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POLICY

HEJ!

Det första helt digitalt framtagna numret
Så är det faktiskt! Nummer ett 2021 av Fontänhuskällan blir
det första numret som vår redaktion tagit fram utan att
kunna träffas fysiskt under en arbetsinriktad dag. Tänk vad
saker och ting kan göras möjligt. Numret innehåller
medlemsberättelser och reportage från vår verksamhet.
Tidningens artiklar är skrivna i olika skeenden. En del artiklar
är nyskrivna under den period då vi återgått till mer normala
öppettider, en del under perioder då vi nästan uteslutande
kunde ses digitalt.

Arbetet med Fontänhuskällan
görs av medlemmar och handledare på Falkenbergs
Fontänhus. Tidskriften
utkommer sex gånger om året.
Fontänhuskällan skall spegla
vår verksamhet som
organisation både lokalt och
centralt. Enskilda artiklar kan
ge uttryck för personliga
betraktelser och då framgår
avsändare i artikeln.
Redaktionen arbetar med att
skapa ett varierat innehåll då
vår målgrupp är bred. Om du
som läsare känner att tidningen
bör finnas tillgänglig på fler
ställen ta gärna kontakt med
oss på Falkenbergs Fontänhus.

Håll till godo!
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PROJEKT:
SNICKARBOA

Pssst Flera av artiklarna i detta nummer är
skrivna innan vi återgick till normala
öppetider. Exempelvis är serviceenheten
nu igång, mer om detta i nästa nummer.

AV: TORBJÖRN, JONAS, PONTUS
2021-06-03

Vi är hemskt glada över att
framtidsbanken valt att stötta
vårt projekt snickarboa med
150Tkr. Vi har en massa planer
och vill inget hellre än att vi
skall kunna träffas under
vanliga former igen så att
arbetet skall kunna sätta
igång.

Serviceenheten
Fontänhuset består idag av två enheter, köksenhet och kontorsenhet. För att bredda
verksamheten och kunna tillgodose fler människors intresse och behov öppnar vi upp en ny
enhet som kommer kallas serviceenheten. Snickarboden blir en central del av denna enhet
och utgångspunkt för allt praktiskt arbete på huset.
Vad ska finnas där? Det blir en fullutrustad verkstad/snickarbod där man kan utföra allt från
små snickeridetaljer till grovsnickeri. Ex: Bordsklyv, kap-gersåg, överhandsfräs, kompressor osv.
När har ni tänkt att Snickarboden ska vara på plats? Verksamheten är nu stängd pga
pandemin och boden har vi som ambition att ha färdig när vi tillåts att öppna upp igen.
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Jag har tidigare, i den här tidningen,
beskrivit min introduktion till
Fontänhuset som när de i Narnia
hittar en hemlig dörr och kliver in i en
helt annan, förtrollande, magisk värld.
Varför hade jag inte hittat hit
tidigare? Varför vet inte fler att det
här finns? Kanske är det därför jag, så
fort jag får chansen, vill berätta för
andra om vad Fontänhus gör. Det är 6
år sedan jag klev in genom dörren i
Falkenberg och möttes av ett 30-tal
personer som alla skulle få tycka till
om vem som skulle bli den nya
handledaren.

PROJEKT
FLER
FONTÄNHUS
Sveriges Fontänhus Riksförbund

Så man vill ju att fler ska få glänta på
den där dörren och upptäcka
fontänhusvärlden. Helst ska alla som har
behov av ett fontänhus kunna ta sig till
ett. Vad kan man göra? Sveriges
Fontänhus Riksförbund (SFR) sökte
pengar hos Folkhälsomyndigheten för
att sprida budskapet, skapa intresse och
stötta arbetsgrupper runt om i landet
som alla önskar ett eget fontänhus i sin
kommun. Projekt Fler Fontänhus
beviljades i januari 2021 och jag fick
förfrågan från SFR om projektledarrollen.
http://www.sverigesfontanhus.se/

LENA LARSSON
lena.larsson@sverigesfontanhus.se
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Fortsättning från sida 11.

