på huset?
Sander: Veldig travelt og mye
liv. Atmosfæren er veldig god,
mye varm og positiv energi.
Hva liker du å gjøre på fritiden
din?
Sander: Jeg har en familie og
har fått en liten sønn. Så jeg li-

Leho
Hvor lenge har du vært
medlem av Fontenehuset?
Leho: Jeg har vært medlem i et
par år
Hva liker du å gjøre her på
huset?
Leho: Forskjellige ting som
kjøkken og rengjøring. Jeg
liker også å holde på med
Macen.
Hva liker du å gjøre i
fritiden?
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Quiz
Tekst: Eirik og Celine

Bilde:

Vitenskap
1) Hvilken planet er nærmest
solen?
2) Hvilken pH-verdi har rent
vann?
3) Hva er du redd for hvis du
lider av taphefobi?
Geografi
4) Hva er hovedstaden i
Hviterussland?
5) Hvilke fire land
begynner med bokstaven
”J”?
6) I hvilken innsjø har
Drammenselva sitt utspring?
Film/TV
7) Hvem er McDreamy i
Grace Anatomy?

12) Hvor mange meter fra
mål tar man et straffekast i
håndball?
Kultur/religion
13) Hva heter den hellige
boken til Jødedommen?
14) Hvem er Ellen Horn?
15) Hva feirer amerikanerne
den fjerde torsdagen i
november hvert år?

Mat
19) Hva er nasjonalretten i
Portugal?
20) Hvilken type organisme
er gjær?
21) Fra hvilken verdensdel
kommer ”couscous” fra?
Dyr

Historie

22) I hvilke to verdensdeler
lever det
saltvannskrokodiller?

16) Hvem oppfant
bindersen?

23) Hvilken dyreart er en
perser?

17) Hva het det norske slaget der kong Olav
Haraldsson mistet livet?

24) Hvor mange bein har en
sommerfugl?

18) Hvem var den første i
verden til å seile hele
Nordvestpassasjen?

8) Hvem regisserte filmer
som Pulp Fiction, Django:
Unchained og Inglorious
Basterds?
9) Hva er undertittelen til
den åttende Star Wars filmen?

11) Hva er Japans
nasjonalsport?

Svar

10) Hvem er nåværende
trener til Manchester United?

1) Merkur 2) 7 3) Å bli begravd levende 4) Minsk 5) Japan, Jordan, Jemen, Jamaica 6) Tyrifjorden 7) Derek Sheperd 8) Quentin Tarantino 9)
The Last Jedi 10) Ole-Gunnar Solkjær 11) Sumo wrestling 12) 7 meter
13) Tora 14) Skuespiller og teatersjef (mulig kulturminister) 15) Thanksgiving 16) Amerikaneren Samuel B. Fay (feilaktig trodd som norske John
Vaaler) 17) Slaget ved Stiklestad 18) Roald Amundsen 19) Bacalao 20)
Sopp 21) Afrika 22) Oseania og Asia 23) Katterase 24) 6 bein

Sport
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Dagens smil

Ung på huset Vår 2019

Tekst: Arlene Bilde: Internett

Tekst: Ung på huset Bilde: Internett

Hørt om mannen som hadde
vært arbeidsløs så lenge at han
ble invitert på personalfest hos
NAV?

Ung på huset ønsker å være et
tilbud for ungdom og unge
voksne, som kanskje har det litt
tøft psykisk, eller av andre
grunner, har falt utenfor
studie/arbeidslivet. Vi jobber
blant annet i fellesskap med sosiale medier, utforming av Fontenenytt, rekruttering av nye
medlemmer, blogg og podcast.
Vårt hovedmål er å være en
støttespiller for våre
medlemmer i videre arbeid, eller utdanning.

