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Psyko-tipset
Tren på å bekrefte deg selv. 

Hver kveld skriver du ned tre ting som du 
har gjort bra i løpet av dagen. 

Og hvis du ikke har tid eller lyst til å skrive, 
kan du lage en mental liste i hodet. 

Listen kan f eks tas frem neste dag når du 
trenger en påminnelse om dine 

hverdagsbragder.

Kjære leser,

Luksusproblemer er også proble-
mer. Eller rettere sagt utfordringer! 
I skrivende stund er vi 70 med-
lemmer og mulige medlemmer og 
stadig 25 personer til lunsj. Enkel-
te dager har vi voksesmerter, men 
vi klarer stadig å hente oss inn 
med kraften fra fellesskapet vårt. 
Likevel var det nødvendig med 
en stopp-opp-dag i begynnelsen 
av november 2016 for å evaluere 
det første halve året vårt, samt se 
framover mot neste år. En ting er 
sikkert, vi trenger større lokaler og 
mer privat finansiering. 
Den siste tiden har også vært 
preget av at mange nærmer seg 
ordinær jobb. Fire medlemmer 
starter egen bedrift: Mat på vei. En 
har fått fast jobb i Vollen Marina. 
Vi har deltatt på Næringslivets 
nettverksdag i Asker kulturhus 
med påfølgende frokostmøte for 
bedrifter to dager senere. Hei hvor 
det går! 

Vi staker kurs og holder kurs. Og 
vi går i vårt eget tempo.  

Medlemmer av redaksjonen ”På vei” Nr. 2 2016: Gunn Helen, Solveig, Anniken, Jacob (red.), Minken, Kristin, Lene.
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Ansatte: Kristin Walstad (daglig leder), Marina Langmo Pavlak (medarbeider), Marius Nord Melås (medarbeider).
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Telefon: 66 79 88 69
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AKTUELT

MITT MØTE MED FONTENEHUSET
TEKST: SOLVEIG

Mitt møte med fontenehuset ble 
et stort veiskille i livet mitt, en ny 
start, jeg trodde ikke det var noe 
mer positivt å se fram til i livet.

Angst, depresjon, traumer ,sosial,  
angst, selektiv mutisme, mamma, 
barn med særskilte behov, uføre-
trygdert, outsider i familien min, 
lite nettverk, brann – dette er noe 
som har preget livet mitt i mange 
år. 
Jeg har måtte klare litt for mye 
alene, hjelpeapparatet som skulle 
være der å støtte og hjelpe overlot 
det meste til meg alene, vi som er 
litt stille blir «glemt» og krever hel-
ler ikke for mye! Mine ting måtte 
settes på vent til barna flyttet ut, ble 
store og klarte seg selv.
Flytting til ny kommune for et par 

år siden, fra Skedsmo til Asker, litt 
tilfeldig ettersom vi mistet alt vi 
eide i en brann og det passet prak-
tisk der og da, og fordi datteren 
min bodde her, barna trengte meg 
heller ikke på samme måte som før. 
Her kjente jeg ingen andre. Hun-
den min dro meg ut på mange fine 
turer der jeg ble litt kjent i området, 
men da den plutselig døde ble det 
slutt på turene . Dagene begynte å 
bli ganske lange, mye tid å tenke, 
vonde minner begynte å dukke opp 
igjen, jeg begynte å isolere meg mer 
og mer, satt oppe til langt på natt, 
orket ikke å gå ut på samme måte 
som før – før gikk jeg i hvert fall til 
butikken hver dag, det minket til 3 
dager i uken.
Skjønte at jeg måtte gjøre noe med 
situasjonen min for jeg merket at 

det gikk gal vei dette her. Jeg har 
aldri vært innlagt i psykiatrien, 
men kanskje dette var starten ?! Vis-
ste jeg burde ta kontakt med lege 
el psykolog, men jeg var allerede 
verdensmester i å utsette ting som 
gjaldt meg selv.
Så kom fontenehuset i Asker inn i 
livet mitt. Ikke vet jeg helt hvorfor 
jeg klarte å dra dit den dagen , 19 
april – dagen etter de åpnet dørene, 
men noe styrke har jeg tydeligvis 
fortsatt som gjør at jeg klarer noe,  
jeg dro dit !
Den styrken opplever jeg mer og 
mer etter å ha vært nesten daglig på 
fontenehuset siden den dagen. Før 
ble jeg ikke trøtt om kveldene, jeg 
kunne sitte oppe til langt på natt. 
Nå blir jeg trøtt på kveldene på en 
god måte. Døgnrytmen er normal 
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3 PÅ GATA

