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Psyko-tipset
Beveg deg

Når du trener, frigjøres endorfiner. 
Det gjør at du føler deg bedre - og til tider lykkelig! 

Hvis du ikke liker vanlig trening, kan du for eksempel 
gå deg en tur i vinterværet eller danse på stuegulvet 

til din favorittlåt.

Kjære leser!

Det er gode, virksomme dager på 
Fontenehuset Asker i desember. 
Vi er i ferd med å vokse oss ut av 
lokalene våre og er på intens jakt 
etter mer plass. 

Vi er i ferd med å nå en av våre 
milepæler: den første overgangs-
arbeidsplassen er på gang. Her vil 
medlemmer kunne rullere på en 
deltidsstilling i en periode på 6-9 
måneder. Det kan se ut til at NAV 
Asker er først ute med å signere 
med oss. Det er vi svært glade for. 

Det er mye vi får til, og mestrings-
opplevelser skapes i store og små 
hverdagssituasjoner. Det er også 
mye vi ikke får til, og heldigvis for 
det, da er det fortsatt ting å lære. 
Vi støtter og utfordrer hverandre 
og søker en balanse der selvtillit 
vinnes og motivasjon skapes. 

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

Jeg vil takke alle medlemmer, 
mulig medlemmer, styrefolk, 
samarbeidspartnere og andre støt-
tespillere for året 2016. En riktig 
god jul ønskes dere alle.

Medlemmer av redaksjonen ”På vei” Nr. 3 2016: Gunn Helen, Solveig, Jacob (red.), 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).

Lizzy Langvandslien fra 2017. 
Postadresse: Fontenehuset Asker, Pb 17, 1371 asker

Besøksadresse: Skysstasjonen 11B, 1. etasje
Telefon: 66 79 88 69

KRISTIN WALSTAD, DAGLIG LEDER 



AKTUELT

SOM JULEKVELDEN PÅ KJERRINGA
TEKST: GUNN HELEN KRISTIANSEN

Julen kan være en strevsom tid for 
mange og da særlig for oss som har 
arvet «flink pike»-genet. Julegaver 
må handles inn til alle. Kaker skal 
bakes. Det skal vaskes og ryddes i 
alle rom. Noen vasker til og med 
tak og vegger. Det gjør ikke jeg, 
for noen dager før jul kommer all-
tid ungene og skal ha kostyme til 
juleavslutningen neste dag. En jul 
skulle de ha museører og hale. Jeg 
trodde jeg skulle bli gal, men da 
måtte jeg bare senke skuldrene og 
lage noe av sølvfolie og skolisser. 
Det ble greit nok. Etter episoden 
med museørene har jeg kommet 
frem til at julen krever omhyggelig 
planlegging. 
Jeg liker å handle julegaver. For at 
jeg skal kunne kose meg med inn-
kjøpene, starter jeg tidlig. Gjerne i 

sommerferien. Jeg har en egen eske 
i skapet som jeg legger alle gavene i. 
Noen ganger glemmer jeg at jeg al-
lerede har kjøpt inn til den og den, 
men da bytter jeg bare om. Noen 
ganger hender det at jeg beholder 
en fin gave selv. I esken min er det 
som regel litt overskudd. En gyllen 
regel er å finne frem alle gavene før 
1. desember og pakke dem inn med 
merkelapp. Da kan jeg se om noen 
mangler. Jeg hater å stresse rundt i 
siste liten og lete etter noe til noen 
som har alt fra før. Det er mye bed-
re å finne noe jeg vet er fint i esken 
i skapet.
I vår familie er det fire bursdager 
i selve juleuken. Det medfører litt 
ekstra planlegging i forhold til ka-
kebaking. Jeg baker ikke syv slag. 
Kanskje to. Pepperkaker og smør-

