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En riktigt God Jul  Och  Gott nytt år 
önskar vi Fontänhuset Helsingborg 



Året som gick 

Januari: Köket färdigställs och Kick Off 
där vi satte mål för Fontänhuset. 

Februari: Yoga påbör jades 

Mars: 25-årsjubileum då vi firade med 3 rätters 
middag. 
Fontänhusskolan började och kursdeltagarna 
besökt Stockholms Fontänhus som avslutning. 

April: Vi deltog med Ångestloppet på Hälsans 
dag. 
TC3-utbildning i Oslo under 3 veckor där riktlin-
jerna diskuterades. Två medlemmar, en handle-
dare och en styrelseledamot (sista veckan) deltog. 

Maj: Anders Molt från Socialstyrelsen be-
sökte oss. 
Öppet Hus den 30 – 31 maj. 



Juni: Vi deltog på informationsmöte om 
vuxenpsykiatri hos Region Skåne. 

Juli: Vi hade aktiviteter  på onsdagskväl-
larna då vi bland annat var på Kul i juli, 
Backen och i Helsingör. 

Augusti: Tre dagars semester  i Ullared. 
Där bodde vi i stugbyn. 

September: Kräftskiva på Fontänhuset. 

Oktober: Vi deltog i Vär ldspsykiatr ins 
dag på Dunkers kulturhus. 



November: Gåsmiddag. Vi deltog i Europakonfe-
rensen i Aalborg med två medlemmar, klubbhusche-
fen och styrelseordföranden. 

December: Vår tidning går  till tryck innan alla 
våra härliga julaktiviteter, men vi kommer ha en my-
sig luciafika, julbord och vi  kommer också fira julaf-
ton och nyårsafton tillsammans i huset.  

 

Vi tackar för ett spännande och härligt 2018 och ser 
nu fram emot ett ännu bättre 2019. 

God fortsättning! 



 

 
 
Jag fick den stora äran att åka på Europa konferen-
sen 2018. Uppdraget att äntligen få följa med och 
träffa Fontänhus från andra delar av världen har 
varit en dröm för mig under många år. Jag har va-
rit med på massor av konferenser i Sverige men att 
få höra hur andra länder har det är en helt annan 
sak. 
 
Årets konferens var i Aalborg, Danmark, så resan 
var relativt kort. Packade och klara möttes vi upp 
på Fontänhuset Helsingborg och tog oss sen till 
tågstationen för att ta tåget till Köpenhamn.  
 
Väl framme i Köpenhamn var det in till flygplat-
sen för att checka in och hitta vår terminal. Vi 
skrattade massor medan vi förvirrat försökte få tag 
på våra biljetter och göra av med bagaget. Tre 
övertrötta, fnittriga och smått vilsna på flygplatsen 
lyckades vi efter många om och men hitta rätt.  
 
När vi kom på flyget hade vår klubbhuschef smart 
nog bokat biljetterna vid vingen för att man fick 
extra ben utrymmen. Men vad som ingick i priset 
var att extra benutrymme även gjorde oss ansva-
riga för nödutgångsluckan.  
 
Innan vi lyfte kom flygvärdinnan och frågade om 
en av oss kunde tänka sig att byta plats för att ta 
ansvar för nödutgången på andra vingen med. Jag 
hoppade över och strax efter det var det dags att 
lyfta. Flygningen gick fort, kändes som vi knappt 
hann lyfta förrän det var dags att landa igen. Vårt 
extra uppdrag som evakueringsassistenter var över 
och vi gick av planet för att fortsätta vår resa. 
 
Från flygplatsen blev det taxi till hotellet vi skulle 
bo på och där även konferensen skulle hållas. Vi 
mötte upp vår styrelseordförande Mats som skulle 
delta med oss under dessa dagarna och checkade 
in på våra rum.   
 
Efter det var det dags att registrera sig och få 
namnskyltar och program. 
 
Eftersom så många hade kommit dagen innan hade 
man lagt till en för-konferens. Ämnet för konfe-
rensens i helhet var Wellness.  
 
Klockan 18 var det dags för vad de i programmet 
kallade Dinner (middag), vi längtade för vi var 
hungriga efter resan. Men till vår förvåning var det 
en stor bulle dom delat till någon form av sand-
wich. Inte mycket att göra av det mer än att kon-
statera att vad som räknas som en middag nog 
hade försvunnit i översättningen.  

