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April kantades av det typiska vårvädret, sol och värme blandat med regn och 

blåst, och en och annan hagelskur, men det ser ljust ut. Sommaren är på  

ingång med stormsteg och ljuset får många att bli piggare och gladare.  

Här på Fontänhuset fortsätter vi att träffas via vårt digitala Fontänhus på 

Webex Teams då vi ännu inte öppnat huset. Vaccinationerna är dock i full 

gång och snart inne i Fas 4, förhoppningen är att när majoriteten är  

vaccinerade så kan vi återgå till ett normalt liv igen, och huset kan öppna.  

Då måste vi såklart ställa till med stor fest! Det går nu att se ljuset i tunneln, 

vi måste bara hålla ut lite till! 

Vi fortsätter även med vår stegutmaning, för varje 1000e steg vi tar enskilt så 

sparar huset 1kr till en rolig aktivitet som vi kan göra när huset öppnar igen. 

Vid utskicket av förra tidningsnumret så fick vi tillbaka många tidningar från 

adresser som inte längre var giltiga, vi vore mycket tacksamma om ni ville 

meddela vid adressbyte, via sms eller bara slå en signal på kontorsmobilen  

tel. 0705437328 

Vi hoppas på att ni kommer att uppskatta detta nummer av tidningen. 

Trevlig läsning önskar alla vi på tidningsredaktionen! 

 



ountainhouse-rörelsen, eller  

Fontänhusmodellen som vi ofta kallar den 

för i    Sverige, grundades redan 1948 i New 

York USA    av sex stycken före detta  

mentalsjukhuspatienter. 

essa individer ville inte hospitaliseras  

och varken betraktas av andra, eller  

identifiera sig själva, som enbart sjuka utan 

de ville hitta en väg till en  

meningsfull vardag med fokus på det friska. 

Sagt och gjort,  

och pga. att det fanns en fontän på         

bakgården i det hus där verksamheten för 

första gången bedrevs, blev namnet kort 

och gott Fountainhouse (Fontänhuset). 

mer invecklat än så var det faktiskt inte. 

 

slutet av 70-talet åkte en kvinna, tillika  

journalist vid namn Liz Asklund till USA  

för att ”reka” inför ett kommande  

reportage. Hon ville därför studera  

Fontänhusmodellen lite närmare.  

Hon blev både fascinerad och  

inspirerad. Tack vara henne öppnades det 

första Fontänhuset utanför USAs  

gränser på Götgatan 8. Stockholm,  

år 1980. 

nternationellt idag finns det ca 400 olika 

Fontänhus utspridda över hela världen och 

i samtliga världsdelar.   

vårt avlånga land Sverige ligger 13 av  

Fontänhusen placerade. Tonvikten för samt-

liga Fontänhus, oavsett var i  

världen dem befinner sig är relationer,  

att medlemmarna ska återfå sin   

produktivitet, kreativitet samt sitt  

självförtroende.  

etta ska i sin tur  

förhoppningsvis leda till att människor 

skall kunna ta tillbaka makten över sina 

egna liv, höja sin livskvalitet samt göra det 

möjligt för individer att åter träda  

till samhället igen.  

ålgruppen är människor i alla dess  

olika former och åldrar mellan 18 och 65 

år som har eller har haft någon form av  

psykisk ohälsa.  

Alla klubbhus syfte är att erbjuda en  

meningsfull, arbetsinriktad dag vid  

någon av klubbhusets enheter.  

nställda och medlemmar arbetar sida  

vid sida i en totalt platt organisation.  

Utan något som helst vinstintresse.  

Arbetet är varierat och varje individ  

erbjuds att medverka och prestera helt  

efter egen förmåga. Allt arbete som  

utförs i klubbhusen av  medlemmar är  

fullständigt frivilligt och helt kravlöst. 

Klubbhusen ska dessutom utanför  

arbetstid ge  möjlighet till sociala  

aktiviteter, detta för att öka  

medlemmarnas livskvalitet. 

ill vilket klubbhus du än kommer i hela vida 

världen ska du känna dig hemma,  

eftersom allt som sker i ett klubbhus ska 

bedrivas likadant, överallt.  

Samtliga klubbhus drivs med hjälp av  

donationer, bidrag och fonder som husen 

själva måste ansöka om.  

et får heller aldrig vara så många  

anställda i ett klubbhus att enbart  

personalen kan styra verksamheten på egen 

hand. Medlemmarnas medverkan och enga-

gemang  är just det som är det  

absolut mest viktiga och nödvändiga,  

eftersom ett Fontänhus drivs just för 

dem….. 

 

-  
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Riktlinje nummer 14 ligger även den under området  

- Utrymme och den lyder såhär: 

”Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och  

anställda. Det finns inga utrymmen som är avsedda endast för  

anställda eller endast för medlemmar”. 

I Fontänhusvärlden görs det ingen skillnad på medlemmar och  

anställda. Det finns tex inga personalrum eller personaltoaletter. 

I ett Fontänhus är alla lika välkomna att delta i samtliga forum, eftersom det är en  

fullständigt platt organisation räknas alla röster lika.  

Alltså är några slutna möten eller utrymmen inte aktuella då det skulle vara  

mycket exkluderande. 

  

Riktlinje nummer 15 däremot ligger under området  

- Den arbetsinriktade dagen och lyder följande: 

” Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida,  

i driften av klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på styrkor, talanger och förmågor,  

den arbetsinriktade dagen får därför inte omfatta kliniker för mediciner eller program  

för öppenvård eller terapi inom klubbhuset”. 

