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Sa  er vi startet pa  2017 og huset er godt i gang. Vi har holdt jul og 
nyta r hernede, og det har været rigtig hyggeligt og godt besøgt. 
Der er stadig travlt og noget for alle, at lave hver dag.  

Hver dag møder ca. 20 medlemmer op, klar til en ny dag i husets 
arbejdsfællesskab og hyggeligt samvær. Vi har igen studerende i 
huset og dem har vi fa et taget godt imod. 

Vi har en masse gode traditioner i Fontænehuset. Vi holder 
blandt andet jul og nyta r, hvor der sammen bliver lavet mad og 
hygget. Juleaften forega r fra middag til  slut eftermiddag og nyt-
a rsaften fra slut eftermiddag til over midnat. 

Der holdes ogsa  julefrokost, Halloween fest, sommerfest , pinse 
og pa ske frokost og  fastelavnsfest.  

Vi er ogsa  med til Engga rdens (et af de andre fontænehuse) høst-
fest i Thisted. Derudover er vi med til OL pa  mariested i Sæby, 
Mop Din Krops eftera rs stævne, fakkelløb og Sindets dag. 

Vores støtteforening har støttet til Ladywalk, hyttetur til a sted og 
jule arrangement.   

Alle 4 medarbejdere i huset er nu oppe pa  37 timer hver. Det er jo 
et godt tegn pa , at der sker en masse i huset.  

 

Hvad forventer vi af 2017?  
Vi har fortsat et godt samarbejde med jobcentret, samt psykiatri 
og handicap, som gør det muligt at komme ind direkte fra gaden, 
uden visitation og starte i huset. 

Vi har et ønske om at sende et hold afsted pa  International World 
Seminar i Michigan USA til september.  Derudover et team afsted 
pa  kursus i fontænehus modellen til eftera ret. 

Vi ha ber—og tror pa  at 2017 bliver et ligesa  godt a r i huset som 
2016 . 

Vi har stadig rigtig mange projekter i gang i huset , sa vel inde som 
ude. Der bliver bl.a. produceret artikler til Fontænen pa  toppen. 
Medlemmer og medarbejdere i Fontænehuset ønsker jer  alle en 
god start pa  2017, og et forrygende fora r. 

Næste nummer udkommer  i august. 

 

Louise  

Mandag den 6. februar startede vi i Fontænehuset, og vi vil væ-
re en del af hverdagen de næste ti uger. Vi vil gerne takke for 
den varme modtagelse. I er meget imødekommende og man 
føler sig hurtig som en del af hverdagen.  
Vi er faktisk blevet taget sa  godt imod, som var vi to nye med-
lemmer af Fontænehuset, men husk nu, at vi er nysgerrige stu-
derende som gerne vil udfordres. Vi glæder os til, at fa  en ny og 
spændende hverdag i Fontænehuset Frederikshavn og lære jer 
alle bedre at kende. 
 
Mange hilsner fra 
Camilla og Mia 
Ergoterapeutstuderende modul 9. 

NYE ERGOTERAPEUTSTUDERENDE SA  HAR DET VÆRET … 

Et nyt år er begyndt 
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En aften i Januar blev der afholdt foredrag pa  støttecenteret, hvor 
Jerry kom og fortalte sin livshistorie. Det var meningen at vi skul-
le en flok afsted, desværre blev mange forhindret og vi endte med 
at være en flok pa  to fra Fontænehuset. Der var mange mødt op til 
foredraget, som startede kl.19.00. Vi fik lidt til ganen og maverne 
inden foredraget begyndte.  

Foredraget omhandlede hans liv fra barndom til nu. Han havde 
bl.a. tilbragt mange a r af hans barndom i Tyskland, som havde 
været en ha rd tid for ham. Det var ikke let at være ”fremmede” i 
et andet land. Moren var gift med en tysker, som gerne ville be-
stemme og var meget kontant. Det gik ud over Jerry og pa virkede 
hans opførsel. Moren og tyskeren gik fra hinanden og Jerry flytte-
de alene tilbage til sin far i Danmark, hvor hans tre søskende ogsa  
boede. Herefter kom Jerry pa  børnehjem, hvor han var i 4 a r. Jer-
ry forsøgte at bega  selvmord op til flere gange og efterfølgende 
indlæggelser pa  psykiatrisk afdeling.   

For at skabe nogle bedre rammer omkring Jerry, begyndte han at 
sejle. Han sejlede i 18 ma neder rundt i Nord Europa som dæks-
dreng. Det var han glad for, da han fik ansvar for nogle opgaver og 
var en del af besætningen. Efter at have været pa  havet i en lang 
periode, valgte han at komme i militæret. Han blev udsendt til 
Balkan og var i militæret i 10 a r. Han oplevede traumer i den for-
bindelse og fik posttraumatisk stress. Han er stadig præget af det 
den dag i dag.  

Jerry stoppede i militæret og prøvede at fa  en hverdag til at fun-
gere hjemme. Han blev meget indelukket i sin lejlighed med ned-
rullet gardiner.  

I forbindelse med hans ADHD, har han svært ved at lave ingen-
ting. En dag var kæresten og ham selv ud at ga , hvor de mødte en 
gruppe pa  mountainbikes. De kom i snak med dem og aftalte at 
mødes næste gang de skal cykle. Jerry la nte en mountainbike af 
dem, sa  han kunne prøve om det var noget for ham. Han kørte 
mange ture sammen med holdet og det blev hurtigt klart at det 
havde hans interesse. Desværre var mountainbikes dyre og han 
havde ikke ra d til sin egen. Men en dag stod der en mountainbike, 
som hans nuværende kone havde købt til ham. Han var ovenud 
lykkelig og begyndte at cykle endnu mere samt stod for træning 
for andre interesserede nybegyndere.  

Jerry og hans daværende kæreste tog pa  tur langs vestkysten pa  
mountainbikes. De cyklede i 9 dage, nedlagde i alt 622 km og end-
te i Skagen, hvor Jerry friede til hende. Hun sagde ja og de er nu 
gift.  

Jerry har altid haft svært ved at finde sin plads i samfundet og har 
været igennem mange svære perioder i sit liv. Han bruger nu 
mountainbike som medicin, og fa r en masse energi ud af de lange 
ture. Han cykler næsten hver dag og vil fortsætte med det sa  lang 
tid hans krop kan holde til det.  

Det var et godt foredrag og det ma tte gerne vare længere end det 
gjorde, fordi det var rigtig interessant at høre om hans liv. Vi siger 
mange tak til Jerry fordi han delte sit liv med alle os. 

 

Per og Betina    

Foredrag med Jerry Mikula 

Jeg begyndte et misbrug i en alder af 15 a r, hvor jeg startede med 
at ryge lidt hash og senere blev det til hver dag. Startede pa  piller 
samt speed og kokain og det blev jeg ved med i ca. 20 a r. 
Nu ryger jeg ”kun” hash og det hjælper mig til at kunne holde mit 
liv ud. 
Hvis ikke jeg ryger sa  fa r jeg selvmords tanker og de vildeste ab-
stinenser og kan ikke være nogen steder. Jeg ønsker at blive helt 
fri fra stoffer og va gne hvor morgen og være glad for livet. 
Jeg ma  erkende at jeg har brug for hjælp. 
Jeg har været til afgiftning en omgang pa  14 dage, som hjalp lige 
til at jeg kom hjem, hvor der ikke gik sa  lang tid før end jeg faldt i 
igen. 
Jeg er begyndt at komme i Fontænehuset, som jeg er virkelig glad 
for, fordi her kan man være sig selv og ingen ser skævt til en og 
hverdagen er ikke en dag  der bare skal oversta s. 
Personligt tror jeg at Fontænehuset og de mennesker der nede er 
med til at jeg stadigvæk her et ha b for fremtiden. 
Mine fremtidsplaner er at bruge huset efter endt behandling. 
P.T. Ser det sort ud, men er sikker pa  at med tiden bliver det godt. 
Skal jeg se 1 a r ud i fremtiden, sa  er jeg stoffri og i gang med en 
uddannelse i takt med at jeg kommer i huset og    bruger dem 
som støtte for det gør noget godt for mig. 

