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Kontakta oss:

Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till
människor som har eller har haft psykisk ohälsa.
Vi bedriver arbetsinriktad verksamhet där
alla deltar med sina resurser efter bästa förmåga.
Allt deltagande bygger på frivillighet och medlemskapet är inte tidsbegränsat och är gratis.

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel. 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
www.Facebook.com/fontänhusetbåstad
Hemsida. http://www.fontanhusetbastad.se

Fontänhusets ideologi bygger på att varje
människa är en resurs som vill och kan påverka
sin situation och omgivning. Grundtanken är
gemenskap och delaktighet och man är alltid
välkommen och behövd.

E-post: nyaredax@gmail.com

Den psykiska ohälsan ökar
Konferensen, där samtliga Sveriges Fontänhus deltar, är ett led i arbetet för att hjälpa de
som mår dåligt psykiskt. Mycket viktigt är också att bekämpa de fördommar som, tyvärr,
fortfarande finns då det gäller psykisk ohälsa. Det är ett stort arrangemang vi tagit på oss
både vad gäller arbetsinsatser för att ro projektet iland, men också ett stort åtagade rent
ekonomiskt. Därför hoppas vi att ni vill stödja oss i vårat arbete att förbättra den psykiska hälsan genom att bidra ekonomiskt eller på annat sätt hjälpa oss så vi kan genomföra
konferensen på bästa sätt. Som tack för ert bidrag sätts ert företags logga upp på ett flertal
platser i samband med konferensen på hotell Skansen i Båstad. Loggan kommer även att
synas i olika medier som vår tidning,hemsida och facebook.
Vill ni hjälpa oss kan ni swisha eller sätta in pengarna på bankgiro och märk inbetalningen
med ordet: konferens.
Swishnr: 1236110118
Bankgiro: 5958-4789
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Ledaren

Hej!
Här kommer ett nummer som speglar den härliga sommar som vi nu lämnat bakom oss. Den känns lite avlägsen nu när man kryper upp i soffan under en filt med tända ljus som fladdrar av draget. Men jag tycker att våra
årstider är en upplevelse och det är ju nu under hösten som det är ett ypperligt tillfälle att ta med sig denna
tidning till soffan.
Ni kommer här att få läsa om vår årliga, mycket trevliga semester som vi numera har på Svalövskolonin på
gränsen mellan Magnarp och Vejbystrand. Några delar även med sig om sin privata semester. Andra delar
med sig av sin kunskap inom både psykologi och arbetsmiljö, som vi jobbar extra intensivt med här just nu i
samråd med Arbetsmiljöverket.
Ett annat inslag är träningen på Hälsostudion som vi tillsammans går på tre dagar i veckan. Otroligt imponerande att se hur alla kämpar på och vilka resultat det ger! Alla vet väl vid det här laget att fysisk och psykisk
hälsa går hand i hand och så även ohälsa.
Ja här råder full aktivitet med stora och viktiga uppdrag. Inte minst med att ordna Sverigekonferens för alla
tolv fontänhus på Hotel Skansen här i Båstad. Det är ett stort projekt med många roliga och utmanande uppgifter. I april veckan innan påsk kommer runt 150 personer träffas för att utveckla, diskutera, ifrågasätta samt
lösa världsproblemen. Nåja, …iallafall försöka.
Det är kanske läge att prata om hur vi på bästa sätt hjälper medlemmar ut i arbete, eller vad som gör vår verksamhet unik eller hur vi anpassar riktlinjerna efter det svenska samhället eller hur vi når ut med det arbete vi
gör i fontänhusverksamheten, för att underlätta för alla med psykisk ohälsa att hämta kraft, få förståelse och
rätt stöd i vårt avlånga land. Det återstår att se. Programmet är ännu inte helt spikat.
En annan mycket viktig händelse i höst, som verkligen är värd att nämna, är att utbildade och utsedda personer av Clubhouse International (CI - Världens fontänhus styrande organisation) kommer hit den 14 till 17
november. De ska observera och sätta sig in i vår verksamhet för att sen ta med sig sin nyförvärvade kunskap
om vårt hus till CI som sedan bedömer om vi är ett ackrediterat Fontänhus och vilka eventuella förbättringsrekommendationer som de vill ge oss.
Jag vet att Pauli och Birthe, som de heter, verkligen ser fram emot att få komma hit och det är ömsesidigt. Det
ska verkligen bli spännande!
Till sist vill jag bara önska er en trevlig läsning och en mysig höst!
Kram
Nina Bursell
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Inför Sverigekonferensen 2017.
Som vi berättade i förra numret av Knäppgöken har vi den stora äran att hålla Sverigekonferensen.
Det ska förstås bli roligt ,dock är vi väl medvetna om vilket stort arbete vi har tagit på oss.
Därför är vi nu i full gång med alla förberedelser inför evenemanget. Vi har delat in oss i alla tänkbara grupper, som innefattar allt från work-shops till transporter. Intresset är verkligen på topp och på våra gruppmöten
är det ingen brist på vare sig förslag eller idèer. Just idag är sponsorgruppen på ett möte gällande lokal för
konferensen. Apropå sponsorer, så letar vi med ljus och lykta efter sådana. Hör gärna av er om ni vill hjälpa
oss i detta eller kanske har tips om eventuella sponsorer! Bland övriga grupper kan nämnas: transport, boende
och mat förstås. Och här i Skåne lever vi ju efter devisen: ”möen mad o goer mad o mad i rättan tid” så där
är en del att ta tag i och gott blir det. Eftersom vi bara är i början av vår planering får dessa rader räcka, mer
information kommer självklart. Så håll ögonen öppna!

