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Kontaktoplysninger: 

Fontænehuset Frederikshavn 

Skansegade 12c 

9900 Frederikshavn 

Kontakt: 2184 9372/ff@ff9900.dk 
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Akkreditering: 

 

3 år går hurtigt. Det var i 2015, at vi fik vores fontænehus akkrediteret. Nu er ti-

den kommet til, at vi skal i gang med alle forberedelser til selve besøget, af ak-

krediteringsteamet i slutningen af august.  

 

Hmmm.. Der er da lang tid til kunne man sige, men vi skal lave en protokol på 

engelsk, som hedder ”Self Study”. Den omhandler alle 37 standarder, samt man-

ge spørgsmål til, hvordan vi implementerer netop disse standarder i det daglige. 

Man kunne kalde protokollen for en hjælp til selvhjælp af en slags; Når vi udfyl-

der protokollen, og svarer på alle spørgsmål, så kan vi være mere opmærksom-

me på, hvad vi er gode til, og hvilke områder i vores daglige rutiner, som kræver 

forbedringer. Det er derfor vigtigt, at det så vidt muligt, er hele huset der delta-

ger i processen, da det er medlemmer og medarbejdere tilsammen, der danner 

fontænehus.  

 

Selve protokollen- ”Self Study” skal afleveres på engelsk, da dette er det interna-

tionale sprog i Club house International, men vi vil arbejde på dansk. Selve pro-

tokollen bliver oversat til engelsk af medlemmerne til engelsk undervisning, som 

vi har i huset hver mandag eftermiddag. 

 

Mandage fra kl.11,15 til 12 og fredage fra kl.13 til 14 er de tidspunkter, hvor vi 

vil arbejde med ”Self Study”. 

 

Jeg håber, at vi får en god diskussion i forbindelse med arbejdet med protokol-

len.   

 

For nogle kan det med akkrediteringen virke som  et uoverskuelig projekt, at gå 

i gang med. Jeg vil bare sige, at det ikke er anderledes, end den dag vi havde  te-

madag om vores standarder, hvilket mange var rigtig glade for. 

Så kom endelig og vær med i vores akkrediteringsforberedelser.  Jo flere jo bed-

re 

 

Maria Christiansen  
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Intromedlem i Fontænehuset: 

Intromedlem i Fontænehuset : 

Efter et tidligere kursus omkring medlem til medlem mentor  - har vi i Fontænehuset valgt 

at danne en gruppe som vi kalder intromedlemmer. Denne gruppe består af medlemmer, 

som gerne vil tage ekstra godt imod de nye medlemmer i huset således at de bliver inddra-

get i huset hverdag. Der afholdes møder i denne gruppe ca. 1 gang om måneden, hvor der 

bliver samlet op på, hvordan det går og hvordan de nye medlemmer oplever at starte i hu-

set. Derudover orienteres der om de nye medlemmer i huset ved et husmøde hver uge, så-

ledes at alle medlemmer ved at der kommer nye og hvornår. Der er intromedlemmer i hver 

enhed; kontor, køkken og hus/have.  

 

En lille beskrivelse af hvad det vil sige at være intromedlem i huset:  

• Det indebærer at være ekstra opmærksom på nye medlemmer og støtte op omkring 

medlemmerne i husets arbejdsfællesskab .  

• Alle intromedlemmer hjælper hinanden med at modtage nye medlemmer og introdu-

cere dem for den enhed, som de ønsker at være en del af i starten. 

• Det er vigtigt at intromedlemmerne er synlige og derfor er der billeder af disse i enhe-

derne hvor de opholder sig mest. Man er i den sammenhæng primært intromedlem 

for nye medlemmer som er i den enhed, hvor man selv er tilknyttet.  

• Det er ikke bindende at være intromedlem—man kan være det i en periode og prøve 

det af.  

•  

Intromedlemmernes opgave er: 

• At deltage i rundvisning af nyt medlem og gøre det nye medlem opmærksom på de 

andre intromedlemmer i huset. 

• At få introduceret enhedsmøder, pauser, arbejdsopgaver samt de sociale aktiviteter. 

• At modtage et nyt medlem på første dag hvis det er muligt eller lave aftale med et an-

det intromedlem. 

• At lave en aftale for næste gang, hvis medlemmet kommer igen. 

• At gøre medlemmet opmærksom på at give besked ved udeblivelse af aftale ved evt. 

opkald eller sms.  
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Opstart i huset: 

 

Interview mellem Therese og Jette, der blev medlem d. 27/2.  

  

- Hvad kendte du til Fontænehuset, før du startede her? 

 
Jeg har været medlem af støtteforeningen i et år, inden jeg startede som medlem og har i  
den forbindelse været med til arrangementer i støtteforeningen. Så jeg var bekendt med, 
hvad huset stod for. 

 
- Hvordan var den første tid her? 

 
Selvom jeg var nervøs for at komme her, har det altid været nemt at møde op, da de øvrige 
medlemmer og medarbejdere har taget godt i mod mig. Der har også altid været nogen, der 
har spurgt, om jeg ikke vil deltage i de daglige aktiviteter. I den forbindelse er det super godt 
med enhedsmøderne, da alle får en mulighed for at byde ind på nogle opgaver.  

 
- Hvad er godt ved Fontænehuset? 

 
Grundlæggende er der en forståelse for, at jeg kan have en dårlig dag, da alle kender til at 
have det svært. Det er også godt, at der er noget at stå op til, og der sker noget i hverdagen. 
Desuden giver dynamikken og det sociale i huset en mulighed for at blive bedre til at hånd-
tere nogle situationer, der førhen har været svære at være i. Jeg får mulighed for at øve mig 
på at danne nye relationer og kunne rumme mange indtryk på samme tid. 

 
Det giver også et plus til mit netværk, for der bliver ringet eller sms’et til mig, hvis jeg ikke 
møder op i en tid. Altså er der nogen, der tænker over, hvis jeg ikke møder op. Derudover er 
det rart at vide, jeg stadig kan være tilknyttet her, når jeg starter op på arbejde igen. Her er 
det dejligt at vide, at der er hjælp at hente, hvis der noget jeg ikke selv kan overskue.  