Misbrug 

Skrevet af Brian G. Hansen 
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Skrevet af Maria 

Selv om der er koldt og det fryser udenfor, sa  har vi folk i hus og  
have enheden hænderne fulde.  

Der er masser af det grove arbejde der venter os den kommende 
tid. Der skal beskæres frugttræer. Der skal skabes mere lys mod 
nordmuren, og æbletræerne skal beskæres sa  de syge grene fjer-
nes og  de nye skud  ikke bliver for lange.  

Jorden i køkkenhave skal gødes sa  snart der er vejr til det. Jorden 
er tung/svær der sa  der skal skabes luft vha. kompostjord og jord 
fra hønsega rden, som vi vil grave op og fordele i køkkenhaven. 

Vi arbejder stadig pa  skrænten — buske og stubbe er nu fjernet 
og vi er i gang med at anlægge stensætning — na r vejret tillader. 
Senere — altsa  i fora ret — vil vi  lave et bla bær- og skovjordbær-
hjørne og i resten af skra ningen skal der plante diverse bunddæk-
kende planter.  

 

”Svømmehalsprojektet” er godt i gang. Vores skur/garage har nu 
fa et tag pa  og de kommende dage sættes dør, vinduer og port i, og 
senere laves der inddækning pa  taget. 

Endelig kom vi til den tid pa  a ret hvor der skal laves plan for    
køkkenhave for den kommende sæson. Der skal forspires chili, 
tomater, agurker og diverse krydderurter, inden de kan plantes 
ud i drivhuset midt i maj. For at vi kan have plads nok til alle de 
sma  planter i vores  enhedslokale, er vi i gang med at lave hylder 
til de to vinduer sa  der er mere plads til alle de sma  planter.  

 

Vi glæder os til fora ret hvor vi for alvor rykker ud i haven til fug-
lekvidder, den varme sol, og mange sma  fora rsløg som er faktisk 
allerede nu ved at spire… 

Maria 

I samarbejde med: (Birthe fra Kildehuset/ Linda medlem af Kilde-
huset/ Ole Thomsen fra bestyrelsen fra Fontænehusene Dan-
mark / Hanne Juul, tidligere leder af Kildehuset/ Anita Lindholm 
medarbejder Clubhouse international/ Mikael Jensen leder af 
fontænehuset Frederikshavn/ Ole medlem i fontænehuset Frede-
rikshavn) har vi afholdt møder, for at finde fremtidige og relevan-
te kurser, der vil blive afholdt i tiden fremover. 

Til at starte med, skrev Mikael og Ole med fontænehusene rundt 
om i Danmark, for at indsamle viden om den fysiske plads husene 
har. Hvor mange er der plads til i husenes mødelokaler, og hvor-
dan er mulighederne for overnatning. Arbejdsgruppen har et ma l 
om at der fremover afholdes 1-2 kurser om a ret. 

Første kursus der er planlagt, er omkring temaet beskæftigelse og 
vil blive afholdt i Kildehuset 25 og 26/10. Kursusarrangørerne er 
Kildehuset og os her i Fontænehuset Frederikshavn i fællesskab. 
Vi er nu i gang med at definere det endelige kursusprogram. Vi 
forventer, at fa  oplægsholdere udefra, evt. arbejdsmarkedsforske-
re, repræsentanter fra erhvervslivet eller andre medspillere i 
samfundet. 

For at holdene ikke bliver for store er der mulighed for op til 28 
deltagere til hvert kursus, og hvert hus fa r tilbudt 4 pladser, som 
fordeles mellem medlemmer, medarbejdere eller bestyrelsen fra 
de respektive huse. Hvis man ikke kan samle det antal, vil de 
pladser blive tilbudt andre huse, der ma ske kunne have brug for 
ekstra pladser.  

Vi forventer at kurserne bliver afholdt med en stor portion af fag-
lighed samt socialt samvær. Og derfor møder deltagerne selvføl-
gelig ogsa  velforberedte op. 

Fremover kan husene hver især byde ind med hvilke emner/
kurser de gerne vil sta  for, eller være medarrangører af — alt 
efter kompetencer og erfaringer. Planlægning og koordinering er 
dog uhyre vigtig, da der skal tages hensyn til antal pladser i mø-
delokaler, samt overnatningsmuligheder. 

Næste kursus bliver omkring emnet UNGE i fontænehusene hvil-
ket bliver afholdt i starten af 2018. 

KURSUS KLUBHUS DK 

Nyt fra hus og have 
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Onsdag d. 1/2-2017 blev det virkelighed, det vi havde lagt an til i 
efterha nden et a rs tid, nemlig at jeg skulle starte pa  uddannelsen 
som Klinisk Vejleder.  

Det vil sige, at jeg er startet pa  at tage en uddannelse, hvor jeg 
lærer om undervisning af studerende, og som gør at jeg er god-
kendt til at have studerende fra UCN. Det er 1/6 af en diplomud-
dannelse pa  Act2Learn i Aalborg. Efter endt uddannelse, skulle 
jeg gerne kunne aflaste Mikael i arbejdet med at undervise de 
studerende, holde vejledning og føre dem til eksamen. Det vil 
give mere flow i vores praktikforløb, at vi er to til opgaven. 

Rent praktisk betyder det, at jeg skal være væk fra Fontænehu-
set ons- tors- og fredag helt frem til d.24/5-17, og dem der ken-
der mig rigtig godt, vil vide at det bliver en udfordring. Sa  her fa r 
i en opgave med at holde mig opdateret og med at bære over 
med alt det som jeg ikke ved noget om i den periode ;-) og der vil 
sikkert ogsa  snige sig lidt eksamens kuller ind hen imod slutnin-
gen. 

Det er et studie der er præget af meget litteratur og selvstudie, 
samt en del gruppearbejde. Jeg har været sa  heldig at komme i 
gruppe med en masse skønne mennesker, som henholdsvis er 
Fysioterapeut – Diætist – Radiograf og Bioanalytikere, og sa  mig 
som eneste Ergoterapeut pa  holdet (de sidste 20 er sygeplejer-
sker). Det er rigtig spændende og giver en helt masse gode snak-
ke, med forskellige vinkler alt efter hvilken baggrund, folk kom-
mer med. Selvom vi i bund og grund er der for at blive dygtige til 
at vejlede vores studerende i hver vores kontekst (hverdag)  

Sa  til dem af jer der oplever at jeg igen igen er væk, sa  er jeg altsa  
ikke længere væk end at jeg er i huset mandag og tirsdag i mel-
lemtiden ma  i tage jer rigtig godt af hinanden og de to studeren-
de vi har lige nu.   

Livet som studerende Barnets Blå Hus 

Barnets Bla  Hus er et hus med tilbud til børn under 13 a r, der 
kommer fra familier med alkohol- eller stofmisbrug. Samt foræl-
dre der har, eller har haft et misbrug, en partner eller tidligere 
partner med et misbrug. 

Huset drives af Bla  Kors og bliver primært finansieret af social-
styrelsens pulje for behandlingstilbud for børn og unge fra mis-
brugs familier.  

Der er intet krav om visitation og du kan vælge at være anonym.  

Huset har skærpede krav om underretningspligt. 

Huset er fyldt med aktiviteter: Gratis udflugter ca. 2 gange om 
ma neden (nogle kun for børn, og andre hvor forældrene er 
med). Gratis fælles spisning. Samtale gruppe for børn, psykolog-
samtaler og meget mere. 

 

Har du spørgsma l kan hjemmesiden besøges pa  
www.barnetsblaahus.dk 

Vi er Fontænehuset – ja, det er vores navn. 
Vort skønne hus det ligger centralt i Frederikshavn. 
Hva’ er det nu vi ga r og laver –  
foruden at fa  fyldt vor maver? 
I fællesskab bli’r alt besluttet –  
sa  ingenting bli’r os pa duttet.  
 
Vi har en dejlig have og det er jo fordi –  
den plantes, plejes, ”flises” og graves gerne i. 
Og selvom hønsene de gokker – 
sa  er de ikke ”Plymmerokker”. 
Selv huset det er hjemmemalet – 
i de n grad tiltrængt ”overhalet”. 

