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Vår visjon
Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser til å
oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes
ved å øke medlemmenes selvrespekt, ansvarlighet og sosiale
ferdigheter.
Medarbeidere i 2015

Annlaug Nielsen
Daglig leder

Hege Hammer
Nestleder

Henriette Hovde
Medarbeider

Bodil Heggelund
Medarbeider

Olav Risan
Medarbeider

Heidi Johansen
Medarbeider

Vikarer i 2015

Unni Madsen
Tilrettelegger Arbeid
med Bistand

Martine Høy Berg
Vikar

Lisbet Palerud

Dag Atle Magnussen
Vikar

Vikar

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss for 2015

Haakon Tronrud
Styreleder

Sten E .Magnus
Nestleder

Sveinung Berg
Styremedlem

Eli D Andersen
Styremedlem

Karin Kallsmyr
Styremedlem

Knut Stubben
Styremedlem

Inger Lise Øen
Styremedlem

Aina Oset
Styremedlem
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Daglig leder har ordet
Opptur
Når jeg tenker tilbake på hva som har skjedd på Fontenehuset Hønefoss i 2015
er det et ord som står som en naturlig overskrift for meg. Det er ordet Opptur. Som kanskje ikke alle vet er det tittelen på sangen som Drolsum Stasjon
har dedikert til Fontenehuset Hønefoss i 2015.
For meg er det også et godt ord for alt det positive jeg forbinder med
klubbhuset vårt dette året:

Vi har utvidet våre fysiske lokaler med et arbeid- og studiesenter. Her
har vi allerede kommet godt i gang med mange arrangementer som
frokostmøter, arbeidsmiddager og tilpassede lesesalplasser for våre
studenter.

Vi har deltatt i Innovasjonsløft Ringerike med et prosjekt rettet mot
Høgskolen i Sørøst Norge.

Vi hadde den mest omfattende markering av verdensdagen for psykisk helse vi har hatt noen gang med
kunstutstilling, pølselunsj, stand på Høgskolen, kinoforestilling, konsert, grønn farge på oppgangssaga, og
mye presseomtale. I tillegg innførte vi et nytt begrep: Ringeriksmannen, hvor kjente ringeriksmenn kastet
maska og fremsto med ulike budskap i forhold til psykisk helse. Blant dem var også vår styreleder Haakon
Tronrud.
Alle disse aktivitetene har skapt større muligheter for medlemmene våre og flere har deltatt i driften av fontenehuset. Medlemstallet har økt. Samholdet også. Som på alle arbeidsplasser har vi arbeidsperioder som er travlere enn
andre. Det er mye som foregår og prioriteringer må gjøres. Men når vi jobber sammen opplever vi ofte også en
felles glede over det vi får til. Det er deilig å kjenne på. Da kan vi også dele rosen vi får tilbake. Det er flott å se
hvordan enkeltindivider vokser i fontenehusets gode atmosfære fordi vi prøver å praktisere at alle skal bli sett og
føle seg verdifulle og gjennom dette få tilbake troen på egne ressurser. Også dette året har mange kommet seg ut i
jobb, fullført eller startet på studier eller bestemt seg for at fontenehuset er et bra sted å være. Det kaller jeg opptur.
Det har vært flere oppturer:

Vi hadde et fint ressursseminar med styret i november. Vi er heldig som har et slikt engasjert styre.

Vi har fått med Jevnaker kommune på laget og vi har fått en ny avtale om en overgangsarbeidsplass med
Positiv Oppvekst.

Vi har fått ny nestleder Hege, Hammer som tidligere var tilrettelegger i tiltaket Arbeid med bistand .

Vi klarte vår 3. akkreditering og er godkjent i 3 nye år som et kvalitetstilbud innenfor psykisk helse.

Fontenehus Norge sitt arbeid mot regjering og departementene har også i år gitt et synbart resultat: 7,5 millioner i økning på statsbudsjettet Det betyr hele 30,5 millioner i 2016. Det betyr at i tillegg til nye fontenehus
i Asker og Rygge kan ytterligere 2 nye fontenehus startes opp .

