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Kjære leser,
 

Det er vår.
Det gamle løvet gir næring til ny vekst.

 
I april ble det holdt årsmøte i Mat på vei 
– sosiale entreprenører. En organisasjon 

som har prøvd, seiret og feilet i 
halvannet år. I år var det tid for 

navneendring: «PÅ VEI – et sosialt 
entreprenørskap» er en ideell, 

næringsdrivende organisasjon etablert 
av medlemmer. PÅ VEI vil skape 

jobbmuligheter for medlemmer ved 
FHA. Oppgaver kan variere fra 
matlaging, vaktmestertjenester, 

arrangementer, flytt & vask, samt 
administrativt arbeid. – Det handler om 

identitet, mestring og selvfølelse, sier 
Tore Aabø, nyvalgt styremedlem. – Det 

handler om glede over å arbeide, sier 
Solveig. – Det handler om et sosialt 
støttende fellesskap og livsmestring, 

tenker jeg. Med regelmessige 
medlemsmøter på Fontenehuset Asker 
vil PÅ VEI sikre en solid medvirkning i 
hvilke oppdrag organisasjonen skal påta 

seg. Asker kommune er en av de 
viktigste oppdragsgiverne innen Natur 

og idrettsforvaltning.
 

Jeg ser frem til en ny vår, der vi kan la 
oss inspirere av naturens spirende kraft, 

for en styrket helse. Og for nye håp.

Psyko-tipsIkke lat som ingenting. Vær en støtte for den du ønsker å hjelpe, vær tillitsfull, lytt og fortell hvor man kan få hjelp. Tilby deg gjerne å følge vennen din til helsesøster eller til legen. Mange vegrer seg for å spørre fordi de er redde for å gjøre ting verre. Det er mye bedre å spørre enn å late som ingenting.

Kristin Walstad, daglig leder
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konferansen 29.mai
Tekst:  Elisabeth mechtenberg

Konferansen vår 29. mai 2018. I skrivende stund er vi i full sving med å planlegge årets 
konferanse.
Konferansen vil finne sted i Asker Kulturhus, Multisalen den 29 mai kl. 10- 15.
Det er ingen hemmelighet at det ligger mye og spennende arbeid bak gjennomføringen 
av en så stor konferanse. Dette er den andre av slaget og nytt av året er et samarbeid 
med Fontenehus Norge.
Hovedtema for årets konferanse er ARBEIDSINKLUDERING.
Dette kan vi jo mye om her på huset. Så mange av oss er nå i full sving med å skape et 
godt innhold til konferansen.
Forventet deltakelse på konferansen er ca 230 personer – mer har vi dessverre ikke 
plass til.
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konferansen 29.mai

For å få en god konferanse er det mye jobbing med å få til et 
godt innhold – og vi er så heldige at svært mange brenner for 
det gode arbeidet som gjøres og svarer ja til å bidra med godt 

og aktuelt innhold til konferansen.

Er det jobben som skal tilpasse 
seg folk eller folk som skal 
tilpasse seg jobben?

Hva trenger arbeidsgivere for å 
drive med arbeidsinkludering?

Hva er overgangsarbeid? Og ha er 
Fontenehusets bidrag i regjeringens 

inkluderingsdugnad?

Vi spør:
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konferansen 29.mai

Joeal Corcoran, Executive Director Clubhouse International og June Ullevoldseter 
Lystad psykolog og forsker har de to hovedinnleggene. Videre har vi flere 
kjempegode bidragsytere fra regjeringen, fra arbeidsgivere som tilbyr OA plasser, flinke 
folk fra kommunen og ikke minst: våre bidrag med både Forumteater, Video, Poesi og 
kulturelle innslag, appeller og mye mer.

Alle de kulturelle bidragene er i prosess og Forumteateret på huset jobber målrettet 
med sitt bidrag og engasjementet er stort!

Kjøkkenet planlegger og legger til rette slik at vi kan diske opp med den deiligste lunsj 
for deltakerne på konferansen. Det ligger svært mye godt arbeid bak, for å kunne tilby 
god mat til så mange mennesker og planlegging rundt logistikken av lunsj serveringen 
er i gang.

