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Leder
Tekst: Nina Galta

forhold til dem. Av ulike
grunner er det ikke alle
som ser like mye fram til
julen og andre høytider
som de fleste av oss. Noen
har mistet en av sine kjære
og går inn i julen med
blandede følelser. Andre
har et ønske om å være
sammen med andre, men
er alene. Mange kjenner på
gavepresset, at lommeboken ikke strekker til, at en
ikke kan møte sine barns
forventninger. Det er vondt
JULETID for alle
å grue seg til lange dager
I fjor kunne en lese i VG at hvor også mange av de ofnår julen ringes inn sitter
fentlige tilbudene og annet
en av 10 nordmenn ufrivil- er stengt.
lig alene. Vi andre gleder
Kirkens bymisjon har kamoss til julemat i mindre og
panjen «Gled en som gruer
større fellesskap. Det skal
seg til jul». Det er et fanvære julekos, selskaper,
tastisk tiltak som gir tilbud
julepakker, sosiale settingtil folk som trenger og vil
er med venner, familie, invære sammen med noen. I
vitasjoner, og ikke bare ett
mange år har Kirkens Bymen opptil flere julebord.
misjon hatt jul- og nyttårsReklameaviser fylles opp i
midag. Flere tar turen
postkassen med tilbud og
innom, å tilbringer julen
priskrig på alt som skal
sammen med andre, og på
handles inn både før, til og
den måten får en fin oppleetter jul.
velse. Det er prisverdig at
De fleste av oss ser fram til folk tar seg tid til andre og
dager med fri, spise mye,
jobber frivillig med en så
lenge og fråtse. Vi tar fram hjertelig dugnadsånd i en
julestasen, vi går i og invi- «egoistisk» juletid, hvor en
terer til selskap.
har lett for å glemme våre
For mange unge og gamle medmennesker oppi juleer julen ensom, noen isole- stria og gavejaget. For,
rer seg og gruer seg. Julen mange av oss tar det som
blir tyngre jo mer den nær- en selvfølge at desember
skal være en gedigen julemer seg. Det er ikke alle
som har en stor vennekrets fest.
eller har kontakt med fami- Røde Kors er også et godt
lien. Noen har et anstrengt eksempel på fellesskap og
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samvær for de som måtte
trenge det. Hva om vi hadde åpnet dørene til noen
som søker selskap i stedet
for ensomhet i julen, og
inviterer til våre hjem.
Tenk om flere av oss hadde
vært så åpne og tatt skrittet og delt på julen og vist
hjerterom og gjestfrihet.
For er det ikke egentlig det
julen handler om?
La oss sette pris på julen,
og dele det verdifulle med
de vi har rundt oss eller de
som står oss nær. For julen
handler så mye mer om det
menneskelige enn julegaver, feit julemat og julegris. Det handler om å ta
vare på hverandre og bry
oss om andre. Dele på varme, samvær, fellesskap og
inkludering. Jeg håper at
det kan bli en fin juletid og
at flere imøtekommer en
god eller en bedre jul.
På Fontenehuset Stavanger
ser vi hvor viktig det er
med sosiale sammenkomster som spesielt ikke må
glemmes under høytider.
Et tilbud for medlemmene
under trygge gode rammer,
rundt tradisjonelle verdier
som kan ivareta noe av det
sosiale behovet i et verdifullt fellesskap.

Nina Galta,
Daglig leder Fontenehuset
Stavanger

Karianne på Faculty Training
Tekst: Karianne
Foto: Karianne, Fontenehuset i Oslo

For noen uker siden
var jeg så heldig å få mulighet til å reise til Oslo for
å være med på Faculty
Training. "The Faculty for
Clubhouse Development"
er en internasjonal gruppe
på litt under 100 aktive
medlemmer og medarbeidere ved forskjellige klubbhus. Den viktigste oppgaven denne gruppen gjør er

