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Efter Lang tids tilløb har jeg endelig taget mig sammen og kommet i gang med at læse igen. Jeg ved egentlig ikke
hvorfor det har været så svært at komme i gang – for jeg kan jo virkelig godt lide det! Jeg har haft Søren
Sveistrups (forfatteren bag TV-serier såsom TAXA, Nikolaj og julie samt Forbrydelsen) debutroman fra 2018
liggende længe på sofabordet.
Da jeg så langt om længe åbnede den var der virkelig krimiaction lige fra side 1 – så hvis man er til omhyggelige
personskildringer, dybe indblik i familiestrukturer, politiske intriger og ikke mindst masser af mord – så er denne
bog noget for dig.
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Af en debutroman er den virkelig velskrevet og plottet gennemtænkt – der kører flere spor i fortællingen ad
gangen. Persongalleriet er overskueligt og man føler at man kommer til at kende dem undervejs. Undervejs bliver
vi indført i diverse magtkampe både på politistationen – men også funktionerne indenfor embedsværket på
Christiansborg får plads i spalterne – ikke på den kedelige læreragtige måde, men derimod på det praktiske plan
hvor sløret løftes for hvordan denne verden (måske) fungerer.
Det faste omdrejningspunkt i historien er det umage efterforsker par – den ambitiøse, unge kvindelige betjent og
den let fallerede alkoholiserede ældre betjent der har haft en længere udenrigskarriere uden alt for meget seriøst
politi arbejde.
Som før nævnt går det over stok og sten fra starten og som genren plejer det så lige som man tror man har regnet
ud hvem der står bag mordene, kommer der nye oplysninger der peger i nye retninger – så man bliver hele tiden
holdt helt ude på kanten af stolen af spænding og har derfor også rigtig svært ved at lægge bogen fra sig.
Så nu lever læselysten hos mig lidt igen – derfor en stor opfordring herfra til at løfte bogen og få læst side 1,2 og 3
for det kan være at det derefter kommer helt af sig selv.
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Horoskopsiden
Sker der noget interessant astrologisk i år?
Mit svar vil være; Ja!
Der kommer en delvis solformørkelse bl.a. i løbet af
året. Det vil påvirke alle tegnene.
Og så er der sket noget, som os der lever på jorden
nu, ikke vil opleve igen. I december sidste år,
omkring den 21/12 kom vi ind i en ny tidsalder. Det
er kun anden gang det er sket på jorden. For det
sker hvert 2000’ ene år. Derfor har den 1. tidsalder
gået fra år 0-2020 ca. Nu tænker du nok, er det ikke
20 år for meget?
Jo talmæssigt. Men ikke hvis man snakker om
energier og det flow der er forbundet med den her
ting. Disse energier stopper ikke bare ved år 2000
og så bum, så er fiskens energi væk og vi så starter
med en ny. Det er flow, som bølger der strømmer
videre, i den periode vi er i nu.
- Den første tidsalder var fiskens tegn, den tidsalder
vi går ind i nu, er det vandbærers tegn der bærer
den overordnende energi de næste 2000 år ca.
Det vil derfor sige, at tidsalderen bevæger sig
modsat dyrekredsen. For det første tegn i
dyrekredsen er vædderen og det andet tyren.
Så det er også lidt specielt, at det er modsat
dyrekredsen, når der er tale om det her emne
indenfor astrologiens verden.
- Jeg kan anbefale at følge en instagram profil for
mere info. Hun hedder Amalie Brohus. Det er
hendes video fortælling om tidsalder, som jeg
skriver ud fra her. Jeg har set den video, for ar
kunne skrive lidt om det, her på siden.
- Vi gik derfor ud af fiskens tegn den 21/12/20 og jeg
vil forsøge så godt som muligt, at genfortælle lidt
hvad Amalie Brohus, forklare i hendes video.
Da den første periode startede, var verden
anderledes og måske manglede menneskene
dengang, retningslinjer og budskaber, som findes i
religionerne.
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De kom netop til i denne periode, det ved vi. Lille
note til det: Fisken ligger overfor jomfruen i
dyrekredsen, derfor var den periode meget
Merkur-præget. For det er planeten til jomfruen.
Merkur står for formidling og kommunikation. Det
må man sige disse bøger, fik opnået i fiskens
tidsalder. Dette er nævnt som et eksempel, på hvor
pudsigt og specielt det her er.
Vi er i en anden energi nu og det der knytter sig til
vandbærerens tegn, vil være i fokus.
Kerneværdierne her vil derfor muligvis være: Frihed,
Fællesskab og spiritualitet.
Det er meget aktuelt, at disse temaer vil komme i
fokus netop nu. Vandbæreren er generelt et tegn,
der søger frihed. Tegnet er nemlig styret af planeten
Uranus, som går ind for frihed. Koblet sammen med
fællesskab vil det betyde, at vi også tænker meget
på fællesskabet. – Ikke det enkelte individ, men
fællesskabet og at fællesskabet trives omkring os.
Og her i denne periode er det løven som er modsat,
for vandbæreren. Løven har solen tilkoblet, så det
vil være dig og dit liv, der kommer på dagsordenen.
Hvad det lige betyder, kan måske forstås med at;
Som personer med løvens tegn, må vi træde i
karakter og tænke over hvad der er bedst for os
selv, hvad vi kan bidrage med til fællesskabet, samt
danne vores egen mening og de grundværdier vi
tror på. Vi må også forstå her, at vi er i starten af
anden tidsalder. Derfor er det ikke sikkert vi selv,
når at se resultaterne, af det der sås i vores levetid.
Men vi kan tage det her med os. At der er Håb
forude!
D. 21/3/21 var det astrologisk nytår. Vædderens
tegn er vi gået ind i nu, og måske er den baseret når
dette blad er udgivet. Foråret er over også vi går
lysere tider i møde.
Der vil komme horoskoper i det næste blad.