 
Kontoret ofte summer af heftig energi. 
Computerne de brummer – og det er jo fordi: 
Der skrives mails og statistikker – 
og deadlines holdes sa  det skikker. 
Pa  Facebook skal der osse skrives, 
sa  folk kan se, at vi he r trives. 

 
Hver dag i byen handles – sa  der kan laves mad. 
Der steges, brases – bages – sa  alle kan bli’ glad. 
Sa  vidt er alting hjemmelavet –  
vort friske brød bli’r gerne gnavet. 
Vi prøver pa  at variere –  
sa  sovs, salat kan balancere. 
 
Der saves og der hamres pa  gammelt og pa  nyt. 
Og sku’ der ”ryg” en finger – sa  sig’s der bare pyt – 
et gammelt hus det kræver snilde –  
hvis ikk’ det helt skal ga  til spilde. 
Og vores fine cykler tjekkes –  
i alle ¨jobs¨ der kræfter lægges. 

 
Motion det er jo vigtigt – blandt meget vælges kan: 
natur-tur, hverdagscykling – der’ nok til alle mand. 
I Mob Din Krop kan sveden drive –  
man la’r sig nemlig let medrive. 
I floorball, badminton med mere 
niveauet det kan variere.  

 
Vi er en skøn forsamling af alder og køn. 
Her alle accepteres - det er en føl’se skøn. 
Og sku’ humøret nede være - 
Derom det nogen de vil kære. 
For hjem vi gerne skulle tage - 
Det go’ humør vel vendt tilbage. 

Fontænehusets 

Sang 

Melodi: Jeg har min hest ... 



 7 

I de afgørende dage af anden verdenskrig,    

bombarderer amerikanerne byen Kobe.           

Disse bomber falder mod jorden som slør; det er 

næsten et smukt syn.                                                  

I japanske Kobes nabolag, der primært består af 

træ og papirhuse, er der ikke nogen måde at            

bekæmpe ilden på. 

Ildfluernes Grav er en sand tour de force, der er 

så vehement, at man må revurdere animation. 

For siden animationsfilms tidlige dage, har de 

fleste animerede film været ”tegnefilm for børn” 

- og familier. Film som Løvernes Konge, Bambi, 

Jernkæmpen og Toy Story, har frembragt mere 

alvorlige temaer, med øjeblikke der har berørt 

publikum på grænsen til tårer. Men disse film har 

eksisteret i et såkaldt ”helle”, der har inspireret 

tårer, men ikke gråd. Ildfluernes Grav er en 

skræmmende stærk film, der godt nok er         

animeret, men som samtidigt kan sammenlignes 

med Schindlers Liste og Pianisten. Det er med 

andre ord en af de mest rædselsopvækkende og 

hjerteskærende film, der nogensinde er lavet. 

Filmen fortæller historien om to søskende fra 

Kobe, der bliver gjort hjemløse af bombningerne. 

Seita er en fjorten årig dreng og hans lillesøster 

Setsuka, er omkring fem år gammel. Deres far 

tjener i den japanske flåde og deres mor, der er 

hjemmegående husmor, ender som offer for 

bombningerne. Deres hjem, nabolag og skole er 

brændt ned. I en tid bor de hos deres tante, men 

hun er en maliciøs person, der behandler dem 

frygteligt og knap nok giver dem mad. 

Med det finder Seita hurtigt en lille grotte, hvor 

han tager sin lillesøster med hen og han gør sit 

bedste for at sørge for føde og tage ansvar for 

hende. Men selvom han mener det godt, så er 

Seita kun fjorten år og valgene han tager er ikke 

altid de bedste; tværtimod. 

Ildfluernes Grav fortæller den simple historie om 

overlevelse. Om to søskende, der må finde et 

sted at være og mad at spise. Men i krigstiden er 

hjælp og medmenneskelighed ikke altid til stede 

og mens Setsuka bliver svagere og svagere, bliver 

dagene hurtigt mere desperate. 

Isao Takahata har instrueret dette mesterværk, 

som er produceret af Studio Ghibli, der bl.a. også 

stod bag Hayao Miyazaki-filmene Spirited Away, 

Princesse Mononoke og Min nabo Totoro. 

Men netop fordi at Ildfluernes Grav blot er en 

tegnefilm, har få personer sikkert set den.       

Når anime fans fortæller om hvor fantastisk en 

film det er, tager folk dem sjældent seriøst.      

For ja, det er en tegnefilm og børnene har øjne 

på størrelse med tallerkner, men den hører     

bestemt til på listen over de største krigsfilm,   

der nogensinde er lavet. Et sandt mesterværk. 

Ildfluernes Grav 
Filmanmeldelse af Allan 

Originaltitel: Hotaru no haka 

Udgivelsesdato: 1988 

Land: Japan 

Aldersgrænse: PG-13 

Genre: Krigsdrama 

Spilletid: 89min 

7 
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Into the Wild 
Henover vinteren har medlemmerne her i 
Fontænehuset lagt øre til mine drømme 

om at benytte mig mere af alle naturens          
muligheder.  Eller som jeg ofte har           

formuleret det: Udeliv – fra drøm til        
virkelighed! En gammel tanke om at      

vandre, tilberede mad og ikke mindst  
overnatte udendørs, er nu ved at tage form. 

Over længere tid, har jeg fa et skrabet nogle 
af de mest nødvendige remedier sammen, 
til dels at ”overleve” i ”vildmarken”, dels til 

at gøre opholdet lidt mere komfortabelt. 
Jeg har aldrig haft planer om ligefrem at 

skulle ud og prøve mig selv af i ødemarken, 
tværtimod, men blot en overnatning eller 

to i telt eller shelter, eller ma ske              
ovenikøbet blot under a ben himmel.       

Mine grej-anskaffelser kulminerede ved 

juletid, hvor jeg fik fingrene i en gammel 
kano, som forha bentlig efter lidt             

sma reparationer, bliver klar til en hyggelig 
tur pa  Uggerby a . Det var herefter, at         

redaktionen pa  dette blad mente at det 
ville være en god ide, hvis jeg skrev et lille 

stykke om de t at være ude i vildmarken.  
Da jeg pa  daværende tidspunkt af gode 

grunde ikke kunne skrive det om at have 
været ude i  vildmarken endnu, blev        
oplægget ændret til: Forberedelserne til 

vildmarken. 

Jeg vil ikke trætte jer læsere med mine   

overvejelser omkring valg af rygsæk og sa  

videre, men kan blot konstatere at man 

kommer langt med et fornuftig liggeunder-

lag, en god sovepose, og en smule anstæn-

digt kogegrej. Jeg kunne naturligvis ikke 

have pa  mig, at jeg ikke havde været ude og    

opleve naturen inden deadline for dette 

blad, sa  en af de sidste nætter i februar 

pakkede jeg det mest nødvendige grej og 

tog en overnatning i et shelter udenfor 

Knivholt her i Frederikshavn. Det var en 

super oplevelse, ba de at ga  til ro i fuld-

stændig mørke, og at va gne op før solen 

stod op, omgivet af —for mig — helt nye 

lyde. Oplevelsen var sa  stor, at jeg gentog          

succesen natten efter, og endnu engang   

va gnede op i den friske 3-4 graders 

”varme” morgenluft. Morgenmaden         

tilberedte jeg fra min sovepose pa  det lille 

medbragte gasblus, en ting jeg helt klart 

kan anbefale at opleve. Jeg ha ber pa  mange 

gode naturoplevelser i løbet af a ret, og 

mon ikke lysten til at komme afsted, stiger 

endnu mere i takt med at der nu bliver   

lunere i vejret! Ma ske der kan blive plads i 

et af de kommende blade til et par billeder 

fra fora rets vildmarks-strabadser.                 