å akkreditere andre klubbhus, og eventuelt veilede
de til hvordan de kan utvikle seg som et klubbhus
hvis dette er nødvendig.
Denne akkrediteringsprosessen gjør vi for å
forsikre oss om at
klubbhuset holder den
standarden de skal, og
at våre medlemmer skal
få den hjelpen de trenger med å komme ut i arbeidslivet/studier.
Kurset ble holdt på
Fontenehuset Oslo av Jack
og Robby i Clubhouse International, med deltagere
fra Norge, Sverige, Danmark, England, Island og
Finland. Dette kurset var
satt opp sånn at vi i løpet
av de fire dagene kurset
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varte skulle få et godt innblikk i hva det innebar å
være medlem av Faculty.
Vi ble satt i team, et medlem og en medarbeider,
som skulle gjøre en prøveakkreditering av et klubbhus. Min makker, Benedikt
fra Island, og jeg skulle
akkreditere Fontenehuset
Oslo Øst, et veletablert og
sterkt klubbhus.
Prosessene for å få
et hus akkreditert er krevende, men også veldig
lærerikt. Akkrediteringsprosessen starter med at
klubbhuset går gjennom en
stor selvanalyse der de
gjennomgår alle de 37 retningslinjene. Er klubbhuset
gode til å få medlemmer ut
i arbeid? Er det tilstrekkelig

med OA-plasser? Hvordan
er felleskapet på huset?.
De to fra Faculty kommer
på besøk og skal se om de
er enige med klubbhuset
sine egne funn, og eventuelt gi veiledning til hva de
kan jobbe videre med.

mulig, besøke overgangsarbeidplasser hvis dette lar
seg gjøre, snakke med
medlemmer av styret og
generelt observere arbeidet
på klubbhuset. I tillegg til
de lange dagene på huset
skal det også skrives en
rapport, og denne rapporDet å være et Facul- ten skal presenteres for
tymedlem i en slik prosess medlemmer og medarbeier krevende. Selve besøket dere siste besøksdag.
av klubbhuset er i 3 eller 4
dager avhengig av om
I løpet av de tre åreklubbhuset er akkreditert
ne jeg har vert medlem
fra før og eventuelle språk- ved Fontenehuset Stavangbarrierer. Og dagene er
er ser jeg store endringer
lange; vi skal besøke huhos meg selv, og jeg vil
set, være med på forskjelli- fortsette å utfordre meg
ge møter som enhetsmøte selv til å bli enda bedre.
og husmøte hvis dette er

Å bli et medlem av
Faculty gir meg en gyllen mulighet til nettopp
dette, jeg kan utfordre
meg selv i litt andre og
mer krevende settinger
enn hva jeg er vandt
med, samtidig som jeg
er i et trygt miljø.
Jeg vil også få mulighet til å ta med gode ideer
fra andre klubbhus hjem til
Stavanger. Mitt første
akkrediteringsbesøk vil bli
allerede i begynnelsen av
desember sammen med
Annlaug, daglig leder av
Fontenehuset Hønefoss.

Fontenehuset Stavanger i Lokalavisen
Tekst: Mariell
Foto: Mariell

23. November var det et innlegg i Lokalavisen
om Fontenehuset Stavanger. Overskriften til
innlegget er «Bidra til et samfunnsnyttig og godt
tiltak». Her står det bl.a. om viktigheten av å
kunne være i arbeid og vår filosofi om at folk
blir friskere av å jobbe. Les artikkelen på:
http://www.lokal-avisen.no/info.php?id=7595
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Studentenes praksis er over
Tekst: Gunn Iren & Kristine
Foto: Nina

Hei alle sammen!
Nå er tiden inne
for å si adjø til alle
på Fontenehuset.
Praksisperioden
vår her på huset
er nå over og vi vil
takke alle for en
lærerik og morsom
høst. Det har vært
veldig kjekt å få
blitt kjent med dere alle på Fontenehuset i Stavanger.
I løpet av tre måneder har vi vært
så heldige og fått

være med på blant annet
piknik ved Mosvannet,
høstfest og innspilling av
film til Fontenehuset. Vi har
fått med oss mye som vi
kan ta med videre ut i arbeidslivet.
Det er med tungt hjerte at
vi går ut døren for siste
gang, men håper å se dere
igjen ved en annen anledning.
Tusen takk for oss.
Kos og klem fra Gunn Iren
og Kristine!

