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Välkomna till nr 4-2017

I

detta nummer fortsätter vi att följa Kenths Peruresa. Annat du kan läsa
om är artiklar på temat Vinter; Vinter OS, vinterminnen, Skottland,
Kjell Höglund, recept och en del annat.
Nästa

God läsning/Redaktionen genom Henrik C

nummer
kommer ut
i Mars?

Medverkande detta nummer:
Henrik C, Lars H, Helena C, Johanna Å, Ingvar E, Daniella E, Matti L, Neetha K, Ulf L, Judith K-S,
Kenth G, Ellinor E, Alexander E, Ulf B, Tobias L, Linn M, Mariyani, Martin J, Marketa, Elisabeth B, Franco L,
Rolf H,och diverse gästspel.

KUNiS Slutkonferens onsdagen den
25/10 2017

V

i var ett härligt gäng ifrån Fontänhuset som var på KUNiS slutkonferens på Hotell Kusten i Majorna.
Ca 100 personer var samlade för
att lyssna till olika talare för dagen. Det var
två intressanta gästföreläsare Kenneth
Sundh (Fil. doktor i socialt arbete) som föreläste om ”Brukarinflytande – ett lärande i dialogform” samt Maria Wolmesjö (Fil. Dr. docent och bitr. professor i socialt arbete) ”Hur
kan brukarinflytande stärka det sociala arbetet”.
Konferensens budskap gick ut på att summera erfarenheterna samtidigt som vi delade
med oss om vad vi gjort under hela projektets gång samt idéer och förslag till fortsatt
framtida samarbete. Vi pratade om hur brukarinflytandet kan stärka det sociala arbetet.

Vi hade också möjlighet att mingla med
andra medverkande och få till intressanta
möten och samtal.
Två personer från Fontänhuset sjöng och
spelade för oss. Vi vill tacka Ellinor och Ulf
för detta!
Konferensen avslutades med en paneldebatt
där medverkande bla. var utvecklingsledare
för social utveckling från Social Resursförvaltning, verksamhetschefer, utbildningsansvarig proprefekt Göteborgs Universitet, deltagare i idéburna organisationer och studenter på socionomprogrammet
Vi vill tacka Lotta Bergström för det här året,
det stora engagemanget samt allt nedlagt
arbete.

Neetha K, Ulf L och Judith K-S
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Klubbhuschefens ord

Hej vinterland
När jag var liten var det alltid snö på vintrarna. Massor av snö. Vi åkte skidor och pulka och plastpåse och
miniskidor och kälke precis hela tiden. Överallt! Hela Hammarkroken var fullt av ungar som ramlade, skrattade och slog halvt ihjäl sig.
Vi byggde enorma snöhyddor i vallarna som de stora maskinerna plogat upp. Inredde dem med värmeljus,
dukar, filtar och skorsten. Vi fick med oss varm choklad och rund kavring med hushållsost hemifrån och låtsades att vi bodde i hyddorna och gångarna vi grävt ut. Så här i efterhand tackar jag min lyckliga stjärna att
inte plogbilen kom när hela kvarterets ungar befann sig inuti dem. Det hade blivit en vräkning utan dess like..
Vi åkte brandgul Volvo till fjällen. Vi gick på tur och jag och min lillebror hatade det. Mamma hade gjort
energipåsar med krossad choklad, nötter och russin till hela familjen. Sen vart det ostmackor till fikat. Igen.
Vi såg myskoxar och lovikavantarna var klumpiga av den tunga, fuktiga snön. Sen bröt lillebror toppen på
sin längdskida och sällan har jag sett någon lyckligare. Efter det var det slalom för hela slanten. Livsfarliga
nedfarter, ju fler hinder och träd i vägen, desto mer spännande. Vi var urstarka och oövervinnliga i vårt mod!
På somrarna var vi på lantstället och sommarlovet var hur långt som helst. Vi pallade morötter, badade mitt i
natten, åkte båt och fiskade vittling. Gick upp till dansbanan och spejade på berusade herrar och damer, var
med i gymnastiken och fotbollen som idrottssektionen anordnade två gånger i veckan. Fick vårt första sommarjobb som 14-åringar. Egna pengar. Smygrökte. Blev lite kära.
Sen kom vintern igen, nästan direkt efter sommaren. Med massor av snö och grannens son som alltid ansetts
som extra busig flyttade. Han och hans familj hade blivit ”vräkt” sades det. För mig och de flesta av mina
kamrater fortsatte sommar- och vinteräventyren år efter år. För oss modiga som ändå alltid var skyddade av
de där personerna som liksom bara fanns utan att man tänkte på det. Som räddade oss om vi behövde räddas.
Gav oss ostmackor och kläder och tog med oss till scouterna i Hjällbo. Som av någon konstig anledning alltid
låg steget före men ibland (för att de inte hade samma livliga fantasi som oss) halkade efter och vi fick lite
törnar.
De, för oss flesta, självklara föräldrarna som alltid fanns i
bakgrunden.
Det tog ett tag för oss att förstå att det inte var så självklart
med det självklara. Många har inte förstått det ännu.
Hur bra vi haft det och hur svårt någon annan haft det. Som
inte fått ostmackor eller en ny kjol till skoldansen. Flugit till
Mallis medan det ännu var tillåtet att röka längst bak i planet eller fått veckopeng och en begagnad, men ändå fin cykel på födelsedagen.
Vi förstod inte.
Nu förstår vi. Nu hjälps vi åt.
/Helena C

Jag och min kompis Carina samt hunden Zambie.

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 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, och man måste kunna arbeta sida vid sida och även ibland på egen hand.

Urval
Du skall ha erfarenhet av psykisk ohälsa på något sätt för att få arbeta hos oss. 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.

Pris 0: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 över 300 Fontänhus världen över.
Första fontänhuset startade 1948 i New York.
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Korsord
Lodrätt
1. Göteborgsväder, november
1995
2. Buske
3. Ofrivillig näsaktivitet
4. Klocka
5. Matematiskt tal
6. Fartygsbeteckning
7. Snöhus
8. Plantera
9. Inte illa
10. Att se med (eller att höra
med)
11. Har Anna den 9 december
12. Svampsymbios
13. Rakt träd
14. Kort för Isidor
15. Isdrottningens och
Lejonets land
16. För svettig armhåla
17. Cool Disneyfilm
(fem bokstäver)
18. Skridskoskicklig Kirunason
19. Asagud med plan
20. Vemodig dikt
21. Himlafenomen
22. Farlig öppning
23.Rymmer tändstickor
24.Glob
25. Gör man gärna bra
26. Tappar granen
27. Italiensk sångimport
28. Behövs på Julafton
29. Kräver bulldegen
30. Hård yta
31. Kan vara varm och mysig
32. Ledig
33. Lägga på laxen
34. Beslut
35. Tyrannosaurus
36. Inte vår
60. Asiatiskt brädspel
61. Svensk skämttecknarlegend
63. Kan man gå på om man har
otur
64.Överräcka
65. Öm ibland

Vågrätt
1. Tappar upp och levererar
musten
7. Djur på Nordpolen
18. Vinterns konung
22. Kort ”förlåt”
24. Är Allsvenskan i fotboll
27. Drar stark stort
30. Land som överskrider
gränser
32. Fenix
37. Dagsfärsk
38. Gott att göra gröt av
39. Promenerar
40. Dånar vid fara
41. Ledamot ute i kylan
(efternamn: lodrätt 17 + forts.
vågrätt →)
42. Spelade Coltrane på
43. Är slipad kniv
44. Ligger lågt på vintern
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45. Polkagrisrandig stad
46. Björnens bo i genitiv
singularis
47. Knaprigt tilltugg med
två uttal
48. Kort för ”Kulturprofil”
49. Handelshinder
50. Inte många
51. Avdrag
52. Stolt innehavare av ishotell
53. Har tangokavaljeren i
kavajslaget
54. Presens av vara
55. Kraschad farkost
56. Vid Dundrets fot
57. Julfärg
58. H&M:s grundare
59. Flygplatsen i Luleå
62. Flyger högt

