
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien til et bedre liv gjennom meningsfylt arbeid i et sosialt 
miljø. 

 

 

 
Fotograf: Dan Lewi 

 

 

 

Vinnerbildet i fotokonkurransen høsten 2016.10.27 
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Tingenes tilstand 

 

 

 Da er nok en sommer over og en femårs 

epoke som daglig leder for Fontenehuset 

Bergen over for min del. jeg har opplevd 

mange opp - og nedturer på huset og 

mye endringer. Men mest har det vært 

gode og flotte dager med mange flotte 

medlemmer som bruker huset i sin 

prosess videre. 

Jeg tror jeg overleverer stafettpinnen til 

Gabriella Osborne, som blir ny 

daglig leder, med et godt 

grunnlag for å fortsette en god 

og stødig fontenehus drift 

videre. Vi er nå et akkreditert 

hus og jobber med å få fullført 

målene som enda ikke er 

nådd. Jeg fortsetter i 

nyopprettet nestleder stilling 

og gleder meg til å jobbe 

tettere med medlemmene og å 

ha et litt annet fokus enn jeg 

har hatt.  

Den første OA er på plass hos Un i 

Research og i skrivende stund er OA nr 2 

klar for iverksetting. OA jobben er en 

betalt deltid stilling medlemmer kan ha i 6 

- 9 mnd. dette er en god tid medlemmer 

kan prøve seg i ordinært arbeid. 

Det daglige oppmøte har også steget litt 

siden 1. kvartal, så dette lover godt. Vi  

 

 

 

 

har i siste kvartal fått to medlemmer i 

ordinært arbeid; en i 100 % stilling i et 

vikariat og en i 80 % fast stilling. Vi 

gratulerer. 

Til høsten starter vi opp aktiviteter i 

"Vekstrommet", som er navnet på vårt 

nye rom, der det er fokus på arbeid og 

studier. Her vil det bli kurs virksomhet, 

intervjutrening, rollespill kan hende og 

mye, mye mer. 

"Vekstrommet" skal vøre 

veien videre for dem som 

tenker og ønsker det. Som 

en konsekvens av dette, vil 

vi etter hvert ha behov for 

jobbkonsulentkompetanse 

på huset.  

Vi vil også få et tettere 

samarbeid mer Sandviken 

sykehus og deres 

rehabiliteringspost, der en 

nyansatt erfaringskonsulent 

er ansatt og skal ha ansvaret for bl a å få 

pasienter inn i "Utskrevet til Fontenehus". 

Hos dem er målgruppen 15 - 30 år og 

dermed en del yngre personer som kan 

dra nytte av det vi tilbyr nå: hjelp til å 

finne/søke på jobb og finne studietilbud 

som er der for denne målgruppen. Videre 

håper vi å etablere kontakt med Solli DPS 

der det også er en nyansatt 

erfaringskonsulent.

 

 

Da takker jeg for meg som daglig leder og ønsker Gabriella lykke til i den nye jobben og 

håper vi får et godt og langt samarbeid. 

Elsi Hauger, nestleder 

 

 



Om klubbhuset 
For deg som har, eller har hatt en psykisk helseutfordring, og som ønsker en strukturert og 

arbeidsorientert dag i et sosialt felleskap. 

Klubbhusfellesskapet jobber sammen for å møte hvert enkelt medlem med respekt, 
og for å styrke og støtte hverandre med å nå individuelle mål i en 
rehabiliteringsprosess. 
 
Medlemmer og medarbeidere deler ansvaret for å drive og utvikle klubbhuset etter 
Fontenehusmodellen. Hverdagen er organisert på en strukturert måte for å sikre at alle 
kan få oversikt og delta i arbeidsoppgavene.Deltagelse i den arbeidsorienterte dagen skal 
hjelpe deg til å oppnå selvrespekt, mening og selvtillit. 
 
Medlemskapet er frivillig, og du velger selv når du kommer og går, hvilke arbeidsoppgaver 
du utfører og hvilket tempo du jobber i.Fontenehuset tilbyr også et fritidsprogram med 
åpent enkelte helgedager og helligdager. 
 
