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LEDER

INNHOLD

Kristin Walstad, daglig leder
Julen står for døren med alt den minner
oss om. Om håp for verdens fred, om
frykt for verdens undergang. Om tap av
familie og nære relasjoner, om det som
var og ikke er lenger. Men også om en
stor del av verden som ønsker å samles
rundt et kjærlighetsbudskap og håp om
fred.
Uroen har vært tilstede i livene våre i
året som har gått. Både på eksistensielt
plan, men også i det overflatiske og
hverdagslige.
Jeg ønsker deg imidlertid en fredfull jul,
der du kan være samlet i deg selv, og
bare vite eller tro at du er god nok som
du er, at vi på Fontenehuset har bruk for
deg, og har meningsfulle dager når
akkurat du er tilstede og byr på deg selv.
At du er ønsket her. Og at vi ser
fremover mot et nytt år, der vi skal gå løs
på nye muligheter sammen, og realisere
noen av våre ønsker.
Hvis ensomheten rammer, så kan du vite
at vi uansett er her.
God jul!
Kristin Walstad
Daglig leder
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Konferansen
Tekst: Kristin walstad & nina Ellioth Kvamsdahl

konferansen sett fra innsiden!
Kraften i fellesskapet

På bakgrunn av den alvorlige hendelsen hos oss den andre november var det ekstra
godt at du kom og var tilstede sammen med oss. Da kjente vi på kraften i fellesskapet.
Konferansen ble åpnet av to av våre huspoeter Mai Britt Hausland og Gunnar
Askildsen. Det ble også vist en video om fontenehuset, laget av videogruppen. Og da
Stina og Bente presenterte sine veier inn til Fontenehuset Asker ved å dele liv, erfaring
og lærdom, ble forsamlingen tatt med inn i kompleksiteten i det å slite med psykiske
helseutfordringer.
Antakelig for første gang ble det vist et forumteaterstykke i Asker kulturhus. Stykket
med tema «SE MEG» var utviklet av medlemmer Fontenehuset Asker under ledelse av
medarbeider Eliann Stålem Berg som var i rollen som moderator. Scener fra møte med
NAV-konsulenter som skildret følelser av å ikke bli sett og forstått gjorde inntrykk på
leder av NAV Asker som selv var tilstede i salen.
Husbandet Mikkelsen/ Mickelsson satte et stemningsfullt preg på dagen og Rolf Andre
fremførte en solo han hadde øvet på i fontenehusets musikk- og bandgruppe. Kristin
Bagstevold bidro også med et nydelig stykke på piano.
Hovedforedraget «Å behandle sykdom eller leve et liv?» med Arnhild Lauveng satte
tankene i bevegelse. Hvis et hovedproblem er svekket identitetsopplevelse, må en
hovedoppgave være å styrke identitetsopplevelsen, sa Lauveng. - Dette gjelder
behandling og alle andre rehabiliteringstiltak. Inkludert arbeid.
Vi er hverandres speil
Identitet, selvopplevelse og selvforståelse bygges i relasjoner med andre, vi ser oss selv i
andre, relasjoner er noe av det som motiverer oss mest.
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Konferansen
Hva er helse?
Med utgangspunkt i WHO sin helsedefinisjon konkluderte Lauveng at det nok ikke
kunne være mange friske mennesker i salen når helse defineres som «en tilstand av
fullstendig fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyter».
Hun framholdt en mer realistisk definisjon av helse, nemlig evnen til å kunne leve et
økonomisk og sosialt produktivt liv (WHO, 1970) eller «Evnen til å møte hverdagens
krav. (I Ivar Lie, Rehabilitering)
- Mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser er selvfølgelig like forskjellige
som alle andre mennesker. Men for mange av de som sliter med langvarige og sammensatte plager, er det ikke bare sykdommen alene som er problemet, og dermed er
det heller ikke nok med ensidig fokus på symptombehandling. Mange i denne gruppen
vil kunne ha like stor nytte av tiltak som fokuserer på deltagelse, felleskap, mestring,