PROJEKT FLER FONTÄNHUS
Genom vår digitala plattform webex och
redan etablerade mötesplatser och
arbetssätt där kunde jag snabbt få kontakt
med engagerade medlemmar från våra olika
fontänhus som vill hjälpa till i arbetet för fler
Fontänhus. Ingen kan som våra medlemmar
betona och belysa betydelsen av
fontänhusens verksamhet och verkan. Detta
gör de bland annat genom inspirerande
föreläsningar för t.ex. kommunpolitiker och
brukarorganisationer.
Under året ingår även att ta in en extern
aktör som ska bedöma värdet av våra 13
befintliga fontänhus i en samhällsekonomisk
utvärdering. Ett bra komplement till våra
värdefulla mjuka värden.
I dagsläget finns en aktiv dialog med ett tiotal
arbetsgrupper som befinner sig på olika steg i
processen. De kan behöva stöd och hjälp
med ansökningar, information till en förstudie,
budget/ekonomi, föreläsningar, knyta
kontakter eller svar på frågan ”hur ska jag gå
tillväga om jag vill starta ett fontänhus?”.

/Lena
/Erica
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Martin

MINDFULNESS

Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress
och oro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just
denna stund, i nuet.
"DU KAN INTE UTESLUTA NEGATIVA TANKAR. LÄR DIG ATT HANTERA DEM ISTÄLLET"

Det här är viktigt när du

Inom mindfulness kan du

utövar mindfulness:

lära dig att hantera negativa

Du är uppmärksam på det som

tankar

händer just nu i stunden.

Hjärnan har svårt att skilja på det

Du har en nyfiken och

som är verkligt och det som är

accepterade inställning till det du

påhittat. Därför gör den inte

upplever. Det betyder att du inte

skillnad mellan det du tänker och

värderar eller dömer det du

det du upplever i verkligheten. Det

upplever i nuet.

innebär att om du tänker tankar

Du har en accepterande

som gör att du blir orolig eller

inställning till dig själv och andra.

stressad reagerar kroppen som om

Det betyder att du övar dig på att

det verkligen var så. Du kan inte

se kärleksfullt och ömsint på dig

utesluta negativa tankar. Lär dig

själv och andra.

att hantera dem istället. Tankar är
mentala händelser och bilder.

En del upplever att mindfulness

Det är lättare att få ett avstånd till

minskar stress, ångest och

tankarna om du uppmärksammar

nedstämdhet. En del tycker också att

tankar som just tankar och inte

mindfulness kan vara en hjälp för att

som fakta. Då kan till exempel

hantera smärta och sömnproblem.

oroande och negativa tankar få

Men det finns hittills ingen

finnas där utan att du styrs lika

vetenskaplig undersökning som

mycket av dem.

tydligt bevisar detta. De övergripande
resultaten av dagens forskning visar
att mindfulness är bra. Men det är
oklart vad det exakt är som är bra och
vilken effekt mindfulness har i detalj.
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Hjärnan kan lära sig att
uppmärksamma det du mår
bra av

När du förstår dig själv kan
du förändras

Öva dig på att lägga märke till saker
som du mår bra av, till exempel ett
skönt väder, att basta eller ett vänligt
beteende från en annan människa. Då
lär du din hjärna att lättare
uppmärksamma liknande information i
framtiden. Då kan det bli lättare för dig
att lägga märke till sådant som ger dig
glädje och tillfredsställelse i livet.

Mindfulness kan hjälpa dig
att förstå dig själv

Inse att du inte är ensam

Mindfulness kan hjälpa dig att förstå hur
du agerar och varför. Du observerar dig
själv, dina tankar, känslor, hur det känns
i kroppen och hur du beter dig. Då kan
du lära dig vilka mönster och teman
som finns i ditt liv.

Gamla erfarenheter styr hur
du reagerar och agerar
Under barndomen utvecklas
självkänslan och du lär dig hur du kan
förvänta dig att bli bemött av andra
människor. Utifrån dessa erfarenheter
reagerar du automatiskt enligt gamla
mönster. När du reagerar automatiskt
på det här sättet, återupprepar du det
gamla gång på gång. På så sätt styr och
formar de gamla erfarenheterna ditt liv
mer än du är medveten om.