 
 
 

 
Efter vi hade fått i oss en lite näring begav vi oss 
till hissen för att åka upp till våning 15 för den 
första workshopen. Vi blev hälsade välkomna av 
två personer från Clubhouse international. Vi blev 
uppdelade i team som sen fick diskutera hälsa och 
vad som är wellness. Efter det berättade fontänhu-
set från Hong Kong om hur dom jobbade med nä-
ringslära, träning  på gym och motivation.  
 
Det var intressant att höra hur dom tolkat riktlinje 
28 (Klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möj-
ligheter som är till för att hjälpa medlemmarna att 
utveckla och uppehålla en hälsosam livsstil).  
 
Efter detta blev det en föreläsning via skype från 
USA angående en studie där man sett att männi-
skor med psykisk ohälsa lever 20-30 år mindre. 
Jag kände ganska snabbt en tacksamhet över att vi 
bor i Sverige. När man sen applicerade deras stu-
die på Europa såg resultatet mycket bättre ut. I 
Sverige var livslängden ganska så mycket längre 
än genomsnittet i USA. Vid den här tiden var vi 
ganska slitna även om det var mycket som var in-
tressant. Vi gick ganska snabbt till våra rum för att 
sova. 

Europakonferens i Aalborg 2018 



 
 
 
 
Vi möttes upp för frukosten kl. 8 och hinkade i oss 
stora mängder med kaffe sen bar det av till stora 
salen. Salen fylldes snabbt med de 220 personer 
som närvarade. Presidenten för Clubhouse Internat-
ional hälsade oss välkomna och Clubhouse Europé 
hade genomgång av senaste protokoll från deras 
möte.  
 
Efter detta var det dags för kaffe för att sen dela 
upp oss på olika workshops. Jag hade redan innan 
vi åkte bestämt mig för att bara försöka gå på 
workshops som hus från andra länder och inte från 
de övriga husen i Sverige.  
 
Vi har så bra av erfarenhetsutbyte med dem 
svenska husen under Sverigekonferenserna så jag 
ville passa på att höra hur andra gjorde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den första föreläsningen jag gick på handlade om 
hur man motiverade nya medlemmar och ny perso-
nal. Det var spännande att höra hur dom arbetade 
men samtidigt kände jag en stolthet över vårt hus 
som även vi jobbade på samma sätt för att möta och 
motivera nya medlemmar.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

När det kom till att motivera ny personal var det en 
man från Clubhouse international som berättade hur 
han gjort förr när han varit klubbhuschef.  
 
Där såg jag istället en stor skillnad på att vi verklig-
en försöker att göra så enda skillnaden på anställda 
och medlemmar är lönen, hade han förr uppvaktat 
personalen på tex bröllopsdagar osv. 
 
Vi träffades igen för lunch och pratade ihop oss lite 
i restaurangen. Middagen serverades i små glasskå-
lar så man tog de skålar man var intresserade av. 
 
Resterande av dagen gick både fort och långsamt på 
en och samma gång. Så många språk och så många 
olika varianter av det engelska språket. Ska vara 
helt ärligt att samtidigt som det var jätteintressant 
så blev man väldigt trött i huvudet. Ibland fick man 
koncentrera sig så för att förstå vad som sades så att 
man hade huvudvärk efter.  
 
Men som tur var fanns det gott om kaffe hela tiden. 
Men hela tiden hade jag i baktanken att vi i 
Helsingborg har utvecklats väldigt mycket de sen-
aste två åren och hade redan dragit igång många av 
de idéerna som kom på både seminarium och 
workshopen. Det finns hur mycket som helst att 
berätta men det hade blivit en novell om jag skulle 
skriva allt.  
 
Konferensen slutade för dagen kl 17.30 så vi i alla 
fall hann göra vid oss för kvällens bankett. Bords-
placeringen var bestämd sen innan och vi fick sitta 
med ett hus från Norge. Trerätters middag och trev-
ligt sällskap bjöd på en lyckad kväll.  
 