For mer informasjon: ta gjerne en kikk på vår hjemmeside: www.fontenehuset-bergen.no 
eller den internasjonale organisasjonen Clubhouse International  www.iccd.org 
 
Du finner oss også på Facebook: Fontenehuset Bergen 
 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 
                      
                      

08:45 
Arbeidsmøte Arbeidsmøte Arbeidsmøte Arbeidsmøte Arbeidsmøte 

  

09:15 

Arbeid Arbeid Arbeid Koordingeringsmøte Arbeid 
  
  
  

10:30 Pause Pause Pause Pause Pause 

10:45 

Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid 

Arbeid 

11:00 

Fritids- 
Arbeid 

  

  gruppe 

  

12:00 

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj   
  

12:45 Infomøte Arbeidsmøte Arbeidsmøte Arbeidsmøte Arbeidsmøte 

13:00 Arbeidsmøte 

Avismøte 

Arbeid 

Arbeid 

Arbeid 

Arbeid 
  

Arbeid 

  

  
 14:00 Menymøte 

Ukemøte 

Retningslinjemøte 
    

14:30   Arbeid 

14:45 

  Ukeslutt   
Arbeid 

15:15 

http://www.fontenehuset-bergen.no/
http://www.iccd.org/


 

Chow Chow 

 

Bilde fra: www.matprat.no 

 

 

 

 

 

4 Porsjoner 
600 g renskåret svinekjøtt i strimler 
2 ss olje 
1 ts karri 
2 stk løk i tynne båter 
6 stk sopp, evt. 1 liten boks 
hermetisk 
1 ts salt 
½ ts pepper 
3 dl vann 
1 ts buljongpulver 
1 boks hermetisk ananas i biter, 
liten boks  
1 stk rød paprika i strimler 
2 stk syrlige epler i terninger 
2 ts finhakket syltet ingefær 
2 ss tomatpuré 
1 ss maisstivelse 
1 dl matfløte 

 
 
Slik gjør du 
1 Varm en stor stekepanne med 
høye kanter eller vid gryte.  Ha i 
olje og karri. La dette surre litt før 
du tilsetter kjøttet. Brun kjøttet lett. 
 
2.Tilsett løk og sopp og fres dette. 
Dryss over salt, pepper og vann+ 
buljong 
 
3.Kok opp og tilsett ananas, 
paprika, epler og ingefær. Rør om 
og ha i tomatpuré. 
 
4. Rør maisennamelet ut i fløten og 
hell over i gryten. Kok opp og la det 
småkoke i ca. 5 minutter 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg liker fargene og fargespillene i naturen. Ellers 

liker jeg ikke høsten noe særlig. Jeg reiser til Syden 

i oktober, det blir veldig fint. Det som ellers er fint 

med høsten er at det ikke er så lenge til jul. I julen 

er det mye nærhet, familie og hjertevarme.   

-Dan Lewi 

 

Innekos, jeg er mer aktiv inne enn jeg er ellers på året. Gå på kino. 

Stearinlys og film inne. Peiskos. Serieoppstart på tv serier på 

høsten. Naturen er flott om høsten bladene begynner å bli gule. 

Det er og en spesiell solnedgang på høsten.   

-Andre 

 

Regnet som falle sidelengs. Bladene 

som ligger på bakken. Påminnelse om 

den fine vinteren som skal komme.     

        - Helge 

 

Sopptur. Fyr i peisen. Skifte mellom å være ute med kjølig 

rått vær og komme inn i varmen. Stearinlys og litt mer mørke 

kvelder. Jeg liker høsten, jeg liker egentlig alle årstidene.  

-Elsi 

 

Kald klar himmel. God bok i sofakroken. 

Tente stearinlys. Høstfarger på trærne, det 

liker jeg.         

 -Bente H 

 

Hva liker du med høsten? 



Tinas vikariat på Fontenehuset  

8 april – 12 august 
Etter å ha jobbet en del år i oljebransjen som ingeniør ble jeg til 
slutt rammet av oljekrisen og ble permittert fra jobben min 1 
februar 2016. det ble noen lange måneder uten særlig aktivitet 
og etter avslag på avslag på jobbsøknader gikk også 
motivasjonen for å søke jobb betraktelig ned. Med flere 
kompetente mennesker på markedet så det svart ut for å få 
jobb.  
 

Etter påske var bemanning på Fontenehuset veldig lav og det oppstod et akutt behov 

for folk ettersom Oda ble sykemeldt noen uker før termin og Nina ikke skulle begynne 

før 1 mai. 

 

Det ble foreslått å ta inn en midlertidig vikar frem til ny daglig leder ville begynne i 

august, et forslag som ble enstemmig vedtatt. Dagen etter beslutningen fikk jeg min 

første dag på huset. Det ble en helt ny hverdag og innenfor et fagfelt jeg aldri før 

hadde jobbet med. Jeg var veldig spent på hvordan det ville gå og hvordan jeg kunne 

være med å bidra på huset.  

 

Jeg ble tatt svært godt imot av alle på huset. Terskelen for å spørre om hjelp var 

veldig lav, noe som gjøre det lett å spørre om ting jeg lurte på. Alle var veldig 

hjelpsomme og var med å lære meg de forskjellige oppgavene. Dagene ble mer 

meningsfulle ved å ha en jobb å gå til, humøret steg og det kjentes godt å være med 

å bidra igjen.  

