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LEDER

INNHOLD

Stine Lien, daglig leder
Endelig er våren her!
Vi vasker og rydder i kriker og kroker.
Det vi ikke trenger gir vi videre og det
skapes plass til noe nytt.
Vi samles om det viktigste vi har: Det
sterke fellesskapet, den gode stemningen,
interessen for hverandre og alle
mulighetene en arbeidsdag sammen kan
gi.
Vi skal gjøre huset vårt enda mer robust.
Jeg gleder meg til at vi sammen skal
skape en enda bedre struktur på uka.
Alle skal få bidra i driften av huset, side
om side og ut ifra egne ønsker. Vi skal
støtte hverandre med å gå skrittene ut i
jobb og studier.
Nylig ble vi 3 år. Det har skjedd mye på
kort tid. Nå skal vi sammen sørge for å
bevare og foredle det vi er fornøyde med
og videreutvikle det vi syntes vi kan
gjøre bedre.
Gleder meg :)
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vår nye fha partner
Tekst: Kristin walstad
Bilder: Kristin walstad
Vikenapotekene AS og Fontenehuset Asker har
inngått en avtale om partnerskap. Avtalen
inneholder blant annet samarbeid om
kompetansedeling, arbeidsinkludering og
sponsing.
– Jeg er glad for å samarbeide med
Fontenehuset Asker som et lavterskeltilbud for
alle som strever med psykiske helseutfordringer i
Asker og omegn. Jeg er fascinert av denne
inkluderende arenaen som ivaretar mennesker på
en verdig måte med gode rammer for hverdagen,
sier daglig leder Anders Rasmushaugen i
Vikenapotekene AS.

Samarbeid med næringslivet
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I retningslinje nr. 36 i fontenehusmodellen, heter det: “Fontenehuset samarbeider med
personer og organisasjoner som kan fremme fontenehusets effektivitet i samfunnet for
øvrig.”
– Jeg er stolt av fontenehusets første partnerskapsavtale med næringslivet i Asker.
Vi mener apotekene er en viktig møteplass for de som er avhengig av medisiner og vi
ser frem til å bidra med vår kompetanse om psykisk helse i denne sammenhengen.
Jeg håper nå at dette vil starte en stafett, der næringslivsledere kan utfordre hverandre,
slik at flere borgere i Asker og omegn kan komme ut av ensomhet, og bli med i vårt
fellesskap, sier Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker.
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vi er akkreditert!
Tekst: Oda barman-Jenssen & Elisabeth mechtenberg
Bilder: Kristin Walstad & Oda Barman-Jenssen, I juni 2018 var Marius, Kristin og Oda på et to

ukers treningsopphold i fontenehusmodellen.
De tok turen til Worcester utenfor Boston for å
sette sammen en ny handlingsplan for
Fontenehuset i Asker.

Vi begynte selvstudiet i januar 2018
som fast gruppearbeid på tirsdager.
Medlemmer og medarbeidere jobbet
sammen for evaluere Fontenehuset
Asker sin forståelse av
fontenehumodellen.
I starten av 2019 fikk vi svaret;
vi er akkreditert! Rapporten fra
Louise og Aki ble godkjent og vi
fikk gleden av å være et
akkreditert fontenehus. Nyhetene
ble feiret med kake og fest.

treningsopphold i oslo
Tekst: Elisabeth Mechtenberg
Bilder: Jenny-katerina & fontenehuset oslo
4. - 15. mars deltok Jenny, Mona og Elisabeth
på Treningsopphold i Fontenehusmodellen i
Oslo.
Dette var to fulle uker med lesing, diskusjoner,
aktiv deltakelse og utarbeidelse av ny
handlingsplan. Alle tre er svært fornøyde med
oppholdet. Vi bodde sammen i en leilighet i
Oslo like ved Fontenehuset. Dagene begynte
kl. 8:00 og var ofte ikke avsluttet før i 22 tiden
på kvelden. Engasjementet var større enn evnen til å begrense oss litt – så det var tre slitne
jenter etter to uker.
Hver dag deltok vi aktivt i driften på Fontenehuset i Oslo, diskuterte alle retningslinjene, leste
artikler til øyet ble stort og vått. Delte og mottok kunnskap.
Videre var vi på OA besøk, deltok på utdannelsesmiddag og ble invitert hjem til et av Fontenehuset Oslo sine styremedlemmer på middag.
Siste dagen av vårt opphold, presenterte vi vår nye handlingsplan for treningsgruppen, medarbeidere og medlemmer på Fontenehuset Oslo og styremedlemmer fra Fontenehuset i Oslo.
Vi fikk utdelt diplomer for godt gjennomført treningsopplegg.