Er fisken i fiskedisken dårlig?
Det er verre enn det, den er
død!
Annonse: Kalender selges, ett
års garanti.
Hele familien satt og diskuterte
hvor de skulle dra på ferie. Den
langhårete tenåringssønnen sa:
Jeg vil til et sted jeg ikke har
vært på lenge. Da sa faren: Så
dra til frisøren.
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Ung på huset jobber for tiden
aktivt med rekruttering og økt
synlighet. Vi har laget
promofilm sammen med Call
To Action. Denne er nå ute
på Fontenehusets Facebookside. Vi har også laget en ny
og oppdatert brosjyre, for å
kunne spre informasjon. Vi
skal etter planen starte et
samarbeid med Go Campus,
om et prosjekt for å ufarliggjøre overgangen
mellom videregående skole
og høyere utdanning.

Vinterdikt
Tekst: Bjarte Bilde: Internett

Det reiner og slapser, og det blir vått og
kaldt! Jaggu så jeg ikke i går en gammel
som falt!
Tragisk og trist at høyre byen Stavanger driver og sparer penger, som vi på denne årstiden, så sårt trenger!

tatt i et ekstra tak, altså mot litt ekstra godt
betalt! Og jaggu tror jeg også at de ville ha
klippet hekker og plener. Og gjort mye,
mye mer!
Altså, mot litt ekstra utbetalt. I så fall, i en
kommunal sponset «bransje», tror jeg,.
Uten et minste utbetalt konkurranse, preg.
Tror jeg folk ville ha stilt opp mot litt ekstra ”dessert!”

Og tenk, hva om det bare er noen få overtidsbetalte knep som skal til! For det går da
vel ikke an å bare strø av og til? Men fattig
og rik, får vel fortsatt via skatter hjelp, til å
repareres, og bli like fin?
Og tenk, kanskje får vi en dag se den fine
gamle mannen på byen? Og nesten det samme skjedde meg faktisk i nedoverbakke, fra
Storhaug området, i fjor! Der var så glatt, at
jeg nesten hodestups datt.
Men jeg begynne å løpe, og takk gud, for at
jeg ikke endte opp i et liksvøpe. For via et
hopp jeg foretok en forlengs rulle, med min
fortsatt ganske så spenstige og unge kropp!
Og via en forlengs rulle jeg stabbet meg opp,
og heldigvis uten en helt ødelagt kropp. Men
med kun litt vondt i en arm, og en hånd.
Men tenk om Stavanger kommune denne
morgen kunne ha strødd, for tenk, stakkers
om noen uskyldige kunne, eller kanskje, allerede har dødd? Slik tenker jeg når jeg betaler min skatt.
Og tenk «Gid Gud» om det var ”Du”, eller
”Dere” litt mere fine som falt?
Og så tenker jeg på de mange arbeidsledige,
men stø, som står i en arbeidsledighetskø!
Hva om disse mot litt ekstra betalt kunne ha
stilt opp for de gamle og fysisk uføre. For å
strø! Og mot litt lønn tror jeg mange ville ha

13

Reisebrev fra Gran Canaria
Tekst: Arlene og Vidar

H
N

Bilde: Internett

allo igjen!

å er det et nytt reisebrev
igjen. Ved hjemkomst januar 2018, så bestemte vi oss
for en ny tur. Så flybilletter og
leilighet ble bestilt i februar
2018. For i sommermånedene
så er det hytteliv for oss.

I

fjor 2018 skulle vi reise til
Grand Canarias 8. desember.
Det nærmet seg avreise. Kofferter var pakket og klart. Så kom
dagen vi skulle reise. Taxien
kom og koffertene ble båret ut.
Så av gåre til Sola flyplass. Vi
måtte være der 2 timer før flyavgang. Etter noe venting kunne
vi endelig gå om bord i flyet. Vi
reiste fra et surt og kaldt vær.
Sludd og regn innimellom, men
bakom skyene er himmelen alltid blå, som og stemte. Flyturen
ned til Las Palmas flyplass ville
ta ca. 5 ½ time. En fin flytur
hadde vi. Kapteinen var nå i
høyttaleren og gav informasjon.
Etter lenge så var vi klar for å
lande. Så på med sikkerhetsbeltene og dempet belysningen, så
endelig traff flyet bakken med
et brak, da det landa.

