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Gateway of Hopes and Dreams.

Dette er et kunstprosjekt som skal hylle
klubbhusene, helse og samhold. 332 
klubbhus i hele verden er invitert til å 
bidra med hver sitt lille bilde som 
sammen skal utgjøre en stor mosaikk 
når det er ferdig. 
Kunstprosjektet som Clubhouse Cove i 
Massachusetts tar ansvaret for å 
koordinere, har nå kommet i 
avslutningsfasen for vår del.
Medlemmer har deltatt med sine 
kunstverk. De er laget på onsdag 
kvelder. 

 

Etter at fristen for å bidra var passert, 
ble bildene stilt ut i 2. etg, slik at alle 
som kom innom huset kunne stemme 
på det bildet de likte best. 
17 forslag ble laget og hengt opp.

Bilder ligger til tørk.

Fredag 13. november ble kåringen 
foretatt og bildet som Pål hadde laget, 
vant en overlegen seier med 39 poeng. 
Nr to fikk 18 poeng og nr 3 14 poeng.

Kunstverket blir nå sendt til Clubhouse 
Cove i Massachusetts der de lager 
denne mosaikken av alle bidragene. 
Den endelige mosaikken vil bli 4,8 m x
1,8 m og skal henge en periode i 
Massachusetts, og skal så videre til 
New York. Om det er stemning for det 
kan det bli sendt ut på en verdens reise.



Her er vinner bildet

Tittel: Getting trough rainy days and Mondays.



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 

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


I am a friend, an advocate, a voice, a leader....

I am a Clubhouse Colleague!!

Dette står på t-skjorten jeg kjøpte i Denver, Colorado, der Elsi og undertegnede deltok på den 18. 
World Seminar for Clubhouse International nå i begynnelsen av november-2015.

Etter en lengre enn lang reise vaklet vi inn på Hotel Marriott Tech. Centre i Denver. Heldigvis 
hadde vi en dag før selve konferansen skulle begynne, så vi kom oss noenlunde ut av jetlagen og 
inn i konferanse modus. Helt nødvendig for her var det 56 forskjellige seminarer, grupper, 
rundebords konferanser og Institutes' å velge mellom'. Vi hadde jobbet ut dette på flyet og delte oss 
på temaer vi tenkte ville være nyttige og interessante for Fontenehuset i Bergen og medlemmene 
der.

Hva var kjernespørsmålene for denne kongressen?

Exellence og 'looking ahead to the future' er noen.

Hva betyr dette i praksis? Slik jeg forstod vår verdensleder, Joel Corcoran, ligger 'cluet ' i virkelig å 
ta inn at Fontene/Clubhous  modellen på en veldig reell måte tilbyr en tilfriskning fra mentale 
utfordringer som har vist seg slitesterk, og bærekraftig i de forskjelligste kulturer 'world wide'. 
Japan, Nepal, Sri Lanka, India, hele Nord Amerika, Europa og Skandinavia er noen av disse.

Fra venstre; Ruth Knudsen, leder Clubhouse International Joel Corcoran og Elsi Hauger i Denver



Når kulturer som er så vidt forskjellige, makter å ta opp i seg en modell ,som faktisk fører til 
tilfriskning,' hos mennesker med mentale utfordringer '/en dag av gangen': er dette egnet til å vekke 
nysgjerrighet også innenfor den tradisjonelle psykiatrien og spørsmålet som hyppig stilles blir: 'Hva
er det egentlig dere  gjør, og hvorfor er det slik at mennesker tilknyttet et Fontene hus over tid, har 
færre akutt innleggelser i psykiatrien enn den såkalte 'normal- befolkningen?'( hva er egentlig 
'normalt'? Det kommer an på så mange forskjellige faktorer, at det er en artikkel verdt i seg selv... 
men bare for å ha nevnt det...')

Metoden består i følgene: Et hus som drives etter 36 retningslinjer, en flat ledelses struktur som 
består av fagpersoner fra forskjellige felt, og som arbeider som generalister blant medlemmene. (De
som vil sette seg inn i Fontenehusenes historie kan 'google ' denne). Kortversjonen er at det første 
huset ble startet av medlemmer/ tidligere psykiatri pasienter, i New York, 1945, som oppdaget at de 
ønsket å ha et sted å være og virke). Fontenemodellen er med andre ord et resultat av Grundere som 
kjente på kroppen hva de selv trengte og visste noe om hvordan de ville drive og virke.

