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Detta nummer - Judith gillar Dear Hunter? - Fler chanser!

Sid 3

Välkomna till nr 3-2018
Detta nummers tema är film. Vi har texter om Cinemateket, Göteborgsfilmfestival, Spaghetti Western. Staden York och sommarutflykter bl.a.

Nästa
nummer
kommer ut
i december

God läsning/redaktionen genom Henrik C

Medverkande detta nummer:
Henrik C, Lars H, Helena C, Rolf H, Christer H, Ulf B, Johanna Å, Daniella E, Neetha K, Elisabeth B,
Björn I, Mattias W, Björn R, Eva H, Robert G, Magdalena R, Ingvar E, Azin E, Judith K.S.

N

är jag fick frågan om jag hade en favoritfilm, eller en bra film som
jag hade sett, satt jag och funderade en stund. Vilken film skulle
jag välja och varför skulle jag välja just den filmen. Jag tänkte en
stund och då kom svaret, Deer Hunter, inte för att den var bäst,
men minnesvärd. Den handlar om hur människor blir råare av krig och att krig
inte för med sig något gott.
Anledningen till att jag valde just denna film är att många filmer har rätt konstiga titlar och ologiska namn. Jag trodde faktiskt, under rätt många år, att filmen hette Dear Hunter.
Så fel det kan bli.
Judith K.S.

J

ag måste säga att jag tycker om hösten, den är inte
så hysterisk som sommaren, inte så vacker som våren. Kanske är den mer som ett förstadie till vintern.
Att komma hem och veta att jag har tre filmer som
jag inte sett, som jag hittade på Second Hand, för
15 kr stycket, är nog en bra livsnjutare, eller för
vandlar allt det här mig till en. När jag sitter där i
mörkret och hör hur det regnar och blåser utanför mitt fönster, är det som om jag inte tycker att det är jobbigt
med höst, utan mer att det bara är mysigt. Det kan regna bäst det vill, jag ser på film. När jag sitter där i soffan
under en filt med en stor mugg med The på lagom armavstånd, är det som om hösten och filmerna höjer livskvalitén avsevärt.
Ulf B.
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Klubbhuschefen har ordet
ilm är och har alltid betytt mycket för mig,
inte bara för att det, precis som en bok, är
en historia som någon annan berättar för
mig, utan också för att varje film är ett
massivt och kreativt projektarbete.

1990 fick jag äran att starta en medieverkstad i
Alingsås. Vi gjorde filmer tillsammans med struliga
unga som metod att avhålla dem från bland annat
kriminalitet. Vi rönte stora framgångar på premiärvisningarna (som hölls på biograf!) i den lilla hålan
och plötsligt ville alla göra film! Genom ett beviljat
bidrag från dåvarande landstinget i Älvsborg fick vi
möjlighet att försöka starta upp videoverkstäder i fler
kommuner i länet. Vi lyckades bra och snart inkluderades även hela Bohuslän. Det gjordes film i Dals
Ed, i Mollösund och Lilla Edet. Billingsfors, Lerum,
Kungälv och… ja, i varenda kommun. Vi arrangerade filmfestivaler för Sverige och Norden, Baltikum
och Europa. Efter en tid tänkte vi att det kanske vore
bra att starta något ”riktigt”. Sagt och gjort och Film
i Väst bildades. Till en början låg verksamheten kvar
i Alingsås men flyttades efter en tid till Trollhättan.
Jag fokuserade fortsatt på att arbeta med unga talanger från olika delar av Sverige. Josef Fares, Ashkan Ghods, Peter Lorentzon, Peter Bergting, bland
andra och det är så skoj att se att det gått vägen för
så många av dem inom film- och skådespelarbranschen. Att så många av dem gör karriär, startar egna
produktionsbolag och faktiskt försörjer sig på sitt
allra bästa intresse.

Kortfilmen DX13036

Mindre favorit är väl när jag tackade nej till att vara
produktionsledare på en film, för att den hade ett
konstigt arbetsnamn – ”Fucking Åmål”. Det retar
mig fortfarande.

Fucking Åmål

Film är för mig ett superbt arbetsredskap vad det
gäller att skapa ett lag, ett team. Så många olika roller som behövs bakom och framför kameran för att
det skall bli de där minuterna färdig historia som vi
skall få visa, se och vara stolta över. Ett projektarbete med tydlig början, mitt och slut. Precis som vi jobbar på Fontänhuset med de flesta arbetsuppgifter,
som är så viktigt! – Att veta när man nått mål och är
färdig. När man kan göra ett avslut och börja med
nästa projekt! När man får sin belöning!
Alla konstverk är värda en scen, vare sig det handlar
om Oscarsgalan eller stoltheten över en god maträtt
man varit delaktig i att servera sina kollegor i Fontänhuset.
Josef Fares

En favorit är när jag tillsammans med en ung kille
från Norge, Roar, skulle producera en kortfilm på 16
mm. ”DX13036” som sedan visades på Göteborgs
Filmfestival. Härom månaden hade den senaste filmen han regisserat premiär i USA – ”Tomb Raider”.

Fontänhuset är vår scen! Här finns det alltid någon
att berätta och visa sin historia och berättelse för.
Och någon som garanterat uppskattar den oavsett hur
kort eller lång den är.
Helena C

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem?
Introbesöket är till för dig som vill titta närmare på verksamheten för att se hur Fontänhuset kan passa just dig.
Under rundturen berättar vi om hur huset fungerar och vad man kan arbeta med här, och vi bjuder på fika. Du kan komma själv, tillsammans
med en kontaktperson eller med en vän.

Kan du arbeta med andra?
Du måste kunna klara av att arbeta tillsammans med andra.
Vår rehabiliteringsmetod utgår ifrån gruppen och samarbete är A och O.
Medlemmar och handledare arbetar sida vid sida och även på egen
hand.

Urval
Du skall ha erfarenhet av egen psykisk ohälsa på något sätt för att få arbeta hos oss, vara under 65 år och vara skriven i Göteborgs Stad. Vi som
är medlemmar i huset har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi talar
inte om diagnoser i vår gemenskap men har ändå liknande bakgrund
och det gör att vi kan förstå varandra.
Introbesöket och medlemskapet är helt kostnadsfritt.
Medlemskapet är utan tidsbegränsning och löper så länge du vill vara
medlem hos oss.

Kort info om huset:










Fontänhuset är en arbetsplats!
Alla arbetsuppgifter är riktiga och viktiga arbetsuppgifter
Det förekommer inga belöningssystem
Vi arbetar sida vid sida och hjälps åt
Du bestämmer vad du vill arbeta med
Du bestämmer hur ofta och när du vill arbeta och med vem
Vi behöver dig och vi tror på varandras förmågor
Du är väntad
Du är saknad om du är borta

Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. En rehabiliteringsmetod för människor med psykisk ohälsa. Vi är ett ackrediterat Fontänhus och är med i Sveriges
Fontänhus Riksförbund och Club House International. Idag finns det 350 Fontänhus världen över.
Första fontänhuset startade 1948 i New York.
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Mikaels recept—äppelkaka

Du behöver:


En pajform med 24 cm i diameter



4 dl vetemjöl
200 g smör
1 ägg till pensling
Strösocker





Fyllning:





6-8 äpplen
0,5 dl strösocker
2 msk vatten
1 msk malen kanel

Man kan inte motstå

En mycket god äppelkaka

1.