Nytt i 2015 var at vi hadde fest på nyttårsaften med 3 retters middag.
”Fontenehuset er Hønefoss viktigste hus”, sto det i annonsen for arrangementet på Kooperativen 11. november.
Anledningen var et foredrag og debatt om ledelse hvor Per Bleiklia var foredragsholder. Det var en flott attest å få!
Takk til alle; både medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer for innsatsen i 2015 og ikke minst til alle i vårt
lokalsamfunn som støtter oss i hverdagen!
Annlaug
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Arbeidsdagen på huset
Fontenehuset Hønefoss er organisert i 2 enheter:
Administrasjonsenheten:
Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjonen, overgangsarbeid.
Serviceenheten:
Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.
Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver, renhold, renovasjon.

Økt arbeidsinnsats:
Våre medlemmer har i løpet
av 2015 arbeidet 17 240,5
timer på fontenehuset, dette
tilsvarer ca. 10 årsverk og er
en god økning fra sist år.

Medlemshistorie: Nils Ivar Engelstad
I september 2015 fikk jeg vite om Fontenehuset Hønefoss gjennom Aslak, som er en støtteordning i
kommunen. Der jobbet jeg litt med å kjøre internpost i Jevnaker kommune gjennom Joneberggården.
Ble nysgjerrig da jeg hørte om Fontenehuset, og fikk et veldig godt inntrykk av Fontenehus modellen da
jeg var på omvisning.
Er på huset av og til og har deltatt på arbeidsmøter og tar del i arbeidsoppgaver som å sitte i resepsjon. Dette synes jeg er en fin jobb, der jeg er ansvarlig for å representere Fontenehusets ansikt utad
på en god måte. I resepsjonen har jeg arbeidsoppgaver som å betjene telefonen, håndtere post og
ordne takke- og bursdagskort.
Det er trivelig og positivt miljø på Fontenehuset. Og jeg synes det er veldig fint å komme meg ut og
være sosial, ”da får jeg kjørt en tur og meg og bilen får luftet oss litt”. Setter stor pris på den gode
maten som blir servert og jeg prøver å få med meg den gode lunsjen når det er mulig. Jeg synes det er
koselig med ukeslutt hver fredag, som er en hyggestund, med kaker og kaffe.
Spesielt i vinterhalvåret er det godt det er mulighet for å komme seg ut synes jeg, som gjør at jeg kan
treffe mennesker og da få en bedre og positiv hverdag.
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Arbeidsdagen på huset

Noen fakta om våre medlemmer:
Vi har i løpet av 2015 hatt en økning i antall medlemmer på 23, dette tyder på god aktivitet og vekst.
Vi har ved utgangen av 2015 189 medlemmer. Av våre 189 medlemmer er, 85 menn og 104 kvinner

Faste møter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Prosjektgruppemøte i Arbeid- og studiesenteret 14:30– 15:30
Enhetsmøte Service 09:30 - 10:30
Retningslinjesamling 15.00- 15:30

Enhetsmøte Administrasjon 11.00-12.00
Jobbklubb hver 14. dag 14:30 - 15:30
Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00 15:30

Torsdag

Koordineringsmøte 14:30 - 15:30

Fredag

Fritid– og trivselsgruppe hver 14. dag
14.00-14.45
Ukeslutt 15:00 - 15:45

Dagsplan:
8:00-8:15

Klubbhuset åpner

8:15-8:45

Kafeen åpner og tilbyr frokost

8:45-9:00

Felles morgensamling

9:00-9:15

Arbeidsmøte på enhetene

9:15-12:00

Utføre arbeidsoppgaver

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:15

Arbeidsmøte på enhetene

13:15-16:00

Utføre arbeidsoppgaver

Åpningstider 2015: Alle hverdager 08.00-16.00. Onsdag: klubbkveld 16.00-20.00. og helgetilbud en gang i
måneden I 2015 har vi også hatt åpent julaften, nyttårsaften, påskeaften, 17. mai og St.Hans aften. Arbeid
– og studiesenteret følger våre åpningstider, men studenter som trenger å benytte lokalene utenom åpningstid har hatt mulighet til å låne nøkkel og disponere leseplasser mm etter eget behov.
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Arbeidsdagen på huset

Støtte fra fontenehusfellesskapet
For å kunne utvikle seg er det viktig at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar
økonomi, trygg bosituasjon og sosialt nettverk.
Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe nettverk, som kan stille opp når det er behov for
støtte til for eksempel praktiske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge til NAV og hjelp til flytting etc.
Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset, støtte til medlemmene på disse områdene.