Hela Fontänhusmodellen bygger på just den arbetsinriktade dagen, utan den har  

arbetsmetoden ingen grund att stå på. Den arbetsinriktade dagen går ut på att skaffa sig en 

meningsfullhet i sin tillvaro och att fylla en funktion.  

Man väljer själv vilka arbetsuppgifter man vill ta sig ann efter sin egen förmåga och  

man gör dessa i sin egen takt. Alla arbetsuppgifter är meningsfulla och bidrar till att kunna 

driva vårt Fontänhus. För att kontorsenheten ska gå runt krävs det att medlemmar  

engagerar sig i att tex framställa och producera tidningen.  

För att vi ska ha möjligheten att äta en god hemlagad lunch varje dag krävs det att  

medlemmar engagerar sig på köksenheten och för att vistas i fräscha trivsamma lokaler krävs 

det att medlemmar arbetar på serviceenheten och fortlöpande renoverar och sköter husets 

drift. Allas insatser bidrar till att Fontänhuset kan leva vidare och fylla sin  

arbetsrehabiliterande och sociala funktion inte bara för dem som är i behov av stödet från 

Fontänhuset just för tillfället utan även för dem som i framtiden kommer att kunna få stöd 

och hjälp att hitta tillbaka till en strukturerad meningsfull vardag med hjälp av  

Fontänhusmodellen. Hos oss är alla lika mycket värda och allas insatser är lika viktiga,  

oavsett om dem är stora eller små. 



Inför släppet av tidning nr 3 för 2021 valde vi att gå igenom våra olika informationsblad som alltid finns 

med i tidningen. Vi valde att uppdatera sidan ”vart kan jag vända mig” genom att lägga till telefonnummer 

till stödlinjerna, telefontider samt några nya hjälplinje nummer. I sökandet av ny stödinformation fann vi att 

det fanns mycket mer olika stöd än de vi hade uppdaterat sidan med! Alla dessa nya stödlinjer fick inte 

plats på informationsbladet men vi ville så gärna dela med oss av de vi hittat så vi har listat dem nedan! 

 

VMIL  

VMIL står för “Vi som mist någon mitt i livet”  och är ett nätverk för de som mist någon i livet.  

Som medlem kan man gå på träffar samt delta i aktiviteter och få stöttning i sin sorg.  

www.vmil.se  

Mind äldrelinjen  

Hit kan äldre med psykisk ohälsa ringa och få prata med någon av deras volontärer.  

Linjen är öppen vardagar 08:00-19:00 och helger 10:00-16:00.  

Telefon: 020-22 22 33.  

Vardagar kl. 08:00-19:00  

Helger kl. 10:00-16:00  

www.mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/  

Jourhavande adoptionskompis   

Är för den som är adopterad och vill prata med någon annan adopterad.  

Telefon: 020-64 54 30  

På tisdagar kl. 18:00-21:00  

Alkohollinjen  

Hit kan man ringa för att få prata med någon om sitt egna alkoholproblem eller om ens närståendes.   

Telefon: 020-84 44 48  

Mån-tors kl. 11:00-19:00  

Fredag kl. 11:00-16:00  

www.alkohollinjen.se  

Anhöriglinjen  

För den som behöver råd och stöd i en situation som anhörig.  

Telefon: 0200-239 500  

Må – tis, tors – fre kl.  10.00–15.00  

Ons och sön kl. 18.00–21.00  

Mail: info@anhoriglinjen.se  

www.anhorigasriksforbund.se  

Brottsofferjouren 

Här kan man som brottsoffer få stöttning och hjälp med brottsoffer ärenden.  

Telefon: 116 006  

Mån – fre kl. 09:00-19:00  

Lör – sön kl. 09:00-16:00  

Mail: fraga@boj.se 

www.brottsofferjouren.se 

  



Brottsofferjouren 

Här kan man som brottsoffer få stöttning och hjälp med brottsoffer ärenden.  

Telefon: 116 006  

Mån – fre kl. 09:00-19:00  

Lör – sön kl. 09:00-16:00  

Mail: fraga@boj.se 

www.brottsofferjouren.se 

Spelberoende.se 

Här kan både spelberoende och anhöriga få stöttning få stöttning via möten på deras hemsida.  

Deltagandet är kostnadsfritt.  

Möten är:  

Mån, tis, ons och tors kl. 18:30-19:50  

Lunchmöte onsdagar kl. 12:00 – 13:00  

Mail: online@spelberoende.se  

Telefon Helsingborg, endast frågor: 070-3011185  

Teamtilia 

Tilia finns här för den som är ung och behöver någon som lyssnar. 

Tilia erbjuder även öppna träffar och lägerverksamhet.  

Mail: stod@teamtilia.se  

Chatt: varje kväll kl. 21:00 – 22:30  

www.teamtilia.se  

Tryggabarnen  

Trygga Barnen finns för den som har en förälder med ett missbruk. 

De använder sig av Snapchat och deras användarnamn är “tryggabarnen”.  

De är online varje dag året runt, särskilt runt högtider.  

Skriv "hej" så kommer de att stötta den som skriver.  

www.tryggabarnen.org  

Kuling  

Är för den som har en psykisk sjuk förälder. 

På kuling kan man chatta samt hitta information om psykiska sjukdomar.  

