2018
Årsrapport

”Det fine med Fontenehuset er at det alltid er der
når du har behov for det. Livet er blitt godt å leve.
Takket være Fontenehuset!”
Kirstin
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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 2018

Annlaug Nielsen
Daglig leder

Ronny Bølgenhaugen
IPS Jobbspesialist

Kjell Eivind Anderdal

Bodil Heggelund

Henriette Hovde

Olav Risan

Medarbeider

Medarbeider

Sverre Berg

Thea A. E. Jensen

Marit Frøyshov

Anett Hornell

IPS Jobbspesialist

Lærling

Ergoterapistudent/

Vernepleierstudent/

vikar

vikar

Medarbeider/

Nestleder

Medarbeider

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Haakon Tronrud

Sten Magnus

Karin Källsmyr

Kari Stokke

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Eli D Andersen

Anita Ulvseth

Aina Oset

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Sveinung Berg
Styremedlem
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Daglig leder har ordet
I 2018 har Fontenehuset Hønefoss feiret 15 års jubileum. 15 år med mange
utfordringer , men heldigvis flest gleder, og positive øyeblikk å se tilbake på.
Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ble stiftet 03.07. 2003 , og åpnet dørene for medlemmer 1. oktober samme år, i et lite gult hus øverst i Stabelsgt. Da var vi 1 medlem
og 2 stiftere som hadde et stort engasjement, men som måtte bevege seg forsiktig i
et ulendt og til dels ukjent terreng.. Heldigvis hadde vi noen gode støttepersoner og
hjelpere på Fontenehuset i Oslo.
Vi vokste ut av vårt første hus og inn i «Det lille hjem» i St. Olavsgt. 5,som etter hvert
ble vårt hjem, hvor vi har vært siden juli 2005. I 2015 utvidet vi med å leie
nabolokalene i St Olavsgt. 1-3.
Psykisk helse har aldri vært forbundet med glamour og status, og særlig ikke hvis den
psykiske helsa i tillegg er dårlig.
Det første vi lærte av Fontenehuset i Oslo var å tenke positivt og fokusere på medlemmenes ressurser. Vi ble også anbefalt å
gå til betydningsfulle personer i lokalsamfunnet vårt, både når det gjaldt styremedlemmer og støtte på andre måter. Først
gikk vi til Ringerike sparebank, og der fikk vi penger til å kunne registrere en stiftelse. Så gikk vi videre til kjente bedrifter i
Hønefoss, som Toyota AS og Leiv Vidar AS, for å nevne noen, og dermed var kronerullingen i gang. Vi tok også kontakt med
Ringerikes Blad , som har dekket små og store begivenheter i 15 år.
TV aksjonen i 2004, hvor vi søkte penger fra Rådet for psykisk helse, gjorde det mulig for oss å ansette flere medarbeidere og
øke åpningstidene. Først 3 dager i uka, deretter 4 og i 2007 5 dager i uka. Etter hvert fikk vi samarbeidsavtaler med både
Ringerike ,Hole og Jevnaker kommune. Fontenehuset Hønefoss var også med på arbeidet da det ble forhandlet frem en egen
post på statsbudsjettet for Fontenehusene i Norge. Vi brukte mye tid i starten på å ringe foreninger og arbeidsgivere og vi ble
både glade og også overrasket over den positive holdningen og velvilligheten vi møtte hos alle når vi spurte om vi kunne
komme å fortelle om Fontenehuset Hønefoss. På ulike møteplasser, i sosiale sammenhenger og i våre egne nettverk, ble vi
også møtt av positive tilbakemeldinger. Mange kjente noen som ikke hadde det så bra , eller de hadde det kanskje ikke så bra
selv heller. Kunne de komme til fontenehuset, og kunne vi hjelpe? Fontenehuset Hønefoss er et lavterskeltilbud hvor det ikke
er nødvendig med henvisninger og hvor det aldri er ventetid. Vi sa derfor alltid ja.
Pr.31.12.2018 hadde vi 219 medlemmer og mange har kommet seg videre : Ut i jobb , tilbake til studier , blitt viktige nøkkelpersoner og kollegaer på Fontenehuset hvor medlemmer og medarbeidere jobber side ved side. Og kanskje det aller
viktigste : De som har kommet seg ut av ensomhet og tilbake til samfunnet , til et sosialt liv, med venner og relasjoner og alt
det mange andre tar som en selvfølge. De har blitt sett og fått lov å sette seg mål og virkeliggjøre drømmer. Vi har deltatt på
fagseminarer og opplæring sammen med andre fontenehus i Norge og i resten av verden. Vi har vært igjennom fire
akkrediteringer, deltatt i spørreundersøkelser om trivsel , arbeidsmiljø ,arbeid og studier samt hvordan medlemmene
opplever nytten de har av å tilhøre Fontenehuset . Hvert år må vi rapportere både til Fontenehus Norge og Clubhouse
International . Vi må oppfylle de 37 standardene som er styreelementene i modellen. Det er avgjørende for om tilbudet vi
leverer til medlemmene våre har god kvalitet. Hvert 3. år må vi gjennom en selvevaluering, som del av en akkrediteringsprosess. Den siste hadde vi i juni 2018, hvor vi på nytt ble akkreditert for 3 nye år, som er det beste resultatet vi kan oppnå.
Den trygge rammen vi har vokst og utviklet oss i, har vært et lokalmiljø som har støttet oss, framsnakket oss og heiet på oss i
gode dager, men ikke minst, også i dårlige dager når vi har hatt økonomiske utfordringer. Noen har sagt vi er det viktigste
huset i Hønefoss. Det er en tillitserklæring. Vi har i alle disse årene hatt flotte styremedlemmer , som gjør den jobben fordi de
har tro på det Fontenehuset står for. Medlemmer har fått tilbake troen på seg selv , og mestringsfølelsen tilbake. De føler seg
betydningsfulle fordi man kan være med å bidra til at også andre får det bedre.
Mange har fortalt sine historier til lokalavisa og på radio, i sosiale media og på nasjonale og internasjonale konferanser. Lille
Hønefoss er store internasjonalt når det kommer til hva vi har fått til her gjennom Fontenehuset Hønefoss . Når et av våre
medlemmer får det bedre , gir det store ringvirkninger. Spesielt når det gjelder å være med på å fjerne stigmatiseringen rundt
psykisk helse har vi gjort en betydelig innsats.
Det var derfor helt naturlig for Fontenehuset Hønefoss å invitere alle i verdens beste lokalsamfunn for å feire vårt jubileum i
2018. Jeg er stolt og rørt og glad over at jeg har fått lov å være med på denne fantastiske reisen sammen med medlemmer og
medarbeidere gjennom alle disse 15 årene.
Annlaug.
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Arbeidsdagen på huset
Fontenehuset Hønefoss er organisert i to enheter:
Kontorenheten: Kontor, administrasjon, arbeid og studie
Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjonen,
overgangsarbeid, ansvar for arbeid og studier.