Blanda samman mjöl och matfett till en grynig massa. Tillsätt vatten lite i taget och arbeta snabbt ihop alltsammans till en smidig slät
deg. Degen kan också blandas i en matberedare. Platta ut degen, täck med plastfolie och
låt den vila kallt ca 30 minuter.

2

Sätt ugnen på 200 grader C. Skala äpplena
och skär i små tärningar. Lägg äppeltärningar
och vatten i en liten kastrull. Koka upp och
rör ner socker och kanel. Ta av från värmen.

3

Dela degen i två delar. Kavla ut den ena som
en botten och lägg den i formen. Lägg i fyllningen. Kavla ut den andra degen som ett
lock och lägg över. Tryck till runt kanten och
stick några hål i deglocket. Pensla med lätt
uppvispat ägg och strö över lite socker. Grädda pajen mitt i ugnen ca 30 minuter tills den
får fin färg.

4.

Smält choklad och ringla över den färdiga
kakan. Servera med vaniljsås!

Mikael med sin äppelkaka

Brett och prisvärt på Cinemateket Göteborg

P

å filmklubben Cinemateket Göteborg visas två
filmer varje vecka. Biobesöken är billiga och
variationen i utbudet stor.
Cinemateket Göteborg har sina föreställningar
på bio Capitol mittemot Skanstorget i Haga. Där visas
en bred repertoar av olika slags filmer, gamla stumfilmer ackompanjerade live med pianist såväl som nyare
alster och allt däremellan i olika genrer från olika epoker och länder.
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Med lite matematik kan man till exempel räkna ut att
om man köper ett årskort för 500 kr och under det året
går på 10 filmer så blir priset alltså 50 kronor per film.
Går man på fler filmer blir det ännu billigare så klart.
Barn under 15 går in gratis när åldersgränsen tillåter
det.
Jag har varit medlem i några år och tycker att det varit
bra eftersom jag gillar Capitol och att se filmer som
inte alltid är de nyaste som går på bio. Här får man alltid chansen att se lite äldre klassiker men även sådana
filmer som inte har så många år på nacken. En regissör
som jag varit nyfiken på är dansken Carl Theodor Dreyer och för några år sedan visade de en film som hette
En kvinnas martyrium av honom, vilken handlade om
rättegången mot Jeanne d’Arc. Den filmen var mycket
bra tycker jag. I höst visas bland annat Moderna Tider
av Charles Chaplin, Dystopin vid namn Brazil av Terry
Gilliam och Kvarteret Korpen av Bo Widerberg.

Varje säsong brukar ha några olika teman som de aktuella filmerna kan klassas in i. I Göteborg visas varje år
ca 60 filmer, två i veckan och så är det sommaruppehåll några månader och även ett uppehåll vid årsskiftet,
så det är en vårtermin och en hösttermin kan man säga.
Vad kostar det då? En enkel biljett kostar 70 kronor
och då behöver man inget medlemskort. Vill man se
flera filmer kan man köpa Cinemateketkortet för 100
kronor och då får man köpa en biljett till den film man
vill se för 50 kronor. Det kortet gäller ett helt år. Om
man tror att man kommer att besöka biografen många
gånger kan man köpa Stora Cinemateketkortet för 500
kronor och då går man gratis på alla ordinarie föreställningar men man måste hämta ut sin biljett i kassan.

Carl Theodor Dreyer

Fakta Cinemateket Göteborg
Var? Bio Capitol mittemot Skanstorget i Haga.
Vad? Filmklubb med bred repertoar
När? Tisdagar kl. 18:30 och lördagar kl. 14:00
Pris? 70 kr enkel biljett övriga kort och priser läs i texten.
Varför? Vill du se mer än bara de stora SF filmerna så
är Cinemateket rätt ställe.
Observera att Cinemateket även finns i Stockholm och
Malmö.

En kvinnas martyrium

Av Mattias W.
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Universum

U

niversum kan liknas vid en näst intill
oändligt stor bubbla innehållande 1001000 miljarder stjärnhopar, galaxer. En
galax tros i medeltal innehålla 200 miljarder stjärnor. Vår egen galax heter som bekant
Vintergatan, en ganska stor galax som tros innehålla
uppåt 400 miljarder stjärnor.

Vintergatan (del av)

Vintergatan har en diameter på 100 000 ljusår, dvs
det skulle ta 100.000 år att korsa vår galax om vi
färdades i ljusets hastighet (vilket är omöjligt). Vårt
eget solsystem befinner sig i utkanten av Vintergatan. Bästa sättet att titta på Vintergatan är att bege
sig till en mörk plats utanför stan där det saknas gatubelysning. Tittar vi rakt upp ser vi ett brett lite diffust band över hela himlen, detta är Vintergatan. När
vi ser bandet över himlen kan vi förstå varför vår
galax på engelska heter Milky way.
Vår närmsta granngalax heter Andromeda och ligger
på ett avstånd av 2,5 miljoner ljusår. Andromedagalaxen kan ses med blotta ögat som en liten ljusprick
på stjärnhimlen i stjärnbilden Andromeda. Om ca 3
miljarder år kommer troligen Andromeda att kollidera med Vintergatan. Galaxerna kommer smälta
ihop till en jättegalax. Eftersom avstånden är så gigantiska i en galax, så kommer vårt solsystem och
jorden inte att påverkas av kollisionen. Galaxer är
spiralformade och i mitten av varje galax finns ett
svart hål som stjärnorna cirkulerar runt. Svarta hål
är en ansamling materia med så hög gravitation att
inte ens ljuset slipper ut, därför är de inte synliga för
ögat. Ingenting som kommer in i ett svart hål kan
observeras utifrån, inte heller kan något lämna ett
svart hål eftersom gravitationen där är oändlig. Man
tror att svarta hål kan bildas när stora massiva stjärnor kollapsar, dvs slocknar.
Har universum en bestämd storlek?
Nej, 1929 upptäckte den amerikanske astronomen
Edwin Hubble att universum expanderar, dvs blir
större . Avstånden mellan galaxerna ökar med tiden.
Universum växer i alla riktningar. En modell för att
förstå detta är att man blåser upp en ballong som
symboliserar universum.

På ballongen målar man ett antal prickar föreställande galaxerna. Man blåser nu upp ballongen ytterligare då kan man se att alla prickar (galaxer) har avlägsnat sig från varandra.
Det är dessutom så att hastigheten för universums
expansion ökar med tiden. Dvs det går fortare och
fortare. Man tror att det som driver denna acceleration är s.k. mörk energi, en idag okänd form av
energi, som forskarna ännu ej kunnat observera. Tidigare fanns flera teorier om universums framtid,
bla. att universum skulle växa till en viss gräns, för
att sedan dra ihop sig, nu vet man att detta är fel.
Universum kommer troligen fortsätta att växa i all
oändlighet. Och det blir allt glesare mellan galaxer,
stjärnor och planeter. Vi blir alltså allt ensammare
ute i rymden.
Vad finns bortom universum?
Det bästa svaret torde vara: Ingenting. Eller att vi
måste inse att människan inte är skapt för att förstå
detta. Lika lite som vi är kapabla att förstå oändligheten. Förr trodde man att rymden mellan himlakropparna i universum bestod av tomrum (vakuum),
nu vet man att så inte är fallet, ständigt upptäcks nya
partiklar och energier i det som vi trodde var tomma
rymden.
Har universum alltid funnits?
Nej, eftersom forskarna numera vet hur fort universum växer, så kan de räkna baklänges och kommer
då fram till att universum började växa för 13,8 miljarder år sedan. Vid den tiden fanns all universums
massa i en enda punkt (forskarna kallar punkten singularitet), denna enda punkt, mindre än ett knappnålshuvud vägde lika mycket som hela universum i
dag. Denna punkt exploderade, och det är det vi
kallar Big bang (universums födelse). På bråkdelen
av en sekund slungades materia och strålning ut,
som sen kom att bilda stjärnor, planeter och galaxer.
Detta skedde med en hastighet större än ljusets (!).
Det är också så att tid och materia uppkom vid
Big Bang. Eftersom tiden började vid Big bang är
det meningslöst att fråga sig hur det var före Big
bang. En mer relevant fråga kan vara; Har tiden ett
slut? Det vet ingen, men troligen, inte.
av Björn I