Høstfest
Tekst: Marita
Foto: Nina

På årets høstfest ble det
laget fårikål til hovedrett
og eplemuffins med is til
dessert. Underholdning
trengte vi heldigvis ikke
dra langt for å finne, da
mange av våre egne medlemmer har hatt godt utbytte av sangpedagogen
vår - vi var så heldige at
både Hilde og Elin sang for
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oss. Arrangementet var
gratis for våre medlemmer,
og etter opptelling av oppmøte denne dagen fant vi
ut at det hadde vært 50
stykker innom!

En arbeidsdag på huset
Tekst: Simon & Arlene
Foto: Nina

Simon

Arlene

Etter det så tar vi arbeidsfordeling halv ti. Jeg er på
Arlene
arbeid og serviceavdelingGod dag Simon.
en så det blir en del bistand på kjøkkenet. Jeg
Simon
fyller vann på muggene og
Så kjekt du ville forteller
setter de i kjøleskapet,
leserne hvordan en vanlig
dekker på, passer på at det
arbeidsdag på Fontenehu- er te, kaffe og sukker på
set er for deg!
plass og hjelper til matlaging.F.eks sist uke så kjørArlene
te vi på med komler der
Så kjekt å bli spurt.
jeg og Danie gjorde stor
suksess. Jeg synes det er
Simon
kjempekjekt å være med
mye humor her, det er vikHvordan begynner dagen?
på kjøkkenet.
tig.
Arlene
Simon
Simon
Jeg pleier å komme på huFår du puste oppi alt dette
Når drar du fra huset?
set mellom ni og ti om
her?
morgenen, alt etter dagsArlene
formen til sjåføren, og jeg Arlene
Sjåføren min skal hente
starter dagen med å dele
Ja, jeg tar meg noen gode
meg rundt halv tre men
ut klemmer til de som er
pustepauser ute og hører
tilstede. Jeg tror alle setter på fuglene. Her på huset så han legger alltid til et kvarter, han er en person med
pris på det. En person jeg
er det lov å gå etter eget
mye tålmodighet!
alltid leter etter er Simon. tempo, det tar vi hensyn
til. Jeg snakker med flere
Simon
av de andre medlemmene
Takk for den, den klemmen
og medarbeidere. Vi har
gjør alltid dagen bedre.
God dag Arlene.
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Intervju med Karianne i praksis på Vestpolen
Spørsmål fra: Inge, Simon og Mariell
Foto: Karianne, Simon og Marita

de store knuter i pelsen
og jeg satt med en veldig sløv kjøkkensaks og
prøvde å klippe han
(noen som ikke alltid var
like lett siden han var
veldig kilen på bakbeinene). De får også av og til
hunder fra mattilsynet /
politiet som f.eks. ikke
har blitt så godt tatt vare
på. En av disse var staffen Rocky. Han var bokHva betyr det for deg å
stavelig talt bare skinn og
bein når han kom, og måtvære i praksis?
te mates flere ganger om
Det er ett skritt videre mot
dagen. Rocky og jeg var
å komme meg ut i jobb.
ofte ute og gikk tur, men
Jeg får jobbe med noe jeg
det var også en del kos og
liker og som gir meg utrolig
leik =) Jeg har også brukt
mye, samtidig som jeg får
en del tid sammen med
utfordret meg selv.
chihuahuaen Mimi
Hva gjør du i løpet av en (BILDET), hun var der i
flere uker, stod helt alene,
arbeidsdag?
og hadde ikke fått med seg
Jeg begynner kl. 07:30 og noen klær og kunne ikke
starter dagen med å gjøre være så mye ute pga. kulreint matskåler og fylle på den. Så Mimi og jeg satt
vannskålene, før jeg beunder varmelampa med en
gynner å vaske utegårdedyne hun hadde fått med
ne. Resten av dagen består og kosa oss =)
mest av å gå tur med noen
av de som skal stå der over Trives du?
en lengre periode og rullere
Ja, veldig! Det å sitte barpå hvem som får være i
nevakt for 10-15 hunder er
den større utegården. Noen
jo bare morro =)
skal også bades før de blir
hentet av eieren. Arbeids- Kunne du tenke deg å
dagen er ferdig kl. 12:00.
adoptere en hund?
Men det kommer litt an på
hvilke hunder som er
innom også. De første dagene i praksisperioden
brukte jeg mye tid på å
klippe lille Storm, han had-