Dette i seg selv fortjener honnør og viser noe veldig viktig: 'Dette at mennesker som kjemper med 
og mot daglige mentale utfordringer, også er og kan være meget innovative, kreative mennesker gitt
de rette rammer og betingelser. Vi går ikke lenger med 'hodet under armen og vi har tatt et oppgjør 
med skammen: eller for å sitere Fontenehuset i Vail, Minnesota: ' We are no longer the best kept 
secret around!!

Når jeg bruker ordet 'kamp', refererer dette til forskningen som utøves på bl.a. Minnesota Medical 
School. De har skrevet en artikkel hvor de diskuterer betydningen av hvordan vi snakker om oss 
selv og hvor lett det er å adopterer de språklige fellene som bidrar til å holde oss fanget: f.eks. 
begrepet: ' mentale lidelser.' Dette er et pasifiserende utrykk og gir et bilde av at ting ikke kan 
endres. 'Vi lider og kan ikke gjøre noe med dette. Her har kreft forskningen vært mer offensiv og 
tok tidlig i bruk begreper som: kamp! ex: jeg kjempet og vant over kreften!! ' kraft tak mot kreft er 
et annet'. Vi ble utfordret på nettopp dette:' Hvordan bruker vi språket og hva kan vi gjøre for å 
bevisstgjøre oss selv og våre omgivelser på at vi er en ressurs?? Jo, mente Joel Corcoran og mange 
andre: ' Sure , we've suffered , and many of us still do!! But , we don't want to stay there!! We want 
to move on. We want to work; we no longer accept being marginalized financially, socially etc. etc. 
We need to become VISIBLE in our communities. We need to respect ourselves and to be 
respected'!!



Alle mennesker trenger det samme enten vi mangler et bein, en arm, et øyet eller kjemper med og 
mot våre mentale utfordringer på en daglig basis. Alle trenger vi å bli sett, hørt, forstått, respektert 
for det unike mennesket vi er. Så enkelt og så vanskelig på en og samme tid. Og som alt 
'forandringsarbeid begynner det med meg selv. Hvordan møter jeg mine medmennesker, viser jeg 
interesse, har jeg empati, bryr jeg meg??? Vi får tilbake det vi sender ut. Dette er ikke noe hokus 
pokus. Naturlovene er sånn at gir du noen et smil, så får du nesten alltid et smil tilbake:-)

Eller som det ble sagt på kongressen: if it needs to be done, you've got to do it...' ikke vent på at noe
skal lese tankene dine, du vil bli skuffet. 

Mahatma Ganhdi's berømte ord om at :.
'Be the Change you want to see in the World'!! var mottoet for kongressen.( Som kjent tvang han 
det Britiske Imperiet i kne ved sine ikke  volds metoder...)

Noe å reflektere over i Advents tiden??

Dette er en smakebit fra Denver. Jeg har lyst til å avslutte med Joel Corcoran's ord som var disse: 'la
oss gå frimodig videre i arbeidet. Vi har mye å gjøre. En dag av gangen skal vi være med på gi 
mennesker håp om at det nytter å engasjere seg i eget liv, at gjennom selvbestemmelsen, 
oppmuntring og støtte, skal vi ikke bare få erfare en bedret mental helse for vår egen del, vi skal 
også få være med på å ta fontenemodellen til nye høyder og stå til tjeneste for stadig nye 
medmennesker.' 

No man's an island- united we are growning stronger by the day.  Our's is the future. We are 
no longer alone!'

Ha en fortsatt fin Advent og en riktig God Jul:-)

Ruth Agnes/Stolt medlem av Fontene huset/ Bergen.

Vinkende avskjed på verdensseminaret



ARBEIDSMAUR.

Hva om jeg kunne fly og bare sveve med vinden over fjell å
daler hva om jeg bare kunne sitte på en fjelltopp og se 
utover havet hva om jeg bare kunne kjenne roen i kroppen 
igjen. Bare kjenne på den følelsen igjen og igjen gofølelsen 
som kommer krypende av og til når ikke maurene tar 
overhånd i kroppen min, da kjenner jeg en kribling og ord 
blir feil og alt blir feil det må ikke skje, men er vanskelig og
overse det må bare skje. Jeg venter på roen i sjelen igjen 

1. Det tar litt tid men det skjer når jeg får være litt alene 
igjen.... Litt mer alene igjen og igjen. For å få roet meg 
ned igjen for maurene tar aldri fri. Men maurene lager 
problemer for meg den dukker opp i kroppen min   

2. Jeg blir rastløs jeg blir tankeløs og tidløs, tiden står 
stille for maurene tar en arbeidepause, før dem 
fortsetter sitt arbeid igjen og igjen uten stans. For 
Dronningen bestemmer.