FONTÄNHUSKÄLLAN

När du ser på dig själv utan att döma
observerar du nyfiket och med en
nybörjares sinne. Kanske märker du
att du styrs mycket av negativa tankar
och föreställningar om dig själv. Hur
det än är för dig är det viktigt att inte
döma dig själv. Genom att du blir mer
medveten, accepterar och ser det
som det är, blir det också möjligt för
dig att påverka ditt agerande och att
påbörja en förändring.
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Alla människor känner smärta. De
flesta är också självkritiska. Känslor
som ångest, skam och värdelöshet
kan bli lättare att bära om du förstår
att du inte är ensam om dem och att
dessa känslor är en ofrånkomlig del av
livet.
Självmedkänsla handlar alltså inte om
att du ska förhärliga dig själv, utan
mer om en insikt om att livet är tufft
för alla, ingen går fri. Älta inte det
förflutna och bäva inte inför
framtiden. Nuet är det enda vi kan
påverka för stunden.

2021

Fontänhuset bygger en egen wiki

Artikel från Wikienheten

En del av digi-inklusion

Wiki-projektet drivs av SFR. Det
uppkom genom att projektledarna för
Digi-Inklusion förstod att det saknades
både en intern kunskapsbas för den
svenska fontänhusrörelsen — och att
det fanns ett behov av meningsfullt
arbete för medlemmar och handledare
att arbeta med hemifrån under
pandemin. Det saknades också artiklar
på det svenskspråkiga Wikipedia om
Fontänhusen, och det är en
spännande utmaning att ändra på
detta.
I skrivande stund är sju artiklar påbörjade;
Båstad, Falkenberg, Göteborg, Malmö,
Motala, Åland (Mariehamn) och Örebro är
de hus som än så länge flitigt arbetar i
projektet.
-Vi saknade den arbetsinriktade dagen
online, så att säga. Och vi ser gärna att
fler handledare och medlemmar deltar i
någon av wiki-enhetens möten för att
kunna sprida arbetet i sina medlemmar
som är hemma, säger Jonathan Mattebo
på Digi-Inklusion.
Yonna Carlsson är medlem på Motala
Fontänhus och arbetar med husets
artikel. Hon fortsätter...
-Det är ett gott samarbete samt ett projekt
som både förenar, stärker och gör oss
synliga – och som öppnar fönstret mot
omvärlden för vad ett fontänhus är. Att vi
som medlemmar sedan får arbeta med
FONTÄNHUSKÄLLAN
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detta och lära oss mer om vårt egna hus,
genom att vi gör research och ställer
frågor om våra hus historia och tidigare
projekt gör bara detta projekt ännu mer
roligt, personlighetsutvecklande och
intressant. Wiki-enhetens arbetsmöten
För att beskriva wiki-enheten lite mer
ingående så består den av de två
projektledarna Jonathan Mattebo och
Christian Hansen samt deltagare från
fontänhusen runt om i vårt avlånga land.
Det kommer mellan 2-12 medlemmar till
varje enhetsmöte, som hålls fyra gånger
per vecka. På Tisdagar och Torsdagar
hålls dessa, ett på förmiddagen 09.30 och
ett på eftermiddagen 13.00 på Webexplattformen.
Wiki-enheten använder ett gratis
whiteboard-verktyg som heter
Metroretro.io som sin enhetstavla.
Någon av projektledarna håller i mötet
och frågar var och en av deltagarna hur
långt de kommit och vad man vill jobba
med under dagen. Varpå deltagarna
väljer arbetsuppgifter och mål med dagen.
Grupparbete online
Efter enhetsmötet som oftast inte tar mer
än en kvart så går respektive deltagare till
separata utrymmen i Webex för att
samarbeta med andra om artikeln för sitt
eget hus. Ett Webex-utrymme per artikel.
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Fontänhuset bygger en egen wiki