Kontaktoplysninger

Fontænehuset Frederikshavn
Skansegade 12c
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 84 93 72
E-mail: ff@ff9900.dk
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Kære Læser
Velkommen til denne Forår/sommer udgave af Fontænen på
toppen.
Vi synes vi har formået, at lave et blad der denne gang indeholder
artikler, som kan inspirere dig til både at lytte til podcast/radio,
læse en god krimi, tegne flotte tegninger eller at gå en tur i
naturen og opdage de små nære ting- som blomster i naturen.
Samt glæden ved at gå sammen med nogen - Eksempelvis et
kæledyr.
Vi har også et par medlemsfortælling, om at komme sig når livet
kan være svært. En skrev om dette gennem en sang. Vores
humørside er tilbage og det er horoskop siden også, som denne
gang indeholder noget andet, om stjernetegnene og meget andet.
Vi synes selv det er blevet mega godt!
Vi er tilbage til hverdagen igen, med alle arbejdsopgaverne.
Hvilket betyder vi ikke har zoom møderne mere. Så vi vil lige
nævne, at dele af dette blad stadig er skrevet, hver for sig under
Corona nedlukningen. Så tak til Fontænehusets
Medlemmer som har skrevet og sendt artikler hjemmefra. Det
betydet at vi har haft et godt udgangspunkt med, at lave dette
blad. Fordi de var sendt ind på mail. Så tusind tak, til alle som har
bidraget med artikler. Til slut vil vi ønske god læselyst.

Vh. Redaktionen
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Horoskopsiden
T

Hvordan finder du ud af det?
- Hvis du skal have dit personlige horoskop, så skal
du vide din fødselsdato, dit nøjagtige
fødselstidspunkt og det sted du er født. Du kan se
det på nogen forskellige hjemmesider som:
Astro.com, den er god. Og på lystes kilde, står der
også meget om tegnene. Der findes også app’s. Jeg
bruger selv en app, som hedder Nebula. Den er jeg
rigtig glad for. Du kan også søge på månetegn og
ascendant, for at finde ud af det, så beregner
app’sne eller nettet, det for dig.
Og så nævnte jeg sol tegn. Det er sådan set det du
kalder, dit stjernetegn: så er du skorpion er dit sol
tegn skorpion. Jeg kunne skrive meget mere om det
her… Du må endelig gerne spørge mig, om det jeg
skriver, her på Horoskop siden. Jeg kan også hjælpe
dig lidt, hvis du ønsker det. Jeg synes nemlig selv det
er utroligt interessant. Jeg er ikke uddannet
astrolog, jeg suger bare til mig af viden. Og med
viden om mine egne tegn kommer der jo forståelse
for mange ting, i de andre tegn også, i takt med man
ved mere. Som f.eks. det om elementerne, som er
nævnt i sidste blad (Jord, vand, Ild, luft). Når man
ved det ene, ved man dem alle.

stjernetegnene. Men det er min mor som gjorde
mig interesseret, i det først. Hun kunne fortælle mig
hvad tegn hun har og hvad mit tegn er.
Men her de sidste par år fandt jeg ud af, at det er
meget større, end de 12 små horoskoper fordelt
over en uge, som har 12 forskellige udfald, hver
gang de er i bladet. Dermed siger jeg ikke, at det
ikke passer, det de skriver, sådan skal det ikke lyde.
For der sidder jo også nogle personer og skriver
dem, som helt sikkert ved mere end mig. Jeg har jo
ikke en uddannelse, indenfor Astrologi. Det jeg ved,
er selvlært.
- Man kan sige de små horoskoper, fortæller dig
hvilket fokus område du bør være opmærksom på
over den kommende uge. Men hvis f.eks. du læser
et horoskop over en måned, får du mere at vide, om
den periode der kommer og hvad den vil betyde for
dig. Her kommer planeternes placering ind og spiller
en stor rolle, for alle tegnene!
Et horoskop kan heller ikke fortælle dig, hvornår du
møder prinsen på den hvide hest eller en
enestående kvinde, som er lige din type. Men det
kan fortælle dig, hvornår perioden er bedst mulig
for dig, at finde kærligheden.

Hvordan startede min interesse for horoskoper?
Jeg har altid synes at det var sjovt, at læse om mit
stjernetegn. Så Selvfølgelig har jeg også læst
samtlige små horoskoper i forskellige blade og
tænkt ”Det passer ikke” eller også ”wow, det er lige
sådan jeg føler, det er lige nu”!
Fra helt lille fik jeg nøgleringe og hæfter, samt andre
finurlige ting, af både min mor, mormor og farmor
med stenbukken (mit tegn). Blandt de ting jeg har
gemt, har jeg stadig det hæfte jeg fik af min farmor.
For det var et hæfte om ædelsten, som var delt ud
mellem alle tegnene og andet information om alle
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Horoskop siden
Synes du ikke dit horoskop, passer på dig, når du læser det f.eks. i blade og lignede?
Det kan der være en god forklaring på. Viste du, at du også har et månetegn, en
ascendant? - som betyder meget for den måde du er på og hvordan du møder andre.
Du har også 12 huse og faktisk har du også et tegn udfor hver planet, i vores
solsystem. Alle disse elementer danner tilsammen dit personlige horoskop.
Det ovennævnte kan nemlig være en god forklaring,
på at du ikke synes dit horoskop passer på dig og
din personlighed, når du læser i et blad eller på
nettet. Eller også at selve dit stjernetegn, ikke
beskriver de kvaliteter du besidder. Det kan være
fordi, du måske har et mere dominerende
månetegn eller ascendant, end dit
sol tegn/ stjernetegn som derfor modstrider
hinanden.
- De ting jeg nævnte ovenfor dit: Månetegn og
ascendant, huse og planeterne, det er alle noget vi
sådan set har, i vores personlige horoskop. Fordi
det var sådan himmelen stod lige præcis på, det
nøjagtige tidspunkt du blev født.
Nu må du ikke blive forpustet kære læser, over alt
det jeg beskriver her. Man behøver ikke vide det
hele. Jeg må også tilstå at, jeg ved heller ikke alt om
mit eget horoskop og hvad det nøjagtigt betyder.
Måske behøver jeg det heller ikke?
Men jeg synes bare det er virkelig spændende! Jeg
kan godt fortælle, hvad mine tegn er: mit sol tegn er
stenbuk, mit månetegn er skytten og min ascendant
er vægten. Det meget interessant, for det tre
forskellige tegn. Man kan godt opleve at, man har
dobbelt tegn og så vil det nok være det mest
dominerende tegn, man besidder i sit horoskop.
- Det jeg prøver at fortælle, her er at der mange
nuancer, i ens eget horoskop og det er noget af det,
der gør det så spændende. Det handler selvfølgelig
meget om at tro, og lysten til at dykke ned i det, her
univers/stjernehimlen, om man vil og det er faktisk
ikke særlig svært.