Tommy

                               



Plukkfisk

Tid det tar for å lage dette: 40–60 min 

Tradisjonsrik norsk mat med antakelig 
opprinnelse fra Hordaland og Bergen. I disse 
dager spises denne retten over det ganske 
land, og alle “plukkfiskfamilier” har sin egen 
oppskrift. Noen bruker vanlig torsk eller 
klippfisk i stedet for lettsaltet torsk. Noen 
familier sverger også til sei og lyr, men en 
ting har de alle til felles. Et smakelig måltid.

Ingredienser
Porsjoner 3.

600 g lettsaltet torsk, kokt og renset 
for skinn og bein 
10 stk potet 
2 stk løk 
1 stk purre 
2 ss smør 
1 ts salt 
1 ts malt hvit pepper 

Hvit saus:

 4 ss smør 

 4 ss hvetemel 

 1 l melk 

 1 ts salt 

 1 ts malt hvit pepper 

 ca. 1 krm revet muskatnøtt 

 12 skive bacon 

Slik gjør du:

1. Kok potetene, avkjøl i kaldt vann og skjær 
dem i små terninger.

2. Finhakk løk og skjær purreløk i så tynne 
skiver du kan.

3. Smelt smør i en kjele og rør inn mel. Spe 
med melk mens du rører og la sausen koke i 
ca. 10 minutter. Den skal være forholdsvis 
tykk.

4. Stek løk i smør til den er blank. Ha i 
potetterningene og ¾ av purren. Ha i den 
hvite sausen og vend inn fisketerningene. 
Smak til med salt, pepper og muskat.5. 
Sprøstek bacon i tørr panne. Server 
med sprøstekt bacon og resten av purren. 
Tradisjonelt serveres plukkfisk med flatbrød 
og smørøye.



Nettverkssamling i Oslo 19. og 20. november

Så var det på nytt nettverkssamling i Oslo. Der er alle Fontenehusene samlet for å utveksle 
erfaringer og om høsten er det landsmøte.
Tema denne gangen var Arbeid. IPS konsulenten ved Oslo Øst presenterte sitt arbeid og hennes 
resultater på å få medlemmer ut i ordinært arbeid, og etablering av overgangsarbeid. Videre fortsatte
Tromsø og snakket om «Bårstua» som et sosialt entreprenørskap som skal være et hus som drives 
av medlemmer fra fontenehuset i Tromsø.
Etablering av nye hus er et hyggelig tema. Asker og Rygge er nå etablert. Videre har Haugalandet, 
Bærum og Harstad fått kommunale vedtak på at de skal satse på nye hus i 2016. Det gledeligste er 
at Venstre og KrF i budsjettforhandlingene sentralt økte støtten til drift og etablering av nye hus 
med 7,5 millioner til 30,5 millioner kr. 

Fontenehus Norge sitt mål er 20 hus i 2020. 

Flere av de minste husene sliter med å få Overgangsarbeid på plass. Dette handler om mange 
faktorer. Medlemmer må være klare for å gå ut i jobb og det må være nok antall medlemmer daglig.
Bemanning og medlemmer pr dag henger sammen.
Vi ved Fontenehuset Bergen, vil neste år ha et enda sterkere fokus på arbeid. De husene som har fått
til Overgangsarbeid, har en stor drahjelp fra sitt styre.

Landsmøtet.
Knut Stubben er nå representant i styret i Clubhouse International. Det er virkelig en fjær i hatten 
for norsk fontenehus drift.
Det nye styret i Fontenehus Norge er godt representert personer med variert bakgrunn som 
økonomi, foundraising, næringsliv, juridisk kompetanse, Clubhouse International kompetanse, IPS 
erfaring, politikk, promotering og kvalitet og forskning. Det blir spennende å se hva de får til. 