För att få tillgång till chatten behöver man anmäla sig med sin mejladress på deras hemsida.   

www.kuling.nu  

Freezone  

Är en kvinno-tjej-brottsofferjour där den som blivit våldsutsatt snabbt kan få  

kontakt med en person som lyssnar och svarar på frågor.  

Telefon: 073-3303028 

Vardagar kl. 09:00-16:00  

Chatt: Tis och ons kl. 19:00-21:00  

www.freezonen.se   

 

  



Mina erfarenheter av två olika hjälplinjer 
 

I denna artikel kommer jag att berätta om mina erfarenheter av två stycken hjälplinjer: 

www.shedo.se och www.mind.se  

Shedo 

Är en förening som jobbar för att sprida kunskap och stötta människor med ätstörning 

och självskadeproblematik. Man kan nå shedo via deras jourmail: jour@shedo.se  

och via deras chatt på hemsidan.  

Jag har chattat med shedo när jag har haft behov av att skada mig. Då hjälptes vi åt att försöka komma på något an-

nat jag kunde göra. För mig var det skönt att kunna prata med någon som förstår ens känslor eftersom deras volon-

tärer har erfarenhet av problematiken. 

Jag fick av en slump reda på att shedo även har något som heter “färdighetslistan”. 

I den listan har dem skrivit upp färdigheterna: 

Färdigheter för att stå ut, ex. rabbla alfabetet baklänges 

Färdigheter för att få utlopp av starka känslor, ex. riv sönder papper i små bitar 

Färdigheter för att hantera svåra känslor, ex. gör tvärtom. När du vill skada dig själv, gör något mysigt eller trevligt i 

stället 

Dessa listorna är helt perfekta för mig att ha i närheten, därför har jag skrivit ut dem och hängt upp dem hemma i 

min lägenhet där jag kan se dem tydligt. Det som är perfekt är att listorna också finns i deras app på mobilen! På så 

sätt kan jag få hjälp vart jag än är. 

Jag älskar shedo för att dem är så specifika med vilka områden dem vill hjälpa till i.  

Mind 

Är en förening som vill motverka självmord och psykisk ohälsa genom att erbjuda chatt 

och telefonsamtal, dygnet runt. Mind kallas även för självmordslinjen då man kan ringa dit när man har själv-

mordstankar och dylikt. Många ringer/chattar med mind bara för att få prata med någon, då alla inte har någon att 

prata med.  

Telefonnumret till mind är 90101 och chatten finns på deras hemsida. 

Jag provade att använda chatten en gång i suicidpreventionssyfte. 

Jag skulle nog ringt till dem istället för att chatta då det tog lite tid mellan svaren. Jag var i behov av att få snabba 

svar och att få prata av mig, men svaren jag fick var ändå hjälpfulla. 

Jag kommer absolut att prova ringa till mind någon gång, det är fantastiskt bra att det finns och jag tycker att man 

ska utnyttja det! Ibland känner jag mig inte så trygg att prata med vården och då kan de kännas bra att prata med 

någon medmänsklig person.  

Mind erbjuder även mycket information om psykisk hälsa på deras hemsida.  

Några informationskategorier är:  

Varningstecken vid självmordsrisk 

Så hjälper du någon med självmordstankar 

Psykiska diagnoser 

Vad är psykisk ohälsa? 

Fakta om självmord 

Tänk att det finns så många ödmjuka människor som vill vara med att stötta och hjälpa andra. Jag är tacksam för att jag vågat ta 

kontakt med hjälplinjer, dem finns ju till för oss! 

Prova du också! 

http://www.shedo.se
http://www.mind.se
mailto:jour@shedo.se


FAMILJEVÅLD 

Det är lätt att tro att det är en viss sorts  

män som utöver våld mot någon i sin  

egen familj. Så är det INTE.  

Forskning visar att  det inte finns någon 

överrepresenterad grupp enligt 

verken ålder eller etnicitet.  

Det enda samband man tycker sig se är att 

det att det är i familjer i redan utsatta  

miljöer, tex arbetslöshet, boendeområde och 

den ekonomiska situationen som råder i  

familjen. Inte heller är det en viss sorts  

kvinnor som drabbas av våldet visar  

forskning. Alltså kan det drabba oss alla att 

det förekommer eller kommer att förkomma 

någon form av våld innanför hemmets fyra 

väggar - Din arbetskamrat, din granne eller 

till och med hemma hos dig själv.  

Man pratar om att det finns 7 olika  

sorters våld som utövas, dessa är utan  

någon inbördesordning: 

* Fysiskt våld 

* Psykiskt våld (Även många kvinnor som 

   utövar denna form) 

* Sexuellt våld 

* Materiellt våld (Även denna form är  

   det många kvinnor som utövar) 

* Latent våld (Drabbar främst barn) 

* Ekonomiskt våld 

* Försummelse (Drabbar ofta människor med 

   olika form av funktionshinder) 

En grupp som ligger utanför dessa sju  

våldsformer är dem som drabbas av  

hedersvåld. Detta beror på att man anser att 

även dessa är utsatta för någon form av dem 

ovanstående 7 stycken. 

I Helsingborgs stad har man en särskild  

enhet som arbetar enbart med detta under 

socialtjänstlagen, dem erbjuder stöd och 

hjälp till både offer och förövare oavsett kön.  

Denna arbetsgrupp kallas för  

familjevåldgruppen. 