Bistand
Statistikken over viser støtte til medlemmer i timer i 2015.
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Studier

Retningslinje 25:
Klubbhuset støtter medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å utnytte ulike utdanningstilbud for voksne. Der hvor klubbhuset tilbyr intern opplæring, vil medlemmers evne til å
undervise og veilede bli benyttet i stor grad

Utdanning
Utdanning er viktig i dagens samfunn, dette gjelder også våre medlemmer. Flere har falt ut av sine
utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre sine utdanningsløp.
Fontenehuset tilbyr derfor sine medlemmer støtte til medlemmene slik at de kan fullføre sin utdanning.

Innovasjonsløft Ringerike
Vi har i perioden mars til september 2015 deltatt i det spennende omstillingsprosjektet for næringslivet i Ringeriksregionen. Prosjektets mål er å
lose inntil 50 virksomheter gjennom et kompetansehevende program innen utgangen av 2019, og bidra til økt sysselsetting i regionen. Vi har lært
masse om utvikling av ideer og hvordan man skal strukturere arbeidet for
å sette ideene ut i live.
Vi har deltatt med vårt prosjekt; Hjelp til selvhjelp, med studenten i sentrum, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Campus Ringerike.
Bakgrunnen for vårt prosjekt er at undersøkelser viser at 40% av studentene ikke fullfører studiene eller bruker lengre tid enn normert. Av disse er
20 % relatert til psykiske helse-plager. Det vil vi gjøre noe med!
Vi spisset vårt prosjekt mot studenter og samarbeidet med HSN for å avgrense det. Vi har i løpet av perioden opprettet kontakt med sosialrådgiver Toril Felberg ved HSN og representanter ved Studentparlamentet på HSN. Dette blir viktige samarbeidspartnere i jobben med å knytte kontakt med studenter,
som kan ha nytte av å bruke tilbudet ved Fontenehuset. Hver mandag gjennomførte vi i 2015 prosjektgruppemøter hvor vi oppdaterer hverandre og la planer for videre arbeid.
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Studier
Arbeid og Studiesenteret ved Fontenehuset Hønefoss ble offisielt åpnet 2.juni 2015
Støtte til studier
Lars Olav Berg Borlaug, Charlotte Baksvær og Maria Mariel Stjern har fått hjelp, støtte og motivasjon til å ta opp fag ved OPUS, videregående opplæring for voksne.
– Jeg hadde ikke begynt på skolen i høst hvis det ikke var for Fontenehuset. Takket være Fontenehuset har jeg fått selvtillit, motivasjon og et mål, smiler Stjern, og legger til at hun har bestemt seg
for å studere kriminologi i Oslo når hun har fått studiekompetanse.
Også Baksvær har fått et mål. Firebarnsmoren forteller at hun tidligere lot sine psykiske problemer
stoppe henne fra å bli sosionom.
– Men jeg har forstått at jeg kan bruke min egen erfaring i jobben, sier hun, og ser ikke lengre på
erfaringen som en begrensning.
Også Lars Olav Berg Borlaug har planer om å studere videre når han har fått studiekompetanse.
Noe som forteller at han har kommet langt siden han fant veien til Fontenehuset.
– Det tok et halvt år før jeg klarte å innrømme at jeg trengte hjelp. Jeg hadde perioder uten motivasjon for skolen, og manglet selvtillit. Det førte til at jeg måtte slutte med ett av tre fag. Å være
her hjelper veldig på motivasjonen, jeg kan snakke med medlemmer eller ansatte for å mestre
situasjoner. Borlaug har bestemt seg for å utdanne seg innen økonomi.
Foto og tekstutdrag av Mari Orø
Fra RingerikesBlad 20/10-15

Studenter i 2015:


5 medlemmer på høgskole/
universitet.



8 medlemmer på videregående
skole.



1 medlem fullførte grunnskole.
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Arbeid
Arbeid er et av fundamentene i Fontenehusets
virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan
rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter
og komme tilbake til samfunnet, få gode sosiale
relasjoner og oppleve en meningsfull tilværelse.