Kenths resa till Peru del 5
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I

förra numret så berättade jag bland annat
om kondoren, den största fågel som jag någonsin sett och om besöket på guldmuseet
”Museo del Oro”, där välbeväpnade
militärpoliser vaktade inkaguldet.

många andra peruaner in till Lima centrum.
Så kom då den sista dagen i Lima. Eftersom jag
ville ha kött var Daniel inne på 4 restauranger
innan vi hittade en restaurang som hade kött,
och där åt vi vår avskedsmiddag. Maten kostade
75 svenska kronor, så jag bjöd dem. Det var jag,
En dag åkte jag med barnen från Project Miramar Esther Maria, José, Daniel, hans fru Isabel och
Welfare Center till badstranden och badade i Stil- hennes pojkvän. Tyvärr kunde inte Herminia
la havet. Vi var på stranden i 6 timmar innan vi
vara med, men hon hade lämnad ett brev till
åkte hem.
mig. Efter middagen åkte vi till flygplatsen och
jag var mycket ledsen över att lämna dem; jag
hade haft en mycket underbar tid i Lima.

Josés familj på stranden.

Sista söndagen jag var i Lima hämtade José och
hans familj mig på hotellet. De åkte i en gammal
amerikansk taxibil utan fönsterglas på sidorna.
Vi var 6 personer och vi åkte 45 minuter för att
komma till stranden. Jag tänkte på hur mycket
det skulle kosta, men det kostade bara 15 svenska
kronor. Man måste veta vilken taxi man skall åka
med, det finns både dyra och billiga taxibilar.

Kenth och Esther Maria.

Planet som jag åkte med, en DC 10 från Aero
Peru, lyfte Kl. 00.30 den 9 mars 1980 mot Guayaquil, Miami och vidare mot New York. Vid
ca. 02:30 landade vi på Guayaquils flygplats
och ca. 02.50 kom flygvärdinnorna och talade
om för oss att det var fel på planet så det kunde
inte lyfta. Därför var vi tvungna att lämna planet
mitt i natten, men mer om det i nästa nummer.

Josés mamma, syster, systers man och barn.

Vi var på stranden i 8 timmar och jag var ensam
med José och hans familj utan tolken Herminia.
Det gick rätt bra att prata spanska med dem för
ingen kunde engelska. När vi skulle åka hem
fanns det inga taxibilar så vi fick lifta med en
lastbil. Där satt vi på flaket på lastbilen med

Kenth vid stilla havet.

Kenth G

Besök hos Göteborgsfontänen 29 november 1 december 2017

A

tt stiga in i ett Fontänhus betyder en
värld av möjligheter. Du kan bli allt
du vill och drömmer om för en dag.
Du bestämmer din egen nivå och
uppnår på så vis det allra bästa.

Vi, jag själv som är medlem och Dhanya Nair
och Klas Björndahl som är två handledare från
Örebro, deltog i allt som hände i huset och var
med på enhetsmöten i både kontor, kök och fastighet.

Dhanya Nair och Ellen Bertilsson,

Just nu är jag ”Ellen Skribent” och det sporrar
mig att prata med, och lära mig mer om er som
är medlemmar i huset. Känslan av att klara av
och höra till är stärkande för många vi träffar
under dagarna. Människor som återigen tror på
sitt egenvärde och vill framåt och vågar tro på
framtiden. Att inte se skillnad på människor,
nedsatt förmåga eller full förmåga är inte lika
viktigt längre. Du är en tillgång.
Göteborgsfontänen är full utav aktivitet från
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morgon till sen eftermiddag. Jag möts av uppmuntrande spontanitet och känner hur det väcker min egna kreativa inre växel som legat i dvala så länge. Om jag tycker att det är frigörande,
så utgår jag faktiskt från att det är så även för
andra. Känslan av att få bidra och fokusera på
något helt annat än de eventuella problem man
annars kämpar med.
Sedan är det också självklart så att jag kan känna igen mig i många av de jag möter både genom ord och kroppsspråk. Jag hoppas innerligt
att de får lika stort stöd som det jag själv har
fått genom terapi och struktur. Att komma nära
andras känslor kan även väcka ens egna. Det
var så givande att få nya intryck och inspiration
av känslan i Göteborgsfontänen att jag var fylld
av glädje även när jag kom hem. Det känns att
alla deltar och vill någonting och jag tror Fontänhusets modell skulle vara bra även för företag där ute, utanför Fontänhusen. Alla de företag och arbeten som skapat den inre stressen
för så många av dem som deltar i Fontänhuset.
Att få gå ifrån och vila, att anpassa en dag utifrån sig själv och då lyckas göra något bra .
Det kan bidra till att vilja utföra uppgifter mer
än att låta bli dem på grund av stress.
Jag tar fasta på gemenskapen och omtanken jag
ser hos medlemmarna. De är hjälpsamma och
bryr sig om varandra. Någon frågar hur den
andra mår och någon annan sträcker ut en hjälpande hand i fikakön. Det sprudlar dessutom av
olika händelser i huset, Dhanya och jag var t.ex.
med på ett redaktionsmöte för att lära oss hur
tidningen fungerar. Det kändes lite som att kastas in i en film från New York på en nyhetsredaktion med många olika ämnen där det gäller
att hålla sig ajour med omvärlden. Vi satt även
med på Fontänhusskolan en stund och det visades en film om kvinnor i historien. Där fick vi se
på nära håll hur oerhört mansdominerad världen
varit senaste århundradena. Vi pratade lite med
läraren Natalia Merino som berättade hur upplägget ser ut och att även här är möjligheterna
utformade utifrån eleverna. Om någon mår sämre en period, så kan hen börja om från det ställe
där man stannat upp när hen är tillbaka i skolan
igen.

L
o
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Klassrummet låg på en vind och kändes lugnt och
trevligt. Vi satt under takbjälkar i trä och vitmålade väggar. Tankarna som når mig är följande: tänk
att få gå i en skola där acceptans av alla är en
självklarhet från början!

man kan komma de dagar när man själv orkar ger
en känslan av att man räcker till. Ingen hets till
någonting, istället lyfts man av att det som man
faktiskt orkar göra är viktigt för alla i huset, och
det känns riktigt bra. Om inte han gör sin valda
syssla, så behöver någon annan göra den. Allt har
ett stort värde: jag instämmer, jag fick till exempel
nu hos er i Göteborg chansen att hjälpa Ulf räkna
en handkassa. Andra dagar kanske man städar en
toalett för allas trevnad, exempelvis.