Christian Hansen har en bakgrund som
programmerare och har varit drivande i
skapandet av Fontänhus-wikin. Han
beskriver hur deltagarna arbetar
tillsammans genom att man ser
varandra i webbkameran, pratar och
samarbetar samtidigt som de skriver i
ett gemensamt textdokument online.
- Vi använder Microsoft Word i molnet
för att skriva tillsammans. Det är gratis
att använda och ger möjlighet att
bläddra till en äldre version (av texten)
om någon skulle vilja backa. I texten
skriver vi förslag som sedan redigeras
av alla med behörighet. Det är OK att
editera i varandras texter, ingen äger
de utan vi skapar detta tillsammans,
säger Christian Hansen.

sprida dessa. Vi ska också försöka få
in artiklarna på Wikipedia.org, till att
börja med på svenska.
- Det är väldigt givande att vara
handledare på wikienheten, det är
roligt att skapa meningsfullt arbete
tillsammans med medlemmar och
allt vi får lära oss om de olika husen
och deras projekt, säger Jonathan
Mattebo på Digi-Inklusion, och
fortsätter: Det är så mycket jag
önskar jag visste om när jag började
arbeta på Fontänhuset, och nu har
vi börjat arbeta på riktigt med en
kunskapsbas som ökar förståelsen
och detaljrikedomen om
Fontänhusen avsevärt.
Av Yonna, Christian och Jonathan m fl
för Wiki-Enheten.

Det ska vara en platt hierarki i detta
arbete och beslut fattas helst med
konsensus i skrivargruppen. I
chatten i Webex kan vi också diskutera
detaljer om respektive artikel utan att
behöva vara inne i artikeln samtidigt.
Nästa steg
När artiklarna är redo ska de visas upp
och diskuteras med deltagare från
andra fontänhus för att texterna ska bli
tydligare och rikare. Efter detta ska de
flyttas över till vårt wiki-verktyg på
wiki.digi-inclusion.net. Sedan börjar
arbetet med att skapa fler artiklar, och

FONTÄNHUSKÄLLAN
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DIGITAL TEMADAG
Den 13 april genomförde vi en digital temadag. Det var en aktiv
grupp som arbetade fram alla förberedelserna för att dagen skulle
bli så bra som möjligt. Föreläsning skulle bokas och
Vi har bjudit in Inger Blennow från Sveriges Fontänhus
Riksförbund.
9-9:30 gemensam uppkopplad frukost
10 - 11 Föreläsning SFR
Ordförande för Sveriges Fontänhus Riksförbund Inger Blennow och ledamot i styrelsen
Lena Larsson som också är handledare på Falkenbergs Fontänhus var föreläsare och
pratade om arbetet att starta fler Fontänhus i Sverige.

Gäster på föreläsningen var Kerstin Rosell och Andreas Engelbrektsson från
Falkenbergs Kommun Socialnämnd som var mycket intresserade av Fontänhus.
11:15-11:30- Mindfulness. Vår suveräna handledare Viking handledde oss i den
mystiska konsten att utföra andningar med avslappning.
12 -12:30 Gemensam uppkopplad lunch. Huset hade beställt pizza till alla som
hade förbokat vilken sort man ville ha. Samma förmiddag på temadagen kördes
det ut pizza till var och en.
Efter lunch och en stunds paus informerades det om den digitala
ackrediteringen.
13-14 Ackreditering som ämne.

FONTÄNHUSKÄLLAN
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VIRTUELL ACCREDITERING

INNAN PANDEMIN
Fontänhuset i Falkenberg har beslutat att genomföra en digital
ackreditering mot alla odds.
Från början av pandemin var huset öppet som vanligt men med nya
restriktioner och strängare restriktioner senare på år 2020 då hade huset
enbart öppet halva dagar och högst 8 personer inne samtidigt. Från 15:
december var det helt stängt och fram i januari öppet halva dagar igen.
Daglig digital kontakt har funnits med enhets- möten, husmöten och
policymöten. Under 2021 har utomhus-aktiviteter funnits två dagar i veckan.
Genom att ta del av kraven för digital ackreditering har vi kommit fram till
att söka genomföra ackrediteringen digitalt då CPQ- formuläret redan var
ifyllt sedan tidigare och besöket av konsulenterna blev inställt på grund av
pandemin.

