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FONTÄNHUSET HELSINGBORG 25 ÅR 

 

Vi gjorde en liten intervju med Jan Kuhlin med anledning av att Helsingborgs Fontänhus fyllde 25 år. 

Jan som varit med från starten träffade Sven Jeppson och bestämde sig för att vända sig till människor 

med psykisk ohälsa. Jan berättar att dom startade en träffpunkt 1990 som hette ”Café Bryggan” och av 

en tillfällighet så hette gatan Bryggaregatan. Jan fortsätter att berätta att vi anställde två stycken med-

arbetare som höll i trådarna och vi fanns där i hela tre år. Men efter ett tag hade vi vuxit ur kostymen 

och vi började leta efter nya större lokaler. Så småningom hittade vi huset på Norra strandgatan 8 och 

började förhandla med hyresvärden. Hit flyttades verksamheten 1993 och då började man jobba med 

”Projekt Bryggan”. Samma år bildades Fontänhuset ”Bryggan”. Jag jobbade gärna i köket när jag var 

som mest aktiv. Jan är idag 74 år gammal, och är fortfarande en trogen medlem som  med glädje ko-

mer hit varenda dag.  

            Välkomna ... 

                           till  ”Öppet Hus” den 30-31 Maj 

                              då Fontänhuset fyller 25 år  

   Välkomna… 

 till öppet hus  30-31 Maj  och fira                        

Fontänhuset Helsingborg 

10:00-16:00 25 ÅR 
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Yrke? 

Sjuksköterska/barnmorska på Helsing-

borgs lasarett. För tillfället tjänstledig på 

grund av förtroendeuppdrag i Region 

Skåne som ordförande för kulturnämn-

den.  

Intressen? 

Min koloni, politik och kultur. 

Hur fick du kontakt med  

Fontänhuset?  

Blev inbjuden till studiebesök då jag hade 

politiskt uppdrag i Helsingborg. 

Vad inspirerade dig till att gå med  i 

styrelsen? 

Verksamheten och  

fontänhusmodellen.  

Förväntningar? 

Att vårt fontänhus får de bästa förutsätt-

ningar för att driva verksamheten och ger 

de bästa förutsättningar för våra medlem-

mar att komma vidare i sina liv genom en 

positiv miljö med stor arbetsgemenskap.  

 

 

 

Presentation av styrelsen 

Yrke? 

VD 

Intressen? 

Förutom att arbeta för ett bättre samhälle för 

grupper som av olika anledningar har eller 

är på väg att hamna i utanförskap är det id-

rott, främst  handboll och fotboll som gäller.  

Hur fick du kontakt med 

 Fontänhuset? 

Jag blev tillfrågad av vår ordförande om jag 

ville gå med i styrelsen.  

Vad inspirerade dig till att gå med i  

styrelsen? 

Dels har jag lång erfarenhet av ledarskap 

och styrelsearbete och kände att Fontänhu-

sets verksamhet passade väl in i mitt enga-

gemang i utanförskapsfrågor.  

Förväntningar? 

Jag hoppas och tror att Fontänhuset och dess 

medlemmar skall fortsätta att utvecklas i en 

positiv och omsorgsfull miljö. 

Maria Ward Johnny Karlsson 
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Vad innebär det att vara medberoende? 

Som medberoende anpassar man sitt liv efter nå-

gon som lever i ett missbruk. Man ställer upp i ur 

och skur. Man ljuger och gör allt för att hålla fasa-

den uppe. Allt för att den missbrukande ska klara 

av sin vardag. 

Men hur mycket kan man hjälpa någon innan man 

stjälper både sig själv och den missbrukande? Var 
går egentligen gränsen mellan medkänsla och med-

beroende? Och hur gör man för att hjälpa den som 

Medberoende, för en del ett diffust begrepp och för andra en verklighet att leva i. Det handlar om ett 

överdrivet ansvarstagande för en annan persons handlande. Alkohol, andra droger, sexualitet, eller spel 
har ingen betydelse egentligen. Det är mönstret och oftast de omedvetna drivkrafterna till det egna 

handlandet som gör det så svårt att förstå och acceptera. Det är ju inte JAG, som har problem.  

Vad är konsekvenserna? 

Konsekvensen blir att den beroende personen inte 

behöver ta ansvar/konsekvenser för sitt beteende, 
utan kan fortsätta tack vare att ingen nära anhörig 

sätter stopp. Skälet är oftast en omedvetenhet om 

egna sårbarhetsfaktorer, ofta grundade i barndomen. 
Låg självkänsla, skuldkänslor och oförmåga till sund 

gränssättning i förhållande till sig själv, skapar ett 

"hjälpoholic"-personlighet. Man vill ställa upp, vara 
god, bli uppskattad, få egna behov tillfredsställda. 

