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Vi från Fontänhuset besöker inlagda patienter på     
avdelning 53 och 56. 

Skrivet av Ida Forteza 
 

 
En gång i veckan, varannan vecka på tisdagar och varannan vecka på torsdagar klockan 14,00 går vi iväg 
två stycken, en handledare och en medlem. Detta gör vi för att berätta för patienterna som ligger inlagda 

på dem två allmän psykiatriska avdelningarna som Helsingborgs sjukhus erbjuder.  
Nämligen avdelning 53 samt avdelning 56. 

Initiativet bakom detta står marknadsförings teamet på Fontänhuset för. Det är dem som tagit fram  
material för ändamålet och kontaktat enhetscheferna för att göra det hela möjligt. 

Syftet är ju så klart att berätta för dem inneliggande om vår gemenskap och vad Fontänhuset skulle kunna 
erbjuda just dem. 

Dem erbjuds en möjlighet att vid utskrivning kontakta oss för att boka en individuell                           
medlemsintroduktion, där vi visar upp huset och våra olika enheter.  

Vi sätter oss sedan ner tillsammans och pratar om vad vederbörande skulle kunna tänka sig. 
Besöken på femte våningen har pågått sedan början av sommaren, det är en populär arbetsuppgift och    

responsen har bara varit positiv. Marknadsföringsteamet har för avsikt att utvärdera  
informationsbesökens meningsfullhet och betydelse kring årsskiftet 2019/2020. 

 
 

 
Låt oss presentera vår nya styrelsemedlem                

Per ”Pelle” Åkesson 
Skrivet av Ida Forteza 

 
Det här är vår nya styrelsemedlem ”Pelle” som valdes in i 
vår styrelse när Björn Tufvesson Alm avgick tidigare i år.  
Pelle arbetar till vardags med marknadsföring av Zoegas och 
Nescafè till arbetsplatser runt om i hela Norden.  
På fritiden gillar Pelle enligt egen utsago att åka slalom och  
att spela innebandy.  
Att hänga med och kolla på när hans barn sportar 
tillhör också en av favoritsysselsättningarna.  
Pelle kom i kontakt med Fontänhuset och vår verksamhet  
genom styrelsens ordförande Mats Löf.  
Pelle anser att Fontänhusverksamheten gör gott både för  
individen och för samhället i stort.  
Hans ambitioner med att gå med i vår styrelse är att                
förhoppningsvis kunna bidra till att göra verksamheten  
ytterligare ännu lite bättre. 
 
Varmt välkommen till oss Pelle!!!  
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Region Skåne arrangerade Skåneveckan för psykisk 
hälsa   7-13 Oktober 

 
 

För tionde året i rad arrangerade Region Skåne sin sk ”Skånevecka” där all focus ligger på psykisk hälsa 
och ohälsa. Tanken är att man genom medvetenhet och  kunskap ska kunna minska stigma och  den skam 

det innebär för många att lida av psykisk ohälsa.  
Arrangemanget har funnit sedan år 2009 vilket innebär att det var 10 årsjubileum just i år.   

120 arrangemang anordnades på 20 olika platser runt om i Skåne då man i år valt att försöka nå ut till ännu 
fler platser genom att även erbjuda arrangemang i dem mindre orterna runt om Malmö och Lund där       

flertalet av programpunkterna dem tidigare åren dominerat.  
Ledordet för i år var FÖREBYGGANDE 

Och många av programpunkterna har handlat om tex. vikten av motion, stresshantering,                             
att uppmärksamma tidiga tecken och man har dessutom försökt att lägga lite extra krut på dem två                

ytterligheterna dem YNGRES psykiska hälsa samt dem ÄLDRES psykiska hälsa. 
Alla arrangemang var gratis och öppet för alla som har ett intresse av att lära sig mer om vårt psykiska    

mående, oavsett om man var där som privatperson eller i sin yrkesroll.  
Vi från Fontänhuset i Helsingborg var tillsammans med andra brukarföreningar på plats i Ängelholm på 

eftermiddagen tisdagen den 8/10.  
Eftermiddagen startades med att verksamhetschefen för vuxen psykiatrin i nordvästra Skåne Maria Holst 