Torbjørn 

8 
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I november 2016 var vi en lille gruppe pa  to medlemmer (og pa  
skift en medarbejder) her fra Fontænehuset, som startede med 
at komme i Frederikshavn Sundhedscenter. Forma let var, at 
blive vejet med strimmel, sa  vi kan se ba de vægttab, BMI, fedt-
masse og en masse mere. 
Her i marts ma ned er vi 7-10 personer fra huset som deltager. 
Vi ga r fra huset derned (en bruger sin firehjulede scooter). Der 
er 1,4 km derned, sa  vi er sa  dejligt friske na r vi ankommer. 
I starten var det hver 14. dag, vi kom ned for at blive vejet. Efter 
nyta r fik vi lavet aftale om til, at det var en gang om ugen, om 
mandagen. 
Vi havde en bagtanke, da vi valgte mandag, sa  man ogsa  giver 
den gas i weekenden for at na  et vægt tab. 
Vi har ogsa  indkøbt lidt frokosttallerkener her i huset, til at gøre 
portionerne mindre na r man tager mad pa  tallerkenen. Vi har 
selvfølgelig forskellige ma der at gøre vores ting pa . 
Der er tallerkenmodel T som man kan bruge (1/2 grøntsager, 
1/4 kød, 1/4 stivelse). Der er ogsa  en Y model. 
Morgenmad er vigtig, ligesom det er  vigtigt at man spiser i alt  
6–8 gange om dagen (sma  portioner) som indeholder hovedsa-
geligt  grønt og   protein. Derudover kan man spise lidt frugt, og 
kun lidt stivelse i form af kartofler, ris, pasta, eller brød. En god 
ting er ogsa  at huske de basale ting, fx syre-/baseindholdet i sin 
kost, samt gode krydderier, salt og sødt. 

Anga ende motion: 
Vi tænker alle pa  vores kost og hvordan vi spiser, og nogle af os 
bruger ogsa  meget motion. 
Her 13. marts har deltagerne samlet tab sig minimum 25 kg si-
den start. Vi forventer at fortsætte med samme a nd som vi har 
gjort i de forega ende ma neder.   
Det er et plus vi sta r sammen og  bakker hinanden op, for skulle 
man gøre det alene sa  kunne det blive meget svært. 

Tilflytteren fra Himmerland 

Jeg har størstedelen af mit liv boet i Himmerland i den nord/
vestlige del, derude hvor kragerne vender. I 18 a r boede jeg i 
eget hus, i en lille landsby med under 200 indbyggere. Mange af 
beboerne var enten i familie, eller polakker som arbejdede for 
omra dets store kyllingefarme. 
Det var ikke nemt at komme ind pa  livet af folk i omra det, selv 
om mine børn gik i skole pa  den nærliggende skole. Jeg blev by-
ens enspænder. 
For 1½ a r siden trak jeg teltpælene op og flyttede Nordenfjords 
til Sæby og jeg har ikke fortrudt det bare en dag. Det er et dejligt 
sted med vidunderlige naboer. 
Her er jo ogsa  den skønneste natur, i et bakket terræn, med ha-
vet, søer, skov, strand og alligevel sa  er man tæt pa  byen. For 
mig er byen blevet Frederikshavn, i forhold til Aalborg som var 
byen for mig førhen. 
Her er jo stort set alt inden for kort afstand. For mig er det kort 
afstand, na r man tidligere har brugt 45 minutter pa  at komme 
til Aalborg. 
Jeg roser ogsa  Frederikshavn kommune na r jeg kommer ud 
rundt omkring, da jeg har haft en positiv oplevelse i forbindelse 
med mit sygeforløb. Den gode behandling jeg har fa et her, er jeg 
bange for at jeg ikke ville have fa et i Aalborg kommune. Bare det 
at komme i Fontænehuset har været guld værd for mig pga. min 
psykiske sa rbarhed. 
Jeg ved da godt at der ogsa  er et fontænehus i Aalborg kommu-
ne. Men na r sagsbehandlerne knap nok kender til deres Fontæ-
nehus, sa  er jeg godt nok i tvivl, om jeg nogensinde ville have 
hørt om det. 
Jeg har det ogsa  godt med hvordan folk er her pa  egnen og synes 
at accenten er ret sa  fed. Det er som om at jeg er flyttet hjem.  

Jeg bor her sammen med min skønne mand og dejlige hund, 
men selv hvis jeg skulle bo alene sa  ville jeg ikke  være ensom, 
da jeg har fa et mange gode mennesker omkring mig. 
Mine børn bor stadig i Himmerland, og det største ønske ville 
være at fa  dem tæt pa . Men de føler jo at deres del af landet er 
deres hjemegn.   

Fontænen på vægten 

Skrevet af Conni 
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Ingredienser 

3-6 fed hvidløg 
1 løg (gerne rødløg) 
1 dl rørsukker 
2 dl lagereddike 
1 rød snackpeber 
1 dl vand 
1 dl tomatpure 
Salt/peber 
1 spsk olivenolie 

& Chili efter behag (gerne meget stærke chili; brugte selv 4 Carolina Reapers) 

Du gør sådan her 

Hak løg, snackpeber og hvidløg. Snit chili fint (husk handsker!) og kom olie i en 
gryde og svits hele svineriet. Tilsæt derefter tomatpure, vand, lagereddike og 
sukker, samt lidt salt og peber. 

Lad det hele simre i 15-20 min under omrøring. Kom saucen i en blender indtil 
du har en jævn masse.  

Hæld saucen på flaske (brugte selv en rengjort Sriracha beholder) mens saucen 
er varm, men vent med at sætte den i køleskabet til den er helt afkølet. 

 

Saucen holder i op til 2 måneder i køleskabet. 

 

 

 

Good luck! 

Af Allan 

Opskrift 
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BOESVIGS CHILI CON CARNE 
— i størrelse ”en ornli’ røvfuld” 

2 kg hakket oksekød 

1 kg oksekød (bov eller lign.) i sma  tern  

1 kg hakket løg 

1-2 hakkede hvidløg 

2-3 da ser bønner 

4-5 da ser hakkede tomater 

2 da ser tomat-koncentrat 

1 kop kaffe 

1 mørk øl 

2-3 spsk Worcestershiresauce  

1 kødkraft-suppeterning-ting 

Chili-pasta (fx Sambal Oelek) og hakkede friske chili efter smag 

Frisk basilikum og oregano til man skammer sig (omkring en 

plante af hver, af dem man kan købe i supermarkedet) 

3-4 peberfrugter 

Salt og peber 

Mørkt sukker 

Evt. mørk chokolade 

Hvis du er vant til chili kender du bedst selv din vindstyrke; er du 

nybegynder vil jeg foresla  du lægger forsigtigt fra land — til en 

portion som denne vil 1-2spsk Sambal Oelek være noget de fleste 

kan være med til.  

Okseboven skæres i sma  tern (omkring ½cm), og brunes sam-

men med det hakkede oksekød i sma  portioner — det er vigtigt 

ikke at komme for meget pa  panden af gangen, da det sænker 

temperaturen sa  man ikke længere steger kødet men koger det i 

stedet.  

Løg og hvidløg (og evt. frisk chili) svitses i den store, grumme 

stegegryde til løgene er klare. Herefter tilsættes det brunede kød, 

og kaffen hældes over. Tomat-koncentratet brændes af pa  pan-

den man brunede kødet pa , og panden deglaceres med noget af 

øllet. Skyen herfra kommes i stegegryden og herefter tilsættes de 

øvrige ingredienser, med undtagelse af peberfrugterne. Smag 

retten til med salt, peber, og en smule sukker; og lad den simre 

ved svag varme i mindst en time, og gerne tre-fire timer hvis man 

har tiden til det.  

10 minutter inden servering tilsættes peberfrugterne (ska ret i 

mundrette bidder, naturligvis), sa  de stadig har masser af frisk-

hed og bid na r retten serveres. 

Serveres med masser af godt brød til, og gerne lidt creme fraiche 

pa  toppen. Man kan ogsa  servere retten med ris, hvis man gerne 

vil have den til at strække længere. 
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Boganmeldelse af Allan 

Stephen Kings                

DET ONDE 

Stephen Kings DET ONDE er en fremragende     

fortælling, der mest af alt handler om barndom,          

venskaber man tror der varer evigt, at blive voksen og  

at konfronterer ”monstret under sengen” så at sige.        

Det er en historie om syv børn, der er udstødte af det 

”normale samfund”, men sammen finder deres eget  

univers en sommer. Da Pennywise træder ind, giver   

deres venskab dem en enestående styrke og det er   

denne styrke de skal finde frem, da de som voksne igen 

må konfrontere Det Onde. 