Jeg vil heller adoptere en
enn å skaffe meg en valp.
Jeg liker å hjelpe dyr som
ikke har hatt det så bra.
Jeg kunne også tenkt meg
en hund jeg kunne jobbe
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litt med, men ikke en som
er alt for krevende.
Hvilke hunderaser liker
du best?
Det blir vanskelig å velge
en rase som en favoritt, for
alle rasene har sine kvaliteter. Men hvis jeg måtte
velge en ville det blitt staffe (staffordshire bull terrier). De er som noen små
klovner, énergiske og veldig glad i mennesker. De er
også kjent for det karakteristiske smilet sitt, og med
noen store mørke dådyrøyne er det umulig å ikke forelske seg i en staffe.
Hvis du skulle ha hatt en
hund selv, hva skulle
den hete?
Dexter hvis det var en
hann, Nikita hvis det var ei
tispe. Begge navnene er fra
tv-seriene ved samme
navn.

klima så må man kle på de
litt når det blir kjølig. Men
det å kle opp hunder (og
andre dyr) i kostymer har
jeg aldri sett helt greia
med.
Syns du det er greit de
tar dem opp i veska si?
Det er ikke noe jeg vil legge meg så mye opp i, og
får være opp til eieren.
Hvor mange nye hunder
kommer det hver dag?
Det varierer veldig. Om
morgenene, når jeg jobber,
kan det komme alt fra opp
mot 7 hunder til ingen. Når
Er det noen av hundene det nærmer seg helg og
du får et bedre forhold
ferier kommer det flere inn
til enn andre? Hvorfor
enn det ville på en ukedag.
det?
Men man merker
«oljekrisen» også her, det
Definitivt! Og det er ikke
nødvendigvis de jeg bruker er ikke like mange som tar
seg råd til å sette hundene
mest tid med som jeg får
best forhold til. Det er ikke på kennel.
alle mennesker man kom- Har du inntrykk av at
mer like godt overens med hundene trives på kensom andre, noen er det lett nelen?
å bli kjent med mens andre
Hunder er sosiale dyr, og
kommer man ikke helt
det å stå hjemme alene
overens med. Sånn føler
dag etter dag når eieren er
jeg det er med hunder
på jobb kan være veldig
også.
kjedelig i lengden. Det
Syns du eierne ligner på kommer også inn hunder
hundene sine?
som har separasjonsangst
og ikke takler å være
Veldig sjeldent.
hjemme alene. Flere av de
Syns du det er greit at
som kommer er innom refolk kler opp hundene
gelmessig, og de kan nessine?
ten ikke komme seg inn
døren fort nok. De kommer
Når man eier raser som ikløpende inn døren med eieke er avlet opp for norsk
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ren på slep. Jeg har også
hørt historier der hundene
ikke vil hjem, og måtte avvendes fra å være på kennelen.
Hva syns du er det beste
med å jobbe med dyr?
Jeg føler jeg kan forstå
meg bedre på firbeinte enn
tobeinte. Hunder dømmer
deg ikke og tar deg for den
du er, de lever her og nå,
samtidig som de har en
enorm variasjon av personligheter.
Er det noen dyr du ikke
liker?
Edderkopper
Hva har Fontenehuset
betydd for deg?
Fontenehuset har vært, og
er fortsatt, et sted der jeg
utfordrer meg selv i ett
trygt miljø med stor tabbekvote. Jeg har fått bygget
opp selvtilliten min, samtidig som jeg har fått øve på
ting som har vært utfordrende for meg i jobbsammenheng.