tillsammans med Gunilla Schönbeck som är verksamhetschef för funktionsstöd inom huvuduppdraget        
” hälsa” som Ängelholms kommun driver, öppnade upp och höll ett välkomsttal för att kicka igång en 

sprängfylld eftermiddag full av nya kunskaper och insikter. 
Dagens första föreläsare var en kvinna vid namn Malin Jensen och hon föreläste om egen upplevd            

erfarenhet om hur det är att leva med psykisk ohälsa, mycket givande. 
Sedan var det dags för den dagliga sysselsättningen i Ängelholm som riktar sig just till människor med  

psykisk ohälsa, vid namn” Spiran”.  Flertalet av Spirans besökare var där för att berätta om sina upplevelser 
av att komma till verksamheten har inneburit för dem i sin rehabilitering. 

Efter dem var det dags för Marcus Persson, överläkare och forskare vid Region Skånes vuxen psykiatri för    
nordvästra Skåne. Marcus är en man som föreläste även vid förra årets Skåne vecka och han är en mycket 

engagerad och insatt läkare i området som verkar sitta på en otroligt stor kunskap.                                
Mycket lärorikt . 

Sist men inte minst ut för dagen var en man vid namn Andreas Önnebring, han arbetar som                     
attitydambasadör och IT tekniker och lever dessutom med bla diagnosen vanföreställningssyndrom.       

Han berättade om hur hans liv och vardag kan se ut med sin psykiska ohälsa. Väldigt givande även detta. 
Under hela eftermiddagen togs det små pauser  mellan föreläsningarna och det var då alla dem olika       

brukarföreningarna som liksom oss på Fontänhuset i Helsingborg inte bara var där för att lyssna på alla 
dessa fascinerande människornas budskap, utan även för att informera alla människor om sina egna             

verksamheter, passade på att mingla och ta åt oss av varandras informations material. 
Även PO Skåne fanns representerade där och berättade om vad dem kan hjälpa till med för den som       

behöver stöd och hjälp i kontakten  med olika myndigheter och liknande. 
Sammantaget en väldigt intressant och inte minst spännande eftermiddag fullspäckad i psykets hälsas   

tecken! 
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På fredagen den 11/10 var det så dags för Helsingborg att på Dunkers kulturhus hålla sin informationsdag i 
psykisk hälsa. Vi från Fontänhuset i Helsingborg närvarade givetvis även där för att sprida ordet om                        
Fontänhusrörelsen. Heldagen i Helsingborg hade man valt att kalla för ” Balans i livet”, förmiddagen    

hade man valt att viga till unga människors psykiska hälsa och eftermiddagen till                                           
gamla människors psykiska hälsa. 

Denna förmiddagen startade med att Alexander Siotos, läkare och grundare till ”hälsoronden”.              
Ebba Hyltmark författare från Landskrona som 2018 gav ut sin hyllade  

debutbok vid namn ” Alla suger och det är ingens fel”. Och som i våras släppte sin andra bok                      
” Jag kan nästan känna solen”.  Boost by zquad, ett projekt inom fysisk och psykisk hälsa.                     
Samt en ungdoms panel, berättade om sina kunskaper, erfarenheter och specialområden. 

På eftermiddagen ändrades focus till dem äldres psykiska hälsa. Läkaren Jill Taube som dessutom arbetar 
som  författare och dansinstruktör berättade om sitt livsverk ” När dansen vänder livet ”.                         

Jills utgångspunkt är att själen och kroppen mår bra av att vara sams. Dansen skall kunna utföras av såväl 
direktörer som hemlösa och med eller utan medicin säger Jill. Denna dag precis som i Ängelholm          

närvarade flertalet brukarföreningar och spred information om sina verksamheter och under dagens alla  
pauser passade vi naturligt vis på att mingla med varandra. Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med all 

den nya kunskapen som 2019 års Skånevecka för psykisk hälsa givit mig.  
Dessutom vill jag passa på att lovorda konstutställningen som är kopplad till ungas psykiska ohälsa vid 
namn ”JAGEGO” som i samband med skåneveckan skulle funnits att beskåda på Dunkerskultur hus.    

Tyvärr pga för mig okända anledningar så är utställningen inte på Dunkers som planerat, utan finns istället 
att beskåda på Elinebergskolan. Genom AR- teknik ges besökarna möjlighet att vara delaktiga och själva 
kunna reflektera ur dem olika perspektiven. Det finns även en arbetsbok som är kopplad till utställningen. 