Opstart som medlem i Fontænehuset 
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Studerende:   

Studerende i Fontænehuset Frederikshavn  
 

Vi er to studerende fra ergoterapeutuddannelsen i Aalborg, der startede i 

praktik d. 12. februar og frem til d. 6 april. Vi blev taget imod med åbne ar-

me af både medlemmer og medarbejdere og blev efter nogle dage hurtigt 

en del af fontæneflokken. Vi har på skift været med i de tre enheder af hu-

set og deltaget i alt fra madlavning og rengøring til at lave dørbeklædning 

og sætte loft op. Det har været en god og lærerig oplevelse at arbejde med 

ergoterapi i en anden kontekst end tidligere afprøvet. Dog skal det ikke væ-

re en hemmelighed, at det har været en udfordring for os ikke at skulle ar-

bejde ud fra en struktureret arbejdsplan, som vi fra skolens side har været 

vant til. Efter fire uger er vi nu ved at ’lande’ i det, og synes det er super 

fedt at være en integreret del af arbejdsdagen, hvor der er plads til alle og 

hvor hver især tager hensyn til hinandens ressourcer på dagen. Tiden fly-

ver afsted og vi ærgrer os over, at vores praktik lakker mod enden.   

 

Fontænehuset i Frederikshavn er et hjertevarmt og stærkt fællesskab, hvor 

en praktik klart kan anbefales.  

De kærligste hilsner fra Therese og Kamilla   
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Wellnessaften: 

Wellnessaften i  Fontænehuset 4.januar. 

 

I forbindelse med bestyrelsesmøde i støtteforeningen, blev der bestilt 
take away pizza. 

Herefter var der Wellnessaften i stor stil. 

Denne skribent var som repræsentant for det stærke/svage køn, som 
mand en smule skeptisk ved, at blive pudret og nusset på fødderne. 

At blive smurt ind i ansigtet med creme og ”østrogen”. 

Men min modvilje/tvivl/trods blev hurtigt gjort til skamme. 

Først sad jeg med fødderne i vand i 15. Min. 

Derefter fik jeg dejlig afslappende fodmassage af Connie. 

Blev sandelig også smurt ind i babyolie. 

Fik lagt ansigtsmaske-det kløede en del. 

I alt dette fik jeg hudormestrip på næsen - det var ikke så behageligt, 
men hvis bare det virker?? 

Faktisk sad vi 3 mænd, og tog imod pigernes omsorg og nussen. 

Bl.a. Thomas MC, Anton, og jeg. 

Vi var i alt ca. 7 mennesker til en hyggelig aften. 

Om jeg vil prøve det igen… jo, det var da ok og dejligt. 

  

Well, well……… Wellness 

 

Jan. 
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Fastelavn: 

 

 

Fastelavn 2018 

Vi var 17 mennesker der var mødt op til fastelavns søndag, som blev holdt i 

Fontænehuset. I ugen optil, var der en lille gruppe som havde sat sig sam-

men, og besluttet hvordan dagen skulle gå, og hvad vi skulle forberede in-

den. Vi havde bagt fastelavnsboller i løbet af ugen, som var klar til at tage 

op fra fryseren, og tønden blev så kreativt og flot dækket til af hvide fjer, 

herefter blev øjne og næb klisteret på. Denne sjove tønde blev kaldt den sy-

ge høne : )  

Vi startede dagen op med at mødes i huset kl. 13, hvor der blev brygget 

kaffe, the og kogt vand til kakao. Kronerne havde vi ikke haft mulighed for 

at købe i butikkerne. De var udsolgt, så i gang med det kreative hjørne og 

der blev lavet 2 flotte kroner til kattekongen og kattedronningen. Vi var 3 

voksne udklædt og en lille løve som havde vovet skindet og klædt sig ud. 

Undertegnede havde dagen forinden tænkt, ups jeg mangler et kostume. En 

malerdragt og sort gaffatape klippet som runde pletter klistret på dragten 

og i tigeren efter en hårbøjle med øre og en hale. Wupti 101 dalmatiner kre-

eret. Hehe.  

Tønden blev hængt op i det nye værksted, hvor vi alle stod i en rundkreds, 

og battet gik på omgang. Slag efter slag og tønden gav sig ikke. Bum så slog 

Chris så hårdt at battet knækkede, og MC prøvede lige om man kunne slå 

videre med det knækkede bat. Yes det kunne man og det resulterede i at 

tønden faldt på jorden. Fjer ud over det hele og slikmundene blev tilfreds-

stillet med tøndens indhold. Masser af slik og 

gode sager.  

Dalmatinerudklædningen blev udkåret til bedste 

voksenudklædning og kattekronen kom på hove-

det. Varme drikke og fastelavnsboller  blev nydt 

i fulde drag med en sludder for en sladder og en 

masse hygge : ) 

Dette blads forside er i øvrigt et billede af vores 

Fastelavnstønde, imens den stadig var intakt. 
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Fra teenager til voksen´t liv: 

  

Fra teenager til voksent liv, og minder om en person med hjerte varme J 

En lille historie som udspringer af mit møde med husets Troels Boesvig. Efternavnet 

genkaldte nogle mindeværdige lysglimt i min hukommelse, fra teenageårene. I min sko-

letid fra 7-10 kl. brugte jeg meget begrebet ”fremmøde efter eget behov”. Det gav et far-

verigt fritidsliv. I min omgangskreds hed aldersgruppen 20 til 35 år. Jeg havde slet ikke 

tid til skole. Det gik rigtig godt, lige indtil en lærer (Henrik) begyndte at fundere over om 

det ikke kunne gøres bedre. Ved udeblivelse fra skolen kontaktede Henrik prompte min 

mor. Hjemme efter ”skoletid”, blev jeg ofte spurgt hvordan det var gået. Når jeg 

”fantaserede” en historie, sagde hun frustreret, men bestemt ”Morten, stop nu. Henrik 

har ringet. Vi skal til samtale med ham i morgen”. Jeg tror egentligt han så hvor meget 

jeg holdt af min mor. En stor kærlig kvinde, men bestemt, og rigtig god til at vise følel-

sesmæssigt når der var rod i ens ungdomsliv. Alene med 4 børn 6-17 år var det også 

nødvendigt. Jeg havde dog en trumf tilbage, det var et sår på tolvfingertarmen, som ind 

i mellem gav store mavesmerter. Disse smerteanfald blev nu meeeeget hyppige, og især 

om morgen!! Men Henrik var ikke nem at narre. Jeg er overbevist om det var ham der fo-

reslog min mor at bringe mig til lægen, når anfaldene stod på. Efter flere læge besøg, 

hvor jeg havde svært ved at ”fake” mavesmerten, blev lægen mere og mere uforstående 

overfor at det skulle være såret på tolvfingertarmen der forårsagede så hyppige smerter. 

