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PRAT MED TONE 

Det er på tide å slå av en prat med vår nye  
daglige leder Tone Reneflot Thoresen. Hun har lang 
ledererfaring fra så vel det offentlige som private 
næringsliv.  Og, vi har oppdaget at  
organisering og markedsføring ligger hennes hjerte 
nær. 
 
Så mellom fellesmøter, administrative gjøremål og 
profileringsarbeid, ble det tid til en samtale: 
 
- Du har nå kommet godt inn i jobben som daglig 
leder på Fontenehuset Hønefoss. Hva tenker du er 
det viktigste du bringer med deg av erfaringer fra 
tidligere jobber inn i din  
funksjon her på huset? 
- Jeg har et godt nettverk og mange kontakter jeg 
kan spille på når det gjelder å markedsføre fontene-
huset både lokalt og nasjonalt,  
sier Tone.  
 
Videre nevner hun at hun er vant med  
prosjektarbeid og ønsker å bruke denne  
erfaringen til å gjøre fontenehuset enda mer utad-
vendt. Også poengterer hun, det er viktig å ha hjer-
tet med seg i arbeidet. 
 
 
 
 

 
 
- Vi spør hvilke «Fotavtrykk» hun ønsker  
fontenehuset skal sette i nærmiljøet 
- Alle skal kjenne fontenehuset på Hønefoss og erfa-
re at vi har en åpen dør for alle, er det  
kontante svaret. 
 
- Neste spørsmål til Tone handler om  
driftsformen. Her drifter medlemmer  
fontenehuset sammen med deg og de øvrige medar-
beiderne, hva er dine erfaringer med denne måten å 
drive en organisasjon på så langt? 
Tone mener det er en spennende modell å  
jobbe etter. 
- Jeg må balansere mellom å være en del av 
«flokken» og å være en tydelig leder for  
medarbeidere og medlemmer.  Her er det 250 
«ansatte» ikke bare 7. Det er viktig for meg å bidra 
til utvikling av medarbeidere og  
medlemmer. Sammen skal vi søke å utvikle  
huset, ikke slå oss til ro med dagens situasjon, nev-
ner hun. 
 
- Fontenehuset har sterkt fokus på arbeid med unge 
voksne mellom 16 og 32 år. Hvordan skal vi 
«markedsføre» dette tiltaket til målgruppen? 
- Utfordringen er at vi «eldre» ikke har de  
samme erfaringene som unge voksne.   
Vi tenker rett og slett forskjellig om de  
utfordringene samfunnet byr på.  Vi må derfor være 
villig til å bruke mer tid på å utvikle et  
enda bedre forhold til kontaktpunkter rundt om i 
distriktet, slik som NAV ungdom,  
Utekontakten og universitet.  
 
Vi må også være villig til å se hva andre fontenehus 
gjør. Fontenehuset Asker har for eksempel hatt et 
prosjekt med spillutvikling. Her hadde de god hjelp 
av sosiale entreprenører. Det er en  
gruppe med profesjonelle fagfolk, som er  
finansiert av midler fra private givere.  
Det har vist seg at spillutviklingen har engasjert 
mange blant de unge voksne.   
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Prosjektet har til og med fått medlemmer ut i fast 
arbeid. Vi må fortsette vårt arbeid med å knytte til 
oss mulige arbeidsgivere, som vil tilby reelle ar-
beidsplasser til våre medlemmer. Vi må rett og slett 
være der folk er, påpeker Tone.  
 
- Det er naturlig å spørre om hva det viktigste fonte-
nehuset gir Tone.  
- Dette er en jobb der lederen må strekke seg litt 
lenger.  Det er både viktig og riktig.  Det er godt å 
oppleve de små undrene der et medlem finner en 
skoleplass, kommer ut av isolasjon eller finner en 
jobb. Ingen dag er lik, det  
skjerper, mener hun. 
 
