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Ledaren

I detta nummer medverkar:

Hej kära vänner till Fontänhuset
Båstad!

vårt hus – bara ett starkt VI.
Det är så tydligt att det är varje
medarbetare på en arbetsplats
Vi har i några år haft Knäppgöken som skapar arbetsmiljön. Varenda
som namn på vår tidning.
medarbetare på Fontänhuset
Tillsammans har vi bestämt att vi Båstad har bidragit till den goda
ska byta ut det namnet, men det
psykosociala miljö vi har här. Det
är än så länge inofficiellt vad det är inget som chefen kan skapa på
nya namnet blir. Att vi nu byter
egen hand. Varje person spelar
namn visar tydligt på att det är
en viktig roll. Du är en viktig
de medlemmar som är i huset
nyckelspelare!
just nu, som bestämmer vad som
är viktigt för dem, vad som är i
Om vi alla tänker att vi ska
fokus just nu och hur det ska vara hjälpa personen bredvid oss,
för att det ska kännas bra.
oavsett om det är en kund, en
Namnet Knäppgöken har sin
medarbetare, vår chef, släkting,
charm i en stämning med
eller en främling, så kommer
självironi och en förmåga att
vårt samhälle att vara en bättre
kunna skratta åt eländet. Med en plats att leva i. Jag blir ibland
respekt för vad huset ville just
trött på individualismen! Visst är
då, så har jag ödmjukt accepterat det viktigt att tänka på sig själv,
det namnet. Men jag känner nu
vad man mår bra av och vad man
att det känns mycket bra att få
drömmer om. Men kom ihåg att
byta namn på tidningen. Det finns genom att hjälpa andra, är du
alltid någon som kan känna sig
behövd och viktig och vi behöver
obekväm och ta illa upp med ett
alla varandra för att må bra.
sådant namn, men det är dock
inte alltid det är deras röster som Tack till alla underbara
hörs. Vår mening var dock aldrig människor på Fontänhuset Båstad
att någon skulle ta illa vid sig.
som kommer hit och bidrar trots
motgångar och svårigheter! All
Jag sitter i skrivandes stund och
heder till er!
förundras. Vi har det så himla
gött i vårt Fontänhus. Jag har
aldrig varit med om en så stark
gemenskap under dessa år som
jag jobbat här. Alla här är måna
om varandra. Vi accepterar
varandras olikheter och stöttar
Kram
varandra i de svårigheter vi
Nina Bursell
möter. Det finns inget vi och de i klubbhuschef

Nina Bursell (Ansvarig utgivare)
Anders Nilsson
Oliver Wilhelmsson
Robin Lindström
Rebecka Lindvall
Ludwig Bratt
Sarah Petersson
Sara Nilsson
Eva Löfgren
Lars Sjöberg
Christoffer Rist
Sara Holm
Mads Gjerdrum
Nils-Ola Stormoen
Martin Märgelbrink
Mikael Enochsson
Ana Ferreira
Jens Möller
Andreas Olsson

Vad är Fontänhuset?
Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till människor
som har eller har haft psykisk
ohälsa.
Fontänhusets ideologi bygger
på att varje människa är en
resurs som vill och kan påverka sin situation och omgivning.
Grundtanken är gemenskap
och delaktighet. Hos oss är
medlemarna alltid välkommna
och behövda. Medlemskapet
är gratis och utan tidsgräns.
Fontänhusen lindrar
mänskligt lidande i
världen och har tilldelats Conrad Hilton
Humanitarian Prize.

Kontakta oss:

Vill ni ha vårt nyhetsbrev via mail?

Fontänhuset Båstad

Hör av er till oss via mail eller telefon för att ta
del av vad som händer på Fontänhuset Båstad. Vi
kommer att starta ett nyhetsmail så vi behöver då
din mailadress.

Aromavägen 48, 269 37 Båstad
0431-724 80
bastad@sverigesfontanhus.se
www.facebook.com/fontänhusetbåstad
www.fontanhusetbastad.se

N

i stödjer vår verksamhet genom att skänka 300kr för privatperson, samt 1000kr för företag per år, vilket sätts in på

bankgiro: 5958-4789.
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Närstående

Kära läsare
Skribent: Nils-Ola

Undertecknad har diagnosen bipolar lidelse
typ II. Her kommer några tankar om det att
vara familjpappa och leve med försämrad
psykisk hälsa.

ge situasjonar med barnen slik jag önskar. Att pappa
kanskje er trött och må vila mitt på dagen och inte kan
vara aktiv med deras aktiviteter. Att förklara varför för
barnen. Ta barnen på allvar.