 

Nå nærmer 12 august seg med stormskritt og en kan lure på hvor månedene ble av. 

Det er et positivt tegn på at det har vært noen veldig fine og lærerike måneder. Jeg 

har hatt det utrolig kjekt her på Fontenehuset og det har vært veldig kjekt å bli kjent 

med så mange hyggelige medlemmer og medarbeidere. Det har vært veldig kjekt å 

lære mer om hva Fontenehuset er og hvilket utrolig bra tilbud det er. Det har vært 

spennende å lære alle oppgavene som gjøres på huset og veldig givende å 

bidra med støtte og kompetanse innenfor CV og søknadsskriving til medlemmer 

som trengte det. Huset har vært gjennom veldig mye forandring i løpet av disse 

månedene og det har vært kjekt å være med på alt det nye som har skjedd.  

 

Jeg kommer til å savne Fontenehuset og alle menneskene som bruker det og 
jobber her. Uten muligheten her så hadde det blitt noen veldig lange måneder 
hjemme. Jeg har lært en masse som jeg kommer til å ta med meg videre i den 
neste jobben, hva nå enn det blir.  
 
Tusen takk for meg  

Hilsen fra Tina Cecilie Hauger 

 



                             HISTORIEN OM JOHN H. BEARD 
 
John H. Beard var skaperen av den verdensomspennende 
Fontenehusetbevegelsen. Beard, som fikk sin master i sosialt arbeid fra 
Wayne State Universitetet i Detroit i Michigan, hadde jobbet for Wayne 
County General Hospital i Michigan som sosialarbeider. Fontenehuset i New 
York var i oppløsning, konflikter mellom styret, ansatte og medlemmer gjorde 
at det ikke var et velfungerende hus. 
I 1955 ansatte Elizabeth Schernerhorn og direktørene for Fontenehuset John 
H. B eard som daglige leder. Beard introduserte den arbeidsorientert dagen. 
Han utarbeidet et program som skulle sikre at medlemmer og medarbeidere 
måtte arbeide side om side for å drifte klubbhuset. 
Beard tanke var at denne arbeisorienterte rehabiliteringsmodellen skulle 
bidra til et daglig aktivitetstilbud som igjen skulle føre til bedringsprosesesser 
for mennesker med psykiske lidelser (Doyle et al., 2013). 
Beard fokuserte på medlemmenes styrke fremfor sykdom. Beards visjon og 
arbeid var den ledende kreften bak Fontenehusbevegelsen. I dag er det over 300 
klubbhus over hele verden og det vokser stadig. I 1982 fikk han "Extraordinary 
Service Award and Dedication in Serving thew mentally ill of  New York". 
 
 
Tiden før Beard kom til Fontenehuset 
Klubbhusene begynte som et sted hvor medlemmer samlet seg for å sosialisere og 
for å gi og få støtte. Det fantes ingen medisinsk behandling som tok plass i 
klubbhusene. Medlemmer ble akseptert uten hensyn til diagnoser. Sykehusene på 
denne tiden fungerte som oppbevaring, og det var lite behandling og ingen aktiviteter. 
Når Beard var i praksis på Wayne State Universitetet i Detroit, utviklet de en modell 
kalt AGT (activity group theraphy) som kort og greit gikk ut på å aktivisere. De 
ansatte skulle få naturlig samhandlingsroller og introdusere arbeid som en 
behandling for å bli frisk. Det ble utviklet en gruppe mellom pasientene hvor de 
utførte enkle aktiviteter. Dette for å skape relasjoner seg imellom (Doyle et  al., 
2013). Beard var nyskapende og tok med det han lærte på sykehuset til 
Fontenehuset. Han skapte den arbeidsorienterte dagen vi alle er så kjent med i dag. 
 
Tekst: Ramiro 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bilde tatt fra www.europeanmedical.info 

Fountain house New York 

http://www.europeanmedical.info/


Informasjon 
Av: Torden 

 
Vi lar ordene flomme fra en direkte strøm av bevissthet som er koblet til 
tastaturet. Der av ser man ordene vise seg på skjermen, på papiret, eller 
I boken eller avisen du sitter og leser. Det er egentlig ganske magisk 
hvordan teknologien har gjort ting så enkelt. Ved et tastetrykk ligger 
teksten din ute på det store Internett, og kan leses av mennesker fra hele 
verden, ja omtrent hver eneste fjerne avkrok, og i land man ikke skulle 
tro hadde muligheten. 
 