Økt arbeidsinnsats:
Våre medlemmer har i løpet av
2018 arbeidet 17270 timer på
fontenehuset. Dette tilsvarer ca. 10
årsverk.

En av arbeidsoppgavene er å ha ansvar for
jobbrelaterte oppgaver. Her deltar vi på en
arbeids- og inkluderingskonferanse i Asker.
Hvor Haakon Tronrud holdt et innlegg.
Det sendes ut invitasjoner til 15 årsjubileum.

I forbindelse med nye retningslinjer fra
Helsedirektoratet, for søking av tilskudd til
fontenehus, inviterte vi i 2018 sentrale
politikere fra Ringerike kommune for å
orientere om dette.
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Arbeidsdagen på huset
Serviceenheten:
Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.
Oppgaver: Lage lunsj, betjene kafé, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMSoppgaver, renhold, renovasjon.

Opptelling av kasse i kafeen

Guttas dag på kjøkkenet

Her serveres Tarte Flambè
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Arbeidsdagen på huset
Noen fakta om våre medlemmer:
I 2018 fikk vi 22 nye medlemmer.
Vi har ved utgangen av 2018 219 medlemmer.

Faste møter:
Unge voksne 11.00—12.00
Mandag
Enhetsmøte Service 14:00 - 14:45

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Standardsamling 15.00- 15:30

Jobbklubb 14:30-15:30 *
Klubbhusmøte 14:00 - 15:30**

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

Enhetsmøte Kontor 11.00– 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:30
*Alle onsdager som ikke har klubbhusmøte.