Initiativet och grundarna till utställningen är Elevhälsan i Helsingborg samt                                           
PART (preventivt arbete tillsammans) som är en samverkan mellan Region Skåne i Helsingborg och 

Landskrona, Arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelsen i Helsingborg,                                          
Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Utbildningsnämnden och Individ och Familjenämnden 

i Landskrona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 
 
 
 
               

                                                                                 
 

Källor 
 www.skaneveckan/ängelholm.se 

   www.skaneveckan/helsingborg.se 
www.oppnasoc.helsingborg.se 

 

Lotta, Maria och Mika I Ängelholm 
 

 
Skrivet av Ida Forteza 
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ERFARENHETER FRÅN FONTÄNHUSET 
 
 
Jag hade FÖRMÅNEN att få börja arbeta på fontänhuset. Jag fick av en ren slump ett tips från Försäkrings-
kassan om att ta kontakt med Fontänhuset. Precis som mycket annat, så sköt jag fram detta åtagande ef-
tersom det var ”bara” ett tips och tänkte också att det var väl inte så  viktigt, för de betonade ju inte det som 
så! Efter ett par månader frågade jag på min läkares reception om adressen till Fontänhuset. Jag stack dit 
för ett spontanbesök, på ren chansning. 
 
Jag har jobbat på Fontänhuset nu ungefär en månad och har fått uppleva väldigt många olika saker. Som till 
exempel att ha jobbat i restaurangen med disken och på kontoret med allt från bokföring till att skriva 
denna tidningsartikeln.  
 
Något som är viktigt och prioriterat på Fontänhuset är friskvård i olika former. 
 
Jag har pratat med väldigt många personer inom vården under många år, och hade velat och behövt få reda 
på att Fontänhuset har funnits i över 25 år i Helsingborg! 
 
Det gör mig väldigt besviken, ledsen och frustrerad, att ingen har nämnt detta för mig! 
 
DETTA SKULLE JAG FÅTT REDA PÅ FÖR MYCKET LÄNGE SEN, FLERA ÅR! 
 
Arbetskollegorna är väldigt trevliga, sociala och absolut de finaste människorna jag någonsin har träffat, i 
hela mitt liv! 
 
Det finns ett helhetstänk, som är holistiskt, alltså man tittar på hela människan inifrån och ut! 
 
Detta är absolut det bästa som hänt mig  
arbetsmässigt, privat och själsligt! 
 
Jag älskar Fontäner < 3 
Mika Mirsch 
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                 Astrid Lindgren 
 

M iljoner barn och vuxna över hela 
världen älskar dessa figurer och 

känner sig  helt hemma i Körsbärsdalen, 
Snickeboa, Junibacken, Saltkråkan och 
många, många fler. Astrid Lindgren är 
den mest lästa barnboksförfattaren i  
världen och den mest översatta i 95 olika 
språk och sålt i 145 miljoner exemplar 
världen över! Hon ställde sig på barnens 
sida i berättelserna och flera böcker tar 
upp svåra frågor såsom sjukdom och 
död. Många av hennes böcker har       
filmatiserats. Hon började skriva när 
hennes dotter var sjuk i                       
lunginflammation då bad hon henne att 
berätta en saga om Pippi! Hon hittade på 
namnet just i det ögonblicket. Hon skrev 40  
vanliga böcker, bilderböcker några teaterpjäser 
och visor.  Hon sa jag vill skriva till en läskrets 
som kan skapa mirakel, barn skapar mirakel när 
de läser! Astrid Lindgren föddes 1907 i         
Vimmerby hon gick bort 28 januari 2002  då 
bodde hon i Vasastan i Stockholm. Hon var gift 
med Sture Lindgren. Hennes barn var Lars    
Lindgren och Karin Nyman. Astrid tyckte att 
man ska behandla var dag som den var den enda 
man har! Hon hade en fantastisk utstrålning och 
karisma. Hennes sätt att lyssna och vara           
närvarande var så fantastiskt. Hon levde       
verkligen i nuet och det kände man när man satt 
bredvid henne. Astrid var själv en övertygad   
socialdemokrat och samhällsdebattör även i barn 
och djurskyddsfrågor. Hon tryckte på till en ny 
lag mot barnaga. Hon var en ikon! 
Karin Brolin 
 

 

”Du Herr Nilsson , du är så klok så du kan bli  
professor när som helst” 

”  Det är konstigt med mej. 
          Jag kan så mycket” 

Lotta på bråkmakargatan 

”Hyss hittar man inte 
på, di bare blir.Och att 
det är ett hyss, det vet 
man inte förrän efteråt ”Jag ska säja er att det är 

farligt att gå omkring och 
tiga för länge. Tungan, 
vissnar, om man inte an-
vänder den.” 