relasjoner og livskvalitet – og her kan Fontenehusene være en viktig bidragsyter, sa
Lauveng.
Videre ble det servert deilig lunsj fra kafeen Draum – meir enn mat som drives av
medlemmer på Fontenehuset Asker.
Tema: Arbeid
Etter lunsj fikk vi høre en rekke spennende appellanter: Ann-Sølvi Elveseter,
Asker DPS avd. Sikta om «Arbeid i et behandlingsperspektiv». En film om etableringen
av Mat på vei – sosiale entreprenører. Og Jacob Joneberg og Marina om «Fontenehuset
Askers program for arbeidsinkludering».
Det var helt stille i salen da ordfører Røyken kommune Eva Noren Eriksen entret
scenen og delte åpent og ærlig om temaet «Ingen er bare det du ser. Om å stå i jobb
med angst.».
Wenche Steen, leder NAV Asker snakket om «Du i dag, jeg i morgen», om metoden
Supported Employment (SE). Lene Conradi, ordfører Asker kommune, delte tanker
omkring «Hvorfor vil Asker kommune ha fontenehus?» og kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) delte sine opplevelser av «Mitt møte med
Fontenehuset».
Dagen ble avrundet med et brennende innlegg om “Likeverd og
erfaringskompetanse” av Turid Foss fra Asker kommune, barne og familieenheten og
en vakker somalisk vuggesang ved Maryam.
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Landsbyliv
Barnet blir båret,
slik vi må bæres av hverandre,
når vi mister det umistelige og frykter det
meste.
For det skal en landsby til for å bli et menneske,
ikke flimrende skjermer,
for å se meningen i det meningsløse
og kjærlighet i alt.
Mai Britt Hausland
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Konferansen
Daglig leders åpningstale på konferansen
Kjære alle sammen,
Hjertelig velkommen til denne dagen som vi har hatt i tankene i snart et år
Dagen der vi kommer ut av Fontenehuset og inn i det offentlige kulturhuset
for å samles og møtes i et storfellesskap av mennesker som er engasjert i arbeid og
psykisk helse.
Takk for at hver og en av dere har funnet veien hit i dag,
Sammen skal vi skape en meningsfull dag,
der jeg håper vi vil få ny innsikt og inspirasjon på flere plan.
Sammen arbeider vi med å finne svarene på den største samfunnsutfordringen i Norge:
Økende psykiske helseplager som hindrer mange i å delta i det ordinære arbeidslivet.
Her i Asker er ensomhet den største folkehelseutfordringen, ifølge kommuneoverlegen.
At de som eier problemet kjenner veien til de gode løsningene,
er Fontenehuset Asker et bevis på.
At den som har skoen på, vet hvor den trykker, og kan støtte andre i samme situasjon
er vår vekst en sterk bekreftelse på.
At man på kort tid kan gå fra å være mottaker av samfunnets velferdsgoder til å bli en
bidragsyter på kort tid, anføres av de 200 medlemmene og mulig medlemmene på
Fontenehuset Asker.
Likemannsgruppen Fontenehuset har på kort tid vist at
ALLE ER MER ENN DET DU SER.
Som katalysator for denne nedenfra organisasjonen er min største frykt å bli en flaskehals for alle de gode initiativene, engasjementet og ressursene. Jeg vil skape muligheter
for flere. Og for å klare det, trenger vi enda flere arbeidsgivere som vil skape gode jobberfaringer.
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Konferansen
Vi trenger også stabile og gode innkjøpere av mat og tjenester fra Mat på vei.
Takk og pris for mulighetenes kommune, Asker - et og inkluderende lokalsamfunn,
som åpner seg opp for andres deltakelse og bidrag. Og med styrende politikere som
snakker om samskaping og medborgerskap.
Etter halvannet års drift i Asker vil jeg takke Asker kommune for all støtte (Røyken og
Hurum kommuner med i samarbeidet) og også våre fantastiske samarbeidspartnere i
NAV og Vestre Viken HF, som tenker at erfaringer av likeverd og arbeid også er
medisin.
Med disse ord vil jeg få ønske deg en riktig god konferansedag.