skiver. Men bursdagskake må jeg 
bake. Det er bursdagsfeiring hos 
oss tre dager før jul. Ungene er sto-
re nå, så de vil gjerne ha pinnekjøtt 
med kålrotstappe den dagen. Pin-
nekjøttet kan kjøpes inn i god tid. 
Jeg baker to kaker og putter i fryse-
ren. På dette tidspunktet begynner 
jeg allerede å bli sliten. 
På julaften skal det være ribbe. Det 
stresser jeg alltid litt med. Ribba 
skal være fersk. En uke før jul kjø-
per jeg ribbe og putter i fryseren. 
Det er kriseribba, i tilfelle alt skulle 
bli utsolgt. Nå er også tiden inne for 
å steike medisterkaker. Et par dager 
før julaften kjøper jeg den «ekte» 
ribba. Ribba settes inn med salt og 
pepper samtidig som jeg lager burs-
dagsmiddag av pinnekjøttet. Den 
ene kaken hentes ut av kjøleskapet 
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3 PÅ HUSET

- Etter at jeg begynte på 
Fontenehuset har jeg blitt 
gladere. Det er lettere å stå 
opp om morgenen, og jeg 
har blitt mer kreativ og leken. 
Jeg har fått mange nye ven-
ner, og føler absolutt at jeg 
er på rett plass. Modellen og 
verdiene huset står for passer 
meg utmerket, og det er godt 
å være tilknyttet et sted med 
flat struktur, der en kan være 
seg selv. 

MARINA

- Livet mitt er forandret på 
mange måter. Miljøet her er 
raust og lærerikt. 
Det at jeg ikke har en klar, 
definert rolle som leder har 
gjort mye for trivselen. Her 
føler jeg at jeg kan være 
meg selv, på godt og vondt. 
Her på huset er det rom for 
å være sårbar, og det ligger 
en trygghet i den vissheten. 
Jeg har aldri angret på at 
jeg kom hit. 

MARIUS

- Hverdagen har blitt travel 
på en positiv måte. Jeg er 
gladere. Å være her skaper 
mening med tilværelsen. Jeg 
er sosial og liker å snakke 
med folk, og her blir jeg 
møtt på en annen måte enn 
andre steder jeg har vært. Å 
være her gir meg følelse av 
mestring. Jeg har lært mye, 
og setter pris på å være med 
på å lage mat og stelle med 
blomster. Her er det et godt 
og inkluderende miljø. 

MAJ BENTE

HVORDAN HAR 
FONTENEHUSET 

ENDRET LIVET DITT?

og nå er det bare glasuren som skal 
på. Ungene har spist opp alle pep-
perkakene, så jeg ringer svigermor 
og spør om hun har. Det har hun 
alltid, pluss et par slag til som hun 
tar med seg. Mormor tar med fyr-
stekake. Det blir en fin bursdags-
fest. Det blir det alltid. 
Lillejulaften er det ny bursdag. Alle 
skal til mormor. Stivpyntet og fine. 
Ungene sloss om en skjorte. Ingen 
har sorte strømper. Jeg ber guttene 
åpne julaftenpakken som henger på 
advents- kalenderen. Sorte strøm-
per. Jeg er klok av skade for det sam-
me skjedde i fjor. Far finner frem en 
av sine skjorter og gir til den eldste. 

Han har funnet en egen tørketek-
nikk som gjør at han ikke trenger 
stryke. Han har alltid syv skjorter 
på tørk. Så drar vi, og det blir veldig 
hyggelig. Søsteren min har bakt en 
enorm kake. Jeg tror vertskapet blir 
litt slitne. De har sagt fra at de ikke 
kan holde julaften lenger, men må 
gå på rundgang nå. Så lurt å si tyde-
lig fra om det. 
Julaften kommer alle besteforel-
drene til oss. Ribba lager seg selv. 
Svigermor har med hjemmelaget 
rødkål. Jeg henter den andre kaken 
ut fra fryseren og legger glasur på. 
Det er fullt i kjøleskapet. Potetene 
skal skrelles. Erter og gulerøtter 

på plass. Bordet dekkes og pyntes. 
Tempo og stemning på kjøkkenet 
tar seg opp. Far skrur på grillen. Jeg 
blir litt hysterisk; «Ikke svi ribba». 
Så spiser vi og koser oss. Etterpå 
er det gaver. Når gjestene har gått 
ligger vi utslått på hver vår sofa. I 
morgen er det bursdag hos guttenes 
kusine. Jeg puster lettet ut, det er 
deilig å bare skulle gå på besøk. Har 
noen husket på å kjøpe gave?
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MATKROKEN