Fredag

Fritidsgruppe 2 gang pr mnd 13.45-14.45
Ukeslutt 15:00 - 15:45

** En gang per måned.

Åpningstider 2018:
Alle hverdager 08.00-16.00.
Hver onsdag fra 16.00-20.00 har vi klubbkveld, hver torsdag
har vi kor og helgetilbud en gang i måneden.
I 2018 har vi også hatt åpent 17. mai, St.Hans aften, påskeaften, julaften og nyttårsaften.
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Arbeidsdagen på huset

Standard nr. 27

Hjelp med offentlige støtteordninger gis av medlemmer og medarbeidere på fontenehuset. Bistand i
forbindelse med offentlige støtteordninger er en sentral del av enhetenes oppgaver på fontenehuset.
Dette inkluderer hjelp med offentlige ytelser, boligveiledning, fremming av en sunn livsstil, samt å få
tilgang til gode tilbud innen medisinsk-, psykologisk-, farmakologisk- og rusbehandling i nærmiljøet.

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.
Eller bare en telefon for å høre hvordan det går.
Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset støtte til medlemmene på disse områdene.
Vi har i 2018 hatt spesielt fokus på kontakt med medlemmene, noe som gjenspeiles i statistikken.

Timer støtte til medlemmer
101

120
100

66
80
Serie1

60
29
24

40
5

20
0

NAV

Kontakt med
medlemmer

Handlingsplan

Praktisk
Bistand

Støtte til
arbeid

Tabellen over viser støtte til medlemmer i timer i 2018.
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Studier

Standard 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 for 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 slik at de kan fullføre sin utdanning.

Studiemiddager 2018
I 2018 startet vi opp med studiemiddager for våre medlemmer. Vi arrangerte to studiemiddager i løpet av
året. Den første i februar hadde fokus på tilbudet i regionen, med gjester fra: Opus, Karrieresenteret,
Folkeuniversitetet, AI og NAV Ung team. I tillegg deltok flere av våre medlemmer som hadde erfaring med
å benytte seg av tilbudet på fontenehuset i tilknytning til å studere. Disse svarte på spørsmål rundt denne
erfaringen og hva det hadde betydd for dem.
Den andre studiemiddagen i september hadde temaet økonomi: støtteordninger fra NAV / Lånekassen,
legater knyttet mot studier. På denne studiemiddagen fikk vi besøk fra NAV og et av våre medlemmer
fortalte om ulike støtteordninger og legater. Til sammen samlet disse to studiemiddagene 30 medlemmer.

Studenter i 2018:


3 medlemmer på høgskole/
universitet.



2 medlemmer på videregående
skole.



1 medlem på videreutdanning
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Arbeid
Standard 21:
Fontenehuset gjør det mulig for sine medlemmer å komme tilbake til lønnet arbeid gjennom overgangsarbeid, arbeid med støtte og ordinært arbeid. Derfor tilbyr ikke fontenehuset arbeid til medlemmer gjennom
interne virksomheter, adskilte foretak eller varig tilrettelagte arbeidsplasser

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.

15 medlemmer har i 2018 kommet ut i ordinær jobb.

Arbeidsmiddager
Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi har
avtaler med og ikke minst for å knytte kontakter med nye arbeidsgivere. I 2018 har vi hatt 2 arbeidsmiddager. Noen av bedriftene som deltok på arbeidsmiddagene var: Blåbærskogen barnehage, Jula, Coop
Norge, Ringerikskjøkken, Pan Innovasjon, Ringerikskraft, Tronrud Eiendom.
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Arbeid
IPS—Individuell jobbstøtte
Fontenehuset Hønefoss er godkjent tiltaksarrangør for Nav Buskerud
1. januar 2017 startet vi et samarbeid med Kirkens Bymisjon i Drammen om tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS)
Fra 1. februar 2018 har vi fått ansatt en jobbspesialist til. Vi har nå to jobbspesialister og 30 plasser på
Hønefoss. Jobbspesialisten jobber i team med Distriktpsykiatrisk senter gjennom poliklinikken på
Ringerike sykehus, Vestre Viken helseforetak.
Kravet for å søke seg inn i IPS er at man ønsker seg tilbake til arbeidslivet, og modellen bygger på at
arbeid kan være den beste medisin.
Vi er glade for å gi våre medlemmer enda en mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet.

Overgangsarbeid (OA)

Standard 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 kriteria:
Ønsket om å arbeid er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykisk 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.

11

Arbeid

1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Kontorarbeid, skanning av faktura.