Og omvendt. Hvis man ikke vil vide de her ting om
sit tegn, behøver man det ikke.
Men det kan giver dig en indsigt i, det der gør dig,
til dig! At vide, du ikke er alene med dine følelser og
det du går igennem. Det kan måske endda, give dig
et håb. Et Håb om at, blive et bedre menneske, en
bedre version af dig selv. Samt at blive bekræftet i,
at du kan rigtig meget og har nogen gode kvaliteter
som person! Måske kan du endda tilgive dig selv,
for at du er som, du er. Og at det, du har været
igennem, som barn og ung skulle være en lærdom,
du skulle igennem for at få den erfaring, du har nu.
Så du kan guide eller hjælpe andre der går igennem,
det samme som du har oplevet og dermed give din
lærdom videre.
Vi er alle unikke mennesker, som har fået de bedste
forudsætninger og redskaber, med os da vi blev
født. Som nok er til for at guide os på rette vej. For
det er det, det kan give os. Belyse, hvilke gode
kvaliteter vi har i vores personlige horoskop. Altså
hvordan stod stjernerne og planeterne, den dag –
aften – nat, da vi kom til verdenen.
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Podcast guide - DR Radio App
Vi alle kan nok bruge lidt forskelligt
inspiration i denne tid. Jeg vil komme her
med en lille guide til podcast. Jeg vil
fortælle, Hvordan jeg bruger DR Lyd app’
en, da det er den jeg har brugt mest selv, til
podcast. Men man kan også hører podcast
andre steder f.eks. på Spotify -Der ligger der
mange fra hele verdenen der. Men alt du
skal gøre er at hente DR Lyd, der hvor du
henter dine app’s og så er du klar!
Jeg elsker musik! Derfor synes også jeg det
er fedt, at høre hvordan musik blev skabt,
samt historierne bag. Og der har de altså,
nogen skarpe værter fra både radio
kanalerne P3 og P6 beat . Jeg hører selv mest
P3 over radio og det var der jeg fandt ud af
de havde en app. Den er gratis at hente,
ligesom DR TV. Det er en rigtig smart app.
Man kan nemlig også hører radio kanalerne
live, over mobilen, når man er på farten og
man gerne vil lytte enten radio eller podcast.

Inde på DR Lyd kan man, virkelig dykke ned i
meget forskelligt. Der er b.la. også
Mixtapes, lavet af forskellige danske
musikere. Kunsterne som Erica Jane,
Specktors og Mattias Kolstrup har hver
deres -med genrerne Pop, fest musik og rock.
Der er også andre Mixtapes med temaer
som kærlighed osv. Jeg har også hørt en
podcast om sagnfolk. Hvor to kvinder
forsøger at finde mystiske elverfolk, i den
danske natur. Og hører beboer fra forskellige
danske byer, genfortælle historier om
Åmanden, Helhesten og lygtemænd. Så det
kan rigtig meget forskelligt. Du kan hører alle
programmer fra Radio kanalerne. F.eks. hvis
du vil hører curling klubben igen, fra dagen
før eller et debat indlæg fra P1, eller ”Sarah
og Monopolet” fra P4, Så kan du finde det
frem igen på app’en. Og hører du en god
sang mens du hører radio på mobilen, kan
du finde playlisten frem og se hvad den hedder. Det er virkelig smart!

Top 5 vil hører

Top 5 Jeg har hørt

1.”Splittet Til Atomer” – Musik
historie, om kendte danske hits

1.”Den Nye stil- Med Pelle Peter
Jencel”

2.”Hjerteflimmer – for voksne” –
med Sarah Bro

2.”P7- Mix Marathon: Spice Girls”

3.”Troldespejlet podcast”

3.”Hvem er: The Minds OF 99” og
Hvem er: Kesi

4.”Sygt nok: Findes skizofreni
overhovedet?” + andre indlæg fra
P1”

4.”Mixtape: Rock ud- Mattias
Kolstrup”
5. ”Sagnfolket”

5.”Astropod”- (Findes på spotify ikke
DR)
5

En Anderledes Radio station: Ancient FM
For ca. 1 år siden købte jeg mig en
Sonos højtaler – ikke fordi jeg manglede
nogen , men bare for at prøve den nye
teknologi. Jeg har stadig den
gammeldags teknologi med forstærker
og store gulvhøjtalere. Sådan som man
havde i mine ungdomsdage.

Det er en canadisk radiostation drevet af
frivillige, der sender døgnet rundt, uden
reklamer, uden snak, udelukkende
middelalder og renæssance musik.
Stationen er drevet via donationer.
Musikken – lige meget om den er langsom
eller hurtig og rytmisk – virker beroligende
på mig. Der er ingen “ dysharmoni” som for
eksempel ved fusionsjazz eller kaos som ved
heavy metal og lignende… Stress niveauet
sænkes og der er tid til refleksion og
fordybelse.
Stationen kan findes on line.
Prøv – måske er det noget for dig?

Jeg skiftede fra CD erne til at høre online
via min telefon og så åbnede det sig en
helt ny verden for mig. Alle de
radiostationer jeg kan lytte - faktisk fra
hele verden. Tilfældigvis kom jeg til at
søge på middelaldermusik og så
poppede der Ancient fm station. Siden
den dag er jeg inkarneret lytter netop af
denne station.