- Jeg har akkurat
vært og kjøpt 
baklykt til sykke-
len min. Det 
er lurt å tenke 
sikkerhet nå 
om høsten, for 
mørket kommer 
fort.
Nils Anders 
Hellberg, Asker, 
53 år

- Hodelykt er 
kjempefint nå 
i høstmørket, å 
komme seg ut i 
skog og mark i 
stedet for å sitte 
inne.
Silje, Hvalstad, 
35 år

- Jeg vil anbefale 
å lese en god 
og lystig bok, 
for eksempel. 
«Den ulende 
mølleren» av 
Arto Paasilinna.  
Ole Rype, Lier, 
43 år

igjen. Jeg står opp med glede hver 
dag fordi jeg vet jeg skal til et sted 
der jeg har det bra og føler meg 
trygg. Et sted der jeg føler de har 
bruk for meg, der jeg føler at jeg er  
til nytte. Jeg har begynt å tro mer på 
meg selv – på at jeg kan mye og kla-
rer mye, at jeg til og med kan lære 
noe bort til andre. Jeg har fått være 
med på presentasjoner for å fortelle 
om mine erfaringer på fontenehu-
set, jeg som er så usosial  klarer å 
stå der foran mange mennesker å 
prate. Jeg har fått høre mye positivt 
her,  for første gang i livet mitt har 
jeg fått høre at navnet mitt er fint, 

jeg får høre at jeg har blitt savnet 
der de dagene jeg ikke har vært der. 
Jeg tør å utfordre meg selv mer på 
nye ting, hver dag er full av positive 
ord jeg tar med på veien .
Jeg har blitt så utrolig glad i fonte-
nehuset og alle sammen der.. Jeg vet 
ikke hvordan livet mitt hadde vært 
uten. Jeg har fortsatt litt vei å gå, 
men veien er blitt mye kortere og 
finere enn før. Jeg er veldig glad for 
at jeg fant veien til fontenehuset.

3 PÅ GATA: HVA 
ER DITT HOTTESTE 
TIPS MOT HØST-

MØRKET?

SURPRISE-BESØK AV 
REPRESENTANTER FRA 
KOMMUNESTYRET

Vi verdsetter at politikere plutselig 
kommer innom oss for å bli kjent, 
så vi ikke bare blir et Fontenehus 
på deres kommunestyre-papirer. I 
oktober fikk vi besøk av to lokal-
politikere, deriblant Elisabeth Selmer 
(H). 
Selmer deltok også på Verdensda-
gen for psykisk helse i oktober, her 
sammen med Jorunn Marie Thon fra 
NaKuHel.
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MATKROKEN

MÅNEDENS OPPSKIFT

NY SAMARBEIDSPARTNER: BAZAR

Grønnsaksgryte

Olje
Løk

Tomat
Hvitløk
Ingefær

Rød og grønn chili
Blomkål

Potet
Squash

Aubergine
Koriander

Legg til de grønnsakene du ønsker.
Alle grønnsaker kuttes opp.

Varm opp olje.  
Løk, hvitløk og ingefær blandes og 

stekes i oljen. Ta i tomat og resten av 
krydderet. Etter 5-10 minutter tilsettes 

alle grønnsakene. 
Kok i 10-15 minutter. Ikke tilsett vann. 

Pynt med koriander.

Serveres med brød eller ris.