Det førte senere til hospitals undersøgelse. Ja, så var den trumf væk”. I løbet af et års 

tid, og mange forældresamtaler, lykkedes det at optimere mit fremmøde i Henriks ti-

mer, til det rimelige.  

Jeg kom konsekvent 5 -10 minutter for sent til timerne, for at vise jeg ikke var helt 

”trumfet”. Henrik smilede venligt hver gang, og sagde ”dejligt at se dig Morten”. Jeg tro-

ede det blev sagt i triumf, men i dag ved jeg det var et omsorgsfuldt smil, som afspejle-

de en oprigtighed, som kom fra hjertet. Den gang hadede jeg ham af mit ungdomshjerte 

for de døre han havde lukket, og den fritid der var gået tabt. Timerne bar ofte præg af 

konflikter mellem os, fordi jeg var negativt indstillet. 

Årene gik, voksenlivet trængte sig på, pandelapperne voksede sammen, og en kvinde tog 

et menneskelig projekt til sig, og viede sit liv og energi til at videreføre det Henrik havde 

startet op, en forandring. 

20-25 år senere sidder B og jeg til sølvbryllup, overfor et andet par, virkelig behagelige 

og humoristiske mennesker hvor samtalen løber let. B og jeg taler om at det er sjældent 

vi møder mennesker vi klinger så godt med. På et tidspunkt nævner manden at han har 

arbejdet som lærer. Jeg spørger hvilken skole han har undervist på. Han siger ”Bangsbo 

strand Skole”. Jeg bliver lidt forundret, da jeg ikke mindes at have set ham der, men det 

viser sig at han har undervist der, i mine skoleår. Jeg begynder at føle en hvis spænding, 

og må vide hvem han. Jeg spørger hvad han hedder, og han siger, ”Henrik Boesvig”. Jeg 

mærkede en underlig fornemmelse i hele kroppen, og samtidig høre jeg B begynde at 

grine.  Jeg følte jeg sad på en kogeplade der var på fuldt blus.  
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Pludselig finder jeg ud af at den person jeg gennem en aften er kommet til at elske for 

hans personlighed, er samme person som jeg hadede af et godt hjerte de sidste 3 år af 

skoletiden. Henrik ser min og B’s reaktion. Han griner uforstående og spørger ”jamen, 

hvad hedder du”. Jeg sidder rystet, og for sagt ”det får du ikke at vide”. B griner og si-

ger ”kom nu Morten, fortæl hvad du hedder”. Jeg griner nervøst, spændt på hvordan si-

tuationen udvikler sig, når jeg siger mit efternavn.  Jeg kigger Henrik i øjnene, og siger 

tøvende ”Morten…..Løvig”. Henriks reaktion er som min. Med et forundret ansigtsud-

tryk, siger han ”det løgn? er det dig?”, og konen siger ”er det ham?”, ”ja, det er ham”. Vi 

fik sundet os. Senere flyder samtalen igen og Henrik kigger på mig med alvor i blikket 

og siger ”hold da op, hvor har du forandret dig, og mere end jeg har”. Henrik havde ret. 

Pandelapperne var vokset sammen, jeg var optimeret socialt og kommunikativt, samt 

en sund landmands datter havde fået mig ind i folden. I dag ved jeg at måden Henrik 

handlede på, ved at lukke de døre jeg brugte flittigt har haft en større betydning for 

mig i mit arbejdsliv, end jeg var klar over. Ofte på arbejdspladser har jeg mødt en vok-

sen og forstående person som har ”lukket døre”, en handling som har været genkende-

lig for mig, og som jeg har reflekteret positivt over. I dag ved jeg at når nogen handler 

som Henrik, så er det fordi de bekymre sig og drager omsorg af et godt hjerte, og ube-

vidst påvirker det os positivt.                 

Henrik Boesvig, Den Strenge Lærer 

Morten Løvig, som Ung Lømmel 

Morten Løvig i dag, 

Voksen og Forstandig 
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Jens, mig og tøs’en: 

Jens kigger på mig med alvorlige øjne, ”er du sikker på at du vil være med, altså at vi skal være sammen 

om det her”. Jeg kigger på Jens, ”ja, jeg er helt sikker Jens. Det er nu eller aldrig. Du nævnte denne drøm 

i 2013, som du gerne ville udleve, men der var jeg slet ikke klar. Men Jens, hvad er bedre end at udleve 

din drøm sammen med dig?”. Jens kigger alvorligt på mig, ”jooo, det er selvfølgelig rigtigt, men Morten 

er du nu sikker på at du er klar til et makkerskab?”. Jeg kigger på Jens, og sender ham et stort smil, ” 

Jens jeg har aldrig været mere klar end nu”. Jens og jeg havde været makkerpar i vores arbejde siden 

2009. Jens er en solid fyr, som jeg kan stole på er der 100% uanset hvilken situation vi har stået i. 

2 måneder senere gik turen til Hadsund, hvor vi skulle ned at besigtige tøs’en. Snakken gik på turen, og 

spændingen steg i takt med at vi nærmede os Hadsund. Hvordan ser hun ud, hvordan er linjerne, og er 

hun som vi så på billederne. I Hadsund fandt vi hurtigt frem til havnen. Efter få hundrede meter på hav-

neområdet dukkede hun op. Jens og jeg kiggede på hinanden, med spænding og kærlighed i blikket. Vi 

udbrød i munden på hinanden, ”for pokker nogle linjer”. Der stod hun knejsende med stævnen ud mod 

Mariager Fjords blå vand, som om hun stiltiende sagde ”det er der ude jeg hører hjemme”. Bred midt-

skibs, spids i agten og stævn, og skorsten pegende direkte op mod de blå himmelstrøg. Vi hoppede ud 

og kastede os over denne dejlige skude, og kiggede hende ud indenbords og udenbords, imens vores 

blikke mødtes, og der lød ”hold nu kæft hun er dejlig. Hende køber vi, men ham Svend må ikke vide vi er 

interesseret”!! Tåbelig bemærkning, han skulle være mere end blind hvis han ikke spottede det, da han 

dukkede op og startede den 2 cylindret Saab diesel!!  