Kristin Walstad
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Konferansen
konferansen sett fra publikum!
Jeg hadde veldig lite kunnskap om fontenehuset før jeg fikk invitasjon til konferansen.
Dessverre kunne jeg jo lese litt mer om fontenehuset dagen før på nett pga det skremmende som skjedde utenfor lokalene. Jeg ble imponert og rørt over hvordan hendelsen
ble inkludert i programmet og åpenheten rundt dette ble som en flott introduksjon til
resten av dagen der ærlighet og felleskap stod i fokus. Det var tøft at dere valgte å gjennomføre dagen.
Det gjør noe med en som tilskuer når noen deler høyt fra sitt innerste enten det er
gjennom ord, sang eller bilder. Forumteateret ga et fint innblikk i hvordan vi ønsker at
veien inn til arbeid og inkludering skal være. Det ga oss også et innblikk i hvordan det
ikke skal være og at vi må tørre rope STOPP når vi ikke blir sett, hørt eller behandlet
rett. Jeg opplevde at konferansen fikk med alles stemmer og ikke minst: en hel dag fylt
med håp! Arnhild Lauveng fortalte det så bra: EN person hadde full tro på hennes håp
og drømmer da alle andre rundt hadde gitt opp. Solskinnshistorier er så viktig for budskapet og nødvendig for å inspirere andre. Og hva er vel ikke tøffere enn en ordfører
som på scenen tør å dele om sin egen angst? Psykisk helse angår oss alle.
Takk for en veldig fin konferanse! Utrolig bra satt sammen og utført, selv dagen etter en
tragisk hendelse. Som tilskuer sitter jeg igjen med så mye nye tanker om psykisk helse,
arbeid og inkludering av alle. Jeg går også fortsatt rundt og nynner på " cant help falling
in love with you" – fremførelsen av Rolf Andre bandet fra Fontenehuset ga gåsehud!
Takk for meg!

Nina Ellioth Kvamsdahl
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Konferansen
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Mitt første møte med huset
oda barman-jenssen

Da jeg hadde mitt første møte med huset var jeg veldig skeptisk og usikker. Jeg visste
ikke hva jeg gikk til eller hvordan huset fungerte trodde egentlig ikke dette var noe for
meg. Jeg har lenge slitt med meg selv, og vært veldig usikker og liker vanligvis ikke at
folk vet noe om meg og følte at jeg gikk inn døra på Fontenehuset med et stort
neon-skilt i panna med all info om meg og mitt liv, men da jeg kom inn døra ble jeg
møtt med et smil, varme øyne og god forståelse. Jeg følte meg hjemme for første gang
på mange år!
Fontenehuset har vist seg å være noe av det beste jeg har blitt med på og jeg stortrives
sammen med folkene her. Her kan man være seg selv fullt ut, man kan få hjelp til å
gjøre det man trives med i et godt og inkluderende samfunn, og om man har en dårlig
dag, så er det helt greit!
Jeg har fått en grunn til å stå opp om morgenen og fått et sted hvor jeg føler jeg har en
følelse av å hører til og passe inn.

Silje eggan

De som tok imot meg var Paul og Sandra. Jeg ble overrasket over hvor godt jeg ble tatt i
mot. Jeg var veldig beskjeden og spektisk til å virkelig gå inn på Fontenehuset, men det
første jeg møter er masse glade folk, noe jeg ble
overrasket over det. Mitt første møte med huset endte også opp i lunsj sammen med de
andre. Jeg valgte også og reise tilbake dagen etterpå, og siden ble jeg på huset. De neste
dagene lærte jeg masse nytt jeg aldri hadde vært borti før, og jeg har møtt mange nye
mennesker. Jeg er veldig glad for at mitt møte med huset også har gjort at jeg har fått
utvidet min
vennekrets utenfor huset.
Mange nye inntrykk har det vært og flere vil det bli, men mitt første møte var positivt.
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Mitt første møte med huset
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Program for julen
20.desember
Juletre-pynting, julegrøt og gave innpakkning
22.desember
Julelunsj med kulturelle innslag og musikk
24.desember
Julaften på venskaben fra 16.00-20.00
gratis tilbus til de som ønsker et sted å feire julaften. det blir
hyggelige aktiviteter, opplesing av juleevangeliet, norsk julemat,
juletregang med julesanger - og kanskje kommer nissen?
Påmelding innen 20.desember på telefon 66 90 90 90
(servicetorget), eller e-post: frivillighet@asker.kommune.no
enda mer info på asker kommune sine
hjemmesider under frivillighet

26.desember
Julegrøt på huset, fra 10.00-14.00
28.desember
romjulsvandring med kakao og boller på huset
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Pepperkakehus konkurranse
Tekst: Oda barman-Jenssen
Bilder: Ali adib & Oda barman-jenssen

Den 29.november holdt
vi en pepperkakehus
pyntekonkurranse på
huset; Ung på huset mot
”de litt eldre” på huset.
Pynt var kjøpt inn,
pepperkakehusene var
satt opp og lagene fikk
30 minutter til å lage
det beste huset!
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Pepperkakehus konkurranse