8 medlemmer har i 2015
kommet ut i ordinær jobb.
Vi ser at interessen for arbeid er stigende.

"Fontenehuset har vært en stor støtte for meg på veien tilbake til arbeid. Jeg var tilbaketrukket, inaktiv og
passiv etter endt utdannelse og manglet noe fast å gå til. Etter tips og en omvisning på huset begynte jeg
å møte opp og delta aktivt i husets arbeidsdager og fritidsaktiviteter. Med god oppfølging og tilrettelegging fra medarbeidere og medlemmer fikk jeg igjen orden på døgnrytme og daglige rutiner. Ved hjelp av
Fontenehusets kontakter og forbindelser med næringslivet, kom jeg i kontakt med et lokalt regnskapsbyrå. Etter ordinære intervjurunder ble jeg ansatt og jobber i dag i 80 % stilling som regnskapsfører. Dette
er mye takket være all hjelp og støtte jeg har fått fra Fontenehuset. Tusen takk for hjelpen!"
Tommy Elsrud

Overgangsarbeid
Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan komme ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 md og arbeidstiden er inntil 50% av
ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir
utført.

Retningslinje 22:
Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet.
Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved
klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær.
I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterie:
Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.
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Arbeid
Overgangsarbeid (OA)

Ringeriks Kraft AS
1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Kontorarbeid, scanning av faktura.

Ståle
(01.01.—30.04.)

Elisabeth
(01.05.—31.12)

Ingvill (vikar)

Kulturstiftelsen Fengselet
1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken,
luke ugress, vanning av blomster.
- Arbeidsoppgave vinter: renhold før og etter arrangementer,
henge opp plakater i forbindelse med arrangementer.

Aud Elise (vikar)

Henning

Marit

(01.01.— 01.05.)

(01.05.—31.12)

Dag (vikar)
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Arbeid
Overgangsarbeid (OA)

Comfort Hotel Ringerike
1 OA-jobb som frokostkokk
Arbeidsoppgaver: forberede frokost for hotellets
gjester.

Anita (01.02.—31.12)

Blåbærskogen Barnehage
1 OA-jobb delt på 2 personer
Arbeidsoppgaver: Hente matvarer til barnehagen hver
tirsdag, snømåking, gressklipping, forefallende arbeid.

Bjørn (01.01.-01.07)

Harald (01.01.– 01.05)

Dag (01.05.-31.12)

Frode (25.08.-31.12)

Arbeid med bistand
Fontenehuset Hønefoss har gjennom hele 2015 vært tiltaksarrangør for Nav gjennom tiltaket Arbeid med
bistand. Vi har hatt 8 plasser som til enhver tid har vært fylt opp. Mange av deltakerne har kommet seg
ut i jobb og i tillegg har 1 deltaker begynt med studier gjennom Opus. Resultatene er på ca. 70 prosent og
det er vi svært fornøyd med. Gjennom året som gikk har Hege Hammer og Unni Madsen jobbet som tilretteleggere i tiltaket.
Arbeidsmiddag
Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi
har avtaler med og ikke minst for å knytte nye kontakter med nye arbeidsgivere. I 2015 har vi hatt fire
arbeidsmiddager .
Frokostmøte
24. november arrangerte vi vårt første frokostmøte. Planen er at vi skal gjennomføre dette 1 gang pr md.
Vi inviterer bedrifter i nabolaget til en uformell frokost for å bli bedre kjent og utvide nettverket.
Både arbeidsmiddager og frokostmøter har i 2015 vært holdt i arbeid og studiesenteret.
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Akkreditering
Å være akkreditert vil si at Fontenehuset Hønefoss
innfrir de kravene som Clubhouse International stiller, i
tråd med de internasjonale retningslinjene. Det betyr at
vi gir støtte og muligheter til mennesker med psykiske
utfordringer, slik at flere kan komme seg tilbake til
samfunnet, arbeid og studier.
I prosessen mot akkreditering etablerte vi en
akkrediteringsgruppe, bestående av medlemmer og
medarbeidere, med hovedansvar for å lede prosessen.
Den viktigste oppgaven i denne prosessen var å lage en
selvevalueringsrapport, hvor vi gjennomgikk alle
aspekter ved huset. Både daglig drift, fritidsprogram og
mulighetene for arbeid og studier for medlemmene.
Det ble utarbeidet en tidsplan og ansvarsfordeling på
emner.
Disse emnene ble diskutert og behandlet i ulike fora på klubbhuset: Klubbhusmøter, enhetsmøter, styremøter og
samlinger hvor vi diskuterer retningslinjene. Medlemmer og medarbeidere har sammen planlagt og gjennomført
dette. Vi måtte også legge fram statistikk og oppnådde resultater siden forrige akkreditering.
Akkrediteringsteamet, bestående av Pete Estrader fra USA og Robert McCafferty fra Irland, var på Fontenehuset
Hønefoss 3.-6. februar. Deres program for dagene på huset besto av å være med på de daglige gjøremål sammen
med medlemmer og medarbeidere. De hadde også møter og samtaler med medlemmer, akkrediteringsgruppa,
daglig leder og styret, for å få et innblikk i husets virksomhet og gjennomgå rutiner og drift. Den siste dagen la de
fram resultatet av sine vurderinger, for alle på huset.

