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Världsdagen för psykisk ohälsa 2018
Varje år den 10 oktober uppmärksammas psykisk ohälsa runt om i världen på olika sätt. Skåneveckan för
psykisk ohälsa arrangeras i samband med detta för att ge ökad kunskap kring psykisk ohälsa, med bl a
föreläsningar runt om i Skåne. I Helsingborg ägde det rum på Dunkers kulturhus med temat Återhämtning från psykisk ohälsa. Här samlades besökare samt representanter från Region Skåne, föreläsare och
olika verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa på olika sätt.
Flera av dagens föreläsare hade själv erfarenhet av psykisk ohälsa. En av dem var Jessica Andersson som
föreläste om självskadebeteende. Niklas Ekdal, en annan föreläsare, berättade om när han själv insjuknade i psykisk ohälsa och hur han återhämtade sig. Han har även skrivit boken Hur jag dog.
Sist ut för dagen var Marcus Persson som är överläkare inom vuxenpsykiatrin i Helsingborg, utöver detta
driver han även forskning inom området och han föreläste med temat Återhämtning från psykisk ohälsa,
väldigt bra och lärorikt.
Vi från fontänhuset här i Helsingborg hade ett informationsbord där vi stod och berättade om vår verksamhet. Vi var väl besökta och det är vi glada för, det gör att vi får möjlighet att nå ut till de som behöver
oss för att må bättre.

/ Lotta & Jonna

Från vänster Marianne, Kenneth, Ida, Jonna, Lotta, Alice, Sladjan, Micke
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Psykisk ohälsa – Hur kan det se ut?
Jag tillhör en av de grupper i samhället som lever i utanförskap på grund av min psykiska
ohälsa. När jag var 15 år blev jag diagnostiserad med depression. Då var det plötsligt dags
att äta medicin varje morgon. I oktober 2010, när jag var 17 år gammal, fick jag min andra
diagnos, nämligen atypisk autism. I samma stund jag fick besked om detta kände jag att
det gjordes ett byte. Jag blev stämplad i pannan som autistisk idiot och psykologerna på
BUP som utrett mig fick den person jag alltid kämpat för att vara. Jag har levt med överkrav hela min skolgång och det har i sin tur lett till att jag ställer samma höga krav på mig
själv än i dag, både gällande mina studier och socialt. Det dröjer dock inte lång tid innan
hela fasaden rämnar och jag blir sjuk. Under året 2013 inleddes en ny utredning med tanke
på att jag hade ytterligare svårigheter i min vardag. Utredningen blev klar på våren 2014.
Då fick jag svart på vitt att jag utöver min autism och depression även har schizoaffektivt

syndrom.

Alice
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Presentation av styrelsen

Mats Löf

Eva Ingers

Yrke?
Pensionär
Intressen?
Böcker, film, golf, natur och träning
Hur fick du kontakt med Fontänhuset?
Via tidigare styrelsemedlemmen AnnaKarin Rundqvist som frågade om jag var
intresserad av att komma med i styrelsen.
Vad inspirerade dig till att gå med i styrelsen?
Tyckte att Fontänhusets mål och värderingar var intressanta och bra på alla sätt.
Förväntningar?
Att det efter omstarten kan bli en riktigt
trevlig och kreativ arbetsmiljö i huset som
gör att huset kan fortsätta att utvecklas i en
positiv riktning.
Visioner?
Att Fontänhuset Helsingborg kan utvecklas till Sveriges bästa Fontänhus och det
har det alla förutsättningarna att bli med så
många engagerade medlemmar och handledare.

Yrke?
Jag är pensionerad sedan 2 år tillbaka. Jag fylller mina dagar med ett stort engagemang inom
föreningslivet. Bland annat är jag ordförande i
bostadsrättsföreningen Sachsen i Helsingborg
med sina 215 lägenheter. Jag är också politiskt
vald till NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
Intressen?
Jag har i hela mitt vuxna liv kämpat för alla
människors lika värde, det gör att mina intressen ligger i mänskliga rättighetsfrågor. Detta
gör att jag engagerat mig i bland annat Antidiskrimineringsbyrån i Norra Skåne. Jag älskar att laga mat och tycker om att bjuda till
bords.
Hur fick du kontakt med fontänhuset?
Det var Tomas Nordström som väckte mitt
intresse, jag besökte sedan Fontänhuset, pratade med några medlemmar och Herbert. Efter
det bestämde jag mig för att engagera mig i
styrelsen.
Vad inspirerade dig till att gå med i styrelsen?
Medlemmarna, Tomas Nordström och Herbert
Tinz.
Förväntningar?
Jag vet att Fontänhuset kommer att utvecklas
tillsammans med medlemmarna och styrelsen
till ett väl fungerande hus med sin grund i de
37 riktlinjerna.
Visioner?
Skapa en hållbar grund inför framtiden och en
långsiktig varaktighet för vårt Fontänhus.