UNDER PANDEMIN
Vi genomförde den digitala ackrediteringen under några hektiska veckor i
april/maj. Vi var många som medverkade, ingen nämnd ingen glömd. Cindy
från Nederländerna och Anders från Stockholm var med på så mycket som
möjligt under vår digitala arbetsinriktade dag. Vi hade lagt in några extra
digitala möten med externa arbetsgivare och även med vår styrelse. Allt flöt
på jättefint.

HUR GICK DET DÅ?
Bra, bra, bra! och lika många års ackreditering. Vi fick särskilt beröm för vårt
digitala arbete under pandemin även om detta inte bedömdes under
ackrediteringen. Så, tre års ackreditering och ett fint kvitto på att vi fortsatt
gör ett bra arbete på vårt Fontänhus.

FONTÄNHUSKÄLLAN
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BILDER FRÅN ÅRET

TRÄDGÅRDSARBETE
Körsbärstomater är populärt

FASADARBETE

KORVGRILLNING I
TRÄDGÅRDEN

SOFIE INFÖR
PLANTERING AV
DAHLIOR
SONJA
Ett leende värmer

FONTÄNHUSKÄLLAN
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BOKRECENSION | STINA

JACOB FRANK:

"Ger ett långt och resligt intryck med den
smäckra turkiska hatten och det mörka, vågiga

Olga Tokarzczuk

håret som spränger fram under brättet Blicken
är närmast fräck och något högdragen, så att en
del av ögonvitorna skymtar nertill, som om han
höll på att svimma."

Jakobs-böckerna eller Den väldiga färden
ÖVER SJU GRÄNSER
FEM SPRÅK
OCH TRE STORA RELIGIONER,
DE SMÅ EJ ATT FÖRGLÖMMA

Bara titeln på denna bok av Nobelpristagare Olga Tokarczuk
borde ha avskräckt mig. Hade beställt boken för hemleverans
från Stadsbiblioteket i Falkenberg. Så upptäckte jag då att boken
måste innehålla minst 1000 sidor.
BERÄTTAD AV DE DÖDA
Medelst en av författarinnan utarbetad metod för KONJUNKTURER
Berikad av ett överdådigt urval BÖCKER

Därtill understödd av FANTASIEN vilken utgör naturens största
gåva till människan.(citat av författaren)
Jag har nu i skrivande stund läst en tredjedel boken och jag tror
det har aldrig tagit mig så lång tid att läsa igenom en bok, men
sanningen är att det är en mycket intressant bok. Från början
tänkte jag inte på vilken genre av läsning det var utan beslutade
mig för att detta var historia.
Jag har använt Google och Wikipedia för att läsa mer om de
olika personer som historien handlar om och de flesta har jag
hittat där och även de olika religiösa ideer och mystiska
överygelser som gruppen av huvudfigurer hade. Blandat med
fiction och verklighet utspelar sig stora delar av boken i
fantasilandet Poldavien runt 1750-talet och senare. Ändå vet
man att man befinner sig Polen och att Poldavien är ett namn av
fiktiv karaktär. Många resor blir det runtomkring i Östeuropa,
Turkiet, Frankrike och angränsande länder. Idag gränsar Polen
till Ukraina, Litauen, Slovakien, Ungern, Tjeckien; Tyskland och
Östersjön. En bra bok tack för ordet.
FONTÄNHUSKÄLLAN
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BOKCIRKELN

Svaren lämnas på huset (Brevlådan) alternativt skicka ett foto
på krysset och skicka till Stina på Webex. Lycka till!

FONTÄNHUSKÄLLAN
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BILDER HÄNT I SOMMAR
BLAND ANNAT

Vi har träffats ute under pandemin, gärna
i vår trädgård...

oftast med grillen igång.

TB och Pontus med Göran från
Falkenbergs Sparbank efter beskedet att
de bidrar till Projekt "Snickarboden".