Man tror man är god, men gör ingen nytta. 

Hur slutar man vara medberoende? 

Det första steget både för missbrukaren och den 

medberoende, är att göra sig av med problemet 
och sluta med ovanan. För en missbrukare inne-

bär detta att sluta med sin drog, medan det för 

den medberoende handlar om att ”bli fri” från 
missbrukaren. Ett första steg kan vara att börja 

gå i terapi för att bygga upp självkänslan, få 

stöd av någon professionell att våga ta steget att 
bli fri från missbrukarens grepp. 

Flodhästen i vardagsrummet 

I sin bok "Flodhästen i vardagsrummet" som handlar 

om medberoende använder Tommy Hellsten följande 

definition: "Medberoende är en sjukdom eller ett sjuk-

domsliknande tillstånd som uppkommer då en männi-

ska lever nära en mycket stark företeelse och inte 

förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan inte-

grera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den." 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tommy_Hellsten
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D et började med att min före detta man kastade 

alla mina kläder. Han sade ”far o flyg” men det var 

”snällt” sagt. Jag hade inget jobb och ingen inkomst, 

alltså ingenting att leva av, men alla skilsmässor är 

inte av ondo. Mina barn var vuxna och hade egna 

hem, utom min yngste son som bodde hos sin pappa. 

Jag hade ingenting att  falla tillbaka på vad gäller 

yrke och grundskola, eftersom jag började mitt miss-

bruk så tidigt. Jag ville inte blanda in mina barn i 

skilsmässan. Jag åkte ofta till Malmö (jag hade bott i 

Trelleborg tidigare).  

Hela den första natten var jag ute och gick. Då träf-

fade jag andra uteliggare och de visade mig var man 

kunde plocka burkar. Jag plockade många för att få 

ihop till sprit och droger. Sedan gick jag till ställver-

ket, ett litet rött hus vid järnvägsstationen. Där halv-

sov jag sittande i en hörna, för där var fullbelagt ti-

digt på eftermiddagen. På morgonen gick jag till 

caféet på frälsningsarmén och drack kaffe. På helgen 

stod jag oftast utanför restaurangerna. Männen stop-

pade sedlar och mynt i sina fickor och när de sedan 

skulle ta upp något ur fickan så ramlade en del  ner 

på marken. Då blev det i alla fall lite till oss. Egentli-

gen hade vi som var uteliggare ”egna” restauranger 

och var man på någon annans så blev man bortjagad.  

När det var kväll gick jag  till ett gammalt soprum 

med egen dörr. Där brukade jag sitta och drömma 

om en egen lägenhet. På vintern kändes det som ett 

kylrum. Jag kände mig alltid smutsig. Jag fick tvätta 

mig på toaletterna ute på stan. I bland sov jag på en 

bänk på centralstationen men jag fick se upp för vak-

terna när de kom för då blev jag oftast utkörd. Då 

och då fick jag åka med poliserna och sova ruset av 

mig.  

Detta pågick under fyra år. L-P stiftelse

(missbrukarvård på kristen grund) hjälpte mig till 

Deborahhemmet i Skellefteå .Det står i Bibeln att 

”tron kan försätta berg” och i dag är jag befriad ifrån 

mitt blandmissbruk av tabletter och  alkohol  Tills 

sist vill jag nämna att utan min inre starka tro och 

Fontänhuset, hade jag aldrig klarat det. På Fontänhu-

set känner jag mig  trygg  och kan vara den jag är.  

 

 

 

 

 

Jag får jag all den hjälp jag  behöver för att gå vidare 

i livet. Ett jätte stort tack till alla! Både handledare 

och medarbetare på Fontänhuset. / Birgitta 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

En tid att ta i  famn 

En tid att avstå ifrån 

Famna tag i en tid 

Att mista en tid 

Att spara en tid 

Att kasta en tid 

Att  tiga en tid 

Ett liv som missbrukare och uteliggare 
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MediYoga 

MediYogan  är en terapeutisk yogaform, har sina rötter i den klassiska Kundaliniyogan. Yogan ser 
till hela människan, kropp, tanke och själ. Alla kan göra yogan antingen sittande eller på golvet. Yo-

gan anpassas efter dina förutsättningar. Genom medveten andning, mjuka, långsamma  yoga rörelse, 

avslappning och meditation. Mediyogan sätter igång kroppens självläkande system. Övningarna är 
långsamma, närvarande och igenkännande, utan  krav eller prestation. Om man vill förbättra sin fy-

sika och förmågan att  hantera stress för att återfå balans och rörlighet och att smärta och oro viker 

för optimism. Vi gör lugna igenkännande rörelser som kombineras med olika andningstekniker. 
Smärta och oro viker för optimism och positiva känslor. Det får aldrig göra ont, inga prestations-

krav. Vi ska starta upp en Yogakurs på Fontänhuset i Helsingborg. / Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 8 februari  
Äntligen kom dagen då vi skulle få prova yoga, Synvis Ottmar som bl a är mindfulnessinstruktör 

och hälsokonsult kom till klubbhuset. Vi var 15 stycken förväntansfulla individer som snabbt rullade 

ut våra mattor och satte oss till tända ljus och lugnande musik. Vi blev alla snabbt helt avslappade. 