Kriteriene for å vinne det beste huset var strengt satt sammen av en jury,
som ikke selv fikk lov til å være publikum ved konkurransen. De som hadde
den mest kreative ideen, hadde et gjennomgående design og den gruppa som lo
mest, skulle vinne konkurransen, så nå var det bare å ”gønne på”!
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Pepperkakehus konkurranse

Slik ble de ferdige resultatene!
”eldre” på huset på bildet ovenfor og Ung på huset på bildet nedenfor
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Pepperkakehus konkurranse
Konkurransen ble hard, men etter nøye studering av de ferdige
pepperkakehusene og dyp diskuskjon fant de ut at:

vinnerne av
pepperkakehus pyntekonkurransen ble:

UNG PÅ HUSET
vi gratulerer!
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Oppskrifter
Graiba Estanbuli - yaman haidar
1 kopp daddel mel
1 kopp melis
3 stk eggehvite
3 ss hvetemel
2 ss daddel essens
Valgfritt: steinfrie dadler
1. Sett ovnen på 200°C
2. Miks sammen daddel mel og melis med en miksmaster/håndmikser
3. Når blandingen er godt blandet sammen tilsetter du etterhvert først 1 eggehvite og så
en spiseskje med hvetemel mens røren mikses med miksmaster. Fortsett med å tilsette
en og en eggehvite og en og en spiseskje med mel.
4. Tilsett og miks inn daddel essensen til slutt.
5. Legg røren tildekket i kjøleskap i 1-2 timer.
6. Etter at røren har ligget i kjøleskapet heller du røren over i en sprøytepose/krempose
og fordeler røren enten i små muffinsformer eller i sirkler/små kaker på en brett
tildekket med bakepapir.
7. Sett kakene inn i ovnen på 200°C og la de steke i ca. 15 minutter.
8. Dryss et tynt lag med melis over kakene når de av avkjølt og server!

Tips! Hvis du vil ha en ekstra liten
vri på kakene dine kan du legge
en steinfri daddel under hver av
kakene før du legger på røren på
et stekebrettet. Man kan også feste
to kaker sammen med marsipan i
mellom.
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Oppskrifter
kolakaker - Oda barman-Jenssen
300 g smør
300 g sukker
450 g mel
1 ½ ts natron
1 ½ ts bakepulver
3 ts vaniljesukker
1 ½ ts sirup
1. Bland sammen smøret og sukkeret med en miksmaster.
2. Sikt mel, natron, bakepulver og vaniljesukker inn i smør blandingen,
deretter blander du røren godt sammen.
3. Tilslutt rører man i sirupen.
4. Når deigen er ferdig deler du den opp og triller deigen til lange
pølser. Trykk deretter pølsene flate til de er ca. 1 cm tykke og 5 cm brede.
5. Legg deig-remsene på et stekebrett tildekket med bakepapir og stek kakene på
150°C til de er gylne, ca. 7-10 minutter.
6. Ta kakene ut av ovnen og skjær de i remser/stenger som er ca. 2 cm brede
før de avkjøles på en rist.
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Oppskrifter
bringebærsnipper - oda barman-jenssen
300 g sukker
4 egg
6 dl hvetemel
1 ts vaniljesukker
400 g frosne bringebær
1. Alt, bortsett fra bærene, has i en stor kjele og gis et
oppkok.
2. Deigen helles i en bakepapirkledd pangpanne
3. Legg på de frosne bringebærene
4. Stek midt i ovnen ved 175 °C i 30-35 minutter
5. Strø over melis når kaken er kald og skjær i snipper.

Serveres alene
eller med is. Det
er holdbar i flere
dager, men blir
sjelden gammel.
Også fin å fryse!

sprø havremakroner - oda barman-jenssen
250 g margarin
25 g sukker
1 egg
125 g havregryn
125 g ++ mel
1. Pisk margarin og sukker hvitt.
2. Pisk egget.
3. Bland i havregryn og mel
4. Bruk to teskjeer og lag små kaker av røren på et stekebrett tildekket med bakepapir.
5. Stek kakene ved 150-175 °C til de er gyldne!
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Oppskrifter
fløtekarameller - Jenny-Katerina
Tips:
Dypp de ferdige karamellene i
sjokolade eller strø over litt havsalt
før karamellene stivner helt for en
liten ekstra vri på karamellene!