Arrangementet er lagt ut på Facebook, invitasjoner er sendt ut og påmeldingene har 
begynt å strømme på. I mellomtiden jobber vi videre med innholdet og håper å kunne 
se mange deltakere som får masse nyttig ut av konferansen vår.
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påsken på fontenehuset
Tekst: jenny-katerina & Elisabeth Mechtenberg

I påsken var huset åpent fra 26. mars til 28. mars. 
Mandagen i påskeuken hadde vi planlagt en 

påskevandring og alle skulle utstyre seg med 
solbriller og gode sko. Dessverre ble det dårlig 

vær og stemningen helte heller mot kos på huset. 
Senere denne dagen hadde vi en påskequiz der vi 

kunne 
teste våre påskekunnskaper.
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påsken på fontenehuset

Tirsdag gikk vi på en liten tur rundt i Asker 
sentrum. Etter turen brukte vi våre kunstneriske 
ferdigheter ved å dekorere egg. Det ble mange fine 

og fargerike egg som vi kunne pynte med. 

Onsdag var siste åpne dag på huset før selve 
påsken. Vi hadde en veldig koselig påskelunsj 

sammen. Bordene var dekket til påskefeiring og 
stemningen bar preg av ro, varme og latter. 
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påsken på fontenehuset

For å lage litt ekstra gøy satte vi i gang med en 
egg-krig. 
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påsken på fontenehuset
Alle hadde hvert sitt hardkokte egg, som vi hadde 
dekorert tidligere i uken. Målet her er at hver av 

deltakerne har et egg. Ved å slå eggene mot 
hverandre blir den som ikke får sprukket egg 

vinneren og kan så krige med nestemann og slik blir 
alle litt vinnere og litt tapere – og totalt sett ble 

det en gøyal aktivitet. 

Vi ble så engasjert i denne aktiviteten at vi glemte 
helt å ta bilder underveis, men et bilde av flott 

dekorert eggeskall kan vi by på…..
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smånytt - 2 års dagen vår!
Tekst: Elisabeth Mechtenberg

18.april ble feiret med brask og bram på huset. Vi hadde en festkomite som lagde et helt 
strålende opplegg for dagen. 

Det har skjedd mye på 2 år. Mange medlemmer har vi fått og behovet for større lokaler 
meldte seg raskt på grunn av den store veksten vi har hatt. Vi er nå godt plassert i våre 

store nye lokaler. Folk har funnet sin plass og to enheter har blitt etablert. Så her var det 
mye bra å feire.

I forlengelse av en deilig lunsj hadde vi allsang ved bordene ledet an av nydelig 
pianomusikk.

Etter en skikkelig bursdagsdessert ble vi underholdt med vakker sang som rørte ved 
alles hjerter.
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smånytt - 2 års dagen vår! 

Vi hadde gleden av å høre på taler fra medlem, medarbeider og leder – og her er det 
ingen tvil om at følelsene var de samme: Fontenehuset Asker har blitt et fantastisk godt 

sted å være og et nyttig fellesskap med raushet, mestring og tilhørighet.
Enhver 2 års feiring inneholder selvfølgelig leker – og vi hadde det utrolig gøy med 

både potetløp og stolleken. Latteren og gleden runget på hele huset.
På tampen av feiringen ble det også tid for en svingom – og mange fikk gleden av å lære 

seg et trinn eller to :)

Vi gleder oss stort over å være en del av denne fine gjengen!
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Tekst:  Tore aabø

smånytt - Dagsjobber

Tidlig i april i år var vi så heldige å få et 
oppdrag fra Natur og Idrett i Asker 
kommune. Oppdraget omfatter feiing på 
skole, sykehjem og boligsentre rundt 
omkring i Asker. Alle ønsker at det skal se 
fint ut til 17.mai, så i år synes vi det er flott at 
vi får være med å gjøre Asker ren og pen før 
sommeren. 

20 medlemmer har vært involvert i 
prosjektet, og det har gjort noe med 
dynamikken på huset. Kjøkkenet lager lunsj 
til arbeiderene, flere studenter har hjulpet til 
med kjøring, og andre igjen har vært med å 
administrere vaktlister og kontrakter. 