Sedan började vi med att hitta en medveten andning och härligt mjuka rörelser. Efter 1 timme (vi 

ville att timmen skulle vara längre ) reste sig alla med ett stort härligt leende.Vi  mådde alla jättebra 

efter detta. Vi ville definitivt göra om det här, det var alla  helt överens om, så nu har vi yoga en 

gång i veckan. Och det är ett välbefinnande för våra själar.   
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Varför jag målar och mitt konstnärsskap 

 

Mitt namn är Angela Kuster och här kommer sagan, the true story om varför jag började måla.  

Men först vill jag poängtera att jag inte ser mig som något offer, det finns en mening med allt som händer. 

Jag var mycket hårt hållen och begränsad som barn och ungdom av mina föräldrar, samtidigt  

som jag var kontrollerad i vardagen. Fick inte gå ut och träffa vänner. 

Ofta inlåst på mitt rum blev min ventil just målandet. Inget ont om mina föräldrar. Det var bara så. Med 

stora konstnärs-drömmar kom jag in på konst-estetiska programmet på gymnasiet. 

Där fick jag lära mig mycket som mest bara gick in i ena örat och ut genom 

andra. Här mådde jag som bäst, här fick jag utlopp för min kreativa ådra. 

Jag lärde känna en vän som var medlem i en "sekt" som jag gladeligen gick 

med i. Men där förlorade jag mycket pengar och min egen vilja. Jag vill inte 

berätta mer om den tiden. 

Sen tyckte jag att det var dags att träffa någon, så jag anmälde mig på 

"american singles dot com" på den tiden då det fortfarande var gratis. Med må-

let att träffa en snygg lång amerikan och fly till USA. 

Det blev inte så. Livet blir inte alltid som man har tänkt sig, men det brukar bli bra ändå. 

År 2006 fick jag min första psykos, en "akut polymorf psykos". Jag tränade hårt, påbörjade en 

massa projekt och sov dåligt. Jag tror att jag inte hade sovit gott på 4 dagar när det slog till.  

Jag ville hoppa ut framför en bil, jag dansade med folk på stan som kom i min väg, jag skrek, 

jag sjöng och slog min man på käften. Jag blev inlagd. 

Angela Kuster 
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Året började inte så bra… 

J 
ag tillhör inte någon av riskgrupperna för influensa, men till nästa år ska jag vaccinera mig. 

Helt utslagen med feber ont i kroppen och hosta. Sov inte på de tre första dagarna, hostade hela 

tiden. Orkade inte äta eller ens gå upp ur sängen. Jag 

fick stämbandsinflammation så jag kunde inte prata 

heller. Jag hade inte någon att prata med ändå, ingen ville 

träffa mig, av rädsla att bli smittad. Jag har ju min hund 

Milo och han var också bekymrad för mig, han låg nära, 

nära hela tiden. 

Tur jag har en liten trädgård så Milo kunde gå ut och göra 

sina behov, för jag kunde ju inte gå ut med honom. Två 

veckor mådde jag fruktansvärt dåligt, var på vårdcentralen, 

fick ta taxi dit, hade inte fixat att komma dit på något annat 

sätt. 

Jag fick hostmedicin och det hjälpte lite sedan fick jag äta 

ipren och panodil, och halstabletter. Sista två dagarna var det lite bättre, kunde sova och hade mindre 

hosta.  

Nu är jag tillbaka i Fontänhuset och får tillbaka mina krafter. Vet att detta är vanligt, men man vill ju 

inte ha något sådant här. 

Nu ska det bara bli bättre…/ Carina 

 

Drömljus i Helsingborg 

Togge tar ”hand” om fontänen 

Campus i regnbågens färger 
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En resa från Serbien till Sverige  
Jag kom som flykting till Sverige 8 augusti 1991 
med min fru och vår dotter som då var 8 månader. 
Vi bosatte oss i Stockholm och fick två barn till. Un-
der tiden lyckades vi även få uppehållstillstånd och 
flyttade till Katrineholm. Kommunen hjälpte oss och 
vi började läsa SFI i skolan. När jag var klar med 
skolan, påbörjades min utbildning behörigheter för 
lastbil och buss m.m. Efter jag var färdig med min 
utbildning fick jag jobb som busschaufför, var jätte-
glad och stolt över mig och min familj. Vi ville inte 
leva på socialbidrag, för jag var ung och hade mas-
sor av energi. Det blev mycket övertid för att få mer 
i lön och bättre ekonomi för min familj. Efter 5 år 
började min fru att klaga. Hon ville att jag skulle 
sluta jobba för att vi skulle kunna leva på bara soci-
albidrag. Men jag ville jobba och vi hade det bra.  
 
