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DET HJELPER! 

Ditt bidrag teller! Akkurat deg 
som tar deg tid til å lese dette og 

vår husavis. Fortell om oss til 
en venn eller en kollega.   

 

I år har vi nok en gang vært i 
byen vår og hentet gaver som 

skal deles ut til de som blir med 
på julefeiring på huset. Det er 
en fryd å se hvordan lokale be-

drifter deler ut for å glede 
andre. Gamle bidragsytere har 
pakket klart til vi kommer, og 

nye byr mer enn gjerne.   

 

Fontenehusene blir mer og mer 

kjent, og enda mer kjent skal vi 
bli. Fontenehus Norge skal 
igjen ha en kjennskaps kampan-

je i 2022, for at vi skal kunne nå 
ut til enda flere folk. For jo flere 
som vet om oss, jo flere kan fin-

ne veien til et fontenehus.  

 

For å opprettholde tilbudet er vi 
sårt avhengige av de gode mid-
lene vi får fra Helsedirektoratet 

og Stavanger Kommune. Vi 
trenger en stabil drift for at hju-
let skal gå rundt.  

 

Mange medlemmer sier at de 

har holdt seg friskere i pande-
mitiden grunnet at fontenehuset 
har holdt åpent. Elleve dager før 

jul, får vi vite at det er nye rest-
riksjoner fire uker framover. Vi 

skal klare denne runden også, 
og døren står åpen. 

 

12 medlemmer har fått seg 

jobb under pandemien. Det er 
ekstremt imponerende og jeg 
er utrolig stolt av hvordan folk 

står på, og bretter opp armene! 
Om en finner seg en selvsten-
dig jobb eller kommer og job-

ber på fontenehuset, så er det 
en innsats som varmer, og 
hjelper oss alle i en tid med 

utfordringer. 

Leder     
 

Vi har vært gjennom noen 
runder nå. Vi går på autopilot 

bort til antibac`n og holder 
avstand. Det er ikke rart leng-
er å se hverandre eller andre 

med munnbind. Det er slik vi 
må forholde oss til det. Men, 
det er ikke slik vi skal ha det. 

Vi har nok en gang et nytt år i 
vente med nye lodd og nye 
gevinster, som fort kan by på 

gode nyheter og muligheter. 
For vi gir aldri opp, og vi skal 
videre og fremover! 

Tekst: Nina 
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Johnny 

og inkluderende arbeidsmil-
jø, det settes virkelig stor 
pris på! 
Den anerkjennelsen går til 
enhver av dere, og ikke glem 
å smile for du utgjør en stor 
forskjell for noen, vi alle er 
en stråle i den store Fontenen 
på Kannik. 
 
Til slutt må jeg bare si takk 
for at dere har gjort det lette-
re for meg å begynne her, 
og  
Jeg gleder meg til hva frem-
tiden bringer, og de minnene 
vi kommer til å skape sam-
men!  

 

 

Tekst: Johnny 

Bilde Ådne 

Først og fremst må jeg bare 
si, for en FANTASTISK plass 
å vær og dere alle er fantas-
tisk gode! 
 
Mitt navn er Johnny Luu, blir 
30 neste år, foreldrene mine 
kom til Norge som flykt-
ninger fra Vietnam, og mine 
første labbene år var faktisk ei 
gate nedenfor Fontenehuset, 
det føles nesten ut som det var 
ment til å skje! 
 
Jeg har fagbrev som Helse-
fagarbeider, har også en plan 
om å fullføre videreutdan-
ningen innenfor Psykisk og 
Rusarbeid. 
På fritiden min tilbringer jeg 
tid med sofaen, familien, ven-
ner, hunden, bøker og spiller 
fotball. 
 