Det tog ett litet tag för Björn att vänja sig vid tanken på Fontänhuset och att verkligen ta steget att
börja. Det är något jag känner igen mig i. Dessutom är det bra att det är fokus på att samtala om det
friska och positiva som faktiskt fungerar i ens liv,
säger Björn. Jag tycker också att det är bra. Dessutom är det stor bredd på medlemmars ålder, så du
kan finna allt från en 20-årig kompis till en på 60
plus varpå livshistorierna är helt olika. Det är
spännande tycker jag. Men såklart kan det även
finnas en mening i att träffa andra med svårigheter,
och finna stöd i varandra om man så önskar.
Det finns så mycket stigma kring psykisk ohälsa
och sin egen självbild.
Är Fontänhuset något för mig och hur är stämningen på plats och vilka människor kommer jag att
möta? Vad kommer folk tro eller inte att tro om
Redaktionsmöte.
mig? Men när man sedan väl är på plats, så känns
Vi blev också inspirerade av att få se ett musikrum det så mycket bättre än vad trott i sina eventuella
rädslor. Alla pratar med alla och månar om vardär Göteborgsfontänen driver ett husband som
bl.a. spelar på högtidsdagar. Övningarna sker med andra. Dessutom blir det en samvaro med trevliga
utflykter och äventyr som ju faktiskt även är friskledning av handledare Ulf en gång i veckan på
måndagar ca två timmar. Det fanns trummor, sång, vård.
gitarr, bas och synt att välja på. Lokalen har funnits i många år och mycket av det vi möter i huset Vi fick även träffa Alexander, 26 år, som bidrar till
POD-verksamheten på Göteborgsfontänen.
är engagemang som handledarna tagit initiativet
Han är som han själv säger uppe i varv när vi träftill. Likaså biblioteket i den tysta matsalen som
far honom av en slump vid 3:e våningen, men han
även verkar som enhetsmötesrum för köksgruppen. Det finns en tyst matsal och en för pratsugna! stannar ändå till och visar oss sin POD. Vi möts i
ett samtal om andras höga förväntningar på att vi
När vi frågar Judith som är handledare i huset, så som ungdomar ska lyckas och klara av allt bara för
att vi är så ”unga och pigga” och att det är en
säger hon att jobbet på Göteborgsfontänen är det
roligaste hon har gjort i hela sitt arbetsliv. Hon har strävsam väg tillbaka från utbrändhet. Han visar
arbetat här sedan 2006 då hon skolat om sig för att även rummet han brukar varva ned i. Han pekar
göra något roligt. Jag frågade även om hon ser att mot en stol som han har spenderat många timmar
på. De orden säger mycket. Jag blir glad av att det
medlemmar utvecklas och det gör de definitivt.
Kanske visar de mer självkänsla dag för dag eller finns små krypin med lugn och ro.
sätter upp nya mål som de når inom arbete eller
studier. Jag tänker mig att det är en del av glädjen i
jobbet att följa medlemmarnas utveckling.
Jag hann även prata med Björn, 50 plus, som är en
rätt nybliven medlem och han känner sig lika bekväm som många av oss andra. Vetskapen om att
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Tänk om man hade haft det fler gånger i sin var- pen Unga vuxna. Vi är med på ett möte och får
dag! Det finns även några skrivbord och yoga- se en broschyr om Göteborgsfontänen som de
mattor i rummet.
ska lämna in för tryckning. De drar med handledare Ulf i spetsen iväg till ett tryckeri för att få
En annan medlem jag får chans att prata med är ett kostnadsförslag. Vill man ta det lugnt kan
Mikael, 28 år som har varit ett år på Göteborgs- man istället spela ukulele i ett av rummen på
fontänen. Han står i köket och bakar en silverka- andra våningen. Det finns dessutom en chilika. Allteftersom vi börjar prata glömmer vi bort plantering som enheten Fastighet tar hand om.
smöret som smälter i en kastrull på spisen. Nå- Kreativitet som flödar, det som inte redan ÄR
gon annan vettig själ påminner oss. Han berättar befintligt i dagsläget skall snart BLI... allt från
att han var mitt i en utbildning inom sjukhusverkstad, planteringar till eventuella hälsorum.
verksamhet när orken bara tog slut. Han börjar
sakta men säkert finna sin energi igen. På frågan
om han känner att Göteborgsfontänen gett honom vad han förväntar sig säger han ett solklart
JA. Kanske ska han ta tag i studierna igen. Att
höra någon så solklart säga JA är härligt!
Det jag älskar med Fontänhuset och som även

Chilliodling?

Vi bemöttes så väl av alla i huset, öppenhet och
dessutom ypperligt goda luncher med stor fin
salladsbuffé. En positiv anda märks även på enhetsmötena där varje insats avslutas med en applåd för den som för dagen fått ansvaret att stå
vid tavlan. På Göteborgsfontänen finns även ett
fadderskap så att varje ny person har någon att
vända sig till vid frågor. Det är genomtänkta enhetsmöten som får många att delta aktivt. Om
någon varit borta länge från huset görs en
”Reach Out” för att höra hur frånvarande medlem mår.
Vi har fått med oss många intryck och mycket
nytt. Det har varit några väldigt inspirerande dagar, så ett stort tack till Göteborgsfontänen och
lycka till med allt i framtiden.
Dhanya Nair, Klas Björndahl och Ellen Bertilsson

verkar existera i Göteborg är känslan av självVänligen, Ellen Bertilsson, medlem och skriständighet. Du väcker upp dig själv och dina
bent.
förmågor. Kreativitet och självkänsla. Saker
som är lätta att glömma när man är sjukskriven.
Sista dagen spenderar jag i köket. Tankar och
idéer öppnas upp kring recept och nya idéer. Jag
kopplar av och känner mig hemma på samma
vis som i Örebros Fontänhus!
Idéer är också något som skapas intensivt i grup-

Kjell Höglund Forever

K

jell Höglund Forever är en skiva
med sångpoeten Kjell Höglund som
släpptes 1992. Skivan innehåller
mest lättsammare sånger och en del
schlagerpastischer.

Det inledande spåret ”Öppen sjö” har musikaliska likheter med reggaesångaren Boris Gardiners
låt: ”I Want To Wake Up With You”. Den innehåller även ett saxofonsolo. Texten handlar om
en person som lämnar staden för att få lugn och
ro vid ett pensionat vid kusten. I ”Ödets vindar”
finns en typiskt Höglundsk formulering: ”Ödets
vindar blåser, man kan bara följa med och hoppas att man inte blåser bort”. Den tragikomiska
”Man vänjer sig” skildrar vardagslivets tristess
och torftighet, men är ganska rolig mot slutet.
Den är från skivan ”Baskervilles hund” från
1974. Här återfinns den i en ny version som är
betydligt rockigare än originalet. ”En enda natt”
handlar uppenbarligen om ett par som efter en
kärleksnatt inser att de inte passar för varandra.
Det understryks tydligt i texten: ”Vår relation är
hopplös det kan bara bli i natt sedan är du borta”. Melodin är mycket romantisk och påminner
om spansk schlager a la Julio Iglesias.
”Jag hör hur dom ligger med varandra i våningen ovanför” är från skivan ”Undran” från 1971.
Den nya versionen är mycket svängig om man
jämför med originalet. Enligt Kjell Höglund är
den en av få av hans sånger som rakt av beskriver en händelse i den yttre världen. Även ”Sista
valsen” kommer här i en ny version. Den är liksom ”Man vänjer sig” från skivan ”Baskervilles
hund” från 1974. I den nya versionen visar Kjell
Höglund sina talanger som rappare. ”Garbo forever” är en pastisch på tysk schlager och går i
ett muntert marscherande tempo. Som titeln anger handlar den om en person som är förälskad i
Greta Garbo. Greta Garbo dog dock två år innan
denna skivas utgivning. Det sista spåret ”Håll
ut” är en kärlekshistoria där sångens jag blir intresserad av en kvinna och som ser egyptisk ut
ibland skymtar i trappuppgången. De går på en
konsert med Mahlers femte symfoni. Åker de
sedan på bröllopsresa till Egypten och lever i ett
lyckorus. Där blir kvinnan tyvärr biten av en
kobra och dör.
Lars H

Kjell Höglund på restaurang Bankiren i Västerås
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Snöboll
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de, siktade väldigt dåligt, för mannen som jag
trodde var offret, var säkert hundra meter från
den plats de kastade ifrån. Nu smällde det till
igen och jag hörde hur de ropade till varandra –
”Träffa gubben”.
De missade med sina snöbollar, men insikten
om att det var jag som var ”Gubben” träffade
mig på ett ganska smärtsamt sätt.

Kunskap i fast form.