Vår ekonomi var bra och det gynnade hela familjen. 
Vi hade mat på bordet, bil, kläder och vi kunde åka 
på semester. Men det tog inte lång tid förrän hon 
ställde ett ultimatum, valet hon ställde var att välja 
mellan min familj eller mitt arbete. Jag blev överras-
kad och förvånad men fortsatte att jobba. Det blev 
skilsmässa och efter 6 månader så ville hon inte bo 
kvar längre och gick sin väg med sin älskare. Lägen-
heten som vi hade var 4 rum och kök, kontraktet var 
i mitt namn men jag fick flytta därifrån och fick då 
en 2 rumslägenhet i Eskilstuna. Nu stod jag för två 
hyreskontrakt, samt alla krediter som var i mitt 
namn. Då började allt att gå snett för mig. 

Pappas små duvor : Valentina, Kristina, Dijana              
 
 
 
 
 
 
 

I tre månader fick jag betala för hennes bostad, un-
derhållsbidrag och alla krediter som vi hade, så 
pengarna räckte inte till. När vi bodde tillsammans 
hade vi min lön, barnbidrag och hennes CSN-pengar 
så då klarade vi oss bra. Men efter skilsmässan fick 
jag ta allt ansvar. Barnen bodde hos sin mamma och 
jag fick inte någon möjlighet att träffa dom, trots att 
tingsrätten hade tilldömt oss delad vårdnad. Hon 
ville inte rätta sig efter domstolen Jag ville ställa upp 
för barnen och erbjöd mig att betala hela resan så att 
jag skulle kunna träffa dom och vara en bra pappa. 
 
Hon började då att ringa mig och skylla på att hon 
inte orkade med barnen och ville att jag skulle 
komma och ta hand om dem. Jag hämtade mina barn 
och lämnade över barnbidrag och underhållsbidrag 
till min exfru. Det tog 2 månader innan hon hörde av 
sig och ville att barnen skulle komma tillbaka. Jag 
körde tillbaka dom. Det som är viktigt att komma 
ihåg är att detta inte var första gången. Hon har gjort 
detta minst 7 gånger under året. En gång ringde hon 
och ville lämna barnen hos mig, jag jobbade till strax 
efter klockan 17. När jag slutade så jag tog bilen och 
körde till Katrineholm för att hämta dom. När jag 
var framme väntade barnen utanför bostaden. Vi 
satte oss i bilen och körde till Eskilstuna. När vi var 
nästan framme såg jag två polisbilar som var efter 
mig och två polisbilar framför mig. 
 
Dom stoppade mig och såg barnen inne i bilen. Se-
dan frågade de mig var jag hade varit. Jag sa då att 
jag varit i Katrineholm för att hämta mina barn. Jag 
berättade även om mitt och min exfrus samtal gäl-
lande barnen. Men polisen trodde inte på mig. Istäl-
let tog de oss till polishuset där dom förhörde mig. 
Jag fick reda på att min exfru hade ringt till polisen 
och sagt att jag hade kidnappat barnen. Klockan var 
redan mycket, barnen var så trötta och somnade på 
en bänk. Jag grät för barnens skull och tänkte på hur 
hon som mamma kunde bete sig så. Nästa dag när 
jag skulle jobba igen var jag så ledsen. Jag kände 
mig hjälplös både gällande barnen och mig själv. 
 
Vi fick stanna på polishuset till klockan 02 på natten 
innan jag hade fått prata med min advokat. Jag visste 
inte hur jag skulle klara av att både arbeta och att ta 
hand om barnen. När vi kommit hem från polisstat-
ionen somnade barnen direkt av ren utmattning. Jag 
kunde inte sova utan var vaken hela natten ända till 
kl. 7 på morgonen väckte jag dem för att de skulle 
äta frukost för de fick vara med mig hela arbetspas-
set, eftersom dom var för små för att stanna hemma. 
Jag hade inget annat val än att ta med mig mina små 
duvor. Sedan gick tiden och jag mådde allt sämre. 
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Jag blev utfryst av både min exfru och hela hennes 
släkt. Detta pågick varje dag och hon ville krossa 
mig både psykiskt och fysiskt. Hon var nära att lyck-
as med detta och jag funderade på vad jag kunde 
göra åt saken. Så småningom hade jag inte något an-
nat val än att flytta. Det blev flytt till Skåne till 
Landskrona. Där fick jobb som busschaufför men 
mitt hjärta var kvar i Katrineholm.         
 
