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TEMA: OPPSTARTEN

LEDER

INNHOLD

KRISTIN WALSTAD, DAGLIG LEDER

Kjære leser,
Fontenehuset Asker åpnet dørene
den 18. april 2016. Siden den dagen har over 40 mennesker funnet
veien til et klubbhus der verdien
likeverd er satt i system. Fordi vi
alle mennesker har en uendelig
verdi i kraft av sin eksistens. Vi er
mange ulike mennesker “på vei” i
dette huset, derav navnet på denne
husavisa. På vei mot en bedre natts
søvn, mot en bedre bolig, en bedre
helse, arbeid eller studier.
I vår arbeidsorienterte dag har
mange fått trene seg på nye arbeidsoppgaver, som har blitt til
velsignelse for fellesskapet eller
som har styrket den enkeltes kvalifikasjoner mot en ordinær jobb.
Vi ser at det er de små bevegelsene
som skaper de store. Samtidig
har vi dager der mørket kan bli
dominerende for enkelte av oss,
og noen dager høljer regnet ned.
Midt i dette får vi også merke at
solas stråler kan trenge seg fram
gjennom et varmt blikk, en varm
eksotisk lunsj, eller en overraskende invitasjon til Harry-handel
i Sverige. Huset vårt rommer alt
dette og mer.
Men sammen vil vi skape gode
dager.
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Mitt møte med Fontenehuset
3 på gata
Matkroken
Hva skjer? Aktivitetskalender
Nytt fra prosjektene
#Godbok
Jobbklubb
Fritidsprogram & quiz
Medarbeideren: Jeg kjente ikke
min egen styrke
14 Volleyballdag med faddere
15 Hvordan bli medlem?

Vi takker“Etablererne”
Bjørn Lindstad
Guttorm Andersen
Ingrid Holst
Janne Grøttumsbråten
Lars Eric Onarheim
Siri Barfod
(Styremedlemmer i organisasjonen Etablering av
Fontenehuset Asker)

Medlemmer av redaksjonen ”På vei” Nr. 1 2016: Gunn Helen, Solveig, Britt, Anniken, Jacob, Minken, Kristin, Lene.
Styret Fontenehuset Asker: Siri Barfod, Per Anders Owren, Inger Marit Øymo, Bjørn Lindstad,
Lillian Sofie Eng, Solveig Persson, Shahid Mehmod.
Ansatte: Kristin Walstad (daglig leder), Marina Langmo Pavlak (medarbeider), Marius Nord Melås (medarbeider).
Postadresse: Fontenehuset Asker, Pb 17, 1371 asker
Besøksadresse: Skysstasjonen 11B, 1. etasje
Telefon: 66 79 88 69
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AKTUELT

MITT MØTE MED FONTENEHUSET
TEKST: GUNN HELEN

Tilbake til arbeid. Det nye Fontenehuset i Asker ligger i kvartalet
mellom Rema 1000 og postkontoret like ved jernbanen. Den første
gangen jeg besøkte huset rotet jeg
litt rundt ved inngangen før jeg
fant dørskiltet. Vel innenfor ble jeg
tatt godt imot og fikk en omvisning
i de lyse og trivelige lokalene. Fra
kjøkkenkroken duftet det nydelig
av varm lunsj fra eksotiske himmelstrøk.
Fontenehusets grunnleggende ide
er arbeidsrettet. Folk skal få hjelp
og støtte til å komme tilbake i arbeid igjen. Jeg hadde vel egentlig
mistet håpet i forhold til det, men
uansett er det viktig å engasjere seg
i noe.
”Stå opp om morran” var det en