1 OA jobb

Magne 01.01—01.05

Lisbeth 01.01.—24.01

Bjørg 25.01.—15.11

Nina 16.11—31.12

Arbeidsoppgaver:
- Lage lunsj, skrive handleliste, rydde

1 OA jobb—kantine
Arbeidsoppgaver:
Sette frem mat til lunsj. Fylle opp kjøledisk. Fylle opp og klargjøre salatbar. Ta oppvasken underveis og rydde opp igjen
etterpå.

Astrid

Gunn Anita

Bassie

01.01.—30.04

01.05.—31.07

01.08—21.11
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Medlemshistorie: Kirstin
Jeg har nå vært medlem på Fontenehuset Hønefoss i 9 år. Veldig mye har skjedd på den tiden. Jeg hadde egentlig
ikke noe mål når jeg kom inn døra her. Det var andre som oppfordret meg til å prøve Fontenehuset, og sammen
med ei som allerede var medlem startet jeg forsiktig et par dager i uka. Det var veldig betryggende å ha med meg
noen den første tiden. Vi avtalte faste tider å møtes på. Noe som var et positivt forsiktig press. Jeg kunne jo ikke
svikte henne.
De første månedene var min hovedoppgave å stryke klær. Det var trygt for meg å stå inne på badet for meg selv å
stryke. Der slapp jeg å forholde meg til så mange mennesker. Jeg hadde slitt med psyken i veldig mange år og var
en nokså usikker person. Allerede som 9-10-åring ønsket jeg at jeg var død, men begynte ikke i behandling før jeg
var voksen. Fra jeg var 23 til jeg som 47-åring kom til Fontenehuset har jeg konstant gått til en eller annen form for
behandling, og hatt 10 innleggelser på psykiatriske sykehus. Etter at jeg begynt på Fontenehuset har jeg ikke hatt
en eneste time hos terapeut eller hatt noen innleggelser. Dette tror jeg har mye å gjøre med at vi her ikke snakker
om problemer, men om muligheter! Så å si samtlige terapitimer opp gjennom årene har gått med til å snakke om
hvor vanskelig jeg har det, eller har hatt det. Det å endre fokuset til å tenke på muligheter og ressurser har gjort
noe med tankegangen min. Her lærte jeg etter hvert å se at jeg faktisk kan noe, at jeg kan bidra med noe. Folkene
her hadde tro på meg. Noe som faktisk var litt skremmende. Jeg hadde tross alt vært utenfor arbeidslivet noen år
allerede, og hadde mistet troen på meg selv.
Årene på Fontenehuset har gitt meg mange utfordringer. Jeg startet forsiktig 2-3 timer 1-2 dager i uka og økte etter
hvert til fulle dager 4-5 i uka. Jeg engasjerte meg i mange forskjellige oppgaver. Da jeg ble spurt om å være med på
forberedelsene til vår andre akkreditering, hang jeg meg på. Her fikk jeg for alvor innblikk i våre 37 standarder. Noe
som tente min interesse for modellen. Året etter jeg ble medlem fikk jeg være med på verdenskonferanse i
Stockholm, hvor jeg fikk masse inspirasjon til å fortsette arbeidet på Fontenehuset. Her møtte jeg mange kollegaer
fra fontenehus over hele verden, og fikk høre mange fine historier. Året deretter var jeg på 2 ukers opplæring i
fontenehusmodellen på et klubbhus i USA sammen med en medarbeider. Dette ga enorm inspirasjon og mestringsfølelse. Det fikk meg til virkelig å brenne for
modellen. Jeg har fått være med på «alt» som
skjer på Fontenehuset. Noe som gjør modellen så unik. Som medlem har du mulighet til å
gjøre akkurat hva du vil. Det har gjort at jeg
har lært veldig mye. Jeg har vasket, strøket,
jobbet med forskjellig statistikkarbeid, oversatt og lest korrektur, betalt regninger, jobbet
med budsjett, hatt omvisninger, representert
Fontenehuset hos forskjellige organisasjoner,
institusjoner o.l., sittet i styret i Fontenehus
Norge og sitter nå i styret i Fontenehuset
Hønefoss. Interessen for styrearbeid har
også ført til at jeg nå sitter som leder for
Mental Helse Ringerike og Hole. Hvem hadde
trodd det for 9 år siden, da jeg kom hit første
gang?
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Medlemshistorie
Etter at jeg ble uføretrygdet pga mine psykiske problemer i 2008 trodde jeg aldri jeg ville kunne jobbe igjen. Men da
jeg etter vel 3 år her på Fontenehuset fikk tilbud om å jobbe litt i en lokal gullsmed, grep jeg sjansen. Jeg var faktisk
klar for nye utfordringer. Noen få timer i måneden ble til mange timer i uka, og jeg stortrivdes. Dessverre gikk
denne butikken konkurs, så jeg mistet jobben, men jeg fikk bevist for meg selv at jeg faktisk var i stand til å jobbe.