Pippi Långstrump 



9 

 
 

Familjehuset på besök hos oss på Fontänhuset 
 

Måndagen den 30 september kom två kvinnor vid namn Ingrid Ebbesson och Camilla Eriksson, två          
representanter från ”Familjehuset” i Helsingborg på besök för att informera oss om sin verksamhet. 
Familjehuset i Helsingborg erbjuder stödgrupper för barn och unga i ålder 7-18 år som upplever/ upplevt: 
 
 -missbruk (i familjen) 
 -psykisk ohälsa (i familjen) 
 -sorg (dödsfall/ självmord i familjen) 
 -skilsmässa (i familjen) 
 
I stödgrupperna som brukar innefatta ca sex barn/ ungdomar per grupp, träffas man en gång i veckan vid ca 
12-15 tillfällen.  
Där får barn och ungdomar med liknande upplevelser träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter och lära sig nya 
sätt att hantera det som är svårt i livet utav varandra och utav gruppledarna förstås. 
Grupperna som hålls över en termin delas in efter ålder: 7-9 år, 10-12 år och 12-18 år och erbjuds utifrån 
stödgruppernas efterfrågan. 
Ledarna för grupperna är 2 stycken i varje grupp och väljs utifrån en ”bank” med frivilliga gruppledare på 
ca 15 stycken, alla med olika yrkesmässiga inriktningar bl.a. skolkuratorer, sjukhus, najaden,                     
södermottagningen (numera Wemind) Mf. 
Familjehuset försöker sprida informationen om deras verksamhet genom att berätta om familjehuset i olika 
forum för att få som ”ringar på vattnet effekt ” till alla verksamheter där barn som passar deras målgrupp 
kan tänkas vistas. 
Läs gärna mer om familjehuset på: familjehuset.se 
Sänd mail till: familjehuset@helsingborg.se 
Familjehuset finns även på Facebook och Instagram. 
Familjehuset bedriver sin verksamhet på Bruksgatan 29 i centrala Helsingborg. 
Och man är även välkommen att kontakta: 
Ingrid Ebbesson: 042– 106521 
Camilla Eriksson: 042– 107551 
 
Av Maria Johansson 
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Liseberg tur och retur med Fontänhuset 

 

Ett tappert Fontänhusgäng med siktet inställt på Göteborg och Liseberg, 

 
 

 

 

Det började en tidig morgon, klockan 9.00. 

Vi var sjutton stycken som hoppade in i bussen och alla vi på väg till en upplevelse utöver det vanliga. En 

tur på cirka 2,5 timme och sedan landade vi utanför detta spektakulära Liseberg. Vi tillbringade vår tid här 

till klockan var slagen 21.00. Med många timmars åkande av karuseller och gott umgänge, så var vi mycket 

nöjda. 

 

 

 
 

Fullt ös medvetslös, eller rättare sagt en mycket trevlig dag. 

I tiden: Peter Fryksäter 
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Om Linux 

 
 
 
 