minister som sa. Det er mange som
har forsøkt på det, men så har de
ikke hatt noe å stå opp til. Det er
viktig å kunne stå opp til et arbeid
eller en aktivitet man trives med og
ikke mist mestrer. Første skritt på
den veien er å stå opp med en positiv forventning om å treffe noen
andre mennesker. Står man opp og
er alene hjemme hos seg selv dag
etter dag, kan det være mye vanskeligere å finne på noe å fylle hele
dagen med. Når man har falt ut av
arbeidslivet er det heller ikke så aktuelt å reise jorden rundt eller gjøre
alle de andre tingene folk som har
arbeid drømmer om å gjøre bare de
får tid. For hvor skal pengene komme fra? Arbeid og økonomi henger
sammen.
Fontenehuset er et sted å stå opp til
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og dagene der skal fylles med innhold. Jeg tenkte at ansvaret for å
finne på noe å gjøre også var mitt,
men jeg lurte på hva det skulle være.
Blikket mitt ble sugd mot et langbord med datamaskiner og skriver.
Det så fristende ut. Noe med datamaskiner og skriving måtte det bli.
Da vi hadde spist en fantastisk god
og billig varm lunsj til 30 kroner,
Tikka kylling ett eller annet, hadde
jeg en hyggelig samtale med daglig
leder. Hun fant fort ut at skriving
var min greie så hun oppmuntret
meg til å skrive ett innlegg til en
fremtidig hus avis. Det hørtes gøy
ut og dessuten tenkte jeg at det var
en form for arbeid eller aktivitet
som kunne inspirere flere. Allerede
på mitt første besøk på Fontenehu-

set ble jeg utfordret med en arbeidsoppgave som passet meg perfekt.
Fontenehuset kan bli en døråpner
tilbake til arbeidslivet for folk som
har stått på utsiden en stund. Det
sliter på den psykiske helsa å ikke
være som alle andre. Å ikke ha en
jobb å gå til. Men det kan være lurt
å ikke sikte for høyt i forhold til
stillingsprosent når man først skal
forsøke seg. Den store utfordringen
for Fontenehuset ligger i å få arbeidsmarkedet til å tilby ”små stillinger” til folk som oss. Folk med
huller i CVen og kanskje litt ustabil
arbeidsevne. Det er her Fontenehusmodellen er så fin. Dersom en
kandidat ikke kan stille på jobb en
dag, stepper en vikar fra Fontenehuset inn. Arbeidsgiver skal ikke
lide for det.

Hvilke arbeidsoppgaver som kan
passe for deltakere i et Fontenehus
kan ikke jeg si så mye om. Jeg vet i
grunnen bare hva jeg selv kan passe
best til. Det som er viktig er at folk
får vite om modellen og at de er
kreative og positive til tiltaket.
Arbeidsgivere må ikke være redde
for å ta kontakt. Dette er noe vi skal
få til sammen.

VI SPØR VÅRE
NABOER: HVA
MENER DU OM
FONTENEHUSET?

3 PÅ GATA
- Veldig positivt.
Det dere jobber
med trengs og
er veldig bra.
Bente Bolstad,
Nille

- Jeg er litt
usikker på hva
dere gjør, men
vi setter pris på
at dere henter
varer hos oss så
vi slipper å kaste
det. Kristoffer
Løfsgaard, Rema
1000
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- Jeg har nesten
ikke merket noe
til dere. Men
jeg er veldig
fornøyd med
samarbeidet
vårt. Ulf Havmo,
vaktmester

MATKROKEN

MÅNEDENS OPPSKIFT
Kylling i karri
1 kg kyllingfilet
1 stor gul løk, finhakkes og stekes
brun i olje
4-5 tomater
fersk ingefær
fersk hvitløk
grønn chili
fersk koriander
indisk masala kryddermix
stekeolje

NY SAMARBEIDSPARTNER: REMA 1000

Sidesalat: agurk, rødløk, mynte (fersk),
lime, litt olje

Våren 2016 innledet vi samarbeid med
Rema 1000 Asker der Fontenehuset Asker mottar varer som er i ferd med å gå
ut på dato. Vi har fått indrefilet, sjokolade og mye annet godt vi har benyttet
på kjøkkenet. Vi kontrollerer maten før
den serveres hos oss, så alle på klubbhuset kan føle seg trygge på at maten er
sikker. Gevinsten i dette systemet handler først og fremst om kloden vår, om
redusert avfall i matvarebutikken. Vi vil
med dette få takket Rema 1000 Asker
for et hyggelig samarbeid, og en vakker
sommerdag overrasket vi de med varm,
indisk lunsj.

