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Riktlinjer för  
           Pelarbladet 
 
Redaktionens ambition är att ge ut en levande 
aktuell tidning som både är utåtriktad och 
speglar verksamheten 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 propagandainstrument för något en-
skilt parti, särskild religion eller religionstolk-
ning. 

 

• 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 kränker 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. 

• I redaktionen:  Lisbet Englund, Jonathan Jans-
son,  Mats Ekblom, Mikaela Sallmen, Linus Åker-
holm, Lina Markusas, Emil Eriksson, Taija V, Bell 
Backman,Rosie F, Lilian T-T 

 

• Redaktionen förbehåller sig rätten att göra 
redaktionella ändringar i inkomna bidrag och 
avgör vad som slutligen ska komma i tidning-
en. Om redaktionen av någon anledning inte 
kan besluta hänskjuts avgörandet till klubb-
huschefen. 
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                      Ledaren 
 
       Hej på er alla Pelarbladsläsare! 
 
I skrivande stund är jag inne på femte veckan 
som ny klubbhuschef och tiden har verkligen 
rusat på i rasande takt. Jag har tidigare arbetat 
som handledare både på Klubbhuset Pelaren 
och på Crossroads Clubhouse (Nya Zeeland) 
och är väldigt tacksam över att på förhand ha 
en stor inblick i klubbhusmodellen och den 
arbetsinriktade dagens olika delar. Min första 
tid i huset har således varit fokuserat på att 
lära mig det administrativa arbetet som bud-
get, bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2020 m.m.  
 
Tyvärr fick jag i slutet på förra veckan med-
dela att klubbhuset ställer om till digital verk-
samhet igen på grund av Covid-19 situation-
en vi har på Åland just nu. Vår verksamhet är 
viktig men personerna i den är ännu vikti-
gare.  
 
Omställningen är för att skydda så många 
som möjligt i verksamheten och även för att 
stoppa en fortsatt smittspridning i samhället. 
 
 Jag är medveten om att omställningen kan ha 
en negativ påverkan och jag hoppas att vi till-
sammans kan förebygga och stöda i den på-
frestning som kan uppstå. Vaccineringen av 
riskgrupper på Åland fortsätter vilket i teorin 
betyder att vi är närmare ett slut på den soci-
ala distanseringen än vad vi var för ett år sen.  
 
Det är svårt att i skrivande stund veta exakt 
hur lång tid verksamheten fortsätter vara helt 
digital men vi uppdaterar informationen kon-
tinuerligt via våra sociala medier, hemsida 
och genom vår reach out.  
 
 
 
 

 
 
 
Några desto mer glädjande saker som har 
hänt i klubbhuset är att vi fått beviljat det vi 
ansökt från landskapets PAF-medel vilket 
tryggar verksamheten ekonomiskt för 2021. 
Det blev även bestämt på ett klubbhusmöte 
att årets färg är Röd och årets tema är Stopp 
mot stigmatisering. Den röda färgen (i trafik-
ljus och på stoppskyltar) passar fantastiskt 
bra tillsammans med ordet stopp. Så jag vill 
uppmana alla att reflektera över och komma 
med idéer på hur vi kan uppmärksamma detta 
i vår verksamhet under årets gång.  
 
Jag vill också lyfta upp och gratulera Jonah 
Bogle att han har klarat av utbildningen och 
blivit medlem i Clubhouse Internationals 
Faculty. Faculty är ett rådgivande organ som 
även sköter accrediteringen av klubbhus run-
tom i världen. Han fick kämpa på både dagar 
och kvällar under sin utbildning. Vi ser fram-
emot att följa Jonahs framtida upplevelser 
och utveckling inom klubbhusets internation-
ella verksamhet.  
 
Under våren som kommer är också tanken att 
vi ska delta på det finska klubbhusnätverkets 
Vårseminarium i maj. Det planeras att ordnas 
både digitalt och på plats i Tammerfors av 
Näsinkulma och Valonkulma klubitalot, så vi 
håller tummarna för att det kommer gå att ge-
nomföra på ett säkert och smidigt sätt.  
 
Slutligen kan jag redan glatt konstatera att 
verksamheten på Strandgatan 7 fortfarande 
består utav härliga medlemmar och handle-
dare som är väldigt måna om både klubbhuset 
och personerna i det. Jag är otroligt glad och 
tacksam över att få ta del av den gemenskap-
en igen. 
 
    Med vänliga hälsningar 

           Linus Åkerholm 
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Oskar enkäten! 
 
 
Medan jag väntar här i 20 minuter tänkte jag 
skriva ner litet av mina tankar runt enkäten 
som vi skulle fylla i och skicka till Oskar i 
Karis.  
 
Den var på 40 sidor och mycket väl designad 
för dator men däremot om man skrev ut den i 
pappersform mycket slöseri med Finlands 
skog. Och jag är ingen vän av kalhyggen. Så 
när jag hade fyllt i hela luntan kastade jag den 
bland återvinningspapper och fick nästa 
vecka fylla i samma enkät på datorn och Lina 
hjälpte mig.  
 
