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Händer under 2019!
Hälsans dag
Den 17 maj kommer vi
medverka i Hälsans dag tillsammans med Socialförvaltningen och olika föreningar i Helsingborg.

Ullared
Vi kommer att åka till
Ullared den 19/8 till
den 22/8. Där kommer
vi att umgås och
shoppa i varuhuset.

Viktoria Wiklander
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Kickoffdagarna 12-13 februari

Kickoffdagarna innebär att vi i Fontänhuset utvärderar året som varit
och planerar inför 2019. Cirka 30
deltagare närvarade de två dagarna.
Det blev två spännande och beri-

kade dagar, då vi diskuterade saker
som vi upplever i vardagen.
Vi diskuterade bland annat om vikten av att prata med varandra – i
stället för om varandra. Våga fråga
och ta hjälp av varandra och även
ha

tydliga

arbetsuppgifter.

Att

komma i tid och att ha en mötesordning är också av vikt. Vi tydlig-

gjorde våra målsättningar för det
kommande året och pratade om den
gemensamma visionen och att vi
ska involvera styrelsen i större utsträckning än tidigare år.

Här ser vi medlemmar ,handledare samt klubbhuschefen som deltog i Fontänhusets ”Kickoffdagar” i Februari.

Vidare så tydliggjorde vi vikten av att delta i någon av våra team, såsom Sociala aktiviteter Teamet,
Marknadsföring Teamet och Ekonomi Teamet. Vi tillsammans tänk, och att följa den arbetsinriktade
dagen, allt enligt våra 37 riktlinjer. Vidare så är det också viktigt att bli sedd i huset såsom att säga ett
enkelt ”Hej” eller ”God morgon” till varandra som kan göra en stor skillnad, framförallt om man inte är
på topp just den dagen.
Mikael E & Togge
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Ljusterapi mot vinterdepressioner
Ljusterapi kan för en del människor 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. Melatoninhalten är låg under dagen men ökar när det
blir mörkt och blir som högst mitt i natten.

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

Man kan som privatperson köpa en dagsljuslampa. På nätet kostar det från 900 kronor och uppåt. Personligen 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
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www.1177.se

Mikael

Utrotningshotade djur
Asiatisk elefant
De senaste 40 åren har hälften av alla djur dött ut. Den asiatiska elefanten förekommer främst i Indien,
Burma, Sri Lanka och Indonesien. Den blir upp till 6,4 meter lång och 3 meter hög. Honan väger 3,5 ton
medan hannen kan väga ända upp till 5 ton. Födan består i huvudsak av gräs, bark, rötter och grenar.
Skillnaden mot den afrikanska elefanten är att den är mindre.
Det finns mellan 30 000 och 50 000 vilda
elefanter kvar. En tredjedel finns som tamdjur. De är utrotningshotade på grund av
skövlad regnskog. Elefanten är ett flockdjur
och består oftast av honor och deras ungar.
Hanarna lämnar flocken när de blir könsmogna vid 12 års ålder. Honan är gravid 22
månader och ungen väger cirka 100 kg. En
elefant äter omkring 100 kilo växtmaterial
och dricker ca 100-200 liter vatten per dag.

Elefanten använder snabeln till mycket, allt från att
gräva efter rötter och plocka upp föda till att suga
upp vatten och spruta in i munnen eller över sin
rygg. Den asiatiska elefantens snabel har ett
"finger" och den rullar sin snabel runt föremål för
att plocka upp dem, medan den afrikanska elefanten
har en snabel med två "fingrar" som den kan gripa
runt saker med. Elefanter är växtätare och födan
består av kvistar, gräs, löv, och små frukter.

I skogarna lever elefanterna i grupper om 3–
40 individer bestående av honor och deras
ungar. Flera grupper bildar större klaner, där
individerna är besläktade med varandra.
Den asiatiska elefanten är lätt att tämja, och
används i sydöstra Asien som arbetsdjur.
Det finns idag uppskattningsvis bara 26 000–
33 000 viltlevande asiatiska elefanter kvar.

