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Riktlinjer för  Pelarbladet 
 
Redaktionens ambition är att ge ut en levande aktuell 

tidning som både är utåtriktad och speglar verksamhe-

ten på Klubbhuset samt medlemmarnas vardag. För att 

åstadkomma detta är allt material från medlemmar och 

stödmedlemmar av stort värde för oss. Vi har antagit 

följande riktlinjer för vår tidning: 

 En allmän positiv riktlinje för tidningen är att den 

skall motverka fördomar om människor med psykiska 

problem. 

 Politiska eller religiösa texter är välkomna men så att 

tidningen blir ett debattforum och inte ett propagan-

dainstrument för något enskilt parti, särskild religion 

eller religionstolkning. 

 Texter skall vara allmänt begripliga. De får ta upp 

komplicerade frågor men det ska vara möjligt för alla 

att följa tankegången. 

 Texter eller bilder får inte innehålla något som krän-

ker grupp eller enskilda. 

 Alla citat ska ha angiven källa. 

 Tidningen har ingen ansvarig utgivare vilket innebär 

att anonyma bidrag inte tas in. 

 Var och en måste med sitt namn ta ansvar för sitt 

bidrag. 

 Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktio-

nella ändringar i inkomna bidrag och avgör vad som 

slutligen ska komma i tidningen. Om redaktionen av 

någon anledning inte kan besluta hänskjuts avgöran-

det till klubbhuschefen. 

 I redaktionen ingår Isabel ”Bell” Backman, Frank 

Ölander, Emma Paulson, Mats Ekblom, Lotta Eriks-

son, Taija Väätäjä, Ingis Nystedt och Myra Fors-

ström. 
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        Ledaren 
 

 
I skrivandets stund har vi nått till mitten av juli. Juli på 

Åland en av de mest aktiva månaderna. Veckan vi på-

börjat innebär både sjödagar och Rock off.  

 
Pelaren har från juli och augusti två nya anställda, Ingis 

och Lilian som vi välkomnar till gemenskapen. 

 
Vad består då Pelarens gemenskap av? På Pelaren job-

bar vi ihop, vi vårdar inte, vi är en arbetsgemenskap där 

vi ägnar oss åt allt det friska hos varandra.  

 
Vi hjälps åt i köket, caféet. Kontoret och receptionen. 

Vi har spelkvällar, gör trevliga utflykter tillsammans, vi 

umgås och mycket, mycket annat. 

 
Men vi vårdar inte, vi jobbar och umgås ihop. På Pela-

ren kan du återfå ditt egenvärde. Det finns en väldig 

kraft genom samarbete, arbete och relationer. 

 
Framför oss har vi en aktiv höst. Förutom vardagen 

med den arbetsinriktade dagen, övergångsarbete och 

sociala programmet har vi framför oss mentalhälso-

veckan under vecka 41, världskonferens i Oslo veckan 

före 28 september till 3 oktober. Vi kommer också att 

börja planera och jobba inför vårt tio års jubileum 2020, 

tänk att redan 10 år gått sedan starten 17 mars 2010. 

 
Vi har även fått resultatet från senaste ackreditering och 

resultatet visade att vi är ett starkt klubbhus där med-

lemmar och anställda är engagerade och stolta över hu-

set och bland annat med hög aktivitet under hela dagen 

och en välkomnande atmosfär med fokus på arbete. 
Resultatet blev det högsta: ett godkännande för tre år 

framåt: 30 juni 2022.  

 
Så vi kan vara mycket stolta över det vi gemensamt 

skapar och jobbar för. 

 
Klubbhusmodellen når idag 100,000 människor varje år 

i mer än 320 klubbhus i 34 länder. 

 
Klubbhusmodellen fungerar i hela världen, det upphör 

aldrig att fascinera mig att det finns en modell som fun-

gerar på samma sätt och så bra oberoende av etnicitet, 

religion eller annat.  

 

 

 

 
 

  // Lotta  Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Bell förbereder för Mentalhälsoveckan 
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I wonder why  

 
 

I felt like ice, yes I could hardly move me. 

Today I feel like water running through me. 