Å

ret var 1984 och jag
hade precis flyttat till
Alingsås. Den här dagen vaknade jag i en
stad som var vackert upplyst
tack vare nattens snöfall.

Kanske är det så att när man är tretton år, då är
alla som har passerat 18 ”Gubbar och Kärringar”. Det tog rätt lång tid att komma över det där
och varje gång som jag hör låten ”Forever Young”, så tänker jag på de där orden, och insikten
om att allt är relativt, även min ålder.
Ulf B

Jag vaknade med en känsla av
att allt var nytt och spännande.
Jag kände mig lycklig, kanske
inte enbart för att jag hade ett
eget hem och för att min lägenhet var fin, utan också för att
jag alltid hade tyckt om vintern
när den visade sig på detta sätt.
Vid denna tid var jag ung, 25 år,
så jag kunde göra allt … trodde
jag.
Det här året släppte Alphaville
en låt som jag tror att jag gick
och nynnade på, den hette
”Forever Young”. Kanske var det för att musiken var medryckande, kanske var det för att texten hade ett budskap som talade till mig. Visst,
jag kände mig ung, och kanske, kanske skulle
det här vara för evigt.
Hur som helst så gick jag omkring i parken där i
Alingsås och tyckte att livet var rätt bra. Längre
bort, vid sidan av parken fanns ett parkeringshus, ensamt och övergivet. När jag gick förbi
där så hörde jag två röster som jag först nonchalerade när de ropade: ”Kolla gubben”, tänkte
jag inte så mycket på det. Jag tror istället att min
skadeglädje ökade i styrka, för jag började leta
efter ”gubben”. Plötsligt hörde jag en snöboll
landa bredvid mig, jag tyckte att de som kasta-

Alingsås, en dag året 1984

Känslan när insikten träffar.

Gästspel
Malmö.
På studiebesök
från från
Socionomprogrammet
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Full aktivitet i Receptionen

När en av oss var ute och "tog lite luft" uppstod
ett fint samtal med en av medlemmarna. Vi diskuterade hur hen hade önskat få veta om Fontänhuset i ett tidigare skede i sin kontakt med vård
och omsorg. Vårt samtal flöt på och landade i att
det är så himla superbra att vi socionomstudenter
får reda på om, och kan besöka denna och andra
verksamheter, så att vi kan tipsa om dessa i vårt
Efter en god frukost blev vi indelade i tre
yrkesliv. Det är viktigt att myndighetspersoner
grupper, en för varje enhet. Vi båda fick vara
med på kontorsenheten. Dagen började med ett vet om att verksamheter som Fontänhuset finns,
enhetsmöte där vi gick igenom vilka som var där, för våra chefer kommer inte att leta upp dem åt
vilka som var sjuka, lediga eller var på eget arbe- oss.
Tisdagen den 7e november var vi, ett gäng från
termin 7 på socionomprogrammet, på studiebesök här på Fontänhuset. Vi, Elin och Sara, hade
försovit oss, så som sker ibland. Det brukar vara
jobbigt att vara sen, men på Fontänhuset kände
vi oss båda varmt välkomna.

te, praktik eller studier.

På mötet fick vi bestämma vad vi ville jobba
med under dagen och var vi med Eva i receptionen. Vi fick bl.a. förbereda morgondagens liggare. Vi deltog i ytterligare ett enhetsmöte. Vi fick
även gå en rundtur i huset, där vi fick se köket
och fastighetsenheten. Till lunch blev vi bjudna
på en fantastiskt god chili sin carne och ett salladsbord med flera goda röror och sallader.

Vi upplevde vårt studiebesök som mycket lärorikt, då vi har fått prova på arbetsuppgifter som
vi tidigare inte har provat. Vilken skillnad från
en dag med bara föreläsningar! Det känns fint att
vi så snabbt blev delaktiga i verksamheten och vi
kommer ta med oss dessa erfarenheter vidare i
livet.
Elin Johansson och Sara Hawén
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Musikhistoria: ELO

Hej. Jag heter Göran N och är trummis i husban- Jeff Lynne tog över ledarskapet efter Roy
det. Jag ska skriva om musik och ett av mina
Wood, med framgång. Den tredje var “Roll over
favoritband, Electric Light Orchestra.
Beethoven”. Den spelades in i Apple Studios.
George Martin var i studion bredvid med Paul
Det började med en grupp från Birmingham som McCartney & Wings och spelade in “Live and
Let Die”. De råkade höra Roll over Beethoven i
hette The Move (1965-72), bildad i mitten av
rummet bredvid och tyckte att det där låter ju
60-talet av Bev Bevan och Roy Wood m.fl.
bra. John Lennon lär ha sagt att ELO tog över
De har också spelat med andra musiker såsom
där Beatles slutade.
David Jones, som bytte efternamn till Bowie.
The Idle race, Eric Idle från Monty Python var Framgångarna fortsatte vidare med hits som från
med och där fanns Jeff Lynne som bytte till The “Eldorado”, Evil Woman, Livin’ Thing, Mr
Move. De hade hits som Blackberry Way mm. Blue Sky, Don`t Bring Me Down, Hold On
Tight mm. fram till 1988. Därefter slutade Jeff
Bev Bevan, Roy Wood och Jeff Lynne hade
Lynne.
The Beatles som idoler.
De gillade att The Beatles hade George Martin,
som var klassisk skolad, som producent.
De hade stråkar m.m. i musiken, såsom i Eleanor Rigby och Yesterday. Det var något nytt.
Roy och de andra tänkte varför inte ha stråkar i
gruppen och blanda klassiskt med rock.

Jeff Lynne började 1988 att spela med Roy Orbinson, George Harrison, Tom Petty och Bob
Dylan i Travelin`Wilbury`s.
ELO när det begav sig på 70-talet.
Bev Bevan mm i ELO fortsatte under namnet
ELO Part 2 från 1989 fram till 1999. Bev sålde
därefter sin rättighet av namnet ELO till Jeff
ELO föddes 1970, de la till 3 stråkar och RiLynne.
chard Tandy på klaviaturer i bandet. Saken var Idag turnerar Jeff och Richard Tandy med namju också att The Move hade kontrakt med skiv- net Jeff Lynne`s ELO. Roy spelar i olika band,
bolaget om att göra skivor tills kontraktet gick
Bev har spelat med Black Sabbath och har nu ett
ut, samtidigt som de startade ELO mellan 1970- eget band Bev Bevans Zing Band.
72. Det kunde stå i affischerna “Ikväll konsert
Göran N
med The Move och gästartister Electric Light
Orchestra”, det var ju samma medlemmar. Roy
Fotnot:
Wood slutade 1972, och startade The Wizzard.
Jeff Lynne producerade The Beatles “Free as a Bird”
Den första Lp:n hette “Electric Light
Orchestra”, men den lanserades i USA med
1994. Paul McCartney ville ha George Martin som protiteln “No Answer”. I USA skulle de ha en egen ducent men blev övertalad av George Harrison att ta
titel på skivan och bolaget sa: “Skriv ner namnet Jeff. Han producerade “Free as a Bird” med framgång.
på en lapp och lägg den på skrivbordet”, de fann
Den låten fanns på ett demo av John Lennon med piano
inget namn på plattan så de skrev “Inget svar”
som hade spelats in 1977. Stort att producera sina idoler
på engelska. Från den skivan kom den första
från 60-talet nu på 90-talet.
hiten “10538 Ouverture”, och den andra
“Showdown”.