Jeg undres over hvordan vi så fort har kommet så langt. Jeg kan snakke 
med mine besteforeldre som fremdeles lever, og de blir forbauset over 
det jeg forteller. Ja, til og med mine egne foreldre blir overrasket over 
enkelte former for teknologi jeg forteller dem om. Og nå går det såpass 
fort at man må jobbe for å henge med. Kanskje i morgen kommer det 
noe nytt som fullstendig revolusjonerer vår oppfatning av verden og hva 
som er mulig. 
 
Glemte du å lese nettavisene i dag? Du kan ha gått glipp av noe stort. Vi 
har kommet langt, uforskammet langt. Det du leser nå besto opprinnelig i 
grunnen av masse nuller og ettall som fra maskinvareinstruksjoner ble 
oversatt til noe jeg som forfatter kunne lese på en skjerm, som er en 
lyskilde med massevis av små punkt som skinner ut en farge. Alt dette 
settes sammen til ord på skjermen. Så brukes et avansert maskineri til å 
lese av informasjonen og feste det i form av blekk på noen stykker papir. 
 
Vi lever i spennende tider. Informasjonen strømmer ut i et sofistikert 
nettverk av noder som sender den rundt i system, før den til slutt lander 
på ditt skrivebord. Gjør nå for Guds skyld ikke den blemmen å sende ut 
noe du ikke vil skal forbli allemannseie. Informasjonssystemer, og særlig 
Internett husker like lenge enn en elefant. Men heldigvis lever vi i en 
lineær tidslinje. Nye ting kommer ut til stadighet som fortrenger det som 
kom før. 
 
Jeg skriver dette i full bevissthet om at framtidens arkeologer vil være 
langt mer sofistikerte enn dagens. De vil sitte på teknologi vi bare kan 
drømme om. Jeg ser for meg enorme roboter som tråler en eldgammel 
søppelplass, uten besvær finner fram til alt av metall, og automatisk leser 
av all data som ligger på samtlige harddisker de kommer over. Avansert 
programvare gjenoppretter data og fyller inn hullene ved hjelp av 
algoritmer vi ikke kan forestille oss. 



 
Internett er nå, i denne tiden jeg nå ser for meg, interplanetarisk. Ja, 
kanskje til og med intergalaktisk. Informasjon sendes raskere enn lysets 
hastighet ved hjelp av kvanteteleportering. Om noe skulle slå feil med 
systemet finnes det lagringsstasjoner på hver planet som konstant tar 
backup av hele Internett, som snart omfatter alle tanker menneskeheten 
har tenkt gjennom hele historien, og kanskje noensinne vil tenke. 
 
Alle mennesker har nå råd til en mobiltelefon som kan lagre alt som har 
blitt skrevet av mennesker (med noen unntak, f.eks biblioteket i 
Alexandria).  Mobilen kan lage et interaktivt hologram foran brukeren om 
det skulle være nødvendig. Her kan man lynraskt finne fram til all 
verdens kunnskap. Trenger man noe, hva som helst, har man som regel 
med seg noe man kaller «nano-masse». Dette kan brukes sammen med 
en liten portabel nano-3D-printer, som kan sette sammen atomer og 
molekyler til enhver teknologisk dings man skulle trenge. Ja, faktisk hva 
som helst. 
 
Ved hjelp av mobilen kan man selvsagt påkalle en transport-drone, som 
koster 10 enheter, digitale penger som for lengst har erstattet kontanter. 
Og mye tyder på at det siste skjer i nærmeste fremtid. Tenk på det neste 
gang du kjøper lunsj. Er det allerede slik? Glemte du å lese nettavisene? 

 

 
 
 

 
 



Jobbklubb og kursvirksomhet 
 
Fontenehuset Bergen går en veldig 
spennende tid i møte. Det ble fra 
Clubhouse International satt 
krav om at vi må ha 2 
overgangsarbeidsstillinger på 
plass innen mai 2017 for å bli 
ett fullverdig akkreditert hus. 
Dette har ført til økt fokus på 
dette arbeidet.  
 
I dag kan vi med stor glede si 
at vi har fått avtale om 2 
overgangsarbeidsplasser. 
Den ene er en 16% stilling 
ved Uni  Research og den andre er på 
20% ved Tertnesparken barnehage. I 
neste nummer vil det stå mer om dette 
arbeidet.       
 
 

Kursvirksomheten er 

i gang. 

Da er Vekstrommet endelig klart og vi har 

satt opp noen kurs i IT. Her ser vi noen av 

temaene som vil bli gjennomgått. 

 
I skrivende stund var det Word som var 

tema.  