Våren 2016 innledet vi samarbeid med 
BAZAR Frukt og grønt der Fontene-
huset Asker mottar overskuddsmat. Vi 
har fått friske grønnsaker, urter, frukt 
og brød. Vi kontrollerer maten før den 
serveres hos oss, så alle på klubbhuset 
kan føle seg trygge på at maten er sik-
ker. Gevinsten i dette systemet handler 
først og fremst om kloden vår, om redu-
sert matavfall. 

Denne høsten har vi hatt matkurs på 
kjøkkenet. Der har vi hatt fokus på lin-
ser og krydder som brukes i pakistansk 
og indisk mat. Tanken med kurset var å 
øke deltakelse i kjøkkenarbeidet, og det 
har vi klart! Det er og skal alltid være 
enkelt å komme ny på kjøkkenet, men 
det styrker oss at nå enda flere medlem-
mer kan ta mer ansvar.

MATKURS



LYTTENDE STORTINGSREPRESENTANT
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Den var en stor ære for oss å få besøk av stortingsrep-
resentant Bente Stein Mathiesen fra Asker og Aker-
shus. Hun stilte mange gode spørsmål og vi samtalte 
om politikk og de nære ting.

Alle trenger hvile. Også orkideer som har blomstret
en hel sommer. Derfor har vi opprettet et hvilehjem
på Fontenehuset. Vi ser frem til en ny blomstrings-
tid til våren :)



Fontenehuset Asker ønsker å starte 
opp “Ung på huset” for unge men-
nesker i alderen 16 - 25 år med 
psykiske helseutfordringer.

Vi er helt i startfasen, og trenger 
derfor unge som ønsker å delta i 
hverdagen på Fontenehuset Asker. 
Det er faste oppgaver som må 
utføres daglig, innen kontor og 
kjøkken. 

Vi ønsker at unge skal være med 
på å skape en god kultur som de 
selv kan trives med. Vi vil møtes 
hver onsdag kl. 13:30 der vi tar 
opp ulike temaer der vi støtter og 
utfordrer hverandre i den arbeids-
orienterte hverdagen.

 Hilsen Minken og Marius

Fire medlemmer starter nå bedrif-
ten Mat på vei - sosiale entrepre-
nører. I styret sitter blant andre 
Lars O. Nordal som også er leder 
av Asker næringsråd. I oktober var 
grunderne på kurs i etablering for 
bedrifter. Entreprenørene mot-
tar mye støtte og engasjement i 
lokalmiljøet og håper i løpet av 
2017 å bygge en sterk inklude-
rende arbeidsplass for mennesker 
som elsker å lage mat, og som har 
en psykisk helseutfordring.

Verdensdagen for psykisk helse ble 
grundig forberedt på Fontenehuset 
Asker. For første gang skulle vi 
etablere en stand, samt profilere 
oss på gata i Asker. Spennende og 
lærerikt prosjektarbeid!

PROSJEKTER

UNG PÅ HUSET

VERDENSDAGEN

MAT PÅ VEI

Side 7



Side 8

#GODBOK

Full returrett

Ta din siste kjærlighet med på IKEA 
hvis du vil ta rotta på nærbutikken.
Så slipper du å møte naboen 
og har god grunn til å ta bilen.
For det skal handles stort.
Og innimellom pølser og softis 
er det mere mat å få.
Barna kan plukkes opp i ballbingen 
etter det siste kysset,
og om du angrer, 
kan du levere alt tilbake og avtale ny date.

Ta en pille 

Du trenger ikke ta en pille, 
men du kan gjøre det
fremfor å gå og hilse på naboen 
eller ringe en venn.
Du trenger ikke å ta en pille, 
men du kan gjøre det,
selv om det ikke er det du trenger,
for det er det som tilbys i lykkelandet,
når vi har det for travelt 
til å snakke med hverandre.
En pille mot ensomhet – mirakelkuren 
mot manglende blikkontakt
eller resultatet av effektivitetens tankeløshet.

Mai Britt Hausland har gitt ut bok: Meldinger om å bli sett.
En diktsamling. Vi gir deg noen smakebiter:
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JOBBKLUBBHver torsdag fra 1015 til 1100 arrangeres jobb-
klubb på FHA. Tilbudet er åpent for alle inter-
esserte medlemmer og mulige medlemmer på 
Fontenehuset. 