Källor: www.bilderochfakta.se
www.wwf.se
www. sv.wikipedia.org/wik
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Mikael

Att adoptera en hund från Spanien
I Spanien finns det många hemlösa hundar, som ofta håller till utanför barer och restauranger för att
överhuvudtaget kunna överleva. Det finns organisationer som plockar upp dessa hundar i hundhägn och
ger dem chansen att få ett nytt hem i Spanien eller utomlands.
Jag hittade min lilla tjej på en svensk organisation som samarbetar med ett hundhägn i som heter
”Amigos Mios” som betyder
”Mina vänner” på svenska.
När man går in på deras hemsida och tittar på hundar som
behöver ett nytt hem, så hittar
man olika storlekar, raser och
åldrar. Sedan skickar man en
intresseanmälan samt att man
betalar en s.k. ”bokningsavgift
för hunden man vill ha.
Då börjar processen med att ta
blodprover, vaccinera mot Rabies och andra sjukdomar inför
resan till Sverige.
När hunden fått grönt ljus planeras det ett ankomstdatum.
När jag väl hade fått det, var
det så dags att hämta hem min
” Siri ” på Kastrup i Köpenhamn. Väl där får man sedan betala en resterande avgift för att kunna hämta sin hund. Det brukar vara
rena rama julafton när man fått träffa och krama sin hund för första gången som man längtat så mycket
efter.
Siri ca 6 år, 29 cm hög och väger ca 5 kg.
upphittad vid en bar i Spanien. Hon var
svag, väldigt mager, och hade dessutom ett
kycklingben i halsen. Hon togs genast till
veterinären där dom till slut fick ut benet.
Nu mår hon dock väldigt bra igen
och är på väg hem till mig i Helsingborg.
Carina Vesterberg
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Två recensioner
Gud i London
Jag vill tipsa om en bra bok. Den heter ”Gud i London”
och är skriven av Helena Josephson. Det är en självbiografisk bok som väl fångar hur man är när man försvinner i en bubbla och tror att man kan styra världen! Det
handlar om en ung tjej som får en psykos och den skildrar svensk ungdomspsykiatrin, institutionsvård och psykoterapi Hon har ett livslångt andligt sökande. Det är
även en bok om missförhållande och övergrepp i samhällsvården men också när vård och terapi är som allra
bäst! Var går gränsen mellan psykisk sjukdom och sann
gudsupplevelse.
Fotot är från maxpixel.net

Läs den!
Karin

Helsingborgsrevyn
Vi var på Helsingborgs revy genom Fontänhuset och vi fick skratta och det var
härligt. Jag tycker dom är proffsiga Mycket är likt från de åtta tidigare revyerna tydligen, enkel förväxlings humor. Ensemblen är rörligare, vågar mer. Det är härligt
och medryckande sång, musik och dans!
Orkestern är väldigt med på noterna. Teatersalongen utnyttjades med kontakt upp i
bänkraderna.
/Karin
Källa HD 16/3 2019 skribent Göran Holmqvist.
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Fotot hämtad från Helsinborgsrevyn .se

Gibraltar.

Gibraltar är en brittisk kronkoloni som ligger vid medelhavssidan av Gibraltar sund. På Gibraltarklippan
finns Europas enda vilda apor (makaker). Traditionen säger att så länge de finns kvar förblir Gibraltar under brittisk kontroll.
År 1704 intog britterna Gibraltar och genom fördraget i Utrecht blev det en brittisk koloni för all framtid.
Gibraltarklippan är en 426 meter hög kalkstensklippa vid sundet där Atlanten och Medelhavet möts. Genom det 23 kilometer långa sundet passerar flera tusen fartyg varje månad. Gibraltar har varit en viktig bas
för den brittiska krigsmakten.
På Gibraltar bor det cirka 28 000 invånare på en vattenlös, ogästvänlig halvö som är mindre än fem kilo-