Litt trist er det at vår iherdige fan Nunne Høeg gikk ut av styret. Hun har jobbet med fontenehus i 
en manns alder. Tusen takk for all motivasjon, Nunne.

Styreleder i Fontenehus Norge Tore Rynning-Nielsen. Alltid like engasjert og ryddig.



Observasjoner
Av: Torden

Selv om vi ennå ikke har observert et eneste snøfall i byen, kan vi nå, med grader under 0, definitivt
konkludere med at vinteren omsider er her. Dette ser i det siste ut til å ha medført et noe skralere 
oppmøte. Det sier seg selv at dørstokkmilen kan oppleves som et lite lysår når man har bitende 
kulde og mørke i vente, om man klarer å karre seg over en allerede bred dørstokk. 

Noen kan kanskje også ha lett for å isolere seg når dagene er mørke. Manges erfaring i forhold til 
dette er at om man først kommer seg over dørstokken, er dagene på Fontenehuset lysere enn man 
kunne forestille seg. Og man vet sjelden hvordan det blir før man går ut døren og gir det en sjanse. 
Dette er det selvsagt lett å si (og kanskje enda lettere å skrive), og noen av de som kommer seg over
dørstokkmilen gjør det med innsats verdig en toppidrettsutøver.

Kulden har sneket seg sakte men sikkert inn på oss, som den alltid gjør, den sniken. Gradvis og 
veldig sakte (men sikkert) går man over fra allværsjakke til vinterjakke. Man går til innkjøp av rett i
koppen kakao, og lærer seg atter en gang å virkelig sette pris på innekosen. Sporten på TV blir 
kjedeligere, regnet faller som snø, og snart, og en gang iblant smelter snøen før den fryser til, og 
eldre med brukket lårhals stiller seg igjen i kø foran legevakten. Noen står kanskje på gjestelisten og
slipper forbi køen. 

Og plutselig er også julen rett rundt hjørnet. I en skrekkblandet fryd ser man frem til gavene (og noe
mindre til gaveinnkjøpene), den gode maten (og noe mindre til å lage den), og til å dele hyggelige 
stunder med familien. Man finner på nye nyttårsforsett man innerst inne vet man aldri vil følge opp,
og en del penger skytes opp til himmelen på spektakulært vis. Kanskje kjemper man mot naboen 
om å svi av mest penger.  

Snart er det et nytt år, med nye muligheter. Hva vil du gjøre ut av mulighetene? Basert på erfaring 
har jeg sluttet med nyttårsforsett for lenge siden. Det sies at veien til helvete er brolagt med gode 
forsetter. Kall det heller utfordringer. I år ga jeg meg selv utfordringen om å lese 12 bøker iløpet av 
2015. Har lest ni så langt, og ser ut til å klare det. Så kanskje veien til himmelen er brolagt med 
passende utfordringer?

En annen ting jeg har begynt å gjøre i begynnelsen av hvert år er å gi hvert år en mening, forbundet 
med et slags mål. 2015 kalte jeg for «kunnskapens år,» og det ble det på mange måter. 2016 har jeg 
tenkt å kalle noe sånt som «året for kvalifikasjoner og produktivitet» og er en slags fortsettelse på 
dette året, naturlig nok. Målet er å komme i gang med prosjekter – og fullføre de. Det er mange 
utfordringer man kan gi seg selv. For noen holder det kanskje å komme seg over dørstokkmilen 
hver dag. Kanskje ditt mål kan være å møte opp på Fontenehuset en gang i uken, eller mer?

Uansett hva du velger å gjøre i det nye året, kan du kanskje gjøre det som et mål å gjøre mer enn det
forrige året. Og dermed ha flere ting å se fram til. Da vil man vite at ting går framover. Man vil vite 
at ting går den rette veien. Ha evnen til å glede deg over det positive, gråt av det triste, og le av det 
absurde. Ta med deg litt humor i sekken, og kle på deg et langt, varmt skjerf. Da kommer du deg 
nok gjennom vinteren, og blir med på reisen inn i det nye året, kanskje med latteren litt på lur.

En liten oppdatering: Da jeg kom, så jeg ikke mer enn tre personer som jobbet nede, og artikkelen 
ble farget av dette. Så gikk jeg opp og spiste lunsj, og telte over 20 personer! Så kanskje dørstokken
ikke er så bred som jeg trodde.