Alt kokes lenge. Serveres med raita:
youghurt naturell og reita kryddermix
TAKK FOR GAVEN!
TAKK FOR NY FRYSER - HENNIG OLSEN
BÆRBARE PCER - OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS
ASKER DPS - VAKKER ORCHIDÈ
LILLIAN SOFIE ENG - KOPPER OG KAR
GJENBRUKSBUTIKKEN KIRKENS FELTARBEID - KOPPER OG
KAR
BAZAR - FRISKE GRØNNSAKER
REMA 1000
BLAKSTAD SOSIONOMENE - BOK
FONTENEHUSET OSLO - BOK
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DET SKJER - VÅR KALENDER

1. februar – Daglig leder Kristin
Walstad starter opp

tenehuset Blakstad sykehus
4.mai – Vi presenterer Fontenehuset for alle ansatte på Mestringsenheten, Asker kommune
10. mai – Besøk av medlemmer
fra Villa Walle, Bærum
11. mai – Vi deltar på offisiell
åpning av Mestringshuset, Asker
kommune
13. mai – Besøk av kommunaldirektører og politikere fra
Bærum kommune som vil starte
Fontenehus

19. april - Omvisning NAV

19. mai – Vi presenterer Fontenehuset for sosionomteamet på
Blakstad sykehus
19. mai – Vi presenterer Fontenehuset på Servicetorget, Asker
kommune
20. mai – Besøk av Askeravisen,
reportasje
20. mai – Besøk av Din utvikling,
tiltaksarrangør NAV
24. mai – Besøk av Aktiv fritid,
Asker kommune
24. mai – Presentasjon av Fontenehuset for ansatte på NAV

deres studenter
31. mai – Vi presenterer Fontenehuset for beboere i Torstadveien
6. juni – Presentasjon av Fontenehuset på Din utvikling AS
6. juni – Nettverksmøte på
NaKuHel
8. juni – Besøk av Rose-gruppe
fra NaKuHel
9. juni – Vi presenterer Fontenehuset på Sikta, Vestre Viken
9. juni – Vi presenterer Fontenehuset for alle ansatte i Barne- og
familieenheten, Asker kommune
10. juni – Besøk av Budstikka avis
10. juni – Besøk av Hvalstadåsen
botiltak
14. juni – Vi starter opp Gjeldsgruppa på Fontenehuset
16. juni – Volleyballturnering
22. juni – Besøk av ambulant
team, Asker kommune
22.juni – Sommerlunsj med styret
28. juni – Besøk av økonomiske
rådgivere, Asker kommune
(gjeldsgruppa på Fontenehuset)
12. juli – Samarbeidslunsj Rema
1000

21. april - Besøk av Asker DPS,
leder Heidi Skeimo Berge
21. april - Besøk av Psykososialt
team, Asker kommune
27. april – Vi presenterer Fon-

25. mai – Hospitering av to
sosionomstudenter
30. mai – Vi har møte med Høgskolen i Sør-Øst Norge og inngår
samarbeid om praksisplasser for

12. juli – Besøk av Wayback –
stifelsen livet etter soning v/ Johan
Lothe (bildet)
12. juli – Vi besøker daglig leder
av Varmestua og akuttovernattin-

1.april - Besøk av Kjersti Selimann, leder Aktivitetshuset Asker
kommune
1.april – Besøk av Fontenehuset
Oslo Øst
4. april – Marius Nord Melås
medarbeider har sin første dag
13. april – Vi presenter Fontenehuset for alle behandlere på Asker
DPS
14. april – Studietur til Fontenehuset Hønefoss
18. april – Vi åpner dørene i
Skysstasjonen 11B
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gen, Kirkens feltarbeid
14. juli – Vi starter opp vårt
elektroniske medlemssystem
Klubblogg
3. august – Marina Langmo Pavlak starter som ny medarbeider

4. august – Vi starter opp
jobbklubben på Fontenehuset
5. august – Vi har vårt første
bedriftsbesøk på Nille
10. august – Vi får besøk av Fontenehuset Oslo
23-24.august - Åtte medlemmer
og mulige medlemmer deltar på
kurs i brukermedvirkning i regi av
Sagatun. Vertskap: Mestringshuset

PROSJEKTER

UNG PÅ HUSET
Fontenehuset Asker ønsker å starte
opp “Ung på huset” for unge mennesker 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 arbeidsorienterte hverdagen.

Hilsen Minken og Marius

GJELDSGRUPPA

URTEHAGEN
Denne våren har vi hatt et lite
urteprosjekt, for å teste ut om vi
kan klare å dyrke fram våre egne
urter og spiselige blomster til egen
matlaging. Da vi ikke har noe uteområde, er det et mirakel at vi har
klart å dyrke frem en hel agurk,
endel ulike urter og paprika.
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Noen av oss har pådratt oss litt for
store utfordringer med tanke på
pengekrav og gjeld. Postkasseangst
er også et fellestrekk. Derfor startet vi en gjeldsgruppe på Fontenehuset der vi har hjulpet hverandre
en hel del med å få oversikt, samt
invitert inn eksperter utenfra.
Eksempelvis Johan Lothe fra
Wayback - stiftelsen livet etter soning
og økonomiske rådgivere fra Asker
kommune. Vi drømmer om et liv
der alle regninger er betalt og en
følelse av at det er greit å leve med
gjeld.