Forårsblomster jeg så i naturen
Jeg elsker forår! Det er min yndlings årstid, her springer træerne ud, og bliver grønne, fuglene synger og de
lyse tider kommer tilbage. Derfor tænkte jeg at lave en lille artikel med forårsblomsterne der tittede frem i foråret.
Vintergæk er ofte den første forårsblomst man ser i naturen.
Den har blomstring mellem februar og marts.
Erantis er gule og de titter frem i marts-april .
Krokus findes i et væld af farver, orange, hvide og lilla nuancer.
En rigtig forårsblomst. De blomster i marts- april.
Perle hyacint er oftest blå i naturen, men findes også i andre farver som,
både, blå, hvide og lyserøde. Perle hyacinten blomster også i marts april.
Anemoner blomstre mellem marts-april. De er så fine i skovbunden. De kan findes i blå, lyserøde og selvfølgelig
hvid.
Dorothealilje er en løgvækst og har hvide blomster, med grønne pletter som en vintergæk og blomstre lidt
senere på foråret.
Tulipaner er løgvækst og blomstre, i naturen mellem marts og april. De findes i mange farver og de kan købes,
som afskårne blomster i butikkerne. Tip: Husk at komme en kobbermønt i vasen, så kommer de ikke til at hænge
med næbbet. Du kan også købe løgene og plante dem selv, i en krukke eller et bed.
Påskeliljer blomstre i marts -april. De er også gode til at putte i en vase, som kan pynte på påskebordet. De findes
i forskellige gule og hvide nuancer. De fåes også i små potter, som du kan komme i krukkerne.
Scilla er en lille blomst, som findes i en smuk blå farver og andre lyseblå nuancer. Den kommer frem i april
måned.
Pinseliljer blomstre i maj. Den har en gul og rød midte og hvide kronblade.
Stedmorblomst findes i rigtig mange forskellige farver og størrelser. Den kan købes i butikkerne og den pynter,
fint i krukker eller i haven. Stedmor blomsten har en lang blomstring, som strækker sig fra marts til juli.

Dette er et udpluk af de fine blomster, som kan ses i foråret. Blomstring kan varigere, det kommer meget an
på vejret. Men generelt er de fleste af blomsterne hårdføre overfor frost og kulde og når forholdende er
til stede, kommer de frem. Men vi må vente til næste forår, med at se dem igen.
Artiklen er skrevet af Camilla C, det er også hendes egne billeder, der taget i naturen.
-Der er billeder af krokus, perle hyacint, anemoner, Scilla og Dorothea lilje.
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MUSIK: Sang Af Et Medlem

Påskefrokost 2021

Good again
På trods af Corona-pandemien ville vi stadig holde vores
årlige påskefrokost. Da vi igennem perioden med
Corona har benyttet os utrolig meget af ZOOM til vores
møder, besluttede vi os for at årets påskefrokost skulle
afholdes over ZOOM.
Dette bragte stor glæde hos alle fontænere, fordi der
nu var noget at se frem til. Der blev dannet en
underholdningskomite, som planlagde en påskequiz
med mange gode spørgsmål samt lidt konkurrence
blandt deltagerne. Det skulle være med til at skabe
hygge og sjov under den lidt anderledes og
utraditionelle påskefrokost.
Støtteforeningen valgte at støtte op omkring
arrangementet med et flot beløb til mad på dagen.
Der blev besluttet at støtte den lokale slagter, som vi
også gør brug af i den ”normale” dagligdag til vores
frokost. Påskemenuen bød på en rigtig flot platte med
forskellige delikate retter.
Arrangementet startede med at man skulle afhente sin
påskeplatte i Fontænehuset, hvorefter man så gik hjem
for at logge på ZOOM til det sociale arrangement. Det
var dejligt at se at der var folk som samlede sig i mindre
grupper derhjemme, og dermed skabte hygge omkring
dagen.

Maden blev nydt i fællesskab, hver for sig, og der var en
god snak omkring menuen. Herefter var det tid til
underholdning, alle havde fået en quiz med hjem,
sammen med maden og den skulle nu i gang.

How can I feel what I feel
How can my mind when my mind is,
disappear
I wish not die if I could choose

Det endte med at blive en ret underholdende quiz med
grin og alle var meget opsat på at vinde, fordi der var
præmier på spil. Præmien var nemlig
chokoladepåskeharer til dem, som havde flest rigtige
svar.

How could I stay in this cave
And I try just try
Just try just try in this cave

Efter alt den gode mad var indtaget og underholdningen
var slut, så var det tid til at bevæge sig ned i
Fontænehuset og gå på påskeæggejagt. Der var blevet
gemt mange påskeæg ude i haven, så det blev
spændende om alle blev fundet.
ZOOM-arrangementet blev derfor afsluttet og alle var
enige i, at det var en vellykket, hyggelig middag/
eftermiddag sammen. Et rigtig godt arrangement med
støtte fra Støtteforeningen, samt fra alle de fontænere,
som støttede op om dagen og gjorde det til en
uforglemmelig påskefrokost.

I can never understand how I feel
But I will try to make my mind good again
It’s hard not to know when you are good
again

I live in a cave
I will make it out someday
Cause I been through much in my days
I wish not to die if I could choose

Good again

Why would I stay in this cave

Af Charlie Andre Hansen
Skrevet under indlæggelse på N7

And I try just try
Just try just try in this cave
I can never understand how I feel
But I will try to make my mind good again
It’s hard not to know when you are good
again
I live in a cave
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Betragtninger fra en indlæggelse
Det der holdt mig tilbage, var at jeg har en
vidunderlig kone som jeg ikke vil svigte. Vi har
været sammen i 30 år og har været gift i 20.
Jeg var så langt ude at jeg blev nødt til at søge
hjælp. Vi gik til min læge og han gav mig en
time til at pakke de småting jeg ville have med
på sygehuset. Så gik turen til Brønderslev til
udredning. Det var tæt på at jeg skulle blive der
i 3 dage for observation – men fik lov til at
komme direkte til N7 i Frederikshavn selvom
en af lægerne var imod det.