Jag vill försöka beskriva meningen med att gå 
igenom en så här pass stor enkät. All vår 
finansiering bygger på att politiker verkligen 
kan se i siffror att det är nån mening med att 
vi finns. Den personliga berättelsen är för-
ståss viktig. 
        
Det som nu hände mig var att den nya vers-
ionen blev en helt annan än den ursprungliga. 
Ja, först tyckte jag att det var Emma och jag 
som under flera år försökt hålla igång klubb-
huset med vår jympa. 

 
 
Jag beskrev att jag inte tyckte om att sitta 
framför datorn medan kroppen föll ihög. Det 
blev tydligt för mig att det inte finns en mot-
sättning mellan att sitta framför datorn och att 
hålla igång sin kropp.  
 
Och nu kom ett meddelande från fontänhuset 
i Stavanger om ”together in movement”, vil-
ket fick mig att koppla till hur Rosie ifjol för-
sökte få oss igång med att anta utmaningen 
att gå till New York.  
         
 Ja, det är alltid värdefullt att utmana sig själv 
med allahanda utvärderingar. På så sätt får 
man syn på vad det är i sitt eget liv som man 
behöver förändra. //Lisbet 
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Emils dator/mobil/surfplatta-
hjälpen 

 

Krånglar den nya appen på din mobiltelefon? 
Är din dator tröttsamt långsam? Lever din 
surfplatta sitt eget liv?  
 
Hej Emil heter jag. Är relativt ny medlem här 
på Klubbhuset Pelaren och jag har tidigare 
jobbat på Ålcoms kundtjänst där jag hjälpt 
folk med bland annat datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner.  
 
Jag tycker det är roligt att hjälpa folk med tek-
niken de använder sig utav och förklara för 
dem på ett lättbegripligt sätt.  
 
I ett så brett område så kan jag verkligen inte 
allt men det mesta går att ta reda på och så 
kan vi tillsammans hitta lösningen på just ditt 
problem. 
 
Hur går det till? Vi bestämmer några dagar på 
förhand en tid som är passlig, och så får du 
berätta lite om vad problemet gäller. Då kan 
jag förbereda mig och läsa på om det behövs.  
 
Försök se till att datorn, surfplattan eller mo-
bilen har batteriet så fullt laddat som möjligt 
och tag gärna med laddaren för säkerhets 
skull. 
 
Är du intresserad av detta? Prata då med 
Klubbhuset Pelaren så bokar vi en tid. /Emil 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela tipsar om 10 olika saker man 

mår bra av under corona-tider  

 

• Gå ut och ta en promenad 

Gratis och hälsosamt 

• Ring en vän eller en släkting man inte 
pratat med på länge 

• Laga en hälsosam måltid eller baka 

• ”Hemestra” och upptäck nya saker på 
Åland. 

•  Gympa 

Gratis endorfiner (lyckohormoner), finns bra 
pass även på Youtube 

• Meditera/yoga 

Lindrar stressnivån 

• Se en bra film t.ex. På Netflix 

• Sticka, hantverka eller annat kreativt ar-
bete 

• Läs en bok 

• Geocaching 

Skattjakt i naturen 

//Mikaela 
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Mats tankar 
 
 
Hur jag upplever att komma till Klubbhuset. 
Jag upplever att det är en trygg miljö att 
komma till där man kan bli stimulerad och 
tillrättavisad. 
 
Nackdelarna är väl att man söker någon 
sorts frihet som är svår att hitta här på Pela-
ren. 
 
Engelskan idag: Engelskan kändes idag sti-
mulerande i en gemenskap där jag kände att 

vi fick ganska så bra kontakt med varandra. 

//Mats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SteelFMhjälpen 

Eva Karlström från Steelfm tog kontakt med 
klubbhuset i oktober och frågade om vi var 
intresserade att delta i steelfmhjälpen.  
Det är en insamling och i år skulle pengarna 
gå till klubbhuset för att värna om psykisk 
ohälsa. Vi tackade självklart ja och arbetet 
började. 
Steelfm gjorde reklam och folk runtom på 
Åland började starta auktioner och in-
samlingar mm till förmån för detta, det var 
även många som skänkte pengar.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi hade sparbössor både fysiskt och digitalt. 
Vi var även med från klubbhuset och pra-
tade i radion om psykisk ohälsa och psykisk 
hälsa. Steelfm gjorde också en väggkalender 
i 100 exemplar som såldes bl.a. på Pelaren 
till förmån för projektet    
                     
Det var en mycket stor och rolig sak att vara 
del av, vi fick synas mycket och kunna på-
verka på en bred front. 
 
Vi fick även nå ut till blivande medlemmar 
och kunde hjälpa på det viset också. 
 
Insamlingen avslutades med en 24-timmars 
livesändning med artister och andra inslag. 
 