Familjevåldsgruppen arbetar endast med 

vuxna över 20 år och alla insatser är  

frivilliga. MEN givetvis har personalen i  

familjevåldsgruppen skyldighet att lämna 

över till kollegor på andra enheter hos  

socialtjänsten om ett sådant behov eller om 

en sådan anledning finns. Tex om barn far 

illa mm. Så många som 10%-12% av barn i 

vad man kan anse som ”normalgruppen” 

upplever någon form av våld i hemmet och 

hela 20%-60%  av barn som redan befinner 

sig i svåra situationer som tex har kontakt 

med bup, svårigheter i skolan och annan  

tidigare kontakt med socialtjänsten upplever 

våld i hemmet. Man vet också idag att det 

finns ett starkt samband mellan att vara  

utsatt för våld eller bevittnat våld i hemmet 

och att själv bli en utövare.  

Av även denna anledning är det väldigt  

viktigt med tidiga ingripande och ett  

preventivt arbete för att motverka att våldet 

ska ”ärvas” ner och finnas kvar i generation 

efter generation. Väldigt många som blir  

utsatta för våld i någon form tar själv inte 

upp ämnet och berättar för sin omgivning 

hur det egentligen ligger till. Men dem flesta 

svarar faktiskt ärligt om frågan ställs till dem. 

Så våga fråga om du misstänker att någon i 

din närhet är drabbad. Men se till att det 

finns gynnsamma förutsättningar för  

samtalet där frågan ställs och ha gärna en 

liten ”back up” plan förberedd om svaret 

skulle bli ja, så att du både kan agera och 

hantera situationen på bästa möjliga vis  

för båda.       IDA 



 

 

 

 

Det pratas mycket om vad psykisk ohälsa är men sällan om vad psykisk hälsa är.  

Psykisk hälsa handlar om den psykiska hälsan generellt och inte nödvändigtvis om ohälsan. Vad mår jag bra av? Vad mår 
jag inte bra av? Vad är psykisk hälsa/ohälsa för mig? Är frågor man bör ställa sig för att kunna få ut så mycket av livet som möj-

ligt.  

Svaret på dem frågorna är individuella och därför vill jag fråga människor i olika åldrar vad psykisk hälsa är för dem, och hur 
dem bibehåller en bra hälsa! Efter svaren på frågorna kommer mina egna synpunkter. 

                         Jag har frågat:  

                                  Sofia, 22 år 
                                 Jennifer, 30 år 
                              Barbro, 73 år 

 
  Sofia svarar:  

Psykisk hälsa för mig är när jag känner mig tillfreds i mitt sinne och med min tillvaro.  

Om jag skulle börja tänka negativa tankar så klarar jag av att hantera dessa.  

För att upprätthålla min psykiska hälsa försöker jag se till att ha så bra 

 förutsättningar som möjligt: sova så bra jag kan och äta regelbundet av mat jag vet att jag mår bra av. Jag är utomhus 

varje dag, antingen själv eller med familj/vänner.  

Att försöka prata med någon jag har tillit för när jag känner att jag börjar må dåligt är en viktig del för mig.  

Psykisk ohälsa för mig är kantat av ångest  

(ofta panik- och dödsångest) och katastroftankar. Dessa kan leda till depressioner för mig. Den psykiska ohälsan inne-

bär oftast att jag inte klarar av att hantera negativa tankar och då blir det negativa spiraler för mig som fortsätter gå 

neråt. 

 

Jennifer svarar:  

Psykisk hälsa för mig är när jag är lugn, harmonisk, tillfreds med livet och accepterar saker som inte alltid går att lösa. Jag 

mår bra psykiskt av att leva sunt som att ha 

 rutiner, träna, få mycket sömn. Jag socialiserar mig med folk som ger mig energi, kollar 

 serier och filmer samt är utomhus för att få frisk luft. När jag hör ordet psykisk ohälsa tänker jag på PTSD, trauma, dia-

gnosen bipolär och suicidalitet. 

 Psykisk ohälsa för mig är när jag mår dåligt i form av ångest, depression, oro och stress.  

 

Barbro svarar: 

 För mig är det viktigaste i livet att må bra. Jag mår bra av att träffa mina barnbarn samt socialisera mig med mina vänin-

nor. Jag tycker också om att röra på mig utomhus! När jag hör psykisk ohälsa  

tänker jag på sorg och depression.  

Jag har förlorat många i min omgivning vilket har gjort att jag bär på mycket sorg.  

 

 

 

  

 



Det som går hand i hand gällande vad som får personerna att må bra psykiskt enligt svaren är socialisering, 

fysisk och psykisk aktivering, vila och näring.  

Det är de allmänna grunderna för ett bra mående för vilken individ som helst!  

Människor behöver dem sakerna, vissa mer och vissa mindre.  

Men det man vet är att sviktar det ena så blir det snabbt 

 en obalans som kan skapa psykiska problem.  

Exempelvis, om jag inte äter bra och sover dåligt så är jag mycket mer sårbar för att må sämre än när jag gör 

det motsatta.  

Det skiljer sig mellan svaren  

på “vad är psykisk ohälsa för dig” vilket jag tycker är intressant. För Sofia är ohälsan ångest 

 och depression som är länkat till henne, medan för Jennifer är det ohälsan  

i samhället generellt som hon tänker på. När Barbro hör psykisk ohälsa kopplar hon det till dem sorgerna 

som hon bär på, som har gjort henne deprimerad under olika perioder i livet. 

Psykisk hälsa för mig innebär de saker som gör att jag kan bibehålla en bra hälsa i hjärnan. Dem saker som 

stimulerar min hjärna till det goda!  