meter lång. De flesta invånarna är ättlingar till forna tiders brittiska, italienska, maltesiska och judiska nybyggare och deras gemensamma språk är en blandning av engelska och spanska.
Gibraltars invånare vill dock tillhöra Storbritannien. I en folkomröstning 1967 röstade hela 97 procent. för
att det skulle förbli en brittisk koloni. Men spanjorerna gav inte efter. 1969 införde man en blockad. Gränsen stängdes, exporten stoppades, telekommunikationerna bröts och färjeförbindelserna upphörde. Ekonomin i Gibraltar rasade men invånarna höll ut.
Den 5 februari 1985 öppnades åter gränsen mot Spanien. Problemet för Spanien är dock att man har en
spansk stad Ceuta, i Nordafrika, en stad som Marocko gör anspråk på.
Ungefär 800 meter upp efter klippan finns Gibraltars vattensamlare. Det är ett 14 hektar stort område som
sträcker sig längs klippan. Härifrån leds regnvatten till reservoarer som rymmer ca 60 miljoner liter. Tack
vare denna reservoar och två avsaltningsanläggningar har man sällan behövt känna törst på Gibraltar.
Tidigare baserades Gibraltars ekonomi framför allt på försvaret. Numera är det turism och sjöfart som är
de viktigaste näringsgrenarna. För att komma in i Gibraltar måste man korsa en flygplats med buss
(Engelsk Dubbeldäckare) eller med bil.
Källa: www.so-rummet.se www.wikipedia.se Foto: Mike Bey / CC BY 4.0
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Tony.

Att tiden går fort nuförtiden, det säger alla!
Sommarlovet och vinteraktiviteterna man hade

Liten betraktelse om tiden

som barn, det kändes som evigheterer då. Tidsbetraktelsen var man nog rättså obekymrad över
på den tiden. Det har liksom ändrats på något
vis. Men visst, man hörde nog en och annan
äldre person som sa att ”ju äldre man blir, desto
fortare går tiden!” Man tog det nog inte på allvar
då, det var svårt att ta in. Tankarna omformas
under ”resans gång”, och nu förtiden stämmer
man in i, och delar gärna ”fenomenet”, nu! Det
känns att tiden är ”något annat” nu än förr! Tid,
vad nu det är för något?
Tiden går fort! Alla håller med, men ingen vet
varför? Det brukar jag själv säga, för så är det,
nuförtiden!

Per L

Psykisk hälsa och ohälsa – statistik för 2018
Allmän uppskattad psykisk hälsa och ohälsa omfattar både den psykiska, somatiska och sociala hälsan.
Olika typer av besvär såsom ängslan, oro, ångest och stress är viktiga för att förstå den psykiska hälsan.
Psykisk hälsa
73 % av befolkningen upplever ett gott eller mycket gott välbefinnande, varav 36 % uppger det som mycket gott. Lägst andel finns bland kvinnor mellan 16 – 29 år med 67 %, medan motsvarande för män i samma
ålder är 80 %.
Den psykiska ohälsan ökar
17 % av befolkningen uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor var andelen 20 %
och män 16 %. I åldersgruppen 16 – 29 år uppgav 33 % av kvinnorna och 19 % av männen psykisk ohälsa.
I Helsingborg uppgav 14 % av männen
och 20 % av kvinnorna att de lider av
psykisk ohälsa. Resultaten bygger på
frågor i Nationella folkhälsoenkäten
och då frågorna bygger på självrapportering, så missar man kanske de som
mår för dåligt för att vilja svara. Statistiskt sett är det dock säkerställt när det
gäller ökningen av unga kvinnor med
nedsatt psykiskt välbefinnande. Ökad
stress i skolan och på arbetsmarknaden
kan vara bidragande orsaker.
www.folkhalsomyndigheten.se
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Mindfulness – Medveten närvaro
Begreppen ”kropp” och ”själ” omnämns ofta tillsammans, vilket inte är så konstigt eftersom det
ena ofta påverkar det andra. Vi här på fontänhuset tror på detta och har sedan en längre tid tillbaka satsat mycket på friskvårdsaktiviteter i huset som ska stimulera både kroppen och sinnet.
En av de aktiviteter vi nu erbjuder våra medlemmar är mindfulness. Både behagligt och nyttigt
för sinnet!
Vad är mindfulness?
Mindfulness – medveten närvaro,
är en västerländsk meditationsoch terapimetod som ursprungligen har sina rötter i buddism. Metoden bygger på att bli medveten
om sin kropp och slappna av från
negativa tankar och känslor.
Mindfulness minskar stress och
oro, och höjer medvetenheten i
vardagen genom att skapa större
balans och förståelse i livet. Man
lär sig att vara här och nu utan att
förvränga verkligheten, att bara
vara, utan att hela tiden vara i dåtiden eller i framtiden. Med andra
ord observerar man sina tankar
och sinnesuttryck.
Nyckeln till framgång med mindfulness är att acceptera allt som
det är, utan att vara dömande och
ta kontroll över automatiserade
tanke- och känslomönster. Man
övar upp sin egen sinnesnärvaro
och målet är att bli medveten om
sitt eget medvetande. Genom att
släppa taget så får man energi
över till att skapa en bättre vardag.
Mindfulness på fontänhuset varje tisdag klockan 14.00.