Jens og mit blik mødtes over rælingen, et blik der lyste af trods og kærlighed. Trods overfor det bagland 

vi ikke helt havde clearet købet med, og kærlighed til denne dejlige 24 fods Fåborg jolle med en 22 hk 

Saab diesel, med fri afgang op mod himmelstrøgende, ”duk, duk, duk, duk”, ren Morten Korch idyl. Efter 

nogle forhandlinger hvor vi ikke kunne blive enige om prisen, sagde Svend ”I ka jo lie kom mæ op til lille-

mor og få et styk kawe og en kop kafe inden i køre hjem, så er det da ikke helt forgæves”. Svend boede 

200 meter oppe af vejen. Prisen ville Svend ikke rigtig røre ved, så på vej der op i bilen lagde vi taktikken. 

Jeg ”meldte mig ud af handlen”, og det ville kun være Jens der skulle købe, så prisen skulle ned. Vi fik 

kaffe og kawe, og jo længer tid der gik, jo mere stille blev Jens, Svend og konen. De sad nærmest og så 

bebrejdende på mig. Jeg troede det var fordi at jeg sagde jeg ikke ville være med i handlen når båden 

var så dyr, meeeen jeg blev klogere da vi kom ud i bilen!  

Jens startede bilen, sad og kiggede ud af forruden med et underligt opgivende blik. Jeg sagde ”vi skal sku 

nok få den båd Jens”. Jens kiggede på mig, ”Morten du bander uhyggelig meget. Så du slet ikke hvilket 

hjem det her var? De var jo dybt missionske. Bøger, billeder ja alt lyste langt væk af hvilket hjem det var, 

Morten. Jeg prøvede at stoppe dig men du fortsatte bare. Det er helt utroligt, jeg tror ikke du havde en 

sætning uden et bandeord”. Jeg grinede og kiggede på Jens, ”nå, men så har de da også lært lidt i dag, 

om mangfoldighed”. Vi tøffede hjem af og vi fik os også et godt grin, og blev enige om, at trods de man-

ge bandeord, så ville Svend sikkert gerne have pengene hvis båden blev handlet. 
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 Jens handlede båden i løbet af ugen. Han fik et afslag på 6000 kr, og transporten betalt til Frederikshavn.  

Tøs’en hedder indtil videre Frk. tøffe, og hun har givet os rigtig mange timer på det blå ”ocean”, som vi er 

meget taknemmelige for. Når jens og sejler en tur, er der ikke så meget snak. Tøs’en har den fart hun har, 

så der er kun en ting at gøre. Vi smækker os ned i hver vores strandstol, benene op på rælingen, skænker 

en kop kaffe, nyder roen ved at sejlturen tager den tid den tager, lukker øjnene og lytter til lyden af bøl-

gerne mod skroget, og Frk. Tøffes beroligende hjerteslag, ”duk, duk, duk, duk, duk, duk”. 

 

”er du dus med himlens fugle, og skovens vilde træer”. 
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Nytårs aften 2017: 

Vi startede 13 personer til spisning– hvor der hurtigt kom gang i huset med både mad 

og pyntning af huset. Der blev sat en projektor op til at høre musik og til at høre nyt-

årstalen. Alle var gode til at hjælpe til for at skyde denne hyggelige aften i gang.  

Ved spisningen nævnte hver og en, en god oplevelse/ting fra året der gik fra huset af.  

Efter spisning dukkede der 3 op, der havde startet dagen i et andet selskab. I løbet af 

aftenen fik vi mange besøg for at ønske et godt nytår. Aftenen gik med sjov og spas, vi 

spillede speak out og fik danset os ind i det nye år. 

Conni smuttede lige inden nytår for at fejre nytåret med hendes hund Bastian og man-

den derhjemme.  

Kl. 24.00 hoppede vi alle ind i det nye år, og der kom gang i fyrværkeriet med Brian 

som fyrværkerimester.  

Herefter fik vi alle en bid af den hjemmebagte kransekage som Conni havde lavet så 

flot hjemmefra og hertil fik vi økologisk børne champagne, imens blev der diskuteret 

hvilke nytårsfortsætter der skulle praktiseres i 2018. 

Fx om dronningen går af til næste år. (det endte vist i et væddemål : )) 

Pludselig tog fontænerne fat på at få pakket sammen og ryddet op. Endnu engang gik 

det bare super godt, og huset endte med at ligne sig selv inden vi forlod det kl. 1.30. En 

rigtig hyggelig aften med masser af grin, dans, sjov og spas.  
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 Skøjtetur :  

Søndags åbent d. 11/3-18 

Dagens søndagsprogram stod på skøjtetur i skøjtehallen her i byen. En god flok var 

mødt op. Hanne og Pia tilbød at blive tilbage i huset og gøre kaffe og kage klar til vi 

kom tilbage.  

Vi fik en masse motion og lattermusklerne blev rørt. Nogen af os havde ikke den 

store erfaring med at stå på skøjter, så der blev lige prøvet nogle grænser af, og vi 

var så heldige at der er bander hele vejen rundt som man kunne støtte sig op af. 

Lorenzo var mega hård til at stå på skøjter, og forsøgte at lære fra sig til Phillip med 

nogle af hans mange tricks. MC satsede stort, hvilket resulterede  i et par styrt lige-

som Lorenzo tog sig et par styrt : ) Ingen slog sig heldigvis. Men en rigtig dejlig dag 

med højt humør og selvfølgelig blev der hygget med medbragt kaffe, the og kakao. 