Ackrediterade
3 år
FONTÄNHUSKÄLLAN
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BOKCIRKELN: Siddharta av Herman Hesse
När vi började använda webex så blev det ett
utrymme för utforskning vad vi kunde använda
webex till. Det blev enhetsmöten till att börja med
och det gick också bra att lobba föratt så många
medlemmar som möjligt skulle vara med. Så
letade vi efter tillfällen i utrymmet för att
interagera med varandra och samtidigt ha en
anknytning till Fontänhuset.
Det tog inte länge förrän vi fick ett bra förslag att
starta en bokcirkel. Ett utrymme öppnades med
titel bokcirkel
Vi fick också förslag på en bok: Siddharta av
HERMAN HESSE
Siddhartha är en bok på ca 100-150 sidor, den är
skriven på ett enkelt språkbruk men har däri
också ett djupt och allmänt uttryck.Tanken var att
vi läser igenom boken och därefter har ett öppet
samtal kring den, gärna över Meetings och gärna
flera gånger. Siddhartha hade för övrigt varit en
mycket uppskattad Fontänhus-medlem. Sex
medlemmar väntar nu med spänning på "Ett
öppet samtal " kring denna bok efter att ha läst
den.

FONTÄNHUSKÄLLAN

- 17 -

2021

DAIMKAKA

ADNANS
RECEPT

AV: ADNAN
Ingredienser:
3 ägg
3 dl socker
150 g smör eller margarin
200 g mörk blockchoklad
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
1 ½ dl vetemjöl
Til formen
Smör
Ströbröd

Gör så här:
Vispa ägg och socker pösigt. Smält
smöret och blockchokladen i en panna
under omrörning. Blanda bakpulver,
vaniljsocker och mjöl. Rör ihop
alltsammans, se till att smöret och
chokladen inte är för varmt.

Gräddtid
175 grader
ca 25-30 minuter
Till servering
1 dubbeldaim
2 msk florsocker
Vispgrädde

Smöra och bröa en rund form med
löstagbara sidor, lägg smeten i formen,
grädda ugnen i ca 25 minuter i 175
grader tills kakan blivit brun på
ovansidan.
När kakan är gräddad, hacka Daim fint,
lägg på kakan, sikta florsocker över
kakan när den kallnat. Servera med
vispad grädde.

FONTÄNHUSKÄLLAN
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Olika sätt att berätta en historia om ett
bananskal utan att halka på det
En arbetsuppgift från Storytelling med Britten
Bananflugan
Jag öppnade luckan till skåpet där jag förvarar
sopkärlet. En svärm små flugor surrade helt
plötsligt runt mitt huvud. Och jag tänkte för mig
själv “ kan detta vara bananflugor” ? Svaret kom
som ett brev på posten. Ovanpå alla andra
hushållssopor låg ett ..Ja just det ett äppleskal och i
den andra påsen för hushållsavfall låg ett
Bananskal på rygg och ropade. “Det var inte jag” !
Jag svarade: Du snackar skit, här är flugor överallt.
Jag tog upp min telefon från fickan och ringde
anticimex, vilka skyllde ifrån sig direkt och bad mig
istället ringa polisen. Efter en ca en kvart rusade

En uppäten banan

insatsstyrkan in och istället för batonger så hade
de bananer. Det visade sig att detta var
bananstyrkan.

En dag gick jag in på ica. Jag var sugen på
lite frukt och vände mig till den trevliga

Växtnäring med bananskal

personalen och frågade “Är bananerna

Ta bort ändarna från bananskalet. Lägg

fina?” Med ett ansträngt leende tittade

bananskal, kaffesump och äggskal i en mixer.

hon på mig lite konstigt och sa: Jadå så vitt

Fyll upp med vatten så det täcker. Mixa

jag vet. Jag hastade iväg mot

ordentligt.

fruktavdelningen och ögnade snabbt över

Häll upp i en burk eller flaska och förvara

utbudet. Där fanns: Äpplen, päron,

mörkt.

nektariner, persikor och melon men Inga

Använd 1 dl mixture till 2 liter vatten.

bananer, det enda som fanns var ett
kolsvart bananskal som låg i en papplåda.