Andromeda

Big bang

Spaghettivästern
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Spanien hade fördelen
av att lokala invånare
kunde göra inhopp som
"mexikaner". Huvudrollen spelades oftast av
amerikanska skådespelare. Man anlitade vissa
som var gamla och inte
fick bättre roller i Hollywood eller unga som
ville ha en chans till
större filmer.

U

nder det sena 1800-talet bredde civilisationen ut sig över Nordamerika och
förde med sig lag och ordning till tidigare mer primitiva områden. Där skapades en myt om cowboys, revolvermän och banditer som var i konflikt med varandra i en storslagen
natur. Den stora massan av folket nåddes av den här
myten genom tidningar och böcker. I början av 1900
-talet kom filmen som började använda dessa berättelser i sitt format. Under femtio år utvecklades filmerna och handlingarna i dem med olika berättarteknik, ljud och färg i USA. Dessa filmer kom även
ut i världen och trollband andra kulturer.
Många försökte efterlikna de amerikanska filmerna
men det gick oftast inte så bra. 100-tals västernfilmer hade premiär varje år, flera med hög budget,
fast de flesta var lågbudget. Mot slutet av 1950-talet
och början av 1960-talet hade det nya mediet tv:n
gjort att lågbudgetfilmerna men även de högre budgeterade filmerna slagits ut. Många som vuxit upp
med västernfilmer började sakna dem, främst i Europa. Flera av västländerna började med att samproducera filmer med främst italienska regissörer och
manusförfattare. Filmerna spelades ofta in i södra
Spanien, ofta i Almeriaregionen. De ökenlika miljöerna passade bra för att efterlikna södra USA och
Mexiko.

Genombrottet för spaghettivästern kom 1964
med ”För en handfull
dollar”, som regisserades av italienaren Sergio
Leone och med Clint
Eastwood i huvudrollen.
Filmen var en ickeofficiell version av Akira
Kurosawas film ”Yojimbo – Livvakten” och blev en
enorm succé över hela världen. Under de följande
tio åren gjordes en massa filmer i samma stil. Sergio
Leone gjorde flera med andra regissörer så som Sergio Corbucci, Damiano Damiani, Sergio Sollima
med flera. Eftersom italienarna var de som var mest
aktiva i arbetet med filmerna så fick de namnet spaghettivästern av filmkritiker.
Skillnaderna mellan hjältar och skurkar var mindre
uttalade än i de amerikanska filmerna. Tonen var
mer rå, brutal och cynisk än de mer renhåriga
föregångarna. Traditionell syn på lag och rätt sågs
som gammalmodigt och inte särskilt realistiskt. Publiker runt om i världen älskade dem, men i mitten av
1970-talet hade intresset för västernfilmer, både
amerikansk och europeisk, försvunnit och ersatts av
andra typer av filmer som hade vuxit fram under
tiden. Spaghettivästern dog ut men den stil som skapades i filmerna lever kvar även idag.
Denna text
är skriven
av Björn R,
som rider
ensam sakta
emot solnedgången.
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Göteborgs Filmfestival 2017 & 2018

T

änkte skriva lite om de filmer jag såg på
2017 och 2018 års festivaler.
De filmer som sågs under festivalen 2017
var Suffering of Ninko och de animerade
filmerna The Red Turtle och In this Corner of the
World. Och 2018 års filmer var dokumentären Ramen Heads och spelfilmerna Crooked House och
Vägen Hem.
Suffering of Ninko
Ninko är en ung Buddhistmunk som har ett problem,
kvinnor dras till honom, vilket gör att han inte kan
be om allmosor. Han känner sig inte tillräckligt dygdig. En dag blir han överfallen av en maskerad kvinna i skogen när han springer iväg blir problemet bara
värre. Nästan driven till vansinne ger han sig iväg
för att gömma sig i bergen. I en övergiven by hittar
han ett lik, som har blivit överfallet av ett spöke som
förför män och lämnar dem livlösa. Kort därefter
möter han en samuraj som säger att han kan besegra
spöket. Ninko följer efter samurajen i hopp om att
han kan hjälpa honom med hans problem.

In this Corner of the World
Filmen In This Corner of the World är en japansk
animerad film som handlar om en flicka och hennes
liv i Hiroshimaprovinsen från 1929 till augusti 1945.
Filmen börjar med att Suzu blir kidnappad och träffar en pojke som också har blivit kidnappad, de
lyckas rymma. Filmen följer sedan Suzus liv i en ort
strax utanför Hiroshima. År 1943 får Suzu veta att
en okänd man har givit henne ett äktenskapsförslag.
Mannen bor i Kure som var en huvudbas för den japanska flottan, och han har ett civilt arbete i staden.
Hon gifter sig med honom och flyttar till Kure där
hon tillbringar den senare delen av kriget.

The Red Turtle
Filmen The Red Turtle är en animerad film gjord av
en holländsk regissör och är samproducerad med
Studio Ghibli. Filmen handlar om en man som hamnar på en ö. Han bygger en flotte som blir förstörd
av ett okänt sjöväsen. Mannen bygger en större flotte som också blir förstörd. Han bygger en tredje flotte som blir förstörd och nu ser han att det är en röd
sköldpadda som förstör flotten. Senare ser han
sköldpaddan på land, han välter den upp och ner.
Han ångrar sig senare och sätter upp ett skydd för
sköldpaddan som förvandlas till kvinna. Kvinnan
skickar i väg sköldpaddskalet och detta leder till att
mannen skickar iväg sin halvfärdiga flotte. De bildar
familj och får en son som senare ger sig iväg med
sköldpaddor.

Atombombsdomen i Hiroshima före bombningen.

Göteborgs Filmfestival 2017 & 2018
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Ramen Heads
Ramen Heads är en dokumentär som handlar om nudelkockar och nudelfantaster i Japan. Filmen börjar
med att en kock får pris för bästa ramen restaurang.
Därefter följer vi denne kock i sitt arbete och hans
besök på andra ramen resuturanger under sin fritid.
Under filmen talar filmmakarna med andra kockar
och ger en kort historik om Ramen.