Jag tappade aptiten. Men jobbade trots allt men varje 
timme kändes som en jättelång dag. Två av mina 
döttrar klarade av vår skilsmässa rätt så bra. Men en 
dotter hade svårt att acceptera situationen. På grund 
av detta valde hon att bo hos mig var tredje månad 
och hos sin mamma var tredje. Eftersom vår dotter 
bodde på två olika ställen blev skolgången lidande. 
Hon missade väldigt mycket och fick ingen kontinui-
tet eller struktur i skolan. 
 
Jag behövde tänka över min hennes skolsituation för 
jag ville att hon skulle få en bra utbildning och ett 
bra jobb i framtiden. Jag sa till min dotter att hon 
måste välja var hon ska bo för sin egen skull. 
 
 Hon var bara 14 år och jag ville inte äventyra hen-
nes framtid och tyckte att det var viktigt för henne att 
ha ett permanent boende. Hon blev ledsen och bör-
jade att gråta för hon tänkte att jag kanske inte äls-
kade henne. Jag blev jätteledsen och helt förkrossad, 
men jag ville ju bara mina barns bästa. Jag gör allt 
för mina barn för att dom ska få en lycklig framtid. 
Så jag tänkte att systrarna skulle få bo tillsammans 
och dom ska inte behöva lida för att föräldrarna inte 
kan vara sams. Det var ett mycket svårt beslut för oss 
båda, men jag visste att det var bäst så för henne. 
 

Att behöva välja sida är ju väldigt tufft för en tonå-
ring som behöver sina båda föräldrar och sina sys-
kon. Hon tyckte såklart att det var svårt att lämna sin 
pappa och det blev jobbig för oss båda. Den dagen 
min dotter åkte var jag helt förkrossad, jag kände 
mig som en helt värdelös pappa. Innerst inne visste 
jag att det var rätt beslut. Idag är jag stolt över att 
hon klarade skolan och fick sin utbildning och arbe-
tar idag som sjuksköterska. Pappas älskling som blev 
sjuksköterska. Och nu vill hon gärna vidareutbilda 
sig till översköterska. 
 
Tack min lilla duva 
                                                                                          
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sladjan Jankovic                                                                       
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Min dröm – Inredningsarkitekt med en twist 

 

Jag har sedan många år varit intresserad av inredning, färg och form, samt piff och att 

lägga the last touch med en twist.  

Jag går gärna på olika loppisar för att hitta inspiration och få idéer till nya projekt jag kan 

göra hemma. Att återvinna och återskapa är roligt och givande och ett plus i kanten, det är 

miljövänligt. Det är fantastiskt spännande att ta någonting gammalt, använt eller rentav 

trasigt och skapa en nyversion av originalprylen eller kanske till och med något helt nytt. 

 

   Hemmapyssel by Alice 

 

Här ser ni tavlan jag gjort själv av en gammal spegelram. Det jag gjort är att jag har spray-

målat med svart färg samt målat det vita med pensel. Sedan har jag sytt ett lapptäcke som 

jag limmat fast i kanterna på baksidan av tavlans rygg. Slutligen har jag spänt gummiband 

på skruvar tvärs över ramen som jag sedan hängt små klämmor på, där jag kan hänga brev 

och andra viktiga kom-ihåg grejer.  

Andra bilden har jag ”lånat” från google. Den visar vilken sorts färger och mönster jag 

tycker om att använda i min design och formgivning samt i mitt piff 

 

            

  Det bästa inom design – Glada, varma färger och roliga former.  
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Dikter av Emelie  

Lyckan den kommer,  

Lyckan den går, samtidigt som livet lämnar små spår,   

Spår utav minnen som värmer våra sinnen, 

När jag tänker tillbaka på den jag var, 

Finner jag många svar, 

Vem jag är nu, vem jag var då och vem jag vill vara, 

Ty på denna fråga endast jag kan svara,  

För allt jag kan är att mig själv vara.  