Efter maten gick vissa i vårt sällskap och la sig 
medans jag och Mats satt kvar och pratade. Jag 
lärde känna Mats mycket bättre och hans sinne för 
humor är helt underbart. Tänk att åka på en Europa 
konferens och även få lära känna ordförande för 
vårt hus bättre. Men en av kvällens bästa måste nog 
vara när jag frågade om vad Mats tyckte om konfe-
rensen och han sa: 
 
- Det är precis som vilken jobbkonferens som helst, 
bara andra ämnen. 

Europakonferens i Aalborg 2018 



 
 
 
 
 
Det kanske inte säger andra så mycket men vi med-
lemmar som verkligen ser Fontänhuset som vår 
arbetsplats och när någon annan ser det sprider det 
en stor glädje. 
 
Under kvällen lärde jag även känna Fontänhusen 
från Amsterdam. Vi pratade mycket om hur det 
vara att öppna ett nytt hus och vilka svårigheter 
man möter. Hur man med äldre hus möter samma 
frågeställningar ibland och hur viktigt eldsjälar är 
för att driva verksamheten framåt både hos med-
lemmar och personal.  
 
Klockan 23 informerade de oss om att banketten 
var över och att de som ville fick gå ner i hotellets 
bar och fortsätta där. Jag passade på att smita iväg 
och komma i säng. Trött räckte nog inte riktigt till 
för att beskriva känslan.  
 
Kl 8 var det dags för frukost igen. Men eftersom vi 
var tvungna att checka ut klockan 11 fick vi gå till-
baka och packa innan konferensen drog igång igen. 
 
Packade, utcheckade och med väskorna i tryggt 
förvar i bilen begav vi oss till våra workshops igen. 
På min workshop diskuterades det om olika tolk-
ningar av Fontänhuset och saker som ofta sägs i 
Fontänhuset. Som tex att Fontänhuset är medlem-
marnas hus vilket i och för sig stämmer men samti-
digt vad är ett fontänhus utan personal. Fontänhu-
sets anda är samarbetet mellan dessa två, kom 
gruppen fram till. 
 
Sen var det dags för kaffe igen och vi började verk-
ligen bli kända som Europas bästa kaffedrickare!  
 
När vi samlades i stora salen igen fick vi lyssna på 
ett forskningsteam från Danmark där man bland 
annat konstaterat att personer med schizofreni inte 
får samma eftervård som andra efter en hjärtinfarkt. 
Varför har studien tyvärr inte bevisat. 
 
Lunchen blev inte direkt som vi tänkt oss när vi 
fick höra att Göteborgs Fontänhus hade fått lämna 
konferensen tidigare för att deras båt var inställd 
pga. storm. Deras båt skulle gå klockan 16, vi 
skulle åka samma båt men kl. 15.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Med en smått hispig klubbhuschef beslutade vi 
snabbt att vi skulle köra direkt och åka med båten 
redan kl. 14. Vi kastade oss in i Mats bil och begav  
oss mot båten och hade tur och kom med den tidi-
gare båten.  
 
Själv tyckte jag inte det blåste så farligt men båten 
vi åkte med såg mer ut som en plåttegelsten än våra 
Scandlinesbåtar. Gud vad det gungade trots allt. 
Efter någon timme i bilen och över Öresundsbron 
var vi äntligen hemma. Trötta på gott humör med 
massa trevliga minnen. Ett stort tack till mina res-
kamrater för en underbar resa.  
 

Europakonferens i Aalborg 2018 

/Ia 



Presentation av styrelsen 

Cecilia Wache 

Yrke?  
Präst sedan 1993 och Sjukhuspräst på Helsingborgs 

lasarett sedan 2002, anställd av Maria församling.  

Hur fick du kontakt med Fontänhuset? 
Har nog alltid arbetat mot Fontänhus, RSMH och 

behandlingshem i mina tidigare tjänster och eftersom 

huvuddelen av min tjänst ligger inom psykiatrin tog 

jag kontakt med Fontänhuset här i Helsingborg 2002 

och med glädje stannat kvar. 

Vad inspirerade dig till att gå med i styrelsen och 
din roll? 

Vad som inspirerat mig och min roll i styrelsen är nog 

att vara ett komplement till både siffror, statistik och 

politik. Inspirera till lite annorlunda samtal emellanåt 

men framförallt att finnas till för medlemmarna och 

förmedla eventuella problem eller information som 

dyker upp till styrelsen. 

Alice 

Intressen? 
Natur, jogging, gym och golf. Älskar film, musik 

och teater. Skriver, målar och fotograferar när tid 

finns. 



