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   -kuller-vores egen avis 
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Om Ø-kuller 
 
Ø-kuller er en avis der udgives i et samarbejde mellem socialpsykiatrien på Bornholm, brugerne af 
socialpsykiatrien. Fontænehuset i Svaneke trykker avisen. Ø-kuller udkommer 4 gange om året i et 
oplag på omkring 300 styk, og distribueres til øens væresteder, psykiatrisk center og udvalgte kom-
munale institutioner. 
 
Ø-kuller findes på digital form på kommunens hjemmeside www.brk.dk/borger/helbred/
socialpsykiatri/ø-dækkende aktiviteter/socialpsykiatriens blad Ø-kuller. 
 
Redaktion: 
Email: fhbornholm@gmail.com 
Henrik Christensen     21 44  18 40 
Niels Lohmann      30 18  21 45 
Helle Anker Bohn     61 24  74 74 
Pilar Torres      30 18  21 49 
Lars Paskjær      56 92  76 50   
Gunvor Poulsen      30 18  21 63 
Maj Isidora fhbornholm@gmail.com 
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Fælles 

kor, ture, keramik og livstilskursus s. 3—10 

Idræt på Tværs 

Se fælles sider     

Midtpunktet 

Den Blå Sofa, madkalender, biografklub, madklub, m.m.         s. 11—15 

Vestergade 

Aktiviteter,  Åben Rådgivning og NADA               s. 16—19 

Kommandanthøjen 

Sommefest, Rundt med Majken, ture,.                    s. 24—27 

Fontænehuset 

Sommerfest, Ture, , Danis hjørne, mm.                    s. 28—33 

Blæksprutten 

Ture, Frivillighedsaftale, Cafestue, Tøjbytte               s. 34—41 

Bagsiden 

Telefonliste 

Husk at aflevere Ø-kuller rygge tilbage 
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Fælles 

Vores egen avis 

 
 
 

Sing Alive  
kor på  
Komman-
danthøjen 
 

Vil du synge sammen med andre – og 
skabe en opløftende energi? 

Kom og vær med i vores kor. Det er for 
alle der har lyst til at synge. 

Vi har Henriette Hansen Koefoed fra 
Sing Alive som vores fantastiske korle-
der. 

Henriette skaber en stemning, hvor alle 
føler sig velkomne og hvor alle vi der 
kommer, får noget rigtigt godt ud af 
det. 

Det at synge sammen i kor skaber sam-
menhold, løfter energiniveauet og hu-
møret - og det er det gør i vores Sing 
Alive Kor. 

Så kom og vær med - uanset hvor lidt 

eller hvor meget du har sunget før - er 

du velkommen! 

Om aktiviteten: 
Tilbuddet er til alle brugere i socialpsyki-
atrien.  
Første gang er d. 05. 09. 2016 og vi øver 

Mandage fra kl. 13.30  til ca. 
15. 

Korforløbets sidste gang er 28. 11. 2016. 
Koret øver i Kommandanthøjens cafe.  
Det er gratis at deltage, og der vil være 
kaffe i pausen. Tilmelding er ikke nødven-
digt, men om du vil, så vil vi være glade 
for en melding til enten Troels (i Øst), Ni-
els (i Vest), Lars (på Kommandanthøjen) - 
eller til din kontaktperson.   
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Sommerfest mv. 
 
Vi har haft sommerfest på terrassen, der var flæskesteg på grillen og 
Morten var DJ, stemningen var høj, der blev danset og sunget så nabo-
erne kiggede ud af vinduerne. 
 
Fårene trives, de har fået udvidet deres hus, en overdækket terrasse, 
så de kan komme i skygge. 
 
Der har været mange dejlige ture ud af huset, vi har været på travba-
nen, Helligdomsklipperne hvor nogle havde ondt i læggene i flere dage 
efter…, 
 
Røgeriet i Allinge og til Folkemøde.  
 
Derudover har vi mange hyggelige aftener med bål og snobrød på Kom-
mandanthøjen. 
 
I begyndelsen af sommeren fangede Lars ovenstående billede - så der 
er guld for enden af regnbuen... 
 