                                                                                                   

Länge har jag frågat, långt och strävat                                                            

Men samtidigt inför livet bävat, 

Men nu är jag här, 

Inne i jordens atmosfär, 

Jag ser på mitt liv och lär mig något nytt varje dag 

Ty livet finns i varje andetag 

Frågor jag haft som nu fått ett svar, 

Av dessa livet blev av, 

Nu är det dags att kämpa och ge det chans, 

Ty tänk om du dig ej mitt i livet fanns. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rtvCAmzg&id=31DB0B86B634D3858A96373AA9A1421FDE99E378&thid=OIP.rtvCAmzgxa3KcN3sUZKF-AHaEK&q=bilder+p%c3%a5++sol+&simid=608026753995575142&selectedIndex=292
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Filmer som jag har sett och är värda att se 

 

   

Wonder 

1 Tim 53 minidrama, Familj Barntillåten  

August Pullman, en pojke med en ansiktsdeformation, ska börja i femte klass och för första 

gången på en vanlig grundskola. Hans livsglädje och personlighet kommer att förändra livet 

för alla runt omkring honom. En ödmjuk, berörande och stark berättelse om att hitta sin styrka 

och välja att vara snäll. Filmen är baserad på New York Times-bästsäljaren med samma namn 

av R. J. Palacio 

    

Fifty Shades Freed 

1 Tim 46 min Romantik, Drama 15 år  

  

Nygifta Christan och Anna omfamnar till fullo sin komplicerade relation och sitt lyxiga liv i 

tron om att de mörka skuggorna från deras förflutna är långt borta. Precis innan hon axlar sin 

roll som Mrs Grey och han slappnar av i den ovana stabiliteten uppkommer nya hot som kan 

riskera deras lyckliga slut innan det ens har börjat. Jamie Dornan och Dakota Johnson 

återvänder som Christian Grey och Anastasia Steele i Fifty Shades Freed, det tredje kapitlet 

baserat på det världsomfattande och bästsäljande "Fifty Shades" fenomenet. 

Viktoria Wiklander 

 

Denna film får tre stjärnor  

 

 

Denna film får 4 stjärnor  
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Livets upp och nedgångar 

 

Det jobbiga du tagit dig igenom har du utvecklat till en styrka som du kommer att ha nytta av 

i framtiden. Det känns viktigt att kunna säga nej till saker som får dig att må dåligt. Vi är alla 

individer som har begränsningar, att lyssna på vad kroppen säger och känna in dom signaler  

den ger. För att mår bra behöver man ha alla bitar på plats, såsom trygghet, bostad, mat och 

att ha en stabil ekonomi. Mår jag bra mår själen bra. 

 

 

  Citat 

Den enda verkliga upptäcktsresan 

består inte i att besöka nya landskap 

Utan i att se saker med nya ögon. 

 

Vart du än går, 

Gå med hela hjärtat. 

 

Ge mig kraft att förändra det jag kan, 

tålamod att acceptera det jag inte kan förändra 

Och vishet nog att inse skillnaden. 

 

Livet är härligt, 

Bara man är karaktärssvag nog att njuta av det, 

 

Det enda som står mellan en människa 

och vad hon vill ha ut av livet 

är oftast bara viljan att pröva 

och modet att våga tro att det är möjligt 

 

 

Citaten är hämtade från livetsguldkorn.se 

 

Viktoria Wiklander 
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Tittar man på nyheterna eller lyssnar på radion så är 

det alltid något som händer i världen. Så den senaste 

tiden har det varit mycket terroristattacker och det 

har även varit orkaner i USA som gör att många blir 

av med strömmen kanske i flera veckor, eller måna-

der och dem vet inte vad dem ska göra. I Sverige är 

det inte lika vanligt att få orkaner som USA, men vet 

vi vad vi ska göra om en katastrof inträffar? Jag har 

lite tips och tricks som jag har fått lära mig genom 

att se på dokumentärer och så vidare. 

 

Nummer 1: Ha mat som du vet kan hålla i ett par år 

som inte behöver vara i kylan för att klara sig. 

Frusna maträtter går bort eftersom vi kanske inte 

har någon ström. Om man t.ex. vill att pasta ska 

hålla längre så kan man lägga det i andra plåtbur-

kar och sen sätter man på ett lock och så täter man 

igen det – så håller det mycket längre.  

 

 
 

Nummer 2: En annan viktig sak är om man har barn, 

det är att man alltid ska ha med några lätta saker så 

att dem kan göra något om det är så att man fastnar 

på en plats där man inte kan göra många andra saker. 

Så jag skulle rekommendera en kortlek så att barnen 

kan spela spel. Även målarbok med färgpennor vore 

bra för både dem mindre och även för dem som är 

lite äldre. Och om det är så att du har en nyfödd så är 

det såklart också viktigt med blöjor, men det kan ju 

också vara så att blöjor försvinner fort så då får man 

ju improvisera.  

 

Nummer 3: Vatten. Detta går såklart hand i hand 

med maten, har du inte vatten så kan man ju lika 

gärna svälta sig själv för vatten kan du använda till 

så mycket saker. När du är utan ström men har 

kanske möjlighet till att göra en eldstad kan du alltid 

koka vatten för att kunna använda till olika saker. 

Kokande vatten kan vara bra att använda för att 

rengöra sår som kan komma & även andra saker. 