På kick-off dagen samlades medlemmar,handledare och styrelse för att under en hel dag, fördelade i grupper,
lägga fram idéer och förslag för att på bästa sätt ordna en lyckad konferens.Det fanns åtskilligt att ta tag i,
vilket också gjordes. Det kan sägas att alla var mycket engagerade i att få till den bästa av konferenser. Den
intensiva arbetsdagen avslutades med en god bit mat på Hovs Hallar. /Babs
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Sommargjort
Med två sommarkort i två olika län blir det rätt mycket pendlande med både buss och tåg. Bland annat så
har jag hälsat på en vän som bor i Helsingborg. Varit
på Väla shoppingområdet fyra gånger. Men även varit i Halmstad både två och tio gånger. När man älskar
att gå runt och se sig omkring så är det behändigt sätt
att ta sig till olika ställen, med lokaltrafiken alltså. Jag
slår ett slag för Hallandstrafiken rese-app där du kan
söka på många olika linjer samt tåg. Skånes liknande
app funkade tyvärr inte i min telefon.
Ängelholms innerstad är också fint. Med många fina
små butiker att skåda.
När man sitter och väntar på bussar och tåg så är det
mycket skönt att ha någonting att göra under tiden.
Så jag har bland annat stickat klart ett arbete, börjat
på ett till och kommit halvvägs på ett. För att inte tala
om hur många mer som jag har i huvudet och vill
göra.
Jag som älskar att gå till många olika loppisar har
även fyllt min tid med detta. Kan inte beskriva känslan då jag kommer över oanvända nystan med lappen kvar runt om. De kostar bara fem kr styck. Men i
vanliga handeln kan de kosta allt från 15 till 85 kronor. De favoritställen som jag går på loppis är Röda
Korset, Myrorna, men även Lagandalens secondhand
som drivs av en frikyrka i Strömsnäsbruk. Då kommer pengarna även till behövandes hjälp.