PÅ EKSKURSJON 
MED JOBB-
KLUBBEN
Siden starten har jobbklubben gått gjen-
nom flere relevante emner, som utforming 
av søknad/CV, om åpenhet og forslag til 
bedriftsbesøk. Det har vært mye tid til 
individuell jobbstøtte, samt sendt søknad 
om overgangsarbeid til NAV Asker. 

I september dro en gjeng av oss til 
Hønefoss, der vi besøkte deres godt 
etablerte Fontenehus, som holder til i 
et hyggelig hus i sentrum. Jobbklubben 
foregikk i tilstøtende lokaler, lyse og 
innbydende. 
Vi ble svært godt mottatt. I resepsjo-
nen hang en elektronisk tavle med 
alle dagens aktiviteter og hendelser 
oppført. Den treetasjes bygningen 
har tidligere huset både butikklokaler 
og privat hjem, noe det også bar preg av. Nærmest 
hjemmekoselig, med små rom og malt skyggepa-
nel på veggene. Tavler hang her og der, kanskje litt 
for mange, men med en del smarte løsninger mht 
navneskilt og kategorier, som vi valgte å notere ned 
til eget bruk.

I jobbklubben merket vi også hvor gjennomført 
huset i Hønefoss er drevet, vi ble innført i begrepene 
frokostmøter og middagsmøter, altså arenaer hvor de 
forskjellige bedriftene i lokalmiljøet kunne bli kjent 
og knytte kontakter angående overgangsarbeid. Et 
stort antall var ute i jobb, og flere hadde fått tilbud 
om fast stilling etter en periode med overgangsar-
beid.
Et sted må alle begynne, og vi har en vei å gå, men 
vi er i ferd med å støpe en grunnmur ved at vi nå er 
i ferd med å banke på dører og virvle opp støv. En 
interessant fordel med å være med fra starten er at en 
kan være med på å forme veien videre, bygge på og 
se utviklingen.

Drømmen er et 
eget hus, og den drømmen kan fort bli en realitet, 
ettersom tiden jobber med oss. Stadig nye ideer til 
interessante firma det kan være verdt å se nærmere 
på blir lansert. Jobbklubben foregår torsdager kl. 
1015, og det er god plass til flere deltakere. 



Side 10

OFFISIELL ÅPNING 25.08.2016
VI ER I GANG!

Det var fullt hus under den offisielle åpningen. 
Helsedirektoratet, NAV Asker, Fontenehus Norge, 
Asker kommune, styret, medlemmer og medar-
beidere, musikere og mange fler bidro på scenen 
under den store dagen. Takk til Asker kulturhus 
for god lyd. Takk til alle sammen for gleden vi 

delte og for alle gaver og gode ønsker vi fikk på 
dagen. Vi er avhengige av hverandre for å drive Fon-
tenehuset sammen,

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ordfører Lene Conradi
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 KLESBYTTEDAGEN

Den. 18. oktober hadde vi samlet inn brukte klær 
fra fjern og nær for at vi kunne ha en byttedag. Så 
slipper vi å kjøpe nytt og sparer klimaet i samme 
slengen. #grønnhverdag

BUDSTIKKA SKRIVER:

– Tidligere var jeg mye isolert. Etter Fontenehuset åp-
net, har jeg vært her nesten hver dag, fortalte Solveig.

Et annet medlem var glad for at Fontenehuset ga 
henne faste rutiner og holdepunkter.

– Her får man oppgaver etter hva man orker, sa hun.

Daglig leder Kristin Walstad kunne konstatere at det 
var stappfullt i lokalene. Fontenehusets medlemstall er 
fortsatt økende, og er i dag 42. Men flertallet på åpnin-
gen var likevel inviterte gjester.

– Mennesker har ikke verdi på grunn av hva de gjør, 
men på grunn av sin eksistens. Dette er et hus med 
kontraster, understreket Walstad.

Prøv mitt liv

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore San-
ner ble kjent med fontenehuskonseptet da han deltok i 
tv-serien «Prøv mitt liv» på TV2.