S

å etter å ha fått med oss
koffertene, så var det ut for
å finne drosje til angitt plass.
Der kom det en mann, og spurte
om vi skulle ta taxi, «ja» sa vi
og ble henvist til hans taxi.
Snakk om hjelpsomhet og en

alle tiders sjåfør. Han snakket
engelsk så vi hadde god dialog. Vel framme med der vi
skulle bo på Solana så var prisen 500 kr, som avtalt. Vi fikk
visittkort av han, så skulle han
hente oss når vi skulle hjem
med avtalt pris 450 kr. Etter å
ha kommet inn i leiligheten så
var det ut å handle både mat,
vann og ellers annet. Vannkannen vi kjøpte var på 10 Liter,
så da vi var der så var det bare
sol fra blå klar himmel. Gradene var opp i de 30+ de første
dagene, men så gikk gradestokken ned til 24 – 27+ om
dagene. Ettermiddagene og
kveldene var kalde. Om det er
Syden så skulle hotellene vært
pålagt å ha varmeovner. En
natt var det bare 14 grader og
om morgenen var det og kaldt
i leiligheten. Så da gikk jeg og
la meg i senga hvor det var
noe varmt. Ellers om dagene
så var vi ute og handlet og da
ble det middag med godt kaldt
øl. Etter middag da vi skulle
betale, så fikk vi oss hver vårt
lille glass med honninglikør og
også 2-4 drops. Slik gikk dagene. Men så fikk jeg det for
meg at det var bedre å være
hjemme og nyte sola og så kikke på et nytt kjøpesenter, hvor
det var parkeringsplass. 6 bygningskraner og 4 mobilkraner
og mye trafikk både folk og
biler.
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E

n tirsdag tok vi turen inn
til Arguineguin for å gå
på et stort marked. Men en
god del av bodene var ikke
der. Da vi stoppet og kikket
på et eller annet så var selgeren fort på plass og vi skulle
få tingen billig. Vi prøvde å
prute. Prisen gikk nedover,
men når vi ikke fikk det vi
ville, så begynte vi å gå videre. Så kom selgeren springende etter og kalte oss banditter.
Vi fant oss nå et lite bord og
satt oss ned for å få kjøpt oss
hver vår øl. Etter 1 ½ time så
gikk vi og da for å finne taxi
hjem og ventet ca 20 minutter. Det kostet 6 euro. Ellers
ble det lange køer og de og
skulle ha taxi. Men så er der
noen som ikke vet hva børt
er. Så noe krangling i køen
ble det da, men det ordna seg.

E

llers da vi tok taxi hjem
fra Puerto Rico senteret,
så var det en sjåfør som tok
en ekstra sving opp mot
venstre istedenfor å kjøre rett
frem. «Hallo hallo» sa vi, så
det viste seg at han hadde
duppa av litt. Men takk og
pris for at det gikk godt.

E

n annen gang, så en tur
etterpå, så var det en farget innfødt og han fikk 1 euro
i drinks. Og snakk om at han
ble glad. Heilt i 100. Og så
var det «Happy new year,

thank you very much».

S

å var det en drosje nr. 3 vi tok, og sjåføren snakket litt engelsk. Og så plutselig
sier han «Jeg snakker norsk og». Så da gikk
praten. Han hadde lært seg norsk av hensyn
til at han hadde jobbet med å selge elektronisk utstyr. Så derfor kunne han norsk.

Borte bra men hjemme best. Si egen seng, ikke
minst. Takker for 6 ferieuker, med avslapning i
sol å nyte livet, og denne turen tar vi nok igjen
nærmere jul.

T

O

g flotte motorveier og tuneller var det.
Så det var folk fra Norge som hadde
stått for dette arbeidet, kunne drosjesjåføren
fortelle. Mye EU penger.

D

et begynte å nærme seg hjemturen for
oss til Stavanger, så det var det å begynne å pakke ned i koffertene. Da kom
hjemlengselen. Vi skulle reise hjem den 19.
januar og eieren av leilighetshotellet, Salva,
ringte drosjesjåføren som vi avtalte med,
som skulle hente oss, den samme som kjørte
oss til Solana Puerto Rico da vi ankom. Sjåføren bar koffertene våres opp trappene og
inn i bilen, vi fikk ikke lov å bære selv.