Många cykelturer har det också blivit. Bland annat ut
till Maxi i Mellbystrand med en kylväska så kan jag
köpa hem lite frysvaror och när jag kommer hem är
det fortfarande fryst. Detta gör jag då det är en dag
som bara är 15 grader plus och molnigt men inget
regn. Så en bra lärdom är att ta vara på det väder som
är för dagen. Därför kollar jag också alltid matreklamen för veckan för att se vad som är extra billigt som
man kan köpa hem under cykelturen. Man ska ju förena nytta med nöje.
Har även varit på Gekås i Ullared. Samt gjort ett studiebesök på Bryggan i Helsingborg, det var spännande att få se ett annat Fontänhus. Sommarkorten tar
slut den 15 augusti. Då har jag haft en riktigt rörlig
sommar och har fått se och göra mycket. Kommer
nog göra om detta nästa sommar, om det kommer ett
liknande erbjudande. Det har även känts bra att kunna
ta mig till Fontänhuset i Båstad när jag vill. /Eva
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Vår Sommarsemester i Magnarp

De sista entusiasterna

”Bästa svängen hökarängen”

Stöveln är kastad

Årets dopp i grytan
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Andreas tar ledningen

Christoffer håller låda!

En mästare ”in action”
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Min första semester tillsammans med Fontänhuset.
Vi åkte i väg onsdagen den 17 augusti till Svalövskolonien i Magnarp. Det började med att jag hämtades
upp i Laholm så som det brukas. Sedan var det lite
som behövde fixas innan vi rullade iväg till kollot.
Var framme där strax innan lunch så vi fick plocka
upp våra grejer på rummen.
Killarna fixade maten från onsdag lunch till torsdag
frukost.Tjejerna fixade maten från torsdag lunch till
fredag morgon. I och med att allt var förberett från
Fontänhuset under måndagen och tisdagen så var
det ”bara” att värma på maten. Första lunchen var en
kasslersallad med pasta, kvällsmaten var paella. Frukost med färska frallor på morgonen.
På första dagen var det varmt väder så jag badade i
havet för första gången i år och fick en kallsup. Sedan
badade jag i tunnan den första kvällen. De som eldade
för att få värme i tunnan hade lite problem. På kollot
fanns en gunga där gungade jag ofta. Kul att återuppleva gamla barndomsminnen. Även en bildäcksgunga
fanns, värst vad det killade i min mage.Vi spelade en
hel del vänskapspingis också. Vad kul det var.
Det slumpade sig så att jag fick en sovsal för mig
själv att styra och ställa över. Så det var bara att flytta
på sängarna så jag fick tillräcklig golvyta för min luftmadrass. Jag sov gott alla nätter.