Jag menar att ha en diagnos inte betyder at man är den
diagnosen. I mitt fall, och behandlad betyder det at jag
har mest biverkningar från tiden före jag blev diagnostiserad, och från mediciner. Biverkningar som försämrar delar av mina kognitive funktioner och som också
gör at jag blir trött. Utöver detta er jag den jag alltid har
varit. Min personlighet, min sans for humor och mina
värderingar har jag med mig vidare i livet. Jag vill vara
ärlig inför barnen. Ärlig på varför jag har dager som
jag måste ha mera vila. Klar på varför jag kan vara vare
irriterad utan att det har med dem att göra. Kanskje
det viktigaste av allt; be om ursäkt når jag gör något fel
eller blir arg utan speciell orsak. Det gjelder vel för oss
alla. Ärlig på varför jag inte alltid kan handtera stressi-

Ära vara barnen och familjen. Rutiner och uppgifter som må fölgas. Kjärligheten i säg själv och mellan
oss alla som skapar den unike gemenskapen. Den lille
familjen som för mig betyder allt. Familjen; och goda
relasjoner til mina medmennesker.
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Närstående

Framsteg
Skribent: Sara & Oliver

Fontänhuset har haft stort inflytande på Robin.
Han har blivit mycket mer social och mer framåt. Han
umgås med mer kompisar utanför huset nu än vad han
gjorde innan. Han är mycket gladare hemma och är inte
lika beroende av datorn. Han har en annan vilja att gå
upp på morgonen och klara av dagen. Rutiner har blivit en viktig del av hans vardag och han känner mer att
han gör någon nytta. Han känner sig behövd på ett helt
annat sätt. Även om dagen har varit jobbig så är han oftast glad när han kommer hem. Som anhörig är man alltid lika välkommen när man kommer dit och hälsar på.

Oliver frågar Robin

Har din relation med dina närstående blivit
bättre eller sämre sedan du började på Fontänhuset?
Jag lägger mer vikt vid relationerna då jag märkt hur
mycket de betyder för mig.
Är det någon annan närstående som märkt
av en förändring?
Min mor, mormor och morfar samt min syster har
märkt skillnad.
Tycker du Saras text stämmer?
Jag tycker att texten stämmer när man tänker efter

Var någon negativ till Fontänhuset när du
började?
Min far var lite ”negativ” till Fontänhuset då han inte
visste vad det var, men när jag förklarade läget och
situationen jag sitter i så tycker han att det verkar vettigt
och gav sitt stöd.
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Medlemsberättelse

Ny i Huset
Skribent: Martin

Att beskriva mig som ny i huset känns en aning konstigt
eftersom det känns så bra att
vara här. Den känslan fick jag
redan när jag var här på medlemsintroduktion. Jag fick
ett fint bemötande och kände mig välkommen.
Medlemsintroduktionen hölls av en
handledare och en medlem. De började med en guidning av huset och
sedan gav mig precis lagom med
information. Miljön var avslappnad
och utan krav, precis det jag behövde
och letade efter. Med mig på medlemsintroduktionen var diakon Monica Hervén. Det var genom henne
som jag först fick kännedom om huset.
Den välkomnande känslan fortsatte även när jag började mitt provmedlemskap. Det var såklart mycket
intryck och nya människor att lära
känna, men alla var vänliga. Jag ville

få ett helhetsgrepp om verksamheten
i huset. Därför beslutade jag mig för
att prova alla de olika teamen. Med
tidigare erfarenheter från restaurangbranschen ville jag prova något nytt.

tionaldagen och midsommar i huset.
Dessa dagar brukar jag ha svårt att
planera någon aktivitet själv. Så det
var glädjande att kunna träffa och
umgås med Fontänhusfamiljen. Den
sociala samvaron gör mycket posiDe första dagarna valde jag
tivt för mitt mående.
att arbeta i team 2 och 4 som bland
annat ansvarar för husets tidning, Under min tid här kan jag se
sponsorer, adressregister och träd- många möjligheter i huset, både för
gårdsskötsel. Jag började med att gå medlemmar som är här kortare elbredvid medlemmarna i teamen. Det ler längre perioder. Det bedrivs ett
var ett bra sätt att lära känna dem målinriktat arbete för dem som vill
och komma in i arbetet. Efter några komma vidare, vägar ut. Dessutom
dagar kände jag mig redo att vara i värnas känslan av samhörighet geköket, team 1 som även har hand om nom att ta kontakt med medlemmar
som inte varit inne i huset på ett tag,
vägar in.
reach out. Medlemmarna känner sig
Köket är en bra plats att vara uppskattade och behövda samtidigt
på som ny i huset. Det blir naturligt som det gynnar sammanhållningen
att prata under arbetets gång. Team i huset. Utmaningen är för vårt ”lil3 som ansvarar för reception, ekono- la hus” att kunna bedriva liknande
mi och statistik har jag nyligen bör- verksamhet som större Fontänhus.
jat arbeta i. Jag började också delta i Många i området behöver huset så
husets sociala aktiviteter, den första det gäller att nå ut med vårt budskap
var en grillkväll. Vi firade även na- till dem.
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Medlemsberättelse

Teknisk support var god dröj...
Skribent: Rebecka intervjuar Micke

Micke är en intressant person på många vis.
Här ni lära känna honom lite mer och hur
hans liv har förändrats under en relativt kort
tid på Fontänhuset.
Hur mådde du innan du kom till Fontänhuset?
Å shit! Det är svårt att beskriva. Jag kände mig vilsen,
som att jag befann mig i limbo. Jag hade ingen kontakt
med någon myndighet och visste inte heller vart jag
skulle ta vägen.
Då var det skönt att komma till ett ställe där det är okej
med psykisk ohälsa och att man kan få vara den man är.
Har ditt mående förändrats något sen du kom
hit?
Ja det har det. De känslorna som fanns tidigare, är borta. Nu känner jag att det finns en framtid. Vilsenheten
har försvunnit och jag har fått mer rutin i mitt liv, det är
positivt.