#GODBOK

Redaksjonen anmelder boken: «HELT ALMINNELIG GALSKAP
– en oppslagsbok over psykiske lidelser» av Svein Andreas Kjos
og Ellen Wennevold Aas

I omtalen av selektiv mutisme er forfatterne litt for
kategoriske når de omtaler hvem «det stille barnet»
ikke vil snakke med. De refererer til at barnet ikke
vil snakke på skolen, men dette er ofte veldig ulikt
fra person til person som har denne diagnosen.

Boken er utformet med god layout og er en
klassisk oppslagsbok, slå opp en diagnose og lær
dens årsak, symptomer og behandling på 1-2-3.
Boken er folkelig og lett å lese.
Det vi umiddelbart liker er at forfatterne har inkludert folk med erfaring fra den aktuelle helsetilstanden som omtales, dette er ekte mennesker som står
frem med bilde. Disse bidragene er kjempefine. Vi
setter også pris på at boken tar opp årsaker til psykiske helseutfordringer, og ikke bare beskriver dens
symptomer som en sykelig tilstand.

Når det gjelder omtalen av personlighetsforstyrrelser
og deriblant ustabil personlighet synes vi forfatterne
behandler dette temaet litt snevert. Dessuten synes
vi de kunne ha omtalt diskursen om ustabil personlighet er en diagnose, eller om det er en senvirkning
av komplekse traumer. Boken omhandler ikke de
ti kriterier, hvor fem av dem skal være oppfylt for å
få diagnosen. Kombinasjoner av de fem muliggjør
hundrevis av ulike utrykk for ustabil personlighet.

Med de kritiske brillene på, oppdaget vi imidlertid
noen svakheter. Gjennomgående ser vi utfordringer i
valg av personlig pronomen (hun/han) med tanke på
kjønnsstereotyper knyttet til enkelte diagnoser.
I omtalen av traumer synes vi forfatterne fokuserer
for lite på viktigheten av det å ha gode fellesskap
rundt seg i behandlingen. Vi har erfart at det å bli
innlagt på psykiatrisk sykehus kan påføre oss nye
traumer. Da er det viktig med gode og trygge folk
rundt seg når man kommer hjem.

Men alt i alt. En nyttig bok!
Redaksjonen
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JOBBKLUBB

BEDRIFTSBESØK: NILLE

HVA ER JOBBKLIBB?
Hver torsdag fra 1015 til 1100 arrangeres jobbklubb
på FHA. Tilbudet er åpent for alle interesserte. Mange føler seg usikre på hvordan de skal skrive gode
søknader eller sette opp en CV. Videre kan en som
deltaker på jobbklubb være med på intervjutrening,
finne ut hva slags type jobb en ønsker, eller finne et
spesifikt sted en ønsker å jobbe. Det kan være alt fra
noen timer i uka til full tid. I jobbklubben hjelper
medlemmer og medarbeidere hverandre med jobbsøk, råd og vink. Mange spørsmål og problemstillinger dukker opp i søkerprosessen: Hva passer jeg
til? Er det mulig å få en ordinær, lønnet stilling? Hva
om jobben blir for tøff?
Overgangsarbeid kan være en hjelp i veien til ordinært arbeid. FHA jobber med å få til avtaler med
flere bedrifter i nærområdet, og det i flere forskjellige
bransjer. I den forbindelse er det foreslått å arrangere
frokostmøter med aktuelle bedrifter. På den måten
kan vi presentere oss selv, og få i stand gode dialoger.
Det finnes en mengde ubrukte ressurser der ute. Å
ta disse i bruk vil både samfunnet, arbeidsplassene
og ikke minst arbeidstakerne selv nyte godt av. Å
ha en meningsfylt aktivitet å gå til er avgjørende for
både selvtillit og den psykiske helse. Ikke alle klarer
å gjennomføre en krevende utdanning, og mange
som kanskje har hull i CV’en føler på håpløshet når
en skal søke jobb på det åpne markedet. Da kan det
være god hjelp å ha en eller flere sparringspartnere i
ryggen.
Et bedriftsbesøk er kort fortalt et besøk til en bedrift
i nærområdet som kan være av interesse. Hvilke
steder en ønsker å besøke, bestemmes i fellesskap.
Hensikten med dette er å bli bedre kjent med ar-