Dag nummer två besökte vi Vejbystrands loppis och
där hittade jag en fin handväska för en billig peng.
Senare på eftermiddagen var det dags för lekar/tävlingar där vi delade upp oss i olika lag. Jag hamnade
i lag ett. Vi tävlade i kast med liten stövel, skidor på
snöfritt underlag kasta ring och äggkastning. Eftersom resultatet blev oavgjort blev det en utslagsomgång där styrelsen vann. Den såg jag inte för jag var
ute och hoppade på stenar längs strandkanten för att
träna styrka och balans. Det är kul att vara lite barnslig ibland. Senare på kvällen så badade jag i tunnan
igen. Gick och lade mig tidigt för jag var trött. Men
somnade inte för alla som ”ramlade in” på småtimmarna.
Lagom utvilad var jag till det var dags att göra i ordning allt till hemfärden. Som alltid så blir jag så himla
nervös när jag ska någonstans, det kryper i kroppen.
Men hem kom jag, och jag har haft det mycket trevligt, men ansträngande. Hoppas på att att kunna följa
med nästa år också.
/ Eva Löfgren
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Arbetsmiljö
Vad är arbetsmiljö?
Begreppet arbetsmiljö omfattar flera olika delar. En del är den fysiska arbetsmiljön. Den kan till exempel
handla om att ljuset måste vara rätt för att du ska kunna jobba bra eller att det finns risk för att du ramlar
eller gör dig illa på en maskin.
De andra delarna är den psykiska och den sociala. Tillsammans brukar det kallas den psykosociala arbetsmiljön. Stress är ett exempel på psykisk arbetsmiljö. Om du har för mycket att göra eller om du upplever att
du inte riktigt duger fast du jobbar hårt kan du till sist bli sjuk. Då är den psykiska arbetsmiljön dålig.
Den sociala arbetsmiljön handlar om hur du har det tillsammans med dina arbetskamrater eller klasskompisar. Den som känner sig ensam eller oaccepterad på en arbetsplats eller skola kan må dåligt och uppleva
stort obehag av att varje dag stå ut med det.
Friskfaktorer
Att se till att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats handlar till stor del om att uppmärksamma och utveckla
det som gör att människor mår bra på en arbetsplats, så kallade friskfaktorer.
Friskfaktorer är sådant som får människor att trivas och må bra, hemma och på arbetet. De kan definieras
som ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och
ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet”.
Exempel på friskfaktorer på individnivå:
- Variation och utveckling i arbetet. Jag får göra olika arbetsuppgifter och samtidigt känna att jag lär mig
nya saker.
- Eget ansvar. Jag får själv bestämma hur det ska göras.
- Yrkesstolthet. Jag berättar gärna för andra vad jag arbetar med.
- Meningsfullt arbete. Det jag gör är betydelsefullt, min insats bidrar till något bra.
Exempel på friskfaktorer på gruppnivå
- Gemenskap. Vi trivs ihop på jobbet, vi känner att vi respekterar varandra.
- Rak kommunikation. Alla vet att det går att nå de som bestämmer.
- Humor. Jag skrattar ofta tillsammans med mina arbetskamrater.
- Ärlighet. Jag vågar säga till om något är fel.
- Förtroende. Vi litar på varandra.
Exempel på friskfaktorer på en arbetsplats:
- Korta beslutsvägar. Det är lätt att ta beslut i frågor som rör mitt arbete.
- Närvarande chef. Chefen är ofta med i arbetet.
- Feedback. Jag får ofta reda på när jag gör något bra eller dåligt.
- Tydliga riktlinjer. Alla vet vad som gäller på arbetsplatsen.
- Lyhördhet. V lyssnar på varandra.
Text: Lars Sjöberg
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Underbara dagar på Gotland
Vilken sjuttioårspresent - en weekend på sagoön! Med på resan var dotter Lovisa och hennes grabb Marius.
Vi gjorde verkligen Gotland från syd till nord. Tänk att efter bara några timmars båtresa komma till något
så ofattbart vackert och annorlunda som denna Östersjöns pärla! Ja, jag är alldeles lyrisk, det medges. Och
solen sken som den ju alltid gör på ön. Här följer en liten uppräkning hur dagarna förflöt. Fårön i norr med
sin karga natur och – förstås - Bergman. Roadtrip för att njuta av små slingrande vägar, inga motorvägar
här inte, museibesök, fotografering av vackra Gotlandshus med sin speciella byggstil. Cafèbesök, rökt makrill i någon liten hamn och Marius som fångar krabbor. Det vimlar av konstnärer och hantverkare som vi
givetvis kollade in. Vi träffade en gammal, sådär åttiofemårig, keramiker och målare, ett riktigt original och
charmör. Ett och annat dopp i havet blev det också. För vädret var ju toppen. Marius älskar på tioåringars vis
att klättra och gav nästan mormor hjärtsnörp när han nått toppen på de jättehöga raukarna. Utefter de små
vägarna, i snart sagt minsta lilla samhälle, finns en kyrka. Det lär finnas över nittio kyrkor på ön. Eftersom
jag tillbringat min barndom i Visby fick jag tillfälle att visa dotter med son den gata där jag som barn lekte.
Visby med sina smala gränder, rosor och ruiner, man bara smälter. Så tittade vi in i domkyrkan för det gör
man som turist. Vi hann också med ett besök på Gotlands Fornsal där Marius var i sitt esse då han fick dra
på sig en riktig riddarrustning med tillhörande svärd. Och promenad på Klinten, en gång de fattigas kvarter,
idag pittoreskt boende för bättre bemedlade. Vilken vansinnigt vacker utsikt över Visby och havet det är från
denna Klint som är belägen allra högst upp i staden. Ni kan ju förstå hur mycket bilder det togs, särskilt då av
Lovisa försedd med mobilkamera. Det här med mobilen tog en tragisk vändning då flickan slarvigt nog tappade nämnda mobil i hamnen i Burgsvik. Dock fick hon hjälp av två trevliga och snygga fiskare, som i över en
timme gjorde allt för att fiska (!) upp den. Bland annat fick de borra loss plankor ur bryggan, till sist lyckades
de , men mobilen var stendöd. Tycker ändå dottern tog eländet med fattning, och dagen efter införskaffades
en ännu finare mobil. Detta intermezzo får ses som en parentes, för vilka underbara dagar vi hade. Men det
sägs ju: underbart är kort! / Babs