Mappestrukturer, lagring og navn på 

dokumenter.  Alle skal kunne lære noe etter 

å ha vært på kurs her. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Overgangsarbeid (OA) er: 

 
Medlemmet jobber i den 
lønnete stillingen i 6-9 mnd. 
Deretter kommer et nytt 
medlem.  
Det skal ikke være nødvendig 
med spesialkompetanse for å 
utføre arbeidsoppgavene.  
Det er Fontenehuset som 
plukker ut kandidatene til 
jobben.  
 

 
 

 

Her forklares det på godt pedagogisk vis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEKSTROMMET 
 

Navnet på trimrommet kom bare da vi hadde et møte på Fontenehuset i Bergen. Det 
forslaget som vant avstemningen var ifra meg, det kom med en gang uten noe særlig 
ideplundring.  
Jeg tenkte at noe med vekst og slikt passer på et slikt rom. Jeg assosierte med en 
Tv-dokumentar om veksthuset nede på Østlandet et sted, for et seksjonsinternat for 
innsatte som hadde slitt med rus og hadde sonet sine dommer i fengselet.  
Jeg tror det var slik det var. Uten å være helt bastant på det! Går ut ifra det. Slik 
dukket vekstrommet opp i min bevissthet, og så enkelt og uproblematisk ble dette 
ordet betegnelse på dette rommet i kjelleren på dette rommet. 
Vennlig hilsen Per Jørn.  
 

 
Her er alt klart til den offisielle åpningen!  

 
Herved erklærer vi rommet for åpnet!  

 
 



LIVET I SANDVIKEN I 50-ÅRENE 
Av Rune 

 
 

Jeg er født og oppvokst i Nye Sandviksvei, like rundt 
Rotthaugen. Vi var 8 voksne, en schæfer og lille meg som 
vokste opp i en to-roms leilighet! Det var til sine tider trangt, 
men det gikk bra. 
 
Nede i gaten var det kolonial, elektriskbutikk, godteributikk, 
herre/damefrisør, bank og melkebutikk. Lengre borte i gaten lå 
fargehandel og en liten kolonial nede i en kjeller. 
Det var brannstasjon og skole like bortenfor i begynnelsen til 
Ekrengaten. Det var bakeriutsalg, garn- lekebutikk og nok en 
kolonialbutikk. Like nedom brannstasjonen lå en liten kolonial, 
apotek og en kiosk. 
 
Det var et yrende liv med mange unger, Sandviken Bataljon 
som var ute og marsjerte hver lørdag. Jeg fikk aldri gå i 
bauekorpset, men var en ivrig rævadilter. Her kom en mann 
med hest og kjerre som hentet dokaggene i de husene som 
ikke hadde vannklosett. Det luktet jo av kjerren, men det var 
kjekt å få sitte på med han, for hesten diltet jo av gårde. 
 
Så var det trikken som kom til faste tider, hele døgnet igjennom. 
Den skranglet og larmet, men var man først sovnet enste man 
ikke det. Nede i Sjøgaten gikk det mye trafikk, bussen til Åsane 
og til Osterøy og Nord-Hordland.  
Den største arbeidsplassen var Slakthuset hvor det ble kjørt 
levende dyr inn og slakt kom ut til kjøpmenn og pølsefabrikker. 
Levende dyr kom med båt og med tog som gikk fra jernbanen 
over Koengen og vidre gjennom sykkeltunnellen like utenfor 
Fontenehuset. 
 
 
 



 
Like nedenfor Rotthaugen Skole ligger jo Mareminehollet hvor 
Nils Klim ifølge Ludvig Holberg foretok sin underjordiske reise. 
Vi ungene fikk jo beskjed om å holde oss borte fra, ellers kunne 
det hende at vi datt ned i hullet og ikke kom opp igjen. Dette var 
jo noe man var redd for, så vi holdt oss borte fra. 
 
I 1955 flyttet vi fra Sandviken, men som de sier i sangen, «Du 
kan gjerne ta meg bort fra Sandviken, men du kan aldri ta 
Sandviken bort fra meg.» Derfor er jeg ofte og går på gamle 
tomter og ser hvordan Sandviken forandrer seg. Men det 
varmer å se hvordan folk tar vare på bydelen Sandviken. 
 

 
Nye Sandviksvei 1952 
Bilde: Fotomuseum Bergen.360.no  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Observasjoner 
Av: Torden 

 

 

Noen vil kanskje tenke at en såkalt fast spalte eller kanskje en artikkelserie kalt 

«observasjoner», før eller senere vil kjøre seg fast i grøften eller falle ned i et skribentenes 

synkehull, som et resultat av å hele tiden følge samme sporet, og ikke gå nye veier. Men som 

du ser er jeg tilbake med atter en utgave av denne spalten. Et tilbakevendende fenomen, som 

ikke gir seg så altfor lett. Og like selvforklarende er det at man alltid kan gå inn på en ny sti. 

