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PSYKISK HELSE ER MER ENN EN 

FESTTALE 

På Verdensbasis er det 90 selv-

mord i timen.  

Det er forsket på i WHO at 1 av 

4 personer sliter psykisk på ver-

densbasis. Dette er 450 millio-

ner mer enn kreft, diabetes og 

hjertesykdommer. Et døgns 

innleggelse på psykologisk av-

deling koster staten kr. 15 – 

20 000.  

Om lag 500 - 600 personer be-

går selvmord hvert år i Norge. 

To av tre er menn. 

Innen 2020 så vil adferdsmessi-

ge helseforstyrrelser være den 

største helseutfordringen num-

mer 1 på verdensbasis. 

WHO mener at den neste store 

epedemien vi får vil være psy-

kiske helseutfordringer. 

Første juledag for snart et år 

siden fikk hele Norge beskjed 

om at Ari Behn, en profilert 

person hadde tatt sitt eget liv.  

Det berørte oss, og store deler 

av folket engasjerte seg. Selv-

mord fikk en tyngre bekledning 

og ble satt i søkelyset. 

Mange har etter snakket mer 

om dette, og snakker mer 

åpent om selvmord. Noen har 

nok åpnet seg mer, fortalt om 

angst eller mørket sitt. Noen 

tar seg kanskje mer tid nå til å 

høre på en venn eller et fami-

liemedlem. Mange av oss re-

flekterer kanskje mer over 

hvordan livet er, kan være, 

eller hvor lite som skal til for 

at alt blir forandret. 

Politikere kondolerte og satte 

selvmord og psykisk helse på 

agendaen mer enn noen gang.  

Statsminister Erna Solberg sa 

at regjeringen vil kartlegge 

årsakene til psykiske helse-

utfordringer, økningen i psy-

kiske helseutfordringer, selv-

mord blant unge generelt, og 

jenter spesielt.  

Fylkesordfører Marianne Che-

sak gikk ut med at psykisk hel-

se og antall årlige selvmord 

burde stresse oss mer.  

Stavanger har lenge hatt en 

egen plan for psykisk helsear-

beid, sist behandlet i bystyret i 

juni 2019. Da var det lagt til et 

tiltak om deltakelse i ordning-

en «Rask psykisk helsehjelp». 

Ensomhet og isolasjon er noe 

av det verste et menneske kan 

oppleve. Vi er inne i en tid der 

flere har fått kjent på dette 

pga. Covid – 19. Det å sitte 

hjemme alene med egne tan-

ker, uten å ha noen å snakke 

med, hjelper ingen. Liten sti-

mulanse og selvutvikling er 

tapte ressurser. Dette har ing-

en helsegevinst for psyken og 

begrenser mulighetene.  

Leder     
Mange folk med psykiske hel-

seutfordringer må stå på ven-

teliste nærmere et år før de 

får en time hos psykolog, psy-

kiater eller i kommunehelse-

tjenesten. Det er et år for 

lenge. Mange kommer ikke 

engang på venteliste til spe-

sialister fordi pågangen er for 

stor.  

Hvor er vi nå, og blir ord satt 

ut i handling? 

14. desember skal bystyre 

behandle Handlings- og øko-

nomiplan for 2021 – 2024. Vi 

vet at det har blitt varslet 

kutt, og det er vanskelig å få 

hjulet til å gå rundt.  

Fontenehuset Stavanger har 

også i år søkt tilskudd. Det er 

snart 20 hus i Norge, og flere 

hus vil komme. Vi ser stadig 

at folk som trenger et sted å 

høre til, finner veien til Fonte-

nehuset.   

Å støtte Fontenehuset i Stav-

anger og virksomheter innen 

mental helse, er samfunns-

økonomisk for fellesskapet. 

Alle har en psykisk helse men 

det er ikke en selvfølge at 

denne er god. Noen har en 

større bagasje å bære enn 

andre. Psykisk helse kan godt 

være del av en festtale, men 

det må være med mening og 

vilje til å sette ord ut i praksis, 

for å kunne imøtekomme den 

stadig voksende folkesyk-

dommen.  

Av: Nina 
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Intervjuer Thea 

Bilde Thea 

 

Tone Lise, Kan du fortelle litt 

om deg selv? (Hvem er Tone 

Lise?) 

Jeg er 29 år, samboer og har 2 

barn + et bonusbarn. Jeg går 

voksenopplæring via SOTS 

(salg, service og samferdsel – 

kontor og administrasjon) og 

er ferdig nå til jul. Jeg er en 

person som ikke tar meg selv 

så høytidelig og er mer enn 

gjerne med på litt tull og tøys. 