Maiken K, Henrik N, Kirsten, Camilla, Kornelia, Jesper, Line  

Kommandanthøjen 

Vores egen avis 
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Kommandanthøjen 

Vores egen avis 

Igen i år skulle vi ud til Harleytræf, så lørdag den 16-7 kørte 
vi ud til Skrædderbakkevej, men milde himmel. Der holdt biler 
helt nede ved landevejen, så vi blev nød til at parkere her, og-
så gå de par kilometer hen til hvor Harley-træffet holdes. 
Det kostede 20 kroner at komme ind i år, og pengene går til et 
godt formål. Hold da op med mennesker der var for at kigge 
på amerikanerbiler og gamle og nye Harley’er og andre maski-
ner. I år holdt jeg mig væk fra grillstedet da jeg ikke vil lugte 
som en ”nedbrændt gård”. Vi mødte både Inger, Jane, Freya 
og Jette. Sidstnævnte havde ikke Harley’en med da der havde 
været tekniske problemer med den. ØV ! Ude på teltpladsen 
var der mere fred for menneskehavet, så der gik vi rundt og 
kiggede på de flotte maskiner. Vi så en maskine der nok ville 
kunne give de fleste Harley’er baghjul. Den havde nemlig hele 
300 hk. Da vi tænkte på at gå ned til bilen, så kom Freya hen 
til os. Mig op på hendes Harley, også tage foto. Det hele endte 
med at hun blev viklet ind i en teltbardun, men hun kom fri. Vi 
gik ned til bilen og kørte en oplevelse rigere hjem. Der var vir-
kelig et kæmpe ryk ind med alle de mennesker der var der. 
                                                    M.R.K. 
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Fredag havde vi aftalt at tage til Opalsøen. Dennis havde et ønske om at prøve tovbanen 

der i sommermånederne er spænd ud fra et klippeudspring over søen, og hvor to, 400 m. 
lange tov strækker mellem søens bredder.  
 
Morgenen var startet vådt. Et par heftige regnbyger havde slået ned i Rønne, og luften var 
derfor tung af regn. Men omkring middag var det begyndt at klare op, med et sjældent klart 
vejr med høje skyformationer tæt på, men dog – forhåbentligt – uden mere regn.  
 
Så vi mødte kl. 13 på Kommandanthøjen, hvor Dennis havde tage en kammerat med, og 
startede turen mod Allinge og tovbanen.  
 
Det var ikke svært at finde banen, idet der var en klar afmærkning på vejen ned mod Ham-
merhavnen. Og indcheckningen og udleveringen af klatre/køresele var også helt uden be-
svær. Det eneste mindre indbydende indslag var den store bunke af fællessko der lå - og 
som man kunne låne, hvis man ikke ville have sine egne sko gjort våde. Og det var der jo 
ellers en vis sandsynlighed for, at de nok ville blive… 
 
Dennis var ikke mange minutter om at skrifte tøj, og drog spændt og målbevidst mod top-
pen med sin kammerat, der ville se – og høre – køreturen fra den ’høje’ ende af banen.  
 
Efter ca. 10 minutter kunne jeg se, at Dennis var ved at blive gjort klar, og nedenstående 
billeder dokumenterer, at det vist ikke er helt lyv når tovbanen.dk på deres hjemmeside ad-
varer om, at turen er stærkt vanedannende… 
 
Behøver jeg nævne, at den ’billige’ 2. tur til 50 kr. selvfølgeligt kom i brug (1. tur koster 

150,- kr.) og at Dennis gjorde som han havde lovet: at han undervejs ned 2. gang ville 

istemme – ikke ”Sangen har vinger” – men:  

     ”I belive I can fly. 

Kommandanthøjen 

Vores egen avis 



 

23 

Fontænehuset 

Vores egen avis 

Område Øst   
Lindevej 5a, 3740 Svaneke. 

Leder: Gunvor Poulsen Tlf. 30 18 21 63 

 

Fontænehuset Bornholm 
Fontænehuset Bornholm tlf. 5692 7850  

E-mail: fhbornholm@gmail.com 

 
 

Medarbejdere:   
 

Jeanet Bjerregård Jensen, Hus & Have. Tlf. 3018 2123 
 
Pilar López Torres, kontoret. Tlf. 30 18 21 49  
 
Sofie Michel, Genbrug & køkken. Tlf. 6124 7520 
 
Cilie Engmann, Jobkonsulent. Tlf. 56 92 38 83 
 
Karina Andersen,  Jobkonsulent. Tlf. 56 92 3810 
 
Henrik Skovgård, Køkkenet 

 

 

Bostøttemedarbejdere: 
 

Tina Meyer . Tlf. 30685776 
 
Stephanie Bayne. Tlf. 30685510 
 
Isabella Bay Arvidsen. Tlf. 5159 4006 
 
Troels Erikstrup. Tlf. 5167 4177 
 
Søs Andersen. Tlf. 3018 2148 
 
Sabina Fausing Riis. Tlf. 3038 8329 
 
Marianne Højrup Holm Tlf. 30182166 
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Fontænehuset 

Vores egen avis 

Vandreudstilling 

 