1. Skjær gjennom svoren og litt ned i spekket med en skarp, spiss kniv. 
Hvis du ruter opp parallelt med ribbeina blir det lettere å skjære opp pene biter etter steking. 
Gni inn ribben med salt og pepper, pakk den inn i folie og la den stå i kjøleskap i 2-3 dager.

2. Legg ribba i langpanna med svoren opp. Legg en asjett opp ned under ribba, slik at den blir litt høyere på 
midten (da renner det smeltede fettet bort). Det er viktig at ribba er noenlunde like høy på begge sider for å få et 
jevnt og pent resultat. Du kan også bruke en ball av folie til å støtte opp ribba. Hell på vann og dekk formen med 

aluminiumfolie. Det er viktig at folien er helt tett, for at dampingen skal bli vellykket.

3. Forvarm ovnen til 230 °C. Sett langpanna midt i ovnen og damp i ca. 45 minutter. 
Nå “blåser” ribba seg litt opp og svoren spriker.

4. Fjern folien og reduser temperaturen til 200 °C. Sett ribben tilbake midt i ovnen og 
stek videre i ca. 1-1 1/2 time. Uansett om ribben veier lite eller mye, er steketiden like lang. 

Dette kommer av at tykkelsen er den samme om ribba er lett eller tung. La ribben hvile i 20 minutter før du skjærer 
i den. Ofte får ribba sprø svor av seg selv, hvis ikke kan du gjøre følgende mot slutten av steketiden: Sett panna 

høyere i ovnen og øk temperaturen til 250 °C, eller bruk ovnens grill. 
Følg nøye med så du ikke brenner svoren, ikke forlat ovnen, for dette går raskt. Hvis bare deler av ribba har fått 

sprø svor, kan disse dekkes med aluminiumfolie, slik at de ikke blir brent.
Saftig og god ribbe med sprø svor klar til servering. Tradisjonen tro blir dette ofte servert med surkål 

eller rødkål, kokte poteter, svisker, epler, stekesjy eller saus og rørte tyttebær.
 

(Oppskriften er hentet fra Matprat)

Ribbe

2 kg tynnribbe eller 
familieribbe 

3 ts salt 
2 ts pepper 

ca. 2 dl vann 

Ta med avkjølt ribbe ut i skauen og varm over bål



QUIZ #3

Side 6

1   Hvilken norsk  
 by ligger nærmest Danmark?
2   Hva er riktig: galopp, gallopp eller gallop? 
3   Fra hvilket språk har vi fått ordet alkohol?
4   Hva heter verdens fjerneste bebodde sted?
5   Hva er det kjemiske symbolet for kobber?
6   Hvor mange OL-gull tok Norge under OL 2016?
7   Hvilket år ble momsen innført?
8   Føder krokodiller levende unger?
9   Corvus Corax er det latinske navnet på hvilken fugl?
10  Hvilken nummer i rekken blir USAs nylig utvalgte president?

Svar: 
1 Grimstad  2 galopp  3 arabisk  4 Tristan da Cunha  
5 Cu  6 4 (alle bronse)  7 1970  8 Nei, de legger egg  9 
ravn  10 nummer 45. 



Her er et lite glimt fra en god prat 
i spisepausen vår. Noen kommer 
til Fontenehuset fordi de vil ha 
noen å spise sammen med. Her 
har vi mange gode stunder i tiden 
mellom 12-13.

Nå er det førjulstid og mange her-
lige juleretter står på menyen.