Historien begynder i 1957, i den fiktive by Derry, hvor vi 

møder seksårige George ”Georgie” Denborough. Det har 

regnet i adskillige dage og Georgie har måttet blive     

indendørs. Han keder sig og bruger det meste af sin tid 

på at være en plage for sin storebror ”stammende” Bill, 

der ligger syg i sengen med influenza. I håb om at slippe 

af med sin irriterende lillebror, laver Bill en vandsikret 

papirbåd til ham. Et valg der senere, selv langt ind i    

voksenlivet, vil hjemsøge Bill.                                            

Georgie tager ivrigt imod båden, hopper i sit regntøj og 

drager ud for at sejle den i de vandfyldte rendesten.  

Han observerer den nøje, mens den flyder gennem 

strømmen og han er tilsyneladende enormt underholdt 

af denne simple leg. Men så ryger den ned i kloakken.     

I håb om at få båden tilbage, stikker han sin arm derind 

og det er her han får øje på noget.                                    

Ud af mørket kommer Det Onde, i form af en klovn, der 

venligt spørger Georgie, om han vil have sin papirbåd 

tilbage. Seksårige Georgie tøver, eftersom hans far altid 

har fortalt ham, at han ikke bør tale med fremmede. 

Klovnen introducerer derefter sig selv som Pennywise 

den dansende klovn, og insisterer på at de ikke er     

fremmede længere. Georgie rækker ud efter båden, 

men Det Onde tager fat i hans arm og flår den af og   

derved dræber ham.                                                        

Dette er en utroligt ubehagelig scene, der på mange   

måder drager paralleller til virkelighedens barnemordere 

og pædofile. Det er dermed også katalysatoren, der 

sætter gang i hele historien. 

 

Knap tre årtier senere modtager seks mennesker, der 

engang kaldte sig selv for De Heldige Syv, et opkald fra 

deres barndomsven i Derry. Mike der som den eneste, 

blev tilbage i Derry, har dårligt nyt; DET er tilbage.         

Det Onde, som de 27 år tidligere troede de dræbte, er 

tilbage. De tog dengang et løfte om, at hvis mordene 

nogensinde skulle begynde igen, ville de komme      

tilbage og atter stå sammen, for at dræbe DET én gang 

for alle. 

Hver især påmindes de nu sommeren 1958, som de af 

uransagelige årsager alle - udover Mike - havde glemt 

overhovedet var hændt. Men hvordan kunne de dog 

glemme det? Et spørgsmål de alle nu hjemsøges af, 

mens de hver især vender tilbage til Derry.             

Hvordan kunne de glemme sommeren, hvor deres  

venskaber blomstrede og hvor barnemordene nåede 

sit zenit? Hvordan kunne de glemme skolebøllerne 

Victor Chris og Belch Huggins, den solipsistiske Patrick 

Hockstetter og det forstyrrede individ ved navn Henry 

Bowers, der brækkede Eddies arm, forgreb sig på    

Beverly, nær havde skåret sit navn i Bens mave og   

senere prøvet myrde dem alle nede i kloakkerne? 

Hvordan kunne ”stammende” Bill glemme sin lillebror 

Georgie? Hvordan kunne de glemme DET?                 

Det er en magt Det Onde tilsyneladende har over dem 

og over Derry; at få dem alle til at glemme. Et monster 

der for første gang vågnede i 1715, dræbte og åd og 

gik tilbage i dvale, for blot at vågne igen knap tredive 

år senere og gentage sit et år lange mordtogt. Noget 

DET ville fortsætte med, indtil efteråret 1985. 

Ved deres ankomst til Derry, bruger de hver især deres 

første timer med at genfinde sig selv og deres minder 

om byen og barndom; men Det Onde har anet deres 

tilbagekomst og det varer heller ikke længe før DET 

prøver jage dem ud af byen. Ben møder DET på       

biblioteket, ligesom da han - som barn - mødte DET på 

isen på vej hjem fra skole. Beverly møder DET, da hun 

vil besøge sin far, som hun ikke har talt med i snart 

tyve år; ét af bogens absolut bedste kapitler. 
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Stephen Kings DET ONDE 

Boganmeldelse af Allan 

Senere genforenes de omsider, og de prøve finde ud 

af hvad de nu skal stille op. Nogle af dem har nu  

husket det meste af sommeren 1958 og Det Onde, 

hvorimod andre stadig intet kan huske.                                     

Det går imidlertid op for flokken, at en af dem ikke 

er mødt op. I en af bogens mest gruopvækkende 

dele, finder vi ud af at vedkommende begik         

selvmord, kort tid efter opkaldet fra Mike.           

Frygten og mindet om DET, var simpelthen for     

meget at bære. 

Med dette drager de nu tilbage til huset ved Neibolt 

Street, gennem kloakkerne og ned i den dybe       

undergrund, hvor Det Onde dvæler. Men det er ikke 

klovnen Pennywise, eller nogle af monstrets andre 

skikkelser, de går i møde dernede; de møder DET. 

Jeg vil af god grund ikke fortælle mere vedrørende 

denne sidste konfrontation.                                       

Jeg vil blot sige at bogens slutning efterlader en 

bittersød, om end en smugle hjerteskærende følelse 

i en, efter man vender den sidste side i denne over 

tusind siders bog.                                                           

De to parallelle historier, der hver især foregår i 

1958 og 1985, bliver smukt fortalt med en sådan 

humanitet og elegance, at jeg næsten er tom for 

ord. Deres barndom bliver fortalt over en periode 

på et år, hvor sommeren 1958 er i fokus, hvorimod 

deres voksenliv foregår over nogle få dage.              

Begge fortællinger er helt fantastiske på hver deres 

måde, men jeg finder nok deres yngre modstykker 

en anelse mere interessante. Måske fordi at det er 

halvtredsernes fortællinger, der er blandt bogens 

mest skræmmende og modbydelige dele.              

Med det sagt ville jeg ønske jeg havde flere sider at 

skrive på, da der er SÅ meget jeg har måttet        

undlade at tage med.                                                        

Især Bills historie, der uden tvivl var blandt mine 

yndlingsøjeblikke. Beverlys sygelige forhold til sin 

mishandlende far Alvin og sin tyranniske mand Tom, 

som er blandt bogens mest forargelige dele.           

Mikes og Stans liv som børn i halvtredserne, hvor 

racisme og vold imod sorte og jøder stadig florerede 

i bylivet.  

Richies karrierer som komiker, der er domineret af 

kokainmisbrug og falske venskaber. Eddie, der er 

blevet hypokonder pga. sin kontrollerende mor, der 

tvang ham til at tage astmamedicin som barn,    

selvom han intet fejlede. Sidehistorien om Dorsey 

Cocoran, der bliver tævet ihjel af sin psykotiske far, 

for blot at hans lillebror senere lider en mere       

grusom skæbne. Fortællingen om eksplosionen ved 

jernværket i 1906, der dræbte 102 mennesker, hvor 

88 af dem var børn på påskeægsjagt.                    

Hvad Det Onde er, hvor det kom fra og hvordan det 

er endt i Derry. Men man skal jo heller ikke afsløre 

det hele; det er historien alt for god til. 

I 1991 blev bogen lavet til en miniserie, der spredte 

rædsel over skærmen. Jeg elskede den som barn, 

men må indrømme at den ikke har holdt sig særlig 

godt gennem årene.                                                          

Til September i år bliver bogen atter filmatiseret, 

denne gang til det store lærred. Vi må håbe at de 

denne gang kan fange bogens ånd, samt undgå at 

skære ned på de grusomme scener, som tv-serien 

knap nok brugte tid på. Men det vil tiden jo vise; jeg 

tvivler desværre. 

Med det sagt havde bogen - med sine mere end  

tusind sider - langt flere detaljer og meget mere  

karakterudvikling end tv-serien. Jeg følte at jeg    

personligt kendte disse karakterer: Bill, Richie,     

Eddie, Ben, Mike, Stan og Beverly.                           

Virkelige karakterer med virkelige problemer. Det er 

fantastisk historiefortælling, skrevet på en smuk og 

meget detaljeret og troværdig måde. Jeg kan med 

det ikke gøre andet end, at anbefale denne           

suveræne bog, der bestemt er blandt Stephen Kings 

bedste, største og mørkeste fortællinger. 