Linux är ett operativsystem precis som Microsoft Windows och Apples Mac OS är andra operativsystem. 
Maskoten för Linux är pingvinen Tux.  
Det finns vissa skillnader mellan Linux och Windows. En skillnad är att man installerar paket via en            
pakethanterare istället för att gå ut på internet och ladda hem och installera programmet. Ska man till exempel 
installera Firefox startar man pakethanteraren och söker efter Firefox. Därefter installerar man paketet Firefox 
från pakethanteraren. Ska man installera Firefox i Windows går man ut på nätet och in på Mozillas hemsida 
( Mozilla är det företag som utvecklar Firefox) och laddar hem och sedan installerar Firefox.  
En annan skillnad är att det finns olika distributioner eller distros av Linux. Detta kan ses som olika varianter 
av operativsystemet, som alla ser olika ut. Det finns alltså inte en variant av operativsystemet såsom det är i 
Windows eller Mac. Vilken distro man föredrar är en smaksak. Vill man lära sig mer om olika distros kan man 
gå in på hemsidan distrowatch. https://www.distrowatch.com/. 
Ytterligare en skillnad är att Linux ofta använder sig av öppen källkod. Detta innebär att vem som helst kan se 
och förbättra den kod som programmerarna använder sig av för att skapa programmet. I Windows är            
källkoden ofta sluten och därför kan inte andra människor se och göra ändringar i den.  
Det finns både för– och nackdelar med att använda Linux. En fördel är att det är säkrare än Windows.  
Detta eftersom det inte finns så mycket virus till det samt att utvecklarna kontrollerar de program man         
installerar via pakethanteraren, så att de är säkra. En annan fördel är att det flesta distros är gratis att ladda hem 
och använda. Det ligger ofta mycket ideellt arbete bakom distrona. En nackdel är dock att man inte kan köra 
alla program på Linux. Bara för att man kan köra programmet under Windows är det inte säkert att det går att 
köra under Linux. Detta gäller främst dataspel där det flesta kräver Windows för att kunna köras.  
Linux har ofta egna program liknande dem som finns i Windows. Istället för Photoshop använder Linux ett 
program som heter Gimp.  
Istället för Microsoft Office använder  Linux Libreoffice.  
En bra distro för nybörjare kallas Linux 
Mint. Den är gratis och enkel att lära sig. 
Man kan ladda hem den från deras     
hemsida. https://linuxmint.com. 
Linux är väldigt vanligt i                              
serversammanhang. I mobiler är Android 
baserat på Linux.  
I Sverige använder Rikspolisstyrelsen, 
Apoteket, Försäkringskassan samt i viss 
mån Försvarsmakten Linux. 
Det finns många bra sidor för att lära sig 
mer om Linux på nätet, en sida är https://
www.linux.com/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik Telemo 
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Min ångest 

 
 

 
Ångest är: När  du är  orolig och rädd för  något som du inte r iktigt vet vad det är . 
Ångest är: När du blir  orolig och mår  dåligt för  att du är  orolig. 
Ångest är: Konstanta kroppsliga symptom. Du får  andnöd på grund av ångest och ångest och 
panik av andnöden och de kroppsliga symptomen. 
Ångest är: När de kroppsliga symptomen inte ens försvinner  när  du är  hyffsat ångestfr i, utan 
ligger ändå i bakgrunden. 
Ångest är: När man inte vet vad som kom först, symptomen eller  ångesten. 
Ångest är: När allt känns hopplöst 
Ångest är: När man försöker  upprätthålla en fasad av glädje, fast det är  jobbigt. 
Ångest är: När det inte går  att sova på natten. 
Ångest är: När man inte vill träffa någon, varken familj eller  vänner . 
Ångest är: När man får  ångest över  av att inte orka upprätthålla sina relationer . 
Ångest är: När man jämnt är  spänd och har  ont i kroppen. 
Ångest är: När man alltid är  trött och orkeslös. 
Ångest är: När man har  tvångstankar  som inte går  att få ur  huvudet, som en skiva som hakat 
upp sig. 
Ångest är: När minuterna känns som timmar . 
Ångest är: När det känns som att man är  fånge i sin egen kropp. 
Ångest är: Att få panik över  minsta lilla, utan anledning. 
Ångest är: Ständigt tryck över  bröstet, svår t andas 
Ångest är: Illamående, svettningar , overklighetskänslor . 
Ångest är: Svårhet att ta tag i saker  och ting. 
Ångest är: Rädsla och osäkerhet inför  nästan allt.  
Ångest är: Att aldr ig kunna slappna av och pusta ut. 
Ångest är: Att inte kunna koncentrera sig på något. 
Ångest är: När folk antar  att man mår  bra för  att man ser  ”normal” ut. 
Ångest är: Krav som man inte orkar  med. 
 