 

Jag behöver likt dem andra sömn, näring och fysisk aktivitet för att må bra i kropp och själ.  

Om en sak av dem tre inte fungerar så har jag inte lika bra förutsättningar till att må bra.  

Jag älskar att vara i naturen med min systers hund, träffa min familj 

och vänner samt att träna crossfit. Jag tycker om sociala aktiviteter,  

som att gå ut och äta på en restaurang med mina kompisar eller dylikt.  

 

Psykisk ohälsa för mig har varit och är en stor del av mitt liv.  

Jag fick min diagnos för två år sedan och har innan dess varit sjuk men med utan kännedom av vad det va 

som var fel. 

Ohälsan för mig är min diagnos och vad den innebär. Dess symptom som jag tacklas med varje dag.  

Det är tusentals terapi timmar, mediciner, inläggningar 

 och sena nätter med klumpen i halsen frågandes om det någonsin kommer att bli bättre. 

 

Men psykisk ohälsa för mig är också det jobbet många föreningar gör i Sverige för att minska stigman 

kring psykiska sjukdomar samt stöttningen för att minska självmorden.  

De gör ett fantastiskt jobb och jag stöttar dessa föreningar så mycket det bara går!  

Vad är psykisk hälsa för dig? 
 



 Recept på palsternacksmos med pannstekt kyckling och ostsås  

Häromdagen lagade jag och min syster ett nytt recept från 

hennes matkasse som hon hade beställt från företaget Hellofresh.  

Vi blev förvånade att det var så himla gott så jag tänkte dela det med er! 

Ingredienser för två personer: 

500g potatis  

1 st palsternacka 

2 st vitlöksklyftor 

2 st kycklingbröstfilé 

1 st rött äpple 

1,5 påse gräslök 

1 påse salladsmix 

200 ml matlagningsgrädde 

20 g riven hårdost  

4 g vitlöksörter 

40 g smör 

1 msk mjölk 

2 msk vatten 

 Steg 1 

Koka upp lättsaltat vatten i en medelstor  

kastrull. Skala potatis och palsternacka och skär de i 2 cm stora bitar. Koka potatis och 

palsternacka i 10-15 min, eller tills de är enkelt kan delas med kniv. Häll av vattnet och lägg 

tillbaka rotfrukterna i kastrullen. Mosa tillsammans med smör, mjölk och en nypa salt.  

Sätt på ett lock för att hålla det varmt.  

Steg 2 

Finhacka eller pressa vitlöken. Ta fram en separat skärbräda, lägg en hand ovanpå  

kycklingfilén och skär försiktigt rakt igenom horisontellt så du får två jämnstora  

filéer. Blanda kyckling med en skvätt olivolja, vitlöksörter, salt och peppar i en bunke. 

Steg 3 

Hätta upp en skvätt olivolja i en stekpanna på medelhög värme. Lägg i kycklingen när oljan 

är uppvärmd. Stek i 3-4 min eller tills genomstekt. Ställ åt sidan på en  

tallrik, täck med folie och låt vila ca 5 min. Viktigt: Kycklingen är färdiglagad när  

köttet är genomstekt och utan inslag av rosa. 



Steg 4 

Kärna ur och skär äpplet i  

tändstickstunna bitar. Finhacka gräslök  

(1/2 påse, 2 pers). Blanda salladsmix, äpple,  

en skvätt olivolja, en nypa salt  

och peppar i en salladsskål. Vänd  

salladen precis innan servering. 

 

Steg 5 

Smält en klick smör i stekpannan på medelhög värme. Fräs vitlök i 30 sek. Tillsätt matlag-

ningsgrädde (1/2 paket, 2 pers), vatten (se ingredienslistan), riven ost,  

hälften av gräslöken och eventuell köttsaft från kycklingen. Rör om väl.  

Sjud på låg värme till såsen tjocknat något, ca 1 min.  

Krydda med en nypa salt och peppar.  

Tips: Tillsätt 1 msk vatten om såsen blir för tjock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 6  

Fördela palsternacksmosen, pannstekta kycklingen och ostsåsen mellan era  

tallrikar. Garnera med återstående gräslök och servera med salladen vid sidan av.   

Bon appétit! 

 

 



 

Och så var det ju det här med vaccination 

Hur ska man egentligen tänka här!? Finns det några rätt och fel!?  

Vad är myt och vad är sanning!?   

       HJÄÄÄÄÄLP!!! 

Det är en enda stor soppa med väldigt många kockar inblandade när vi kommer till ämnet 

vaccin mot Covid-19 viruset….! 

Vi ska försöka att hjälpa er bena ut dem olika scenarierna kontra fakta och se vart vi  

landdar….I slutändan är det ju ändå som så att varje  

          individ äger sitt eget beslut i frågan:  

 - VACCINERAS ELLER EJ!? 

 Dem 4 olika vaccinen som är godkända i Sverige just nu är:  

 Pfizers vaccin vid namn: ’’Comirnaty’’ kommer från Tyskland och sägs ha ett  

ca: 95%igt skydd.  

Vaccinet ska ges i 2 doser med ca 3 veckors mellanrum för att uppnå full effekt. Vaccinet är ett så 

kallat mRNA-vaccin vilket innebär att man sprutar in en form av arbetsbeskrivning eller en ”budbärar 

mall” (budbärar RNA) som innehåller enbart en liten del av viruset och inte hela. Den är så liten att 

den inte kan inte göra oss sjuka av vaccinet. Arbetsbeskrivningen tar sig sedan till cellerna och visar 

dem med sitt ”facit” hur dem ska bygga upp kroppens immunförsvar, ”spikprotein som det heter”  

mot just det virus som är det samma som mallen just visat.  