Idèenes verden er til for alle, og man trenger bare å åpne det indre øye for den, og idèene blir 

straks tilgjengelige. Hemmeligheten er variasjon: livets krydder og evige remedi for 

kjedsomhet og gjentakelse.  

 

La oss så bevege oss videre inn i idèenes verden, og observere hva den har å by på. For her 

var det jammen mange inntrykk! Av alle idèenes eventyrere, har få mennesker virkelig 

utforsket denne delen av virkeligheten. Få har hatt som vane å vandre i idèenes omgivelser, så 

sine korn av inspirasjon, dyrke spirene av nye tanker, og høste de fullkomne, gjennomtenkte 

og fullvoksne konsepter! Jeg undres hva av banebrytende idèer som egentlig ligger og venter 

på menneskeheten.  

 

La oss være klar over at man ikke behøver å låse seg fast i klisjèer og dårlig uttenkte fraser. 

Skal vi lage Shakespeare versjon 2.0, eller skal vi lage noe helt nytt som aldri har blitt laget 

før? Trenger verden å resirkulere idèene fra forrige århundre, eller til og med fra forrige uke?  

For å unngå dette må vi våge å gå inn i idèverden med et åpent sinn.  

 

Og slik kan man gå fram når man ikke helt vet hvor man vil med en fast spalte. Man kan 

velge å beskrive prosessen, hvor man vil, og en slags reiserute inn i artikkelseriens 

metamorfose. En løsning bestående av beskrivelsen av løsningen selv, altså en meta-løsning.  

For denne meta-løsningen er vitterlig også en beskrivelse av en observasjon. Artikkelen 

samsvarer dermed det som tradisjon tro er forfatterens oppfattelse av hva en slik artikkel skal 

være.  

 

Og hva har man så observert i den konkrete virkelighet? Først og fremst at ting konstant er i 

endring. Nye observasjoner erstatter gamle, og nye beskrivelser av nye observasjoner erstatter 

gamle beskrivelser av observasjoner nye som gamle. Atter påminner jeg meg selv: Vær 

fleksibel, menneske! Virkeligheten er ikke der for å tegnes av, den skal gjenfortelles så 

levende som overhode mulig!  

 

Historiene skal dyrkes i fortellerens jammerdal, og når våren kommer, skal det vokse og gro, 

og en skog av nye idèer skal stå der i all sin prakt. 

 

Klar til å bli observert.  

 

 



Hva kan gå over og under 

vann uten at det blir vått?

 (Svar: Solstråler) 

 

Godt sagt!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor går svenskene midt i veien?       

  

(Svar: De er redde for villblomster) 

 

En mann fra NRK ringer på døren til Siri. 

- Har du TV? 

- JA…? 

- Da må du betale NRK-lisens. 

- Men jeg ser da aldri på NRK! 

- Det er mulig, men du har utstyret til 

det. 

 

Siri begynner så å skrike høylytt: 

- HJELP, POLITI! JEG HAR EN 

VOLDTEKTSMANN PÅ DØRA!! 

Hva f…!? Jeg voldtar da ikke!! 

- Det er mulig, men du har utstyret til 

det! 

 

 

 

To blondiner stod på hver sin 

side av en stor elv. Den ene 

blondinen: «Hvordan kommer 

jeg meg over på den andre 

siden?» Den andre svarte: «Du 

er jo på den andre siden!» 

 

My goal is not to be better 

than everyone else, but to be 

better than i used to be. 

 

Hva skjer hvis du slåss mot en gris??                                 

(Svar: Du får grisebank) 

 

En blondine hadde lyst til å prøve seg på isfiske. 

Hun skaffet seg det nødvendige utstyret og fant 

frem til det første islagte vannet i området. Her 

åpnet hun fluktstolen sin, boret et hull i isen og 

slengte ut krok og meitemark. Brått runget en 

mektig stemme fra himmelen: «DET ER INGEN 

FISK UNDER ISEN!» Hun skvatt til, men foldet 

sammen fluktstolen, boret et nytt hull i isen et 

stykke unna, satte seg, skjenket opp en kopp 

cappuchino fra termosen sin og slengte snøret uti 

igjen. «DET ER INGEN FISK UNDER ISEN!» 

drønnet den sammen mektige stemmen fra 

himmelen. Hun flyttet seg for annen gang, boret 

enda et hull og slengte ut snøret på ER INGEN 

FISK UNDER ISEN!» Hun hevet blikket forskremt 

mot himmelen: «Er det deg, Gud?» -«NEI, JEG ER 

VAKTMESTER HER PÅ SKØYTEBANEN». 