: ) 

Da vi kom tilbage til huset var der sørget for at der var kaffe, the og kakao på kan-

den. Der var noget brunsviger, der var blevet bagt nogle dage før som vi fik og Han-

ne og Pia havde været så gode at bage en lækker chokoladekage som vi også fik lov 

til at smage lige hvad man trængte til.  Mums.  
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UDGAVENS GÅDE 

_ _ _ _ _ _ _ _ _    _ 

Hvad kommer en gang i øjeblikket og tre gange i minuttet, men aldrig i en 

evighed? 

Musikalske Fun Facts 

For præcis halvtreds år siden, i 1968, dominerede Johnny Reimar, Gitte Hænning og Keld and the Donkeys 

Dansk Toppen. Internationalt hittede Beatles med Hey Jude og lå nr. 1 verden over. 

I 1968 var Hansi Hinterseer blot fjorten år gammel og godt på vej til at udgive en overordentlig mængde     

albums. En af de største bedrifter i Hinterseer familien stod Hansis far, Ernst Hinterseer, dog for allerede i 

1960, da han vandt olympisk guld i Slalom. Das ist sehr gut! 

Jeg har lavet alle mine passwords om til ’Forkert’. 

 

 

 

 

 

 

Så hver gang jeg glemmer mit password, fortæller den mig at           

”dit password er Forkert.” 
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Vægt  

I forbindelse med mobning og ingen selvtillid så be-

gyndte min vægt rejse som 12-13 årig. Jeg var kom-

met til at veje for meget og havde min første perio-

de hvor jeg ville tabe mig. Det gik godt med daglige 

lange gåture, men det var indtil min mor en dag 

kom og sagde at nu måtte jeg ikke tabe mig mere. 

Jeg stoppede og vægten begyndte at stige stille og 

rolig. Som 17 årig startede jeg på kokke uddannel-

sen og hold da op den kære vægt  var ikke med mig, 

men det er jo heller ikke til at modstå al den gode 

mad og bagværk. Havde også fået den ide at jeg ik-

ke kunne lade være med at gå i køleskabet  i utide 

eller finde andre lækkerier og der skulle ikke meget 

til før man syntes det var lækkert. (kan jo lide stort 

set alt mad) 

Efter et år på kokke/tjener skolen kom jeg på en 

pølsefabrik, flyttede hjemmefra og så tænkte jeg 

ikke på vægten, eller det var i hvert fald for sjældent 

jeg tænkte på den. Ville jo gerne være lige som alle 

de andre unge der i 80’erne. Hvornår jeg begyndte 

at tænke mere i hvad jeg spiste, ja det kan jeg ikke 

huske. Det er jo så mange år siden. 

Jo større man bliver jo mere opmærksom bliver folk 

på en. Da jeg blev gravid, var der en som sagde til 

mig at jeg da ikke kunne være gravid, for der kunne 

da ikke være plads til et barn derinde bag den store 

mave, men på trods af det så fik jeg dog alligevel en 

datter.  

Selv om jeg blev større og større så var jeg alligevel 

ret aktiv selv om jeg var så stor. Vi havde hus med 

en stor grund til som jeg passede og det var næsten 

også altid mig som slog græsset (som tog 2 ½ time 

at slå) og det var en håndskubber med selvtræk.  

Jeg blev alligevel større og større og jeg fik mig en 

søn sidst i 90’erne. Da jeg nåede op på min højeste 

kampvægt ja så vejede jeg næsten 160 kg på nær 

1½ kg (det var i 2008). Jeg orkede det ikke mere og 

sagde til min læge at nu kunne det være nok. Han 

henviste mig til operation og min kamp med vægten 

for at den skulle gå ned af den startede her.  

Jeg kom til forundersøgelser på Eira i Århus  og da 

havde jeg tabt mig 150 kg og jeg skulle yderligere 

tabe mig ned til 140 før jeg kunne blive opereret.  

Sikke en kamp. Den sidste måned inden jeg skulle 

opereres levede jeg af Nupo, knoklede som en 

sindssyg i mine forældres mark og drivhuse (de solg-

te grønt i deres bod og var på ferie i Norge).  

Da jeg kom til Eira for at blive opereret, var det lige 

før at jeg ikke blev opereret, for jeg manglede 1½ kg 

i at nå mit mål. Jeg skulle stå på vægten igen om 

morgenen inden operationen og da havde jeg yder-

ligere tabt mig ½ kg og så kunne det lade sig gøre.  

Jeg fik min Gastrisk By Pass operation og nu begynd-

te kiloerne at vælte af mig. Det gik så stærkt at jeg 

ikke kunne følge med i mit hoved og vægten stop-

pede med at falde da jeg nåede 104 kg. Og så be-

gyndte  vægten at være yoyo agtig igen. Den steg til 

128, faldt til 109, steg igen til ja det blev til 138,2 og 

så kunne det være nok.  

D. 21 november 2017 blev  et vendepunkt i mit liv. 

Jeg blev bekendt med sense pga. en tidligere ar-

bejdskollega er på den  og  havde tabte sig en del 

siden april. Jeg spurgte ind til det og startede op på 

sense  med det samme. Nu har jeg været på den i 

20 uger og har tabt mig  17 kg og jeg stopper ikke 

her. Jeg vil nu langt om længe nå så langt at jeg i 

hvert fald kommer under de 100 kg, men som sagt 

så bliver det jo også noget af en kamp. Men vejen er 

fundet til at det kan lade sig gøre og jeg er glad og 

har fået troen på at det nok skal kunne lade sig gø-

re. 
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I Sense slipper du for trættende kalorietælling og vejning af din mad. I stedet får du nogle enkle og overskuelige princip-

per, der hjælper dig til at sammensætte din kost på en måde, der sikrer dig en optimal mæthed og et stabilt blodsukker 

gennem hele dagen. 

  

Sense er ikke en kur, men derimod en livsstil, der passer til alle mennesker, uanset størrelse, alder og vægt. Sense er eg-

net til varige vægttab, men egner sig også godt til vægtvedligeholdelse. 