Vägen hem

Ramen Heads
Crooked House
Crooked House är en filmatisering av en Agatha
Christie roman. Bokens svenska titel är; Det Konstiga Huset. Filmen flyttar fram handlingen i tiden från
när boken utspelas. Historien handlar om en rik man
som blir mördad. Mannens sondotter kontaktar en
detektiv för att utreda fallet. I boken är detektiven
och sondottern ett par som skall gifta sig men i filmen har de varit ett par. Och det händer saker. Detektiven kommer dit och blir inblandad i familjens
konflikter.

Vägen hem är en kinesisk film som jag hade sett tidigare och ville se på en riktig biograf.
Filmen handlar om en man som kommer hem till sin
by för att hans far som var lärare har dött. Hans mor
vill att man skall bära liket på traditionellt vis. När
mannen funderar på om detta skall göras tänker han
tillbaka på när hans föräldrar träffades. Filmen har
hittills varit i svartvitt men när berättelsen om föräldrarna börjar går filmen över till färg.
Mannen inser hur viktig den här seden är för hans
mamma. Mannen börjar förbereda hemkomsten på
traditionellt vis. Det visar sig att många av de elever
fadern hade haft gärna ville hjälpa till.

Min åsikt om
dessa filmer blir i
fallande ordning:
In the Corner of
this World,
Vägen Hem, The
Red Turtle, The
Suffering of
Ninko, Crooked
House.
Eftersom Ramen
Heads är en dokumentär så får
den ingen ranking.

Henrik C
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Vår utflykt till Vrångö

edan de flesta som skulle med möttes i
huset, så tog jag mitt pick och pack
och åkte med vagnen direkt ut till Saltholmen. Vädret var kanon! Eftersom
jag var tidig så stod jag och kollade efter folket från
huset. När kön började växa kom även de andra och
vi gick på båten. Maggan som har full koll på båttrafiken, hade i förväg kollat upp så vi kom med en båt
som åkte direkt ut till Vrångö. Bara där var det ju en
vinst att komma dit på ca 20 minuter istället för 55.

Vattnet var ljummet, och jag hann bara släppa ner
väskan så gick jag i och doppade mig. Sen blev det
flera gånger till så klart. Ulf var också en av dem
som badade mycket. Mellan baden gick någon och
strosade på ön, någon solade, jag gick och vadade
nära land och kollade efter krabbor, småfisk m.m.
Bäst som jag går där får jag syn på en sån där snäcka
som man inte brukar hitta häromkring. Tog upp den
och faktiskt var den hel och väldigt fin. Jag tog med
den hem till min prylhylla som minne av en underbar
dag. Efter några timmar tog vi olika båtar hem, jag
åkte med ett gäng och några andra stannade lite längre.

När vi kom dit kom nostalgin från när mina barn var
små. Vi var väldigt ofta just på Vrångö, p.g.a. att där
är så långgrunt, vilket ju är bra när man har små
barn. När vi gått vägen till badet, tog vi till vänster
och kom då till ett perfekt ställe med klippor, lite
sand för den som ville det och bäst av allt, där var det
mindre sten och snäckskal än på resten av Vrångö.

Efter denna resan fick jag blodad tand och tog med
min yngsta dotter till samma ställe, hon gillade detta
lilla paradis lika mycket som jag.
Marie

Sommarpratare: Anna Serner

Anna Serner, VD för Svenskafilminstitutet

V

arje sommar lyssnar jag aktivt på så
många sommarpratare i P1 som jag
bara kan. I juni månad var det dags
för Anna Serner. Och detta var inledningen i hennes sommar.

Jag tror att jag fått ett jobb för att göra det bästa
för filmen. Filmen som är en så viktig kulturform.
Som ses av så många. Och som innehåller så
många konstnärliga element. En film kan ju beröra de svåraste frågorna och gå rakt in i hjärtat. Vi
kan gråta och vi kan skratta. Vi kan spegla oss
och förstå oss själva OCH andra. Det finns en
film för alla känslor och det finns en film som behandlat allt som händer. Därför älskar jag film.
Han, lobbyisten,
tror att jag fått
jobbet för att göra
som han säger.”

”Han räcker fram sitt
visitkort och säger
snabbt “Vi måste ses”.
- Nej det är inte en
raggning. Detta är en
lobbyist som vill hinna
träffa mig först av alla
i tron att jag ska göra
som han säger.
Det är bara några veckor innan jag tillträder
mitt jobb som VD för
Svenska Film Institutet. Så här står jag med ett
visitkort i handen. Och inte vilket visitkort som
helst. Jag känner på det. Är detta med blindskrift ?, tänker jag, när fingertopparna känner den
räfflade ytan. Nähä då. Detta är ett visitkort på
styvt pergamentpapper med
snirkliga bokstäver. I relief! Jag
läser titeln, nej förlåt, titlarna,
som är många. Former Minister
av än det ena, Former Minister av
än det andra. Han har skrivit hela
sitt CV på visitkortet!

***
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Avlyssnat av
Elisabeth Bäck
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York
På 1800-talet grundades chokladföretag som
Rowntrees (känt för After Eight, Smarties, och Kit
Kat ) och Terry`s of York (känt för Terry`s Chocolate Orange). Under samma tid blev York ett nav
för järnvägsnätet.

Y

ork är en stad i norra England och huvudort i distriktet North Yorkshire.
2017 uppgick invånarantalet till 207
094 personer. Staden ligger där floden
Foss möter floden Ouse. York har en rik historia
och dito kulturarv och har spelat en betydande roll
i Storbritanniens historia. Den har även indirekt
givit namn åt New York och York i Ontario som
ligger i Kanada.

Under de senaste decennierna har ekonomin i
York gått från att ha dominerats av chokladföretag
och järnvägsrelaterade industrier till serviceindustrier. Universitetet och sjukvården har blivit betydande arbetsgivare. Dessutom är turismen viktig
för stadens ekonomi.
Arkitektur: York har en välbevarad stadskärna
med korsvirkeshus, smala kullerstensgator och en
lång stadsmur. Att resa dit är som att resa tillbaka i
tiden. White Swan Hotel återfinns på Picadilly och
är ett tidigare hotell i en korsvirkesbyggnad från
1912, men som ser äldre ut än så. Hotellet har såvitt man kan se varit stängt och övergivet ända sedan 80-talet.

Historia: Staden grundades av romarna under
namnet Eboracum år 71 e. Kr. Senare blev staden
känd som Eoferwic medan vikingarna kallade staden Jorvik. Sedan omkring år 1000 har staden kallats York. Under romartiden var staden en militärbas. Kejsare Septimus Severus dog här 211 liksom
kejsare Constantinus I Chlorus 306. Staden kristnades på 600-talet när kung Edwin av Northumbria konverterade till kristendomen. På 800-talet
bosatte sig vikingar permanent här. Vikingarna
bodde här till 954 då staden återtogs av anglosaxarna. Vid det första millennieskiftet e. Kr. var staden den näst största på de brittiska öarna.
I samband med normandernas erövring av England
drabbades staden och dess omgivningar hårt som
hämnd för att invånarna år 1069 gjorde uppror.
Staden behöll dock sin betydelse och var under
1200-och 1300-talen tidvis huvudstad. York är
hemstad för Guy Fawkes som föddes här 1570.
Han var en katolsk konspiratör som försökte
spränga parlamentsbyggnaderna i London 1605,
den så kallade krutkonspirationen. Attentatet misslyckades dock. Till minne av denna händelse firas
Bonfire Night varje år den 5 november i Storbritannien då man bränner en halmdocka föreställande Guy Fawkes. Traditionen påminner om valborgsmässoafton.