De årene jeg jobbet var jeg lite innom huset, men jeg kom tilbake hit en stund etter jeg mistet jobben. Noe av det
fine med Fontenehuset er at det alltid er der når du har behov for det. Og jeg må innrømme at jeg likte følelsen jeg
fikk da jeg kom tilbake og de ga tydelig uttrykk for at de hadde savnet meg. Nå er jeg tilbake der at jeg er på
Fontenehuset stort sett hver dag, full dag.
Det er jo skummelt å gå glipp av noe… Jeg
føler virkelig at det er behov for meg her, og
jeg blir innlemmet i stadig flere oppgaver
ved driften av huset. Viktige oppgaver. Det
siste er at jeg har fått være med å skaffe en
ny OA-jobb. Sammen med daglig leder har
jeg vært hos flere arbeidsgivere og framsnakket OA-jobber. Noe som endte med at vi
faktisk fikk en OA-jobb.
Denne har jeg nå medansvar for. Jeg har
vært med på omvisning og fått være med å
velge ut medlemmer til jobben. Som medansvarlig stiller jeg også opp på jobb ved
sykdom. Dette er en arbeidsoppgave som
gjør at jeg føler meg viktig.
Noe jeg liker veldig godt å gjøre her på
Fontenehuset, er å ha omvisning og å
fortelle om Fontenehuset til utenforstående.
Det er viktig at flest mulig får vite om
Fontenehuset, og hva det kan gjøre for
mennesker. Jeg ønsker at mange skal få
mulighet til å utvikle seg på samme måte
som meg selv. Fontenehuset er ikke bare et
sted å være. Det er et sted å utvikle seg.
En ting som har vært viktig for min del, er at jeg har fått bruke den tiden jeg trengte på å utvikle meg. Noen kan
kanskje bare trenge et par uker på å komme i gang, mens jeg trengte mange måneder. Det er det rom for på
Fontenehuset. Jeg har fått den støtten jeg trengte, og blitt gitt muligheter til å vokse. I mitt tempo. Jeg er blitt en
trygg person, som tør å stå fram og fortelle om tidligere utfordringer. Livet er blitt godt å leve. Takket være
Fontenehuset!
Fremtiden ser lys ut, og jeg tror nok jeg kommer til å begynne å jobbe litt igjen. Akkurat nå er det viktig for meg å
bruke tiden min på Fontenehuset og gi mitt bidrag der. Jeg vet jeg har mye å bidra med, og liker å kjenne på
følelsen av å erkjenne det.
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15 års jubileum og Verdensdagen for Psykisk Helse
FONTENEHUSET HØNEFOSS HAR 15 ÅRS-JUBILEUM
Det er krystallklart at når man når konfirmasjonsalder trenger man mer enn et kvarter til
en slik storslått feiring.
Tiden har virkelig flydd avgårde disse årene og vi har nådd den fantastiske alderen på 15 år.
Da Annlaug Nielsen og Lisbet Palerud startet Fontenehuset Hønefoss høsten 2003 så var tanken om å bli
15 år med så mange erfaringer, opplevelser og medlemmer et fjernt ønske. Gjennom disse årene har vi
lært mye. Vi har lært at det å være et Fontenehus er viktig for lokalsamfunnet. Det å ha et åpent hus gjør
at det er lettere for beboerne i Ringerike, Hole og Jevnaker å ha et sted å komme til. Vi krever ingen
henvisning og har en atmosfære uten fokus på det syke. Modellen i seg selv er hentet fra USA, men det
har vist seg at med noen få justeringer så fungerer den like bra i lille Hønefoss, faktisk i hele verden.
Det er ikke uten stolthet at vi soler oss i glansen av å ha blitt 15 år. Den 10.oktober i år, som er selveste
verdensdagen for psykisk helse, så vi vårt snitt til å gi noe tilbake til alle de som har gjort noe for oss i
løpet av 15 år.
Etter det som burde ha vært måneder med planlegging og ikke bare «ja det burde vi begynne med», så
det endelig ut som vi begynte å få en god oversikt. Maten var nesten helt klar, flott fingermat i flere
varianter, kaker og det hele. Huset var blitt ryddet og vasket for besøk, tavlene tørket og «memory lane»
var ferdigstilt og hengt opp. Kvelden før kvelden var huset festklart.
Gavebordet som vi hadde undervurdert størrelsen på var fylt til randen. Taler ble det også mange av og
en fellesnevner for de alle var hvor viktig Fontenehuset er og hvor bra det er at vi har et slikt tilbud i
Hønefoss. Da dagen var over gikk vi rundt i en lykkerus som vi enda lever på. Kanskje til og med frem til vi
blir 20år? Timene før det smalt på selveste festdagen var fulle av forventninger og stivpynta mennesker
som gledet seg til å ta i mot alle gjestene.
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15 års-jubileum