Gotländsk sommarnatt

Vilken lycka att få bo i detta genuina gotlandshus
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Smått och gott
Team 1
Det gläder oss att vi får fler och fler bokade medlemsintroduktioner. Så även har vi en del studiebesök inbokade i höst. Det gäller att hänga med i den digitala
utvecklingen och därför kan vi nu erbjuda möjligheten att betala medelst Swish, både till köket och andra
aktiviteter.
Precis som övriga team i huset innebär hösten mycket arbete inför certifiering och Sverigekonferens.
/Rebecka

Team 3

Team tre jobbar på som vanligt och det är ju det bästa
när allt går sin gilla gång. Mycket att göra och som
om det inte vore nog blev vi utsatta för inbrott. Verkligen en fruktansvärd händelse som inte bara skakade
om oss, men som också fört med sig ett mycket stort
merarbete. Det har varit åtskilliga kontakter med polis,försäkringsbolag och bank. Ja,,detta har tagit både
energi och kraft från oss. Men vi har jobbat på och
stöttat varandra och nu kan vi återgå till vårt egentliga arbete.
Just nu jobbar vi med huruvida vi ska övergå till att
föra statistik över besök via en elektronisk platta.. Vidare är vi igång med planering för nästa års sociala
aktiviteter. Slutligen ser vi över rutinerna gällande
reach-out. Givetvis sköter vi de löpande uppgifterna
som vanligt men det här får räcka för nu.
/Carina & Ulf

Team 2
Nu märks det att den kalla årstiden är här. Och i vårt
gamla hus med drag i har vi nu fått alla innerfönster
på plats. Det går så lätt att jobba här på vårt nyrenoverade kontor som är så ljust och fräscht. Förutom
veckan då våra datorer kraschade. Allt, i alla fall det
mesta, stod still i något som närmast kan liknas vid
handlingsförlamning. Men nu är det full fart igen!
Vårt team arbetar ju inte bara med Knäppgöken och
diverse administration. Vi har också en del lite mer
handfasta uppgifter, som till exempel att ha hjälpt en
medlem flytta. Ett antal körningar till tippen har det
blivit då vi på uppdrag från Arbetsmiljöverket rensat
källaren på miljöfarligt gods. Trädgården har blivit
höststädad och där var många med och slet. Träden
dignar av äpplen och köket jobbar febrilt med burkar
för konservering med resultat att vi nu har äppelmos
för minst ett år framåt.
Till sist - bara för kännedom - har vi haft oväntat besök av en hel drös jättestora, jättefarliga bålgetingar
på en av toaletterna. Modiga service grep in och så
var saken ur världen. Ja, så här kan det se ut i team
två och som nog framgår har vi mycket kul här på
vårat kontor. /Babs