  

Du skal betragte Sense som en værktøjskasse, der hjælper dig til at få struktur på dine måltider. Det vigtigste værktøj i 

værktøjskassen er Sense-spisekassemodellen, der giver dig en skabelon for dine måltider. Sense-spisekassemodellen be-

står af tre spisekasser, der igen består af en særlig måde at sammensætte kosten på ud fra 3-4 håndfulde mad og 1-3 spi-

seskefulde fedtstof. 

 

 

 

Spisekasser: 

Sense kalder vi vores måltider for spisekasser. Du har tre spisekasser til rådighed om dagen. Spisekas-

serne hjælper dig med at holde styr på dine måltider og har samtidig en mental funktion. Hvis du ny-

der et stykke kage, en is eller noget andet lækkert - og jo, det må du godt i Sense - så lukker du efter-

følgende spisekassen og spiser fornuftigt igen, når du når til næste måltid - eller næste spisekasse. Når 

vi skriver ’spiser fornuftigt’, så betyder det, at du sammensætter din kost med den rette fordeling mellem grøntsager, 

protein, stivelse/frugt og fedtstoffer. 

 

  

vi i Sense måler maden af med hænderne, har vi valgt at inddele de forskellige fødevareemner i håndfulde.  

Hvad er Sense? 

 

 

 

 

 

Håndfuld 1-2: Grøntsager (du kan nøjes 

med en håndfuld, men du må meget 

gerne spise to - derfor står der 'Håndfuld 

1-2'). Grøntsager er alt fra de lette grønt-

sager som salat og agurk til de mere gro-

ve grøntsager som kål og rodfrugter. 

 

 

 

 

 

 

 

Håndfuld 3: Protein. Protein er kød, fjer-

kræ, fisk, skaldyr, æg, mager ost og 

bælgfrugter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndfuld 4: Stivelse og/ eller frugt. Stivel-

se er alle former for brød, morgenmads-

produkter, pasta, ris, kartofler, bulgur, 

couscous osv. Frugt dækker over alle 

former for frugt, også tørret frugt, og 

bær 

Håndfulde og spiseskefulde 
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Fedtstof: Foruden dine 3-4 hånd-
fulde skal du til hvert måltid spise 
fedtstof. Fedtstof måler vi ikke af 
med hænderne, men derimod 
med en spiseske. 
Du skal spise 1-3 spiseskefulde 
fedtstoffer pr. måltid. Fedtstoffer 
dækker for eksempel over olier, 
smør, fløde, margarine, remoula-
de og mayonnaise - men også 
nødder, kerner, frø, pesto, oliven, 
fed ost, mørk chokolade, avokado 
mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valgfrie elementer: De 3-
4 håndfulde mad samt de 
1-3 spiseskefulde fedtstof 
udgør dit måltid. Dertil 
har vi et par valgfrie ele-
menter, som du kan væl-
ge at føje til dit måltid, 
hvis du har lyst. 
 
Det første valgfrie ele-
ment er mælkedressing, 
som du må spise op til to 
spiseskefulde af pr. mål-
tid. Det kan for eksempel 
være en fraiche, som du 
rører op med lidt sennep 

Det andet valgfrie ele-
ment er mælkeproduk-
ter, som du må drikke/
spise op til tre deciliter 
af om dagen. Mælke-
produkter dækker for 
eksempel over A38, yo-
ghurt, skyr og Ylette - og 
naturligvis også helt al-
mindelig mælk. Du be-
stemmer selv, hvordan 
du vil fordele dine deci-
litre hen over dagen. 
Drikker du for eksempel 
mælk i kaffen - ja, så 
tæller det med i dit 

Denne måde at sammensætte kosten på kalder vi for Sense-spisekassemodellen. 

Den eneste regel i Sense lyder på, at du ved to ud af dagens tre måltider skal sammensatte din kost ud 
fra de principper, der udgør Sense-spisekassemodellen - altså spise kombinationen af grøntsager, pro-

tein, stivelse/frugt og fedtstoffer. 

  

De første 14 dage med Sense anbefaler jeg, at du følger principperne slavisk og holder dig til tre målti-
der om dagen. På den måde lærer du principperne at kende. Når de første 14 dage er gået, kan du be-
gynde at gøre Sense til dit eget. Du kan for eksempel indføre et mellemmåltid, hvis du har behov for 

det. Det er helt i orden. Så længe du ikke spiser mere, end hvad der samlet set kan være i de tre spise-
kasser, du har til rådighed om dagen, kan du balancere dine måltider, som det passer dig bedst. 

  Held og lykke med din nye livsstil - i dag og for resten af li-
vet! 

De første to uger på Sense skal du holde dig til tre hovedmåltider. 

Så lærer du at mærke, hvornår du virkelig er sulten. 

Det er afgørende for dit vægttab, at du lærer, hvornår du er sulten. 

Derfor er det vigtigt at holde sig til tre måltider om dagen de første to uger. 

 

Efter de første 14 dage anbefales det at du mindst får 2 af dine måltider lavet  efter sense modellen. 

 

Sørg for  drikke godt med væske og holde øje med om du får træg mave. 

 

HUSK at måle dig i cm, for det kan være at du har tabt dig i cm og ikke i  vægt. 
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Tilberedningstid: 10 minutter 

Mængde: 1 person 

  

Det skal du bruge: 

  

50 g sød kartoffel 

½ dl havregryn 

½ dl femkornsflager 

0,5 dl vand 

2 dl minimælk 

1 knivspids salt 

1 æg 

15 g mandler 

15 g pistacienødder 

10 g mørk chokolade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan gør du: 

Riv sød kartoffel fint og kom det i en gryde. 

Hæld havregryn, femkornsflager, vand og mælk i 
gryden og kog grøden under omrøring. 

Tilsæt en knivspids salt. 

Tag grøden af blusset og rør ægget i, så grøden bli-
ver cremet. 

Hak mandler, nødder og chokolade groft og læg 
dem på toppen. 

  

Det bør der ligge på din tallerken: 

  

En portion grød med en spiseskefuld mandler, en 
spiseskefuld pistacienødder og en spiseskefuld cho-
kolade. 