Samarbeidet med Natur og Idrett startet i fjor vår i forbindelse med søppelfjerning, og 
det har blitt noen oppdrag for oss siden den gang. Vi synes det er flott at Natur og Idrett 
gir oss mulighet til å vise hva vi kan, og vi håper på flere oppdrag i fremtiden

vårens dagsjobber
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smånytt - dikt
Tekst: deltakere på skrivegruppa

Duer.
De hersens duene.
Jeg som likte duer, synes de var søte når de kurra.
Men så bestemmer de seg får å drite ned verandaen.
Vinduet,
Formere seg, 
Ebola. Salmonella. Fuglelopper.
Kunne de ikke bare oppført seg.
Ebola. Salmonella. Fuglelopper.
Drit.
Avkom.
Egg.
Fjær.
Hvor skal de?
Langt vekk, men de gikk bare til naboen.

Av: L

IKKE
Ikke forstyrr.

Ikke trå på gresset.
Ikke kom for nær.
Ikke drikk for lite.
Ikke spis for mye.

Ikke klag.
Ikke skryt.
Ikke stress.

Ikke hør på alle disse «ikke»!

Av: M

Steiner.
Store og små.
Runde og ovale.
Ruglete og glatte.
Alle er vi forskjellige, men like viktige.

Av: J

Parkeringsplass. Trapp. Bilvei.
3 biler på rad og rekke. Skilt

Asker sentrum.
Asker.

Sem, Solli, Solliplass?
Blå bil, grå bil, rød bil, blå bil.

Mennesker.
Flagg.

Trekanten. Blå bil, grå bil, rød bil, blå bil.
Det er nok ikke Solliplass.

Av: J
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Det aller første møtet med fontenehuset var veldig 
imponerende. Jeg ”datt” bokstavelig talt inn 
bakdøren etter å ha vært på posten da 
fontentehuset lå ved stasjonen, og det var veldig 
tilfeldig. Med en gang jeg kom inn ble jeg møtt av 
hyggelige mennesker som møtte meg med ett 
hyggelig smil, og jeg fikk en runde med omvisning 
og ble med på arbeidsmøte med mye latter og 
inkluderende mennesker. Etter å ikke ha ett sted å 
gå til uten jobb, var det godt å komme å få være en 
del av noe. Super deilig lunsj, og kaffe. Det at alt er 
frivillig og at det er stor takhøyde for hva man kan 
gjøre og være en del av er inspirerende. Det virker 
som at det er ingen begrensing for hva man kan 
gjøre av aktiviteter, og at alt man vil bidra med er 
veldig fritt. Kjempegod atmosfære.

Mari tomter

julianne student 

Mitt første møte med huset

Jeg viste veldig lite om fontenehusmodellen og 
arbeidet som ble gjort på et fontenehus før jeg kom 
hit for første gang i begynnelsen av april. Som 
student var jeg veldig spent på hvordan den nye 
veilederen min ville være, hvilke arbeidsoppgaver 
jeg kom til å få, hvordan min progresjonen som 
terapeut ville bli. Ja, generelt spent på den nye 
hverdagen. Jeg hadde en praksis fra akuttavdeling 
på sykehus ferskt i minnet. 
På grunn av det hadde jeg en forestilling om en hektisk hverdag med en veileder som 
hele tiden skulle sette krav til meg, og der jeg alltid kom til å føle meg litt bakpå var 
absolutt tilsted. Akkurat den forestillingen har ikke stått til forventningene, men 
likevel lærer jeg noe om både meg selv, faget mitt og andre mennesker hver eneste dag. 
Jeg storkoser meg her på Fontenehuset Asker, og jeg er veldig takknemlig for hvordan 
medlemmer, medarbeidere og andre studenter har tatt meg imot, og får meg til å føle at 
det jeg gjør har en betydning. Jeg skjønner veldig godt at dette er et sted man velger å 
komme til og et sted man trives! 
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Mitt første møte med huset

Jeg tror jeg egentlig alltid ønsket å jobbe 
på et Fontenehus, selv om jeg ikke alltid 
har visst hva Fontenhus er. Da en tidlige-
re kollega fortalte meg om Fontenehuset 
bestemte jeg meg for å sjekke det ut. Det 
førte til at jeg begynte å jobbe på Fon-
tenehuset Øst på Tøyen og det var der jeg 
hørte om FHA for første gang. Det gikk 
rykter om et nyoppstartet hus som hadde 
vokst enormt det første året og som var 
involvert i kule og kreative entreprenør 
prosjekter. Dette syntes jeg hørtes spen-
nende ut, spesielt ettersom jeg hadde 
planlagt å flytte hjem til Asker. Da vårt 
hus på Tøyen arrangerte 
vollyballturnering traff jeg for førte gang 
folk fra FHA.