ATT VARA ANHÖRIG 

 

Runt 1 miljon människor i Sverige beräknas leva med någon form av psykisk ohälsa och för deras närstå-

ende/anhöriga får många inte den hjälpen de behöver. Får de inte rätt stöd riskerar de sin egen psykiska 

hälsa. 

När man pratar om psykisk ohälsa så är det fortfarande mycket tabu och skam, både för den som har psy-

kisk ohälsa men också för den som är anhörig, 

Jag, hustru till en psykisk sjuk make, kan intyga att hade jag inte fått hjälp och stöd så hade jag gått under.  

2010 var ett jobbigt år både för min man men också för mig för det hände så mycket under det året och 

min mans psykiska ohälsa blev sämre och sämre. Jag kände att jag inte var hans hustru längre utan jag 

blev istället hans vårdare, psykolog, gode man etc. Han var som ett tredje barn eller en klient för mig och 

jag kände mig mer och mer ensam och isolerad för allting kretsade kring honom.  

Det var som ett jour arbete, att ständigt vara i beredskap när han behövde hjälp och ständigt behöva kriga 

och kämpa för att han skulle få de vårdinsatserna han behövde. Jag var spindeln i nätet. Motorn på en båt. 

Alla frågade hur han mådde och hur barnen mådde men jag då? Den frågan fick inte jag. Ingen frågade 

hur jag mådde och jag kände mig glömd. Jag fick bara höra hur stark jag var som kunde leva med en psy-

kisk sjuk man.  

Till sist så mådde jag så pass dåligt att jag hade tankar på att avsluta mitt eget liv. Jag ville bara försvinna. 

Lämna min man, vårt äktenskap, våra barn. splittra vår familj men någonstans långt inne i mitt huvud och 

hjärta så ville jag fortsätta kämpa för honom, våra barn, vår familj och för att kunna göra det så måste jag 

först ta hand om mig själv,  

Då tog jag beslutet och åkte jag in på psykakuten på sjukhuset i Helsingborg och berättade som det var 

och att jag inte orkade längre. Det blev min räddning. Fick direkt prata med en psykolog och hjälp med att 

komma i kontakt med anhörigstöd och anhöriggrupper i min hemkommun och den hjälpen och stödet har 

jag än idag. Det är min ventil som jag är så tacksam för att jag har. 

Så när vi pratar om psykisk ohälsa glöm då inte bort oss anhöriga. Vi behöver också stöd och hjälp.  

         / Marika   

                      Bild hämtad Flen.se 



Spelberoende 

Spelberoende kallas också hazardspelssyndrom. Det innebär att man inte kan kontrollera sitt spelande om 
pengar och påverkar också relationer. Spelberoende räknas som ett psykiskt tillstånd som kan jämföras 

med narkotika- och alkoholmissbruk.  

Den spelberoende anser ofta att det enda sättet att 
skaffa pengar för att betala skulder är att spela mer. 

Det är vanligt att låna pengar för att kunna fortsätta 
spela. Ibland är fortsatt spelande en lyckosam stra-
tegi då alla spelare vinner pengar då och då. Men 

tyvärr brukar den som har hasardspelsyndrom inte 
sluta spela när denne vunnit tillräckligt med pengar 
för att betala skulderna. Det slutar oftast med att 

vinsten spelas bort. En del som har hasardspel-
syndrom spelar inte främst för att vinna pengar utan 
för att dämpa negativa känslor. 

Spelautomater, till exempel Jack Vegas, kasino-
spel samt spel som bedrivs över nätet, framför 

allt spelautomater och internetpoker, är de mest 
beroendeframkallande. Cirka 2 % av befolk-
ningen beräknas vara spelberoende och 4 % är i 

riskzonen. Psykiska eller sociala problem är 
ofta huvudorsaken. Ångest, arbetslöshet, relat-
ionsproblem eller hög alkoholkonsumtion kan 

är vanliga grundläggande orsaker. Dessa om-
ständigheter kan förvärra situationen och göra 
det svårare att ta sig ur spelberoendet. 

Vad kan man göra? 