Detta verkar något suspekt då bananskal lär

Jag återvände till damen i kassan och sa:

innehålla gift, visserligen godkänt av EU.

Där fanns inga bananer, Nähä sa hon vi

Man kan då om man vill vara riktigt säker

kan ju inte ha allting.

utesluta bananskalet.
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Skolan är till för undervisning i
det goda | Rolf Karlsson
Det finns mycken kunskap som jag tycker inte är relevant i vår
skola. När det står tydligt att det finns olika linjer, så tycker jag en
utbildning ska ge yrkesutbildning. Det är viktigt att elever lär sig att
arbeta, göra tankar till praktisk handling. Här på Fontänhuset är vi
mycket mer i handling och aktivitet. Vi lär oss i vår
arbetsorienterade dag, hur vi kan få vår passivitet, att bli till
aktivitet. Ett uttryck som jag älskar är: Repetition är all kunskaps
moder. En del har förmågan att lära sig direkt, medan andra kan
lära sig efter ett eller flera repetitioner. Det här är lätt att anknyta
till hur unga, lättare kan lära sig datorer. Kunskap kommer i
framtiden att bli ständigt ny och mer i omfattning. När det gäller
min falang, att läsa och ta till sig bibelkunskap, behöver man
repetera särskilt mycket med tanke på inlärning. Det finns ett ord
som säger att kunskapen om Gud ska bli lika stor som vattnet, hur
det täcker haven på Jorden.
Kunskap i allmänhet behöver ju inte vara nyttig, det finns tydligen
kunskap som är ond. Eller helt enkelt onyttig. Det finns kunskap
som inte har kvalite’. Till exempel så kan man lära sig om ormar,
deras ondska. Personligen så vill jag lära mig saker som har
evighetsvärde.
Kanske att elever behöver lära sig ta varning av det onda, att det är
nyttigt att inte vara barnslig, så man till exempel som barn lär sig
att en kokplatta är het. Jag minns en arbetsledare som jag hade,
han blev förvånad när jag inte hade lärt mig i vilken temperatur
som en människa bränner sig på vatten. Han frågade mig, fick du
inte lära dig det i skolan? Jag blev alldeles ställd, av en sådan fråga.
Kanske är det så att elever behöver lära sig utifrån någon form av
certifiering? Ska det ställas krav på elever att de ska ha en viss
kunskapsnivå, när de klarat studenten?
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Det jag minns från Högstadiet är att vi lärde oss ett ämne som många
år senare var bortglömt i vår hjärna. När jag tittar på gamla dokument,
kollegieblock, så kommer jag inte ihåg det som jag lärde mig för 40-50
år sedan, med viss reservation. Vår hjärna är i behov av förnyelse, så att
vi aktiveras i vårt kunnande. Det här att lära sig en dator eller
mobiltelefon, det tillhör ett svårt ämne för en 60-åring, som jag. Men
det går om man bekänner sin tro och inte menar sig vara oduglig.
Uttala inte negativa uttryck som, jag kan inte! Det som är viktigt är att
man försöker. En del människor behöver som sagt repetition för att
kunna en mobil. Människor är användare, när det gäller mobiltelefon,
alla är inte experter. Det som är pinsamt är att Mobiltelefon har blivit
nödvändig att lära sig. För det är ungefär som Allemansrätten, vi måste
kunna annars är vi utdömda. Den teknik som finns i vår tid kommer
antagligen inte bli lättare. Det behövs tydligen en ständig uppdatering.
Vår nutida hjärna får helt nya intryck än den person som levde för
femtio år sedan. Det jag längtar efter är att människor ska ha respekt
för att vi äldre behöver mer tid att lära sig på. Vad använder du din
fritid till? Har du ett tidsfördriv som är nyttigt, när jag såg min egen mor
lösa Sudoku, tyckte jag det var ganska meningslöst att syssla med. En
del människor säger att det utvecklade hjärnan. Min rekommendation
är emellertid: Repetera så kan du det där svåra du behöver lära dig. En
del människor kan lyssna på en lärare en enda gång och bli kunnig i
motsvarande kunskap. När vi lyssnar är vi i koncentration. Vi lär oss i
nuet. Det finns människor som har olika förmåga att lyssna. Idealiskt är
att kunna direkt, men det är inte lätt. Jag minns från skolan att jag var
disträ, eller distraherad, ibland. När du är distraherad kommer du inte
att lära dig någonting. En del tar hem läxböckerna och lär sig hemma,
så tror jag att det var oftast för mig. Det är roligt att sätta in sig i ett
ämne. Men allt intresserar oss inte, vilket innebär att vi inte heller lär
oss lika bra. Att ha Intresset med sig är mycket viktigt. Det gör att
inlärningen är lättare.