Vad tycker du är bäst med Fontänhuset?
Det är skönt med förståelse och den förståelsen har jag
inte upplevt någon annanstans. Känslan av att faktiskt
bidra till något. Jag är förvånad över att jag fått så
mycket ansvar. Det visar att tilliten är på riktigt.
Vilket team brukar du arbeta i och med vad?
Jag brukar oftast arbeta i team 4 och då med allt som
har en processor i sig HA HA! Arbetar med olika
uppgifter inom IT och har nu en tid fixat strukturen i
datorerna, för att underlätta arbetet för de andra i huset.
Hur ser du på framtiden, i huset och utanför?
Jag tänker inte så mycket på framtiden. Känns som att
det är myndigheterna som påverkar min framtid. Men
förhoppningsvis är jag kvar ett tag till på Fontänhuset
och fokuserar på det som är här och nu.

FEM SNABBA!

Hur länge har du varit på Fontänhuset?
Sedan mars i år, så sex månader.

LANDET eller

Hur fick du reda på att Fontänhuset finns?
Genom det personliga ombud jag hade. Han rekommenderade detta.

BIO

eller FILM HEMMA

KÖTT

Vad hade du för förväntningar på verksamheten?
Inga! Jag fick inte så mycket information innan och
därför hade jag inga förväntningar. Jag har enbart haft
positiva upplevelser.

STAN

eller FISK

SOMMAR eller VINTER
WINDOWS eller
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MAC

1

Den 21 september genomfördes
en träd-gårdsdag. Ytterligare en
kommer att bli av under hösten.
Avtalet för bilen går ut och en
grupp har tillsats för att ta fram
nya alternativ. Det prioriterade
förslaget är att köpa loss bilen.

På gång
i teamen

2

Ett nytt nummer av tidningen är
på gång. Det kommer att bli ny
struktur och ny design. Även ett
nytt namn är på gång.

Ett nytt adressregister har ska-

3

pats.

Enkät om sociala aktiviteter för
2018 utdelad. Team 3 ska gå igenom svaren och göra ett schema
för 2018.

Arbetet med statistik över medlemmarnas närvaro fortsätter.

4

Informationsställ ska placeras
ut för att nå fler behövande. Vidare tas en grafisk profil fram
som rör hemsida, tidning, visitkort mm.
Sponsorarbetet fortsätter liksom ändring av texter på hemsidan.
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Min första makrill

Social aktivitet

Skribent: Jens
Vi var ett gäng på fem personer som gav oss ut till
Kattviks hamn. När vi var framme klädde vi oss med
flytvästar och vi lastade våra grejer i en båt. När alla var
ombord startade Mads motorn och vi körde ut. Väl ute
till havs kastade vi i våra pilkar och häcklor. Det dröjde

inte länge innan vi fick vårt första napp. Vi fick fjärsing på fjärsing och till slut en fin makrill. I processen
blev flera av våra deltagare stuckna på fjärsingar och
vi blev tvungna att åka in till land. Dagen slutade med
ett besök på vårdcentralen. Men slutet gott allting gott.
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Semestern

Fyra nyanser av Magnarp

Varje år i augusti åker vi från Fontänhuset Båstad på
en tredagars semester till Magnarp. Platsen är Svalövskolonin och den ligger cirka 200 meter från havet.
Vi samlades på onsdag förmiddag och började med en
frukost. Första dagen var det tjejerna som ansvarade för
maten. Till lunch blev det lax och på kvällen grillade vi
entrecote. Efter lunch gick vi ner till stranden och badade. Vi hade i år väldigt god tur med vädret. Vi hade
också hyrt en badtunna som eldades med ved. Den var
flitigt utnyttjad. Andra dagen hade killarna ansvaret för
maten. Till lunch blev det hamburgare. På eftermiddagen var styrelsen inbjuden till kräftskiva. Vi hade också
en tävling med bl a stövelkastning och strutfotboll.
Tredje dagen var det städning och packning för hemfärd. Totalt sett var det en lyckad semester även i år.

Jag har varit på mitt första läger med Fontänhuset. Det
var lokaliserat i Magnarp i nordvästra Skåne. Detta
var ett läger fullsmockat med trevliga och intressanta
människor, bra aktiviteter i form av badtunna, fiske, bad
i havet och strandpromenader, loppis och god grillad
mat. Vi hade även tillgång till öppen eld där vi grillade
och värmde oss flera gånger under lägret. Allt som allt
hände det saker hela tiden och det var en fantastisk
sammanhållning och teamwork i lägren.

// Jens

// Lars
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Semestern

Den 16-18 augusti i år var vi i Magnarp
på Svalövskolonin. Detta var mitt andra år
där. Jag kom ihåg att ta med mig min cykel
(lycka) så jag cyklade lite runder då. Var
bland annat på Vejby loppis där jag gjorde
en del fynd. Jag hittade en liten lantbutik
som hade lite smått och gott. Jag gungande
på de olika gungorna och badande i havet
och i badtunnan. Fick även sova i eget rum
i en härlig säng. Det var mycket att göra i
köket den första dagen med både laxen i ugn,
färskpotatisen och kalla såsen. Sedan blev det
mycket skalande och skivande då vi fixade
rotgrönsakerna och köttet med vitlökssås.
Hamburgarna och kräftskivan var ju också
goda dagen där efter. Sedan var vi tvungna
att bryta upp det roliga nästa dag. Kom hem
till mig själv vid 12-tiden. Det var roligt att
vara med om semestern i år igen. Hoppas på
att kunna komma nästa år.