4 på huset
Tekst: Arlene
Foto: Marita

«Hvordan forbereder du julen?»

Dani
Finner fram juleting
– nisser, og begynner og pynte. Begynner også og lage julekaker, og alle gaver sammen med familien.

Gunn Irene
Finner fram julepynten, og lager meg en
god kopp gløgg.

Hans
Har i grunnen lagt opp
til små gaver.

Dureti
Feirer ikke jul, er
muslim.
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Dagens Smil
Tekst: Arlene & Paul

Arlene:

Han kom til legen og sa «Doktor, det surrer i ørene, og jeg
jeg har sommerfugler i magen. Hva skal jeg gjøre?» Doktoren svarer: «Ta dette pulveret tre ganger om dagen.» «Hva
er det?» «Insektsmiddel.»

Myggefar til myggemor: «Hvordan gikk den første flyturen til
de små?» «Glimrende! Folk satt og klappet»

Prat mellom kolleger: «Vi hadde bare vært gift noen dager da krigen brøt ut.» «Ja,
slik går det i de fleste ekteskap!»

Paul:

En skotsk familie var på restaurant, og bestilte pølser. «Pølser
igjen på fatet?» sa servitøren. Da sa skotten til servitøren: «Vi
tar med resten til hunden.» «Jippi!» ropte barna, «Vi skal få
hund!»
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Fagsamling i Oslo 28. og 29. November
Tekst: Simon
Foto: Nina Galta

gangs Arbeid og dette ble
tatt videre til diskusjon der
alle var samlet. Klokken
var plutselig fem og samlingen var fedig for dagen.
Siden vi ikke skulle spise
før halv 8 så gikk vi fra
Fontenehuset Stavanger på
Vi var fire stykk fra
kafe der vi var så heldig å
Fontenehuset Stavanger
få med oss en
pluss en styreleder som
‘gratiskonsert’ med Katmøtte tidlig opp på Sola
zenjammer og så tilbake til
flyplass Mandagsmorgen
Aker Brygge for å innta en
for å reise til Fagsamling i treretters middag på Olivia
Oslo. Trøtte var vi samtidig sammen med de andre
som vi gledet oss. Vi fikk
Fontenehusene.
sjekket oss inn på SmartNeste dag så var det
hotell rett etter ankomst og
ny omgang med seminarer
møtte opp på Selmerbygog forelesninger der hoget på Aker Brygge
vedvekten var på hvordan
kl.10.00 der vi fikk en
Fonetenehusene skulle
kjapp frokost og var fort i
skaffe Overgangs Arbeidsgang med forelesninger og
plasser og bruker sosiale
infomøter. Mye info ble
medier til vår fordel. Grupdet, men vi fikk med oss
pearbeid fulgte etter og så
mye nyttig pga de flinke
årsmøte der ting ble heftig
som snakket. Etter lunsj
diskutert om veien videre
ble det gruppemøter der vi
angående midler og fremtiutvekslet problemstillinger
dige planer.
og løsninger ved Over-
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Vi fikk med oss mye
nyttig fra denne turen, det
gikk fort selv om vi var der
i mange timer og vi er veldig takknemlig til Fontenehuset Norge som satte i
gang denne samlingen som
var utrolig bra satt sammen.

Min historie
Tekst: Chris
Foto: Nina Galta

"Før jeg startet på
Fontenehuset satt jeg oppe
om natten, sov eller sløva
neste dag. Nå får jeg lagt
meg i normal tid, får gjort
litt hjemme før jeg drar til
Fontenehuset ut på formiddagen.
Jeg trives på kjøkkenet med flere oppgaver,
samt stell av blomster ute
og inne. En dag ble jeg
spurt om jeg ville bake noe
til husmøtet. Ja, jeg ble
skjelven og nervøs, men
jeg sa ja, og kake ble det.
Var imponert over at jeg sa
ja. Hvor kom det å tørre,
våge og satse i fra? Jo, fra
fellesskapet som er iblant
oss. Som gjør oss sterke.
Aldri alene.
Arbeid og fellesskap
driver mine tanker på flukt.
Ja, det kan komme en bedriten dag, men da kan jeg
i en god samtale med en
ansatt fort få snudd dette