Forfatter: Stephen King 

Originaltitel: IT 

Udgivelsesdato: 1986 

Sideantal: 1138 

”They float, Georgie… and when you’re down here 

with me, you’ll float too.” 

Sprog: Engelsk 

Forlag: Artia 

Genre: Spekulativ Fiktion, 

coming of age, gotisk gys 
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Søndagsåben og en tur i skøjtehallen 

Skrevet af Conni 

Søndag d.10 var en dejlig kold dag og  

skøn dag, hvor turen gik til skøjtehallen, 

Vi var en del der mødtes nede i huset, 

hvor Mikael stod klar sammen med sin 

datter Ida. Der blev brygget kaffe og vi tog 

saftevand og julesmåkager med. 

Rikke tog den på gåben ud til skøjtehallen 

med Frej i barnevognen. Per susede    

derud på sin lille grå elscooter og resten 

kørte i biler derud. Khalila og Janni      

ventede på os derude. 

Da vi kom ud til hallen måtte vi stå i kø, 

for der var åbenbart mange andre, som 

havde fået samme geniale idé, at tage i 

skøjtehallen. Men med tålmodighed kom 

vi dog igennem selv om dankortsystemet 

også havde en nedtur. Dem der havde  

fået skøjter udleveret tog dem straks på 

og ud på isen. Mikael havde sine egne 

skøjter med. 

En tog skøjterne på og afprøvede for at se 

om det var noget, men måtte sande at 

det var det altså ikke — ellers godt gået.  

Thomas susede derudaf, han var bare god 

til det og var næsten ikke af isen, i den tid 

vi var der ude. 

Finn tog Conni under sin ene arm på et 

tidspunkt og hun fik taget næsten en   

runde, uden at holde ved banden.        

Derudover fik hun taget 9 runder med 

støtte fra banden og blev bedre og bedre 

efterhånden, som hun fik skøjtet. 

Khalila og Janni afprøvede også en runde, 

men de syntes det var hårdt for fusserne 

med skøjtehallens skøjter, men de var   

også noget stive i betrækket de skøjter. 

Carsten var også på isen et par gange og 

det var han faktisk også god til, selv om 

han har nogle år på bagen. He he. 

Per sad og holdt øje med os på sidelinjen 

og sørgede for at vi kunne få kaffe og 

småkager (vores julebag måtte lade livet). 

Det blev til nogle rigtig gode timer ude i 

skøjtehallen og den sidste time (12-13) 

brugte vi i huset, på at snakke om turen i 

skøjtehallen og om hvor god Rikke lige var 

med at gå frem og tilbage med Frej i    

barnevognen. Hun fik godt nok gået nogle 

kilometer den dag. Suuuunnnndddttttt. 
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Hej Fontænemedlemmer 
 
Jeg har siden juni 2016 været i et praktikforløb her i Fontænehu-
set, som har det forma l, at afklare hvor  mange timer jeg fremti-
digt kan bidrage med pa  arbejdsmarkedet. Jeg kunne slutte her 
med at skrive ”Fontænehusets medlemmer og rammer har været 
af afgørende betydning for mig i at na  det optimale i mit forløb i 
Liaisonpsykiatrien, men det ville ikke være fair over for jer og 
det helbredende miljø i sammen har skabt. Jeg vil i stedet indvie 
jer i en personlig oplevelse, som ligger i feltet for ”psykisk sa r-
barhed”, og pa  den ma de fremhæve jeres betydning for et forløb, 
der har forandret mit liv. Ingen tvivl om at nogen af jer har haft, 
og har større udfordringer end dem der beskrives her, men en 
ting er fælles, vi har oplevet en krise, som har pa virket psyken og 
forandret os som mennesker. Denne forandring gør, at det er 
nødvendigt at tilegne os nye værdier at leve livet ud fra, og det 
kræver støtte fra de rette miljøer. Hvis det skal lykkes er a ben-
hed,        erkendelse samt accept af et forandret livsmønster af 
stor betydning for rejsen mod et ”nyt liv”. 
 
Der er mange ma der at reagerer pa , na r vi bliver ramt af en æn-
dret funktionsevne, som pa virker vores evne i at være deltagen-
de i samfundet, med samme muligheder som normen. Ofte ude-
bliver erkendelsen og accepten af det, der har ramt os. Vi fort-
sætter fremad udfra ”den vi var før”, den identitet og det livs-
mønster vi havde skabt os. Vi tager ”facaden” pa  ud i offentlighe-
den, det store smil og udadvendtheden, men bag denne ”facade” 
skjuler vi en adfærd, der viser vores sande ”jeg”. Vi skulle nødig 
skuffe vores personlighed og omverden. Na r vi kommer hjem i 
vores trygge rammer er al energi brugt, og sa  er der kun de nær-
meste til at opleve det ”jeg”, der er gemt bag ”facaden”. Al vores 
energi bliver brugt pa  at klamre os til troen pa , ”at vi er som vi 
var før, intet er forandret”, indtil kroppen giver op, og ”facaden” 
krakelerer.  
 
Livet før… 
Mit navn pa  arbejdet var snurretoppen. Ordet ”nej” eksisterede 
ikke i min ordbog, hvis det var i relation til en aktivitet, der skab-
te gode relationer. Jeg havde et godt liv, det eneste jeg manglede 
var 28 timer i døgnet, sa  jeg kunne na  noget mere. 
Jeg var ikke klar over, at om fa  dage startede et forløb i mit liv, 
hvor jeg ville møde sider af mig selv jeg ikke kendte til. 
Torsdag d. 13.02.14 ændrede mit liv sig drastisk da jeg pa  Hjør-
ring sygehus fik konstateret en kraftig udvidet hovedpulsa re. 
Mandag d. 24.02.14 blev jeg opereret. Den udvidede hovedpuls-
a re blev erstattet med en  stofslange og mekaniske hovedpuls-
a reshjerteklapper. Efterfølgende var nattesøvnen stort set ikke-
eksisterende. Klikkene fra hjerteklapperne fyldte hele kroppen, 
lige som et elefanthegn. Underlig fornemmelse. Pa  hospitalet 
hvilede jeg det der var muligt, men jeg skulle ogsa  være i gang, 
det var jo min identitet!! turboen sat til, og tænke nye planer der 
skulle sættes i værk, op og ned af trapperne, pa  kondicyklen osv. 
Knap en ma ned senere blev jeg udskrevet. 
 
Sidst i juni 2015, efter 16 ma neder stort set uden nattesøvn, 
hvor kliklyden fyldte nattetimerne, knækkede filmen. Jeg husker 
jeg stod op, gik ind i stuen, stod og kiggede ud i haven. Langsomt 
begyndte jeg at græde, satte mig i en stol og bare krøb sammen. 
Jeg vidste godt, at det var slut nu, jeg kunne ikke rumme flere 
negative tanker. Det gjorde mig møg bange for, hvad jeg kunne 

finde pa . Jeg ringede til Helle i Trombose centeret A lborg, det var 
hende der havde oplært mig i selvstyrende AK-behandling, da 
jeg hørte hendes stemme brød jeg helt sammen. 
 
Hvordan kommer vi tilbage? Hvordan tackler vi det følelses-
mæssige kaos?  
De t, at vores grundlæggende personlighed ikke vil acceptere 
funktionsnedsættelserne, og erkende at vi er pa  et andet niveau. 
Det kræver en ændring af vores identitet, herunder en anden 
selvopfattelse for at    overleve og bevare os selv med den nye 
funktionsevne. Det kræver behandling samt helt særlige miljøer. 
For mig blev det Liaisonpsykiatrien, og senere suppleret af et 
praktikforløb i Fontænehuset.  
 
Jeg startede i Liaisonpsykiatrien 07.07.15, og er i dag fortsat til-
knyttet et behandlingsforløb. Forløbet har bygget pa  medicinsk 
behandling, samtaleterapi, og Nada terapi. Der er arbejdet med 
at afvikle en depression, der bla. var forankret pa  grund af den 
manglende søvn, samt accepten af funktionsnedsættelsen pa  
baggrund af den minimeret søvn. Dernæst er der arbejdet kon-
centreret med at forme en identitet hvor jeg føler mig veltilpas i 
at arbejde ud fra mit nye niveau, og se værdien i dette. Følelsen 
af at den begrænsede indsats jeg leverer nu har værdi for mig, 
har stor betydning for at fa  et ”nyt liv”.  
 