// Eva

Bad, sol, lek, god mat, herlig sted og fine folk, slikt
blir det god stemning av. Jag hade det riktig trevlig
och tyckte att det var fint att lära människone på huset
bättre. Tack for alt engasjement og arbete som gjorde
semesteren i Magnarp 2017 möjlig.

// Nils-Ola
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Social aktivitet

Minigolf
Skribent: Martin & Ana
Den 18 juli hade huset planerat för en av våra sociala
aktiviteter, Minigolf. Direkt
på morgonen började vi att
förbereda maten vi skulle ha
med oss.
Det blev wraps med kyckling. Givetvis tog vi även kaffe och annan
dricka med oss. Sen bar det iväg.
Gruppen hade vid tidigare planeringsmöte valt mellan att spela i
Båstad eller Torekov. Valet föll på
Torekov. Minigolfen där ligger på
en campingplats, First Camp.
Tack och lov var vädret bra
denna dag, fast det hade varit regn
några dagar innan.
Vi delade in oss i 3 lag. Först ut
var: Ludde, Daniel, Lars och Paul,

andra var Ana, Andreas och Martin
och sist men inte minst: Carina,
Bodil, Johan och André. Banorna
var fantasifulla med vatten runt
området. De var lättare i början
för att sedan bli stegvis svårare.
First Camp beskriver banorna som
annorlunda och det kan vi alla i
gruppen skriva under på.

Alla samlades för obligatorisk
gruppbild som vi senare la ut på
Facebook. Efter detta tyckte vi alla
att det var dags för mat. Vi hittade
ett fint naturskönt ställe i utkanten
av campingen. Där dukade vi upp
vår mat, åt och njöt av tillvaron.
Maten vi hade med oss var jättegod.
Vi bestämde oss för att dricka kaffet
vid hamnen inne i Torekov, så det
Vissa banor klarade vi snabbt
blev en bilfärd dit också. Väl där
medans andra krävdes flera slag för passade några på att köpa glass. Det
att klara av. Det var en utmaning för var härligt att avsluta dagen här.
de flesta, men resultaten blev över
Vi njöt verkligen av omgivningen.
förväntan. Totalt är det 12 banor på En dag som denna kommer man
denna camping. André visade stor
minnas länge. Bra sällskap, skratt,
talang och vann.
god mat och mycket glädje.

En båträdd ska åka båt
Skribent: Rebecka

Hur ska detta gå, tänkte jag flera gånger
på vägen ut till Hallands Väderö. Det blåste
tillräkligt mycket för att vågorna skulle kännas höga och gjorde så att båten guppade.
Försök att njuta!
Dessa orden sa jag till mig själv, hela tiden. Efter 20,
smärtsamma, minuter var vi äntligen framme. Som
plåster på såren, visade sig vädret från sin bästa sida,
sol och lite drygt 20°c. Jag var nervös inför båtresan
och kunde därför inte äta frukost på morgonen.

Äggen som jag skulle ätit tidigare fick nu bli min
brunch. Tråkigt nog hade de krossats under allt annat i
väskan. Till lunch hade vi med oss wraps. Tråkigt bara,
att vi räknat fel och gjort för få.
Trots att det blev några motgångar och fadäser, bjöd
denna utflykt på härligt väder, fin natur, salta bad och
härliga skratt.
Båtresan tillbaka till Torekov gick som en dans! Jag
kunde nääästan njuta.
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Social aktivitet

Dagbok från Hjörneredssjön
Skribent: Andreas

Intresset för att campa i Hjörnered med Fontänhuset var stort. Vi var fjorton tappra som
åkte iväg.
Torsdag 17 september
Resan till Hjörneredssjön gick bra och vädret var bra.
Jag åkte med Rebecka och Sara och henne barn. Vi
träffades vid uppsamlingsplatsen utanför Östra Karup
och sedan körde vi till Hjörneredssjön. Jag hade helt
glömt bort sovsäck och tält. Men fick låna av Sara och
Oliver.
Platsen var jättefin, vi hade en grillplats nära
stranden, en mulltoa och nära till vägen där vi hade
en uppsamlingsplats för bilar när vi lastade ur och in.
Utsikten var fin och vi såg berg med gröna skogar och
sjön. Alla var glada!

ingången var blöt. När jag låg där i tältet kunde jag inte
resa mig för jag hade för ont i revbenet och kunde inte
fälla ner regnskyddet och regnet bara öste ner.
När André kom, sa jag till om regnskyddet och sedan
blev det lite torrare. Under hela natten regnade det och
jag försökte sova men André kunde inte sova så vi pratade istället och det hade hörts ut till de andra. Under
natten hade jag ont i revbenet och frös, trots att jag hade
nästan alla kläder på mig. Jag låg i den delen av tältet
som hade blivit blött, det slutade med att jag även hade
skorna på mig.