Rolf Karlsson, 2021-08-31
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Fontänhusrörelsen

Vår metod är beprövad, den är frivillig –och den fungerar!

Vårt Fontänhus i Falkenberg är en plats och gemenskap för personer med olika
erfarenheter av psykisk ohälsa. Tillsammans berikar vi varandra och skapar en miljö
där fokus ligger på det friska istället för det sjuka, det fungerande istället för
dysfunktionalitet. Vi är alla här för att vi vill det och vi tror att vi med denna frivillighet
kan komma långt.
I vårt hus på Storgatan 71 har vi ett kök där vi varje dag lagar vår egen lunch och
ibland bakar något gott. På andra våningen har vi ett kontor där vi bland annat jobbar
på vår tidning och med vår hemsida. Vi har en ateljé för skapande och en trädgård att
sköta om. Vem du än är och vilken bakgrund du än har uppmuntrar vi dig att delta i
husets alla aktiviteter. Oftast hittar dock den enskilde sitt gebit.
Vårt Fontänhus är samtidigt en del av ett större internationellt nätverk med
verksamhet i över 30 länder. Våra dagar liknar dem som gäller i arbetslivet, med
gemensamma möten och beslutsprocesser. Vi har öppet nästintill varje dag under
hela året, för att göra vår gemenskap tillgänglig för så många som möjligt. Vi finns för
dig oavsett ditt mående och livssituation, även om du går vidare i arbete eller studier
eller inte.
Vi ser varje dag hur denna gemenskap med meningsfullt arbete skapar för-ändring
hos våra medlemmar. Det är en utveckling som består även utanför husets
verksamhet och tar sig uttryck i t.ex. minskad isolering, mindre behov av medicin och
vårdkontakt. Framför allt upplever sig många få ett större självförtroende och en
högre grad av självständighet. Här får du ett samman-hang att växa i.
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Stöd vår verksamhet
Vi är en ideell förening och som sådan är vi i behov av
stöttning från andra samhällsaktörer, som stat och
kommun men inte minst våra stödmedlemmar och de
lokala företag som tillsammans med oss vill bidra till en
bättre psykisk hälsa i Falkenberg. Varje enskilt bidrag är
viktigt och hjälper oss bibehålla en kontinuitet i
verksamheten och i den gemenskap som är så viktig för
så många.
Vill du stödja vår verksamhet?
Privatperson
Organisation
Företag

300 kr / år
500 kr / år
1000 kr / år

Bankgiro: 5270 –6207
Swish: 123 108 12 72

Inbetalningen ska gå till Falkenbergs Fontänhus Vänner. Kom
ihåg att ange ditt namn och den adress dit du vill att vi ska
skicka vår tidning.Som ett litet tack får du denna vår tidning
som utkommer cirka 4 gånger om året. I Fontänhuskällan
berättar vi medlemmar om vad som händer i vår verksamhet.
Där delar vi även med oss av våra olika be-rättelser och
erfarenheter. Du blir dessutom bjuden till vår sommarfest i
trädgården där du får tillfälle att lära känna oss bättre.Bor du
inte i Falkenberg? Kanske finns det ett annat hus i närheten.
Surfa in på sverigesfontanhus.seför att hitta till ditt närmaste
klubb-hus!
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Våra värdefulla sponsorer