100 g smør
2 dl kremfløte
100 g sukker
1 dl lys sirup
1 ts vaniljesukker

1. Bland alle ingrediensene i en kjele og kok opp under omrøring i 10-15 minutter.
2. Sjekk tempereaturen på karamellmassen når den begynner å tykne. Temperaturen
skal være 118°C.
3. Hell massen over i en teflonbelagt brødform eller lignende.
4. La massen avkjøles i formen i noen timer.
5. Kutt den opp i passende biter og pakk de inn i cellofan papir.
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Oppskrifter
non-stop - Oda barman-Jenssen
100 gram smør
2 dl brunt sukker (seig type)
2 egg
2 ts vaniljesukker
1 ts bakepulver
3 dl hvetemel
1 stor pose non-stop (125g)
Valgfritt: 1 dl hakkede nøtter av eget valg
1. Miks smøret og det brune sukkeret god sammen med en miksmaster.
2. Tilsett deretter resten av ingrediensene.
3. Bruk to spiseskjeer og fordel deigen ut på et brett. Deigen kan gli litt utover så pass å
ha litt ekstra mellomrom mellom kakene.
4. Kakene stekes på 180°C i 10-11 minutter
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Oppskrifter
Serinakaker fra nord - Oda barman-Jenssen
500 g hvetemel
250 g sukker
1 ts bakepulver
½ ts vaniljesukker
1 egg
375 g smør
50 g mandler
sukker
1. Bland sammen hvetemel, sukker, bakepulver og vaniljesukker i en stor bolle.
2. Rør inn 1 egg. Elt inn smøret og legg deigen på kjøkkenbenken og elt deigen.
3. Pakk deigen inn i plastfolie og la den stå i kjøleskapet over natten.
4. Skåld og hakk mandlene.
5. Ta deigen ut av kjøleskapet og kna deigen til den blir litt mykere.
6. Trill små kuler av deigen og legg de på et stekebrett dekket med bakepapir.
7. Pisk et egg. Dypp en gaffel og lag mønster på deig kulene i et kryss. Dryss over
hakkede mandler og sukker.
8. Kakene stekes i ovnen på 175-200°C til de er gylne – ca. 10-14 minutter.
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Oppskrifter
pikekyss/marengs - sandra berge
2 eggehviter
125 g sukker
Valgfritt: konditorfarge
og/eller Kakepynt
1. Sett stekeovnen på 100°C varmluft
2. Skill eggene. Pass på at det ikke blir med noe av eggeplommen oppi eggehviten, for
da får du ikke pisket marengsen stiv.
3. Bruk en kjøkkenmaskin med visper (pass på at bollen er helt ren), og pisk
eggehvitene uten å tilsette sukker til du får et hvitt og halvstivt skum.
4. Tilsett halvparten av sukkeret litt etter litt (i løpet av ca. tre minutter), og fortsett å
piske til blandingen blir enda litt stivere.
5. Deretter tilsetter du resten av sukkeret, litt etter litt. Pisk videre til du har en glatt,
skinnende og stiv marengs, etter ca. ytterligere 5 minutter. Tilsett konditorfarge i røren
om ønskelig! Dette er en fin måte å gi pikekyssene et litt mer ”julete” utseende!
6. Finn frem to bakebrett som du kler med bakepapir. Bruk en sprøytepose eller
lignende, ha i marengsen og lag «topper» av ønsket størrelse. Strø på kakepynt om du
vil ha en ekstra pynt på pikekyssene.
7. Sett begge brettene i stekeovnen og stek i 1-1 1/2 time (avhengig av størrelsen på
pikekyssene) til marengsen er crispy utenpå, men fortsatt litt myk inni.
8. Skru av ovnen og la marengsen stå i stekeovnen (med døren igjen) til den er helt avkjølt
9. Oppbevar marengsen i tett og tørr boks. Marengs er holdbar i flere uker forutsatt at
den var helt tørr da du la den i boksen.

23

Oppskrifter
Rocky road julegodt – Oda Barman-Jenssen

Base
170g smør
4 ss sirup
400g sjokolade av eget valg
Forslag til innhold
100 g mariekjeks
1 pose non-stop
100 g karamell/smørbukk
100 g peanøtter
100 g mini marshmallows

1. Smelt smør i en kjele og rør inn sirup. Tilsett hakket sjokolade og rør til en jevn
blanding.
2. Ha sjokoladen over i en bolle. Tilsett ønsket fyll!
3. Dekk en liten langpanne eller form med bakepapir. Hell sjokoladeblandingen i formen. Dryss over ekstra fyll på toppen.
4. Sett i kjøleskapet til sjokoladen er stivnet, gjerne over natten.
5. Brekk opp sjokoladen i passe store biter og server!