beidsplassen, samt at arbeidsgiverne blir bedre kjent
med oss. Her får vi også sjansen til å stille aktuelle
spørsmål om hva slags kompetanse de ønsker, hva
slags arbeidsoppgaver de har, og hvem som jobber
der. Like viktig er det å tenke over hvordan vi ønsker
å presentere oss.
Aktuelle tema for jobbklubben denne høsten vil
være: utforming av CV/søknad, åpenhet om psykiske helseutfordringer, forberedelse av bedriftsbesøk,
karriereveiledning og tilrettelegging på arbeidsplassen. Nye tema vil komme til, og jobbklubben er som
før nevnt åpen for alle som tenker at dette kan være
noe for dem.

TEMA AUG-SEPT 2016

Uke 35: Vi ser på hvilke bedrifter vi ønsker å besøke. Hvordan
forberede et bedriftsbesøk?
Uke 36: Bedriftsbesøk
Uke 37: Overgangsarbeid. Hva innebærer overgangsarbeid og
hvem kan delta?
Uke 38: Karriereveiledning. Hva passer jeg til?
Uke 39: Tilrettelegging og støtte på arbeidsplassen
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FRITIDSPROGRAM
HVALSTRANDFESTIVALEN 2016

“This is my life, this is my time”
Vi er så heldige som har Recovery venneklubb,
denne gangen var det flere av oss fikk billetter til
Hvalstrandfestivalen. Sammen dit dro vi en liten
fin gjeng, spente og forventningsfulle – for å oppleve god musikk og nye opplevelser.
Etter å ha benket oss til med gode sitteplasser høyt
oppe, gikk vi rundt på området for å få litt oversikt
over hva som fantes av mat, boder ol. Et medlem og
en medarbeider ble også intervjuet av Askerposten,
spennende å se om vi kommer med i avisen deres.
Åpningsnummeret var det Trang Fødsel som sto for,
mange kjente sanger man husker som «Drømmedame» og «Kursiv», og da begynner også stemninga å
komme.

Mørket begynte å senke seg over Hvalstrand da Seigmen med sin store intensitet entret scenen, Madcon
fikk æren av å avslutte fredagskvelden.
Vi har hatt en kjempefin kveld og kommer gjerne
tilbake på neste års festival.
«This is my life, this is my time» (fra Kim Larsens
melodi).
HVALSTRANDFESTIVALEN 19.08.2016
Solveig

Etterhvert kom Lissie på scenen, rocka vestkystmusikk med trøkk i låtene.
Kim Larsen entrer scenen med stokk, noen mener
han kanskje begynner å bli gammel, men låtene hans
har fortsatt ikke gått ut på dato – storfavoritt hos
publikum og nesten samtlige synger og danser med
på låtene hans.
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I BEVEGELSE
JACOBS QUIZ
1.
2.
3.
4.
5.

Svar: 1 Bibelen 2 læren om sopper 3 1952 og 1994
4 buhund, dunker, elghund, haldenstøver, hygenhund og lundehund 5 Linux 6 Mark Zuckerberg
7 Brasil 8 kattunge 9 kobber og sink 10 Oslo

På mandager kl. 0900 er det yoga for alle som vil bli
med på Fontenehuset Asker. Du kan også få
anledning til å bevege kroppen sammen med oss
andre etter lunsj. Tre dager i uken går vi en liten tur
langs elva, eller i sentrum. Det gjør også godt for
sjela.

6.
7.
8.
9.
10.