Och så börjar cellerna arbeta med detta.  

När sedan kroppen drabbas av viruset vet immunförsvaret redan vad det ska göra och kan döda viru-

set redan innan du hinner börja känna dig sjuk….smart va!?  

Hur länge cellerna kan minnas denna mall är dock oklart vilket innebär att man  

i nuläget inte vet hur länge ett vaccin ger skydd mot Corona viruset.^ 

 

 Modernas vaccin vid namn: ’’Covid 19 vaccine’’ Moderna kommer från Spanien och beräknas 

ha ett ca: 94%igt skydd.  

Vaccinet ska ges i 2 doser med ca 28 dagars mellanrum för att uppnå full effekt.  

Även modernas vaccin är ett så kallat mRNA-vaccin och fungerar som ovan förklarat.  

Skillnaderna mellan dessa 2 ovannämnda vaccin är minimala bortsett från i vilka    
temperaturer dem skall förvaras.  
Pfizers vaccin ska förvaras i –70 grader och Modernas i –20 grader. 

Efter varje vaccinationstillfälle ska patienten stanna kvar för övervakning av  

vårdpersonal i minst 15 minuter för att utesluta att man drabbas av en allergisk re-

aktion. Detta gäller OAVSETT vilken av dem 4 olika vaccinsorterna man blir  

vaccinerad med. 

             

        

 



 

 AstraZenecas vaccin vid namn: ’’Vaxzevria’’ kommer från ett Svenskt/Brittiskt  

företag och förväntas ha ett ca: 70%igt skydd. Vaccinet skall ges i 2 doser med mellan 4-12 veckors 

mellanrum för maximal effekt. Detta vaccin är tillskillnad från dem  

2 tidigare nämnda ett  virusvektor vaccin vilket innebär att man sprutar in lite av ett vanligt ofarligt 

förkylningsvirus som dessutom innehåller en gen som i sin tur när den når cellerna i immunförsva-

ret visar cellerna hur dem ska skapa ”spikprotein” som är det försvar kroppen sen använder sig av 

för att ”döda” Covid viruset om dess kropp skulle utsätts för detta. Härefter fungerar alla vaccin i 

princip likadant.  

Det är alltså hur vaccinet informerar cellerna om hur dem ska skapa ”spikprotein”  

som är skillnaden mellan mRNA vaccin och vectorvaccin. När budskapet väl nått  

cellerna fungerar resten av processen på samma sätt oavsett vilket vaccin du tagit. 

 Janssens vaccin vid namn: ’’Covid 19 vaccine Janssen’’ kommer från ett  

Belgiskt företag och undersökningar visar på ett ca: 85%igt skydd.  

Det som sticker ut med Janssens vaccin är att det endast ska ges i 1 dos för full effekt.  

Janssen vaccinet är förövrigt ett virusvector-vaccin och fungerar likadant som  

AstraZenecas vaccin som är beskrivet ovan.  

Virusvecktor vaccin är inte riktigt lika effektivt som mRNA-vaccin MEN o andra sidan är dessa betyd-

ligt mycket lättare att förvara och transportera än mRNA vaccinen  

eftersom dem kan förvaras i mellan 2 och 8 plusgrader i upp till 6 månader. 

      Vilka är då biverkningarna som visat sig än så länge!? 

      Här under är dem 5 vanligaste biverkningarna som  

rapporterats in. Tyvärr finns där inte likvärdig data på Janssen vaccinet ännu.  

Siffrorna uppdaterades senast den: 29/4 2021 
 

 

Källorna till Informationen är hämtade på:  * Läkemedelsverket.se  * svt.se * illvet.se                                                   IF 

Totalt antal vaccinerade: 1555 000 st 

Antal inrapporterade  

biverkningar: 7932 st 

Totalt antal vaccinerade: 196 000 st 

Antal inrapporterade  

biverkningar: 1780 st 

Totalt antal vaccinerade: 652 000 st 

Antal inrapporterade  

biverkningar: 19089 st 

              Pfizer MODERNA ASTRA-ZENECA 

1,                    Feber: 2488 st 1,                 Feber: 664 st 1,               Feber: 19089 st 

2,                    Huvudvärk:  2310 st 2,                 Huvudvärk: 467 st 2,              Huvudvärk: 9641 st 

3,                    Trötthet: 486 st 3,                 Rodnad: 381 st 3,               Frossa: 7422 st 

4,                    Frossa: 1149 st 4,                 Frossa: 377 st 4,               Muskelvärk: 3485 st 

5,  Ont i armen där man stuckits: 800 st 5,                 Svullnad: 344 st 5,               Trötthet: 3276 st 



             På denna sida har jag lyckats ta några bilder 

          på hur våren ser ut i Helsingborg!   



Trolles smultronställe. 

Källbybadet 

Plats: Klostergården i Lund 

 
I bostadsområdet Klostergården i Lund så ligger ett bad som heter Källbybadet. 

När jag var liten så bodde mina äldre syskon i området och därför va vi ofta på Källbybadet.  

Jag har därför trevliga minnen därifrån och har besökt badet många gånger efter det, även fast jag 

bor i Helsingborg. Badet har 4 stycken bassänger, två barnbassänger. en lång swimmingpool för  

motionssimning samt en djup bassäng med 2 trampoliner och ett hopptorn på 5 meter.   