Når Marius, Kristin og Oda kom hjem fra
USA begynte det omfattende, men morsomme arbeidet med å gjennomføre målene
som var satt i handlingslplanen.

Treningsoppholdet var gøy, slitsomt, sosialt, lærerikt, utviklende og kjempefint. Sammen var
vi skjønt enige om at Fontenehuset i Asker er den beste plassen å være.

I september 2018 fikk vi besøk av Louise fra Irland og
Aki fra Finland. Sammen utgjorde de akkrediteringsteamet som skulle gjennomgå alle aspekter ved hverdagen
på Fontenehuset Asker. De var blant annet en del av den
arbeidsrettede dagen, besøkte Lyspunkt1 og møtte styret.
De skrev en rapport om hvilke område vi måtte forbedre
og hva vi allerede gjorde bra. Rapporten ble sendt inn og
vi ventet i spenning på svaret!
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matsentralen + godt brød
Tekst: ODa Barman-Jenssen & Elisabeth mechtenberg
Bilder: ODa Barman-Jenssen, Andrea & Therese

lyspunktet
Tekst: Henriette
Bilder: Henriette & mona lystad

matsentralen
Fontenehuset Asker har lenge hatt et godt samarbeid med
Matsentralen i Oslo. Der henter vi mat nesten ukentlig. Mat
som egentlig skulle kastes, enten på grunn av dårlig
holdbarhet eller andre grunner som gjør at maten ikke kan
selges i vanlig butikk. Ida Mary som jobber på, som hun sier
”verdens kulesete sted”, matsentalen forklarer oss at
samarbeidet mellom organisasjonene som mottar tilbudet og
matsentralen er et utrolig bra og utrolig viktig. Sammen
hjelper vi hverandre å forminske matsvinnet i Norge. Maten
blir ikke kastet, men deles ut til organisasjoner, som
Fontenehuset, som trenger det. Matsentraen får nesten daglig
inn leveranser med mat som egenglig skulle kastes. Det er
pallevis med alt fra epler til sauser fra Toro.
Vi i Fontenehuset Asker er takknemlige for at det finnes
organisasjoner og mennesker som matsentralen og Ida Mary.

godt brød

Siden 2017 har vi i Fontenehuset Asker hatt et samarbeid
med Godt Brød på Trekanten der vi får det de har igjen av
boller, brød og rundstykker de ikke fikk solgt dagen i
forveien. Hver dag henter vi gode bakevarer til bruk på huset.
Vi får alt fra påsmurte sandwicher, skoleboller, cookies,
scones, grove rundstykker og flotte brød fra Godt Brød. Som
en del av de dagligdagse oppgavene på huset, fordeles alle
disse varene i porsjonsposer. Det vi ikke får brukt på huset,
til for eksempel frokost eller lunsj, deles ut til medlemmene
klokken 13.30. På denne måten bidrar vi til å redusere
matsvinn i tråd med bærekraftsmålene.
Godt Brød finner du i første etasje ved inngangen til Trekanten senteret.

Lyspunktet er en fabrikk som ligger i Heggdal, som
er et feltarbeid igjennom Asker kirkelig fellesråd,
som gir medlemmer på fontehuset mulighet til å
være med å produsere lys til blant annet kirker,
menigheter og hoteller over hele landet. Vi på
fontehuset er så heldig at vi har 14 medlemmer som
jobber på Lyspunktet.