Ordförande

Vice Ordförande

/ Alice
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Om självmord
Jag var på suiciddagen på Dunkerska. Jag är själv en överlevare och känner till många som har valt den
vägen. Det var berörande. Det var synd för det var inte så många där! Det är allt för vanligt att man
väljer att ta sitt liv. Vi måste prata om det för att få förståelse och förebygga, det är så skamligt. Varför
blir man så desperat så man tar sitt liv? Det finns alltid en lösning och det är ofta ett rop på hjälp.
SPES från Helsingborg var där. Det är en stödgrupp för drabbade och överlevare. De gör ett bra jobb.
Helsingborgs pop-kör underhöll med härlig musik, bland annat ”tusen röster” skriven av Mauro
Scocco. Susanne Nilsson från Spirio sorgcenter höll en föreläsning om sorg och sorgebearbetning. Det
var väldigt intressant. Som avslutning tände vi ljus till minne av våra kära. Det var väldigt stämningsfullt. Under stunden lyssnade vi på ”utan dina andetag” av Kent.
Det är vanligt med självmordstankar, det är beräknat att en halv miljon har tankar på det varje år. Det
långt fler än som dör i trafikolyckor. Det handlar om ca 1500 människor per år. Fyra personer tar sitt
liv varje dag. Så vi måste prata om det. Det finns hjälp att få.
Det finns en självmordslinje där du kan prata om du går med tankar på att avsluta ditt liv. Den heter
Mind och har nummer 90101. SPES som jag har nämnde ovan når du på 08-345873.
Källa: Metrotidningen på internationella Suicidpreventiva dagen 10/9.

/ Karin
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Gå ut i skogen
Grön, mild, fräsch och fri. Skogen har haft en varm,
varm sommar. Långa heta dagar, har gjort att många
träd tappat några löv tidigare. Gräset är vått och den
fortfarande låga solen, påminner mig om att det inte
bara är jag som är uppe tidigt. Fåglarna, solen,
gårdskatten har också just vaknat. Kullarna går upp
och ner under mina fötter, som snappt sliter sig genom gräset.

Om det lyckats flera dagar i rad, kan det innebära att
man håller på att bryta ett mönster. Och det känns
bra.

Mina fötter rusar fortfarande bort, nu känns de lättare än då jag började. Mitt sinne har samlat sig
mjukt som löv, grenar, fåglar, kvistar och alla de
många svamparna som dyker upp överallt. Jag har
lust att steka svamparna på stekpannan när jag komNaturen finns någonstans i närheten för de flesta.
mer hem.
Det är en plats, där vi alla har möjlighet att njuta av Vilken upplevelse, vilken glädje—jag närmar mig
luften, den gröna färgen och doften av träden. En bit min dörr igen, och längtar redan tillbaks– ut i skoav naturen kan vara en fin strand, park, skog eller
gen.
äng.
Skogen har återigen tagit mig i min hand och värmt
mitt hjärta, och visat mig vägen till en bra dag.
Naturen stimulerar våra sinnen och ger oss kontakt
med oss själva. Det har även visats i forskningen, att Eva
den gröna färgen verkar lugnande och trygghetsgivande på de flesta människor.
Om man väljer att träna i naturen finns där möjlighet
till en win-win-situation. Både träning och natur
ökar mängden av de neurotransmittorer i hjärnan,
som gör oss glada och gör att vi mår väl. Den bästa
energigivande medicinen helt enkelt.
Det finns många anledningar till varför, det kan vara
svårt att komma ur soffan. Soffan är en trogen vän,
som man alltid kan räkna med, och vi har tillbringat
många bra timmar där. Men faktisk exakt detsamma
kan man säga om naturen. Naturen finns alltid där i
regn och sol. Den goda vanan och rutinen att komma
ut och gå är definitivt något du också kan njuta av.
Kanske tillsammans med en vän. Men det kan vara
svårt att vända en dålig vana till en bra.
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Vår resa till Stockholm, 13-15 augusti
I samarbete med Projekt Fler Fontänhus

Måndagen den 13 augusti startade vi vår resa upp mot vår vackra huvudstad för en två dagarsutbildning på Stockholm Fountainhouse, tillsammans med vår fantastiska projektledare Sara
och ett helt gäng otroligt duktiga medlemmar och handledare från övriga svenska Fontänhus.
Första dagen startade 10.30 med en presentationsrunda av deltagarna, vilket hus de kom från,
deras roll, om han eller hon var klubbhuschef, medlem eller handledare, samt hur länge han
eller hon varit en del av fontänhusvärlden.
Efter presentationsrundan började vi spåna på olika taglines, alltså citat från medlemmar, deras erfarenhet innan de kom till fontänhuset och saker som medlemmar sagt i olika fontän-

hussammanhang.
Klockan 12 var det en timmes lunchpaus och sedan fortsatte dagen med att gå igenom utseendet på olika varianter av infomaterial som ska användas i projektet och även skickas ut till
bland annat lokala och regionala politiker.