Jeg hadde ikke hørt om Fon-
tenehuset før jeg søket på 
denne stillingen, allerede da 
hadde jeg en god magefølelse 
og et snev av intuisjon at ar-
beidet som blir gjort på huset, 
er en plass med mål og me-
ning som jeg ønsket å være en 
del av! 
Den magefølelsen stemte, og 
siden har jeg blitt foret med 
opplevelser, nye relasjoner, 
latter og glede, og personlig 
vekst. 
Å kunne jobbe og prate om 
det jeg brenner for, stå på 
stand, treffe nye mennesker, 
og se med egne øyner at dette 
lavterskel tilbudet virker!  
 

 
Det gjør virkelig godt for 
hode og sjel å kunne smile 
og le så mye i løpet av en 
dag, hvor det er høyt under 
taket, rom for å utvikle seg 
som menneske og mulighe-
ten for å utfolde seg selv til 
det man måtte ønske og føler 
for! 
I Fontenehuset føler jeg meg 
trygg, det å bli sett og hørt, 
og ikke minst det å kunne 
være seg selv i det flotte 
mangfoldet vi har her. 
Det å kunne bli kjent med 
nye mennesker, jobbe side 
om side i et godt, abstrakt, 
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Fire på huset 

Linda: 

Då skal jeg besøga hu mamma, i sam-

men med sønnen min, stedattera mi, x-

mannen min og hans kone. Jeg gleder 

meg veldig! Vi skal antagelig gå rundt 

juletreet, spise diverse julemat, gjemme 

ei mandel i grøten, finne på noen jule-

gave triks, se på tre nøtter til askepott 

og tegneserier, spille bingo, finne en ju-

lenisse. Ansette, eventuelt tvinge, den-

ne til å dele ut presanger, med hjelp fra 

en eller ei dyktig julenisseassistent. Hvis 

vi rekker å rydde alt før 4. juledag, så vil 

mora mi servere mat og så skal jeg be-

søke min far m /frue. 

Johanne spør: Hva skal du gjøre i Jula? 

Bilder: Ådne 

Ådne: 

Jeg skal feire jul med foreldre og bror. I romjula blir 

det avslapping og litt svøm hvis svømmehallen hol-

der åpent. 
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Nina: 

Jeg skal til min søster + samboer å feire 

sammen med mor, far, tante og tan-

tonger. Det blir kjekt, og helt Texas. Jeg 

har noen venner som er alene på jul-

aften, og vi skal samles hjemme hos 

meg etter mat og gaver. Det blir fint. El-

lers skal ta livet med ro, og stå opp uten 

alarm. 

Johnny: 

Jeg skal være med familien hos min mor, 

spise meg varm for vinteren, gå turer 

med hunden og legga meg til rette på 

sofaen. 
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Tekst – Simon       

Bilde - Jonas Sundquist 

 

Onsdag 3 November 

motttok Fonetenehus Norge 

sammen med Fontenehus 

Stavanger æresprisen under 

Schizofrenidagene 2021. 

Nina og Helge fra Stavang-

er stilte opp med Håvard og 

Torild fra Fontenehus Nor-

ge for å ta imot hyllest og 

Nina hadde en fantastisk 

tale der hun blant annet sa 

‘vi er utrolig stolte av å 

være med i denne bevegel-

sen. Jeg har bare lyst til å si 

at alle trenger noe å stå opp 

til. Av og til er det en jobb i 

seg selv å komme seg ut av 

senga, gå over dørterskelen 

og inn til fontenehuset. 

Men når man først har 

kommet seg inn til et Fon-

tenehus, så skal vi hjelpe 

hverandre og jobbe for at 

de som vil og kan, kommer 

seg ut i jobb. Noen ser på 

jobben i Fontenehuset som 

 

Fontenehuset mottok ærespris 

under Schizofrenidagene 
sin jobb.’ 

Daglig leder av Stiftelsen 

Psykiatrisk Opplysning 

(PsykOpp), Elin Skogen, 

sa under prisutdelingen 

‘organisasjonen er opptatt 

av å gi konkret hjelp. De 

støtter mennesker med å 

komme tilbake til jobb og 

studier, finne bolig og 

komme i kontakt med 

hjelpeapparatet, løse 

praktiske utfordringer og 

nå personlige mål. Orga-

nisasjonen erfarer at 

medlemmene kommer ut 

av isolasjon og tar mye 

mer del i arbeidsliv og 

samfunnsliv.’ 