Team 4

Att datorer och teknik överhuvudtaget underlättar
tillvaron är ju en självklarhet år 2016. Så länge det
fungerar, här på fontänhuset har vi nu fått prova på
när serven kraschade, inte kul kan jag säga. Allt arbete stannade upp och energin fick läggas på att få det
reparerat.. Inget som fixades så där i en handvändning, en vecka tog det innan problemet var ur världen. Men, som sagt, det visar hur bräckligt tekniksystemet är.
Just nu arbetar vi med vår mycket välbesökta hemsida, och där är vi glada för hjälpen med texterna. Inför
2016 har vi långtgående planer på internutbildning,
främst gällande datorer.
/ Christoffer
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Narcissism
De flesta av oss har väl någon gång träffat på en person med narcissistisk personlighetsstörning, antingen
privat eller i yrkeslivet. Narcissister går sällan obemärkta förbi med sina anspråk på uppmärksamhet. De kan
ofta verka uppblåsta och självupptagna och är inte alltid så trevliga att umgås med. Att de någon gång skulle
kunna ha fel finns inte i deras värld och de kan inte ta ett nej från någon.
Tvärtom kan narcissister också vara charmiga och till synes medkännande men bara om de har något att vinna
på det för personlig del men detta kan snabbt ändras till aggressionsutbrott om de känner sig trampade på tårna
eftersom narcissister är väldigt lättstötta och gärna tar saker personligt. Långvariga relationer med djupare
vänskap är ovanligt. En vän är oftast utbytbar och duger bara så länge han går att utnyttja.
Hur känner man då igen en narcissist när man träffar på en? Det finns en del tydliga varningssignaler som jag
kommer att redogöra för här.
I DSM V, som är det diagnosverktyg som bredvid ICD används för att diagnosticera patienter skall fem av
följande kriterier uppfyllas för att man ska kunna tala om narcissistisk personlighetsstörning:
1.
Har en grandios känsla av att vara en betydande person (t ex överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar ha gjort sig förtjänt av det).
2.
Är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek.
3.
Tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra
personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status.
4.
Kräver ett övermått av beundran.
5.
Har en känsla av särskilt berättigande (d v s har orimliga förväntningar på positiv särbehandling eller
på att andra automatiskt ska svara upp mot hans eller hennes förväntningar)
6.
Utnyttjar andra (d v s drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål).
7.
Oempatisk: är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov.
8.
Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund.
9.
Är arrogant och högdragen i sitt beteende eller i sina attityder.
Sällan är tecknen så tydliga som beskrivs här. Narcissister har ofta till synes stort självförtroende och kan ha
en förmåga att smälta in, åtminstone kortsiktigt. De kan ganska lätt lura även en uppmärksam person genom
att överösa dig med komplimanger och vara oerhört charmiga när de vill något. Man behöver knappast vara
dum för att falla för en narcissist när han sätter den sidan till. Ofta går dock en narcissist lite för långt i sin
uppvaktning och kan kännas alltför angelägen och översvallande.
Att bli av med en person med narcissistisk personlighet är inte det lättaste om man väl inrett en relation. Allmänt kan sägas att det bästa är att vara tydlig och klippa tvärt och inte inlåta sig i diskussioner som med all
säkerhet kommer att bli stormiga. /Elisabeth
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Eurovision Song Contests historia del 1
Eurovision Song Contest är ett av de största musikevenemangen som finns, men det är inte alla som känner till
bakgrunden. 1955 fick Marcel Bezencon idén till Eurovision Song Contest baserad på den kända San Remo
festivalen som Italien har varje år. 1956 var premiäråret för Eurovision Song Contest då tävlade sju länder.
Schweiz var första landet att vinna Eurovision Song Contest. Nedan följer några händelser ur Eurovision
historien.
1956: första året Eurovision äger rum sker det i liten skala, endast sju länder tävlar och framför två låtar var.
Lys Assia vinner med låten ”Refrain” för Schweiz. Hon tävlade för Schweiz även 1957 och 1958. Långt senare 2012 tävlade hon i Schweiz uttagning till Eurovision och slutade åtta.
1958: Sverige deltar för första gången och det är Alice Babs som sjunger ” Lilla Stjärna” och hamnar på fjärde plats. Italienaren Domenico Modugno deltar med låten ”Nel Blu Di Pinto Di Blu” (Volare) där han själv
skrivit texten.
1959: Modugno slår igenom igen med låten ”Piove”. Både Volare och Piove blir stora hitlåtar världen över.
Vilket visar att även låtar som faktiskt inte vinner kan slå igenom.
1965: För första gången framför ett land sitt bidrag på ett annat språk än sitt eget. Ingvar Wixell sjunger ”Annorstädes Vals” på engelska. Det fanns ingen regel emot det, men det infördes raskt efter detta. Språkregeln
togs bort ett tag på 70-talet och infördes igen, innan den slutligen togs bort 1999.
1969: Delade fyra (!) länder på segern, vilket ingen förutsett. Det ledde till att 1970 bojkottade några länder
bland annat Sverige tävlingen.
1970: Då fyra länder delade på segern 1969 ändrades reglerna i fall en liknande situation skulle uppkomma.
Den nya regeln sa att om två eller flera länder skulle få samma poäng, skulle låten framföras en gång till. Sedan skulle juryn välja den låt de gillade bäst detta skulle ske med handuppräckning. Om två bidrag fortfarande
hade samma poäng skulle båda betraktas som vinnare.
1974: ABBA!
1975: infördes det nuvarande röstningsformatet med att dela ut poäng från 1 till 12. Systemet används än idag
men den stora skillnaden är att antalet länder har blivit betydligt fler.
1980: Marocko deltar, men det blir bara en gång då resten av arabvärlden pressar dem att inte delta i samma
tävling som Israel. Sångerskan Samira Said blev enormt stor i arabvärlden.