  

Sådan fordeler du efter Sense-tallerkenmodellen: 

  

Håndfuld 1+(2): Sød kartoffel 

Håndfuld 3: 1 æg 

Håndfuld 4: ½ dl havregryn, ½ dl femkornsflager 

Fedt: 30 g nødder, 10 g chokolade 

Mælkeprodukt: 2 dl 

Smagsgiver: Salt 

  

Tip: Drys lidt kanel på den færdige grød. 

Morgengrød med sød kartoffel 
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Vi er startet på 2018 med en ny bestyrelse, da der er en del som har valgt at træde ud. Vi måtte bl.a. sige 

farvel til vores formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem, som har gjort et godt stykke arbejde i den tid 

de har været med. (Tak for jeres indsats) Nu er der så kommet nye friske hoveder til og vi glæder os til at 

få et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Vores bestyrelse består nu af: 

1 formand - Conni Fristrup 

1 næst formand - Hanne Dalin 

2 kasserere - Thomas Mc, Lisbeth T. Poulsen 

2 bestyrelsesmedlemmer - Anton Houmann, Schanne M. Pedersen 

1 revisor - Anette Jørgensen 

2 suppleanter - Betina K. Christensen, Jan Worre 

Vi har allerede her i 2018 startet ud med at støtte en begivenhed som var en tur til skøjtehallen på en søn-

dagsåben. Der var mange der mødte op. Det var dejligt at høre de havde en god tur. Der var 2 der blev 

tilbage i Fontænehuset, som bagte kage til de forfrosne skøjteløbere samt kaffe/the. 

Vi har en masse ting i støbeskoene bl.a.  bowlingtur og familie arrangement, som vi også glæder os til. 

Drengene vil også gerne have et arrangement til dem, når vi piger gerne vil deltage i Lady Walk, så der er 

blevet planlagt en tur til Læsø, hvor de vil være med i ”Læsø Rundt”. God vind til de drenge som kommer 

af sted. 

Der er mange aktiviteter vi kan støtte, derfor må vi søge §18 midler. Desuden har vi snakket om at vi også 

gerne ville i gang med fundraising. Det er ikke fordi vores kasse er tom, men vi vil bare gerne støtte op om 

så meget som muligt, som er til fordel for Fontænehusets  medlemmer.  

Vi har en genbrugsbiks, hvor vi rydder op jævnligt, så den stadig kan være eftertragtet for brugerne i hu-

set, der gerne vil kunne købe tøj og des lige til fordelagtige priser. 

Tak til dem som gerne donerer til genbrugsbiksen, vi tager altid gerne imod gode ting. 

 

 

Støtteforeningen:  
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Dagbogsnotat: 

 

Tirsdag d. 2/1-18 

Det kan ses i huset, at der har været nytår, der ligger glimmer og pynt på gulvet. Dagen 

startede meget stille ud. Vi spiste morgenmad kl. 9.30, så vi kom senere i gang end vi plejer. 

Vi holdte husmøde, og fik evalueret jul og nytår. Ude i haven er der blevet lavet huller i 

komposten. I køkkenet fik vi lavet sund frokost - godt med laks og salat. Det blev rigtig godt, 

og det var skønt med noget let mad, efter al den julemad. Om eftermiddagen gik vi en 2 km 

lang tur i det flotte vejr. 

 

Naturtur til Åsted Ådal 10/1-18   

7 Friske ”Fontænere” tog afsted til Ådalen. Der havde regnet forinden naturturen, så vi var 

alle spændte på, om det var til at gå på stierne. Ganske rigtigt var det mudret, fugtigt og til 

sidst ufremkommeligt. Vi vendte derfor om, og gik samme vej tilbage. Flere på turen var og-

så ved at glide på det mudrede underlag. På turen tilbage begyndte det også at regne, så vi 

besluttede at køre hen til Åsted hytten, for at få vores kaffe og kakao. Men kaffe og kakao 

blev nydt i tørvejr ved grill- hytten. Bagefter kørte vi hjem til huset og fik frokost. Efter fon-

tænehusets sidste besøg, brændte hytten desværre ned og det var et trist syn at se. 

 

Tirsdag d. 30/1-18  

Ny dag i Fontænehuset- med en helt fantastisk solopgang. Der blev arbejdet ude i det nye 

værksted. Væggene er blevet malet - de skal have en tur til i morgen. Inde i køkkenet har vi 

prøvet noget nyt til formiddagssnack, nemlig smoothie med bær og banan + meget andet 

godt. Lækkert med god smoothie til husmøde! Morten havde fødselsdagskage med, så der 

blev fejret fælles fødselsdag med manér. Til frokost stod menuen på rød courgette suppe m. 

hvidløgssmør. Det var godt, og der var mange der spiste med. Nu går en flok afsted efter en 

tønde til fastelavn.  
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Den nye retningslinje lyder således: "klubhuset yder assistance, aktiviteter og muligheder for at medlemmer kan 

udvikle og opretholde en sund livsstil" I den forbindelse har vi lavet sunde tiltag i huset for at imødekomme en del 

af retningslinjen. Derfor er der lavet en sundhedsgruppe, hvor der er fokus på en sundere hverdag i huset. Grup-

pen mødes engang i mellem, hvor de evaluerer på de nye tiltag. 

Køkkenholdet er blevet mere opmærksomme på så vidt muligt at lave en varieret frokost, hvor der altid er salat/

grøntsager som tilbehør. Der er menuplanlægning hver onsdag, hvor alle kan komme med forslag til menuen. 

Derudover er der blevet aftalt at holde fælles fødselsdag en gang om måneden. Alle som har haft fødselsdag i den 

pågældende måned bliver fejret denne dag.  Der bliver derfor lavet kage i køkkenet den sidste hverdag i måneden 

ellers er der mulighed for dem der fejres selv kan tage kage med (hvis man har lyst) efter aftale med køkkenholdet.  