til noe positivt. Ingen sak
er for liten eller for stor. Vi
finner en løsning i fellesskap. Aldri alene.
Blir jeg innlagt ved en
DPS, er jeg ikke gjemt eller
glemt. Både ansatte og
medlemmer følger meg
opp med besøk, telefon og
dagsturer til huset. Aldri
alene.
Med fravær over lengere tid, kan den berømte
DØRVILL MILA være vanskelig. Da kan jeg ringe til
Fontenehuset og blir hentet
hjemme, så enklere kan
det ikke bli. Har jeg fravær
over en 5 dagers periode
uten å gi beskjed, blir jeg
automatisk kontaktet av en
på huset. Veldig betryggende for meg at der er
noen som da savner meg
og tar tak i situasjonen
min. Aldri alene.
Til slutt vil jeg si at
det er godt å komme hjem
13

etter en arbeidsdag på huset. Trøtt på en god måte.
Ikke trøtt og sløv av medisiner og en lang dag i sofaen. Jeg har fått en ny
innholdsrik hverdag uten
begrensninger fylt med
glede og nye utfordringer.
Konklusjonen er: Jeg
er kaptein på min egen
skute. Uten mannskap er
jeg ute av rute."

Hjemmesiden vår
Tekst: Mariell

Siden sist har vi fått oppdatert vår hjemmeside.
Vi ser på hjemmesiden
som en viktig informasjonskilde og har derfor
også prioritert arbeidet
med den i det siste. Det
er flere som har vært
med og bidratt til dette
og vi må si oss fornøyd

med resultatet. Det har
vært en forholdsvis lang
prosess siden det startet,
hvor det også har vært
en pause i arbeidet. For
å komme frem til det vi
har i dag, har vi også
vært avhengig av tilbakemeldinger fra flere. Vi
takker alle som har vært
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med på både den ene og
den andre måten, slik at
vi endelig har en hjemmesiden med mer stil og
nyttig innhold. Besøk
gjerne siden vår på
www.fontenehuset.org
så kan alle som vil se resultatet der, og bli enda
mer kjent med oss.

10 spørsmål
Tekst: Kjetil

1.

Er Fontenehus-modellen et norsk eller et internasjonalt foretak?

2.

På Fontenehuset har vi daglige arbeidsmøter. Hvor mange?

3.

Hva heter Fontenehuset`s rådgivende organ?

4.

Trenger man henvisning fra lege for å gå på Fontenehuset?

5.

Hva er navnet på ministeren som besøkte Fontenehuset anledning 20
års jubileet?

6.

Hva heter fotball-turneringen som Fontenehuset deltar i hver sommer?

7.

I siste nr. av Fontenenytt (høst 2016) ser du en meget våt person gå ned
en trapp. Hvor er bildet tatt?

8.

Ca. hvor mange Fontenehus finnes det i verden?

9.

Hvordan kan man bli vår støttespiller ved å spille i Norsk Tipping?

10. Hvor mange retningslinjer jobber Fontenehuset ut i fra?

Alle svar finnes på vår hjemmeside: www.fontenehuset.org

Svar sendes til:
Fontenehuset Stavanger, St. Svithunsgt. 37, 4008 Stavanger
Eller:
kontor@fontenehuset.org
Ved 10 rette vil du være med i trekningen av en gratis lunsj på Fontenehuset Stavanger.
Frist: 31.01.2017
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Filmanmeldelse
Tekst: Knut
Bilde: Filmweb.no

kampen.
Etter tre døgns desperat
flukt, fatter kong Haakon
sin endelige beslutning.
Han nekter å kapitulere
selv om dette kan koste
både ham selv, hans familie, og mange uskyldige nordmenn livet.