Sätta upp mål om att t. ex. inte spela nästa dag. 
Hitta annat än spelandet att fokusera på. 
Att söka stöd av vänner och närstående. 
Stäng av internetspel på din webbläsare. 
Kontakta Nationella stödlinjen för spelberoende. Tel. 020-819100 eller gå in på stodlinjen.se.  
Ta ocksåkontakt med en stödförening via Spelberoendes Riksförbund spelberoende.se 
Sök vård via vårdcentral för remiss till Vuxenpsykiatrin. 

            Mikael 



Tänk positivt annars kan du dö 

Marie Tillman är serietecknare från Stockholm, nu-
mera bosatt i Malmö där hon tagit examen från Seri-

eskolan och är aktiv i konstkollektivet 
@dotterbolaget. Varje vecka publiceras hon i tid-
ningen Metro och hennes Instagramkonto har snart 

20 000 följare. Skuggkaraktären ”Livscoachen” 
skapades i en motreaktion till de livsledsagare/
coacher som förpestar världen med alla möjliga 

självhjälpsböcker och glada tillrop i tv-sofforna.  

”Tänk positivt annars kan du dö” är skapad för 
oss som inte anser det sunt att försöka bota ångest 

genom att se sig i spegeln, le, och säga ”Du du-
ger!” 100 gånger varje morgon. Vad Tillman gör i 
sina verk är att ta de självdestruktiva tankar vi 

alla har om att inte riktigt duga och skruvar dem 
tills det uppstår mörk, fantastisk humor.  

Livscoachen är skuggan som står bakom dig och 
viskar hur dålig förälder du är, varför du sa hej så 

konstigt eller att det är lika bra att inte gå ut idag, 
eller någonsin igen. Men hennes debut består av 
många fler karaktärer, den röda tråden i verket är 

att de alla är totalt vansinniga och speglar ett sam-
hälle som hotar att implodera av prestationsångest 
och ofta felriktat självhat. 

 

 

 

 

 

Mikael 



Ljusterapi mot vinterdepressioner  

Ljusterapi kan för en del männi-
skor motverka höst- och vinterdepressioner, 
förbättra lättare demenstillstånd och ge äldre 
bättre sömn. Hos oss alla finns en biologisk 
klocka som gör att vi blir trötta och sover på 
natten och är pigga och vakna på dagarna. 
Den biologiska klockan styrs framför allt av 
hormonet melatonin. 

Melatonin utsöndras från hjärnan och gör att vi 
blir sömniga. Yngre har som högst melatoninhalt 
ungefär vid 12-tiden på natten. Framåt morgonen 
har halten gått ner så mycket att man vaknar och 
är pigg igen. Under dagen gör sedan solljuset att 
utsöndringen av melatonin hålls tillbaka. Mela-
toninhalten är låg under dagen men ökar när det 
blir mörkt och blir som högst mitt i natten. 

Upp till 10 % av befolkningen har känning 
av detta och ofta är problemen med höst- 
och vinterdepressioner störst hos yngre. I ett 
helt vitt rum sitter man två timmar dagligen, 
vanligtvis under några veckor men för en 
del under hela den mörka årstiden. De lysrör 
som används i ljusrummet är speciellt fram-
tagna för att likna solljus, förutom att UV-
strålningen saknas. 

Man kan som privatperson köpa en dagsljuslampa. På nätet kostar det från 900 kronor och uppåt. Person-
ligen använder jag lampan 3 – 4 gånger i veckan, en timme åt gången. Man behöver inte ha ett helt vitt 

rum hemma, men det är bra om man sitter i det ljusaste rummet. Man börjar i oktober och fortsätter till 
efter nyår. 

Källor: www.vetenskaphalsa.se     www.1177.se                                                                              Mikael 

http://www.vetenskaphalsa.se
http://www.1177.se


Ytbärgare 

Utbildning till Ytbärgare var bl.a. förlagd på F17 Kallinge. Helikoptertyp HKP 4 Vertol 107 fick den 
militära beteckningen 4a och 4b även med smeknamnet *bananen*,samt Agusta Bell HKP 3 användes 
under min egen militärtjänstgöring på F10 Ängelholm 87-88. HKP 3 verkade i bl.a. i Ängelholm  
 

HKP4 Foto: Magnus Nordin.                                      HKP3 Foto: Rob Schleiffert. 
 