Er veldig glad i å hjelpe andre 

og det som gir meg størst gle-

de er kunne gjøre andre glade, 

om så en liten gnist.  

 

Hva er din favoritt tradisjon i 

julen? 

Åh, det er så mange.. Men en 

av de som alltid blir lik hvert 

år, det er den julestrømpen på 

julemorgenen. Der «nissen» 

har lagt igjen noe godt og vi 

samles foran tv skjermen og 

ser alle de koselige julefilmene 

og trykker i oss alt for mye 

mer enn vi burde av jule-

strømpen..  

(altså innholdet.. hehe!) 

Intervju av Tone Lise 

 

Hvor hørte du om Fontene-

huset, og kan du si litt om 

hva du gjør her? 

Jeg fikk høre om Fontene-

huset gjennom min lærer på 

skolen, som hadde funnet 

praksisplass hos dere. Mine 

arbeidsoppgaver er likestilt 

med alle andre på huset, så 

alt fra å skrubbe toalettet til 

å klargjøre dokumenter.  

Det eneste jeg har med meg 

ekstra, er en mappe som jeg 

må gjennom for å lære en 

god del av kompetansemå-

lene innenfor kontorfaget. 

Her har jeg fått prøve meg 

ut på kjøkkenet (det er alltid 

så god mat her på huset), 

jeg har møtt mange fantas-

tiske mennesker og jeg har 

lært veldig mye om faget, 

andre mennesker og meg 

selv. 

 

Hvor lang praksisperiode 

har du på fontenehuset? 

Jeg begynte her i septem-

ber, og skal være her til de-

sember 1 dag i uken via sko-

len. Men forhåpentligvis vil 

jeg ikke forsvinne ut av hu-

set og gjerne fortsette å 

være en del av denne fan-

tastisk flotte gjengen. 

 

Kjapt spørsmål på slutten: 

Kan du si din favoritt ting 

med Fontenehuset?  

Jeg kunne sagt så ekstremt 

mange ting.. det er vanske-

lig å velge ut en spesifikk 

ting.  

Men om jeg må velge, så 

må det bli fellesskapet som 

er her. Det er et unikt, trygt, 

flott og inkluderende felles-

skap som jeg aldri har opp-

levd før. Den følelsen du får 

av å være her og den gleden 

av å komme tilbake, den er 

bare så spesiell og god. 

Dette er en plass du kan 

være deg selv, utvikle deg 

og utvide ditt eget nettverk 

på en veldig flott måte.  
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Intervju med Kristine om arbeid i ABB 

  

 

ver? 

Jeg starter dagen med å 
sprite ned alle berørings-
overflater i tre etasjer, og 
så tar jeg oppvasken i 
kantinen. 

Hvordan kommer du deg 
til jobben? 

Jeg tar buss frem og tilba-
ke fra Mosvannsparken. 

Intervjuer Ådne  

Foto Ådne 

 

Hvordan trives du med OA 
jobben i ABB? 

Jeg trives utrolig godt. Kol-
legaene mine er inklude-
rende og det er et godt ar-
beidsmiljø på ABB. 

Hva er dine arbeidsoppga-

Hvordan føler du at du blir 
mottatt på arbeidsplassen? 

Jeg har blitt godt mottatt fra 
dag en og skulle ønske det 
var ordinært arbeid, og at 
stillingen var fast og min. 
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Verdensdagen for psykisk helse  

 

 Tekst: Thea 

Bilde: Alf 

 

I år hadde vi en strålende feiring av verdensdagen for psykisk helse. Årets tema var SPØR. I en 
tid der vi har alt, er ekte oppmerksomhet og tid den fineste gaven du kan gi. Det å vise interes-
se for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennes-
ket.  

Vi snakket om tema, hadde quiz, delte ut materiell og spurte hele tiden! Målet for verdensda-
gen for psykisk helse 2020 var å: øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen, mer 
åpenhet om psykiske utfordringer og bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv 
og andre.  
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4 på huset 
Tekst: Anette, Bilde: Arkiv 

 

Spørsmål: 

1 Gleder du deg til jul? 

2 Hva står øverst på ønskelisten? 

 

Lene 

1 Ja 

2 Parfyme, og en god te. 

Lasse 

1 Nei 

2 Jeg ønsker at hjemmesykepleien kommer 

på fast tid. 
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Eirik 

1 Ja 

2 Å ikke komme i karantene 

før jeg reiser hjem til 

familien i Lillehammer. 

 

Mariell 

1 Jada. Gleder meg til kos, men gruer 

meg til stress. 

2 Fred på jord. At ting kan bli mer nor-

malt så vi kan ha en klemmefest. 