I thought that I was dead, so frozen in my bed, but now I feel warm blood throughout my veins. 

 

How can mankind live with such a hate? How can mankind survive withought some faith? 

How can such tender lips eat so much salted chips? 

I wonder why, I just wonder why. 

  

I see some children who are playing on the ground.I see a bee flying through without a sound. 

How can their lives persist if no god exists? 

I wonder why; I just wonder why. 

 

God has created so much beauty in the world, but mankind still are fighting with a sword. 

Neighbours are shouting loud. People are dying in the crowd. 

I wonder why, I just wonder why. 

 

So many questions are running through my mind.  

Although I try I´m not always kind. 

It´s hard to live a life, when words cut like a knife. 

So help me please, help me to survive.   

 

sångtext av Isabel ”Bell” Backman 
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KREATIV EXPLOSION 
 
Utställare : 
Isabel Backman, Mats Ekblom, Ros-Marie Fager-

lund, Sofia Sand, Ulrica von Kraemer, Taija Väätäjä 

och Frank Ölander 

 

På : Handicampen, Skarpansvägen 30 

Visas : Till den 18 Oktober 

 
Samutställning av olika tekniker och olika sätt av en 

färggrann grupp av kreativa individer som tillsam-

mans har skapat en mångfaldig utställning. Första 

inblicken lämnar inte betraktaren oberörd eftersom 

du möts av en stark närvaro i de olika alstren som 

presenteras. 
Man blir hänförd av skönheten men också berörd av 

de kraftfult uttryckta kreationerna ibland teknik. 

Samhörigheten flyter varmt fram genom skapelserna 

och du får en klar inblick i de olika teknikerna som 

framförs. 

 
Ros-Maries kalligrafiska kinesiska tecken är som en 

lätt bris i den filosofiska kinesiska mytologin och du 

känner att du vill ha mera av dessa mjuka linjer. 
 Sofia Sands tredimensionella triptyk i blandteknik 

väcker barndomens minnen av varm strand och den 

salta smaken av havet. 
Detta är bara en liten del av  mångfalden som presen-

teras och jag rekommenderar varmt att besöka och 

uppleva. 
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            Musik 
 
Musik som ger näring, förnuft, hälsa, och harmoni 

åt själen.  

 
Musiken är ett bra redskap för att rena mig själv 

från all ondska, klarnar upp mitt sinne, hjärta och 

kan även vara stärkande och ger ny livskraft, anda 

och motivation.  

 
Hela mitt liv har kretsat kring musik så även gamla 

hederliga vackra minnen kan väckas till liv, och 

man kan även med hjälp av musik bearbeta gamla, 

vackra och även och även andra minnesupplevelser, 

så att man på det viset kan försonas med sig själv, 

andra och livet i generell utsträckning.   

 
Musik kan väcka oerhört fina och underbara käns-

lor som gör gott för själ och hälsa. 

 
Musik kan även vara ett sätt att försonas med män-

niskor och få kontakt, och därmed eventuellt ha 

chans att finna likasinnade människor och därmed 

eventuellt öppna upp för en riktigt trevlig förso-

ningssammankomst, samt gemensamma känslor. 

 
Musik kan även som jag lite tidigare var inne på 

vara ett sätt att försonas med sig själv, och få kon-

takt med ens alla dess olika sinnen, men även lyck-

as få god kontakt med omvärlden och livet gene-

rellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med musik kan man lyckas rena sig själv från olika 

onda ting eller komponenter. Samtidigt kan man lätt 

med hjälp av musik utveckla sig själv och samt ha 

en känsla av att man har kontakt med det övernatur-

liga. 

 
Slutsats: Med hjälp av musik kan man lättare hålla 

sig på rätt spår i livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Mats Ekblom 

 

 
 

 



 

7 

Kräftskiva 

tillsammansmed 

Reseda 

 
Hösten har kommit då Pelaren har kräftskiva! 