Hvilken bok er verdens mest stjålne?
Hva er mykologi læren om?
I hvilke år arrangerte Norge OL?
Nevn tre av de norske hunderasene.
Hvilket operativsystem forbunder du med Linus
Thorvalds?
Kan du navnet grunnleggeren av Facebook?
Hvilket land er verdens største kaffeprodusent?
Hva er en kjetting?
Hvilke to grunnstoffer er messing en legering av?
I hvilket fylke bor det flest samer?
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MEDARBEIDEREN
TEKST: MARIUS NORD MELÅS

Til dere som skammer dere, til
dere som sliter, til dere som strever etter det perfekte. Til dere
som aldri føler dere strekker til.
Til dere som mener dere har det
perfekte liv. Til dere som mobber, til dere som blir mobbet. Til
søstre, brødre, mødre og fedre.
Ja, til dere alle sammen der ute.
Jeg har i mange år båret skammens maske. Skammen over å bli
mobbet. Skammen over å være
homofili, og skammen over å være
gutt med anoreksi. Jeg har båret
tabuenes maske så alt for lenge.
Fasade på fasade. Så tykk at jeg en
dag ikke lenger klarte å holde på
den. Fasaden tok nesten mitt liv.
Så langt ned i mørket måtte jeg.
Ned dit ingen orker å tenke seg,
før du en dag er der selv. I mørket der dagslys ikke slipper inn. I
mørket, alene strevet jeg. Bare ett
enkelt menneske, alene. Alene i
min egen lille verden, skjermet fra
alt det skumle. Utenfor mine dører gikk verden videre. Jeg trodde
jeg fant roen i mørket. Jeg hadde

det i grunnen ganske godt der når
det var på det vondeste. Jeg kunne
stenge alt det hverdagslige rundt
meg ute. Slippe å forholde meg til
andre mennesker, bare meg. Meg
og skammen.
Gutt med anoreksi. Leger som lot
meg forfalle. Psykologer som lot
meg styre min egen skute, på god
vei til døden. En kropp fanget i en
labyrint med få veier ut. Et vandrende lik, uten mål og mening.
Mennesker så kun 48 kilo anoreksi, skam og sorg. Så de også
48 kilo med kjærlighet, omsorg,
styrke og vilje? Glem aldri, bak en
spiseforstyrrelse er det ett nydelig
menneske som trenger minst like
mye kjærlighet og omsorg som
før. “Elsk meg mest når jeg fortjener det minst” sies det. I en spiseforstyrrelse kan det ikke bli mer
rett. Glem aldri det!
Prosessen
Etter tre runder med innleggelse
på ulike psykiatriske institusjoner i en alder fra 17-19, trodde jeg
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at jeg endelig var fri og frisk. Jeg
hadde jo vært så flink, snill, god
og pliktoppfyllende. Det var ikke
måte på hvor mye skryt jeg fikk de
gangene jeg var innlagt. De hadde
klokkertro på at denne sykdommen ville jeg overvinne, for nå
hadde jeg tross alt en BMI på 20.
Der tok de feil. Uroen og angsten
for mat var der enda. Hele tiden.
Jeg hadde bare lært meg nye måter
å mestre dette på. Jeg hadde blitt
en reser på å lyge, kanskje mest
ovenfor meg selv. Etter flere flytteprosesser, tok jeg en stor beslutning og flyttet til Bergen. Plutselig
hadde jeg fast jobb og sto som en
stolt eier av en treroms leilighet.
Livet var perfekt noen uker. Helt
til sykdommen blusset opp igjen.
Denne gangen kunne jeg ikke
rømme.
Jeg ble sykemeldt fra jobben. Jeg
ble mer og mer deprimert. Jeg så
svart på livet, denne gangen trodde jeg faktisk ikke jeg skulle klare
det. Støtte fra venner og familie
holdt meg oppe. Jeg tok en telefon

Jeg kjente ikke min egen styrke
til ROS. Den dagen endret mye
seg.
Ut av mørket
Jeg søkte hjelp. Jeg tapte mine
masker og ga slipp på fasaden. Jeg
ga meg selv en mulighet, en ny
sjanse til å finne veien ut av mørket. Sakte men sikkert klarte jeg å
bygge opp et håp om ett fritt liv.
Jeg fikk en fastlege som satt i gang
søknadsprosessen til Modum Bad,
fort. Uten henne aner jeg ikke hva
jeg hadde gjort. For første gang
fikk jeg en god opplevelse hos en
lege, som faktisk hadde ett klart
mål. Jeg skulle inn på Modum
Bad, det var det beste for meg.
Tiden gikk. Første gang fikk jeg
avslag. Jeg ble knust, sint, fortvilet og forbannet. Jeg ringte tilbake
i frustrasjon. Jeg måtte søke på
nytt. Denne gangen tok de meg
inn. Inn på vurderingsopphold.
Jeg fikk tilslutt plass etter hard
kjemping. Ventetiden var lang.
Åtte måneder. Jeg dro hjem med
håp. En telefonsamtale skulle endre alt i januar. Jeg ringte tilfeldig
og spurte om det var noen mulighet for å komme inn før. Samme
dagen fikk jeg tilbud om plass. 14
dager senere skulle jeg legges inn.
Jeg kom til Modum Bad med en
enorm motivasjon om å bli fri. Fri
fra spiseforstyrrelsen. Fri fra kontroll og strenge regler. Jeg hadde
også som mål om å få det perfekte
liv.
Heldigvis endret jeg den innstillingen fort. Det perfekte liv er
uoppnåelig- ingen kan si hva det