White Swan Hotel

Duttons for Buttons (huset till höger)

York
Duttons for Buttons är en klassisk affär som säljer
12 000 (!) olika sorters knappar i alla möjliga former och färger. Den är belägen på Coppergate i en
vacker medeltidsbyggnad från 1422. Affären är
indelad i över tre våningar. The Shambles är en
gammal gata med korsvirkeshus, varav några är
från 1300-talet. Den var en gång i tiden känd under
namnet ”The Great Flesh Shambles” som kommer
från det anglosaxiska ordet Fleshammels
(bokstavligt ”flesh-shelves”) det vill säga kötthyllor, som är namnet på de hyllor där slaktarna skyltade med sitt kött. 1872 fanns 26 slaktare på gatan,
men idag finns inga kvar. Idag finns här restauranger, kaféer, bokhandlare, ett bageri och souvenirbutiker. Fem snickelways (små gator och gångstigar) utgår från The Shambles.
.
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Katedralen i York (York Minster)

Eftersom tidningens tema är film kan det vara på
sin plats att nämna några kända personer från York
som har anknytning till filmens värld:

John Barry
The Shambles

York Minster är en stor gotisk katedral. Den är säte
för ärkebiskopen av York och domkyrka för Yorks
stift. Katedralen är Storbritanniens största kyrkobyggnad från medeltiden. De äldsta delarna i den
nuvarande katedralen är från 1200-talet och 1472
var katedralen färdigbyggd. York Minster är 148
meter lång och har tre torn som alla är 60 meter
höga. Katedralen är även känd för sina fönster och
har den största samlingen av medeltida fönster i
England. Ett av fönstren kallas Five Sisters-fönstret
och är från ca 1260.

John Barry (1933-2011) var en brittisk kompositör
som var känd för sin filmmusik bl a till filmerna
om James Bond t ex ”Iskallt updrag” (1987),
”Moonraker” (1979), ”Mannen med den gyllene
pistolen” (1974). Mark Addy (f.1964) är en brittisk
skådespelare känd för bl a rollen som Dave i ”Allt
eller inget” och kung Robert Baratheon i tv-serien
”Game of Thrones”. Francis Matthews (19272014) var en brittisk skådespelare som var mest
känd för huvudrollen i tv-deckaren ”Paul Temple” (1969-1971) som även var mycket populär i
Sverige.
Text: Lars H
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Filmminnen

K

an bli lite avundsjuk när jag hör folk
prata om film och filmupplevelser.
Jag har inte riktigt varit med på det
tåget under de senaste 20 åren. Alltså
har jag detta kvar att ta in och uppleva. Eller så är
jag bara inte riktigt intresserad.

Fanny och Alexander

The Sound of Music

Sound of Music var nog den första film som jag
såg utan vuxens sällskap. Dessförinnan hade min
pappa tagit med mig på några barnfilmer. Detta
var ytterst sällsynt eftersom vi egentligen inte
hade råd. Den senaste film jag såg var säkert en
barnfilm, troligen Pokemon med sonen. Eller så
kan det ha varit Nalle Puh med dottern. Vet inte
varför jag inte går på bio, kanske för att jag fick
en dålig start. I skolan var det obligatoriskt att se
Ben Hur, hur kul är det?

Jag har dock en ganska märklig filmupplevelse. I
augusti 1980 (var tvungen att kolla upp året) åkte
jag och en kompis till Gran Canaria strax före
skolstart eftersom vi hade jobbat hela sommaren.
Vi tog en billig restresa och hamnade i en stor
bungalow. Hotellområdet var nybyggt och tillhörde en resebyrå som har mycket aktiviteter. Även
om vi inte deltog så observerade vi en del underligheter.
Väl hemma igen gick vi på bio för att ladda inför
skolstarten. Ni kan säker gissa filmen, jodå, Sällskapsresan. Jag tror inte att jag behöver beskriva
vad den handlar om. Vi sitter och tittar, häpnar
och börjar prata i munnen på varandra, Titta där är
ju han, hon, hotellet och poolen. Filmen var alltså
inspelad där vi hade bott men inte nog med det.
De som spelade hotellpersonal var den riktiga personalen som vi träffat några dagar tidigare. Resten
av figurerna gick också att identifiera.

Ben-Hur

Sällskapsresan

Fanny och Alexander är ytterligare en skolupplevelse jag gärna varit utan. Däremot minns jag att
jag och ny pojkvän gick på bio, vi hade ingen annan stans att ta vägen. Vilken film vi såg har jag
naturligtvis ingen aning om, men mysigt hade vi.

Innehållsmässigt var filmen mycket lik det vi precis hade varit med om, helt otroligt. Det var till
och med så att killarna som checkade in före oss
hade plastpåsar som enda bagage. Detta är nog
min skojigaste filmupplevelse.
Ivana D

H

Projekt Fler Fontänhus

ej, Sara Call här som är projektledare
för Projekt Fler Fontänhus! Jag träffar en del nygamla medlemmar i huset
som frågar om jag är tillbaka som
handledare i huset, men får då förklara att jag har
Fontänhuset Göteborg som min bas, men att jag
egentligen är anställd av Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR) som projektledare med syfte att
starta nya klubbhus i Sverige. Vi har fått medel av
Folkhälsomyndigheten för detta projekt och en
god nyhet är att vi fick ytterligare 350 000:- från
Folkhälsomyndigheten i år! Detta kommer väl till
pass, för då kan vi hyra en större lokal på ABFhuset i Stockholm som gör att vi kan erbjuda fler
platser på utbildningen ”Starta Fontänhus” den 89 november!
Vi har haft en fin start på projektet i höst med en
workshop i Stockholm 14-15 augusti, där vi bland
annat pratade om hur vi ville använda framtida
medel för nästa års projekt. Förutom att vi önskade en projektledare på heltid (vilket Sara är från
november och förhoppningsvis och troligtvis även
nästa år. reds anm), så önskade vi även en Norrlandsturné med minibuss för att mobilisera kom-
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muner i Nord och Mellansverige, för att informera
kommuner om Fontänhusmodellen, vidareutveckla informationsmaterialet, facebooksida och marknadsföring på sociala medier, utveckla filmer och
innehåll för marknadsföring samt fortbilda medlemmar i hur man presenterar Fontänhusmodellen
för exempelvis kommuner eller andra myndigheter. Vi har tagit kontakt med Roger, ordförande i
styrelsen i Fontänhuset Göteborg, för att undersöka om de kan arrangera en retorikkurs för projektets deltagare för detta ändamål.
Vi har fått förfrågningar från Strängnäs, Eksjö och
Gotland och håller på att utvärdera var dessa kommuner befinner sig i sin process för att se om vi
kan bjuda in även dem till utbildningen i november. Norges Koalition kommer till utbildningen
och delar med sig av sina erfarenheter av att starta
nya klubbhus.