Risboller – Benedikte Engh

250 g delfiafett
1 plate lys kokesjokolade
2 egg
250 g melis
2 liter puffet ris

1. Smelt sammen delfiafettet og sjokoladen over svak varme og avkjøl.
2. Pisk sammen egg og melis til eggedosis og bland forsiktig sammen med sjokoladen til
en tykk, jevn masse.
3. Tilsett ca. 2 liter puffet ris til slutt
4. Fordel røren i muffinsformer og sett i kjøleskap.
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nyttige juletips
Tekst: Sandra berge
Lag egen julepynt av brukte lyspærer. Da sparer du miljøet og penger. Disse kan også
dypes i maling og glitter. Det blir kjempefint å henge i juletreet.

Noe man også kan gjøres for å spare penger og få julekalender utenom det vanlige, er å
lage ”Godgjerningskalender”. Der kan du skrive en god gjerning eller en aktivitet hver
dag frem til jul. God gjerning kan være noe som gleder andre og aktivitet er noe du kan
gjøre med andre eller noe hyggelig for deg selv.

Julen er tiden for å pynte seg og her er oppskriften til en miljøvennlig og billig måte å fjerne hår på (unntaksregel for julenissen).

1

Bland sammen en kopp sukker, en halv kopp
vann og saft fra 4 lime.

2

Kok opp til det ser ut som sirup.

3

Avkjøl og kna den i hendene dine til den blir gummiaktig.

4

Legg på området hvor du ønsker å fjerne hår, riv av.
25

nyttige
juletips
Nyttige jule
tips
Noe som er aktuelt for de aller fleste er rengjøringstips.
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1

Eddik fjerner lukt. Bruker det til oppvask hvis det har vært løk/hvitløk
i matlagingen, i vaskemaskin som skyllemiddel og til mye MYE mer.

2

For å vaske mikrobølgeovnen kan man ha en vannskål med en halv
sitron i 30 sekunder i mikrobølgeovnen. Deretter er det bare å tørke av
med en fuktig klut. Enkelt og greit.

3

Bland eddik og bakepulver for vask av fuger på badet. Bruk svamp eller
fiskebørste. Så forsvinner skitt lett som ingenting.

4

Tannbørste rundt kraner og ellers der man ikke kommer til med kluter
og svamper.

5

Bruk en fuktet bomullsokk for å rengjøre persiennene - tre den på
hånden og tørk av!

6

Sitron egner seg som rengjøringsmiddel i fugene på badet og kjøkkenet. Sprut litt sitronsaft i fugene og la det virke 20-30 minutter avhengig av hvor skitne de er. Spyl så godt av med vann, før du til slutt
tørker av med en tørr klut.