Der bodde han en periode sammen med Geir Karlsen, 
som siden ungdommen har slitt med depresjoner og 
sosial angst.

– Geir tok meg med til Fontenehuset, der jeg ble satt 
til å jobbe i skrubben, erindret Sannet, som likevel fikk 
et meget godt inntrykk av tilbudet.

Kilde: budstikka.no

Den ukjente artisten GÔTE fra Billingstad tok alle med 
storm., med sine egenproduserte tekster og sarte, men sam-
tidig sterke framføring.



Jeg ble født på Children’s Hospi-
tal i San Francisco i 1970. Fem 
år gammel begynte jeg i 1 klasse 
på South Hillsborough school, 
men lite ante jeg at vi 2 år se-
nere skulle flytte til et helt fremmed 
land på andre siden av kloden. 

Mamma og pappa er norske, og de 
ønsket å flytte tilbake til hjemlandet 
etter mange år i USA.  I dag er jeg 
glad for at vi flyttet til Norge.  Det 
er her jeg føler meg hjemme.  Jeg er 
glad i naturen, årstidene, mennes-
kene, Asker og hovedstaden.  Det 
tok litt tid å bli «norsk». Jeg strevde 

med språket og uttalte amerikansk 
«r» lenge. «Shall we spælla kort» og 
«shall we go bade»? var et par av 
mine første «norske» setninger.
I tillegg til San Francisco, har jeg 
bodd i Oslo, Montpellier, Nice, 
Trondheim, Tromsø og nå i Asker.
Etter videregående var jeg nysgjer-

rig og eventyrlysten.  Jeg ville ut og 
oppdage verden.  Og jeg ville gjøre 
det alene.  Jeg meldte meg på et 
franskkurs for fremmedspråklige på 
Universitetet Paul Valery i Mont-
pellier, Sør Frankrike.  Så kjøpte jeg 
en moped og flyttet til en vingård i 
utkanten av byen.  Da følte jeg meg 

fri og selvstendig.Jeg hadde et rikt 
år og fikk venner fra Hellas, Neder-
land, Island  og Frankrike som jeg 
fremdeles har kontakt med.
Året etter flyttet jeg til Nice og be-
gynte å jobbe som resepsjonist på 
Hôtel Beau Rivage, på Promenade 
des Anglais, strandpromenaden. 

Plutselig befant jeg meg i et jetset-
aktig liv, selv om jeg bare betraktet 
det fra sidelinjen.  Jeg lærte meg 
fransk, besøkte en rekke steder, 
deltok på kulturelle begivenheter 
og traff mange ulike mennesker.  
Men det snek seg inn en følelse av 
å være på feil sted.  Angsten økte 

MEDARBEIDEREN
TEKST: MARINA LANGMO PAVLAK
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og jeg hadde tiltakende angstan-
fall.  På et tidspunkt fikk jeg nok av 
franskmenn, hotellivet, fancy biler 

og det jeg etterhvert oppfattet som 
«overfladiskhet». Jeg savnet å være 
noe mer for andre og gjøre noe med 
en dypere mening.  Da bestemte jeg 
meg for å reise tilbake til Norge og 
satte kursen mot Trondheim og so-
sionomutdanning.  Både studiet og 
Trondheim traff blink.  Utdannin-
gen har gitt meg et verdifullt grunn-
lag til å jobbe med mennesker.
Jeg har kjent på mye angst gjennom 
livet.  Angst har i perioder satt meg 
helt ut av spill og andre ganger vært 
en ressurs.  I mange år opplevde jeg 
angsten som en fiende og et pro-
blem som stadig stakk kjepper i hju-
lene for meg.  Noen ganger tok jeg 
valg for å unngå angsten, selv om 
jeg mislikte valgene. Jeg har gradvis 
lært meg til å bruke angstsympto-