Det startede et par måneder tidligere med at
jeg havde besvær med at sove. Det eskalerede
mere og mere Jeg følte ingen lykke- alt føltes
som lort. Tankerne om livet og at det bare
løber fra os (måske en form for aldersparanoia)
Det er ret almindeligt for os der har passeret
de 50 at opleve en depression.
Mine problemer med hjerte og ryg
fylder også meget i min hverdag og det faktum
at jeg nok bliver nødt til at flytte. Jeg og min
kone bor i en, for os, fin og stor lejlighed på 3.
sal med udsigt ud over hele Skagen. Her trives
vi virkelig godt. Vi har boet i lejligheden i 13 år
nu og tiden er virkelig gået stærkt.

Jeg har aldrig været på en lukket afdeling
- men tænker at det ikke er rart at føle sig
spærret inde. Nå… det gik godt og jeg kom til
Frederikshavn. Her startede nye udfordringer.
Jeg var helt udmattet af stress og mangel på
søvn så jeg faldt faktisk i søvn med det samme
jeg ankom på stuen. Jeg havde ikke medbragt
min egen medicin, da jeg troede at man ikke
måtte. Men næste morgen da jeg skulle have
min medicin kom chokket. – De havde ikke min
hjertemedicin og de øvrige piller kunne jeg ikke
genkende. Jeg var udkørt så jeg havde ikke
kræfter til at rode med medicin på det tidspunkt tænkte jeg (Pyt det ordner sig). Og Pga.
medicin justering var mit humør ikke voldsomt
godt og var formodentlig ikke nem at have
med at gøre.

Mine ben og ryg blev dårligere og over de
sidste måneder er det blevet rigtig slemt. Pga.
Corona har jeg ikke kommet så meget ud som
jeg burde – jo jeg har da været sammen med
nogle venner vi omgås med – men det er ikke
det samme, som før. Jeg har brug for at kunne
gå ud, fx til Fontænehuset eller måske få et spil
dart og et par øl med kammerater – hvilket jeg
de sidste 30 år, har gjort stort set hver uge.
Jeg ved at Fontænehuset betyder utrolig
meget – ikke bare for mig, men også for en del
andre som måske endda har det sværere end
mig – vi er jo faktisk i 2 familier, kan man sige.
En af personalerne på N7 fortalte, at der var
kommet ekstra indlæggelser. pga. Corona
(også for os der har tilknytning til fontæne
huset).
Meget ensomhed bliver ofte til isolering og
risiko for selvmedicinering via alkohol.
Jeg fik efterhånden tankermylder, der
resulterede i panikangst og svedeture om
natten. Det blev simpelthen så slemt at jeg
alvorligt tænkte på at slutte livet – og det
værste var at jeg ikke var bange for at gøre det.

-Men det viste sig, at jeg manglede både
blodfortyndende og noget mod hjertekramper
(for mig livsvigtig medicin) ,så det var jeg nødt
til at tage alvorligt. Jeg vidste ikke hvad jeg
skulle gøre – de hade førmodligen missat att
kontrolera i det nationella medicin registret
alla dom hjærtmediciner som jag tager ær ordinerade av en kardiolog. Jeg opførte mig måske
lidt dumt men det. (når man ser i bakspejlet).
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Katwalk
Til at starte med, følte jeg mig godt nok lidt ligesom
tossen i kvarteret, fordi ALLE gloede når jeg kom der
med en KAT. Men pyt med det, for jeg kunne mærke at
Jeg har altid været et hundemenneske og har haft en
både Leo og jeg hyggede os. Han klatrede i træer,
del hunde gennem livet. Jeg elsker at have den relation
jagtede fugle, fangede mus.
hvor man bare ved det hele er kærlighed og tillid.
Som tiden gik, blev vi et “kendt” par på tur. Masser af
For 2 år siden var en af mine største problemer, at jeg
mennesker kom og hilste på os. Fordi vi går den samme
alt for tit lukkede mig inde i min lejlighed, og bare var
rute hver gang, møder vi selvfølgelig mange gange de
alene med alt mit sport i tv. Jeg nød det helt sikkert,
samme mennesker. Jeg har snakket med rigtig mange
men vidste godt, at jeg gjorde det alt for meget.
ældre mennesker, der har fortalt mig mange sjove
Jeg tænkte, at det måske kunne være en ide, at anskaffe historier om katte i deres liv. Flere at dem er blevet et
mig en kat, så jeg i det mindste havde selskab i
fast stop når vi mødes. Jeg hører også tit nogen sige: se,
dagligdagen. Måske jeg endda kunne foretage mig ting der er ham med katten hahaha. Ja ham tossen tænker
som man gør med sin hund.
jeg. Men det er mega hyggeligt.
For snart 2 år siden, blev det “lovligt” at anskaffe sig en
inde kat i den boligforening jeg bor i.

Jeg anskaffede mig så min lille løve, der jo ikke kunne
hedde andet end LEO. Han var en af 4 killinger, der bare
var blevet smidt i en kasse ude i skoven. Så jeg ville
sørge for han fik et godt liv.
Allerede fra dag et, kunne jeg mærke et smil på læben,
og følte en glæde ved den lille fyr. Han blev så forkælet
med alt jeg kunne. Sovehule/klatretårn/legesager i
massevis/dyrt foder/dyrt grus til kattebakken (der
selvfølgelig var en lukket bakke, så han kunne besørge i
fred).