Vi kommer att åka tre personer från projektet till
Europakonferensen i Aalborg för att dela med oss
av hur vi arbetar tillsammans. De som åker blir
Sara Call (projektledare), Jessica Kling
(handledare i Göteborg) och Marie Flood
(medlem från Lund som projektet anställt som
grafisk designer).
Falun har blivit medlemmar i SFR så därmed är vi
faktiskt numera 13 Fontänhus i Sverige! Falun
kommer att skicka 7 deltagare till utbildningen i
november och deras största behov just nu är att
hitta ett lämpligt hus att vara i. Övriga grupper
som är inbjudna i dagsläget är Linköping och
Ystad och vi hoppas kunna bjuda in fler inom
kort.
Ansökan för år 2019 är nu inskickad och vi har
ansökt om 840 000:- för nästa år och får besked i
januari av Folkhälsomyndigheten! Vi håller tummar och tår för att vi får fortsätta detta projekt
nästa år!
Tack för ordet!
Med värme,
Sara Call
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Psyke, sinnets teori

P

sykologi i tiden, av C. v. Hög.
Psykologi och erinran. Sinnets färg i tiden. Mätning av färgkvalitet. Psyke och
talet, ordens pregnans. Psykologisk teori
och reliabilitet. Teori värdering, validitet i olika
tidsperioder. Man och kvinna, och psykets färgskiftningar i teoribestämning. Sinnets teoretiska
konsensus och uppfattningar validitet. Psyke och
tonen. Psykologi och
mannens kapacitet. Psyke och uppfattning till
verklighet.
Teori och
praktisk validitet.
Psykologi, sinnesteoretiska erinringar av C. von
Hög. Sinnet och dess mätning. Reliabilitet och det
exakta. Skalning och teoretiska variabla bestämningar. Psyke och uppfattningar till psykofysik.
Skalning och exakt teoribestämning. Psykologi och
vetenskaplig kvalitet. Teori och validering av vetenskapliga uppfattningar. Psyke och teoretisk
pregnans.

Soyle, genom guldglasögonen, ett damporträtt, av
C. von Hög
En svartnande damväg. Vyer silverblå. Tidens konster. Sirliga grå himlar. Tankar om mannen. Ordet
och guldvågen. Blommor i blått. Ämnat i livets
dag. Timmar sovrade. Sedens mörka rosenblom.
Vyer i det timliga. Lovvärd, den röda tanken. Svart
pudel i aftonens mörka ljus. Röd inbillning i mystik. Gyllenblom i kvällens timbre. Fantasi i blå
glans. En sirlig ande. Spegelglans i sinnlig oro. En
levande inbillning. Lovvärdhetens mystiska tanke.
Myter i tiden. Blå metafysik. Damens ros och värde. Blommors fantasi i tiden. Rosenhorisonter. En
blå eras förgänglighet. Var röd ros i essens. Mörka
värderingar i turer. Mystik i aftonens mörka ljus.

En erinran i psykofysik, av C. von Hög
Psyke och tentativ approximativ teori. Psykologi
och skattningar till ton och klang. Psyke och ordens
autenticitet. Mätning av sinnets djup. Validering av
psykofysik. Teori och klangfärg i psyket. Erinran
till psykisk staticitet. Vokal färg. Psykofysik och
statisk fakticitet. Skattning av tentativ akustik. Teori i en fars. Prioritet i teoribestämning. Psykofysik
och erinringar till vetenskaplig reliabilitet. Mätning
av tonen. Sinnesupplevelse och psykets förändring
i livsutvecklingen. En reliabel uppfattning till skalning. Fakticitet och skalning. Akustik och mätning
av tonen.
Nikos Varizic, ett filosofminne av C. von Hög.
En filosof och teolog i Göteborg på 1980-talet.
Kvalitativ europeisk endräkt. Teori med en skarp
uppfattning till filosofi. Timmar blå och seminariet.
Tiden och ett filosofiskt skriftställarskap. Tankar
och en värdering till filosofi. Det sanna i ett östeuropeiskt perspektiv. Rosor i ett filosofiskt 1980-tal.
En erinran till kvalitativ filosofisk teori. Värdering
och konsensus. Utblickar i filosofisk europeisk teori.

Perspektiv på damen, i västeuropeisk kultur.
av C. von Hög. Soyle, Haga stadsdels blom. Från
det senare 1900-talet. Estetisk värdering från en
dams perspektiv. Måleriska stämningar, en tid i
purpurmörkt.

Midsommar 2018
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idsommar förnekar sig inte. Dagen
började med grå himmel och inte så
hög temperatur. Vi hade redan fått
uppleva 5-6 veckor med högsommarvärme, så egentligen kändes det ganska skönt
med relativ svalka. Fram på eftermiddagen sprack
molntäcket upp och
det blev en riktigt fin
kväll.

Vår fina midsommarstång

På Andra Långgatan
25 gick vårt traditionella midsommarfirande som brukligt
av stapeln.
Vi var 29 personer
som mött upp. Alla
hjälptes åt med att
duka upp, koka potatis, steka korv och

Några glada festdeltagare

Det var ändå hög stämning runt bordet med skämt
och mycket skratt. Runt 3-4-tiden
hade vi städat och det såg ut som om vi aldrig varit
där. Precis som det skall vara. Vi kunde alla gå
hem (eller till nästa firande) med vetskapen att vi
fått vara med om precis ett sådant midsommarfirande som man önskar sig.
Rolf

Förberett och klart för kalas.

köttbullar. Naturligtvis fanns det flera sorters sill.
Lunchen avslutades med vaniljglass och de godaste
jordgubbar man kan tänka sig. Vi behövde inte
sjunga ”Idas Sommarvisa” eftersom sommaren redan kommit.

Ett överflöd av mat fördelades rättvist

Ytterligare några glada gäster

Sid 20

Lost in Hagabion

N

är jag gick på gymnasiet var det viktigt att ha läst Stäppvargen av Herman Hesse; en udda berättelse med
många bisarra scener. Var väl någonting som fanns med på svenskans litteraturhistoria.
Det biobesök som jag vill berätta om ägde rum
under sommaren 1997. Solen värmde redan vid
11-tiden den där varma dagen. Jag hade planerat
att se en film på Hagabion, men visste inte vilken. Tog 11:ans spårvagn till stan och på vagnen
var det så varmt att alla bara stod och flämtade.
När jag gick upp för trappan till biografen så var
det som om jag började tro att den var stängd.
Det var ju inga människor där, i alla fall var det
ingen kö. Några par var på väg ut, men jag såg
ingen som gick in.

Hagabion en varm dag

När jag försiktigt närmade mig kassan, så frågade tjejen som satt där om det var sol ute. Vilken
konstig fråga tänkte jag, hon har nog inte varit
ute på länge. Jag svarar henne att det är sol,
mycket sol. Hon sa: ”Det var ju bra, för då får du
solrabatt.” Solrabatt, undrade jag, vad är det?
”Halva priset, sa hon utan att blinka.” Jag tackade och gick in i en
liten salong med ca
70 platser. Jag satte
mig och tyckte det
var skönt att inte ha
någon framför mig.

lite rädd, ser ju
ingen framför mig
och att vända på
mig för att se om
det satt någon bakom mig vågade jag
helt enkelt inte. Ja,
jag var rädd. Rädd
både för filmen
och över att kanske sitta ensam i
salongen. Jag hade
inte räknat med
den effekten av att
se en film själv.
Musiken av David Bowie, bra klippning , en
udda historia och en stämning som gjorde att
man tyckte att man var med om något onaturligt.
Tror inte att jag kan berätta nu efteråt om vad
filmen handlar om, och tror faktiskt inte att det
går. Filmen har liksom ingen riktig linje. Huvudpersonen förvandlas till en annan person en bit in
i filmen, och det är här jag börjar att känna paralleller med Steppvargen, en konstig historia som
man inte kan förstå.
Kanske är det så att det man inte begriper vill
man lära sig av, och då skall ni veta att jag har
studerat filmen ett antal gånger, säkert tjugo
gånger, och varje gång hittar jag små fragment
som inte riktigt hänger ihop med historien, men
som ändå gör att man vill se filmen igen.