Vi er utrolig stolt av å få 

denne utmerkelsen, det er 

godt å vite at vi gjør en 

god jobb alle sammen. 
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Kahoot quiz 

Tekst Ådne 

Bilde: Ådne (facebook) 

Vi har hatt quiz hver mandag gjennom sommeren og høsten frem til nå på facebook 

for medlemmer og gjester av vår hjemmeside. Det har vært 10 spørsmål med fire 

svaralternativer om mer eller mindre aktuelle tema og om ting som angår Fontenehu-

set Stavanger. 
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Halloween 

26. oktober inviterte Ung på Huset—

gruppa til Halloweenfeiring.  

Vi hadde kahoot-quiz, spiste snop og 

skar ut gresskar.  

Tekst og bilder: Marita 
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Ung på huset er også på instagram: ungpahuset !  

Følg oss gjerne der!  

Sosialkveld med Ung på Huset 
Tekst: Marita og Johnny 

Bilde:  Ukjent 

Hver siste Tirsdag i måneden har vi en sosialkveld med ungdomsgruppa vår, målet med dette er å 

bli bedre kjent med hverandre, skape relasjoner, gjøre noe gøy i felleskap, og ikke minst belyse om 

dette tilbudet vi har til de unge eller (litt yngre) i samfunnet!  

Vi ønsker å ha dialog og bevisstgjøring om/med andre tilbud som finnes der ute. 

Sosialkvelden i November inviterte vi d Verket Ung til å finne på noe sammen med oss, dette er 

ungdomsgruppa til Verket aktivitetssenter. 

 

Neste sosialkveld blir tirsdag 28.desember (4. juledag) fra 14:00—17:00. Da skal vi ha på 

oss stygge julegensere og ha quiz. Hvis noen tar med seg en gammel genser hjelper vi 

gjerne til med å lage en julegenser av den!.. Den blir garantert stygg ;)  
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Bilder Marita  Tekst Ådne/Marita 

 

Vinterbadingen i år ble gjort ved badedammen. Vi 

fikk låne badstu av Damp AS, og det var tre stykker 

som var med og badet.  Det var kjempegøy og fris-

ter virkelig til gjentagelse!  

Vinterbading 
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Hvert annet år så holder 

Clubhouse International en 

konferanse der vi som er på 

Fontenehus verden over kan 

delta på kurs og seminar i lø-

pet av en uke. 

Til vanlig så pleier vi å reise til 

USA på Verdenskonferansen 

men pga Covid19 så ble ting 

utført via nett for første gang. 

Selv om vi ikke fikk treffe 

andre medlemmer og medar-

beidere fra andre verdensdeler 

i person så fikk vi treffe mange 

på skjerm og til og med fikk 

treffe gamle bekjente fra Sve-

rige, Norge, Latvia og USA! 

Vi fikk utdelt program om 

Clubhouse International Verdenskonferansen 

 

hvilken kurs og workshops 

som skulle skje i løpet av 4-8 

oktober og krysset av det som 

vi mente vi fikk best utbytte 

av. Vi hørte og snakket om 

hvordan hus skal revitaliseres 

etter pandemien, hvordan gjør 

huset mer attraktiv for nye 

medlemmer, bruk av nett og 

sosiale medier under pande-

mien og bruken av dette fram-

over, kropp og helse, hvorfor 

vi har standardene 

(retningslinjer) og hvordan de 

praktiseres pluss en del disku-

sjonsforum om diverse utford-

ringer og positive hendelser på 

hus over hele verden. 