«Kongens nei»
er en veldig spennende
film. I de 2 timer og 13
minuttene filmen varer
synes jeg det er så godt
som ingen dødpunkter.
Tiden gikk veldig fort.
Skuespillerne er eminente. Spesielt må fremheves danske Jesper
Christensen i rollen som
Kong Haakon den VII,
Anders Baasmo Christiansen som kronprins
Olav og østerrikske Karl
Markovics i rollen som
tysk ambassadør og sendebud til Kong Haakon,
Kurt Bräuer.
Filmen er svært godt
filmet og fotografert.

kun de tre dramatiske
døgnene i april 1940,
hvor den norske kongen
får et ufattelig ultimatum
av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden.
Med tyske fly og soldater
i hælene tvinges kongefamilien på flukt og de er
flere ganger nær ved å
bli truffet av tyske bomber. De bestemmer seg
for å skille lag uten å vite
om de noensinne vil se
hverandre igjen. Kronprinsesse Märtha reiser
med barna til Sverige,
mens kong Haakon og
kronprins Olav blir igjen i
Norge for å fortsette

Handlingen i filmen starter natten til 9. april
1940 med senkningen av
det tyske krigsskipet
Blücher i Oslofjorden.
Filmen beskriver egentlig
16

Filmen skal være meget
historisk korrekt med
noen få kunstneriske friheter, og det er litt rart å
tenke på at personer i
dagens kongefamilie
fremdeles må huske disse svært dramatiske
døgnene og hendelsene.
Prinsesse Astrid var 8 år
i 1940 og daværende
prins Harald var 3 år
gammel da krigen brøt
ut og 8 år gammel da
freden kom.
For de som ennå ikke har
fått med seg denne filmen anbefaler jeg filmen
på det varmeste. Filmen
har fått terningkast 6 o g
5 i landets største aviser.

Konsertanmeldelse
Tekst: Inge
Bilde: Hentet fra Aftenbladet

”Kvelertak”

på norsk selv om det ikke er så lett å få med
seg tekstene….

Ganske så fullt med folk i
Zetlitz salen.Bandet er jo
Konserthuset 29.10
på hjemmebane. The
Første gang jeg var på
Mellom mange av sange- Dogs med Kristopher
Schau i front varmet opp
konsert med Kvelertak,
ne ropte folk
og dem vil jeg gjerne hø- «Kvelertak»,»Kvelertak» like før Kvelertak entret
scenen. Gøy å få med
re live igjen.
så stemningen var god.
seg det bandet også.
Noe som jeg ikke har
Fullt trøkk fra start til
mål. «Mjød»,»Blodtørst» sett før var bruk av pyro. Uten tvil terningkast 6 til
og «Kvelertak» fikk pub- Stilig med litt flammer
Kvelertak.
innimellom
ved
scenen.
likum i ekstase. Utrolig
Utrolig bra.
kult at alle tekstene er
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Kryssord
Laget av: Ilhaan, Mariell & Kristine

Vannrett
4. Nøtter
7. Frukt
9. Krydder
11. TV-serie for barn
13. Hvit og søt
15. Julesang
16. Varm drikk
17. Julemiddag

Loddrett
1. Gynger på en stor potet
2. Fornavn på skuespiller
i "Reisen til Julestjerna"
3. Dessert
5. Laget av belgfrukter
6. Juleblomst
8. 13. desember
10. Julekake
12. Besøkte Jesusbarnet
14. Pynt til jul
18. Rund og god
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Julepynt: Pepperkakehjerter
Innlegg: Bjørn & Kristine
Kilde: Internett

Oppskrift.
Det du trenger er:
250g sukker
2 dl lys sirup
1 ss kanel
½ ss malt ingefær
¼ ss nellik
250g smør
1 ss natron
2 egg
650-800 g hvetemel
Steg for steg.