Badet ligger lite åtskilt från bostadsområdet och vätter ut mot en åker på ena sidan så det ligger i ett 

lugnt område. Brevid bassängerna så ligger en stor gräsmatta som man kan ha picknick på.  

Jag har inte varit på badet senaste 2 somrarna men hoppas kunna åka dit i sommar. 

 

Plus: Trevligt ställe med något för alla, lugnt område. Många bassänger. 

Minus: Ibland när jag varit där så har vattnet varit lite väl varmt för att vara svalkande, samt långt att 

ta sig om man inte bor i Lund. Kan va mycket folk vid soliga dagar. 

 

Idas smultronställe 

Lindebolet vid Västersjön 

Plats: Utanför Hjärnarp 
 

Hela Västersjön är full av små grill och badplatser och Vindebolet är en av dem. Placerat utanför 

Hjärnarp (Ängelholm). Stället är familjevänligt och långgrunt. Det finns sandstrand och grillplatser, 

och en större gräsplätt för aktiviteter t.ex Boule. Det går även bra att fiska om man köper fiskekort 

och kanske t.om grilla sin nyfångade abborre. Supermysigt! 

 

Plus: Supermysigt och trevligt 

 

Minus: Många mygg och småkryp. 

Bräckt vatten som gör ont i näsan när man dyker. 

Bilden till vänster: Källbybadet. Till höger: Västersjön 



Bakslag  

Något som är vanligt bland personer som är drabbade av psykisk ohälsa är att man 

har både bra och dåliga perioder i sitt mående, eller åtminstone bättre och sämre. 

Detta är något som jag tänkt mycket kring den senaste tiden. Mitt mående verkar gå upp 

och ner hela tiden och jag finner inte riktigt någon orsak till varför, 

jag har försökt finna mönster i det men utan resultat. På senaste tid så har mina bättre 

perioder blivit fler och mer frekventa än tidigare vilket jag är glad för. 

Jag vet inte riktigt varför det har varit så men vissa dagar har jag haft jättemycket energi 

och så mycket energi har jag inte har haft på flera år.  

 

Jag har tillexempel kunnat vara på min arbetsträning, för 

att sedan göra ärenden och efter 

det även träffat kompisar. Det hade varit totalt 

otänkbart för bara några månader sen.   

Så klart blir man glad och man tror att man blivit frisk 

från sina psykiska besvär.   

Sen kom bakslaget, en dag mådde jag lika dåligt som jag gjort tidigare. 

Jag hade inte energi till någonting så jag blev hemma från arbetsträningen 

och orkade knappt röra mig från sängen. Jag hade svårt att andas och hade yrsel och alla 

andra ångestsymtom som jag vanligtvis brukar ha. Jag blev jätte ledsen för att jag trodde 

att jag var på bättringsvägen och nu kändes det 

som att jag var  

tillbaka på ruta ett igen. Det kändes som att jag 

var fast i mitt gamla mående 

och att jag aldrig skulle känna mig bättre igen.  

Jag googlade på det för att läsa om det var någon 

annan som var i samma 

situation.   

Mitt i mitt googlande så stötte jag på en video som beskrev fenomenet.   

Jag tror videon hette något i stil med ’’Anxiety setback’’. I videon  var det en man som  

förklarade att vägen mot tillfrisknande från ångest inte alltid är linjär, man kan ha bättre 

och sämre perioder men det betyder inte att man inte är på  

bättringsvägen. Och att det betyder absolut inte att man är tillbaka på ruta ett.  

Nu när jag tänker tillbaka så har mina perioder där jag mått lite bättre blivit mer  

frekventa och längre än tidigare. Jag känner att det inte gör så jättemycket om jag har  

dåliga perioder då och då om jag i det stora hela är på rätt väg.  

 

 



Jag försöker att inte bli så låg när jag har mina bakslag för jag tänker att det  

kommer att vända igen, och med tiden så hoppas jag på att de bättre perioderna kommer 

att bli fler och fler att jag till slut kommer kunna leva ett vanligt liv.  

Jag tror att jag alltid kommer att ha någon form att psykiska besvär för det är något som 

följt med mig i nästan hela mitt liv. Men min förhoppning är att jag ändå ska kunna leva 

ett fungerade liv och har så lite besvär av min diagnos som möjligt.   

Jag har gjort väldigt stora framsteg jämfört mot hur det har varit tidigare.   

Det hela började faktiskt med att jag kom till Fontänhuset.   

Innan jag kom till huset så hade jag varit ganska isolerad 

och sysslolös under flera år.   

Jag gled längre och längre ifrån ett normalt liv.  

När jag blev av med min aktivitetsersättning från Försäkringskassan 

 så såg jag det först som en dålig sak, men det ledde till att jag kom till  

Fontänhuset, och nu är jag ute på arbetsträning 3 timmar om dagen.  

Jag ska kanske snart byta plats också och förhoppningsvis utöka mina  

arbetstimmar och kanske i förlängningen få en praktikplats på en riktig arbetsplats.   

Min dröm är att kunna sköta ett arbete och få en riktig lön, jag vill också gärna kunna ta 

körkort och skaffa mig en större lägenhet. Även om det går långsamt så känner jag att jag 

är närmre mina mål nu än någonsin tidigare. Jag känner att även om jag tar ett steg bakåt 

då och då så tar jag sen igen dem med två steg framåt istället.  