Att förlora och ändå vinna

J
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ag tycker om att tävla. Ju äldre jag blir, ju
värre blir tävlingsinstinkten, men även
insikten att man kan
förlora, och det känns

heter. Det var så roligt.
Att tävla med Jan, eller emot, var jobbigt, Jan
vann alltid, och jag kom alltid sist, alltid.
När Jan sa -”Idag ska vi ut och tävla. Vi skall
åka skidor, och jag skall
vara Harald, världsmästare från Norge.” Jag
som bara var fyra år,
visste inte vem Harald
Grönningen var. Om nu
Jan var en världsmästare, vem skulle jag vara?
Jag kunde inga namn på
någon svensk som var
bättre än en världsmästare. Harald var ju mästare, hur skulle jag kunna vinna över honom.
Det här var ju omöjligt.
Jag skulle ju bara förlora, hur jag än gjorde.
Ingen berättade för mig
att jag skulle ha valt,
Assar Rönnlund, Assar,
En vinnarbild från Jans fotoalbum, lägg märke till mössan som Jan bär, lite Harald, eller hur?
tog guld i Zakopane
1962, Harald tog silver,
men det visste jag inte
inte bra.
När jag var barn på 60-talet, hade jag ingen
bror, och har fortfarande inte det, men jag fick
liksom ”låna” en bror.
Min Gudfar, som kom ifrån Finland och min
Gudmor från Norge, och de hade en son som var
nio år äldre än jag. Han blev min bror, en egen
storebror. Vi var inte släkt, men när jag och Jan
träffades, var det som att ha en bror. Nästan varje lov besökte han oss och ofta skickade han
kort och brev. Varje gång avslutade han med
kram från storebror Jan.
Nu när tiden har gått ser jag att Jan hade tre kulturer som präglade honom. En finsk, en svensk
och en norsk.
Jan bodde i Göteborg, så vägen till Herrljunga,
där jag bodde som barn var rätt lång. Jag och
min Mamma, gick och mötte Jan på stationen.
Vid den här tiden var det jullov, eller skulle till
att bli, och jag kom ihåg att det var snö och
kallt. På gatorna körde snöhögar, eller igensnöade bilar och snön hade bäddat in allt i ett vitt
täcke som bromsade alla ljud, och solens strålar
bländade mina ögon. Jan var så rolig och skojade ofta med mig och lärde mig alla sätt att busa.
Jag kunde inte låta bli att följa med på alla dum-

då.
Så lusten att tävla, var
inte så mycket lust nu,
utan mer olust, olust
att förlora, hur skulle
jag ta mig ur detta. Vi
började att skida och
jag trillade med en
gång. Fast det var nysnö så kom Jan ikapp
mig med en gång, och
jag förlorade igen.

Harald Grönninger

Nu tänker jag bara med glädje på hur vi tävlade
och jag förlorade. Ser istället att jag vann en
bror, en nästan äkta storebror, och det är ju inte
så illa, det heller.
Ulf B

Harald Grönninger, som vinnare.
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Skottland

Kungariket Skottland var en självständig stat
fram till 1 maj 1707 då landet förenades med
kungariket England till kungariket Storbritannien. Båda länderna hade haft gemensam monark sedan personalunionen 1603 men var
fortfarande självständiga stater. Sedan dess har
Skottland haft ett eget rättsystem som bygger
på andra principer än de engelska. Dessutom
har Skottland egen statskyrka (presbyterianska
kyrkan) och ett självständigt utbildningssystem. Efter en folkomröstning 1997 fick Skottland ett eget parlament 1999. Hösten 2014
hölls en folkomröstning om självständighet
från Storbritannien där 55.3% röstade nej till
självständighet. I folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU i juni 2016 röstade 62 % av skottarna för att stanna kvar i
EU. Stanna -sidan var störst i samtliga valdistrikt. Det största partiet i Skottland är Scottish
National Party som är ett måttfullt socialdemokratiskt parti. Nicola Sturgeon är partiledare och Skottlands försteminister (motsvarar
regeringschef). Sturgeon har sagt att Skottland ska hålla en ny folkomröstning om självständighet våren 2019 då Storbritannien enligt
planerna ska lämna EU.
Robert Burns (1759-1796) var en diktare och
sångtextförfattare. Han betraktas som Skottlands nationalskald. En av hans mest kända
dikter är ”Tam O Shanter” från 1790. Hans
dikt (sång) ”Auld lang syne” skrevs 1788. Melodin är en skotsk ballad och sjungs ofta vid
Hogmanay (en skotsk högtid som motsvarar
nyårsafton, årets sista dag). Walter Scott (1771
-1832) var en författare som skrev historiska
romaner. Romanen ”Ivanhoe” från 1820 är
den mest kända och har filmatiserats åtskilliga
gånger. Middle of the Road var en popgrupp
som bildades i Glasgow i april 1970 med Sally
Carr som sångerska. Gruppen slog igenom
med låten ”Chirpy Chirpy Cheep Cheep”
1971.

Andra hits var bl a ”Tweedle Dee Tweedle
Dum”, ”Soley Soley” och ”Sacramento”. Lulu f.
1948 är en sångerska som blev känd över hela
världen under 1960-talet med låtar som ”To Sir
With Love” och ”Shout”. 1969 tävlade hon för
Storbritannien i Eurovision Song Contest med
låten ”Boom-Bang-a Bang” som vann tillsammans med tre andra låtar. ”Morning Has Broken” är en sång vars melodi är baserad på en
skotsk-gaelisk folkvisa vid namn ”Bunessan”.
Den fick engelsk text 1931 av författaren Eleanor
Farjeon. 1971 spelade Cat Stevens in den på albumet ”Teaser and the Firecat”. Gerald ”Gerry”
Rafferty (1947-2011) var en sångare, låtskrivare
och skivproducent. Han slog igenom 1978 med
singeln ”Baker Street”. I låten finns ett känt saxofonriff spelat av Raphael Ravenscroft. Hans
musikstil var en blandning av brittisk 60-tals
pop/rock och folkmusik och i viss mån jazz.
Tartan är ett mönster på vävda textilier av ull
som bl a används till kiltar, sjalar och slipsar. I
Skottland är det vanligt att använda tartaner från
den klan man tillhör. På svenska kallas ofta tartanmönster för skotskrutigt. Rött och grönt är
vanliga färger. Dessutom förekommer färger som
blått, grått, svart och vitt.
Huvudingredienserna i det skotska köket är vilt,
mejeriprodukter, fisk, frukt och grönsaker. En
skotsk frukost består av ägg, bacon, korvar,
rostat bröd, vita bönor i tomatsås och te eller kaffe. Blodpudding och gröt är också vanligt. Haggis är en maträtt som är gjord av inälvor av får,
havregryn m m och kokt i en fårmage. Rätten
serveras med rotmos och potatismos. Scotch
broth är en soppa med korngryn, lamm, får eller
nötkött, rotfrukter och ärtor och röda linser.
Cock a leekie soup är en soppa med kyckling och
purjolök. I Skottland finns många bakverk och
sötsaker som shortbread som