Fontenehuset Asker har søkt Ar-
beids- og velferdsdirektoratet om 
støtte til et tre-årig prosjekt med 
tema aktivisering og arbeidstre-
ning i samarbeid med Asker kom-
mune og NAV Asker. Vi venter i 
spenning på svar!

Fire uker i høst har vi vært så 
heldige å ha Aishat hos oss. Hun 
studerer sykepleie ved Høgsko-
len i Sør-Øst Norge. Vi har lært 
mye av hverandre, og det var med 
tungt hjerte vi måtte sende Aishat 
tilbake til studiene, etter at hun jo 
hadde blitt en del av familien.

Den 23. november hadde vi nok 
et spennende samarbeidsmøte 
med Asker kommune, denne gang 
Avdeling for integrering og migra-
sjonshelse. Takk for gode innspill. 
Vi ser frem til videre samarbeid.

Stort & smått

GODE MÅLTIDSFELLESSKAP

SAMARBEID MED NAV & 
ASKER KOMMUNE?

VIKTIG BESØK

STUDENTEN VÅR

Side 7

STOPP-OPP-DAG

Etter en spennende, lærerik og 
folkerik oppstartfase, var det god 
grunn til å stoppe opp en dag 
og tenke litt over hvor vi står og 
hvor vi vil til neste år. Vi arbeidet 
med handlingsplan og strategi for 
Fontenehuset Asker og alle deltok 
i gruppearbeid og framføringer.

Alt godt for 2017!
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#NYHETER

Lizzy

Velkommen du Lizzy
det blir neppe dizzy
Men du vil oss berike
med dine mange, fine side
Du sykepleier er
med eller uten fjær
Og NAV du kjenner
kanskje vi kan bli dine venner
For mange i sær
vil bli deg nær
Vi håper at du
ikke vil snu
Men blir hos oss lenge
til det kvelde

Forfatter: ukjent

I februar-mars får vi en ny medarbeider på Fontenehuset:

LIZZY LANGVANDSLIEN
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JOBB I FOKUS
Les mer om overgangsarbeid på 
fontenehuset-asker.no

VIKTIG BOK
”Virksomheter har ikke alltid den 
kunnskapen som trengs for å tilret-
telegge jobber og arbeidsoppgaver 
for mennesker med store bistandsbehov. Hjelpeap-
paratets kompetanse og ansvar må derfor rustes opp. 
Inkluderingskompetanse i NAV og i andre deler av 
støtteapparatet, det vil si å utdanne jobbspesialister 
med ferdigheter i metodisk bruk av den ordinære 
arbeidsplassen, vil bidra til å styrke motivasjon og 
mestringsevne, jobbresultat, jobbfastholdelse, kar-
riereutvikling, selvforsørgelse, tilfriskning og livskva-
litet, hevder forfatterne.”

”Place then train”

I første kapittel presenteres utfordringene boka for-
søker å gi et svar på, og i kapittel 2 gir Øystein Spjel-
kavik en innføring i ”place then train”, samt begre-
pet inkluderingskompetanse. Denne tilnærmingen 
tar utgangspunkt i den enkeltes ønske om arbeids-
deltakelse. Faktorer som diagnose, sykdomslengde 
eller -type, alder, symptomers alvorlighetsgrad o.l. 
anses ikke å kunne forutsi hvorvidt brukeren vil 
oppnå vellykket arbeidsdeltakelse. 

NAV ASKER MED 
DEN FØRSTE 
OVERGANGS-
ARBEIDSPLASSEN? 
Fontenehuset Asker har som mål å få fire overgangs-
arbeidsplasser innen 2017. Vi er nå godt på vei med 
den første, og kun formaliteter gjenstår før det første 
medlemmet kan få prøve seg i en 13% stilling som 
kontormedarbeider på NAV Asker. En stor takk til 
medarbeider Marina Langmo Pavlak og NAV-sjef 
Wenche Steen, for at vi får dette igang. Vi avventer 
den offisielle gratulasjonen til kontrakten er signert 
;)

Veien videre: Vi sikter mot store bedrifter lokalisert 
i Asker med god støtte av en frivillig medarbeider i 
Fontenehus Norge.
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JUL PÅ FONTENEHUSET
<3

1. desember 
Juleverksted 

12. desember 
Vi skriver julekort

21. desember 
Julelunsj kl. 11-13

24. desember 
Vi feirer julaften på Venskaben

For informasjon om julekonserter på Asker kulturhus, se oppslag på 
klubbhuset.