Jag vill säga till dem som just nu mår dåligt 

och känner att det aldrig kommer att bli bättre, kämpa!   

Bara för att du mår extra dåligt just nu så betyder det inte att det inte kommer att vända.   

Det betyder heller inte att du inte är på rätt väg, 

 så fortsätt på den väg som känns rätt för dig och gör ditt bästa 

och var inte för hård mot dig själv!  

Jag har haft många perioder då jag mått riktigt dåligt och mest velat ge upp, 

men det har alltid vänt för mig igen.  

Så nu när jag känner det försöker jag ha det i åtanke.  

Ge inte upp!!!  

Trolle 



SLADIJAN JANKOVIC 

Som ljusen sakta brinna, 

i sina stakar ned. 

Så slutar våra dagar, 

Vi har dem inte mer. 

Saknad men aldrig glömd. 

 

 

 

Glöm ej att leva min vän, dagen 

som gick  

kommer ej igen. 

Att göra fel är en av  

avgifterna som man får  

betala under  

ett helt liv. 

Ångra aldrig en dag i ditt liv.  

Goda dagar ger dig lycka 

och dåliga dagar ger dig  

erfarenhet. 

 



  



Nationella hjälplinjer 
112  

Akuta ärenden 

1177  

Sjukvårdsrådgivning  

Telefonnummer: 1177   

Öppet: dygnet runt   

Jourhavande medmänniska   

Telefon: 08-702 16 80  

Öppet: kl. 21:00-06:00  

BRIS, Barnens Rätt I Samhället    

Telefon: 116 111   

Öppet: kl. 09:00-12:00  

och kl. 14:00-21:00  

Ätstörningslinjen  

Telefon: 020 – 20 80 18  

Öppet: Mån-tis kl. 19:00-20:00  

Onsdag kl. 13:00-14:00  

Torsdag-fredag kl. 19:00-20:00  

Välj att förändra ett våldsamt beteende  

Telefon: 020-555666  

Öppet: Mån, tis, tors kl. 8:30-16:00  

Stödlinjen.se,  

för spelberoende  

Telefon: 020-819100  

Öppet: vardagar  

kl. 09:00-17:00  

Mån-tors kl. 09:00-21:00  

Mind föräldra linjen  

Föräldralinjen är till för  

den som är orolig för sitt barn  

eller ett barn i sin närhet.  

Telefon: 020-85 20 00  

Öppet: vardagar kl. 10:00-15:00   

Torsdagskvällar kl. 19:00-21:00  

Anonyma Narkomaner                                                 

Telefon: 0771-13 80 00  

Öppet: vardagar kl. 18:00-21:00  

Lör-sön kl. 17:00-21:00  

Sams.se  

Har olika föreningar i  

egenskap av sörjande.  

Hitta stöd på www.sams.se 

Unizonjour.se 

Jobbar för ett samhälle fritt från våld.  

Hitta stöd på www.unizonjourer.se  

 

Få hjälp via chatt  
www.shedo.se   

För ätstörningar  

samt självskadebeteende  

Öppet:  

Mån-sön kl. 20:00-22:00  

Samt måndagar  

kl. 16:00-18:00  

 www.mind.se   

För suicidprevention  

Öppet: dygnet runt  

Lokala nummer 
Vuxenpsykiatri öppenvården, 

Najaden Helsingborg                                          

Telefon: 042-406 26 10  

Öppet: Mån-ons kl. 08:15-15:30  

Torsdag kl. 09:30-15:30  

Fredag kl. 08:15-15:30  

Vuxenpsykiatri öppenvården, 

 Wemind Helsingborg  

Telefon: 042-36 40 50  

Öppet: Mån-fre kl. 09:00-15:00 

Psykiatriska Akutmottagningen 

Helsingborg  

Telefon: 042-406 27 30  

Öppet: dygnet runt  

Socialjouren Helsingborg  

Telefon:  042-10 68 69  

Öppet: Mån-fre kl. 17:00-08:00  

Dygnet runt lör-sön   

AA, Anonyma Alkolister-  

Helsingborg   

Telefon: 042-15 35 35  

Länkarna Helsingborg  

Skiljer inte på form av beroende  

Telefon: 042- 12 58 44  

Kvinnojouren Helsingborg  

Telefon: 042-181510  

Det finns 

hjälp att få! 



STÖDMEDLEMMAR 
Ett stort tack till er alla! 

 

Berit Lund-Andersen 

Marianne Borgman 

Eva Ingers 

Jonny Karlsson  

Mats Löf 

Cecilia Wache 

Margit Wittander 

Margareta Liljedahl 

Bengt Linderoth 

Maria Ward 

Kai Ausfelt  

Väsby Församling 

Pelle Åkesson 

Bo Lundmark 

 

 

 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Birgit Haynes 

Per Boije 

Elisabeth Bergqvist 

Ulf Bergqvist 

Barbara Komadina Tomicic 

Golnar Azimi 

Lisa Ekstam 

Höganäs församling 

Merete Persson Bokelund 

Helena Andersson 

Magnus Gustavi 

Mats Rosdahl 

 

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 

eller via 

Swish 123 409 07 75 



Vi vill även tacka våra bidragsgivare! 

Ett stort tack till våra sponsorer! 

Ert stöd & engagemang betyder mycket för oss 

Vill du också synas här? Varmt välkommen att bli vårt nya               

stödföretag! 

S:t Andreaslogen 
S:t Johanneslogen Kapitelbrödraföreningen 

Kjell Christopher Barnekow 
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