F

lyet skulle gå i 18-tiden og kjekt var det
når vi kunne gå om bord. Turen tok 5 ½
t hjem, og toppers når vi nærmet oss Sola.
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akker for meg med dette reisebrevet.

Intervju med praktikant Sanne
Tekst: Inge og Eirik

Bilde: Tegnet av Sanne

Hvilken linje er det du går på Bergeland?
Arbeidstrening, der har vi ingen karakterer
og får et bevis for å gjennomført VGS.
Hvilke hobbyer eller aktiviteter pleier du å
drive med på fritiden?
Ikke så mye egentlig, men jeg liker å høre på
musikk og å se på netflix. Ellers henger jeg en
del med venner. Jeg liker å høre på norske
sanger (russesanger) og K-pop. På Netflix ser
jeg mye på serier og da spesielt komiserier.
Ellers er jeg også veldig glad i å tegne.
Hva planer har du for framtiden? Hva ønsker du å jobbe med?
Jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbet som
tattovør, eller tolk (tegnspråk).
Hvilke forventinger hadde du når du startet
praksisen ved Fontehuset?
Visste ikke helt hva det var, litt usikker hva
man gjorde der eller om det ble gjort noe
arbeid i det hele tatt.
Hva var likt og forskjellig med forventingene
du hadde?
I starten virket det som det var ingenting å
gjøre, men ettersom jeg var der flere ganger
fant jeg ut at det var viktig med arbeidsoppgavene. Syntes det er veldig «chill» å være
her, og det er mye fine folk som er lette å
være rundt.
Hva liker du best å gjøre på i Fontenehuset?
Være på kjøkkenet, enten om det var å lage
mat eller å vaske opp.

Hvilken verdi har det for deg og komme deg
bort fra skolen og jobbe på den butikken som
tilhører arbeidstreningen?
Butikken som tilhører arbeidstreningen heter
«Godt gjort». Der jobber jeg litt variert fra uke til
uke, men har en arbeidsplan som er satt opp helt
fram til sommeren. De verdiene dette gir meg er
at jeg får trening i kassen, også lager vi ting som
sjokolade og filtekopper. Vi lærer også med kundeservice. Til slutt får vi jo også lønn om vi arbeider utenom skoletid og det er digg.
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Lasse og de nervøse
Tekst: Celine

Bilde: Medlem

På Fontenehuset har vi eget husband. Lasse og de nervøse spiller på Fri Bar hver første lørdag i måneden. Konserten starter
klokken 14:00. Det er fri inngang og alle er velkomne . Her er
det noen bilder fra konserten som ble spilt 02.02.19.
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TAKKER
Støttespillere & Samarbeidspartere

Ønsker du ditt firma her
Ring
51 53 53 93
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Vi trenger
Fontenehuset i Stavanger
har 105 medlemmer og 4
ansatte, og er en stiftelse
som drives av mennesker
med psykiske helseutfordringer og er avhengig 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.

deg som støttespiller

lær mer om Fontenehuset
modellen og hva vi driver
med på Fontenehuset i
Stavanger, tlf. 51 53 53 93.
Bli støttemedlem i dag, og
vær med på å gjøre en forskjell i hverdagen for oss på
Fontenehuset i Stavanger.

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.

Individuelt
medlemskap
250
kr,
bedrifts-/
foreningsmedlemskap 1 500
kr, eller gi et valgfritt beløp.
Som støttemedlem mottar
du medlemsbladet Fontenenytt 4 ganger i året. BeTa en tur innom eller ring drifter/foreninger som har
oss og avtal en omvisning, utvidet støttemedlemskap

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.

FONTENEHUSET STAVANGER
Org. Nr. 971 338 709

Adresse: St. Svithuns gate 37
4008 Stavanger

www.fontenehuset.org

TLF: 51535393

arbeid@fontenehuset.org
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