Fontenehuset er stengt i romjulen på grunn av ferieavvikling. For fritidspro-gram i romjulen, se oppslags-tavla på Fontenehuset.
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NY BEDRIFT 
ETABLERT UT FRA 
FONTENEHUSET

Fire medlemmer har startet Mat på vei - sosiale entre-
prenører. Enheten er nå registrert i Brønnøsyndregis-
trene, og gjengen gjennomfører i disse dager sine første 
pilot leveranser.

På kundelisten står allerede:

•	 Asker kommune
•	 Ferd sosiale entreprenører
•	 Jardar IL
•	 Asker næringsråd
•	 private arrangementer

Følg de sosiale entreprenørene på matpåvei.no som 
snart lanseres og på Facebook.

Styret i Mat på vei - sosiale entreprenører er samlet til sitt første styreseminar. Fra venstre rundt bordet: 
Bjørn Langvik, Lars O. Nordal, Solveig Barene, Shahid Mehmood (styreleder), Kristin Walstad, Lizzy 
Langvandslien og Thomas Schlein. Lene Kaspersen Slettemoen var ikke tilstede da bildet ble tatt.



Den 28.- 29. november var alle 
Fontenehusene samlet til fagsam-
ling og Landsmøte i Oslo i regi 
av Fontenehus Norge.

Tekst: Kristin Walstad

Nærmere bestemt på Tjuvholmen. 
Fontenehus Norge er fontenehu-
senes samarbeidsorganisasjon og 
arbeider for å utvikle kvalitativt 
god drift ved eksisterende og nye 
fontenehus. Fontenehuset Asker 
ble representert av Jacob Joneberg, 
Shahid Mehmood, Kristin Walstad, 

Marina Langmo Pavlak og styrele-
der Siri Barfod. 
Det var spennende fagseminarer 
med blant andre forskere som Øy-
stein Spjelkavik (bildet under) fra 
Arbeidsforskningsinstituttet, og 
Erik Falkum fra UiO/OUS (bildet 
til venstre under). 

Spjelkavik hadde et særlig relevant 
foredrag om arbeidsinkludering, 
som bekrefter at fontenehusmodel-
len arbeider riktig med det å kom-
me i jobb. Det fokuseres nemlig på 
mestring, selvtillit og motivasjon, 
god kjennskap til mennesket som 
vil ut i jobb pluss god bistandskva-

litet eller jobbstøtte når personen 
står i ordinær jobb. Det virker, sier 
Spjelkavik. Professor Falkum har 
forskningsmessig belegg for å si at 
mennesker med alvorlige og mode-
rate psykiske lidelser er i stand til å 
arbeide i det ordinære arbeidslivet. 
Med kognitiv trening og atferdste-

rapi har han bevist at det er mulig!
Takk for spennende fagdager, Fon-
tenehus Norge!

FAGSAMLING
Fagsamling med Fontenehusfamilien

Side 12

Ketil Stenseth (V) takkes av leder av Fontenehus 
Norge, Svein Jacobsen, for sitt mangeårige 
arbeid med å sikre gode rammebetingelser 
for Fontenehusene på statsbudsjettet.



Den 8. november deltok flere av 
oss på Næringslivets Nettverks-
dag i Asker. Det er en årviss be-
givenhet, og for første gang var 
Fontenehuset med. Det var et tett 
og spennende program, med ut-
deling av pris til årets gründer, 
foredrag og foajeen full av stands 
fra ulike bedrifter i vårt område. 