Bilden visar omslaget till Marockos bidrag som tävlade för första och enda gången i Eurovision Song Contest
1980.
Fortsättning följer i nästa nummer av Knäppgöken. / Anders Nilsson
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Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra
på dig. Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss.
Tre gånger i veckan har Fontänhuset i Båstad möjlighet att träna på Hälsostudion. Under året har 20 personer varit på gymmet. På bilderna ser ni några av de övningar som man kan utföra där.

Positiva effekter från personerna som deltagit i gymträningen är att man blir gladare,piggare, friskare och
starkare mentalt och fysiskt. Vi tycker att det är roligt att träna ihop och det skapar starkare relationer.
Sammantaget är det en stor hälsovinst.
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Gunilla berättar

Gunilla, som varit medlem sen 1997, kom och hälsade på oss efter att ha
varit borta en längre tid,hennes fysiska hälsa är inte så bra, därav frånvaron.
Vi satte oss för att prata gamla minnen och fick då idèn att skriva ner hennes
livshistoria, åtminstone delar av den.
” Jag föddes i Göteborg, gick ut grundskolan och sen började jag jobba som
affärsbiträde i en lanthandel i Masthugget. Samtidigt hade jag en del kontorsstädningar. Eftersom det var tråkigheter i hemmet placerades jag i familjehem i Båstad och där trivdes jag. Mina fosterföräldrar ville att jag skulle
plugga vidare, de tyckte inte det var tillräckligt med grundskolan. Men det
ville inte jag, för nu hade jag träffat en kille och vi flyttade ihop. Jag fick jobb
på strumpfabriken i Förslöv där skötte jag stickmaskinerna. Det var en bra
arbetsplats och jag trivdes verkligen. Förlovade mig och fick barn, en pojke.
Efter tolv år separerade vi och jag blev ensam med pojken. Började arbeta på
Lindab, trivdes inte något vidare och tvingades sluta. Det var en mycket jobbig tid, men som tur var fick jag
tips om Fontänhuset där kände jag mig trygg och mitt självförtroende blev bättre. Då på nittiotalet fanns något
som kallades övergångsarbete (ÖA)* som innebar att jag fick arbete som städerska på Apelrydsskolan ett jobb
som passade mig mycket bra. Men enligt riktlinjerna var jag tvungen att avsluta jobbet efter sex månader.
Hade också ÖA på ungdomshuset Musteriet, men som sagt, efter sex månader var det stopp. Pluggade en del
på Komvux som jag tyckte var intressant. Sen blev jag erbjuden jobb på Vårliden som är ett äldreboende,
hjälpte till i köket som lite allt i allo, serverade kaffe och pratade med de gamla. Jag tyckte så mycket om att
vara där, men så blev jag kroppsligt sjuk och orkade inte fortsätta. Idag har jag sjukbidrag och det är väl okej.
Det är lätt att tro att mina dagar är långa, men så är det inte, det finns alltid något att plocka med i hemmet.
Lite TV och läsa tidningen blir det också. När hälsan tillåter tittar jag in på Fontänhuset där jag träffar mina
vänner och det piggar alltid upp. Så har jag mitt barnbarn som är den allra största glädjen för mig. Ja, livet har
varit ganska hårt emellanåt, som för de flesta av oss, men jag är ändå rätt nöjd med tillvaron.”
* ÖA kan i korthet beskrivas som en form av arbetsträning med full lön och bibehållen sjukersättning. Unikt
för Fountainhouse.
ÖA är svårt att förena med svensk arbetsmarknadslagsstiftning och de regelverk som gäller för vårt välfärdssystems sjukersättning.