Joakim sharp-bergersen

De gav et superpositivt inntrykk og jeg bestemte meg for å dra på utvekslingsbesøk. Jeg 
dro sammen med en kollega fra Tøyen og vi var litt spente på hvor likt, eller annerledes, 
FHA skulle være. Da vi kom til Skysstasjonen ble vi tatt meget godt i mot. Forskjellene 
var mange, men likhetene flere. Det var en ganske tydelig optimisme og vennlighet på 
huset som gjorde at vi begge bestemte oss for å søke jobb der, hvis det en dag skulle bli 
noe ledig.
Jeg fikk etter hvert et jobbtilbud, men lurte veldig på om huset hadde klart å bevare den 
gode stemningen etter voldshendelsen på slutten av året. Straks jeg kom inn på huset 
ble jeg beroliget. Den gode humoren var der, vennligheten og samholdet syntes bare å 
ha blitt styrket. 
Jeg har vært på huset i 5 måneder nå og på den tiden har jeg bare blitt enda mer glad i 
huset, menneskene og modellen. Jeg er glad jeg fikk være med på flyttingen og føler at 
jeg liksom har vært litt med fra begynnelsen.  Jeg lærer nye ting hver dag og gleder meg 
til å komme på huset. På mange måter føler jeg at jeg har kommet hjem. 
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Dikt av Ali adib

Jeg har bestemt å ikke leke med ord
Dikteren som leker med ord i stedet sin kjæreste

ikke er et barn heller ikke en dukke
er den gamle vandrer leter etter sin barndom

Jeg plukker ord fra bøker
og henger dem på din hals som et halskjede
hver gang du danser minner det deg om meg

Dikteren leter etter ord til å skrive dikt
jeg leter inn i deg for å skrive dikt

Dine øyne, hår, lepper
og hender finnes aldri i ordbok

I går kveld i solskapet
fant jeg et brev som du skulle sende til meg før din fødsel

mitt soverom ligger nå foran dette skapet
først må jeg lese disse brevene

før de blir ødelagt i din øyestorm
Jeg har bestemt å skrive bare til deg
enkelt og glatt som dine øyne og sko

Hva andre diktere tenker om det
spiller ingen rolle

Jeg er sikkert enhver dikter som ser på deg

Bamse
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disse er gater som ender i kjærestens hjem
Hvis det var en tavle på veien

og en blind bamse faller ned i en brønn
ikke vær redd

dette er bare reklame
I dag skal den vakreste kvinnen i verden

komme til dyreparken for å besøke bamsen
denne ville bamsen kan bare hun temme og gi et hjerte av gull

Før hun kommer til byen
må jeg kjøpe dyreparken

og bygge et soverom.

og går til sitt eget rom
eller til byens bibliotek
tisser på diktenes grav
Jeg har bestemt å returnere dikt til Eva
til Adams kuplett
til den eneste mannen i verden
Viktigst er at jeg puster i ord der ditt hjerte danser
Gjennom alle ord tar jeg speil
og ser mot verden
dine øyne er Utopia som Evas øyne
Jeg er heldig som hører låten blandet med disse ord
den første Evas kuplett
og uhørte låter i verden
Jeg har bestemt meg ut på gata
skrike og si til alle at jeg ikke er dikter
Jeg er en «Bamse» som min kjæreste kalte meg bamse
da hun var baby
Hvis spurven sitter på taket
og synger for spurven i kattens munn
må dere vite at den hadde et hjerte av mitt hjerte på hodet
Disse ordene er ikke dikt



18

Tekst:Jenny-Katerina

1

2

4

5

3

Norske ordtak er temaet får vårens quiz! Vi har fjernet noen av ordene i 
ordtakene, og vi trenger din hjelp for å få ordene tilbake på sin rette plass! 