perfekte liv er. Livet er først bra
den dagen du kan gi slipp på å jage
etter enda mer. Den dagen du er
fornøyd med det du har, er livet
bra.
På Modum ble jeg sett som det
mennesket jeg var. Jeg var ikke
bare sykdommen, jeg var Marius.
De så det sårbare mennesket som
var gjemt bak masker og fasader.
Sammen jobbet vi som et team,
team frihet og fri. Den harde jobben måtte jeg gjøre selv. Jeg måtte
grave dypt inn i meg selv, dypere
enn jeg hadde ant. Angsten og
uroen ble ikke så farlig når jeg
fikk ord på den. Tårene var ikke så
vonde å gråte som de en gang var.
Samtaleemnene ble husket i gjennom hele oppholdet, det var hele
tiden en rød tråd. Jeg fikk ikke
muligheten til å glemme eller fortrenge. Alt skulle ut.
Livet jeg vil leve
Det tok meg mange år før jeg kom
dit jeg er i dag. Jeg trodde jeg kunne lure meg unna mine egne tanker og følelser. Bruke mine gode
strategier for å slippe ubehaget når
det ble vanskelig. Spise eller ikke
spise, overspise eller ikke overspise, trene eller ikke trene. Det
førte til mange år med avmagring,
utsulting, skam, skyldfølelse og
fysiske komplikasjoner i kroppen.
Jeg trodde jeg kunne ta snarveiene
med fasadene mine. Manipulere
verden rundt meg med å gi dem
et inntrykk om at livet mitt var
perfekt. Lite ante de at innvendig
var jeg så sårbar så veggene kunne
briste når som helst.
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Jeg er nå på god vei til livet jeg vil
leve. Jeg tok et steg ut i en båt, for
en del år siden. Båten førte meg ut
på stormende hav. Stormen kantret nesten min båt, men jeg sank
aldri. Stormer vil enda komme,
men aldri skal jeg, la meg kantre...
Det vanskelige valget
Livet handler om valg. Vi mennesker må ta valg hele tiden. Noen
synes det er vanskelig å skulle
velge antrekk til kveldens fest, for
andre handler valg om liv og død.
Sliter du psykisk kan faktisk de
enkleste valg føles som liv og død.
Fornuften sier at du ikke vil dø av
valget du tar, men likevel klarer du
ikke tro på det. Det er så intenst,
så virkelig.

Veien ut i lyset er vanskelig. Den
er skummel og den kan føre deg
til nye steder i livet. Jeg ber deg ‑ta
det ene steget, så blir det neste så
mye lettere. Livet har så mye å by
på når du ser det fra den friske siden igjen. Du går ikke veien alene
jeg går den gjerne med deg.

MER FRITID
VOLLEYBALLDAG
MED FONTENEHUSET OSLO ØST
OG FONTENEHUSET
RYGGE
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HVORDAN BLI MEDLEM?
Fontenehuset Asker er et klubbhus for deg som har eller har hatt
en psykisk helseutfordring. Ønsker 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

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

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-

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 medarbeidere og andre medlemmer. Og

Kom som du er til fontenehuset.
Vi er ikke så opptatt av diagnoser,
men er heller ikke redd for å snakke om det. Når du kommer til oss
vil du få en samtale der vi snakker
om dine ønsker og drømmer.
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sammen finner vi oppgaver som
passer for deg.
Vi har et arbeidsfellesskapet som
bygger på positive relasjoner, som
gjør at du kan finne gode støttespillere, 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

LÆRT SIDEN SIST

“Det er bedre å gå med Lene, enn
alene” #sidebyside

FONTENEHUSET NOE FOR DEG?
KONTAKT OSS GJERNE FOR EN
OMVISNING
Tel: 66 79 88 69
post@fontenehuset-asker.no
Skysstasjonen 11B (1.et)