Nyttårsforsetter 2018
Tekst: ola

1. Øve på å utfordre meg selv, heller for mye enn for lite og å
prøve nye ting
2. Delta på frivillig arbeid
3. Gjenopprette kontakten med gamle kjente
4. Dyrke hobbyer, f.eks Lese flere bøker eller bli flinkere til
å lage mat
5. Bli flinkere til å sette grenser
6. Bli flinkere til å gjøre ting som er bra for meg
7. Få en god døgnrytme
8. Bli mer strukturert
9. Bli mer sosial
10. Bli flinkere til å ha lyst til å gjøre ting, og ikke føle at
man må gjøre det
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Syriske blomster
Syria bygges opp
turister reiser tilbake
gribber bortvises fra Allepos himmel
men hva med de syriske blomster
blir de grønne igjen?
Dikt av Ali adib
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Jul og yalda
Tekst: Ali adib
Det finnes alltid en ting som kobler oss tett sammen. Selv om er vi forskjellige på
mange måter er de fleste av våre bekymringer og våre gleder like. Når et flyktningbarn
har druknet på den andre siden av verden i Middelhavet, er vi i sorg på denne siden.
Hvis folk i et land har det fredelig liv på andre siden av kloden, lever vi i fred på denne
siden.
Dette er våre krystallklare skjebner i vår tid, sånn er det bare!
En ting som kan koble oss tett sammen, er «Jul». Vi kaller den «Yalda» i sentral-Asia
og deler av Midtøsten. Jul eller Yalda er to navn på ett vakkert kulturelt syn. Jul/Yalda
feires i Afghanistan, Iran og Tajikistan. Yalda/Jul går flere tusen år tilbake til historien i
Asia. Yalda/Jul feiers spesielt natten til 21.desember. Den natten sitter folk helt frem til
morgenen og spiser, danser, synger og gir gaver til hverandre, uten å sove. Folk spiser
granateple, vannmelon, mandler og andre nøtter og frukter, fordi de tror at disse fruktene er fruktbare. Når de spiser disse fruktene blir de også fruktbare. Natten til Yalda
er den lengste natten i hele året. Etter denne natten blir dagene lengere og lengere og
nettene blir stadig kortere. I gamledager trodde folk at solen ble født på natten til Yalda.
Den symboliserer at Yalda eller Jul på en måte er ”seieren av lys over mørket”. De feiret
solens seier slik det også feires i dag.
I den vestlige verden feires Jul/Christmas på samme måte.
Pinus eller Juletre – begge er et nydelig symbol på samhold jorden over
og jeg elsker de begge to!
Tenk alltid på de vakre og gode ting som kobler oss tett sammen. Det som gjenforener
splittede folkegrupper rundt omkring i verden og eleminerer
våre ille og onde politiske grenser.
God JUL, God YALDA!
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Julequiz
Tekst: Silje eggan
Quizen er satt sammen av kjente og kjære julesanger, men vi har stokket om
ordene! Finn ut av så mange svar du kan, skriv de ned på et ark og legg arket ditt
med fullt navn i forslagskassen ved oppslagstavlen.
Vinneren blir trukket og annonsert i husavisa i januar!
Lykke til!
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1

Hadde pappa kommet, nissen jeg så?

2

I år, for å redde meg fra tårer. Siste jul jeg ga mitt hjerte.
Jeg gir det til noen spesielle. Men aller neste dag ga du den
bort?

3

Ble født på julaften. Sa den hellige bibel Marias guttebarn
Jesus kristus. For lenge siden i Betlehem?

4

År og lykke. God jul. Fra bunnen av hjertet mitt. Jeg vil
ønske deg en god jul.

5

Følg oss ut. Over skog og hei. I skogens eventyr?

Julequiz
6

blåbær, blåbær. Tilbake så låner vi alle, se rundt og
komme og gir kan og rundt

7

se nå daler snøen hvit, julenissen kommer hit. der vi samlet står i ring, rundt var lille julelykt, alt er godt og alt
er trygt.

8

forsiktig hva du sier denne tiden av året har en tendens til
å svekke meg og ha litt anstendighet og la meg gråte i fred

9

ordet går på gaten, nissen er kommet i kveld men jeg står
under misteltegnet

10

ute i gaten med et kosteskaft i hand, løp han ut og inn som
en virvelvind, ropte ”ta meg om du kan!”
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Ensomhet i julen
Tekst: SAndra berge & Silje eggan

Hvorfor er jula så vanskelig for noen?

I jula er det ca. 1 av 4 nordmenn som er ensomme. Ensomhet føles verre i julen fordi
det er en familiehøytid. Hele julen er bygget rundt selskapelighet og resten av
samfunnet stenger. Andelen nordmenn som føler seg ensomme er skremmende høy.

Hvorfor blir jula et sosialt press?

Ofte tenker folk bare på presanger, seg selv og velger heller å stresse enn å ta tid til de
andre rundt seg. Mange tenker at gaver er det viktigste, men er det egentlig det?

Detter er det folk mener:
Anita: Nei, det som er viktigst i julen er familie, venner, fred og ro.
Birger: Nei, det er å komme sammen og kose seg. Det er en tradisjon.
Betty Helene Kim Ljungh: Nei, samvær med andre er mye viktigere, det teller mer og være
med andre. Og minnene varer lenger enn gaver.
Kris: Det viktigste er å finne takknemlighet. Oppsøke et felleskap, venner, familie eller
nye relasjoner. «Fremmede mennesker kan være venner du ikke har møtt ennå.»
Oda Barman-Jenssen: Nei, det viktigste er å feire samholdet og sette pris på de rundt seg.
Ali Adib: Ja, det er viktig å tenke på barna. Barna forbinder jula med gaver. Det er en
viktig del av livet til de barna i julefeiringen.
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Ensomhet i julen
Et spørsmål som ofte også blir stilt er: Har du vært ensom eller kjenner du
noen som har vært ensom i julen?
Anita: Ja, mange opp igjennom åra. Det sitter mange der ute som ikke har familie.
Birger: Ja, har opplevd noen ganger at folk har mistet de
nærmeste rett før jul og da blir det ensomhet i julen.
Betty Helene Kim Ljungh: Ja, meg selv og Buddha.
Kris: Nei, jeg kjenner ingen som har vært
ensomme i julen, det kommer jeg nok heller
aldri til å gjøre.
Oda Barman-Jenssen: Ja, jeg har en onkel som ikke er en
sosial type og han mistet sin kone for noen år siden,
og han sitter som regel alene på julaften.
Ali Adib: Ja, dessverre er det mange som er alene i julefeiringen.