I juni 2016 var fokus pa  hvor jeg skulle i praktik. Det var vigtigt 
at finde det rette sted, som kunne være et godt supplement til 
terapiforløbet. Pa  et tidspunkt blev vi kontaktet af Jobcentret 
anga ende noget, der hed ”Fontænehuset”. Jeg havde aldrig hørt 
om det, men min terapeut kendte ”Kildehuset” Nørresundby. 
Hun sagde ”det er det du skal. Det ville være rigtig godt for dig i 
de rammer,”. Hun havde ret. Min store udfordring er, som mange 
andre, det at kunne sige ”nej” samt have det godt med det, og 
stadig føle man har værdi. Den følelse har man i Fontænehuset. 
Jeg har aldrig i det her miljø oplevet at føle nogen presser hinan-
den unødigt til     deltagelse eller et ja, men alligevel magter med-
lemmer og personale gensidig inddragelse pa  en helt særlig   
ma de.   
 
At se hvordan I giver hinanden plads til at være den I er pa  da-
gen, samt se den fantastiske ma de I evner at tilpasse jer miljøet, 
og blomstre op over tid, det er ren livseleksir. Anerkendelse er i 
korte træk at give plads til, at en anden kan udfolde sig ud fra 
egne tanker, imens vi tilsidesætter egne behov, og undlader at 
korrigerer for en tid. Den oplevelse har jeg i Fontænehuset. I 
dette miljø er man meget opmærksomme pa  hinandens velbefin-
dende, sa  den enkelte ikke ”overbooster” sig selv mentalt, men 
istedet er i et niveau hvor der opna s udvikling. Der er ingen tvivl 
om, at Fontænehuset er et af de bedste supplementer til mit be-
handlingsforløb i Liaisonpsykiatrien. Siden juni 2016 har jeg 
kunne inddrage mine daglige refleksioner fra praktikken i Fon-
tænehuset i mit terapiforløb, og omvendt. Det har været elemen-
ter, der har haft afgørende betydning for min personlige udvik-
ling i processen, ”at komme videre med det nye liv”.  
 
Jeg har i dag et rimelig stabilt liv og har fa et erfaringer med en 
mere positiv side af mig selv. Terapiforløbet i Liaisonpsykiatrien, 
i samspil med praktikforløbet i Fontænen, har givet mig den læ-
ring som var nødvendig for at forholde mig til et ”nyt liv” ud fra 
en ny rolle, et nyt niveau. Medicinen fa r jeg stadig sa  trætheden, 

Fortsættes på næste side... 

NYT LIV ELLER? 
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STØTTEFORENINGEN 

ANNO 2017 

Støtteforeningen har afholdt generalforsamling d. 24-01-2017. 

Der blev snakket om hvilke arrangementer vi har støttet op om 
i 2016, og det har været nogle fine arrangementer. 

Budgettet og a rets regnskab blev godkendt. Der er kommet 
penge i kassen ved salg af lodsedler, foredrag med Rindum, salg 
af bingo plader, kontingent, $18 midler og sponsorer. Sa  økono-
mien ser rigtig godt ud. 

Støtteforeningen har allerede i 2017 støttet en skøjtetur. 

Der var rigtig mange spændende forslag til kommende arrange-
menter og vi ha ber, at vi kan fa  nogle af dem igennem i 2017. 

Da byens borgmester Birgit Hansen fylder 50 a r, har huset givet 
hende et medlemskort til støtteforeningen.    

Der ga r faktisk mange af os rundt med en psykisk lidelse. Man 
kan bare ikke se pa  folk om de fejler noget. Men det gør vi. Jeg 
selv har i 9 a r døjet med tilbagevendende depression. Efter de 
første 2 a r gik jeg til lægen og fik nogle piller som gjorde at jeg 
levede i en osteklokke i yderligere 2 a r.  

Der blev ikke tjekket op pa , om det var godt for mig. Og i de a r 
levede jeg pa  sofaen. Jeg kunne ikke fastholde et job, da jeg 
brugte al min energi pa  at sætte en facade op og gik sa  totalt 
kold na r jeg kom hjem. Det gjorde at min lille datter ikke fik den 
opmærksomhed, en pige pa  4 a r skulle have. Efter de 2 a r fik jeg 
endelig andre piller som faktisk hjalp mig. Igennem hele forlø-
bet skreg jeg om hjælp og om at blive tilknyttet psykiatrien, 
men fik hele tiden at vide af lægen, at der var ventetid og der 
kom man ikke bare ind, sa  der blev aldrig sendt en henvisning 
dertil.  

I 2015 var der endelig en der bankede i bordet for mig og bad 
lægen om at sende en henvisning mod hans vilje. 14 dage sene-
re startede jeg i psykiatrien. Jeg var mega-glad for endelig at 
blive hørt, men samtidig SÅ rasende over ikke at have fa et til-
buddet for mange a r siden. Pga. jeg ikke har fa et hjælp tidligere, 
har min datter været i pleje i 2 a r (frivilligt da jeg ikke kunne 
tage ha nd om hende, na r jeg ikke kunne tage ha nd om mig selv). 
Vi har været tilknyttet familiehuset og Skansen i Frederikshavn 
og har været blandet ind i en masse andre ting.  

I dag er jeg pa  depressionsmedicin og maniodepressiv medicin, 
og det har haft en fantastisk indflydelse pa  min hverdag. Vi som 
familie er ikke tilknyttet kommunen mere. Jeg er i et ressource-
forløb og regner stærkt med at vende tilbage til arbejdsmarke-
det indenfor et par a r. Jeg har været sa  heldig at fa  2x13 uger i 
Fontænehuset og det er sa  fedt, at komme ud blandt mennesker 
hver dag, og her er vi alle lige. 

Louise 

OM AT HAVE KUK I  

SYSTEMET 

for en tid, bliver det primære i natten. Det gør at jeg i løbet af 
ugen kan arbejde nogle timer, hvor jeg kan lave det, jeg brænder 
for, nemlig at være i et samarbejde med mennesker, der ogsa  ser 
det positive og udviklende i dette samvær. Turboen er afmonteret 
og mit sociale netværk er ska ret ned til minimum. Jeg kan nu sid-
de pa  terrassen og studere fuglenes liv, indtrykkene fra haven og 
bare være i nu’et, og ikke tænke videre før jeg rejser mig op. Før 
sad jeg i haven, men sa  ingenting, for jeg var ved at planlægge de 
næste timer og dages aktiviteter. Hawet, og naturen kan jeg bruge 
timer pa  at finde roen i. Jeg vælger i dag mindfulness/Nada musik 
fremfor 2Pac eller Sash, det hedder vist nærvær og er af stor be-
tydning for, at jeg har et godt liv. Jeg har altid været rodløs, men 
forleden sagde jeg til B. ”jeg føler mig rigtig tryg ved at være lige 
her, og tryg sammen med dig”. B. kiggede og sagde ”hold da op, 
det troede jeg ALDRIG jeg skulle høre dig sige”.   
Liaisonpsykiatrien og Fontænehuset i samspil kan pryde sig af, at 
jeg i dag er kommet til en accept og erkendelse af at et ”nyt liv” 
har været nødvendigt for at have et  positivt liv, pa  alle niveauer. 
 