Fontenen
Av: Torden

det begynte 
i midten

langt nede
langt under
så oppover

opp 
opp
opp

og videre

utover mot siden
i alle retninger
overalt

nedover
i en sirkel
som formet seg

og vannet 
rant 
nedover

flommet over
og ga liv

til alt rundt



Utsikten fra Fontenehuset
Av: Torden

Du husker kanskje et øyeblikk tidlig i din barndom, hvor du tenkte på hva du ville bli når du blir 
stor. Kanskje noen spurte deg om det. Mange gutter vil bli brannmann. Det er bra, for vi trenger 
mange brannmenn. Mange jenter vil bli sykepleier. Og mange blir det. De trenger vi også mange av.
Utenom disse to yrkene finnes det massevis av muligheter og ting å bli, og mange andre yrker som 
er i alle fall tilnærmet like viktige.

Min erfaring gjennom barndommen og frem til ungdomstiden var at mange barn senere mistet litt 
fokuset på hva de ville bli. Glemt var drømmen, for mange, om å bli brannmann eller sykepleier, og
bare noen av oss holdt drømmen i live. Selv har jeg alltid fokusert på mulighetene. Kanskje litt for 
mye, og kanskje har det vært litt av problemet mitt. Før eller siden vil man ideelt sett lande på noe. 

På ett eller annet tidspunkt (la oss si for rundt 10 minutter siden, men egentlig ble det bestemt lenge 
før) landet jeg på denne stolen, hvor jeg sitter og skriver dette, mens jeg jobber med ideer og 
muligheter i hodet om hva slags nytte de som leser denne teksten skal få av den. Alt er en overgang.
Fra stillstand, til bevegelse, og tilbake. Det er en balanse. Noen ganger er man i ubalanse, og det 
kan være uheldig enten den ene eller den andre veien. For mye passiv stillesitting eller overarbeid 
kan begge være en uting. 

Noen ganger lander man på noe, for så å vandre videre og kanskje slå seg ned med noe helt annet. 
Poenget mitt med denne artikkelen, er først og fremst at det er sunt, og kanskje livsviktig, å i alle 
fall ha noe å drive med. Om du har lest så langt, kanskje du liker å lese. Kanskje du også liker å 
skrive det andre skal lese? Slik var det jeg kom i gang med noe, og derfor skriver jeg i i denne stund
denne artikkelen.

Om du ikke har vært her og sett den selv, kan jeg si at utsikten fra Fontenehuset er nydelig. Mye på 
grunn av den fine beliggenheten, med utsikt mot Askøy over byfjorden. Men det finnes flere former 
for utsikt herfra, eller kanskje jeg skal si innsikt. For når man har vært på Fontenehuset en del, og 
sett litt på utsikten, vil man se at man oppnår en innsikt inn i hva det vil si å være i aktivitet. 

Man vil få muligheten til å se at en kan bruke Fontenehuset som et springbrett videre til andre 
interessante og meningsfulle sysselsettinger. Selv har jeg etter å ha jobbet en del med skriving for 
Bølgeskvulp nå fått en frilans-jobb som oversetter. Kanskje jeg aldri hadde tatt det steget, om jeg 
ikke hadde opplevd utsikten jeg så mange ganger har fått se fra dette huset.

En

liten forsmak på den ganske så storslåtte utsikten fra huset. 
Her er også Stadsraad Lehmkuhl innom på en liten visitt

Dessverre er det noen som kommer innom 
en gang, kaster et blikk mot utsikten, snur 
seg, og aldri vender tilbake, selv om de gir 
uttrykk for at dette er et sted de kunne tenke 
seg å gå til. Om du velger å besøke 
Fontenehuset ber jeg deg om å i alle fall 
prøve å få sett utsikten to ganger. Og den 
andre gangen du ser utover fjorden og nyter 
utsikten, kan du prøve å oppnå den nevnte 
innsikten. Det er ikke mer som skal til!



PSYKISK HELSE OG FYSISK AKTIVITET

1. start lett og velg en aktivitet du liker.

Jakt på mulighetene for og tilpasse aktivitetene til hverdagen din: Måk snø, gå i 
trapper og spaser til butikken.

2. LÆR DEG HVORDAN FYSISK AKTIVITET VIRKER PÅ KROPPEN.

Fysisk aktivitet gir de samme effektene på kroppen som noen typer angst: hjertebank,
høy puls og svette. Når du vet det, trenger du ikke frykte aktivitetene.