Vi hade gemensamt en kräftskiva med flera 

deltagare som kom till Pelaren där alla hjälptes åt 

och vi förde olika diskussioner om hur den psykis-

ka hälsan är och blir i dagens samhälle, dessutom 

fick vi njuta förutom av bra sällskap även av god 

mat med bröd och dricka och vi hade även  roligt 

och trevligt, samarbetet med Reseda är en mycket 

viktig sak och fast vi agerar lite olika och har skil-

da tankar så är samarbetet mycket värt. 

Dock bör det kommas ihåg att Pelaren och Reseda 

står för  olika saker och arbetar på olika sätt. Tan-

kar, mål och åsikter och föreningarnas funktioner 

kan skilja sig åt, något som bör tas i beaktande. 

Men tillsammans är man starkare och därmed är 

Reseda mycket viktigt för oss, dessutom bidrar de 

med en ytterst bra forskning och välmående och 

rehabiliteringskurser samt föreläsningar. 

 

Pelaren vill säga tack Till 

Reseda för vårt samarbete 

och alla härliga människor. 

 

Tack! //Pelaren 
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Emma om musik och hösten 

 

Jag började sjunga bara sådär, med Pelarbandet. 

Jag lärde mig spela gitarr själv, hade papper med ac-

kord. 

Jag har sjungit och lagt upp på min facebook. 

Jag har en app på mobilen.  

Min favoritartist just nu är Jessie J. 

Känslan jag får när jag sjunger är att jag blir glad. 

Det är roligt. 

 

Så nu är hösten här, 

Jag funderar på att göra något nytt, 

Men vet inte vad ännu. 

 

Jag leder gympa på pelaren,  

vi har fixat nytt program, 

det är lite mindfulness, nacke och gympa. 

Det är roligt att leda gympan. 

 

// Emma Paulson 
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Hur skall man behandla och 

möta en mentalpatient? 

 

 
En mentalpatient är precis som vilken som helst an-

nan människa.  

 
Oftast tror människor att man inte är normal eller 

uppfyller normkraven. 

 
Oftast tänker människor att när man har en bruten arm 

så tycker alla synd om en, medan om man har en psy-

kisk sjukdom vet dom inte hur man skall behandla 

situationen. 

 

Så fråga hellre och försök förstå. 

 

Folk tror oftast ’’men du är ju frisk’’  

 

Eller ’’varför orkar du inte’’. 

 
Saken är den att sjukdomen kanske inte syns men det 

är vi som har sjukdomen som känner hur måendet li-

der och att våran ork tar lättare slut än hos en frisk 

människa. 

 
Vi vill arbeta och vara accepterade som normala per-

soner, så döm inte oss eller sätt inte en stämpel förrän 

du har lärt känna dig  personen. 

 
Även om vi har en stämpel behöver vi inte acceptera 

den. 

 
I dagens samhälle ökar den psykiska sjukdomen och 

den är inte en tabu grej mera eftersom det blir mera 

allmänt. 

 

 ’’Som Carl Ljung sade: dumma  
 människor  dömer eftersom det  

 är så svårt att tänka’’ 

 
Sist och slutligen är vi alla ändå samma människa och 

vi är alla olika och har olika intressen, drömmar och 

talanger samt kunskaper. 

 
Stöd hellre en svag människa än att frysa ut en männi-

ska som mår dåligt! 

 

För vem vet kanske det är det du som är sjuk 

nästa gång! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

      

 

    

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Signatur Frank Ölander 
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Målarböcker för vuxna 
Jag heter Taija och har bott på Åland i snart två 

år. De senaste fyra åren har jag målat ganska 

aktivt i målarböcker för vuxna.  
Det här intresset/den här hobbyn har stärkt/ökat 

mitt tålamod och min  

uppfattningsförmåga.  
Jag tror att den 

här hobbyn 

passar för alla 

som är intres-

serade av äm-

net.  
Det finns inget 

tvång att kunna 

måla för de här 

böckerna har fär-

digt tryckta bilder,  
Är du bra på att 

måla kan du också själv göra bilder och måla 

dem senare.  