 Tak for jeres tid. Venlig hilsen Morten, ”Praktikanten” 
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Det er svært at erkende 
Skrevet af Conni 

Hvor er det svært at erkende, at man ikke lige pt. kan arbejde 37 
timer eller mere. 
For knap halvandet a r siden havde jeg minimum 1½ gang arbejde 
som personlig hjælper. Det vil sige, at jeg arbejdede gennemsnit-
ligt ca. 50 timer om ugen eller mere. Jeg var aktiv i Politihjemme-
værnet, og havde eget hus med stor have — ja grunden var pa  1½ 
tønder land. 
I December 2014 blev jeg sygemeldt, blandt andet pa  grund af 
arbejdsrelateret angst, samt havde besvær med iskias og skulder. 
Februar 2015 blev jeg indlagt pa  Psykiatrisk afdeling fordi det 
var ga et helt skævt for mig . Jeg var indlagt i 4½ uge. Jeg var over-
bevist om at jeg nok skulle komme mig helt, og det ga r da ogsa  
bedre dag for dag. Der er sma  nedgange ind imellem, men jeg er 
ikke der hvor jeg var tilbage til i Februar 2015. 
Der er dog kommet andre problemer til blandt andet gigt i bevæ-
geapparatet (knæ, hofter, skulder, albuer), og jeg døjer ogsa  sta-
dig med iskias. 
Jeg har taget pa  i væg, dels har jeg har bevæget mig for lidt og jeg 
har ga et og trøstespist lidt, desuden er det et resultat af min me-
dicin. Det hæmmer mig ogsa  i længden at vægten er øget. 
Jeg har altid haft for meget pa  sidebenene, ogsa  selv om jeg blev  
gastrisk bypass opereret tilbage i 2009. 
For at komme i gang igen begyndte jeg i januar pa  træning, to 
gange om ugen i 45 min. (henvisning af læge). Jeg ga r ogsa  til 
svømning med MDK en gang om ugen.  
Jeg ma tte opgive volleyball fordi jeg ikke kunne holde til det, selv 
om det var en sport jeg kunne lide. 
Jeg ga r til vejning i Sundhedshuset i Frederikshavn en gang om 
ugen, og ga r ogsa  ved en diætist i Sæby Sundhedscenter et par 
gange om ma neden. 
Jeg ga r ture med hunden næsten dagligt, og har anskaffet mig en 
motionscykel. Desuden har jeg en romaskine, fitnessbold og et   
styrketræningsredskab for at styrke mig selv, men jeg skal dog 
stadig mærke efter, om min krop kan holde til det. 
I Fontænehuset er jeg med pa  naturture og ga ture na r jeg kan 
holde til det.   
Jeg er rigtig glad for at komme i Fontænehuset, da der er en god 
opbakning derfra. De giver mig lyst til at kæmpe med mig selv, og 
det er en daglig tilfredsstillelse ikke at ga  helt i sta .  
Det at kunne sta  op om morgenen og komme ned og møde søde 
og rare mennesker, som behandler en godt, har stor betydning. 
Man fa r ogsa  følelsen af, at der nok skal være en fremtid, ogsa  for 

sa dan en som mig. 
Min sagsbehandler Mette Frederiksen har været en god støtte 
under mit sygeforløb. Hun har lagt øre til, de gange jeg har været      
indkaldt til møder med hende pa  jobcenteret. Nogle gange har 
hun endog overrasket mig ved at være pa  forkant med mig, da jeg 
har en personlighed, som gør, at jeg kommer til at pace mig selv 
for hurtigt frem, i forhold til hvordan jeg har det. 
Socialra dgiver Kenneth fra 3F skal ogsa  have et skulderklap, for 
at have været en god støtte. Han er kommet helt fra Aalborg-
afdelingen for at være med til møder, na r jeg har hidkaldt ham. 
Samtidig er han et stille og roligt væsen. 
Med hjælp fra Mette, Kenneth, Lisbeth og Mikael fik jeg tilkendt 
ressourceforløb i januar 2017 igennem rehabiliteringsteamet. Nu 
skal der stille og roligt afklares hvad jeg kan fremadrettet. Jeg er 
kun 48 a r og føler egentlig at der stadig er noget arbejdskraft i 
mig.  
Jeg har mine daglige kampe og sa dan vil det være fremadrettet 
ved jeg. Dermed er spørgsma let sa  hvad jeg skal i gang med, da 
jeg er pa  bar bund, da jeg ingen uddannelse har. Dog har jeg mine 
erfaringer, ba de fra arbejdsforløb og personlige. 
Andre er velkomne til at komme med input om, hvad jeg sa  kunne 
foretage mig. 
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Et nyt perspektiv, et gammelt hus 

og en tilbagevenden til rædslerne 

Udgivelsesdato: 24/1 2017 

Producent / Udvikler: Capcom 

Genre: FPS / Survival Horror 

Aldersgrænse: 15 

Platform: Pc, Xbox One, Ps4 

Spilanmeldelse af Allan 

RESIDENT EVIL serien havde sit debut tilbage i 1996, hvor det 

oprindeligt var udtænkt som en spirituel fortsættelse til Nintendo 

spillet Sweet Home: men Nintendo fik kolde fødder og trak stikket 

inden produktionen kunne begynde. Med det satte spilinstruktør 

Shinji Mikami gang i en ny titel, der skulle fungere som en såkaldt 

”Alone in the Dark-klon”, og resten er nu spilhistorie.                                                

Seriens popularitet steg gennem slutningen af 90erne og nåede sit 

kommercielle højdepunkt med RE4, tilbage i 2005, der var en enorm 

succes. Siden da gik det langsomt ned ad bakke og en måske lidt for 

ambitiøs 6er, sendte nær hele serien i graven. 

Nu, fem år senere, har Capcom omsider lært af sine fejl og vendt      

tilbage til gyset, med et overvældende godt og gennemtænkt spil. 

Historien finder sted i Louisianas bayou, hvor du indtager rollen som 

Ethan, der leder efter sin kone Mia, som forsvandt på mystisk vis for 

over tre år siden. I sin søgen ankommer han til det berygtede og   

muligvis hjemsøgte Dulvey palæ, hvor han snart stifter bekendtskab 

med Baker familien; en morderisk, kannibalistisk og psykotisk klan, 

bestående af far, mor og søn… b.la.                                                

Her begynder en farlig leg af Katten-efter-musen, hvor du i din flugt 

må finde ressourcer, våben, urter til at lave helende serum og andre 

hjælpemidler, alt imens du må løse gåder, finde veje gennem       

lukkede døre, søge svar på husets mørke hemmeligheder, bekæmpe 

frygtindgydende modstandere og bosskampe, samt finde en vej ud af 

dit fangenskab. 

Med Resident Evil 7 har Capcom genopfundet Survival Horror   

genren og leveret deres bedste spil i mindst et årti.                       

Spillets nærmest fotorealistiske grafik, VR-Support, nervepirrende 

atmosfære, dunkle omgivelser, suveræne lyddesign og gameplay, 

gør det til et must buy for gamere, der savner et gennemtænkt       

gyserspil. 

Så gør jer selv en tjeneste og lås jeres døre, sluk alt lyset, sæt jer ned, 

skru op for lyden og nyd dette spil efter mørkets frembrud. 

8.5/10                                            

Resident Evil 7 er et friskt pust i en 

over 20 år gammel spilserie, der siden 

5eren har været igennem en større                  

idenditetskrise. Men med dette seneste 

kapitel er vi endelig tilbage til hvad RE 

burde være; Gys, gru og overlevelse! 

”Welcome to the family!” 
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Naturtur 
MARTS 
22. — Fiskerklyngen 
29. — Havnerundfart 
 
APRIL 
5. — Kelds sø, Østervra  
12. — Bangsbo 
19. — Kennedyparken og Plantagen 
26. — Cloosta rnet 
 
MAJ 
3. — Bøgen springer ud (Bangsbofortet) 
10. — Tur om fiskesøen (Lerbæk) 
17. — Mariendals Mølle 
24. — Gybels Plantage (pavillonhygge) 
31. — Urtehaven i Bangsbo 
 
JUNI 
7. — Grenen 
14. — Botanisk Have 
21. — Palmestranden 
28. — Ba ltur (Knivholt) 

 

 

 

 

Søndagsåbent 
MARTS 
26. — Bowling 
 
 
APRIL 
9. — Puste æg, pynt 
16. — Pa skefrokost (med familie) 
23. — Hygge i Huset og salg af skrabe-
lodder 
 
MAJ 
7. — Svømmehallen 
21. — Fisketur (husk fisketegn) 
 
 
 
 
JUNI 
4. — Pinsefrokost 
18. — Ba lhygge 
 

 

 

 

 

 

Klubaften 
 
 
 
 
APRIL 
6. — Lukket 
 
 
 
 
MAJ 
4. — Spadseretur og koldska lsaften 
 
 
 
 
 
JUNI 
1. — Grillhygge 