Vägen som spårade ur

Den mystiska mannen

Jag hörde röster från någon som pratade i ett rum
intill, det lät som om de bråkade om någonting.
Pang, så började filmen! Filmen hade ett högt
ljud och handlingen var snabb i början, men efter
en stund blev det lugnare och jag tyckte att det
var lite otäckt. Jag kände att jag t.o.m. börjar bli

Den där varma dagen var jag med om en av mina
största filmupplevelser, en dag som jag aldrig
kommer att glömma. En bisarr dag och en bisarr
film. Efter filmen gick jag ut, fylld av en upplevelse, även om den var lite udda.
Ulf B.

KUNiS
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www.kunis.se

KUNiS ett Arvsfondsprojekt som startade hösten 2015 och avslutades 31 juli 2018.

Vad har vi uppnått med projektet?
 Möten som inte skulle ha kommit till stånd annars – det händer något när man
träffas, leder till lärande – (det sociala)
 Nätverk – kunskap om andra organisationer – spridning av egna verksamhetsidéer
 Alla olika ingångar som skapas. KUNiS har öppnat dörrar som man upplevt varit
stängda tidigare (Akademin). Detta har lett till en Win-win situation.
 Studenter har fått komma ut i idéburna organisationer (mentorskapet) och fått
kunskap om idéburen sektor och det sociala arbete som sker där.
 Små organisationer har kunnat delta utan att belastas med administration – något man inte mäktar med – strukturerna redan lagda.
Mer info om projektet hittar du på www.kunis.se och/eller facebook.com. På https://
youtu.be//Yv7yg0KqW4s hittar du en film om KUNis där deltagare berättar om hur de
uppfattat att delta i olika delar av KUNiS projektet.

Fortlevnad och Utveckling:
Göteborgs Sociala Ekonomi (GSE) har tagit fram en plan för hur samverkansfrågor mellan Göteborgs Stad och Civilsamhällets Organisationer ska utformas framöver.
På Mötesplatsen där Göteborgs FöreningsCenter har sina lokaler har det upprättats ett
kansli för ”Forum för Samverkan/GOT United”. En samordnare har anställts, Maria
Zachrisson Gärdehed, för att förvalta och driva utvecklingen av det samverkansarbete
som hittills vuxit fram genom Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och Civilsamhällets organisationer. Läs mer på: Överenskommelsen Göteborgs webbsida
Avslutningsvis vill vi tacka Lotta Bergström, projektledare för KUNiS, som gett oss medlemmar, handledare och verksamhet möjlighet att göra vår röst hörd.
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Mitt stora filmintresse

itt filmintresse började i Helsingborg. På söndagarna gick vi barn på
matiné, det kostade en krona. Vi såg
filmer med t.ex Alice Babs i Swing
it, magistern!. Vi såg även filmer med Charlie
Chaplin, Helan och Halvan (Oliver Hardy och Stan
Laurel), Nils Poppe och Fred Astaire med Ginger
Rogers. När jag gick på bio med mina morföräldrar, så såg vi filmer med Åsa-Nisse. På kvällstid
kostade Biljetterna 2 kronor och 50 öre. En annan
film som jag såg var Balettflickan och Prinsen
med Marilyn Monroe och Sir Laurence Oliver.

På 60-talet såg jag filmer i La nouvelle vague-stil
som på svenska kallades för Franska nya vågen.
Den bästa film jag har sett är Jules och Jim. Den
handlar om två män och en kvinna. För regi stod
François Truffaut och den kvinnliga huvudrollen
spelades av Jeanne Moreau (1928-2017)

Jules och Jim

1964 flyttade jag till Uppsala för att studera. Jag
gick på bio varenda vecka och biljetterna kostade 5
kronor. De flesta filmer som jag såg var franska.
1967 kom så Elvira Madigan med Tommy Berggren och Pia Degermark i huvudrollerna. 1970
flyttade jag tillbaka till Göteborg.
Christine, flicka i Wien med Romy Schneider och Alain

När jag blev äldre såg jag filmer med Grace Kelly
och en av filmerna var En skön historia där hon
hade huvudrollen, vidare medverkade Louis Armstrong som musiker, Frank Sinatra som reporter på
en skvallertidning samt Bing Crosby som hennes
älskare. När mina morföräldrar dog 1958 var jag
fjorton år och vi flyttade till Göteborg där fick jag
bo hos min farmor. När jag var 15 år gick jag för
första gången på en barnförbjuden film som hette
Christine, flicka i Wien med Romy Schneider och
Alain Delon. Filmen slutade tragiskt nog med en
duell.
Vidare så såg jag Borta med vinden med Vivien
Leigh och Clark Gable och alla filmer med Greta
Garbo som visades i Göteborg.

Borta med vinden med Vivien Leigh och Clark Gable

Fyris 1 & 2 i Uppsala, den tid det begav sig

Jag har sett otaliga filmer, så många som jag haft
råd med. 2006 började jag gå på Göteborg Film
Festival. Jag har sett filmer från diverse olika länder. Numera har jag börjat gå på Bergakungen, där
har jag bland annat sett Persona och Såsom i en
spegel, som är två av Ingmar Bergmans filmer.

Magdalena R.
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Unga Vuxna / Vägar Ut

U

nga Vuxna är ett projekt vi har på fontänhuset för att främja psykisk hälsa
och bekämpa psykisk ohälsa, speciellt
bland unga. Tidigare har det varit en
överrepresentation av vuxna från 40 år och uppåt,
men på senare år har det jämnat ut sig mer och mer
och idag finns betydligt fler 18-30-åringar än tidigare. En stor anledning till detta är just unga vuxna
projektet, som gjort att fler yngre personer kommit
i kontakt med fontänhuset. Att många unga vuxna
dessutom kommit ut i antingen arbete eller heltidsstudier på högskolan är dessutom ett kvitto på att
fontänhuset som idé och verksamhet har en positiv
och läkande effekt.

Alla medlemmar (unga vuxna) har möjlighet att
vara med och bestämma vad vi ska hitta på. Att
komma med olika förslag är något som alla får
göra, och ett seriöst övervägande kommer alltid
ske. Så som ung vuxen är du hjärtligt välkommen
till oss på unga vuxna.
Mikael H

***

Vägar Ut

En gång i veckan, närmare bestämt på tisdagar,
träffas unga vuxnagruppen för att arbeta med unga
vuxnaprojektet. På ett sådant möte brainstormar vi
och bollar idéer om allt ifrån framtida aktiviteter
till hur vi kan nå ut till ännu fler unga vuxna, vi tar
även kontakt med andra organisationer som vi vill
samarbeta med och vi förbereder utbildningar osv.
När det gäller det sistnämnda så förhåller det sig
som så att vi här i Göteborg har hållit i utbildningar
för andra fontänhus från både Sverige och andra
länder. Utbildningens syfte har då varit att förmedla kunskap kring arbetet med unga vuxna.
Bortsett från allt det här administrativa och formella, så kan man tro att det inte händer så mycket,
men då tror man fel. Några gånger per termin så
försöker vi anordna evenemang med fokus på unga
vuxna, detta med syfte att
samla husets unga vuxna så
att alla kan interagera med
varandra. Ett sådant evenemang drar inte sällan igång
runt 16-tiden och håller på i
flera timmar in på kvällen.
Vad vi väljer att hitta på varierar från gång till gång, men
att laga pizzor, spela tv spel eller titta på film är
inte helt sällsynt. Vi försöker variera evenemangen
så att det ska vara tilltalande och roligt att vara med
flera gånger om. Evenemangen är ypperliga tillfällen för yngre medlemmar att skapa nya relationer,
socialisera och roa sig tillsammans med andra.