Skriv svarene dine ned på en lapp med navn på og legg lappen i forslagskassen. 
Vinneren blir trukket i neste avis! Lykke til! 

(PS! Ikke riv ut sidene av avisen!) 

Bak  _ _ _ _ _ _  er  _ _ _ _ _ _ _ _
alltid  _ _ _.

Alle  _ _ _ _  ting er  _ _ _.

_ _ _ _ _  faller ikke  _ _ _ _ _ 
fra  _ _ _ _ _ _ _.

_ _ _ _  barn  _ _ _ _ _  best.

Når  _ _ _ _ _ _  er  _ _ _ _ _ , danser
_ _ _ _ _ _  på  _ _ _ _ _ _.

vår quiz
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6

7

9

10

8

En  _ _ _ _ _ _  kommer 
sjeldent  _ _ _ _ _.

Bedre  _ _ _ _  enn  _ _ _ _ _.

_ _ _ _ _ _ _  er ikke alltid 
_ _ _ _ _ _ _ _  på den andre  _ _ _ _ _.

Man skal  _ _ _ _  skue  _ _ _ _ _ _ 
på  _ _ _ _ _ _.

Det er  _ _ _ _ _  med en  _ _ _ _  I 
_ _ _ _ _, enn  _ _  på  _ _ _ _ _.

vår quiz
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Tekst: Oda Barman-Jenssen

svar fra vinterquizen

1

2

4

5

3

Her kommer svarene fra quizen i vår forrige avis, Snøfall! 

Vinneren ble Sandra, Benedikte, Joakim, Roger og Kris! Vi gratulerer! 
Ta kontakt med Oda for å motta premien din. 

bruk kart og kompass. vit alltid hvor du er. 

ta hensyn til vær- og skred varsel

ta med deg nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og 
andre. 

spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

tilpass alltid turen etter evne og forhold. 
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6

7

9

8 ta trygge veivalg. gjennkjenn skredfarlig terreng og usikker 
is. 

vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 

planlegg turen og meld fra hvor du går.

vend i tide, det er ingen skam å snu. 

svar fra vinterquizen
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Tekst: Jenny-Katerina

1

2

4

5

3

17.mai hører våren til og vi spurte en rekke medlemmer og medarbeidere på 
huset om de hadde noen planer og faste tradisjoner for nasjonaldagen vår! 

her er svarene vi fikk. håper alle får en super feiring på 17.mai!

julianne student
Bunad er ett must! Også regner jeg med at dagen starter med cham-
pagne frokost. Målet i år som i fjor er å dra til Karl Johan og se drill-
troppen. Fikk det dessverre ikke med meg i fjor så håper at det blir 
noe av i år. Det er andre året jeg feirer 17. Mai i Oslo så har vel egent-
lig ikke noen tradisjoner enda, men håper å avslutte dagen med tapas 
med venner. 

kristin
Jeg har bare en tradisjon og det er å bli med barna mine på skolen. 
Leke, spise og prate. Dette er mine planer for i år. Etter at vi har vært 
på skolen skal vi hjem og slappe av. vi er i en relativt ny livssituasjon 
så har egentlig ikke noen planer utover kvelden og har ingen tradi-
sjoner enda. 

aina
Jeg pleier ofte å gå ut på kafe eller restaurant og spise litt. Mulig det 
også blir en liten tur innom Fontenehuset.

Ingrid
Jeg har egentlig ingen planer for 17. mai. Men tradisjonene mine er 
å gå i 17. mai toget, også gå til barneskolen der jeg gikk når jeg var 
liten og der niesen min går nå. Så det blir vel sånn i år også. 

Ali
Jeg skal dra inn til Oslo og gå i toget der. Skal ta masse bilder. Ellers 
blir det en stille og rolig kveld hjemme.

5 på huset
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tittel

 

fritidsprogram for våren

Konserter i Asker kulturhus

Klubbkveld

Drammen klaterpark

Felles kinotur

17.mai frokost på huset
fra 08.30 - 10.00

tur med stena line 10.6-12.6

for mer info, snakk med mona
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Ung på huset starter blogg og Instagram! 
Følg med på instagram-brukeren @tanke_spinn