10 

 

Halloween 
Tekst: Ung på huset 

Bilder: Nina og Therese 

 

Etter forslag til ung på huset ble det arrangert Halloween feiring på fritid.  

Det ble todelt feiring. I kjelleren rigga vi til filmkveld og popcorn. Filmvalget ble Sweeney 

Todd med Johnny Depp i hovedrollen. Filmen slo ikke helt an men noen syntes den var 

veldig bra! I overetasjen kjørte vi det opp med Halloweenquiz, popcorn og god stem-

ning. Noen kledde seg opp og flinke Therese sto for sminkingen av Helge. Tipp topp 

kveld!  
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Tekst og bilde: Thea/Ung på huset 

 

I ung på huset har vi en sosialkveld hver måned. Den siste tirsdagen pleier vi å finne på ulike 

ting. Vi ser filmer, spiser pizza , eller har som forrige gang spillekveld.  Politisk ukorrekt og piz-

za slo jammen an og vi hadde en strålende kveld. Nå i desember blir det julefilmkveld på hu-

set. Det gledes! Ønsker du å høre mer om ung på huset ta gjerne kontakt på vår instagram: 

ungpahuset eller ring inn til fontenehuset!   

 

 

 

 

 Spillekveld 
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Tekst: Lene 

Bilde: ukjent 

Trives du i jobben din? Ja 

kjempe kjekke kollegaer og 

variert arbeid.  

Føler du at fontenehuset har 

bringt deg videre i jobb? Ja 

absolutt! Fontenehuset har 

hjulpet meg i å få en bedre 

hverdag.  

Hva syns du er positivt med 

fontenehuset? Hele konsep-

tet og samarbeidet.  

Gleder du deg til jul? Alltid 

det! God mat  

Jobb intervju av Leif  
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Julefrokost  

Tekst: Thea 

Bilde: Ådne 

 

Julefeiringen har starta for fullt på Fontenehuset! Det kryr av lys, hyggelig stemning og en svær 

nisse som står utenfor.  

Vi hadde en fortreffelig julefrokost nå i starten av desember. Med spekemat, sild og gode oster! 

God stemning i alle rom !  
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Julebakst  
Tekst: Thea 

Bilde: Nina 

 

Julekaker må til. Til nå har vi laget pepperkaker og risboller. Gu så goe kaker. 
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Medlemmenes kunsthjørna 
Maleri: Ådne 

Maleri: Ådne 
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Maleri: Ådne 

Maleri: Ådne 
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Tekst og bilde: Arild 

 
Hvordan bli kvitt depresjon 

steg for steg 
 

Kristian Hall har god kjenn-
skap til depresjon. Han mis-
tet faren sin da han var 14 
og det resulterte i en dyp 
depresjon. Den varte i 
mange år. Men takket være 
en dyktig psykolog, klarte 
han å komme seg ut av den. 
 
Det er skrevet mange bøker 
om depresjon og hvordan 
man takler den. Jeg har slitt 
med depresjon i mange år 
og jeg var spent på om bo-
ken «Glad igjen!» kunne for-
telle meg noe jeg ikke hadde 
hørt før. Boken inneholder 
mange øvelser man kan prø-
ve til man finner noe som 
virker. 
 
Depresjon er en fellesbeteg-
nelse på en rekke skjebner 
og situasjoner. En som er 
deprimert, vil føle seg ned-
stemt, trist og melankolsk 
uten at det trenger å ha en 
bestemt årsak. Den som er 
deprimert sliter ofte med lav 
selvfølelse, man tenker ne-
gativt om seg selv, verden og 
fremtiden. Det gjelder å for-
andre tankemønsteret men 
det kan ta tid. Alt avhenger 
av hvor dyp depresjonen er. 
 

GLAD IGJEN! 
Boken består av i alt fjorten 
steg på veien ut av depresjo-
nen. Det er mange ting som 
kan gjøre livet bedre for en 
som sliter med depresjon. Det 
å sove godt, spise sunt og få 
nok mosjon er noen av temae-
ne som blir tatt opp. Den som 
er deprimert har ofte en indre 
kritikerstemme som snakker 
en ned og det er viktig å få 
snudd dette til å snakke seg 
opp. 
Boken omtaler også kognitiv 
terapi. 
 
Det viktigste å begynne med 
når man vil ut av depresjonens 

klør, er motivasjon. Man må 
bestemme seg for at dette er 
noe man vil. Det er viktig å ta 
små steg om gangen og ikke gi 
opp om man møter motgang. 
 
Det jeg var mest spent på, var å 
prøve selvhypnose. Meditasjon 
og selvhypnose står forklart i 
boka. Jeg har ikke fått det helt 
til, men jeg skal forsøke videre. 
Jeg kan anbefale boka til alle 
som sliter med depresjon og til 
de som er pårørende. Sammen 
med «Glad igjen!» hører det 
også med en arbeidsbok. 
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Bilde: Inge  

 

Intervju av Olof.  