Vi takker for godt samarbeid og ser frem til videre tett arbeid.
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fritid

vinteraktivitetsdagen + bua

Tekst: oda barman-jenssen
Bilder: oda Barman-Jenssen

Tekst: Oda Barman-jenssen
Bilder: oda barman-jenssen

Fritidstavlen

lurer du på hvor du
finner spennede,
lærerikt og morsomt
fritidsaktiviteter?

På fritidstavlen i
kontorenheten flyter
det over med tilbud!
Sjekk den ut!

klubbkvelder

Fontenehuset asker har begynt med noe nytt,
nå har vi nemlig klubbkvelder hver onsdag fra
16.00 - 19.00.
Klubbkveldene planlegges på
fritidsgruppen på onsdag klokken 14.00.
Bli med å planlegg morsomme aktiviteter!
Se aktuelle datoer for klubbkvelder og annet
gøy på oversikten ved fritistavlen!
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den 13.februar hadde vi vinteraktivitetsdag for Fontenehuset asker. en god gjeng
med medlemmer og medarbeidere dro på skitur til vestlia, en liten tur ovenfor solli
i asker. her fikk både erfarne skigåere, og de som aldri har hatt ski på bena prøvd ut
sine ferdigheter. sola skinte og vi lagde bål og grillet pølser. det var god stemning og
store smil. dagen ble avsluttet med aking ned fra solli gård til parkeringsplassen, og
her fikk vi virkelig frem våre indre barn.

Se flere bilder fra vinteraktivitetsdagen
på forsiden og baksiden av husavisen!

BUA

BUA er en nasjonal forening som jobber for
at barn og unge skal få mulighet til å prøve
flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi
ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til
sport og friluftsliv.
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Mitt første møte med huset

Mitt første møte med huset

henriette

Janniche

Veien til en ny hverdag og et meningsfullt liv

Mitt første møte med Fontenehuset var 11 Januar 2019
Må si at jeg gruet meg veldig da jeg ikke viste så mye om stedet eller menneskene som var
der. Jeg hadde nemlig hatt en uheldig opplevelse ved den forrige jobben min som stod sterkt i
minnet, så nye steder med nye mennesker var vanskelig for meg.
Men Veilederen min fra Sonans Arbeidsveiledning mente at dette var det rette for meg.