å fremheve et viktig punkt. Du plasserer 
denne tekstboksen hvor som helst på siden 

ved å dra den.] 

Har du hørt om blondingen som 

lister seg forbi medisinskapet? 

(Svar: Hun ville ikke vekke 

sovemedisinen) 

Hvorfor kryper svenskene på butikkgulvet?                    

(Svar: De leter etter lave priser) 

 

Hvorfor kryper svenskene på butikkgulvet?                    

(Svar: De leter etter lave priser) 

 



 

Intervju av ny daglig leder Gabriella Osborne 

Av: Elin og Ramiro 

 
 
Hvor kommer du fra? 
Jeg er født i Sverige, i Ørebo. 

 

 

Når flyttet du til Bergen? 
Jeg har bodd i Bergen i tolv år. 

 

 

Hva har du drevet med tidligere, og 
hva har du studert? 
Når jeg bodde i Sverige jobbet jeg med tv 

produksjon bla. Så har 

jeg jobbet med 

konfliktløsning og 

plukket epler i Japan og 

engelsk lærer. Jeg har 

en master i 

organisasjons psykologi. 

 

 

Hva er det som gjør at 
du nå vil drive 
Fontenehuset? 
Jeg synes at 

Fontenehusmodellen er 

en spennende modell i 

forhold til andre måter å 

jobbe på. Jeg tenker at 

det med arbeid er utrolig 

viktig for psykisk helse. I 

Fontenehusmodellen er medlemmene 

med å påvirke sin egen 

tilfriskningsprosess i stor grad. Det jeg 

liker med denne modellen at det er fokus 

på hva folk får til og mestring i stedet for å 

ha fokus på diagnose og hva man ikke får 

til. 

 

 

 

 

 

Hvordan synes du det har gått disse 

første ukene her på huset? 

Jeg synes det har gått helt fantastisk. Jeg 

har blitt veldig godt mottatt og møtt 

mange flotte mennesker. Det tar tid å 

komme inn i Fontenehusmodellen men 

jeg har mange gode medlemmer som 

hjelper meg. 

 

 

 

 
Hvordan opplever 
du å være daglig 
leder hos oss 
sammenlignet med 
å være leder i en 
kommersiell bedrift? 
På fontenehuset er 

det en flat struktur i 

forhold til andre 

bedrifter jeg har 

jobbet i. På 

fontenehuset blir alle 

hørt og det er fokus 

på dialog. 

 

 
 
Hva er ditt innrykk av Fontenehuset 
disse ukene du har vært her? 
Mitt inntrykk av Fontenehuset er at det er 

et godt og inkluderende miljø. 

 
 
 
 
 



 
 
Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Jeg liker å gå i fjellet og stå på ski. Jeg 

liker å være sammen med mine barn og 

venner. Jeg er veldig sosial så jeg liker å 

være sammen med de jeg er glad i. 

 

Har du kjæledyr? 
Jeg har en kanin som heter Muffins. Han 

er veldig søt, men dum som et brød. 

 

Hva synes du er godt med å ha et sjal 
rundt halsen? 
Helt siden jeg var ungdom har jeg gått 

veldig mye med skjerf så det har blitt en 

vane uvane. 

 

Hva er den mest crazy hårfrisyren du 
har hatt? 
Jeg var punker når jeg var ungdom. Jeg 

hadde hanekam og sidecut med sjakk 

ruter. 

 

Hvor mange sko har du? Foretrekker 
du sandaler? 
Jeg har alt for mange sko, men bruker 

oftest de samme. Foretrekker ikke 

sandaler, men elsker å gå i flipp flopper 

når det er varmt. 

 

Har du noe favorittmusikk?  
Veldig glad i 80 talls musikk. Anthony and 

the Johnsons, og The tallest man on 

earth. Ebba Grøn og Thåstrøm. 

 

Hva liker du best med Bergen? 
Jeg digger fjellene. Passe størrelse 

Bergen er en liten by men har et godt 

utvalg av kultur. 

 

 

 

 

 
 

 

Som daglig leder på Fontenehuset, 
hva kommer du til å ha fokus på det 
neste året? 
Jeg kommer til å fokusere på å få inn mer 

penger og å øke medlemstallet. Jeg vil og 

fokusere på det vi har begynt med rundt 

overgangs arbeid. Vi vil bli flinkere til å 

hjelpe folk ut i jobb. Så vil jeg gjerne ha 

gode tilbud for unge. Hjelpe med studier 

og så videre. 

 

Er det noen saker du brenner for? 
Jeg brenner for rettferdighet. Alle skal ha 

like muligheter. 