 

 

Nummer 4: Ordentliga skor/kläder. Det är alltid vik-

tigt att ha ordentliga skor och kläder på sig beroende 

på hur vädret är. Man vet aldrig hur vädret kommer 

vara från dag till dag. Sen är det ju också så att om 

du inte har tillgång till en telefon så kan du ju inte 

alltid kolla vädret dagen innan. Så ett par ordentliga 

skor som funkar både för vår, sommar, höst och vin-

ter är ett måste att ha. Samma sak gäller med kläder 

som funkar i alla väder.  

 

Nummer 5: Ännu en viktig sak är att man har en te-

lefonbok med alla viktiga nummer & namn så att 

man alltid vet vem man ska kontakta om något hän-

der. Det finns kanske inte möjlighet att använda mo-

biltelefoner, men det kan vara så att det finns fasta 

telefoner som man kan använda. Oftast är det så att 

fasta telefoner hålls vid liv mycket längre än vad 

mobiltelefoner görs. Och är det så att man inte har 

alla telefonnummer med namn uppskrivna så kan det 

vara så att man inte kommer ihåg dem, eftersom 

man alltid kollar upp sina nummer i mobilen. 

 

Nummer 6: En annan viktig sak tycker jag i alla fall 

är att man håller koll på sina vänner & familjemed-

lemmar. Och eftersom man förmodligen inte har nå-

gon mobiltelefon, så tycker jag att man ska be-

stämma en plats där ni ska träffas så att man vet att 

alla är okej. Är det så att ni sen kommer dela på er så 

tycker jag att ni ska bestämma en ny plats ni ska 

träffas på om ett par veckor igen. På det viset har ni 

alltid koll på varandra, och om det är så att en olycka 

har inträffat så kan ni alltid ta er till platsen tidigare 

och sätta en lapp på ett ställe som ni har bestämt sen 

tidigare – så att alla vet om det. 

 

Nummer 7: Något som jag alltid kommer tycka är 

viktigt ät att man tar hand om dem som är yngre. 

Även om dem inte är med dig från början, utan kom-

mer senare så måste man verkligen ta hand om dem. 

Om någon har förlorat sina föräldrar på grund av 

katastrofen så är det ännu viktigare att ta emot dem i 

ditt liv. Lämna aldrig någon själv, alla kommer be-

höva så mycket hjälp som dem bara kan få. 

 

Detta är alla tips jag har just nu, men det kommer 

kanske fler i framtiden – vem vet? 

 

Tack för att ni läste, 

 

Emma 

Om en katastrof inträffar, vad gör man då? 
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Hela 45 år efter att Pink Floyd’s David Gilmour  

filmade 'Live i Pompeji' på den legendariska 

”Roman Amphitheatre”, återvände han igen i 

Juli 2016 för två spektakulära shower.Det är en 

del av den årslånga turnén till stöd för sitt succe 

album ”Rattle That Lock” Föreställningen var 

den första rockkonserten, för en publik i den ro-

merska amfiteatern för två kvällar. Den 2.600 

starka publiken stod exakt där gladiatorer skulle 

har kämpat i det första århundradet E.Kr. 

  

”David Gilmour Live på Pompeji' är ett audiovi-

suellt spektakel, med laser, pyroteknik och en 

stor rund skärm på vilken specialgjorda filmer 

kompleterar valda låtar, men framför allt är det 

den häpnadsväckande musiken och stjärnfram-

trädandena. Showen som innehåller låtar från 

hela Davids karriär.Både solo och med Pink 

Floyd, inklusive”One Of These Day’s” den enda 

låt som utfördes även på bandets 1971 show och 

sex låtar från ”Rattle That Rock”, samt två från 

2006's ”On An Island”. 

  

Båda konserterna visade också en mycket speci-

ell föreställning av ”The Great Gig In The Sky” 

från ”The Dark Side Of The Moon”, som David 

sällan spelar som soloartist. ”Live på Pompeji”, 

nu tillgänglig på 2-CD, Blu-ray, 2-DVD eller 

deluxe Blu-ray box, innehåller höjdpunkter från 

bägge konsert föreställningarna, filmad i 4K av 

regissören Gavin Elder.  ”David Gilmour Live 

på Pompeji' visar en konstnär på toppen av sin 

förmåga, utföra otroliga material med sitt i sär-

klass  fantastiska band, i en unik miljö, och ett 

mycket speciellt tillfälle. 

  

”Live i Pompeji''s slående omslag var regisserad 

av Gavin Elder under kreativt ledarskap av Polly 

Samson, med ett fotografi av Anna Wloch och 

design av Steve Knee från ”Bladedesign”. Alla 

versioner av utgåvan inkluderar fotohäften, in-

klusive live och platsbilder tagna av Polly Sam-

son, Sarah Lee och Anna Wloch. 