mene som et navigeringsverktøy.  
Jeg lytter til angsten og forsøker å 
finne ut om det er noe viktig den 
prøver å fortelle meg.  
Lenge trodde jeg at jeg kunne fjerne 
angsten med rett behandling, men 
jeg har lært meg å leve med det og 
bruker følelsen nå i mye større grad 
som veileder.
Jeg elsker å spille teater.  Rett før 
teppet går opp, kan jeg kjenne på 
en sunn type angst.  Den som gjør 
meg skjerpet og gjør at jeg yter 
maksimalt.
Idag er jeg 46 år, gift, og bor i Asker 

med to barn på 17 og 18 år katten 
vår Sio.  Jeg har de siste 11 årene 
jobbet med arbeidsinkludering og 
er opptatt av å hjelpe mennesker 
med å finne en jobb de passer til og 
trives med.
Et indiansk ordtak sier: «Ikke døm 
en mann før du har gått to måne-

der i hans mokkasiner».  Jeg har en 
grunnleggende tro på at alle men-
nesker gjør så godt de kan utfra sin 
situasjon, sine ressurser, sin bak-
grunn og de betingelsene de lever i.
Jeg er opptatt av empowerment, å 
hjelpe mennesker med å gjenkjenne 
og ta i bruk sin egen kraft.
Å bli ansatt som medarbeider på 
Fontenehuset Asker har vært en 
stor glede for meg.  Etter bare 8 
uker i ny jobb stortrives jeg.  Jeg har 
blitt møtt med varme og raushet fra 
alle på huset.  Her har det vært lett 
å være ny.
Jeg tror på Fontenehuset Askers 
verdier: Frivillighet, likeverd og 
støttende relasjoner.  Det er et stort 
privilegium å få være i en jobb hvor 
verdiene er helt i tråd med mine 
egne.

«Ikke døm en mann før du 
har gått to måneder i hans 

mokkasiner»
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Det kreative hjørnet

DIGITALE
FORTELLINGER

TEKST: GUNN HELEN 
KRISTIANSEN

Alle har sikkert sett en eller annen 
digital historie på Facebook. Det 
man vanligvis gjør når man skal 
lage en digital fortelling er å sette 
sammen noen fine bilder og så leg-
ge på tale eller musikk. Det er også 
mulig å legge inn tekst. Da jeg skul-
le lage min første digitale fortelling, 
måtte jeg laste ned en app som he-
ter iMovie. Jeg liker godt å bruke 
iPad til å lage digitale fortellinger 
fordi det er enkelt å fotografere bil-
dene direkte med den. Men hvis 
du fotograferer med mobil, må du 
legge de over. Da jeg begynte med 
å tenke på min digitale fortelling, 
måtte jeg bestemme meg for hva 
det var jeg ville formidle. En digital 
fortelling kan forsterke et budskap 
ti ganger, hvis man får det til. En 
digital fortelling bør derfor ikke ha 
mer enn ett budskap og det beste er 
at fortellingen er kort. To minutter 
er passe lengde hvis du skal vise den 
for et større publikum, som på   

Facebook for eksempel. Da jeg 
lagde min første digitale fortelling 
tegnet jeg enkle tegninger på hvitt 
papir og fotograferte disse med 
iPaden. Med litt redigering i ap-
pen hadde jeg laget en tegneserie 
av disse med enkle midler. Så la jeg 
på litt tekst og leste inn lyden ved 
hjelp av minegen stemme og med 
mikrofon. I løpet av kort tid hadde 
jeg laget en liten fortelling som jeg 
kunne laste opp på iTunes.

Digitale fortellinger kan brukes til 
mer enn å spre informasjon og vik-
tige budskap. En veldig morsom 
ide er å lage en digital fortelling til 
et bryllup eller en bursdag. Sær-
lig hvis du ikke liker å holde taler. 
Da kan du kople iPaden til en tv 
og vise historien din på stor skjerm. 
I dette tilfelle kan fortellingen godt 
ha litt lengde. Ett kvarter kanskje. 
Jeg pleier å si at det er bedre at pu-
blikum fortsatt er ”litt sultne” når 
framvisningen er over, fremfor at 
de begynner å gå lei og kjeder seg. 
Husk at musikk og morsomme 
tekst kommentarer gir en fin effekt.