Jeg er jo desværre også nogle kg for tung, så det hjælper
mig helt sikkert også der, at have Leo gå med. Jeg får
mere motion end ellers, og jeg kommer ud af hulen, så
jeg ikke bare sidder der og glor.
I de snart 2 år jeg har haft Leo, har jeg ikke en eneste
gang følt ensomheden på samme måde som før. Jeg
føler virkelig jeg er blevet et gladere menneske efter jeg
fik Leo.
”Skrevet af Ole Neist”

Jeg havde hørt fra flere jeg kendte, at det kunne være
meget svært, at gå med en kat i snor. Så jeg skaffede en
sele og en 5m snor, og ville til at øve ham i det. Jeg må
have været heldig, for han havde INTET imod at gå i
sele. Det var kun den første gang han skulle have den
på, der var lidt svær (han troede jeg bare ville lege, og
sloges så med selen).
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Krea side og Krea plan for sommer 2021
Et nyt år er startet! Og sikke dog en vinter og forår vi
fik. Heldigvis er fontænehuset nu genåbnet og det
betyder vi kan lægge en krea plan for de næste,
3 måneder i dette blad. Det er vi glade for.
I periode fra det nye år og frem til april, foregik mange
møder over zoom og det gjaldt også for krea. Det har
vi været rigtig glade for, at det kunne lade sig gøre! Og
hvor var det bare så hyggeligt. Vi oplevede at krea fik
et boost, og derfor håber vi, at vi kan forsætte krea,
med lige så stor succes i huset, om onsdagen.
Under krea -zoom mødet, er vi gået i gang med et rigtig
sjovt og farverigt projekt. Nemlig et Corona-tæppe! Så
hvis du kan hækle eller strikke, så kan du lave lapper til
Fontænehuset og så syer vi det sammen ud fra, alle de
lapper vi får. Du kan stadig nå at hækle/strikke lapper
til Corona-tæppet.
-Du må selv bestemme hvilken farve (Jeg fristet til at
sige jo flere farver jo bedre)
-Du må selv bestemme hvilken garn du bruger.
-Du må faktisk også selv bestemme str. – men vil du
have et mål at gå efter så 12*12
Vi er sikker på det bliver rigtig sjovt, at se det færdige
resultat og mon ikke det vil passe godt til ”Happy Birds”
maleriet nede i stuen!
Som nævnt så går du bare i gang, hvis du vil være med
og så sætter vi det sammen, når vi får lapper nok. Der
bliver noget arbejde med at sætte det sammen. Det
ved vi godt, men lige nu skal der bare laves lapper, så vi
kan lave et tæppe!!!
*Der er også mulighed for at få udleveret nogle
garnrester fra Fontænehuset, hvis du gerne vil være
med til at lave tæppe og synes det kunne være sjovt at
bruge noget garn, som Fontænehuset har i gemmerne
og så vi får brugt af de ting vi har, her i huset.
*Der er også mulighed for at låne en af fontæne husets
bøger, fra vores bibliotek. Der mange fine og gode
bøger, fordelt i 16 genre, og vi har fået en masse nye
bøger. Kom endelig og kig udvalget.

Maj:
5/5: Indkøbsliste, tag selv krea med (Bullet
journal- Camilla viser gerne)
12/5: vi maler Mandaler (tag gerne med, vi kan
også printe)
19/5: Malerier/male på lærreder (Anja har
ideer)
26/5: Corona lapper til tæppe/ Hækling-strikke
Juni
2/6: Male dag.
9/6: Krea dag. Vi laver kort om formiddagen
9.30-11.00 og igen fra 13.30-15.00 samme dag
16/6: Skrive/dele opskrifter
23/6: Sankt hans= vi laver en heks
30/6: Hækling/ strikke (Corona Tæppe)
Juli
7/7: Male på sten (Anja viser gerne) blomster
pynt, vi pynter bordene
11/7: Søndagsåbent krea-dag. Mere info om
det senere
14/8 Vandfarver. (Camilla viser gerne)
21/7: Beton (Anja har gode ideer)
28/7: Hækling- strikke (Corona Tæppe)

Krea er hver onsdag fra 13.30-15.00

Betragtninger fra en indlæggelse (Fortsat)
Jeg ringede til Fontænehuset og spurgte om
de kunne hjælpe mig – Det havde nok ikke
gjort den store forskel , om Mikael var kommet
op på afdelingen. Hvor om alting er så fik jeg
ikke den rigtige dosis i flere dage, hvilket
resulterede i hjertekramper og et meget lavt
blodtryk (i en periode fik jeg målt mine værdier
hvert kvarter).

Jeg har ikke noget kritik af afdelingen
– De behandlede mig godt og der var venligt
imødekommende personale, men et eller
andet sted i systemet har der været en
kommunikationsfejl – og det kunne godt have
gået galt.

Lidt senere i madkøen kom den samme
sygeplejerske og ville irettesætte opførslen
(det var nok ikke det rigtige tidspunkt, det blev
ret højrøstet, bakken røg hen ad bordet og jeg
gik derfra). Jeg er helt klar over at det ikke er
måden at opføre sig på – tror bare at det var
den berømte dråbe der fik bægeret til at flyde
over. Det værste var faktisk, at der var så
mange der så det og hørte det uden at vide
baggrunden for det – så de fleste tænker nok
at jeg er en svensk idiot. På en måde var det
faktisk ganske godt at jeg bare gik derfra uden
at begynde at diskutere – for så havde det nok
blevet endnu værre.

Det burde ikke være patienten der skal tjekke
medicin og lægen spurgte om jeg ville anmelde
hændelsen – det vil jeg ikke. Men lægen har
selv rapporteret om udfordringen
– Hun tog det ganske alvorligt. Det vigtigste er
at systemet får styr på proceduren, så det ikke
får fatale konsekvenser.

Nu er jeg udskrevet igen og i gang med at
genfinde min hverdag – og trods en del uheld
undervejs i systemet vil jeg nu stadig gerne
give stor ros til hele
personalestaben dog specielt til min
kontaktperson og den læge jeg havde mest
med at gøre.