 
 Målarböckerna kan du köpa av bok-

handlare eller beställa från Adlibris 

näthandel. Det kostar från 5.20 och 

uppåt att beställa böckerna från Ad-

libris, pennorna kostar från 11.70 

och uppåt. Facebook har grupper 

för detta: Vuxna målböckers 

grupp, målböckegrupp och målan-

de vuxna, från de här grupperna 

får man fina idéer/tankar till sitt 

eget målande. 

 

// Taija Väätäjä 

Bilder från målarböcker, under arbete,  gjorda av Taija. 
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RECEPT;                               

  
Idas Korma-kyckling    

 
400 g kycklingstrimlor 

1 msk smör 

1 tsk salt 

1 finhackad lök 

1 tsk curry 

1 1/2 msk vetemjöl 

1-2 tsk garam masala 

1 msk tomatpure` 

1/2 tsk socker 

1/2 tsk gurkmeja 

1 tsk chili 

1/2 burk kokosmjölk 

1 - 1/2 dl  grädde 

 

-bryn kycklingstrimlorna,  

flytta över dem till en kastrull, salta 
-fräs löken, tillsätt curryn och låt den fräsa med 

en stund 

-häll det över i kastrullen, tillsätt mjöl och rör om 

-tillsätt kokosmjölken, kryddorna och grädden 

-koka på svag värme 10 minuter 

-smaka av, salta eventuellt 

-ätes med kokt ris 

 

                           //Isabel  Backman 

   

Hej alla musikaliska vänner! 

 
Pelaren har en musikgrupp som efterlyser nya sång– 

och musik-glada medlemmar. Vi brukar träffas på 

torsdagar kl:15.30!  

 

Välkommen att titta in!                                             
 

 

                          Bell & Håkan 
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Roadtrip och äventyr till Lovisa och Borgå klubbhus! 

Vi från Pelaren planerade ett äventyr där vi bestämde 

oss för att besöka klubbhus var vi utvecklade idéer 

och inhämta andra tankesätt och inspiration från andra 

klubbhus. Vi reste först till Lovisa klubbhus , där vi 

blev varmt emottagna och välkomnade redan med en 

färgglad pride flagga på entrétrappan. Väl inne i 

klubbhuset tog alla tag i arbetet som skulle utföras, de 

flesta kommunicerade även mycket och t.om. på fins-

ka. Vi lärde oss om hurdant system de har i detta 

klubbhus och om vad de ville få som information av 

oss på Åland, eftersom Lovisa klubbhus är ett relativt 

nytt klubbhus. Vi delade gärna med oss av olika idéer 

och tankesätt. Vi fick även äta en god janssons frestel-

se som var gjort med hjärtat. 

 

I Lovisa såg vi även en mycket bra film om en teater 

som var gjord av medlemmarna själva, de var talang-

fulla och hade inkluderat fakta om vad snålhet kan 

bidra till med humor. 

 

Efter den långa resan från Åland besökte vi Lissos 

föräldrahem, där inkvarteringen skedde hos hennes 

släkting, detta var ett ypperligt bra sätt att lösa den 

ekonomiska delen med boende, vi besökte även billig-

hets affärer som Tokmanni och sedan åt vi alla en 

gemensam måltid, dessutom gjorde vi en utflykt i na-

turen och besökte jättelika grytor. 

 

Följande dag tog vi en lugn morgonstart för att sedan 

bege oss iväg till Klubbhuset i Borgå, resan dit gick 

bra och vi hade en  turistexkursion med kyrka, gamla 

stan. 

 

Från Borgå klubbhus var det ett lite stelare mottagan-

de jämfört med Lovisa, dock var de flesta ivriga med 

att föra diskussioner med oss fast vi talade mest 

svenska. Dessutom fick vi se en egengjord film om 

skam som var en jättebra beskrivning om hur man 

mår med sin skam. Vi lärde oss en del om hur detta 

klubbhus fungerade och de lärde sig av oss t.ex. hur 

matlagning och servering är utfört hos oss. 

 

Och sist och inte minst så besökte vi den goda cho-

kladfabriken Brunberg, efter detta var det en återfärd 

med Pelaren till Lovisa var vi hade en god kvällsmid-

dag var alla hjälptes åt. 

 

 

 

 

 

Sista dagen gällde det enbart resan hem med den hyr-

da bilen och färjan till Åland. 