- Hva er din visjon for fontenehuset på  
Hønefoss? 
- Nærmiljøet skal bli stadig bedre kjent med oss.  
Det er viktig å ikke bare hjelpe folk inn i huset, men 
også å hjelpe de ut i samfunnet. Vi bør også strekke 
oss etter å fortsette med å være et foregangs hus i 
forhold til de andre fontenehusene, er Tones mel-
ding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
- Noen ord til sist fra deg til medlemmer og medar-
beidere? 
- Det som skjer på huset, gjør vi sammen,  
enten det er rengjøring av lokalene eller  
promotering overfor bedriftsledere.  Vi må alle være 
pådrivere når det gjelder å markedsføre huset.  
Vi må formidle at samhørighet står i sentrum, det er 
bedre å oppleve ting sammen og slippe å stå alene 
om oppgaver og med tanker.  Alle har ansvaret for 
at huset blir lagt positivt merke til i nærmiljøet. 
  
Også må vi stadig bli flinkere til å se  
hverandre, avslutter hun.   
 

Foto: Mahdis Ardabilchi 

Tekst: Helge A.Gjevestad 
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BILDER ANNLAUGS AVSLUTNING   

Etter 17 år som daglig leder, gikk Annlaug Nielsen av med pensjon 01. april.  
Hun ble feiret på Scandic Hotell Ringerike 02.september. Medlemmer, medarbeidere, styremedlemmer,  
representanter fra Fontenehus Norge og lokalmiljøet sørget for at hun fikk den oppmerksomheten hun fortjente. 
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Alle har et søskenbarn på Gjøvik, også vi. 
Olav, Mahdis og Helge dro på besøk til fontenehu-
set på Gjøvik en hustrig oktoberdag.   
Vi hadde gode samtaler med medarbeidere og 
medlemmer.  Nestleder Merethe viste oss rundt og 
redaktør Wenche lærte oss mye om klubbavis.  
Som eneste fontenehus i Norge, er Fontenehuset 
Gjøvik et aksjeselskap.  Eier er Norske Kvinners Sa-
nitetsforening. Det er 58 medlemmer på Gjøvik og 4 
medarbeidere. På en vanlig dag er det mellom 10 
og 20 medlemmer innom. Huset har eksistert i to 
år.  De vokser såpass mye at nye lokaler blir nød-
vendig.  Derfor flytter de til sentrum i løpet av våren 
og får da 400 kvm å boltre seg på.   
Hver dag starter med et felles arbeidsmøte for kon-
tor og kjøkkendrift.  De har et fast tema hver dag, 
torsdager er for eksempel avisdag.  Søndagsmiddag 
serveres med jevne mellomrom og på torsdager er 
det kveldsaktivitet. Det er ingen fast meny fra kjøk-
kenet, hver dag har sin egen «frimeny».  Vi fikk ser-
vert thaimat av ypperste klasse! 
 
«Unge voksne» samles en gang i uken.  Det jobbes 
aktivt med å rekruttere flere medlemmer til denne 
aktiviteten.  Jevnlig er det kontakt med skolene i 
distriktet, DPS og NAV i tillegg har fontenehuset 
hatt møte med fastlegene i området.  
NTNU har også jevnlig praksisplass på huset.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overgansplasser har det vært vanskelig å få til i dis-
se coronatider.  Det er forsøkt å avholde arbeids-
middager, men oppmøtet har vært svakt.  De ten-
ker at det blir viktig å bruke styret aktivt i dette ar-
beidet.  I markedsføring av huset har de god hjelp 
av de lokale avisene.  I tillegg står medlemmene og 
medarbeiderne på stand for å fortelle om huset 
samtidig som de selger sin egen flotte avis.  Det job-
bes også med å få tilknytning til andre kommuner i 
nærområdet, foreløpig er det bare Gjøvik som 
støtter huset økonomisk.  Det har de fått 1,2 millio-
ner i årlig støtte, det ser ut til å bli redusert med 
30% for neste år.  Derfor blir aktiviteten på Face-
book og Instagram viktig også for å hente inn spon-
sorer og andre bidragsytere (de er for øvrig skikke-
lig dyktige på sosiale medier). 
 
Vi synes at entusiasmen og profesjonaliteten går 
hånd i hånd på Fontenehuset Gjøvik.   
Å få lov til å komme på besøk var en berikelse for 
oss tre som dro. 

Vi ønsker «søskenbarna» alt godt og gleder oss til å 

treffe de igjen. 