Varje torsdag kl.13.30-14.30 träffas vi i konferensrummet på tredje våningen. Kom och ventilerar
idéer om jobb, studier m.m. Vi hjälps åt att hitta
”vägar ut”
Vi kommer också att varva dessa dagar då vi ventilerar vad vi kan / vill göra med temadagar.
CV
 CV
 Rollspel: Intervjusituation


25/10
8/11
13/12

Om man är nyfiken på vad vi gör, tveka inte utan
kom och var med.
Varmt välkommen.

Vägar utgruppen
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Jurassic World: Fallen Kingdom & Från arkivet
en 12/6-18 var jag och en kompis på
Jurassic World: Fallen Kingdom, i 3D
format på Bergakungen i Göteborg.

Förväntningarna var stora och filmen motsvarade
mina förväntningar. Den var spännande ifrån början till slut. Den handlar om att Claire Dearing och
Owen Grady återvänder till ön Isla Nublar för att
försöka rädda dinosaurierna ifrån utrotning. För att
inte spoila filmen för mycket så rekommenderar
jag dig att gå och titta på den och ger den betyget
5 av 5.
Neetha K.
______________________________________________________________________________________________________

Danger: Diabolik
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till sig själv. Österrikiskan Marisa Mell spelade
Eva Kant, Diaboliks partner i både privatlivet och
i brottets bana. Fransmannen Michel Piccoli spelade Inspektör Ginko, den polis som envist jagar
Diabolik med olika planer som Diabolik alltid
lyckas överlista.

D

etta är en film som väldigt få känner
till. Det är synd, för den är väldigt underhållande. Den hade premiär i Sverige 1968 under titeln ”Diabolik ger
ingen nåd” och var baserad på en tecknad serietidning av de italienska systrarna Angela och Luciana Giussani. Filmproducenten Dino De Laurentiis
köpte rättigheterna och satte regissören Mario
Bava, mest känd för sina skräckfilmer
”Djävulsmasken” och ”I skräckens klor”, att regissera.
Filmen fick en internationell rollista: amerikanen
John Phillip Law spelade Diabolik, en blandning
av Batman och James Bond fast på fel sida av lagen. En mästertjuv som stjäl från de rika och ger

Italienare Aldolfo Celi, som alla Bond-fans känner igen som Emilio Largo i ”Åskbollen”, spelare
här storgangstern
Ralph
Valmont
som är
Diaboliks
främsta
fiende i
den undre
världen.
Engelsmannen
TerryThomas
spelar en
högt uppsatt minister som
inte har
någon
aning om något.
Danger: Diabolik är full av det sena 1960-talets
kitschighet och är man på rätt våglängd är den en
riktig rolig film. Filmen tar sig inte på ett större
allvar och håller högt tempo igenom alla jakter,
kupper och dubbelspel under de 105 minuterna
som filmen pågår. Vill man ha en stunds verklighetsflykt så kan man inte göra det bättre än med
denna film.
Björn R

What’s up?
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Vad händer eller är på gång i huset?
Receptionsutbildning
Tar paus under hösten.

Unga vuxna
Tisdagar 13.30 håller Unga Vuxna sina möten där vi
gemensamt sätter mål och struktur för hösten.
Välkomna! / Siri och Jessica

HBTQ gruppen

Skolan
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFIG)
håller lektioner på Fontänhuset. Bra för dig som vill
prova på att plugga i en lugn och skön miljö och i lagom tempo.
Det arrangeras även flera studiebesök.
Kom in och prata med Natalia för mer info.

Ansökningar till folkhögskolan
Vill man söka till vår Folkhögskola, Gyllenhuset,
gå in på a-folkhogskolorna.se/kurs/gyllenhuset-allman-kurs/

Denna grupp träffas kontinuerligt och verkar för att
belysa HBTQ frågor och även andra frågor som har
med inkludering och diskriminering att göra.
Mer info finns på Facebook och på anslagstavlan i
klubbhuset. Du kan även prata med Jessica.

Fotboll

PR & Kommunikationsgruppen

Dator / teknikkurs

Under hösten kommer arbetet fortsätta, titta på tavlan
när det är möten eller prata med Emelie.

Handarbetskafé
Onsdagen den 10 oktober Kl. 16:00.
handarbetar vi, fikar. Vi kommer att arbeta kring
”Hållbarhet”. Kom gärna med tankar och idéer.

.Kräftskiva
11/10 har äntligen året kräftskiva!
Vi ser framemot god uppslutning och massa gott käk:)

Vi har fribiljetter till fotbollsmatcher, BK Häcken och
Kopparberg/Göteborg FC. Kom in och kolla upp.

Varje tisdag kl 11:00 kör vi dator/teknikkurs. Kom
gärna med dina frågor så hjälps vi åt.

Poddradio
Under hösten kommer vi att troligtvis att ha en kurs så
att vi kan bli bättre på att göra Poddradio. Arr. Folkuniversitetet i samarbete med Fontänhuset Göteborg.
Välkommen.

Tema veckor i köket
Temaveckorna erbjuder rediga kontraster med indiskt
tema vecka 42 och ”arbetarmat” vecka 47. Gott!

ARGA RUTAN!!!!
Jag är arg på personer som inte vill resa
sig upp och lämna plats för äldre på bussar /spårvagnar. Äldre är tröttare i kroppen och behöver vila sig mer.
Robert G.

Sommarlycka sommaren 2018
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Våra samarbetspartners
Ensam är inte stark och Fontänhuset Göteborg har lyckade samarbeten med flera företag och organisationer. Vissa företag stödjer oss med varor vi är i behov av, t ex arbetskläder, blomsterbuketter till vår reception, biljetter och matvaror. Vi har också ca 50 stödmedlemmar som årligen
bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla!

MÖLNDAL KVARNBYN
GOTHIA
GATENHEIM

GÖTEBORG-SÄVE
GÖTEBORG-ANGERED
GÖTEBORG-CITY

Fjäderborgen AB

•Bristol Fiske AB
•El & Pumpservice Skaraborg HB
•Iberiska Språk Maria Eduarda

•In Form JB AB
•Kvibergs Handelsträdgård
•TLK Peter Olsson AB

Genom er gåva har våra medlemmar möjlighet att få tillgång till Göteborgs kulturliv. Det kan
vara ett teaterbesök, bio eller något annat som vi arrangerar som fritidsaktivitet.
Vill du också vara med och stötta verksamheten? Postgiro: 63 13 04-3 Bankgiro: 5605-5627