Siste spørsmålet som ofte kommer opp er:
Hva kan du gjøre for at andre ikke skal være ensomme i julen?
Anita: Hvis det er noen man kjenner kan man møtes eller bare ta en telefon og prate.
Birger: Prøve å snakke eller be de over på kaffe så de ikke sitter alene under hele jula.
Betty Helene Kim Ljungh: Invitere andre til kos og hyggelig samvær.
Kris: Om jeg noen gang møter noen som er alene, så kan vi jo feire julaften sammen.
Oda Barman-Jenssen: Be dem inn, være et medmenneske.
Ali Adib: Å lage arrangement i julen sånn at de som er alene kan komme og møte andre
og feire jul sammen med dem. På den måten blir alle inkludert i julefeiringen.
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Ensomhet i julen
Her er noen tips om hvem du kan kontakte hvis du er ensom i
julen eller har det vanskelig.
Rustelefonen
(alle dager 13 - 21)
telefon 08588
Kors på halsen
Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år)
(man - fre 14 - 22)
telefon 800 33 321
www.korspahalsen.no
Tjenesten er gratis og du kan være anonym. Røde Kors driver tjenesten.
Barneombudet
(man - fre 8-15)
telefon 22 99 39 50
Spør Barneombudet (for deg under 18 år)
Psykiatrisk legevakt i Oslo
(hverdager 16 - 22, helg og helligdager 12 - 22. Julaften 12-16, 1. juledag 15-22 og
nyttårsaften 12-18.
telefon 22 93 22 93
Mental Helses Hjelpetelefon
(hele døgnet)
telefon 116 123
Hvis du er alene eller trenger hjelp og noen å snakke med, ikke nøl med å ta kontakt!
Disse menneskene er her for å hjelpe akkurat deg!
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Dette kan du se frem til i 2018
Tekst: Mona Lystad & Eliann berg

Eplehagen

I løpet av vinteren -18 åpner vi en ny avdeling i Fredtunveien 5, på brannstasjonen.
Dette er en avdeling i tillegg til Skysstasjon.
Her vil det være adskilte rom med mulighet for grupper, felles og selvstendig arbeid.
Egne rom for studie er tilgjengelig.
Vi har også har tilgang til garasje som flerbruksrom. En ”blackbox” til workshops,
musikkgruppe, forestillinger, foredrag o.l

Forumteater

Forumteatergruppe er for alle interesserte. Vi jobber med kommunikasjon, samarbeid
og identitet gjennom morsomme og kreative øvelser. De som ønsker kan bli med i
forestillingsarbeid hvor vi utvikler erfaringsbaserte scener, samt skuespillertrening.

Livsmestringsgruppe

Ulike temaer innen selvutvikling for å øke selvfølelse

Helse, skjønnhet og velvære

Nyttige råd innen hud, hår og ernæring og også utførelse av selvpleie.

Sy og håndverksgruppe

Lær deg å reparere, omsøm og sy enkle plagg

Dans

Silje vi lære interesserte elementer fra Jazzballet og moderne dans

Yoga

Introduksjon til asthanga yoga, pusteteknikk og stemmeøvelser

Turgruppe

Turer i området, enkel fysisk aktivitet etter årstid.

ung på huset får egen blogg!
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Velkommen til kafeen Draum – meir enn mat i Strandveien 35 på Blakstad!
Kafeen drives av medlemmer fra Fontenehuset Asker.
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – fredag kl. 10-14
Du kan også bestille kaker og møtemat hos oss.
bestilling@matpavei.no
Velkommen!
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Kontakt info: dagligleder@matpavei.no
Telefon: 930 22 958