Fredag 18 september
Jag lyckades att sova lite på natten. På morgonen gick
jag upp klockan sju för att jag inte kunde sova mer.
Det regnade fortfarande och det var många som bara
Kvällen var fin och vi grillade och hade det trevligt. ville hem till värmen. Jag hjälpte till att bära packning
Rebecka kom med sin hund Ella och hon var snäll. Vi
till uppsamlingsplatsen och sedan väntade vi på transfick besök av Christoffer och han hade med sig några
port hem. Jag fick skjuts av Nils-Ola och kom hem vid
kompisar dit. Jag hade otur att trilla över en rot som jag klockan elva och bytte till torra kläder och gick sedan
inte såg och slog i revbenet och tappade luften. Vid nio- till Vårdcentralen för att kolla upp revbenet. Tack vara
tiden på kvällen kom regnet och vi sökte skydd i våra
värktabletter är revbenet nu i bättre skick.
tält men jag hade glömt att fälla ner regnskyddet så
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Sommar

Ångesten tar inte semester
Skribent: Lars

Det är semestertider och det är då vi ska må
bra. Förväntningarna är höga. Men det är
inte ovanligt att dessa förväntningar inte
infrias. Vad kan detta bero på?

Känslor ska inte tryckas undan men inte heller
bli centrum för hela vår existens. Alla känslor, inklusive de negativa, är en naturlig del av vårt inre register.
Det kan vara bra att påminna sig själv om att negativa
känslor inte är onormala eller farliga. De är däremot ofta
väldigt obekväma eller obehagliga. Speciellt i situationer
där man absolut inte ”får” må dåligt. På semester till exempel.

Vad är det som gör att man ibland kan börja sin semester med att känna sig nere, ha ångest eller må allmänt
dåligt. Man börjar semestern med att känna sig nere
och inte alls så där sommarglad som man i tankarna
sett sig själv vara. Man hade ju i tankarna längtansfullt
planerat in sig själv i en upplevelse som såg helt annorlunda ut. Samma sak händer varje år. Den första tiden
Känns det tungt att gå tillbaka till jobbet
under semestern kunde man känna sig både ledsen och efter semesterveckorna? Här är fem tantom inuti. Som om kroppen fick en chock av att helt
keknep som får dig att se det positiva med
plötsligt vara ledig.
vardagens rutiner.
En stor del av vår tid
1 - Hitta rätt inställning Det
spenderas i vår tankeverksambästa är att acceptera att vardagen
het. Vi tänker oss igenom vår
är här igen – det är ju faktiskt inte
dag. Vi löser problem, planerar
så mycket att göra åt. Det är häroch agerar med hjälp av våra
ligt med semester, men att vara letankar. Det är inte ovanligt att
dig varje dag hade troligtvis inte
tiden innan semestern innebär
varit så kul i längden.
ett ökat stresspåslag. Både på
jobbet och hemma. Inte sällan
2 – Uppskatta rutinerna! De
ska arbetsuppgifter lösas i sista
allra flesta mår bäst av att ha fassekund. Gamla surdegar damta rutiner. Under semestern vill vi
mas av och blir helt plötsligt
ofta hinna göra och se så mycket
superviktiga. Kanske gör vi
som möjligt. Nu slipper du fundera över vädret och kan
allt detta för att känna att vi är värda att ta semester.
hålla dig till din vanliga veckoplan vad gäller mat, träHemma växer att-göra-listan lång. Vi längtar ning och aktiviteter.
och drömmer om hur härligt det ska bli. Men först ska vi 3 – Behåll semestervanorna Ångest efter semesbara göra en väldig massa ärenden. Saker ska handlas, tern kan bero på att du är trött på ditt vardagliga liv.
packas, städas och kanske har vi ett stort projekt som Försök i så fall att hålla fast vid några av dina semesnu äntligen ska bli av. Vi har stora förväntningar på hur tervanor. Kanske vill du leva ett enklare liv med färre
våra lediga veckor ska bli. Man kan se det som att även aktiviteter inbokade i kalendern (eller tvärtom – fler!),
semestern blir lite av en prestation. Så kommer dagen träffa vänner och familj oftare, använda internet och modå vi äntligen ska vara lediga och så känns det inte alls biltelefonen mindre eller vara mer ute i naturen?
sådär sommarglatt och härligt som vi planerat.
4 – Se hösten som en nystart Efter semestern har
Stress stryper flera förmågor både fysiska och vi ofta massor av energi och inspiration. Kickstarta hösmentala. Vi blir reptilhjärnor med fly-och-fäkta-be- ten med en ny träningsform eller börja på en kvällskurs
teende. Styrda av tankar och känslor som får opro- i matlagning, språk, eller dans. Är du riktigt less på jobportionerlig vikt. När vi tagit oss igenom det berg bet? Ta tillfället i akt och börja söka efter ett nytt!
av att-göra-listor, och gjort allt det där som vi tycker vi ska hinna med innan vi gjort oss förtjänta av 5 – Börja planera nästa semester! Det bästa sätden välbehövliga semestern, händer något med våra tet att komma över sin vardagsångest är att ha något nytt
kroppar och känslor. Nu finns det tid att känna och att se fram emot. Att längta efter och planera en resa
då kommer alla känslorna som en tsunami. Pang! kan vara lika roligt som själva semestern. Börja därför
När det blir tyst börjar vi att lyssna. Och det kan bli mer planera din nästa ledighet redan nu, även om det är långt
än överväldigande. Det är ju nu vi ska ha vår välförtjänta kvar. När man har ett mål att sträva efter känns det inte
semester och så känns det bara skit eller så känns det lika jobbigt att gå till arbetet.
ingenting.
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Semester