Källa: musictoday 

Låtlista 

 

5 A.M. (3.55)  

Rattle That Lock (4.41)  

Faces Of Stone (6.00)  

What Do You Want From Me (4.30)  

The Blue (6.33)  

The Great Gig In The Sky (6.02)  

A Boat Lies Waiting (4.55)  

Wish You Were Here (5.18)  

Money (8.13)  

In Any Tongue (7.47)  

High Hopes (9.31)  

One Of These Days (6.32)  

 

Shine On You Crazy Diamond (12.32)                              

Fat Old Sun (6.05)  

Coming Back To Life (7.18)  

On An Island (7.01)  

Today (6.40)  

Sorrow (10.50)  

Run Like Hell (7.16)  

Time / Breathe (In The Air) (reprise) (6.45)  

Comfortably Numb (9.59) 

Johnny och Togges musiktips: 

David Gilmour ”Live i Pompeji” 
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Jag heter Marika Tikka-Paulsson och läser till 

Behandlingsassistent på Sundsgårdens Folkhögs-

kola i Helsingborg. 

Jag har under 7 veckors tid gjort min praktik på 

Fontänhuset Helsingborg. 

När jag började söka efter praktikplatser och Fon-

tänhuset kom upp som en möjlig praktikplats 

hade jag ingen aning om vad det var för jag hade 

aldrig hört talas om det.  

Efter lite efterforskningar så visade sig att det 

handlade om psykisk ohälsa och tänkte då att det 

skulle passa mig perfekt. 

Min man är nämligen psykisk sjuk och under de 

21 åren vi har varit tillsammans så har jag fått 

mycket kunskap och erfarenhet genom vad han 

har fått gå igenom och vad jag har fått kämpa för 

att han ska ha det bra. 

Jag fick ett varmt välkommande och en mjukstart 

de första dagarna tillsammans med min mentor 

Vickis och redan efter dag 3 så hade jag fått en 

inblick om hur Fontänhuset fungerar med alla en-

hets möten och  rutiner och en del medlemsnamn 

hade fastnat i mitt minne. 

Från vecka 2 blev jag en i gänget på enheten kök/

service med mer självständiga uppgifter och efter 

de första veckorna och alla intryck som jag fått 

och alla medlemmar jag träffat och pratat med så 

insåg jag att jag faktiskt inte visste så mycket som 

jag trodde om psykisk ohälsa. 

Det kändes nästan som man hade fått en smäll i 

ansiktet men det var en nyttig läxa för mig. 

Fontänhuset är en bra plats där du som har eller 

har haft psykisk ohälsa kan komma till och där 

fokuset ligger på det positiva hos dig och man ser 

möjligheterna istället för att fokuset annars bruka 

ligga på din sjukdom och det negativa. 

En plats där det inte görs någon skillnad på om du 

är medlem eller handledare. 

En plats där handledarna verkligen engagera sig i 

dig och alla är lika viktiga och alla hjälps åt med 

det de kan för att få huset att fungera. 

En plats där alla respekterar varandra och inte ser 

ner på en eller snackar skit om en. 

Hade min man fått reda på när vi flyttade till 

Åstorp 2005 om Fontänhusets existens så hade 

han garanterat mått mycket bättre idag och jag 

hade inte behövt vara hans vårdare i samma ut-

sträckning som jag är för honom idag. 

Allting som jag har hört, sett och upplevt under 

mina praktikveckor är någonting som jag aldrig 

kan läsa mig till i några böcker och det är någon-

ting som jag kommer att ha nytta av i mitt fram-

tida yrke som Behandlingsassistent.  

Ett stort tack till Fontänhuset och alla medlemmar 

för att ni kunde ta emot mig. 

Ni kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta och 

ni kommer alltid finnas i mina tankar. 

Praktik 
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Kai Ausfelt 

Margit Broberg 

Lennart Hansson 

Eva Ingers 

Anders Kristiansson 

Gunilla & Wåge-Lennemark 

Gert Leonardsson 

Lisbeth Lindell                                                                         

Mats Löf 

 

 

STÖDMEDLEMMAR 

 

Berit Lund-Andersen 

Bo Lundmark 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Berit Norbeck 

Marika Tikka-Paulsson 

Björn Tufvesson Alm                           

Maria Ward 

Väsby församling 

 

Stöd gärna vår verksamhet genom att bli stödmedlem  

och få våran tidning 

 

Privatperson 200:- 

 

Företag 1000:- 

 

Beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5853-5584 
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Ett stort tack till våra sponsorer! 

Ett stort tack till våra bidragsgivare! 

S:t Johanneslogen 

S:t Andreaslogen 