Jeg begynte på fontenehuset høsten/vinteren 2018, med veldig blandede følelser og mange
tanker om hvordan dette ville bli og et lite håp om at det kanskje kunne hjelpe meg til å få en
lettere hverdag etter mange år med vanskelige perioder. Ble utrolig overrasket over hvordan
jeg ble møtt av både medarbeidere og medlemmer, de møtte meg med en utrolig varme og
forståelse på at livet ikke alltid er like lett. Husker første dagen jeg begynte på fontenehuset,
jeg skulle i utgangspunktet bare ha en innmeldingssamtale, men endte opp med å bli der hele
dagen fordi jeg følte jeg ble inkludert fra første stund både av medarbeidere og medlemmer,
tiden gikk også så utrolig fort. Den tiden jeg har vært er nå, har jeg lært meg at det ikke har
noe å si om du har en god eller dårlig dag når du kommer på fontenehuset fordi du blir
uansett møtt med et smil, og har du en dårlig dag får du gjerne et spørsmål om det går bra
med deg. Føler du for å prate med noen av medarbeiderne, er det aldri et nei å få, de har alltid
tid til å ta en prat med deg og hjelper deg mer en gjerne sånn at du skal få en så bra dag som
mulig. Kjenner det er utrolig godt og endelig blir møtt av mennesker som forstår deg, og
ser hele deg for den du er som menneske. For første gang i livet, føler jeg at jeg har funnet et
sted der jeg kan være den jeg er og jeg blir godtatt for den jeg er som menneske. Den tiden
som har gått siden jeg begynte på fontenehuset, merker jeg at jeg har fått det bedre med meg
selv, fått troen på at jeg kan få til ting, har tørt å utfordre meg på ting som jeg trodde aldri jeg
skulle klare/gjøre. Endelig kan jeg si, at jeg har fått en meningsfull hverdag, noe jeg hadde helt
mistet troen på at jeg skulle få.
Er så utrolig glad og takknemlig for at det finnes et Fontenehus.
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Vi ble møtt av Joakim og Morten, snakk om hyggelige mennesker. Her følte vi oss velkomne
med en gang. Vi fikk kjempefin informasjon om hva Fontenehuset er og hva det står for, vi ble
vist fra rom til rom med forklaring av hva de forskjellige rommene var til. Det hang tavler på
kjøkken og kontor med mye info (må si at jeg ikke skjønte noen ting av det systemet der…)
Så satte vi oss ned og tok litt kaffe og snakket om alt mulig. Det jeg først la merke til når nervøsiteten min hadde dempet seg litt var varmen og det gode samholdet som var der. Jeg følte
virkelig at her vil jeg være. Alle var så hyggelige, de smilte, kom bort og sa hei. Jeg tenkte bare:
Finnes et sånt sted? Er dette ekte eller er det bare for at man er på omvisning?
De tankene kunne jeg i alle fall la ligge da jeg begynte å gå der. Alle var så utrolig hyggelige og
man følte seg sett og inkludert. Det var utrolig viktig for meg. Det som også var veldig uvant
var at du så ikke hvem som jobbet der og hvem som var medlemmer, alle gjorde alt. Dette er
jo en av de mange tingene som gjør Fontenehuset helt unikt synes jeg.
Nå noen måneder etter så synes jeg stedet er bare enda flottere og bedre enn før - og ikke
minst - jeg har skjønt tavlene!!!
Fontenehuset er det mest fantastiske, inkluderende stedet jeg noensinne har vært på. Jeg
kunne ønske at alle som trenger det kunne oppleve varmen som er der. Min selvtillit har økt
betraktelig og jeg føler meg mer hel nå enn på lenge.
Så tusen takk til alle medlemmer og medarbeidere på Fontenehuset - Dere er fantastiske alle
sammen.
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smånytt
Tekst: Henrik huslende, elisabeth Mechtenberg & Oda Barman-Jenssen
Bilder: Helene

forumteater

14. februar hadde Forumteater gruppen fra Fontenehuset
Asker åpen forestilling på biblioteket i Asker. De fremførte
sine forestillig ”Forventninger” foran en fullsatt sal. Publikumerne var en god blanding av fagpersonell, medlemmer fra
Fontenehuset og spesielt inviterte.

Forestillingen setter fokus på strategier for håndtering av
vanskelige
inkluderingssituasjoner, blant annet i møte med NAV, på en
arbeidsplass og i sosiale settinger. Som en del av konseptet
”forumteater” ble publikum invitert til å komme med innspill
og eventuelle rolleendringer til forestillingen. Dette engasjerte
svært mange med ulik kompetanse og erfaringer.
Aktiviteten var stor og publikum satt igjen med langt bredere kunnskapsbilde av hvordan det
kan føles å være i utsatte situasjoner for en
enkeltperson som sliter psykisk, men har god motivasjon for arbeid.

smånytt
Tekst: Oda Barman-Jenssen
Bilder: Oda Barman-Jenssen & Elisabeth Mechtenberg

internasjonale kvinnedagen
Vi feiret den
internasjonale
kvinnedagen med fest
og tonnevis av kake. Vi
feiret alle de flotte,
sterke, vakre, snille og
glade damene på huset
vårt og samlet noen av
de i en kollage.