Efter nogle dage på afdelingen var jeg så tilpas
at jeg kunne tage hjem og overnatte, da jeg
kom tilbage på afdelingen skulle , jeg blive på
stuen igen indtil mit coronasvar kom retur (det
tog 40 timer). Den næste gang angav
personalet at det skulle behandles med høj
prioritet og der kom der svar på 6-7 timer så
det var skønt.
Jeg stod i medicinkøen og ventede på at det
blev min tur – Jeg bad om at få min
PN-medicin udleveret og da svaret var at jeg
skulle vente yderligere 10 minutter (PN burde
kunne udleveres når man har behov og ikke
kun når systemet frigiver medicin på faste tidspunkter) Derfor sprang jeg i luften og sagde at
hun kunne beholde hele lortet og gik derfra.

Vh. Tommy

Venlig hilsen Krea holdet!
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Irene fra Bestyrelsen
Hej med jer. Jeg hedder Irene Hjortshøj
og jeg er formand for bestyrelsen i
Fontænehuset. Det har jeg været i
næsten 4 år nu, jeg er politiker her i
Frederikshavn Kommune, og det er
byrådet, som udpeger til formand, for
bestyrelsen i Fontænehuset.

Fontænehuset har også en
støtteforening som arrangerer mange
aktiviteter, og den er jeg selvfølgelig
også medlem af.
Jeg er meget stolt over, at være formand
for en bestyrelsen af denne karakter, og
glæder mig hver gang jeg kommer i
huset.

Det sker hver gang der har været
kommunalvalg. Og derfor skal der, i år
-til november være valg til byrådet, og
alle de andre poster igen.

Vh. Irene Hjortshøj

Fontænehuset er et af de bedste steder
man kan komme som psykisk sårbar,
med det samme man træder ind i huset,
føler man sig velkommen.
Huset emmer af samarbejde, en god
ånd, og mest af alt, af mennesker som
kærer sig om hinanden. Der går ikke lang
tid fra man kommer som ny, til man er
en del af huset.
Alle er med i fællesskabet, og alle er
medbestemmende og en nødvendig del
af huset for at det kan fungerer.
Fontænehuset er et sted hvor
medarbejdere og medlemmer er
ligeværdige. Alle beslutninger
vedrørende dagligdagen bliver taget
fælles med medarbejdere og
medlemmer.

10
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Disc Golf Banen I Frederikshavn
I starten af 1. nedlukning med Covid- 19 blev
Mob Din Krop kontaktet af Claus Jochumsen,
som gerne ville have et samarbejde med Mob
Din Krop, om at oprette en Disc Golf Bane i
Frederikshavn.
Claus havde ideer og visioner til en spændende
nye aktivitet i Frederikshavn, og bestyrelsen fra
MoB Din Krop blev overbevist, det måtte der da
arbejdes videre på.

March mod Ensomhed
For at sætte fokus på ensomhed som, sundheds- og
samfundsproblem – og for at kaste lys på landsdækkende såvel som lokale initiativer, der forebygger og afhjælper ensomhed har Patrick Cakirli i
samarbejde med Folkebevægelsen mod Ensomhed
siden 2017 udført >>March mod Ensomhed<<

Det er den 23. september 2021
Efter planen vil der være
fællesspisningsarrangement kl. 18.00 og derefter foredrag.
Arrangementet bliver aflyst ved
forsamlingsforbud på max 50
personer!!!
Der vil være opslag og livestreams på FB undervejs.

En arbejdsgruppe bestående af Claus – Søren V.
-Jesper - Louise og Lisbeth har været i gang.

DEN 24. SEPTEMBER 2021 – er der
morgenarrangement foran Fr.havn Rådhus kl.
07.30

Det er blevet til et samarbejde med Park & Vej
og med Frederikshavn kommunes
ejendomscenter, da det er i deres område,
vi gerne vil have oprettet banen i, nemlig
”Teletubbie Land” – bagved Arena Nord.

Kl. 08.00 er der afgang til Sindal i
Hjørring Kommune.

Der er blevet søgt en idrætsfond ved DGI, og
DAI, hvor vi har været heldig at få støtte til
opstart, så er der blevet arbejdet på
logo -reklame til sponsorstøtte – bane guide
osv.

Sidste års march måtte desværre aflyses, men
Patrick er klar til at tage turen fra Nexø – Bornholm
– Nordsjælland – Kbh. – Midt- Sydsjælland til
Sydhavsøerne – videre over Langeland, Tåsinge og
rundt Fyn. Op gennem Sønder- Øst- og Nordjylland
– og til sidst ned gennem Vestjylland til Esbjerg.

Det meste er forgået online, men nu hvor
tingene
åbner mere op, er vi klar til at gå i
gang med at opsøge mulige sponsorer til de 8
kurve der skal danne rammen for den nye
familie sports aktivitet i Frederikshavn.

Så der bliver nok af spændende og nødvendige opgaver – at tage fat på hen mod efteråret.

Marchen har også til formål at samle penge ind til
velgørende formål. Landsindsamlingen i ’21 støtter
Ventilen DK.

Disc Golf er en familie venlig sport, og vores ide
er at bane skal kunne benyttes af alle. Der
bliver mulighed for at låne disc i starten, og på
sigt er tanken at man selv medbringer egen disc
og bruger parken aktivt, når det passer en.
Vi håber at være klar til åbning i August 2021.

Lisbeth

Psykiatrifællesskabet skal i samarbejde fordele arbejdsopgaverne. Søren
Vestergaard er også stadig med som samarbejdspartner – i hans nye
funktion som Rådhuscenter-leder. Og hans
store netværk er jo guld værd at ”have i baghånden”.
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Arbejdsgruppen sætter alle sejl – for at gøre
opmærksom på at Ensomhed er et kæmpe
problem i hele landet. Og Coronaen har jo
ikke lige frem gjort problematikken mindre –
vel?

Konceptet under >> March mod Ensomhed << er
flg.: Patrick må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab – ellers skal han stå stille . . .