Av: Alice & Johnny
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Stockholm 13-15 augusti

Här är vi med på ett enhetsmöte på
Stockholm Fountainhouse.

TV:n i matsalen med bilder om
verksamheten.

Här sitter vi och brainstormar idéer till infomaterial och ”goodiebags” som sedan ska användas till Projektet
Fler Fontänhus.

Alice & Johnny
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Semestern i Ullared 20-22 augusti
Vi var ett gäng från fontänhuset Helsingborg som skulle åka till Ullared. Vi åkte från Helsingborg, vid
10 checkade vi in och fick våra stugor, alla lämnade sitt bagage och sen var det full rusch till själva köpcentret där alla sprang på varsitt hål och roade sig i några timmar. På kvällen hade vi bestämt att vi
skulle grilla korv och sidfläsk, samt vegankorvar. Vi hade en trevlig kväll tillsammans som avslutades
med ett sällskapsspel som heter mölkky. Togge kom 1:a och Henrik 2:a. Dagen därpå hade vi frukost i
Mariannes, Alice och Lindas stuga, sen var det dags att åter springa i Ullareds köpcenter och göra av
med lite pengar igen. På kvällen gick vi ut och åt tillsammans på Harrys restaurang och sportbar, vi fick
verkligen motion de här dagarna, för det var 1 km till Gekås från stugbyn. En del hann med att bada i
sjön och även ta kvällspromenader i den vackra miljön. Vädret var skönt och underbart. /Vickis








Tankar från semestern

”Jättekul att göra något gemensamt” /Linda
”Hört efter alla tv-program och alla berättelser om detta köpmecka, känns inte mer än rätt att få
uppleva detta med vårt fanatiska fontänhus.”/ Togge
”Jag tror att jag handlade minst utav alla till mig själv. Jag handlade en tröja för 149 kr, dessutom
stod de Atletic på den, får tolkas efter eget huvud. Var jättekul att ha frukost i stugan, mysigt när
alla knackade på och drack morgonkaffe, och kröp upp i min säng.” /Mallan
”Resan innehöll mer än förväntat. God mat, gemenskap, glädje och inte minst shopping. Det enda
som fattades som i mitt tycke var solen o värmen, då hade jag vågat badat.” /Ida
”Jag tyckte det var jättetrevligt att åka på tre-dagars semester med fontänhuset, och pricken över iet att göra det roligaste jag vet, att shoppa på Gekås . Jag tror jag gjorde lite fynd, köpte vinterjacka för 300 kr och annat man måste ha, som smink o smycken. Gör gärna om detta. Kvällen med
mölkky var jättekul, godis mys alltså var det toppen.” / Birgitta
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Semestern i Ullared 20-22 augusti
Här grillas det både kött och korv. Och haloumi för de som inte äter kött.
Även vår maskot Bob får synas på bild och självklart får han också smaka.

Grillmästarna i full gång. Och gott blev det.
Gänget samlas för ännu en trevlig måltid med mycket snack och goa skratt.
Efter maten blev det lite kyligt och ett par medlemmar gick tillbaka mot stugorna.

Alice
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Utbildning inger hopp
Jag heter Moa Nord, och har varit medlem i fontänhuset
i drygt två år. För att testa hur mycket jag klarade av var
jag på praktikplatser, folkrörelsearkivet och DSV. På
dessa praktikplatser gjorde jag diverse pappersarbete
samt scanning osv.
Efter dessa praktikplatser har jag börjat plugga till ekonomiassistent på Medborgarskolan. Jag hoppas att därefter kunna få ytterligare arbetslivserfarenhet, i form av
praktikplatser inom området.

Presentation med rockigt tema
Jag heter Carina och har gått en 2 årig gymnasieskola inom vård och psykologi i Falkenberg. När
jag var klar med min utbildning arbetade jag på ett äldreboende i 12 år, restaurang 8 år, städ och
reklambyrå i ett par år. 1984 flyttade jag tillbaka till Helsingborg igen där jag är född.
Jag har alltid varit intresserad av sång och musik och fick möjlighet att vara med och spela och
sjunga i band, det blev några stycken The Creakers,The Slydogs, Uncle Creep m.fl. Vi var inspirerade av 60- tals rock bla Rolling Stones och Pretenders. En del spelningar vi hade var bland annat på Rockpiren, pubar i Ängelholm, Åstorp, Bjuv och Röda Kvarn. Vi var amatörer och spelade
mest för det var roligt. När vi spelade på Rockpiren var vi förband till Wilmer X. Då var där 800
stycken i publiken det var stort för oss. Vi spelade bla covers och det var en spännande upplevelse
och folk jublade och såg glada ut.
Är på fontänhuset idag och trivs bra, här får alla vara delaktiga.
Ja tack för ordet.
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Sommarläger i Gullbrannagården