Pubinteriör från Inverness

Skottland
är en mördegskaka gjord av mjöl, socker och smör.
Dundee Cake är en stor fruktkaka med bl a korinter
och mandlar. Edinburgh rocks är en sorts skotska
polkagrisar i olika färger. Precis som i övriga Storbritannien gillar man i Skottland att gå på puben.
Ett av Skottlands mest kända ölmärken är Mc
Ewans från Edinburgh. Den mest typiskt skotska
drycken är dock whisky.
Edinburgh Castle är ett slott som ligger på Castle
rock i Edinburgh. Slottets äldsta byggnad är Sankta
Margrets kapell från 1100-talet. . Slottet fungerade
som garnison och fängelse in på 1900-talet och är
Skottlands mest besökta turistattraktion. 2013 hade
det över 1.4 miljoner besökare
Old Town är namnet på den äldsta delen av Edinburgh. Stadsdelen har bevarat mycket av det medeltida gatunätet och många byggnader från den
skotska reformationen på 1500-talet då Skottland
gick från katolicism till presbyteriansk protestantism. Tillsammans med 1700-tals stadsdelen New
Town finns den med på UNESCO:s världsarvslista. Det finns många berömda byggnader här som t
ex St. Giles Cathedral, the National Museum of
Scotland och Skottlands parlamentsbyggnad. St.
Andrews Parish Church är en kyrka i småstaden
Moffat. Kyrkan är byggd i nygotisk stil av röd
sandsten och restes mellan 1885 och 1887. Arkitekten var John Starfourth.
På 1700-talet hade Skottland flera tänkare inom
ekonomi, filosofi, historia och sociologi som banade vägen för vår tid. Adam Smith (1723-1790) var
en ekonom och moralfilosof. Genom sitt verk
”Wealth of Nations” (Nationernas välstånd) från
1776 skapade han den nationalekonomiska vetenskapen. Han förespråkade ett kapitalistiskt system
med fri konkurrens med så få statliga ingrepp som
möjligt. Smith var väl medveten om att människan
har fler drivkrafter än att sko sig själv. Hans tanke
var att om vi handlar egennyttigt så kommer det på
sikt gynna hela samhället. Enligt honom hade staten tre huvuduppgifter: försvar, polis och rättsväsende. I vår tid kallas detta för ”nattväktarstaten”.
David Hume (1711-1776) var en filosof, historiker
och nationalekonom. Hume ansåg att erfarenhet
var nödvändigt för att kunna inhämta kunskap. Han
var med andra ord empirist och anses vara en av de
viktigaste personerna inom den västerländska filosofins historia. Även om han aldrig argumenterade
mot Guds existens kritiserade han olika argument
för hans existens. ”Om religion” är en mängd arbeten som handlar om religion som har sammanställts av svenska redaktörer..
Lars H
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Old Town i Edinburgh

Edinburgh Castle

St. Andrews Parish Church i Moffat

Säckpipsblåsare i kilt, lägg märke till det skotskrutiga bandet.

Recept och jul
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Folklig fattigmanskost
Många historiska rätter har sitt ursprung från
lokala traditioner och seder. Särskilt under oroliga tider och krig använde man det som var lättast att skaffa fram.
I det bergiga Norditalien bakade man två gånger
per år. Det bröd som efter en tid blev över konsumerades inom familjen.som soppa Den rätten
kallas Suppa Valdense (Valdensasoppa).
Valdensarna är en del av den lutheranska kyrkan
i Italien.

Ricetta Zuppa-valdese

Julfirande i Japan
I Japan har man bara firat jul de senaste decennierna. Eftersom Japan inte är ett kristet
land anses julen var ett tillfälle att sprida glädje. Japanerna lägger precis som i Sverige mer
betydelse på Julafton än Juldagen. Julafton ses
som en romantisk dag där par är tillsammans
och utbyter presenter. Yngre par gillar att gå
en promenad och titta på julbelysningen, och
sedan äta en romantisk måltid på restaurang.
Det är väldigt populärt och det är svårt att få
bord. En populär maträtt på Juldagen är grillad kyckling. Restauranger som KFC låter
folk att reservera sin mat eftersom de har så
mycket att göra på Juldagen. Detta med kyckling kommer sig av en KFC kampanj 1974.
Den traditionella julmaten är Julkaka som är
en sockerkaka med vispad grädde och jordgubbar.
Jul är inga helgdagar. Men skolor brukar vara
stängda på Juldagen, och det är ett lov över
Nyår och att kejsarens födelsedag är nationell
helgdag börjar ofta helgloven den 23.
Det stora familjefirandet sker vid nyår som
firas över fem dagar.
Henrik C

Recept
Koka vatten + gamla brödbitar i det
2 styck flytande ägg
2 droppar olivolja
Strö parmesanost över det hela

´Bilder Julkaka, Julhälsning,
KFC och Godzillagran

Franco L

Julfirande i andra länder
Tack till medverkande med information; Maryani, Ulf, Martin, Marketa.

Finland (ULF)
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Och man dukar även fram en tallrik för en
extra gäst för att visa att man tänker på de
som är ensamma och dem som har det svårt.
***

Det finska julfirandet påminner mycket om det
svenska. Bland annat finns julotta, arvet av de
kristna traditionerna, man äter risgrynsgröt, sill
och dricker glögg, dock något starkare än den
svenska.
Det som skiljer sig mest från den svenska julen
är maten, som kan innehålla morot, potatis eller
kålrotslåda, efterrätter som plommonkräm.
Under juldagen vilar de, läser böcker eller dansar.
Detta året firar även Finland 100 år av självständighet. Bakgrund: Före 1809 var Sverige o Finland en union. Mellan 1809 och 1917 var Finland ryskt efter att Ryssland vunnit över Sverige
i ett krig . Och 6 december 1917 blev Finland
helt självständigt, vilket de då kommer fira extra
mycket i år, då de varit det i 100 år.
***

Costa Rica (MARIYANI)

Polen (MARTIN)

dansar hela natten.
Skrock som är typiskt för Costa Rica är att
man ska äta 12 Vindruvor före kl. 12.00, och
om man springer en hel gata med resväskor
ska det bringa tur.

Även i Polen firar man på många sätt likt de
svenska med mat och julklappar, men med ett
mer fokus på det katolskt kristna. De firar under
julafton o juldagen.
Det är mycket mer utbrett med fastande och man
äter inte något kött på julafton, däremot äter man
ofta fisk, som t.ex. karp.
Innan maten delar man ut oblater innan maten
och önskar varandra lycka, hälsa, och välgång.
Oblaterna ska symbolisera Jesu kropp.
Man lägger halm under bordsduken för att
symbolisera Jesu födelse och för att ge lycka
under det nya året.

I Costa Rica inleder de julfirandet den 1:e
December, med pynt i betydligt fler färger än
de svenska traditionella.
På julafton har även de det största firandet, då
de äter middag med familj eller vänner. De
har då ofta gjort långkok med fläskkött eller
kalkon, som serveras tillsammans med ris,
sallad, potatis och tortillas.
Tamales är en typisk rätt för Costa Rica.
Efter maten dansar de eller sjunger karaoke.
Efter kl. 24.00 öppnar de presenter till 03.0005.00.
De flesta Costa Ricaner är katoliker.
På nyår äter de liknande mat som på julen fast
med mer chips och dipp. Och sjunger och

Spanien (internet)
I Spanien idag, ses jul mer som en familjefest
än religiös högtid. 22 december är det en
dragning på det stora och mycket populära
spanska jullotteriet, där barnröster läser upp
de vinnande siffrorna.
Men 24 december firar man ”Nochebuena”,
som betyder ”Den goda natten”. Den dagen
arbetar vanligtvis folk som vanligt och affärer
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Julfirande i andra länder

och dylikt är öppet, firandet är mestadels på sen
eftermiddag och kväll. Julklappar delar man
först ut på trettondagen.
Man firar att de tre vise männen har kommit och
man ger presenter till barnen. Istället för att
barnen ger gröt till tomten, så ställer de ut likör
och godis till ”de tre kungarna”, som de kallar

de tre vise männen.
På senare tid har även tomtar börjat dyka upp
börjat dyka upp i det spanska julfirandet, och det
händer allt oftare att julklappar delas ut på
julafton.
Julpyntet var tidigare mer
religiöst anknutet, med
fokus på julkrubban. Men
nu finns även jultomtar och
glitter.
***
Tjeckien firar man jul den 24:e December
Antingen fastar man alternativt låter bli att äta
kött fram till julmiddagen. På lunchen äter man
vegetariskt, Vánochi-KUBA, som innehåller
torkade svampar, lök, vitlök, kummin, mejram,
salt o peppar. Den traditionella jul- maten är:
Fisksoppa, potatissallad med panerad karp,
jultårta eller apfelstrudel.