 
 
Ångest är: När det känns som att bägaren kan r inna över  när  som helst, till fullskalig panik. 
Ångest är: Rädsla för  att få ångest, samt undvikande av vissa situationer   
Ångest är: Att ständigt vara på sin vakt. 
Ångest är: Ständig besatthet av sin egen ångest, svår t att tänka på något annat. 
Ångest är: Att vissa dagar  är  det bättre andra sämre, utan att man vet varför . 
Ångest är: Osäkerhet i sociala situationer . 
Ångest är: Känslan av maktlöshet. 
Ångest är: Känslan av att ingen förstår  dig. 
Ångest är: Apati 
Ångest är: När ingenting hjälper , ingen medicin hjälper , hopplöshet. 
Ångest är: Alla biverkningar  av mediciner . 
Ångest är: När man har  svår igheter  att förklara sitt problem. 
Ångest är: Hjärndimma, trögtänkthet. 
Ångest är: Överkänslighet för  stimuli, höga ljud, ljus, folkmassor . 
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Ångest är: Osäkerhet på sig själv. 
Ångest är: Rädsla för  förändr ingar . 
Ångest är: Känsla av att inte ha kontroll. 
Ångest är: När man vill isolera sig. 
Ångest är: När man får  panik av att få hög puls, rädsla för  motion. 
Ångest är: Tryck över  bröstet 
Ångest är: Huvudvärk 
Ångest är: När det inte går  att lugna ner  sig hur  man än gör . 
Ångest är: När du glömt hur  det känns att må bra och vara normal. 
Ångest är: När man inte själv r iktigt vet vad som är  fel på en. 
Ångest är: När det känns som livet r inner  mellan ens fingrar . 
Ångest är: Jag har  ingen aning om vad jag ska skr iva mer  på grund av min hjärndimma, har  
säkert missat något. 
 
Detta är en kort beskrivning av hur jag känner mig på en daglig basis, jag påstår inte att detta är en 
beskrivning av ångest i allmänhet, utan jag skriver bara utifrån min egen erfarenhet av generell  
ångest. Alla människor är såklart olika och har olika upplevelser och diagnoser. Men jag hoppas av 
i alla fall någon kan känna igen sig. Det är inte alltid helt lätt att vara öppen med hur man känner 
och det finns en underliggande känsla av skam. Men det är viktigt att folk delar med sig, för det är 
så lätt att känna sig ensam i sin situation. 
 
Ångest syns inte! 
 
 
 
 
 

 
Tur att det finns Fontänhuset som ett avbrott i vardagen. 

 
 
Av: Trolle L 



14 

Resan till Fontänhuset 

Av: Peter Fryksäter 

 

 

 

 

 

 

 

Min resa till Helsingborg och detta fontänhus, har varit lång men mycket lärorik. Allt från möten 

med många unika människor till varierade arbetsuppgifter, så som arrangera och planera         

konstutställningar, vara aktiv i arbetet kring kulturella frågor mm. En mycket viktig resa inom mig 

och denna process har gjort mig mer balanserad. 

Nu är resan till Fontänhuset inne i nya vägar, detta skapande är en känsla som består och den nya 

vägens grund, gör oss alla mera redo att möta nya utmaningar. 

 

Alltid öppen för det som framtiden väljer att presentera för oss individuella medlemmar och det är 

kraften i detta samarbete i tiden som är själva resan som helhet. 

Allting börjar med en längtan, och detta ger ordet överflödiga meningar i den resa som mina    

skapande källor briljerar i allt och inget vad gällande den utmaning som jag välkomnar till detta 

nya nu. 

Resan till Fontänhuset blir med hoppets längre vision ett nyare mötande intresse att finna den nya 

verkliga chansen att helt enkelt må bra. 
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STÖDMEDLEMMAR 
Ett stort tack till er alla! 

Kai Ausfelt 

Elisabeth Bergqvist Högström 

Ulf Bergqvist 

Eva Ingers 

Anders Kristiansson 

Gert Leonardsson 

Mats Löf  

Margit Wittander  

Cecilia Wache 

 

Berit Lund-Andersen 

Bo Lundmark 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Björn Tufvesson Alm                            

Eva Magnusson 

Per Boije 

Monika Jacobsson 

Helena Munkhammar Sten 

 

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 
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Ett stort tack till våra sponsorer! 

Ett stort tack till våra bidragsgivare! 

S:t Andreaslogen S:t Johanneslogen 

Helsingborg 