F10 och i försvaret fram till år 2000. Där 2 Piloter och en färdmekaniker/vinschoperatör samt ytbärgare 
tjänstgjorde. Denna artikel handlar om Ytbärgare i flygvapnet. 
 
I flygvapnet var alla Ytbärgare värnpliktiga, d.v.s. att de riskerar sitt liv för ca 30 kronor om dagen. På 
de här bilderna är  det Vertolen HKP4 som användes på bl.a. F17 Kallinge samt HKP3 F10 Ängelholm, 
en flygflottilj som numera är nerlagd för militärt bruk, som agerar. På F10 Ängelholm var det 1-2 flyg-
pass på förmiddagen och 1-2 flygpass på eftermiddagen. Varje flygpass varade ca 45 min. Flygvapnets 
helikoptrar är först och främst avsedda för sjöräddning, men ingår även vid civila räddningsuppdrag, då 
det många gånger handlar om tid och svårtillgängliga miljöer. 
 
För att bli Ytbärgare krävs en särskild sökning vid mönstringen. Sedan är det vissa krav som ska upp-
fyllas, såväl fysiska som psykiska. En Ytbärgare ligger inne i 11 månader och blir gruppbefäl. I utbild-
ningen ingår, Ytbärgarutbildningen, sjukvård och mekanikerutbildning på HKP 4 och HKP 3 som se-
dermera ersattes med HKP 10 Super Puma. Ytbärgarutbildningen delas in i tre moment. Bassängvecka, 
havsvecka och miljövecka. Under bassängveckan får man vattenfys och måste klara vissa prov. Bl.a. 
fridykarprovet och en längddykning på minst trettio meter. Därefter går man igenom de moment som 
man ska genomföra under havsveckan: bärgning från flotte, dubbellyft och bärgning ur vatten. Under 
havsveckan så gör man alla dessa moment från helikoptern plus att man går bårvinschning från en båt 
och avslutar veckan med insimmet. Insimmet är en sjömil (1,85 km), som man ska simma under 40 mi-
nuter. 
 
Under miljöveckan lär man sig sjukvård som är inriktad på helikopterverkksamheten. Bl.a. inturbation 
(införandet av ett rör i en kroppsöppning, oftast luftstrupen), infussion (tillföra en patient vätska, läke-
medel och/eller näring intravenöst) och injektion. Det viktigaste är dock HLR (hjärt-lungräddning), ef-
tersom man oftast är först på plats vid en olycka och då det gäller att handla snabbt.  
 
Källa: Wikipedia och egen erfarenhet. 
 

F.d. vpl Furir Tony. 



Utrotningshotade djur 
Lejonet 

Lejonet kallas ofta för djurens konung. Hanen kan bli 3 meter lång och väga upp till 250 kg medan honan 
blir betydligt mindre. De lever i flockar med 10 – 15 djur och honorna står oftast för jakten. De kan på 

kortare avstånd springa 80 km i timmen och hoppa upp till 11 meter. Lejonet kan bli 10 – 16 år gammalt i 
naturen, men kan bli upp till 25 år i fångenskap. 

Lejonhonan parar sig vartannat år och får 1 – 6 
ungar. 60 – 70 % av ungarna överlever inte första 

året. Lejonhonorna hjälps åt med att ta hand om 
ungarna. Oftast leder honorna flocken och 
hanungarna tvingas bort när de är gamla nog att 

klara sig själv. Honorna lever däremot i flocken 
hela livet. Hanarna driver omkring i grupper i 
väntan på att de får komma in i en grupp med ho-

nor, där de vanligen stannar 2 – 3 år. 

I lejonflocken jagar honorna oftast djur som 
zebror och gnuer. De skyddar också gemensamt 

sina revir och sina ungar. De sover 16 – 20 tim-
mar för att spara energi inför kvällens jakt. 
Mörkerseendet är 6 gånger bättre än männi-

skans. Lejonhonan äter 5 kg kött per dag och 
hannen äter ca 7 kg.  De kommunicerar med 
hjälp av morrande läten och rytandet kan höras 

på upp till 8 kilometers avstånd. 