Til 15 års-jubileet vårt var vi så heldig å få en gave som gjorde det
mulig for oss å feire med en jubileumsmiddag på Klækken. Her
var vi samlet nesten 100 medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer til en flott og minnerik kveld med god mat, taler og
underholdning.
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Opplæring i fontenehusmodellen
I tidsrommet 5. november til 16. november 2018 deltok medlem Magne Wien og medarbeider Kjell Eivind
Anderdal på 2 ukers opplæring i Fontenehusmodellen. Fra 2017 fikk Norge godkjent sin egen treningsbase
på Fontenehuset i Oslo. Vi var de første fra Fontenehuset Hønefoss som tok opplæringen på den nye
treningsbasen. Vi bodde sammen i en leilighet i nærheten av Fontenehuset. Uke to av opplæringen deltok
også daglig leder Annlaug Nielsen.
I forkant hadde vi laget en liten videopresentasjon av Fontenehuset vårt med god hjelp fra flere medlemmer. Denne ble vist for de andre kursdeltakerne på velkomstmiddagen den første kvelden. I tillegg til
oss fra Hønefoss var også Fontenehuset i London, Mosaic, på den samme opplæringen. Det betød at all
kommunikasjon, til tross for at vi var i Norge, forgikk på engelsk. Enkelt for Magne. Litt tøffere for Kjell
Eivind.
Vi hadde med oss to problemstillinger vi skulle jobbe med. De
ble kalt «Trygg på huset» og «Reach-out». Gjennom de 2
ukene jobbet vi aktivt med disse problemstillingene og laget
en action-plan på hver av de. Disse har i ettertid blitt jobbet
aktivt med på huset.
Med lange dager var det relativt slitsomt. Til tross for dette
var diskusjoner, temaer, nye bekjentskaper og hele opplæringen så interessant og spennende at vi vendte nesen
hjem igjen til Hønefoss med stor glød og initiativ. Vi følte oss
mye mer opplyst og fylt med innsikt enn da vi dro.
Dette er en type opplæring både Magne og Kjell Eivind varmt
vil anbefale. Får du muligheten til å delta, så takk ja umiddelbart.
Kjell Eivind og Magne legger frem action planen.

Hele gruppen som var på opplæring fra Mosaic
Clubhouse og Fontenehuset Hønefoss.
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse International
Clubhouse International er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon. Den hjelper til med å
etablere og utvikle Fontenehus globalt der mennesker med psykisk uhelse kan få hjelp til å få livet
tilbake.
Clubhouse Internationals visjon: En verden hvor mennesker med psykisk uhelse opplever bedring og blir
en integrert del av samfunnet.
Clubhouse Internationals misjon: Hjelpe personer med psykisk uhelse ut av sosial og økonomisk
isolasjon ved å øke antall og kvalitet på Fontenehusenes rehabiliteringsprogram over hele verden.
Knut Stubben ble i 2017 valgt inn som medlem av Clubhouse Internationals’ styre.
Clubhouse International er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. Og er anbefalt av
The United States Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) som best
praksis.
Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internationals Faculty: Knut Stubben og
Annlaug Nielsen. Faculty består av medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus som har
ansvar for akkreditering av fontenehus over hele verden.
I dag finnes det mer enn 320 Fontenehus fordelt på 34 land.
Fontenehusmodellen
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehusmodellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
stor anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.
Fontenehus Norge : Ble etablert i 2007, Fontenehus Norge er Fontenehusenes samarbeidsorganisasjon.
Fontenehus Norges oppgave er å arbeide for at Fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud,
som gjør at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids- og samfunnsliv og ikke ekskludert, og
fratatt mulighetene for arbeid og utdanning.
Det er ved utgangen av 2018, etablert 14 Fontenehus i Norge.

Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert for fjerde gang, for tre nye år i juni.
Dette er det beste resultatet vi kan oppnå og det betyr at vi leverer gode tjenester til våre medlemmer
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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
Buskerud ,Borger AS.
Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner
Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Tronrud Eiendom

Bente Tronrud

Audhild og Arne Mosskull

Kistefos– Museet

Bilia Hønefoss

Henriette C. Hovde

Karin Källsmyr

Sparebankstiftelsen Ringerike
Hadeland

Hval Sanitetsforening

Knut Stubben

Villa’n i Hønefoss

Synspunktet Optikk AS

Anita Isabella Solli Larsen

Hønefoss videregående skole

Dua AS

Shima Torgersbråten

Leiv Vidar Slakterforretning AS

Fokus Rådgivning

Kirstin Stokkedal

Leiv Vidar Pølsemakeri

Helsesøstrene i Ringerike

Anita Lindeman

Scandic Hotell

Rita’s Bakeri

Carl E. Jørgensen

Hanne Svartaas Håvardsrud

Bjørg og Ivar Bakk

Anett Hornell

Laila Oset

Lars Loeshagen

Lisbeth Martinsen Stubben

De Haes Gartneri

Hole Lionsklubb

Novapro

Ringerike Folkehøgskole

Kjellaug Olsen

Caroline Bjørkevik

Fontenehus Norge

Trond Vassdal

Ingar Kind

Fontenehuset Gjøvik

Fredrikke Eger

Kjell Eivind Anderdal

Hønefoss Vaktselskap AS

Willy Halvorsen

Guro Josephson

Bodil Heggelund

Anne Lise Rian

Lisbet Palerud

Anna Rosa Smeby

Nunne Høegh

Freddie Westbyn

Ingrid Mestvedthagen

Anne Sky

Kari Stokke

Ivar Sortland

Olav Risan

Økonomihuset

Helene Kristoffersen

Universitet i Sørøst-Norge

Ariel-Marie Larsen

Aud Mørck

Bjørg Viken

Fontenehuset i Oslo

Sissel Halvorsen

Hole kommune

Ellen Olava Lundstad

Ringerike kommune

Johan Olin

Jevnaker kommune

Berit Bjerke Sanda

Ullerål menighet

Lisa Hammeken

Menova

Ringerikskraft AS
Panduro/Rammefix Hobby
TBA AS
Apropos
Norsk Gjenvinning Groruddalen
Norsk Folkemuseum
Rema 1000 Eikli
Magnussen Gulvsliping AS
Servi-Pack
Norli Kuben
Joker Dagali Handel
Stiftelsen Positiv oppvekst
Malerbua Hønefoss AS
Åsa Sanitetsforening
Lions Club Ringerike
Ringerike Soroptimistklubb
Humitib-fondet
Hval Sokn
Viker Sanitetsforening
Hønefoss Sanitetsforening
Norsk Tjenestemannslag avd.
Kartverket
Viker menighet
Kiwanis Club Ringerike
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Fritidsprogram
Klubbkvelder
På klubbkvelder er det ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking, film.
I 2018 var det klubbkveld hver onsdag fra kl. 16.00 til 20.00. Fontenehuskoret har øvelse hver torsdag.

Helgearrangement, helligdager og turer
I 2018 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. I februar var vi på pilketur. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai. Vi feiret St. Hans på Vikstranda. Gjennom syv uker om sommeren
hadde vi dagsturer både i vårt eget distrikt og to litt lengre turer. I november hadde vi julebord kombinert med
15 års-jubileum, og dro på tur til Sverige i desember. Utenom dette har vi gjennom året hatt flere lørdagskafèer
kl. 11– 15, og 2 søndagsmiddager med åpningstid 16-20. Søndagsmiddag 21.10. var kombinert med TV-aksjon.

Hank Williams

Kistefos-museet

17.mai-frokost

Klubbkveld med temaet Halloween.
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