Ha sukker og sirup i en kasserolle og gi det et forsiktig oppkok.
Tilsett kanel, malt ingefær og nellik. Rør godt
sammen.
Videre røres det inn natron i sirupsblandingen og
rør god sammen. Du vil se at blandingen blir lysere. Hell den varme sirupsblandingen over det kalde smøret (står klart på forhånd i en større kasserolle). Rør til smøret er smeltet og blandingen
er kald. Videre visper du sammen eggene og rør
de inn i blandingen. Tilsett mel litt etter litt, til en
fast deig. Sett deigen kaldt i noen timer.
Hell litt mel på bordet og legg deigen ned. kjevl
ut og stikk ut pepperkaker ved hjelp av pepperkakeformer. Stikk et hull i deigen øverst. Legg pepperkakene forsiktig på stekebrettet.
Stek pepperkakene ved 200-225 grader (over og
undervarme), midt i ovnen. Ca. 7-10 minutter. Til
slutt, la pepperkakene hvile på stekebrettet et par
minutter før du avkjøler på rist. Tre gjennom et
silkebånd i hullet i pepperkaken, og den er klar til
å henges opp.
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Oppskrift: Eplekake ala Rannveig
Tekst: Rannveig og Simon
Foto: Kjetil

Er det noe vi gleder oss masse til her på Fontenehuset
så er det når Rannveig tar med seg eplekake som hun
baker selv. Oppskriften har vi spurt etter gang på
gang og nå er den endelig her. Vi lyver ikke når vi sier
at denne her kanskje er verdens beste!!!

Deig
200g Smør
200g sukker
300g hvetemel (5dl)
2ts bakepulver
1 egg
(dette smuldres sammen og lages om til en deig)

Eplemosfyll
4 store epler
60g sukker (0,6 dl)
2 ss vann
(dette kokes til mos)

Lag bunn av 2/3 deler av deigen, den siste delen kjevles ut til lokk som skal
være over.

Steketid – 40 minutt i 180 grader på nederst rille.
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Informasjon
Åpningstider i jula
Fredag 23/12 (lille julaften)

11:00 - 17:00

Lørdag 24/12 (julaften)

FRI

Søndag 25/12 (1. juledag)

FRI

Mandag 26/12 (2. juledag)

FRI

Tirsdag 27/12 - torsdag 29/12

11:00 - 14:00

Fredag 30/12 (lille nyttårsaften)

11:00 - 17:00

Lørdag 31/12 (Nyttårsaften)

FRI

Søndag 1/1 (1. nyttårsdag)

FRI

Vanlige åpningstider etter dette

Fasit til kryssord

Julestjerne

6.

Ertestuing

5.

Mandler

4.

Riskrem

3.

Hanne

2.

Musebestemora

1.

18. Julenissen

12. Gjetere

17. Pinnekjøtt

11. Skomakergata

16. Gløgg

10. Pepperkake
9.
8.
7.

15. Musevisa

Kanel

14. Juletre

Lusiadagen

13. Marsipan

Klementin
22
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Vi takker våre støttespillere og samarbeidspartnere:

Stavanger Vest

Støttemedlemmer

Vi trenger

deg som støttespiller

Fontenehuset i Stavanger
er et arbeidsorientert klubbhus
for mennesker med psykiske
helseutfordringer. Den
arbeidsorienterte dagen
tilrettelegges for den enkelte og
alt arbeid er frivillig og til stor
nytte.
Siden vi er en ideell
organisasjon med begrenset
offentlig driftsstøtte, er vi helt
avhengig av økonomisk støtte
fra private bidragsytere for å gi

et best mulig tilbud til våre
medlemmer.
Som støttemedlem bidrar
du til dette, og får anledning til
å følge oss gjennom vår husavis
Fontenenytt, som du som
støttemedlem mottar 4 ganger i
året. Avisa produseres av
medlemmer og ansatte i lag, og
er et viktig element i
nyrekrutteringen, samt et viktig
virkemiddel for å gjøre

fontenehusmodellen og huset
vårt kjent.
Vi håper du vil støtte oss
også i år. Grunnbeløpet er kr.
250 per år, men du må gjerne
bidra med mer. Husk at totale
årlige bidrag på inntil kr. 25.000
til en og samme godkjente
organisasjon gir skattefradrag.
Vi er takknemlige og glade for
alle bidrag.

Fontenehusets kontonr:

fontenehusetstavanger

9685.05.50481

fontenehusetsta
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