De första tecknen på att julen är på väg
kommer redan den 5:e December, då ängeln,
St. Nikolaus (tomten) och djävulen kommer
och frågar om de har varit snälla under året.
De svarar ja, (de är rädda för att djävulen
annars tar med dem till helvetet). Sedan läser
barnen en dikt, efter det
belönas barnen av ängeln med godis, frukt
och små presenter. De onda barnen ska istället
få en säck med kol. Detta är dock bara ett
tomt hot.
Det är väldigt populärt att baka julkakor, och
man bakar många sorter- De innehåller
mandel, nötter, kanel, honung, ägglikör etc.
En tradition som finns i Tjeckien är att med
kniv dela ett äpple i två delar.
Om äpplet i mitten visar en stjärna innebär det
bra hälsa och lycka. Om det istället visar ett
kors, innebär det att döden är på ingång.
I Tjeckien säljer de på stan karpar som
simmar i stora baljor, de säljs levande, men
vissa väljer att döda dem på plats. Ibland låter
en del familjer karpen simma i badkaret, för
att roa barnen. En del familjer lämnar senare
ut karpen igen, och är glada för att de räddade
dess liv.
När första stjärnan dyker upp på himlen är det
dags att sätta sig till bords. På bordet måste all
mat ätas för att ingen skulle resa sig och
lämna bordet för det innebär att någon skall
dö.
En viktig vana är att duka i jämna tal och att
duka en extra tallrik för en död
familjemedlem eller någon ute på resa. Man
lägger ett mynt eller en fena från en karp för
att det skall finnas pengar inom familjen.
***

En vinterdag på stenålderns tid!
En vinterdag på stenålderns tid !
Det hände sig på femtiotalet att det var vinter på
rätt årstid. Att finna maskrosor som blommade
även i november månad, kunde man glömma.
Att jag tar upp detta fenomen beror på att jag
under detta år på min kolonilott fann två maskrosor förra veckan. Och nu är det tjugonde november.
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En dag i november månad 1957 hade vi barn
varit ute på gården och hoppat rep och lekt
cowboy och indianer. Det var söndag. På denna tid var söndagar den dagen i veckan som

Och då jag var barn på femtiotalet var det ordning och reda på väderleken. Under höstmånaderna bar fruktträden ljuvliga äpplen och päron
och lite tidigare kunde vi plocka stora mängder
med krusbär. Trädgården som tillhörde huset var

fantastisk. Jag bodde då på Järnvägsgatan i Falköping i ett hus som var byggt 1860-talet. Och
om huset hade kunnat tala fanns mycket att berätta om tidigare hyresgäster. Min familj var
stor. Vi var sju barn och mor och far. Lägenheten var stor då vi hade hela andra våning. En yta
med tre sovrum och två större salar samt köket
som var helt omodernt. Vi hade kallt kranvatten
och vedspis. Denna bostad krävde på den tiden
mycket koks, briketter och ved för att värmas
upp på vintern. Men vi barn hade en underbar
miljö att växa upp i. Mamma och Pappa fick
däremot mycket att stå i som dessutom var tidskrävande. Mamma tvättade i källaren i ett stort
kar som värmdes upp med eld underifrån, och
sedan fick hon med en stor stav veva runt kläderna. Detta var rena stenåldern i jämförelse
med dagens tvättmaskiner.
Flera minnen finns om hur det var att lyckas få
kakelugnar och kaminer att ge oss inomhusvärme.

man var ledig .
Lördagar var nästan som en vardag, då man
var på arbete eller i skolan på förmiddagen.
Men just denna söndagen hade vi fått pengar
till att gå på matine’. Mattine innebar ofta
någon film för barn.
Vi fick en krona som räckte till inträde och
godis för 25 öre. Jag brukade då köpa en violask och en med tuttifrutti. I biosalongens mörker kunde jag inte avgöra vilken pastill jag
tog. Först i munnen fick jag svar. Detta upplevde jag som en spännande effekt då filmen
inte var så absorberande. Det var en Åsa Nisse
film, med många dråpliga tilltag, men handlingen var inte speciellt kul.
När vi i mörkret lämnade biografen Roxy.
Klockan var över sex. Just denna dag i mitten
av november kom snön. Dessa vackra snöstjärnor dalade mot marken och täckte marken. Vi lyfte upp våra huvuden och med tungan ute, smakade vi på detta kalla.
Snön kom i november och låg sedan kvar
ända in i februari eller mars. Den gav oss
många roliga situationer. Snögubbar, snölyktor och det som mest var kuligast – snöbollskrig. Detta skedde med att vi byggde snöborgar och hade snöbollar ibland kramade till is.
Jag antar att vi då hade det bättre om vintern
än vad som erbjuds barnen idag.
Det var inte bättre förr – men nu är det värre!!
Elisabeth B

Sid 22

Fältstudenter

V

åra namn är Johanna och Mikaela,
vi är 22 respektive 23 år gamla. Ursprungligen kommer jag, Johanna
ifrån Falkenberg och Mikaela ifrån
Göteborg, där vi fortfarande är bosatta. Vi studerar på Socionomprogrammet, Göteborgs Universitet. Vi båda har tidigare arbetat med människor, inom äldreomsorgen och barnomsorgen
och har på så vis fått upp ögonen för det sociala
arbetet. Kort och gott vill vi båda hjälpa människor på ett eller annat sätt.
Vi är nu inne på termin 3 och har fått den fantastiska möjligheten att praktisera två veckor här på
Fontänhuset. Jag Mikaela hade inte hört talas om
Fontänhuset innan, men jag Johanna kände till
det eftersom det ligger ett i Falkenberg. Trots att
vi inte visste hur verksamheten fungerade, har vi
under de första dagarna lärt oss så mycket. Både
handledare som medlemmar har varit generösa
med att dela med sig av kunskap som såväl livshistorier. Detta har gjort att vi har känt oss
mycket välkomnande sedan dag ett och uppleveratt vi snabbt kommit in i det goa klubbhuset. Vi
har aldrig tidigare varit på en arbetsplats som har
ett mer öppet och kravlöst klimat, vi upplever