Hantera stress och ångest vid resa
Skribent: Ana
Bild: Ana

En av sakerna som gör semestern värst är när man
bestämmer sig att resa.
Familjeresa, kompisresa,
kärleksresa, det spelar ingen
roll.
Reseångesten kommer oftast innan
panikångesten. Att göra en check
lista på vad du måste ta med i din
resväska är en av de sakerna som
kan hjälpa. Det är bra att prata med
din kurator/psykolog innan du resa.
Om du behöver medicinera dig
varje dag glöm inte att räkna ut och
plocka fram hur många tabletter du
ska ta under resan och packa ner
dem. Att ha en planeringslista om
vad och hur du ska göra under din
resa är ett bra ide också. Ångesten
brukar bli mindre om man vet exakt
vad man ska göra och hur man ska
göra. Ett bra förslag är att ha plan A,
B, C, ifall resan inte blir exakt som
du planerat.

genom näsa långsamt. Gör det tills
du känner att du har kontroll på
din andning och att inte hjärtat slår
för fort. Försök att göra någonting
som kan bli avslappnande exepelvis musik, sudoku, mobilspel, läsa
en bok, prata med någon. Vad som
helst som kan göra att du fokuserar
på någonting annat än din ångest.
Tänk på hur roligt du kommer
ha på din semester, att strand och sol
väntar på dig. Det kan hjälpa att sova
hela resan. Kom ihåg att ångesten
inte reser! Packa inte den! Ha en bra
resa!

Nu är du på tåget, i bilen eller
på flygplanet och ångesten kommer.
Vad ska du göra då? Först och främst
måste du ordna dina tankar och tänker att du ville åka på din semester.
En bra grej att göra är att fokusera
på din andning och göra några andningsövningar. Du kan börja med
att andas igenom munnen och hålla
andan i 3-4 sekunder och andas ut
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Tips du kan använda dig
av för att hantera stress:
• Genom att ha en rak kroppshållning kan man lindra mycket. Din
andning blir djupare och genom att
vara medveten om hur du står och
går kan du motverka stress. Av en
rak hållning får du mer energi och
självförtroende medan en hållning
som är mer ihopsjunken ger motsatt
effekt.
•Gå eller cykla! Fysisk aktivitet har
en positiv inverkan på kroppen.
•Se över dina sovvanor. En god
sömn minskar din stressnivå. Ta
reda på vad just du mår bra bäst av.
•Fokusera på din andning. När vi är
stressade andas vi ofta snabbt och
oregelbundet. Genom att bli medvetna om hur vi andas kan vi istället
slappna av mer och få en lugnare
andning.
•Miljöombyte kan vara ett bra sätt
att slappna av på. Du kan gå ut och
ta frisk luft på din resa eller besöka
en annan plats. Detta kan göra att
dina tankar får något annat att tänka
på.
•Lyssna på musik som du gillar.
•Är det något du oroar dig för eller
stressar upp dig över, skriv ner det.
Kanske tänker du eller känner på
ett annat sätt när du läser det vid ett
annat tillfälle.

Följetong Eurovision

Eurovision Song Contest - del 3
Skribent: Anders
Bild: Måns Zelmerlöv

blir lättare att passera Rybaks rekord
2000: Eurovision Song Contest
sänds för första gången via Internet. från 2009.
2015: Måns Zelmerlöw vinner med
2004: Dagens format av Eurovilåten Heroes och omröstningen vision Song Contest börjar ta form
sar sig vara mycket spännande. De
med en Semifinal där 22 länder
tre bidragen i toppen visar sig vara
tävlade och 10 länder kompletterade väldigt populära och det skiljer 75
de länder som redan var kvalificera- poäng mellan 3:an och 4:an.
de för finalen. De länder som redan
Här följer några av de mest
var klara för finalen var länderna
kända låtarna som blivit
som placerade sig topp 10 från
2003 samt de 4 stora Storbritannien, framgångsrika efter det att
de tävlade i Eurovision Song
Frankrike, Tyskland och Spanien.
Contest.
2005: Libanon väljer ut ett bidrag
och ska delta, men tvingas avstå då 1958: Domenico Modugno / Nel
blu dipinto di blu mer känd som
landets lagar inte tillåter dem att
Volare 3:a
visa Israels bidrag. EBU´s regler
1965: France Gall / Poupée de cire,
säger i sin tur att de måste visa
poupée de son 1:a
samtliga bidrag.
1967: Vick Leandros / Lamour est
2006: Finland vinner med en hård- bleu (framförallt instrumentalverrockslåt med gruppen Lordi som
sion av Paul Mauriat) 4:a
är utklädda till monster, något som 1968: Cliff Richard / Congratulasäkert bidrog till vinsten.
tions 2:a
1973: Mocedades / Eres tu 2:a
2009: Alexander Rybak vinner för 1976: Brotherhood Of Man / Save
Norge med en imponerande poäng- your kisses for me 1:a
summa.
1996: Gina G / Ooh ahh just a little
bit 8:a
2012: vinner Loreen med Eupho2004: Ruslana / Wild dances 1:a
ria som inte är långt efter Rybaks
2012: Loreen / Euphoria 1:a
poängrekord.
2015: Måns Zelmerlöw / Heroes
2016 ändras röstningssättet och det
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1:a
Eurovision Song Contest 2017
Datum för Eurovision Song Contest
2017: Semifinaler hölls den 9 och
11 maj samt den stora finalen den
13 maj.
43 länder har tävlat och Portugal
och Rumänien återvänder då de inte
deltog 2016.