Der kommer selvfølgelig nyt fra
arbejdsgruppen på dagsorden til

Det anslås, at flere end 380.000 voksne og over
20.000 børn i DK – hvert år – føler sig svært
ensomme og Sundhedsstyrelsen opgør at
ensomhed koster over 8 milliarder kr. årligt!
Vi /Fr.havn Kommune) har til opgave at modtage
Patrick & Co. – når de kommer gående fra
Flauenskjold(i Brønderslev Kommune) – forventet –
kl. 16.30 foran Frederikshavn Rådhus.

husmøderne hen ad vejen.
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Inspiration Fra medlem: Se Min Hobby

Online arbejde i FF
Fontænehuset er i den grad et sted
der drives af medlemmer og medarbejdere i fællesskab ikke mindst i
denne tid, hvor vi ikke kan mødes og
arbejde sammen fysisk på samme
måde som tidligere. Vi er blevet nødt
til at lave en del justeringer i forhold
til vores arbejdsfællesskab – Vi er i høj
grad blevet digitale. Det vil sige at
vores planlægningsmøder, husmøder
og ja sågar socialt samvær er i en vis
grad også flyttet over på den digitale
platform ZOOM. Det har krævet en
del omstilling af vores måde at være
sammen på. Vores PR-gruppe (der
arbejder med udvikling og synlighed
af Fontænehuset) mødes en gang om
ugen og uddelegerer opgaver, som
man kan arbejde med i ugens løb. Vi
har fx fået udviklet en ny hjemmeside
der lanceres inden længe. Hvor vi har
fået tilsendt div. oplæg fra grafikeren
som vi så efterfølgende har optimeret
i gruppen og givet svar tilbage.
– det har været en givtig proces for
os alle der har været involveret.
Vores fokus er jo udvikling og nogle
gange skal der bruges penge for at
kunne skabe nye muligheder for
husets medlemmer – derfor har
fundraising også været en del af
arbejdsprogrammet.

Vi er derfor i fuld gang med at søge
midler til at renovere vores bryggers
så det bliver mere egnet til de
arbejdsopgaver vi har. Vi har allerede
fået delvis finansieret projektet. Der
jo også kommer til at indeholde
mange gode praktiske opgaver med
at rive ned og bygge op når vi snart
kan være flere i huset igen.
At skrive ansøgninger til de rigtige
modtagere er altid en omfangsrig og
tidskrævende opgave og vi har brugt
mange gode hjerneceller på at
målrette ansøgningerne til diverse
organisationer og bruge et sprog der
passer hertil. Det er super god
træning i koncentration og
samarbejde at gøre dette arbejde
online hvor der er tidspunkter,
deadlines og teknik der skal tages
hensyn til – men hver gang vi har
kunnet sætte flueben ved en opgave,
har det også været en super følelse af
succes hos dem der har været
involveret (akkurat ligesom når vi
lykkes med en fysisk arbejdsopgave).

3. billede –Navn: unavngivet

Vi er jo nordjyder og det ligger i vores
gener at vi skal øve os i at fejre vores
succeser – Derfor er vi også bare nødt
til at sige til alle jer der er med til at få
tingene til at ske – I er bare
superdygtige, dedikerede og dejlige.
4. Billede– Navn: ”Anima”
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Inspiration Fra medlem: Se Min Hobby
Vi prøver noget helt nyt i vores blad. Vi vil gerne inspirere hinanden og vise
hvad vi, forskellige medlemmer også kan! Så vi vil forsøge at vise med billeder
eller lave et skriv om hobbyer/interesser som vi hver især har, fremover i
vores blad. Her i dette blad er det medlemmet Asbjørn som har tegnet flotte
illustrationer, samt overført dem digitalt og navngivet dem. Lad dig inspirere
Af disse flotte og drømmende tegninger.

1.

Psykisk forstoppelse
Hvad i al verden er det så?

Det er længe jeg har kæmpet med
det tilbagevendende problem .
Derfor måtte jeg finde på et navn,
en betegnelse i håb om, at med
tiden bliver det lettere for mig at
klare det- min psykiske
forstoppelse. Som det er med den
fysiske udgave af forstoppelsen
sådan er det med det psykiske
- det gør ondt at komme i gang
men når det er overstået så , ja så
er man lettet. Psykisk forstoppelse
– ingen tvivl om det!

Det er en betegnelse jeg fandt på. I
perioder har jeg overordenligt svært
ved at komme i gang med nogle dagligdags opgaver. Ikke alle, bare udvalgte, som efter nærmere overvejelse
skulle være lige til. Jeg har bare sådan
svært ved at komme i gang med dem.
Det er altid de samme gøremål, altid
opvask og at lægge nyvasket tøj sammen. Alle andre ting jeg skal ordne,
ofte meget mere komplicerede og
energi krævende volder mig ingen
problem.

Jeg arbejder på at forholde mig til
problemet og efter mange år
begynder det at hjælpe. Jeg håber
at jeg snart endeligt kan komme af
med det.

billede -Navn: ”Swirl”

2. Billede– Navn: ”Drømmebarn”
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Kryds & Tværs
Skat,
jeg er hjemme
og jeg har en
overraskelse
med.

Skat, jeg var en tur forbi
hospitalet, på vej hjem
fra arbejde.

Lad os håbe det er
en skilsmisse.

Lad være med
at kalde mig for
”skat”.

Jeg har taget
vores lille baby
med hjem.

Hvad skal hans navn være?
Er vores

Han er ikke
en kanin!?
Det er vores
lille dreng!
Hans navn
skal være
”Per”, okay?

baby en

kanin?!

Hvorfor har vi fået
en

Kanin?

Han ligner
hvert fald
en kanin.

Nå, men så bare lad som
om, at det er en lille

Jeg gider ikke at
lege ”Far, Mor og
Børn” længere.

baby!

Nu går jeg
hjem!

Jeg forstår virkelig
ikke hvorfor du godt
vil lege med din
dumme tiger, men ikke
med Hr. Kanin!

UDGAVENS GÅDE
Jeg har byer, men ingen huse. Jeg har bjerge, men ingen træer.
Jeg har oceaner, men ingen fisk. Hvad er jeg?
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