En sammanfattning av LP-Lägret den 1/8—5/8
LP-stiftelsen bildades av Lewi Pethrus 1959 och vände sig till personer med beroende, stiftelsen gick
i konkurs 1997. Den bytte då namn till LP-verksamheten och bedrivs numera av Pingströrelsen i
Sverige. Idag finns det 68 lokalavdelningar runt om i landet under namnet LP kontakten, som hjälper människor att komma till behandling, samt ger stöd när man kommer från behandling. LPverksamheten har också två behandlingshem. ( K älla W ikipedia)

V

i skulle träffas utanför vår LP-lokal kl.12:30, även om de flesta kom redan vid tolvtiden och då
tog vi en kopp kaffe så länge. När alla hade kommit som skulle med till LP-konferensen i Gullbranna hjälptes vi åt att lasta in bagaget Vi var elva personer från Helsingborg, och vid ett-tiden började vi
köra mot Gullbrannagården som ligger en liten bit norr om Halmstad. Det tog oss nästan en hel timme att
köra. Väl framme tog det ytterligare en och en halvtimme i gassande värme för att få nycklarna till stugorna
och ett rött band om handleden som man skulle visa fram när man skulle äta. Vi från Helsingborg satt ofta
ute och åt tillsammans. Vi bodde i en röd liten stuga med vita knutar, uterum med en tillhörande liten
trädgård. Det fanns två sovrum, ett stort vardagsrum, och ett litet kök.
Det första seminariet började klockan två.Vi hade fria aktiviteter där det fanns tid för bad och annat. För att
komma till havet fick vi gå över en hemsk bro, en s.k." hängbro”. Jag hade världens ångest att gå över den
för det svajade och gungade. Eftersom det var väldigt långgrunt fick man gå långt för att kunna doppa sig.
Det fanns också tid för själavård efter maten, ända fram till kvällsmötet kl.19:00. Jag blev tillfrågad om jag
ville vara med i LP-kören som frontsångare vilket jag gjorde med glädje. Det blev att vi sjöng varje kväll
inför ca. 900 personer.
På onsdagen var det ett kvinnomöte. Det var Nina Eriksson som hade detta seminarium, hon berättade om
sin resa till Amerika (Nashville), där det fanns ett behandlingshem för kvinnor som varit utsatta för våldtäkt och övergrepp. Där fick de vara till de fick självkänslan tillbaka. Sista dagen fick vi från Helsingborg
ta hand om disken efter lunch, då det också skulle vara färdigstädat i vår stuga. Vi var med om att 11 personer skulle vuxendöpas i havet, det blåste jättemycket och de blev nästan döpta innan de kom ut (det syns
nästan här på bilden nedan).

Många Hjärtliga Hälsningar Birgitta
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Vårt liv på kolonin
Vår koloni ligger på Lundsbäck. Området har över två hundra stugor. Den ligger nära
Barnens skog och Filbornaparken där vi går våra morgonpromenader. Vi träffar på
våra hägrar som heter Hubert och Hübinette. Det är en underbar blomsterprakt i olika
perioder av årstiderna. Från tulpaner, Akvileja, lavendel, flox, iris, höstanemon, sol-

rosor bland annat. Vi sår och har olika projekt. Allt lyckas man inte med men man får
prova sig fram. I år sådde vi rödbetor, squash, sockerärtor, rädisor. Vi misslyckades
med majsen, synd! Vi har även marodörer som mördarsniglar. Vi har en pallkrage
med basilika, timjan, rosmarin citronmeliss som vi gör te av. Jag är särskilt förtjust i
mynta som är en underbar krydda! På våren brukar vi göra nässelsoppa, det är så det
sprätter av vitaminer. Dans maskrosvin är vida berömt, den har olika arom för varje
år. Dess bouquet är storslagen. Vi har mycket äpplen som vi gör äppelmos, äppelmust
och äppelcider och goa äppelkakor av.

Karin

14

STÖDMEDLEMMAR
Ett stort tack till er alla!

Kai Ausfelt

Berit Lund-Andersen

Barbro Abrahamsson

Bo Lundmark

Lennart Hansson

Eva Magnusson

Eva Ingers

Thomas Nordström

Anders Kristiansson

Birgit Haynes Andersen

Gunilla & Wåge-Lennemark

Marika Tikka-Paulsson

Gert Leonardsson

Björn Tufvesson Alm

Lisbeth Lindell

Maria Ward

Mats Löf

Eva Magnusson

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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