Ge er syn på det jag skrivit.
Gärna från andra fontänhus om ni
delar mitt intresse för Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
Skicka ett email till:

andersj.nilsson@bjarenet.com

Fem Frågor till ledamot

5 Frågor

Skribent: Mads - ordförande

Jag heter Mads Gjerdrum
och är ordförande i styrelsen
för Båstad Fontänhus. Det
har jag varit i 3 år nu, men
jag har varit med i styrelsen i
8 år.
Ursprungligen är jag född och uppvuxen i Oslo, men har bott i Båstad
i 22 år. Orsaken till att jag flyttade
hit är att min fru Katarina (som jag
mötte när jag studerade till civilekonom i Lund) är Båstadsbo. Katarinas förälder ägde Pensionat Enehall.
Vi har tre vuxna barn (alla är födda i
Korea) och tre barnbarn.

och liknande. Precis så som vi nu
har blivit ackrediterade i förhållande
till Fontänhusets riktlinjer, där vi har
beskrivit i en självevaluering hur
vi jobbar på Fontänhuset i Båstad.
Jag har arbetat med certifiering och
ackreditering i många branscher och
i många länder runt om i världen.
På fritiden tycker jag om att
hålla mig i form genom att spela golf
som jag gärna gör både här i Båstad
och i Spanien när jag har möjlighet till det. Jag spelar också Bridge.
Vad visste du om Fontänhuset?
Innan jag kom med i styrelsen i
Fontänhuset satt jag i styrelsen för
Båstad Rotaryklubb och lärde att
känna Fontänhuset i Båstad i 2003
då Rotary gav pengar till certifieringen den gången.
Varför blev du intresserad?
Åren efter certifieringen la Båstad
Rotaryklubb ett lunchmöte varje vår
på Fontänhuset och jag blev mera
känd med verksamhetschefen Calle
Dandanell som efter hand bad mig
vara med på några styrelsemöten
och jag kände den värme och positiva stämningen på Huset. När jag
hörde historierna från medlemmarna
Ulf Ringdal, Micke och Barbro blev
det helt klart för mig att här vill jag
gärna bidraga om jag kan.

I mitt yrkesaktiva liv har jag varit konsult för företag och coach för
ledare inom näringslivet och offentlig sektor. Bland det mest spännande
arbete jag har haft är:
- 7 år teamutveckling och strategisk
planering inom industri och offentlig sektor.
- 2 år som Certifieringsrevisor
inom ISO 9001 och 14001
- 23 år som konsult och projektledare för att hjälpa alla typer av organisationer att hitta/sätta upp goda
rutiner som säkerställer att verksamheten ger kvalitet för kunden samtidigt som det drivs säkert och är
miljövänligt. Dessa och övriga rutiner sätts samman i ett system (som
i en pärm) som sedan kan certifieras
enligt internationella standarder som
ISO 9001, 14001, OHSAS 18002
Vilka fördelar ser du med Fon-
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tänhuset?
Att frivilligheten och att vara behövd samt att få struktur på dagen
ger god effekt på individer som
besväras av psykisk ohälsa.
Att Fontänhuset nu har fått bevis
med forskning och visat att fontänhusmodellen är bättre än kommunal
daglig verksamhet. Att Fontänhuset
i Båstad är ackrediterat. Att Fontänhuset i Båstad tillhör den internationella Fountainhouserörelsen. Att vi
är ett lite hus.
Vad vill och kan du bidra
med?
Jag har alltid haft starkt intresse
av att jobba med människor både
som coach för individer och som
teamutvecklare inom grupper. Så
först och främst kan jag vara ett stöd
för medlemmar och personal som
”medmänniska”.
Nu när ackreditering av alla Hus i
Sverige är viktig kan jag bidraga
med mina kunskaper om certifiering
och ackreditering både här i Båstad
och nationellt.
Jag har ett nätverk av bekanta inom
Rotary, näringsliv och inom politiken i närområdet som kan vara till
nytta för Fontänhuset.
Har du någon erfarenhet av
psykisk ohälsa?
Ja i min närmste familj har jag upplevt periodvis stark psykisk ohälsa,
till och med självmordsförsök.