3. FINN EN LYSTBETONT AKTIVITET

En psykisk sykdom påvirker både tankene, følelsene og atferden din. Hvis du starter 
med en lystbetont atferd, kan følelsene og tankene følge på.

4. INVOLVER NETTVERKET DITT.

   Mange rundt deg lurer på hva de kan gjøre for å hjelpe. En tur i skogen kan være et 
godt svar.

5. GJØR AKTIVITETEN SOSIAL.

     Ensomhet er et generelt trekk hos mange med er psykisk problem. Fysisk aktivitet 
kan snu også dette.

EFFEKT AV FYSISK AKTIVITET

1 Kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelse

2 Påvirker humøret

3 Gir energi

4 Reduserer stress

5 Bedrer forhold til egen kropp.



EFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET SOM BEHANDLING

1. Mindre angst og depresjon

2. Demper abstinenser

3. Gir bedre selvbilde og selvtillit

4. Bedre søvn

5. Økt følelse av mestringsopplevelse

6. Bedre sosial funksjon

7. Bedre livskvalitet

Av Tommy



Årets julebord

Vi nærmer oss årets julebord og i år er vi faktisk 43 påmeldte! Helt fantastisk! Nå må det bare 
planlegges hvordan vi skal få plass til alle sammen. I år er det pinnekjøtt/kveite og riskrem som står 
på menyen. All mat er kjøpt inn og forberedelsene er godt i gang. Vi har pyntet huset, kjøpt inn 
plastikk juletre som nå står ferdig pyntet i all sin prakt. (Ingen kan se at det er et uekte tre 
ihvertfall.) Mandag ble all kålroten skrelt og kuttet opp av den fantastiske kjøkkengjengen. Tirsdag 
fortsatte de med å skrelle alle potetene, pinnekjøttet er lagt i vann og risgrøt er laget klar. 

Masse kålrot som skal bli til stappe

Marianne i full konsentrasjon med å brette 
servietter

Torsdagens julebord var en kjempesuksess med god mat og drikke. Huset åpnet kl 13.00 og en god 
gjeng begynte forberedelsene til festen. Bord ble pyntet med røde duker, blomster og lys. Servietter 
ble brettet, julekort og flotte papirjuletrær til borddekorasjoner ble laget. De fleste begynte å melde 
sin ankomst sånn ca kl 16, festkledde og fine! Gløgg ble servert ved ankomst av en festpyntet og 
glitrende Liney og festen kunne begynne!

Alle var skrubbsultne og var glade når serveringen kunne begynne. Maten gikk ned på høygir og det
var ikke rart, for snakk om saftig og mørt pinnekjøtt og det gode tilbehøret! Tror nesten alle forsynte
seg to ganger, noen til og med tre ganger... Men det gikk rykter om at enkelte var så mett at det rett 
og slett ble ubehagelig! Desserten, hjemmelaget riskrem og jordbærsaus, smakte også fortreffelig og
var prikken over i’en!

Det ble holdt noen flotte taler; Karin holdt tale til Petter, som har sin siste arbeidsdag her på huset 
på julaften. Pia fortalte om sin opplevelse av huset, og spesielt til Knut, om hvordan hun hadde 
begynt sin arbeidstrening her på kjøkkenet og nå ett og et halvt år senere, er i fast arbeid! Det viser 
bare at det virker!
Elsi gikk igjennom høydepunktene for 2015 og fortalte litt om ting og tang som er på tapetet. 
Avtroppende styremedlem Kristin takket for noen flotte år i styret og plusset på noen fine ord om 
daglig leder, Elsi. 



Alle var enige om at kvelden var ytterst vellykket og at alt hadde klaffet! 

Ferdig pyntet!

Mens vi venter! Victoria og Bernarda



Se så fine vi er! Knut og Victoria satt en spiss på festen

Vi er i gang! Tommy, Bente og Christian

Oda, Kim, Audun, Ann-Lisbeth, Elsi og Truls ser gode og mette ut!





Våre støttespillere





Fontenehuset i Bergen

Vi tar imot besøk for omvisning 
mandag, onsdag og fredag
kl. 13. Tirsdag og torsdag kl. 14:00.

Besøk må avtales på forhånd.

Tlf 9763 8710

                                                                                                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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