Mindfulness används ofta tillsammans med KBT
– Kognitiv beteendeterapi som psykologisk terapiform. Effekterna kan ses på magnetröntgen av
ens hjärna. Det visar vilka delar av hjärnbarken
som är mest aktiva. Den främre vänstra hjärnhalvan ökar sin aktivitet vid meditation. Hjärnforskningen har visat att personer som har mer aktivitet
i denna del av hjärnan känner sig mer positiva och
mindre oroade än andra.
Källa: www.halsosidorna.se
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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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Sömn
Vad händer när du sover?
Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen varvar
kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, samt blir andningen lugnare och
musklerna avslappnade. Minnen lagras och nya intryck bearbetas.
Vid sömnen aktiveras kroppens immunsystem, samtidigt som viktiga hormoner bildas.

Sömnbehovet är olika hos olika individer
Sömnbehovet varierar från person till person. Vuxna sover i genomsnitt 7 timmar/dygn. Barn behöver oftast mer sömn.
Sömnen uppdelas i olika faser
De olika sömnfaserna är följande:


Insomningsfasen. I detta stadium är sömnen ytlig/lättväckt.



Bassömnen, s.k. normalsömn.



Djupsömnen. I detta stadium sker kroppens återhämtning/uppbyggnad. Hjärnans verksamhet blir
långsammare och produktionen av stresshormon minskar. Musklerna slappnar av under djupsömnen
och du blir svårväckt.



Drömsömnen som även kallas REM-sömn, vilket står för rapid eye movement, och betyder snabba
ögonrörelser.

När du lagt dig börjar insomningsfasen och vaksamhetsgraden sjunker. Därefter kommer bassömnen in och
efterhand djupsömnen.
Bassömnen och djupsömnen återkommer regelbundet tillsammans med drömsömnen, under natten. Början

av natten domineras av den djupa sömnen. Efter det blir djupsömnen kortare och drömsömnen längre.
Drömmar är vanligast under REM-sömnen, men förekommer även under bassömnen och djupsömnen.
Djupsömnen är viktig för kroppens återhämtning
För att återhämtningen ska bli tillräcklig, behöver hjärnan tillräckligt med djupsömn. När kroppens inre
klocka är inställd på natt och dag är det lättare att få en bra djupsömn. De allra flesta har någon gång haft
problem med att sova, men oftast brukar kroppen återhämta sömnbristen kommande natt. Att undvika kaffe
och socker timmarna före läggdags kan också underlätta.
Källor: Wikipedia och www.1177.se
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Tony.

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 kommer
verkligen läsa vidare de resterande böckerna 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 tän-

ker 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
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STÖDMEDLEMMAR
Ett stort tack till er alla!

Kai Ausfelt

Berit Lund-Andersen

Barbro Abrahamsson

Bo Lundmark

Elisabeth Bergqvist Högström

Eva Magnusson

Ulf Bergqvist

Thomas Nordström

Lennart Hansson

Birgit Haynes Andersen

Eva Ingers

Marika Tikka-Paulsson

Anders Kristiansson

Björn Tufvesson Alm

Gunilla & Wåge-Lennemark

Maria Ward

Gert Leonardsson

Eva Magnusson

Lisbeth Lindell

Per Boije
Monika Jacobsson

Mats Löf
Margit Wittander

Johnny Karlsson

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!

Helsingborg
S:t Andreaslogen

S:t Johanneslogen

Ett stort tack till våra bidragsgivare!
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