Fontänhuset som en frizon från den yttre
stressen som pågår i samhället. Något annat
som vi tycker är unikt med Fontänhuset är att
man endast fokuserar på det friska, man talar
alltså inte om sjukdomar eller diagnoser.
Under vår praktik har vi fått testa på samtliga
enheter, d.v.s. köket, fastigheten och kontoret.
Detta har gjort att vi har fått en sammanhängande bild av verksamheten. Vi upplever det
också som att de olika enheterna ger medlemmarna valmöjligheten att variera sina arbetsuppgifter utefter intresse. Vi har insett hur
viktigt Fontänhuset är för medlemmar, handledare och inte minst för vårt samhälle.
Med alla observationer och insamlat material
har vi fått inspiration och en god möjlighet att
kunna sammanställa vår B-uppsats. Uppsatsen
kommer att innehålla en frågeställning samt
redogörelse för vår metod och tillvägagångssätt för att slutligen kunna besvara frågeställningen.
Med denna artikel vill vi tacka för vår tid här,
ert engagemang samt gästvänlighet. Vår tid
här är något vi kommer att ta med oss som en
fin erfarenhet i resten av livet!
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30 nov -17
Idag pratade jag med PO, efter att läst
den gamla texten om hur kassaskåpet
kom hit till Fontänhuset Göteborg. Jag
passade på att fråga hur det var med
honom, och PO sa att det var bra. Han
berättade att den yngsta dottern var
hos honom nu, efter att ha bott i Australien i tre år.
PO hälsade till huset och sa att det var
en underbar tid, då han var här och
jobbade med att renovera huset.
Ulf Blomgren
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Vinter OS
Denna artikel kommer att handla om de Olympiska vinterspelen. Dessa har hållits sedan 1924. Ursprungligen
hölls de under samma år som Sommar OS men sedan
1994 har de hållits de jämna år som inte har Sommar
OS. För att en sport skall komma i fråga för Vinter OS
skall den hållas på snö
och/eller is och utövas
i organiserad form i
tre av de fem bebodda
världsdelarna.
Första gången en vinterolympisk sport förekom under ett OS
var 1908 i London där
en tävling i konståkning hölls. Tre år senare föreslogs det att
man skulle ha en
vecka med vintersporter OS mästare i Konståkning 1908
Ulrik Salchow
under OS i Stockholm
1912. Arrangörerna sa
nej till detta, eftersom det vid denna tid fanns de Nordiska Spelen som var tävlingar i vintersport mellan 19011926. Förslaget kom fram igen till de planerade spelen i
Berlin 1916 men på grund av Första Världskriget blev
dessa spel inte av. Vintersporter återvände till OS 1920
där man tävlade i två sporter. Och året efter bestämdes
det att Frankrike som arrangerade OS 1924 också skulle
hålla den internationella vintersport veckan. Denna
vecka blev en succé och 1925 bestämdes det att man
skulle ha Vinter OS. Året
efter bestämdes det retroaktivt att tävlingarna 1924
skulle räknas som de första
Vinterspelen.
Den första vintersporten som
blev olympisk var Konståkning som man tävlade i redan 1908 i London där tre
medaljer tog av svenska atleter alla i den manliga individuella åkningen.
Konståkningen kom tillbaka
1920 där också den andra
vintersporten Ishockey startade. I dessa spel tog amerikanen Edward Eagan en
Den olympiska elden i Salt
guld medalj i boxning. Han Lake City 2002
deltog senare 1932 i bob och
tog en guldmedalj i fyrmansbob. Han är den ende deltagaren som vunnit guld både

sommar och vinter i olika sporter. Gillis Grafström har
också vunnit två guld sommar och vinter. I hans fall var
det konståkning 1920 och 1924.
I de första officiella vinterspelen tävlades det mest på
skidor och skridskor. De enda grenar som inte använde
skidor eller skridskor på de tävlande var Bob och curling. Skidgrenar var längdåkning, nordisk kombination,
backhoppning och något som hette militärpatrull denna
sport utvecklades till skidskytte. Och på skridsko tävlades i ishockey, hastighetsåkning och konståkning. Framgångsrikaste nation var Norge som vann 17 medaljer
varav fyra var guld. Sverige tog två medaljer, guld i
konståkning och silver i curling. Den norska konståkerskan Sonia Heine deltog i dessa spel men vann inte . Hon
kommer senare att vinna de nästa tre guldmedaljerna och
senare bli filmstjärna.
Spelen 1928 var det första vinterspelen som hölls som
separata spel. Spelen 1924 hade trots allt hållits som en
del av sommarspelen detta år. När det gäller sporter så
hölls detta år militärpatrull som en demonstrationssport
och inte som en officiell gren. Man införde också skeleton som en ny kälksport.
Alpin skidåkning infördes som en olympisk sport 1936 .
När de olympiska spelen återupptogs 1948 blev spelen i
S:t Moritz klassade som det femte Vinter OS till skillnad
från Sommar OS som numreringen tar med de inställda
spelen 1916,1940 och 1944. Medaljtabellen 1948 toppas
av Sverige och Norge med tio medaljer vardera varav 4
var guld , tre silver och tre brons.

De olympiska ringarna i Sochi 2014

Spelen 1956 i Cortina d’Ampezzo innebar Sovjetunionens första deltagande i ett vinter OS.
Spelen 1972 i Sapporo var de första Vinterspel som hållits utanför Europa och USA.
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Vinter OS

åkarna föll. Det blev ytterligare ett guld för Australien i Freestyle där en kvinnlig åkare tog guld.

Att 1976 års Vinter OS skulle ursprungligen hållits i
Denver men efter de drog sig ur 1972 fick Innsbrück
som hade hållit Vinter OS 1964 dessa spel.
2018 år spel blir den första vinter olympiaden i Asien
utanför Japan. De kommer att hållas i den sydkore1980 hålls vinterspelen i Lake Placid i USA och blir anska orten PyeonChang. De blir de första spelen en
därmed den tredje orten med dubbla vinterspel efter rad av tre asiatiska olympiska spel eftersom att år
S:t Moritz 28 och 48, Innsbrück 64 och 76. Kina del- 2020 sommar OS hålls i Tokyo och 2022 års vintertog för första gången i OS i dessa spel.
spel i Beijing i Kina.
Henrik C

The Mircale on Ice Lake Placid 1980: När ett lag av
amerikanska collegespelare slog det sovjetiska
landslaget

1988 var det första gången vinterspelen hållits i
Nordamerika utanför USA. I dessa spel deltog dels
den brittiske backhopparen Eddie ”The Eagle” Edwards som inte var speciellt framgångsrik och det
första Jamaicanska Boblaget. Båda dessa deltagare
har fått varsin film gjord om deras deltagandet i
OS.

Loggan för 2018 års vinter OS
Nedre bild maskotarna Soohorang och Bandabi. Shorang är en vit tiger och är mascot för OS och björnen
är mascot för Paralympiska spelen.

I början på 90-talet bestämdes det att vinter OS
skulle hållas de jämna år som inte har sommar
OS. De första spel som arrangeras enligt de nya
reglerna är 1994 år spel i Lillehammer.
Efter att det amerikanska basketteamet hade blivit
besegrat av det sovjetiska teamet i Seoul 1988,
skapade de till Barcelona OS 1992 Dream team
som innehöll de bästa NBA-spelarna. Detta teams
framgångar ledde till att NHL började tala om att låta
spelarna vara med i OS. NHL-spelarna deltog för
första gången i Nagano 1998.
Spelen 2002 i Salt Lake City gav Australien dess första Vinterolympiska guld genom Short track åkaren
Steven Bradbury som vann sitt guld genom att han
var så långt efter att han inte var med när de andra

What’s up?
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Vad händer eller är på gång i huset?
Receptionsutbildning
Startar under mars 2018!.

Fontänhusets filmklubb
I filmklubben väljer vi en film och sedan träffas vi ser
filmen och äter snacks. Efteråt går vi igenom lite frågor. Välkomna!

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.

Fontänens Folkhögskola (Gyllenhuset)
Är öppet för ansökningar till allmän kurs
Se http://a-folkhögskolorna.se/kurs/gyllenhusetallmänkurs

HBTQ gruppen
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.

Hockey Bäcken HC
Dan-Erik har fixat så att har 4 biljetter till varje hemmamatch. Hör med kontoret hur det funkar.

Dator / teknikkurs
Podcast

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

Just nu har vi två stycken poddar ute. De finns på
hemsidan. Snart kommer nr. 3 Håll koll på facebook
och vår hemsida.

Husbandet

Handarbetskafé/Konstkafé
Handarbetskaféet tar paus under hösten, vi återkommer med nya friska krafter den 17:e januari, om
intresse finns.

Husbandet repar varje måndag kl 13:30. Häng på om
du gillar att sjunga eller spela.

Friskvårdsgruppen
Under våren kommer vi att jobba fram någonting som
kommer att ersätta gymmet som vi hade tillgång till
under fredagarna.

ARGA RUTAN!!!!
Jag retar mig på folk som på bussar och spårvagnar sätter upp skorna på sätet
Rolf H

Våra samarbetspartners
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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

•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

Livets stora frågor, kan ju vara så mycket, speciellt om man är en liten fågel som ser det lite
grann från ovan.
I nästa nummer kommer vi att ha litteratur som tema. Serier, dikter och tips på bra böcker
att läsa under våren, ser vi fram emot att få in i tidningen.
Vi vill ha in ditt bidrag senast 15 februari.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