Det var mer enn 1200 deltake-
re fra over 22 land og nesten 
200 hus som deltok, vi fikk 

dessverre ikke treffe alle men 
de vi hadde kontakt med var 

kjempehyggelige og kjekk å 
jobbe og diskutere med. Det 
var selvfølgelig ikke det sam-

me å gjør ting via internettet 
men vi synes at Clubhouse 
International fikke dette vel-

dig bra til. Vi håper selvfølge-
lig å kunne reise fysisk neste 
gang!!! 

Tekst: Simon  

Bilder: Ådne 
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Inges jobb 

 

 

 

Hva består den nye jobben din i 

og hvor jobber du? 

 

Jobber på Korvetten karaoke-

bar. Jobber som bartender og 

servitør. 

 

Er det trivelige kollegaer du 

jobber med? 

 

Ja det er veldig trivelige og 

hyggelige kollegaer så vi har 

det kjekt på jobb i sammen. Og 

mange hyggelige gjester, også 

en del stamgjester jeg har fått 

god kontakt med. 

 

Hvordan er arbeidstidene i den-

ne jobben? 

 

Jobber stort sett helg, av og til 
hverdager. Begynner seks og 
jobber til 2 på natten. Jeg synes 

dette er en kjekk jobb og trives 
godt, veldig sosialt og gøy. 

Tekst: Ådne  

Bilde: Korvetten 
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Medlemmenes kunsthjørna 

 

Maleri: Ådne 

Tittel: Tegn 
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Maleri: Ådne 

Tittel: Lys 
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Markedsføring 

I løpet av høsten har Ung på Huset vært på stand flere steder i Stavanger. Vi har blant annet 

vært i tre forskjellige bygg på UIS og på Noroff.  

Det er så kjekt å møte så mange nye, spennende mennesker! 

Vi håper informasjonen vi deler ut kan treffe noen som trenger et sted som Fontenehuset, 

og tenker å fortsette med å ha stands også til neste år.  

Tekst: Marita Bilde: Karianne 
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Fontenehuset er på Instagram, følg oss!  

@fontenehusetstavanger 

@ungpahuset 

Kurs i selvmordsforebygging 

Fire stykker fra Fontenehuset var på kurs i selvmordsforebygging i Sandnes. Dette var 

et halvdags-kurs, men de tilbyr også et todagers-kurs, som vi tenker å ta ved en senere 

anledning. Kurset var veldig  lærerikt med en dyktig foredragsholder. Vi tenker at dette 

er et kurs de fleste av oss burde ha, slik at vi bedre kan møte mennesker i krise og vite 

hva vi skal se etter og evt spørre om.  

Tekst: Marita Bilde: Marita, av hefte fra kurset 
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Tusen takk for julegavene 

Tekst: Marita 

Bilder: Ådne og Mariell 

Givergleden i Stavanger altså!  

Vi har fått så mange fine julegaver til julefeiringen vår, og vi vil gjerne takke alle sammen for 

de fine bidragene vi har fått 
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Løsning til kryssord høstutgave 2021 

Kryssord av Ådne 
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Ikke mobb, er du snill 

 

Jeg har det vondt fra før av, ikke mobb er du snill. Hva er det 

som er gale med meg? Ikke mobb, er du snill. 

Om jeg er tynn, tykk eller stygg, ikke mobb er du snill. Om jeg er 

smal, bred eller beskjeden, ikke mobb er du snill. 

Noen har det vondt, og tar narkotika, slik bør ingen måtte gjøre. 

De har gjerne en god grunn, men slik bør ingen måtte gjøre. 

Jeg liker å bli godtatt, og slik bør verden være. Jeg liker at alle 

kan være snille, og slik bør verden være. 

Noen blir mobbet og slått. Slik bør ikke verden være. Noen tar 

selvmord, og noen blir drept, slik bør verden ikke være. 

Kanskje det er en grunn til at verden er slik, men det må vi gjøre 

noe med. Kanskje vi alle skal starte på nytt, og begynne med et 

helt annet liv, eller er det slik verden skal være? 