 

Denna resa var en lyckad resa med mycket skratt och 

fakta om hur andra klubbhus fungerar. Dessutom fick 

vi en del nya erfarenheter till vårt eget klubbhus. 

 

Tack till Lovisa och Borgå klubbhus! 

 

Hälsningar Pelaren! 

Bildcollage Borgå/Lovisa 

// Frank Ölander 
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Notis-sidan 

Politikerfrukost med Pe-

laren och Reseda 

Klockan var 08:00 på morgonen när Pela-

ren hade bjudit in politikerna till frukost.  

Bland de inbjudna fanns det gäster från 

Mariehamns stad, Politiker av olika parti-

er, samt Reseda. 

Mötet gick ut på att politikerna skulle få 

mera kännedom om Pelaren och att vi 

som  har en psykisk nedsättning skulle få framföra 

våra åsikter och tankar om hur politiken kunde för-

bättras för oss med psykisk ohälsa. 

Pelaren hade formulerat färdigt frågor angående arbe-

te, övergångsarbete, samt Wellness och att det är ett 

faktum att psykisk sjuka har en mindre livslängd med 

en förkortning av 20 år visar den nyaste studien. 

Pelaren tog även upp andra centrala och viktiga funk-

tioner som t.ex. understöd, vidareutveckling med stöd 

av Mariehamns stad och Lagtinget. 

 

 

På gång och hänt  i 

klubbhuset 

Under hösten 2019 har vi deltagit i Clubhouse Inter-

national World Seminar, en världskonferens för 

klubbhus världen över som hölls i Lillehammer, Nor-

ge. Dessutom åker vi till Fontanas tjugoårsjubileum 

och firar dem, vi fortsätter med våra övergångsarbe-

ten, vi genomför mentalhälsoveckan med bland annat 

öppet hus och fackeltåg. Vi planerar även att fira både 

Halloween och Allhelgona här i huset.  
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Så kan du stödja 

Bli stödmedlem: Psykisk ohälsa kan drabba alla, därför behöver 

vi här på klubbhuset Pelaren vänner och ambassadörer på alla nivåer  

i samhället. Avgiften för att bli stödmedlem är 15€/år för privatpersoner, 

50€/år för företag. Märk betalningen med ”stödmedlem” 

 

 

Bli ekonomisk bidragsgivare: Vårt klubbhus behöver alltid hjälp 

utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering.  

FI4055780420205255 BIC: OKOYFIHH 

Andelsbanken för Åland 

 

 

Ålands Fountainhouse r.f  Klubbhuset Pelaren  

Strandgatan 7 AX-22100 Mariehamn 

Telefon:+358(0)18-22940 Mobil:+358(0)4573438570 

klubbhusetpelaren@hotmail.com www.klubbhusetpelaren.ax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbhuset är för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. 

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. 

Ålands Fountainhouse r.f., eller Klubbhuset Pelaren, startade sin verksamhet 2010 på Åland. Vi har idag cirka 

120 medlemmar. 

På klubbhuset Pelaren fokuserar vi på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.  

Arbetet i klubbhuset bygger på frivillighet, vilket betyder att medlemmar tillsammans med handledar-

na planerar, utformar och genomför uppgifterna i klubbhuset. 

På klubbhuset kan du bl.a. laga mat i köket, ta emot gäster i receptionen eller kanske skriva någonting i vår tidning 

Pelarbladet. 

Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse eller tidigare kunskap.  

Vi fokuserar på det friska och i klubbhuset blir man medlem, inte patient eller klient. 

Vi jobbar sida vid sida i huset, vi hjälper varandra. Genom att jobba sida vid sida lär vi känna varandra. 

Klubbhus finns över hela världen. Vi finns i 34 länder, består av 330 hus och når 100 000 personer varje år!  

Öppethållningstider 

i klubbhuset: 

Måndag - Torsdag 08.00 - 15.30 

Fredag 08.00 - 14.45 

Onsdagar kvällsöppet 15.30 - 18.30 

Söndagsöppet minst en gång i 

månaden! 