Foto: Mahdis Ardabilchi 

Tekst: Helge A.Gjevestad 

 

Besøk på Fontenehuset Gjøvik 
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HILSEN FRA TONJE 

Fontenehuset hadde besøk av biskop Jan Otto Myr-
seth og prost Kristin Moen Saxegaard med følge 
Gjestene fikk en gjennomgang av hva huset tilbyr 
medlemmene.  
Kirstin fortalte om hva fontenehuset gir henne som 
medlem og Knut gikk igjennom dagsrutiner og vårt 
medlemskap i Clubhouse International. 

Biskopen kom med gode spørsmål og takket for 
svarene. 
Besøket ble avsluttet med fårikål til lunsj. 
 
 
 
 

 
Tonje Solheim 26 år gammel. Jeg har samboer, en 
datter på snart tre år som blir storesøster i januar, 
en hund som heter Charlie og to hamster med nav-
nene Snipp og Snapp. Jeg er utdannet helsefagar-
beider. Nå er jeg student på folkeuniversitetet hvor 
jeg tar en videreutdanning i psykisk helsearbeid.  

Jeg er så heldig å få gjennomføre min praksis her på  
fontenehuset i Hønefoss.. 
Jeg begynte min praksis på fontenehuset i septem-
ber og er ferdig 12. november. Gjennom tiden jeg 
har vært her har jeg lært om fontenehusmodellen 
og standardene som ligger til grunn for driften av 
huset. Etter hva jeg har observert og hørt av med-
lemmer og medarbeidere så er fontenehuset for 
mange det som trengs for å komme seg etter en 
vanskelig periode. Det kan være det som trengs for 
å få en forutsigbar hverdag eller tilfredsstilt det so-
siale behovet. Fontenehuset drives på en måte som 
gir alle mennesker mulighet til å føle på en tilhø-
righet, samhold, mestring og bedring i sin situasjon. 
Jeg var ikke klar over hva slags tilbud fontenehuset 
var før jeg skulle finne meg en praksisplass. Men 
gjennom tiden jeg har vært her ser jeg nå fordelene 
med et slikt tilbud. Vi har alle en psykisk helse som 
vi ønsker å ivareta best mulig. Jeg tror at et tilbud 
som dette vil kunne bidra positivt, fremfor negativt. 
 Jeg tror det hindrer mange mennesker i å utvikle 
eventuelle psykiske lidelser i feil retning.  
 

Foto: Mahdis Ardabilchi 

Tekst: Helge A.Gjevestad 

SAMTALE MED BISKOPEN  
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Godt forberedt med spørsmål møtte vi Haakon i 
hans lokaler.  Intervjuet ble til en god samtale, en 
slik samtale du husker lenge. 
Men først litt om gründeren, håndverkeren og 
entreprenøren Haakon Tronrud: 
På barneskolen hendte det at han havnet på gang-
en når han ble ekstra urolig og lesefagene ikke det 
han likte best. Men når klassen begynte med sløyd, 
ja da var han plutselig engasjert og en av enerne i 
klassen.   
Det ga selvtillit og engasjement.  Ledererfaring fikk 
han i ung alder gjennom speideren, og der fikk han 
ta ansvar for patruljen i flokken.  Likevel holdt ikke 
karakterene til realskole, så det ble framhaldskole 
på Haakon.   
Lærerne oppdaget fort at han hadde gode evner, så 
han fikk lov til å ta realskolen på brevkurs 
 
Ønske var å komme inn på elektrolinjen.  Men der 
havnet han som nummer 24 på ventelisten. Det tok 
han tungt. Men handelskolen kom han inn på.  Han 
lærte seg touch-metoden og var allerede utstyrt 
med skrivemaskin hjemme, den hadde han fått til 
konfirmasjonen.  Samtidig med handelskolen tok 
han artium, også på brevkurs. 
Så ble det utdanning som tømmermester. I 1976 
startet han sitt eget firma, 20 år gammel. 
 
Vi skifter og spør hva fontenehuset kan gjøre for 
lokalsamfunnet.  Hans gode svar på spørsmålet er – 
Jeg har hørt om mange som går både tre og fire 
ganger forbi huset før de tør å gå inn.  Vi må gjøre 
dørstokken så lav at det blir lett å trå over og bli en 
del av fellesskapet på huset. De som sliter skal føle 
seg velkommen av både medarbeidere og medlem-
mer. 
 