Det å lage en digital historie er vel-
dig lett, men jeg synes ikke appen 
er selvinstruerende. For meg var det 
helt nødvendig å delta på kurs. Jeg 
var på to-dagerskurs på Aktivitets-
huset i Asker og kurslærer Tommy 
instruerte oss tålmodig både i fel-
lesundervisning og på tomanns-
hånd. Etter hvert som man lærer 
teknikken kommer ideene og krea-
tiviteten flytende. Jeg begynte å se 
anvendelsesområder jeg ikke hadde 
tenkt på før. Hva med å lage ett lite 
slektskart som en digital fortelling? 
Jeg har tatt noen fine bilder av be-
steforeldre og ungene i familien, 
men det er alltid noen som må du-
sje først eller sniker seg unna så det 
gjenstår fremdeles en del fotografe-
ring før jeg er helt i mål. Den digi-
tale fortellingen handler veldig mye 
om god planlegging og godt forar-
beid. Når alle bildene er lastet ned 
på appen er resten av jobben både 
morsom og rask.
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Fontenehuset Asker er et klubb-
hus for deg som har eller har hatt 
en psykisk helseutfordring. Øn-
sker du å skape en endring i ditt 
eget liv? Kanskje Fontenehuset er 
noe for deg. 
Et mulig medlemskap starter med 
en omvisning hos, og du kan 
enten stikke innom eller avtale et 
besøk på e-post  
post@fontenehuset-asker.no

1) Medlemskap er gratis
2) På fontenehuset er det ingen 
ventelister og ingen henvisning
3) Som medlem forplikter du deg 
til å bidra til å skape et trygt og 
godt klubbhusfellesskap
4) Medlemskapet i fontenehuset 
er livsvarig – hvis en ønsker. Man-

ge bruker fontenehuset etter at en 
har fått seg en ordinær jobb – som 
støtte i møte med arbeidslivets- el-
ler studiestedets nye utfordringer.

Kom som du er til fontenehuset. 
Vi er ikke så opptatt av diagnoser, 
men er heller ikke redd for å snak-
ke om det. Når du kommer til oss 
vil du få en samtale der vi snakker 
om dine ønsker og drømmer.

Vi er et arbeidsfellesskap. Vi har 
erfart at arbeid strukturerer tiden, 
gir mening, og bidrar til bedre 
selvbilde. Som en «motgift» til 
kaos, depresjon og kjedsomhet.
På Fontenehuset får du arbeide 
side om side med medarbei-
dere og andre medlemmer. Og 

sammen finner vi oppgaver som 
passer for deg.

Vi har et arbeidsfellesskapet som 
bygger på positive relasjoner, som 
gjør at du kan finne gode støt-
tespillere, kolleger og venner hos 
oss.

Alt er frivillig, du bestemmer. Du 
kan komme til Fontenehuset èn 
eller fem dager i uka, eller mer. 
Du bestemmer. 

Ring oss på:

66 79 88 69

Eller kontakt oss på Facebook 
eller Instagram

HVORDAN BLI MEDLEM?

PRESENTASJON AV FONTENEHUSET I ASKER NÆRINGSRÅD

Fontenehuset utvikler stadig sitt nettverk blant mulige partnere i privat sektor. En viktig arena er Asker næringsråd. Her 
presenterte styremedlem Per Anders Owren og daglig leder Kristin Walstad Fontenehusets arbeid og inviterte interes-
serte bedrifter til en nærmere dialog. 

FONTENEHUSET ASKER HAR BLITT EN STIFTELSE

Etablering av Fontenehuset Asker ble organisert som en frivillig forening i Brønnøysundregistrene. I oktober 2016 ble 
FHA en stiftelse. Takk til styreleder Siri Barfod for seriøs jobbing!



FONTENEHUSET NOE FOR DEG?
KONTAKT OSS GJERNE FOR EN 

OMVISNING

Tel: 66 79 88 69
post@fontenehuset-asker.no
Skysstasjonen 11B (1.et)

LÆRT SIDEN SIST

“Det er mye terapi i likeverd” 
#verdier 