Fontænehuset blev kontaktet af Born-

holms Folkebibliotek angående deres van-

dreudstilling. Vandreudstillingerne baserer 

sig på et samarbejde mellem Bornholms 

Biblioteker og lokale udstillere. En række 

miniudstillinger med mangfoldige emner 

og udtryk, der skaber en visuel og inspire-

rende oplevelse for brugerne i biblioteks-

rummet. Udstillingen foregår i 7 måneder 

på øens 7 biblioteker. I august måned åb-

ner udstillingen på Svaneke Bibliotek. De 

udstillede objekter lige fra, brugs-

genstade, fotografier, nips og kogebog er 

kreeret og samlet på tværs af de forskelli-

ge enheder i Fontænehuset Bornholm. 

 

 

Beton projekt 

 

Et af Fontænehusets medlemmer Gitte 

ville gerne være torveholder på et kreativt 

projekt der tog udgangspunkt i at arbejde 

med beton. Medlemmer Fontænehuset 

blev instrueret i blandingsforhold og hvor-

dan der arbejdes med betonen.  

Medlemmerne viste stort engagement og 

den kreative indsats har ført til forskellige 

former for udtryk som f.eks. små fade der 

minder om blade i formen og små græskar 

og padehatte der bliver malet så de efter-

ligner naturen. Medlemmernes stærke en-

gagement har også ført til at nogle af de-

res værker er udstillet på Bornholms Fol-

kebibliotekernes vandreudstilling. Selv i 

det private er medlemmerne påbegyndt 

egne projekter der tager udgangspunkt i 

den undervisning de har fået af Gitte. 

 

Keramik kursus 

 

Et kursus der varede omkring 12 uger, af-

holdt på Midtpunktet, Rønne.  Folk på 

tværs af socialpsykiatrien i samarbejde 

med Hjorts Keramik, blev undervist i at 

slå og forme ler, så det kunne komme på 

drejebænken og skabes om til værker, alle 

med deres individuelle karaktere. Det fær-

dige resultat blev brændt og evt. malet el-

ler glaseret så det fremstår som værker der 

hver især repræsentere det enkelte med-

lems ønske om at skabe noget ud af leret 

som materiale.   

 

Sommerfest på Fontænehuset i Svaneke 

Torsdag d. 28. juli kl 15.00 samles 30 fest-

glade gæster for at fejre sommeren, Niko-

laj Pihl Nielsen spillede på sin guitar mens 

kaffen og kagen blev nydt.  

Gæsterne blev også udfordret med stjerne-

løb hvor deres kreative, konkurrence og 

samarbejdes sider blev udfordret på sjove-

ste vis.  

Aftenen sluttede med lækker grill mad og 

musik spillet af hip hop duoen KELOIM. 

Mad og musik blev sponseret af Fontæne-

husets støtteforening. 

Sommernyt  på Fontænehuset 
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Fontænehuset 

Vores egen avis 

 

SOMMERFEST 

Nikolaj Pihl spillede et par numre på hans akustisk 
guitar.. Gæsterne forsynede sig med nogle af  

de hjemmelavede  kokkerier 

Gæster sidder lyttende og afslappede til aftens  
Underholdning der bød på både musik og lege 
under 

Den lokale rap duo KELOIM underholdt  
gæsterne med deres rap numre 
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Fontænehuset 

Vores egen avis 

NYT!  

Marianne er startet i Bostøtten 

En gammel nyhed bliver til en ny….  

Marianne Højrup Holm støtte og kontakt 

medarbejder er flyttet fra område vest til 

område øst, og slår sin folder her  nu.  

Velkommen til hende. 

 

 

 

 

Anjas drivhus 

Drivhuset har aldrig set bedre ud! Alt tak-

ket være Anjas kyndige, grønne fingre, 

som har tryllet drivhuset om til én oase af 

lækre grønne fristelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerture 

 

Fontænehuset har været på flere ture, bl.a. 

til Sandvig hvor vi så på en maler og 

smykke udstilling i den gamle rådmands-

stue.  

 

Der var også en fredag hvor vi kørte til 

Dueodde, hvor nogle af os sad ved tårnet 

og snakkede, andre gik tur ned til vandet.  

 

Der var også en dag, hvor Søren fra konto-

ret fortalte om fuglene og deres gøren og 

laden ude ved fugle reservatet ved Nexø.  

 

Dejlig varm kaffe og is blev nydt på ture-

ne, sponsereret Fontænehuset støtte for-

ening.  
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Fontænehuset 

Vores egen avis 

Fuglesangsreden 
 

Vildtet skabte han hjem og  
mennesket skygge 

Tusinde sangfugle nu i hans  
højsale bygge 

Døde natur, af ham fik du livet  
tilbage. 