Verdensdagen for Psykisk Helse
Allerede i mars 2015 deltok vi på en dialogkonferanse i Drammen og vi begynte planleggingen av verdensdagen for
psykisk helse. I bilen hjem ble det lagt grunnlaget for en fokusperiode fra 21.sept til 10 okt. Vi fikk gjennomført
stand på HSN (Høyskolen I Sør Øst Norge), kunstutstilling på Kulturstiftelsen Fengselet, «Pølselunsj« på byggeplassen til Toyota Hønefoss, vi presenterte «Ringeriksmannen» lokale menn med stor betydning i lokalmiljøet fotografert med årets paroler, visning av filmen «Å vende tilbake» på Hønefoss videregående skole, lyssetting av oppgangssaga og konsert på Bysalen Amfi med 6 lokale band og konferansier.
Dette var året vi via verdensdagen skulle gi tilbake til byen vår og det klarte vi!
Dette hadde vi ikke klart uten støtte fra lokalsamfunnet og firmaer .
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Ressursseminar 2015
Årets seminar ble avholdt 24 November, med fokus på arbeids- og studiesentret og temaene:


Hvordan kan vårt Arbeid- og studiesenter bli synligere som en ressurs?



Hvordan lage et tilbud som flest mulig kan bruke?



Hva er det viktigst å ha fokus på?



Hva skal til for at Arbeid- og studiesentret skal bli ditt drømmested?

Ledet av Eli Andersen og Karin Källsmyr fra vårt styre og med Aina Oset og Knut Stubben fra Fontenehuset ble
det gjennomført et spennende og engasjerende seminar med motiverte deltakere. Det ble jobbet med forhåndsdefinerte problemstillinger. Oppsummeringen gav Fontenehuset mange flotte innspill på hva man kan
gjøre. Igjen viste det seg at samspillet mellom Medlemmer, Medarbeidere og styret skaper engasjement og
flott samspill.

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse International
Clubhouse International er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon og holder til I New
York. Hovedoppgaven er å kvalitetssikre driften av Fontenehusene gjennom akkreditering og gjennomføring av internasjonale konferanser.
Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert første gang i 2008 og må gå igjennom kvalitetssikrings prosessene hvert tredje år.
Clubhouse International er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse.
Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internationals Fakultet for klubbhus utvikling : Knut Stubben og Annlaug Nielsen.
I dag finnes det mer enn 340 Fontenehus fordelt på 34 land.
Fontenehusmodellen
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehus-modellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.
Fontenehus Norge Ble etablert i juli 2007 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med offentlige myndigheter og å samordne og kvalitetssikre satsningen på Fontenehus i Norge.
Fontenehus Norge arbeider etter følgene målsetninger:


Bidra til etablering av Fontenehus og Fontenehus modellens anvendelse og utbredelse.



Bidra til å kvalitetssikre og dokumentere Fontenehus modellens virksomhet gjennom forskning.



Fremme det landsdekkende samarbeidet mellom Fontenehusene.



Være talerør for de norske Fontenehusene mot sentrale myndigheter.