Våra ackrediterare

Birthe S. Thomsen

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

Laholms Kommun

Beslag och Design

Linqans Nöje

Bjäre Bygg Konsult AB

Lions Club Båstad

Bjäre Centerkvinnor

NP Nilssons Trävaru AB

Båstad Arbetarekommun

Psykiatri Skånehuset

Båstad Kommun

Kliniken Ängelholm

Båstad-Östra Karup Församling

Mariakyrkan i Båstad

Centerpartiets Kommunkrets i Båstad

Region Skåne

Exet Revision Båstad AB

Rotary Båstad

Förslöv-Grevie Församling

Sotarna Laholm AB

Grevie Kyrkliga Arbetskrets

Stig-Bertil Mäklare

GRL-Data

Torekovs Hotell Resort AB

Haga Göstorp Psykiatri AB

Torekovs Röda Kors Krets

Hotell Skansen

Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet

Hälsostudion i Båstad

2M2 Trading i Båstad AB

Jänsmässholmens Fjällhotell
Ahremark Familjen
Kjellberg Ann-Magret
Andersson Christina
Knutsson Tord
Arvidsson Claes & Ingegerd
Lagerstedt Familjen
Aldoson Karin
Larsson Kenneth
Andersson Christina
Lindén Göran & Elisabeth
Andersson Lars
Lindström Ylva
Andersson Thomas
Linell Margareta
Arnoldsson Jan
Lundqvist Bo & Lena
Axelsdotter Margareta
Malmberg Essan
Belfrage Jonas & Monica
Mårtensson Gert & Ankie
Bengtsson Per & Margareta
Mörnstad Håkan
Bjartmar Ulla
Nilsson Berit
Bollmann Malin
Nilsson Henrik
Brenton Gunilla & Torgny
Nilsson Kenneth
Brink Elisabeth & Christer
Nilsson Irma & Tore
Dahlgren Carmen
Nilsson Jan & Maj-Britt
Dandanelle Eva & Calle
Noråker Nilsson Anna-Karin
De Rooij Aleida
Olofsson Eva
De la Motte Christer & Agneta
Paulsson Barbro
Edgarsdotter Ingrid
Paulsson Erik
Ekelund Mona & Bruno
Persson Marianne
Ekelund Jan
Persson Blennow Inger
Ekfeldt Ove & Barbro
Persson Angelica
Ekström Carl
Ringdahl Ulf & Margareta
Eriksson Mjöberg Marianne
Skoog Ulla & Walle
Ermyr Jerker
Spetz Ulla & Lennart
Gillisson Pigge
Spångberg Christer & Karin
Gillström Bo
Sutinen Marianne & Kyösti
Gjerdrum Mads
Svedenfors Jan
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Torstensson Anne-Charlotte
Gramler Marianne
Vikman Kurt - Inge
Hervén Monica
Wallin Gunnel
Håkansson P-A
Walther Christer
Jansson Marie & Håkan
Wennerlund Bengt
Johansen Karsten
Wichmann Agnetha
Johansson Barbro
Wulff Familjen
Johansson Inga-Britt
Ymse Gunnar & Margit
Johnsson Ann-Marie & Lennart
Yngvesson Ulla
Jonsson Klas o Ingrid
Östin Maria & Johan
Karlsson Ingegärd
ad innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad?
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. Ett stödmedlemsskap kostar 300:- för privatperson, samt 1000:- för företag vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. I
övrigt innebär stödmedlemskap inga förpliktelser, men betyder mycket för vår verksamhet.

V
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