Tekst: Inge og Lene 

Hvorfor valgte du å flytte til Stavanger og hva jobber du med? Kan du si litt om butikken din. 

 Jeg driver en butikk her, som hetter Dragon Nest Gaming. Det er en lokal «gamestore» og 

der driver vi med salg av brettspill, og driver også med kortspill. Vi har mange bord i butik-

ken, det er åpent for alle. Så alle som ønsker det kan komme inn å spille gratis, har et sprik 

fra 10-60 år. Den vanligste målgruppen er menn mellom 25 og 35 år.  

Hvordan opplevde du det å gå på Fontenehuset? Opplevde det som veldig positivt, og det 

er mange kjekke mennesker som går der. Så Fontenehuset er en veldig bra plass å gå til, for 

de som trenger/ønsker det.  
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Dikt om jul. 
 

Snart er det julaften og 

Alle <3 gleder seg 

i vanskelige  

tider om å  

vite hva  

velsignede  

juletre.  

- Lene  
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Tekst og bilder: Thea 

 

Nå har vi fått vår helt egen QR-kode på Fontenehuset. Eller rette sagt en til Fontenehuset og en 

egen til ung på huset. Disse kodene vil bli brukt på brosjyrer, flyere samt på fontenenytt. Skanner 

man den kommer man direkte inn på nettsiden til Fontenehuset .  

Qr-kode  

Kryssord av Ådne 
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ARLENES DEILIGE KJØTTKAKER 

1 kg kjøttdeig 

2 ss hvetemel      

2 ss potetmel 

 

Bland dette godt sammen. Tilsett et halvt glass vann og et halvt glass melk i deigen og elt. Riv en løk fint å ha oppi. 

Ha en til to strøken ts med salt. Sett på stekepannen på god varme, og skru ned styrken etter hvert.  

Ha et glass kaldt vann, bruk en skje og form kjøttkaken. Om ønskelig kan man ta en gaffel og trykk den ned, eller og 

lag spor, riller på kjøttkaken. 

Stek kjøttkakene til de blir gyllne / brune, og godt gjennomstekte, eller la de koke oppi brun saus. Bruk smør til ste-

king og gjerne som kraft. 

 

 

 

 

 

 

GENFERKAKE 

150 g. smør 

150 g. sukker 

2 egg 

75 g. potetmel 

80 hvetemel 

1 ts. Bakepulver 

 

Eggekrem: 

2 eggeplommer 

35 g. sukker 

20 g. hvetemel 

2 dl. Melk 

1-2 ts vaniljedråper 

 

Fremgangsmåte: Smør og sukker røres hvitt. Ha i et egg om gangen og rør godt mellom hvert egg. Ha tilslutt i mel 

og bakepulver. Del røren i tre. Ha gradvis syltetøy og eggekrem mellom lagene. 

Stekes på 180 g. i en time i midten av ovnen. 

 

 

God appetitt! :) 
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Tekst: Retningslinjer 

Bilde: Thea 

 

15.Den arbeidsorienterte dagen engasjerer medlemmer og medarbeidere sam-

men, side ved side, i driften av klubbhuset. Klubbhuset fokuserer på ressurser, 
evner og ferdigheter; derfor er den arbeidsorienterte dagen uforenelig med at 
det befinner seg poliklinikker, dagsentra eller terapitilbud innenfor klubbhuset. 

Retningslinjene for Fontenehuset 
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DEN RØDE ALPELUA 

Ikke rør den røde alpelua. 

Når den kommer til bakers til stranden 

La den være 

Den har vært uti 

Det stormfulle havet før, 

Og den kommer alltid til bakers, 

Når solen flommer over strendene. 

 

Av Lasse Markhus 
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DAGENS SMIL 

 

Butikkeier til en liten gutt; Er det virkelig sant at din mor sa at du 

skulle ha 5 kilo karameller og 5 poteter? 

 

Hvorfor kan man ikke fiske når klokken er ødelagt?  

For man har ikke tid. 

 

Annonse i svensk avis: Et par bukser til salgs, bare brukt en gang 

fra 13. august 2014 – 18 september 2017. 

 

Kjekk samtale: Kan jeg få en sigarett av deg? «Men har ikke du slut-

tet?» Jo jeg er på første stadium. Jeg har sluttet å kjøpe de. 

 

Tekst og bilder: Arlene 
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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 205 medlemmer og 5 
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. 
 
Individuelt medlemskap 
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 
12 000 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 hus-

avisen. 

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 