Godsaker

Saras mattips
Tips: Sara
Källa: www.koket.se & www.arla.se

NUDELWOK
Koka nudlarna enligt anvisningarna. Spola dem i kallt
vatten och droppa lite sesamolja över för att de inte ska
klibba ihop.
Öppna burken med wokgrönsaker och skölj i kallt
vatten. Låt rinna av. Skölj och strimla purjolöken och
hacka vitlöken.
Hetta upp en wok- eller stekpanna och tillsätt lite av
oljan och vitlöken. Fräs grönsakerna cirka 2 minuter,
salta och peppra lätt över. Tillsätt mushroomsoja och
woksås under omrörning. Ta upp och lägg i en skål.
Hetta upp pannan igen och tillsätt resten av oljan, fräs
nudlarna och tillsätt sedan grönsakerna. Blanda väl och
smaka av. Servera de wokade nudlarna till grillat med
till exempel sweet chilisås och hoisinsås.

Du behöver
• 1 pkt ägg- eller spenatnudlar
• 1 tsk sesamolja
• 1 burk konserverade wokgrönsaker
• 1 påse färsk spenat
• 0,5 st röd paprika
• 1 klyfta vitlök
• 1 msk mushroomsoja
• 1 klyfta hackad vitlök
• 10 cm purjolök
• 2 msk woksås
• salt
• peppar
• 2 msk vegetabilisk olja att steka i

KLADDKAKA MED KAFFE OCH
CHOKLADGANACHE
Ganache är ett franskt ord för len chokladkräm, här är
den smaksatt med nötcreme och toppar den kaffesmakande kladdkakan.
Sätt ugnen på 175°. Smörj och bröa en rund form med
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter med kokos.
Smält smöret och blanda ner ägg och socker, häll i en
bunke. Blanda de torra ingredienserna och rör i smeten.
Grädda i mitten av ugnen ca 20 min. Låt svalna.
Du behöver:
Receptet gäller för 10 bitar
• 1⁄2 dl kokosflingor
• 100 g smör
• 2 ägg
• 21⁄2 dl strösocker
• 11⁄2 dl vetemjöl
• 5 msk kakao
• 1 msk vaniljsocker
• 1 krm havssalt
• 3 msk starkt kaffe
•
Chokladganache:
Hacka chokladen. Blanda grädde, socker, sirap och
choklad i en kastrull, låt koka ca 15 min på medelvärme. Rör ner nötkräm och smör i smeten. Häll ganachen
över kakan och låt kallna.
Dela jordgubbarna och fördela över kakan och server
gärna med glass.
Du behöver:
• 100 g mörk choklad
• 2 dl vispgrädde
• 1 dl strösocker
• 1 dl ljus sirap
• 1 dl nötkräm, t ex nutella
• 50 g Smör
• 1 liter jordgubbar
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Vi stöttar Fontänhuset Båstad
ad innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad?
V
Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera denna tidning, vilken ni kommer att få skickad till er med fyra nummer per år. Stöd vår verksamhet med
300:- för privatperson, samt 1000:- för företag per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789
men vi mottager så klart tacksamt även andra belopp. Ert stöd betyder mycket för oss.

Stödföretag

2M2 Trading i Båstad AB
Apelrydsskolan
Beslag och Design
Bjäre Bokhandel
Bjäre Bygg Konsult AB
Bjäre Chips
Bjäre Centerkvinnor
Båstad Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup Församling
Centerpartiets Kommunkrets i
Båstad
Design house Stockholm
Diskservice
Exet Revision Båstad AB
Flaggfabriken Kronan
Förslöv-Grevie Församling
Grevie Kyrkliga Arbetskrets
GRL-Data
Haga Göstorp Psykiatri AB
Hotell Skansen
Hälsostudion i Båstad
Ica Gamlegården
Ica Supermarket Båstad
Jänsmässholmens Fjällhotell
Laholms Kommun
Linqans Nöje
Lions Club Båstad
Lions Club Laholm
Memil
Nolato
NP Nilssons Trävaru AB
Psykiatri Skånehuset
Kliniken Ängelholm
Mariakyrkan i Båstad
Nolato
Region Skåne
Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
Sportshopen Båstad
Staples Connect
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell Resort AB
Torekovs Röda Kors Krets
Västra Bjäre Kyrkliga
Samfällighet
Vävaren i Båstad

Stödpersoner

Ahremark Familjen
Andersson Christina
Aldoson Karin
Andersson Thomas
Bengtsson Per & Margareta
Bjartmar Ulla
Brenton Gunilla & Torgny
Brink Elisabeth & Christer
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva & Calle
De Rooij Aleida
De la Motte Christer & Agneta
Ekelund Mona & Bruno
Ekelund Jan
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Gillisson Pigge
Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Gramler Marianne
Henningsson Uno & Åsa
Hervén Monica
Holmslätt Ingvar
Håkansson P-A
Jansson Marie & Håkan
Johansson Barbro
Johansson Inga-Britt
Johansson Jörgen
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Kyhlensten Anna
Lagerstedt Familjen
Lindén Göran & Elisabeth
Lindström Ylva
Linell Margareta
Lundqvist Bo & Lena
Malmberg Essan
Mörnstad Håkan
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Noråker Nilsson Anna-Karin
Persson Marianne
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Sutinen Marianne & Kyösti
Svedenfors Jan

Wallin Gunnel
Walther Christer
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Wulff Familjen
Ymse Margit
Östin Maria & Johan

Ett stort tack till de företag och privatpersoner som stöder vår verksamhet!
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