Hvo som af død skaber liv,  
kan døden ej tage. 

 
Digt til minde for skovrideren og genskaberen af Almindingen  

Hans Rømer  
skrevet ind i klippesiden i Ekkodalen af  

Vilhelm Bergsøe 
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Fontænehuset 

Vores egen avis 

Dani’s hjørne  

præsenterer: 

 

Stenhuggeren  
 
En stenhugger var utilfreds med sit 

liv og da han en dag passerede en 

velhavende købmands bolig, blev han 

misundelig og ønskede sig dette liv 

for sig selv i stedet. Til sin store over-

raskelse befandt han sig pludselig i 

denne position som den velhavende 

købmand. Men da han en dag så en 

højtstående regeringsmand komme 

igennem byen og alle måtte bukke sig 

for ham, ønskede han sig denne stil-

ling, da denne mand besad mere magt 

end en simpel købmand. Da blev han 

den mægtige regeringsmand, og en 

varm sommerdag sad han i sit rege-

ringssæde og så op mod himmelen. 

Han så, at Solen havde magt over alt 

liv, og at den var uberørt af hans til-

stedeværelse. Den magt ønskede han 

sig for sig selv. Da blev han solen og 

han brændte bøndernes marker og af-

grøder, men da en uvejrssky forhin-

drede ham i at stråle, tænkte han, at 

denne sky havde mere magt end ham, 

og derfor voksede et nyt begær i ham. 

Da blev han en stor mægtig uvejrssky 

og skyllede bøndernes afgrøder bort. 

Dog mærkede han nu en kraftig magt, 

der kastede ham rundt. Det var vin-

den. Han ønskede da at blive vinden 

og blæste nu alt omkuld, han kunne 

komme til. Pludselig stødte han på en 

sten som stod urokkeligt fast. Han 

tænkte, at intet kunne være så stålfast 

og mægtigt som denne store sten, og 

han ønskede da at blive stenen. Men 

da han stod der urokkelig, følte han 

pludselig noget hamre i ham, og han 

kunne mærke, at han forandrede sig. 

Han så̊ ned for at se, hvad det kunne 

være for en mægtig kraft, og så̊ om-

ridset af en stenhugger.  
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Fontænehuset 

Vores egen avis 

Ros til ”Alle tiders liv!” 
 

JA! Sikke et kursus. 

Første dag tænkte jeg, hvad er dette for noget man gik 

ind til. 

Men hold da op, sikke en masse energi, glæde, varme 

og lærerigt. 

Dejlige kursister og to dejlige søstre, der  virkelig kunne deres kram. 

Det jeg fik ud af det var, at sige fra og holde fast i mine ønsker. Ligeså tro 

på mig selv. Er også blevet meget stærkere. 

Tak skal I have for at give mig et skub i den rette retning. 

Håber at I får mange flere kursister på jeres kursus. 

 

Med de kærligste hilsner og kram 

Birthe fra Fontænehuset, Svaneke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tiders liv er et selvværds– og selvtillidskursus som Fontæne-

huset tilbyder til sine medlemmer i afklaring eller i ressourcefor-

løb. Undervisere: Charlotte Lund og Susanne Kristensen 

Større selvværd 

-Mere liv 
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Støttegrupper, Aktivitets- og samværshuse 

Fontænehuset og støttegruppen, Område Øst   56 92 78 50 

Vestergade 1—3 i Allinge, Område Vest    56 92 78 42 

Midtpunktet i Rønne, Område Vest     56 92 78 70 

Kommandanthøjen, Rønne      56 92 76 50 

Blæksprutten, Rønne       56 95 58 10 

 

Leder af socialpsykiatrien  

Bodil Wermelin         56 92 78 14 

 

Sagsbehandlere i Psykiatri og Handicap  

Maj-Britt Olsen         56 92 78 07 

Line Kjær Dellgren        56 92 78 08 

Mette Sode Hansen        56 92 78 05 

Jytte Glimberg Hansen       56 92 78 11 

 

Psykiatrisk Center Bornholm 

Åben afsnit         38 64 40 20 

 

Den fælles brugerbestyrelse 

 Formand: Maiken Svendsen                           23 47 78 71 

 Tlf. tid mandag og torsdag kl. 14.00 – 16.00 

  

 Næstformand: Niels Henrik Christensen                 21 44 18 40 

 Tlf. tid mandag og torsdag kl. 10.00 – 12.00 

 

Sind  

 www.sind.dk/bornholm 

  

 

 