 

 
Hva tenker du om at vi nå er fordelt på to hus, spør 
vi Haakon.  - Vi bør nok vri om nøkkelen og sette 
organisasjonen i førstegir på utkikk etter et nytt 
sted å være hvor alt er på en flate.  Det er litt synd 
at det kjempefine huset i bakken er for lite, samti-
dig viser det at interessen for fontenehuset er sti-
gende.  Huset bør ligge sentralt og alt bør være på 
en flate. Med tanken om at en må yte før en kan 
nyte, ledet han firmaet frem til å omsette for 1,3 
milliarder og ha 340 ansatte. 
Det er naturlig å spørre om han tar seg tid til å lede 
styret vårt, eller om han har tid. Haakon svarer kon-
tant at han har tid.  Han mener at fontenehuset er 
en veldig viktig oppgave å engasjere seg i.   

Det er også viktig at folk fra næringslivet bidrar med 
sin erfaring og kunnskap.   
Det er med på å drive organisasjon fremover. Alle 
har en psykisk helse, fortsetter Haakon.  Han sier at 
det er viktig at folk blir sett i alle faser av livet.  Spe-
sielt når den tyngste oppgaven er å stå opp om 
morgenen.  Han er opptatt av at folk skal føle seg 
integrert i samfunnet, uansett ballast og evner.  
Men også kjenne på ansvar, respekt og struktur. – 
Står det Tronrud på spisebrakka, spiser ingen med 
capsen på, tar han frem som eksempel. 
 
Så stikker vi inn et spørsmål om konsensusprinsip-
pet går an å bruke i næringslivet også  - Konsensus 
virker bra på fontenehuset, mener han.  Men, det 
må ikke bli slik at debatten er der kun for debattens 
skyld.  Her er det viktig at medarbeiderne er påpas-
selige og at standardene følges. 
 
 
 

EN HYGGELIG PRAT  
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I næringslivet er det også viktig å forankre beslut-
ninger i organisasjonen. Så er det slik at lederen tar 
beslutninger med basis i organisasjonens «mening», 
og egne erfaringer. 

Til sist får vi med oss hans beskjed om at  
folk utvikler seg best når de får ansvar.  
Av og til må mesteren koste gulvet og lærlingen  
kjøre maskinene, avslutter han 
 
Mahdis og Helge sier tusen takk for et godt, varmt 
og lærerikt møte med vår styreleder. 
 

Foto: Mahdis Ardabilchi 

Tekst: Helge A.Gjevestad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MED HAAKON TRONRUD VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 

I år, hvor ting er litt annerledes, måtte vi tenke 
litt utenfor det  vi pleier.  
Vi avlyste offentlige arrangement planlagt på 
Gledeshuset. Istedenfor brukte vi sosiale medier 
i markeringen.  

Sammen med Ringerike kommune og  
produksjonsbyrået ReidFilm lagde vi filmen 
«Spør» Den kan du se på vår nettside.  
 
Ensomhet kommer i mange former 
og kan gjøre veldig vondt.  
Hva tenker DU når du ser filmen? 
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En gang hvert år samler vi mulige medlemmer, 
medlemmer, medarbeidere og styret til  
idedugnad, som vi kaller ressursseminar. 
 
Tirsdag 3.november samlet vi 21 stk i  
Tronrud Eiendom sine fantastiske lokaler i  
Arnemannsveien 3, hvor flere av oss fikk en  
omvisning av styreleder Haakon Tronrud.  
 

 
 
 
 

 
 
Vi ble delt i 5 grupper hvor to 
diskuterte våre samspillsregler:  
 
«Jeg vil være inkluderende» 
«Jeg vil akseptere andres dagsform» 
«Jeg vil bidra til trivsel og respekt» 
«Jeg vil lytte og være oppmerksom overfor andre» 
 
To grupper tok for seg vår arbeidsrettede dag og 
den siste vårt fritidsprogram.  
 

Nestleder i styret, Sten Magnus, stilte mange gode 
spørsmål og fikk mange gode svar og innspill.  
 

Også fikk vi pizza fra norsia.  
 