 

 

Ikke mobb, 

er du snill 

Ikke mobb, 

er du snill 

Ikke mobb, 

er du snill 

Tekst: Arlene 
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32. Klubbhuset har fritids- og sosiale program på ettermiddager og i helger. 

Høytidsdager blir feiret på den aktuelle dagen. 

Standarder for Fontenehuset 
Tekst: Standarder Bilde: Stian 
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Dagens smil 
 

 

 

 

Regnet det hos deg i går? 

Vet ikke, jeg var hos naboen over gaten. 

 

Jeg vil bære deg i mine armer resten av livet elskling! 

Åh. Ikke si at du har solgt bilen. 

 

Politiet hadde fartskontroll, men ingen kjørte for fort.  

Politimannen kjedet seg, helt til de stanset en bil som kom 

i stor fart. 

Vi har nå ventet på deg i hele dag, sa politimannen. 

Ja , svarte sjåføren, og jeg kom så fort jeg kunne. 

Tekst: Arlene  Bilder: fra internett 
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Snart er det 

Julaften og alle 

hjerter gleder seg. 

 Stille , stille 

er det før den store dagen 

med barnslig lyst 

 

Dikt av Lene 

Åpningstider jul/nyttår 

Vanlige åpningstider tom. 22/12 

Lillejulaften 23/12: Julefeiring 11:00—15:00 

Julaften 24/12: Fri 

1. og 2. juledag: Fri 

3. juledag 27/12: Åpent 9:30  - 14:30 

4. juledag 28/12: Åpent 9:30  - 14:30 

5. juledag 29/12: Åpent 9:30  - 14:30 

6. juledag 30/12:Nyttårsfeiring 11:00  - 15:00 

Nyttårsaften 31/12: Fri 

1. og 2. nyttårsdag: Fri 

Vi har julebord på Quality Hotel Sola 17/12 

klokken 12:00. Påmelding senest en uke før 

og 150kr i egenandel. 
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VI TAKKER 

Støttespillere & Samarbeidspartnere     

Ønsker du ditt firma her ring 51 53 53 93  
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Fontenehuset Stavanger 
har 210 medlemmer og 4 
ansatte, og er en stiftelse 
som drives av  mennesker 
med psykiske helseut-
fordringer. Vi er  avheng-
ige av støtte både fra of-
fentlige etater, bedrifter 
og privatpersoner. For å 
gi et best mulig tilbud til 
våre medlemmer, utvide 
aktivitetene og kurstilbu-
det på huset trengs øko-
nomiske midler. Det er 
da vi trenger din støtte.  
 
Ta en tur innom eller 
ring oss  og avtal en om-
visning, lær mer om Fon-

tenehusmodellen og hva 
vi driver med på tlf. 51 
53 53 93. Bli støttemed-
lem i dag, og vær med på 
å gjøre en forskjell i 
hverdagen for oss på 
Fontenehuset Stavanger. 
 
Støttemedlemskap er på 
250 kr, bedrifts-/
foreningsmedlemskap 
1 500 kr, eller gi et valg-
fritt beløp.  Merk innbe-
talingen din med navn og 
adresse. Husk at beløp 
over 500 kr og inntil 
50 000 er fradragsberetti-
get, om du oppgir organi-
sjons-/personnummer. 

Tilskudd/gave?  
Vi er alltid glade og 
takknemlige for tilskudd 
fra våre givere, og min-
ner om at vi også trenger 
økonomisk støtte til 
driftsutgifter som hus-
leie, telefon, strøm og 
personalutgifter.  
Sponsorer får tilsendt 
husavisen. 

Vi trenger deg som støttespiller 

FONTENEHUSET STAVANGER 

Adresse: St. Svithuns gate 37 

4008 Stavanger 

TLF: 51535393 

 

 

 

 

 

 

Org. Nr. 971 338 709 

www.fontenehuset.org 

kontor@fontenehuset.org 

  Kontonr: 3207.26.07715 