Der er blevet indført sunde snacks om eftermiddagen i stedet for de søde sager. Camilla Christensen, medlem af 

Fontænehuset, har lånt køkkenholdet sine opskriftsbøger, som hun fik fra en livsstilshøjskole. Her er der sunde og 

gode opskrifter på sunde snacks. Køkkenholdet har f.eks. lavet myslihapser, knækbrød, bananpandekager og alle 

har været en succes. Derfor får I nogle af opskrifter her:  

Sunde tiltag i fontænehuset: 

Myslihapser 

3 modne bananer 

10 dadler 

5 dl gryn 

½ dl græskarkerner (eller anden form for frø) 

½ dl grovhakkede mandler 

½ dl finthakkede hasselnødder 

1 dl kokosmel 

1 tsk. Salt  

Mørk chokolade (minimum med 50% kakaoindhold) til at dyppe barerne i  

Fremgangsmåde: 

Hak først dadlerne fint (meget fint), mandlerne groft og blend hasselnødderne i en minihakker. Blend herefter de 

modne bananer til en fin mos, det gøres også lettest i en minihakker. Kom herefter først bananmosen op i en skål 

og tilsæt dadler, nødder, mandler, kokosmel og salt. Blend herefter halvdelen af de grove gryn til en finere konsi-

stens og tilsæt de fine og de grove gryn til myslimassen. Vend det hele godt sammen og find en bageform frem - 

jeg brugte en helt almindelig kageform. Kom et stykker bagepapir henover formen og vend myslimassen heri. Tryk 

massen flad og jævn. Sæt myslipladen ind i en forvarmet ovn (175 grader almindelig ovn) og bag dem i ca. 25-30 

min, eller til de er smågyldne i kanterne.  Lad myslipladen afkøle helt inden du skærer den ud i hapsere. Smelt den 

mørke chokolade i et vandbad og dyp forsigtigt hapserne heri. 

Sæt dem i køleskabet indtil chokoladen er størknet. 

Opbevar dine myslihapsere i køleskabet i en tætlukket beholder, her holder de sig fint et par dage. Syntes du hap-

serne mangler sødme kan du altid vælge at tilsætte en sjat honning til dejen.  
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Små bananpandekager (ca. 8 stk) 

Ingredienser: 

2 bananer 

2 æg 

1 tsk. Bagepulver 

1 tsk. Vaniljekorn  

1 spsk. Husk 

1) mos banan med en gaffel. 

2) pisk æg deri. 

3) kom til sidst pulver i og bland. 

4) varm en god pande op med smør/olie og bag små klatter ad gangen. Ved svag varme i længere tid ellers bliver de nemt 

brændte. 

5) vend pandekagerne om, når de begynder at boble på overfladen - vær forsigtignår du vender dem. Sørg for, at den første 

BigMac rouladen 

Ingredienser 

6 æg  

200 g revet ost 

500 g skyr 

75 g fuldkornsmel 

500 g hakket oksekød 

Salt og peber 

1 hjertesalat/romaine salat  

½ agurk 

2 tomater 

1 håndfuld revet gulerødder 

Burgerdressing (eller en anden valgfri dressing) 

Fremgangsmåde 

Tænd ovnen på 180 varmluft 

De 6 æg knækkes i en skål og røres godt sammen. 

Tilsæt ost, skyr og mel og rør godt sammen. Tilsæt til slut ca 1 tsk salt og 1 tsk peber til dejen. 

Put dejen på en bageplade beklædt med bagepapir. 

Sæt dejen i ovnen i 25 min. 

Steg oksekødet på en pande i lidt olie, tilsæt salt og peber efter smag 

Tilsæt evt. løgpulver, hvidløgspulver, oregano, paprika, tørret koriander, chili og lidt sukker. 

Skær grøntsagerne ud mens kødet steger. 

Når dejen er færdigbagt lader du boblerne falde sammen udenfor ovnen. 
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Husets nye barselsvikar 

Hej Alle. 

Mit navn er Trine, jeg er kæreste med Andreas og sammen har vi tre børn; Aske, Alma 

og Erik. Vi bor i Frederikshavn, flyttede hertil for knapt 6 år siden, og det har vi abso-

lut ikke fortrudt. Vi har jo alt hvad man kan ønske sig her i vores skønne by; havet, 

skoven, byen med alt hvad den kan tilbyde af butikker, cafeer, musikoplevelser, loppe-

markeder og meget meget mere….. 

Jeg er uddannet pædagog og da jeg for nyligt var jobsøgende efter endt barsel, var jeg 

meget begejstret da jeg opdagede at Fontænehuset søgte en barselsvikar, og endnu 

mere begejstret blev jeg da de søde mennesker i huset valgte at ansætte mig. 

Jeg startede i Fontænehuset d. 03-04-2018 og sikke en opstart jeg har haft!  

Jeg er blevet taget fantastisk godt imod af en stor blandet flok af dejlige rare menne-

sker. Sjældent har jeg oplevet et sted med så `højt til loftet` som her, der emmer af 

`kom som du er` og her er der plads til alle i hver en krog af huset. 

Her er hjertevarme, klap på skulderen, grin og fællesskab, her er kort sagt bare; rigtig 

rart at være.   
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ENHVER ER ET 

GENI. 

MEN HVIS MAN 
DØMMER EN FISK 

PÅ DENS EVNE 
TIL AT KLATRE I  

TRÆER,  

VIL DEN LEVE HE-

LE SIT  

LIV 
I DEN TRO, AT 
DEN ER DUM. 
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Mob Din Krop Vinter Program 2017/2018: 

Mob Din krop Sommer Program 2018: 

Går på dette link og se sommer programmet det udkommer snart 

https://www.facebook.com/mobdin.krop 
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Køkkenhaven og drivhuset i Fontænehuset: 

Hus/have: Grøntsager-bær-frugt for 

2018: 

• Ærter. 

• Radiser. 

• Peberfrugt/Chillie. 

• Gulerødder. 

• Hvidløg. 

• Porrer. 

• Salatblanding/rucola/hjertesalat/baby sa-

lat/spinat/Vårsalat/Friser salat. 

• Urter—Purløg, Persille, Dild, timian, Basili-

kum, Løvstikke, koriander, karse. 

• Jordbær. 

• Løg/forårsløg. 

• Kartofler som bliver sat i baljer og potter. 

• Rødbeder. 

• Plantet rødkål, grønkål, broccoli. 

• Tomater samt Cherry tomater. 

• Agurker og skole agurk. 

• Frilands agurker.  

• Aubergine. 
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Året der gik 2017: 
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