inspirasjonsseminar

Den 20.mars var Jenny, Elisabeth og Oda på
inspirasjonsseminar for Verdensdagen for Psykisk helse. På
seminaret var det samlet representanter fra forskjellige
faggrupper som daglig jobber med psykisk helse. Vi ble
informert om årets tema for verdensdagen som er ”Gi Tid” og
hørte på flere spennende foredragsholdere som snakket om
temaet, blant annet Robert Mood fra Røde Kors. Han fortalte
oss blant annet om hvordan Røde Kors som oftest forbinnes
med å hjelpe bortkomne ski- og turgåere, men at det å hjelpe
til i situasjoner som handler om psykisk helse og f.eks
selvmordsforebygging er en av de største feltene de jobber
med. Intrykkene er mange og vi tar med oss informasjonen
tilbake til fontenehuset for å jobbe videre med dette her.
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Det vil bli opprettet en gruppe som skal jobbe med dette
temaet frem mot verdensdagen for psykisk helse den
10.oktober. Vi vil blant annet jobbe med å arragere et
arrangement for Fontenehuset Asker.
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smånytt

smånytt

Tekst: Kristin B & morten
Bilder: Oda Barman-Jenssen

Tekst: elisabeth mechtenberg
Bilder: ung på huset

vil du blogge?

overgangsarbeid

Den siste tiden har vi ansatt 2 nye medlemmer i
overgangsarbeid. Kristin har fått plassen på NAV etter
Kari, og Morten ble ansatt i vår nye OA-jobb for
Vikenapotekene.

Kristin

”Min erfaring er at et jobbfokus er viktig for
min utvikling. NAV Asker er et godt sted å
være, med både dyktige medarbeidere og et
veldig godt arbeidsmiljø. Der opplever jeg
arbeidsfellesskap og
meningsfylte dager.”

Morten

”Det har blitt en veldig bra hverdag, jeg
trives godt med jobb og jeg får stort sett
gode tilbakemeldinger. Jeg har mitt eget
kontor, altså bilen min og får en bra dag ut
av dette. Det er godt å komme seg litt ut og
det er veldig fint å kjøre, spesielt når det er
fint vær.”
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Har du lyst til å være med å
blogge?

Vi på Fontenehuset asker har en
blogg som vi ønsker skal
presentere bredden av våre
medlemmer. I den forbindelse
ser Media og PR gruppen etter
interesserte bloggskribenter.
Gjennom bloggen vår ønsker vi
å formidle litt om hva vi driver
med her på fontenehuset, samt
bidra til å sette fokus på psykisk
helse.
Innholdet i blogginnleggene er relativt fritt basert på hva bloggerne ønsker å formidle. Vi
på Fontenehuset sitter på mye god kunnskap som vi med fordel kan formidle til andre, både
medlemmer og folk utenfor huset.
Hvis du har lyst å være med – ta kontakt med oss i Media og PR gruppen.
(Elisabeth, Jenny, Oda)

Ung på huset gruppen
har også gleden av å få
besøk fra ung på
huset-grupper fra
andre fontenehus!
Dette skaper gode
samtaler og
inspirasjon for begge
parter.
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fontenehus-quiz

smånytt

hvor finner man grunnlaget for fontenehusets drift?

2

Hvor ofte er det klubb kveld?

3

hva het hytta som fritids-gjengen overnattet på i mai?

4

Hvor mange retningslinjer har vi under kategorien utdanning?

5

når er det fast media og pr møte på fontenehuset asker?

6

Hvem har holdt det nylig gjennomførte
konflikmeglingskurset på fontenehuset?

svar: 1

svar: onsdager klokken 10.30
svar: røde kors
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svar: Halvorsenshytta dnt

24.januar dro Boliggruppa på tur til interiørmessen ”Nordic living 2019”.
Det ble mange inntrykk og mye god latter! Vi dro for å få inspirasjon, det
var sosialt og kreativiteten blomstret. Vi håpet på en aldri så liten
goodie-bag..

klarer du Denne fontenehusquizen uten å jukse?

Svar: Hver onsdag fra 16-19

interiørmessen i lillestrøm

Tekst: media-gruppa

svar: i våre 37 retningslinjer

Tekst: oda barman-jenssen
Bilder: Oda Barman-jenssen, Carlos,
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Åpningstider:
		

Mandag, Tirsdag, Torsdag & Fredag: 08.30 - 16.00
Onsdag: 08.30 - 19.00