Utvikle samarbeid med Clubhouse International (CI), nordiske og europeiske Fontenehus nettverk
Knut Stubben og Kirstin Stokkedal representerer Fontenehuset Hønefoss i Fontenehus Norges styre.
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Samarbeidspartnere og sponsorer
Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss.

Tilskudd fra
Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, NAV

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner
Ringeriks Kraft AS, Hønefoss Sanitetsforening, Økonomihuset Regnskap AS, Viker Sanitetsforening,
Norsk Tjenestemannslag, Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Ringerike/Hadeland, Hole Frivillighetssentral,
Toyota Hønefoss, Joker Dagali Handel, TBA AS, Åsa Sanitetsforening, Lions Club Hole, Veiby & Bentzen,
John Myrvang AS, Hønefoss Yoga, Ringbillett, Ringerike Kultursenter, Odd Palerud Trykkeri AS, Tritonos Lyd,
John Olav Rønning, Anita Lindeman, Hilde Thorsland, Gunnar Mæhlum, Laila Oset, Runar Oset,
Agnethe Børresen, Ellen Sofie Aasheim, Sten Magnus, Haakon Tronrud, Lisbet Palerud og Freddie Westbyn,
Nunne Høeg, Ringerike Frivillighetssentral, Ringerike Kommune v/miljø og arealforvaltning, Nav Ringerike,
Fontenehuset Oslo, Fontenehuset Oslo Øst, Fontenehus Norge, Ringerike Quilteforening, Gerd Oset,
Humitibfondet, Maria Logen Hønefoss, Ingar Svensrud, Lions Club Ringerike, I. Kind, Jeanette Kristiansen,
Podium AS, Tove Pladsen, HSN, Avis Bilutleie Hønefoss, Vikerfjell Hytteservice, Kristin Horni, Hønefoss Lyd,
Helges Hageland, Plantasjen Hønefoss, Staples, Leiv Vidar, Tommy Elsrud, Terje Nordengen,
Hval Sanitetsforening, Trond Olav Vassdal, Ullerål Sokn, Aina Oset, Henriette C. Hovde, Willy Halvorsen,
Karen Selnes Nordengen, Ringerike Brann– og låseservice, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjeneste i Ringerike/Hole, Malin Kristin Sørensen, Elmer Berg, Roar Morten Lindberget, Statnett Transport
AS, Mariel Stjern, Jørn Karstein Nilsen, Elko Åmot, Kulturstiftelsen Fengselet, Kim Andrè Vik, Rune Larsen,
Annlaug Nielsen, Thea G. Brenden, Lisa Hammeken, Bente Tronrud, Martin Ravndal, Sofie Lykke Lauritzen,
Marinius Slette, Pizzabakeren Hønefoss, Villa’n, Helen Slette, Anita Ulvseth, Ringerike Utvikling,
Kirsten Gjøines, Hønefoss Sportsklubb, Drolsum Stasjon, Yngve og Gry Johannessen, Ringvold Frukthage,
Smurfit Kappa Norpapp AS, Flette AS, General Hotell, Rune Slette, Fokus Rådgivning, Office Center AS,
Dokumentpartner AS, Lillian Pettersen, Kooperativen AS, Dua AS, Haug menighet, Lars Loeshagen,
Tronrudgruppen, Rema 1000 Eikli, Rema 1000 Osloveien, Brystkreftforeningen Ringerike & Omegn,
Hønefoss VGS, Mental Helse.
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Fritidsprogram
Klubbkvelder
Medlemmene tar ansvar for klubbkveldene. Det er ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, quiz, decoupage,
spill, strikking o.l. på disse kveldene. I 2015 var det klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 til 20.00.

Helgearrangement, helligdager og turer
I 2015 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai. Fra slutten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren. Vi reiste til Bjørneparken, Vollen i Asker, Villa Malla i Filtvedt, Teknisk Museum/Botanisk Hage, Honerud Gård, Tusenfryd, Jeløya i Moss. I oktober hadde vi et stort program i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I november hadde vi julemesse på
huset med salg av egenproduserte ting. I desember hadde vi julebord og dro på tur til Sverige. Utenom dette har vi
gjennom året hatt 6 lørdagskafeer.

Bjørneparken

Tusenfryd

St. Hansaften

Botanisk Hage

Honerud Gård

Hadeland Glassverk
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