Vi søkte og fikk plass som deltaker 
på «Mini Talks», altså fem minut-
ter til å presentere vårt foretak for 
de frammøtte. Vi var en av tolv 
deltakende foretak, og stilte opp 
som nummer fem. Mai Britt hadde 
skrevet et kort essay som skisserte 
opp hvordan det kan være hvordan 
det kan være å ha arbeidslyst, men 
også utfordringer i hverdagen. 
Jacob leste opp essayet, til akkom-

pagnement av Mai Britt, som nyn-
net melodien til «Har En Drøm» av 
Jørn Hoel. Marina presenterte fro-
kostmøtet for arbeidsgivere som ble 
arrangert 10. november (se et annet 
sted i dette nr. av På Vei), ledsaget 
av våre egenproduserte foilers. 

I løpet av dagen fikk vi en god del 
ros, og mange interesserte besøkte 
vår stand. Dette ble hva vi håpet 
på - en hektisk og morsom dag med 
rikelig av ideer til interessante sam-
arbeidspartnere og muligheter til å 
knytte nye kontakter. 

«Faktorer som diagnose, sykdoms-
lengde eller -type, alder, symptomers 

alvorlighetsgrad o.l. anses ikke å kunne 
forutsi hvorvidt brukeren vil oppnå 

vellykket arbeidsdeltakelse. »
Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet
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Interessant deltakelse på Næringslivets 
Nettverksdag i Asker 8. november



Stilling ledig 
som prosjektleder (50%) 

Ung på Fontenehuset Asker
  

Arbeidsgiver: Fontenehuset Asker
Stillingstittel: Prosjektleder, 50% engasjement i 2017
Frist: Snarest
Varighet: 12 mnd.

Ved Fontenehuset Asker lyses det ut stilling som prosjektleder, 50% engasjement i 
ungdomsprosjekt fra januar 2017. Et 1-års engasjement med arbeidssted i Asker 
sentrum.

Fontenehuset Asker gir unge støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og 
ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. Fontenehuset er tuftet på 
humanistiske verdier, og arbeider med myndiggjøring (Empowerment) som metode.

Fontenehuset Asker vil være et klubbhus som fremmer god psykisk helse, et lavterskel 
tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi starter nå et prosjekt for å 
styrke vår satsning på unge i alderen 16-30 år. Vi skal blant annet skape en trygg og god 
arena for sosial trening og vennskap, og gi kunnskap om mat og personlig økonomi. 
Vi vil tilby fritidsprogram, og legge til rette for å utvikle sosialt og profesjonelt nettverk 
innen arbeid og studier.

Kvalifikasjoner:

•	 Utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogikk/ psykologi/ HR
•	 Faglig kunnskap og/ eller erfaringskompetanse om unge og psykisk helse
•	 Erfaring fra prosjektarbeid
•	 God evne til å knytte og utvikle nettverk
•	 Gode kommunikasjonsevner
•	 Selvstendig, strukturert og initiativrik
•	 Motiverende lederstil
•	 Personlig egnethet og forståelse av fontenehusmodellen vil bli vektlagt

Lønn etter avtale.

Kontaktperson
For mer informasjon kontakt daglig leder Kristin Walstad, telefon: 93022958. Kort-
fattet søknad og CV sendes snarest og innen 15.12.2016 til 
kristin@fontenehuset-asker.no



CROWD-FUNDING PROSJEKT

VIL STØTTE MEDLEMMER MED REISEKASSE 
GJENNOM INNSAMLING PÅ 

SOSIALE MEDIER:

- “I want to start something. Now I do nothing.”
(Roy, beboer på Dikemark asylmottak). 

Gi Roy og andre i samme situasjon en mulighet til å 
reise til Fontenehuset. 

GI EN BUSSBILLETT TIL FONTENEHUSET 
Vipps “reisekasse” i emnefeltet til #73691 
eller kontakt oss på tlf. 66798869 hvis du 

ønsker å gi gaven på en annen måte.



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

“Ubuntu. I am because of you” 
#verdier  #fellesskap