Utbredning 

Det finns för närvarande två regioner där 
det finns lejon i världen: Afrika söder om 

Sahara och Indien. Det asiatiska lejonet 
fanns uteslutande i naturreservatet 
"Sasan Gir National Park-" eftersom de 

är akut utrotningshotade (det finns cirka 
400 kvar) 

Historisk spridning: Till pleistocen 
epoken för ca 10000 år sedan så var lejo-

net det mest utbredda stora landdäggdjur 
förutom människor. På den tiden fanns 
de i den större delen av Afrika, Mella-

nöstern, södra Asien och delar av 
Europa. I Amerika fanns det de från den 
norra delen av Kanada ända ner till Peru. 

 

    Mikael 



JUL I JUL I JUL 

I JUL: Peter Fryksäter 

 

Julen är här och det råder snö på marken, tiden ligger redo att med julen sprida gröt till oss livsnjutare. 

En ny mening som bygger orden med mera klappar, tomtenissen säger hej, finns det några snälla barn? 

Ja ja säger livets nya dröm, som med säkert förvar öser utrymme i själva livets högre skapande utav 

mystik och mera glädje och julstämning. 

Mera humor och mera friktioner, med julskinka och godare tick tack, så sätts en mera öppen eld mellan 

drömmar och det som sker med alla glada leenden. 

De som är mera mottagen utav platta paket, som med elektroniska förväntningar låter oss vara mera upp-

kopplad till detta som elektroniska tider alltid ger till oss nyskapande individer. 

Mera kärlek till julen idag och i alla kommande stunder, på den högsta tiden som livet med mera glada 

tankar sprider till Fontänhuset. 

Julen är här, och det kommer mera positiva energier, till oss alla från er alla. 

En riktigt GOD JUL önskar vi er. 

 



Recension av 
Ceremonin (The Selection #1) av Kiera Cass 

 

Text tagen från Goodreads: 

För trettiofem tjejer är The Selection deras livs chans, en möjlighet att fly det liv och det kast de är 

födda i och istället leva i lyx och rikedom. De ska få bo i det kungliga slottet, tävla om att vinna prins 

Maxons hjärta och om att bli Illéas nästa drottning. 

 

America Singer har aldrig drömt om den typen av liv och hon vill absolut inte vara en del av en  

kungafamilj som förtrycker sina undersåtar. Men kanske är saker inte riktigt vad det ser ut att vara, 

kanske har America och prins Maxon mer gemensamt än vad hon vågat drömma om? 

 

 

Vad jag tyckte om boken: 

Jag har läst den här boken på engelska och jag 

tyckte att den var bra. Jag har velat läsa själva 

serien väldigt länge, men har endast läst de två 

första böckerna i serien. Men den här boken 

gjorde mig glad och när jag läste den så kom 

jag faktiskt ur en läsningsslump som gjorde att 

jag inte hade haft någon lust till att läsa alls. 

Det som är bra med denna bok är att den är inte 

så lång och den är väldigt lätt att läsa. Jag kom-

mer verkligen läsa vidare de resterande böcker-

na i serien och jag hoppas att jag kommer gilla 

dem lika mycket. Jag skulle säkert kunna 

skriva mycket mer om boken, men jag känner 

att om jag skriver mycket mer så kommer det 

ta någonting ifrån det. Jag tycker det är bra a 

hitta recensioner om böcker man vill läsa, men 

samtidigt så är jag en sådan person som vill 

läsa boken     utan att veta vad andra tycker och 

tänker om den. Jag har inte läst den på svenska, 

utan jag har hel serien på engelska som jag 

köpte när jag var i London med min lillasyster.  

 

 

 

 

 

Betyg: 5 av 5 får  den av mig :) /Emma  

 

 



 

 

 

Sambandet mellan ord och tid 

Samband ger oss tid för livslust, 

Det största ordet heter kärlek, 

Ett perfekt tillfälle att viska ut dröm och känsla, 

Kapitlet sambandet leder oss till nya visdomar, 

Verkligheten levererar och möter upp ordets styrka, 

Tid att leva och mod att frigöras med gåvor, 

Dessa interverser kopplas och verkar, 

I detta dolda, skapas nytt, 

En tanke, ett liv och flera möjligheter, 

Andas i den sambandsbenägna resan, 

Ger oss ett tillstånd, och flera nyare vägar, 

I ett andligt rum, och mellan alla stängda dörrar, 

Öppnas det upp, respekt och kärlek, 

Ordet heter varaktigheter i alla människor, 

Livet reser sig och är en tid i ett evighetsrum. 

 Peter Fryksäter 
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