 

Hvordan var du i tenårene? 
Jeg var en meget utfordrende tenåring, 

jeg synes synd på min mor. Jeg skulle 

teste alle grenser. 

 

Har du gjort noe ulovlig? 
Når det gjelder å teste grenser så handlet 

det mest om å gjøre motsatt av min mor 

sa.

 

 



 
DE SISTE URSKOGER 

Av Gro 
 
I de gamle mosegrodde skoger,  
der hvor skygger har sitt hjem. 
Der hvor tiden stopper opp og venter, 
der hvor sol og lys kun sjelden finner frem. 
 
I de gamle mørke skoger, 
der hvor fortid ennå er. 
Der hvor skyggene er dype, 
og hvor tiden bare langsomt endrer kratt og trær 
 
I de fjerne dype skoger, 
der naturen uforstyrret gror. 
Der alt lever i sin egen rytme, 
og tiden bare langsomt setter sine spor 
 
Dit hvor ingen veier fører, 
og alle stier nesten visket bort. 
Kun en sjelden vandringsmann berører, 
denne jord umerkelig med trenet fot. 
 
Slike skoger hvor alt står nesten stille, 
kun endres meget langsomt av seg selv. 
Men hvor du en vandringsmann totalt forandres, 
hvis du finner veien dit i kveld. 
 
Du kan se deg selv i undring. 
Men hva er annerledes her. 
Her er jo bare stein og kratt og skygger, 
mellom skjeggete og gamle trær. 
 
Men her er selve tiden blitt en annen. 
Merk deg det min vandringsvenn. 
Når du forlater denne dype skog, 
blir du aldri samme mann igjen. 

 

 

 

 

 



Verdensdagen for psykisk helse 

 
Den 10. oktober markeres Verdens dagen for psykisk helse. 

I år var vi med å markere oss under Kronstad dagene på Kronstad 
DPS. I tillegg laget vi våre signaturer i form av hender.  

 

 
 

Alle som ville kunne sette sitt unike avtrykk på et lerret. Dette ble 
siden montert og skal henge på fontenehuset til neste år. 

 

 

 
 
 



OPPSLAGSTAVLEN 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i hvordan 
administrere hjemmesiden 
3. november 1330-1430. 

Ingen påmelding! 
 

 

Husk 
søndagsåpent 
 6. november 

Husk 
onsdagsåpent 

16-20 hver 
onsdag! 

Det blir julebord                
14. desember kl 1700-2100 

Påmeldingsliste kommer, 
husk å melde deg på!!! 

Pris kr. 50,- ved påmelding. 



Kvartalsrapport Fontenehuset Bergen 

periode JULI, AUGUST OG SEPTEMBER 2016 

 

 

 
 4. kvartal 

2015 

1. kvartal 

2016 

2. kvartal 

2016 

3. kvartal 

2016 

Antall medlemmer totalt 175 190 202 188 

Antall aktive – dvs. medlemmer og mulige medlemmer som har 

brukt fontenehuset minst en gang i løpet av de siste 90 dager 

61 80 75 60 

Gjennomsnittlig daglig oppmøte 

-både medlemmer og mulige medlemmer, men ikke besøkende 

og overgangsarbeidsplasser 

11,16 15,11 15,6 12.63 

Antall overgangsarbeidsplasser 0)* 0 0 2 

Medlemmer som har kommet i utdanning siste kvartal 0 0 1 5 

Medlemmer som har kommet i ulike former for arbeid siste 

kvartal: 

    

Ordinært (lønnet) arbeid 0 0 2 12 

Overgangsarbeid 0 0 0 1 

Lønnstilskudd, Varig Tilrettelagt Arbeid 0 0 0 0 

Praksis/hospitering (ulønnet) 1 5 0 2 

Antall ulike lønnede årsverk, ikke antall personer:     

Daglig leder og medarbeidere/generalister 4 4 5 5 

NAV - finansierte tilretteleggere 0 0 0 0 

IPS konsulenter 0 0 0 0 

Andre prosjektmedarbeidere 0 0 0 0 

Støtte siste 90 dager 0 0 0 78 timer, 10 

minutter 

Oppmøtetimer pr dag 29.64 39.01 38.08 29.28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Våre støttespillere 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fontenehuset i Bergen 
 

 

      

        Vi tar imot besøk for omvisning 

        alle dager kl. 14:00.   

        Besøk må avtales på forhånd. 

 

                                                                                                Adresse:  

        Skuteviksboder 11 

        5035 BERGEN 

         E-post: 

         kontakt@fontenehuset-bergen.no 

        Avis@fontenehuset-bergen.no 

        På nett: 

        www.fontenehuset-bergen.no 

        Facebook.com/ Fontenehuset-Bergen 
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