 
 
Foto: Mahdis Ardabilchi 
Tekst: Helge A.Gjevestad / Olav Risan 
 
 
 

RESSURSSEMINAR  2020 
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VI HAR BAKT PEPPERKAKER.. 

Fredag 20.novemvber samlet vi hele huset til en pepperkakedugnad.  
Fontenehuset var så heldige / dyktige at vi vant pepperkakehus konkurransen i 2019 og vi satser på å 
forsvare tittelen. I tillegg til en pepperkakeversjon av huset nede på hjørnet ble det lage vakre pepperka-
kehjerter. Utstillingen kan fremdeles ses i vinduene på Brutorget.  
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… OG VÆRT PÅ JULEBORD  

Arnt Sæther «Happiator» er en veldig morsom  
og positiv fyr som delte sine opplevelser!  

25.november hadde vi julebord på flotte Klækken Hotell i den romslige salen med det klingende navnet 
«Vikerfjell». Totalt 38 medlemmer og medarbeidere hadde stor plass pr. gjest og smittevernstiltakene 
var virkelig godt ivaretatt.  Sammen med god underholdning, juletallerken / riskrem med pepperkake og 
godt drikke ble dette en fantastisk flott kveld! 
 
Til tross for distansen mellom gjestene var samtalene i god flyt. 

Tone Reneflot Thoresen ønsket alle hjertelig  vel-
kommen  til sitt første julebord som daglig leder.  



FONTENEN #2 HØST 2020   

 

 
 

 
På en eller annen måte har vi vært på 
showet «O`jul med din glede» i 10 år! 

 
Enten det har vært på  

Ringerike Kultursenter eller Gledeshuset. 
«og vi lo… og lo.. « 

 
Medlemmer og  medarbeidere ble satt i 

helt feil julestemning!  
 

En spesiell takk til TBA Arrangementer, 
Gledeshuset, Ringerike Kultursenter for 

støtte i alle år 
 

I år vil vi også takke  
Fylkesmannen i Oslo og Viken for støtten!  



 FONTENEN #2 - 2020 

 

 

 
 

Ja, 2020 ble et spesielt år.   
 
Vi lærte å høre på Erna og Espen, sprite hendene og 
holde avstand. Vi begynte å gå på bussen bak og 
bruke munnbind. Vi lærte også hva kohort og pande-
mi betyr. Mange opplevde karantene blant sine nær-
meste.  
Selv om vi ikke kan klemme hverandre, har vi lært 
nye måter å hilse på. Mange møter og mangt et 
samvær har blitt stoppet.  
Fontenehuset Hønefoss holdt stengt f.o.m 16 mars 
t.o.m 17 mai. Men kontakten med medlemmene ble 
opprettholdt via telefon og sosiale medier.   
Ikke alle medlemmer har vært like trygge på å kom-
me på huset.  Derfor har vi fortsatt å bruke sosiale 
medier flittig.  Vi har til og med arrangert lunsj på 
zoom, med stor suksess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mennesker med psykiske lidelser har nok ofte tenkt 
på å isolere seg fra omverdenen.   
Derfor har fontenehuset vært ekstra viktig.  
Her blir jo alle møtt med en åpen dør, «gamle» og 
«nye» medlemmer fått erfare. 
 
 

 
 
 
 
Fontenehuset har klart å tilby et sted å være og 
gjennomført den arbeidsrettede dagen. Men vik-
tigst, et sted der du kan komme for å få den gode 
samtalen. 
 
Her på huset har vi tent adventslysene og hengt 
opp stjerner. Selvsagt feirer vi vi julen og nyttårs-
aften på huset. Her ser vi fram til å feire høytiden!  
Optimismen siger inn over oss! 
 
Vi ønsker alle en god «kohortfeiring» og alt godt 
for et nye året! 
 
Hilsen 
Redaksjonen 

En spesiell takk til AKA AS for vårt nye juletre!  

DET SPESIELLE ÅRET 
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FASTE BIDRAGSYTERE 

Den daglige driften av Fontenehuset Hønefoss finansieres  
av tre av kommunene i Ringeriksregioenen og Helsedirektoratet.  

Samt mange store og små bidragsytere i lokalmiljøet. 
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