Summan man fick ihop var 38 830 euro och 
förutom att vi fick pengar, fick vi också gå 
ut med ett viktigt budskap och har kunnat 
hjälpa många. 
 
Pengarna kommer gå till medlemmarna i 
form av mycket wellness och ”det där lilla 
extra” t, ex gymkort, museikort, bio, mini-
golf med middag mm. Medlemmarna läm-
nar in förslag på löpande band. 
 
//Rosie/Lilian 
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Hur funkar det?  
Så här fungerar Zoom på en dator med win-
dows:  
(Kolla länger ner hur du gör ifall du har en telefon) 
Steg 1: 
Första gången du deltar via Zoom måste du ladda ner 
ett litet program. Sen fungerar allt när du använder 
Zoom nästa gång igen. 
Du börjar med att trycka på den här länken: https://
zoom.us/j/841120021 
 
Steg 2: 
Om du använder windows så ser det ut så här när du 
trycker på länken till nätcaféet: 

 
Ifall nedladdningen av programmet inte startar gen-
ast ska du trycka på programmet Zoom.exe nere till 
vänster. 
Beroende på din dator kan det även vara att du ska 
trycka på Zoom.exe uppe till höger. 
 
Steg 3: 
Efter att du laddat ner programmet kommer det upp 
en ny ruta. Där ska du skriva in ditt namn: 

 
 
Steg 4: 
Tryck på den blåa knappen där det står ”Join Mee-
ting” 
 
Steg 5: 
Tryck sedan på den blåa knappen där det står "I 
agree". 

 
 

 

 

 

 
Steg 6: 
Nu borde det komma upp en bild på dig själv från 
din webbkamera. Tryck på den blåa knappen där det 
står "Join with video" för att komma in till vårt nät-
café. 
 
 
 
 
 
 
Steg 7: 
Tryck på den blåa knappen där det står "Join with 
Computer Audio". 

 
 
Steg 8: 
Nu är du inloggad i Steg för Steg nätcafé. Du kan 
prata med andra medlemmar och Steg för Stegs per-
sonal. Men kom ihåg att inte prata i munnen på 
varandra. 
När du vill lämna mötet ska du trycka på "leave mee-
ting" nere i högra hörnet. 
 
 

Så här fungerar Zoom på mobiltelefon: 
  
Steg 1: 
Tryck på den här länken: https://zoom.us/
j/841120021 
När du första gången ska använda Zoom måste du 
ladda ner Zooms app. Du kan trycka på länken till 
mötet så kommer du till stället där du kan ladda ner 
appen. 
Efter att du laddat ner appen går du tillbaka och 
trycker på länken pånytt. 
Steg 2: 
Tryck på länken igen. Då kommer det fram en rutan 
dit du skriver in ditt namn. 
Steg 3: 
Välj "join with Video". 
Steg 4: 
Tryck på "Call with device audio" längst nere till 
vänster. Då kommer ljudet på. 
Steg 5: 
Kolla ännu att alla hör dig. Ifall du fortfarande inte 
hörs måste du trycka på mikrofonen längst ner till 
vänster. Där sätter man av och på mikrofonen. 

 

https://zoom.us/j/841120021
https://zoom.us/j/841120021
https://zoom.us/j/841120021
https://zoom.us/j/841120021
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Ett tyst rum 
 
Tänk på ljudbilden runt omkring er. Man kom-
mer ganska långt bara på att se till att rummet 
ni sitter i har gardiner, mattor eller andra tyger 
som dämpar ljudet lite.  
 
Tänk på att göra ljudtester så att du vet att det 
kommer bli bra. Spela in en kort bit där ni pra-
tar i den ljudnivå ni kommer göra sedan och 
lyssna av så att det funkar. 
  

Mikrofon 
 
Detta är förstås ett stort område som kan inne-
bära investeringar om man vill satsa på att få 
till kvalitén MEN man måste inte börja så.  
 
Vill ni börja podda skulle vi föreslå att ni testar 
att spela in ett par avsnitt endast för internt 
bruk för att prova på hur det känns. Här kan 
man gott och väl helt enkelt spela in med t.ex. 
datorns mikrofon direkt in i audacity eller an-
nat redigeringsprogram. 
 
Problemet med denna typ av mick är att den 
plockar upp allt ljud i rummet. 
Om det finns möjlighet att investera en eller ett 
par tusenlappar går det att uppa kvalitén på 
podden rejält. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ett exempel är micken Zoom H2n som vi har 
här. Annars finns det billigare alternativ bero-
ende på om den ska vara portabel eller fast i 
datorn. Ett puffskydd är en annan sak som gör 
ljudet bättre då det tar bort skarpa p- och t-ljud. 
 
Om man har ett headset med mikrofon så kan 
man vara flera att spela in om varje person har 
ett varsitt, men då måste man även ha en om-
vandlare ( fråga i din butik så berättar de mer 
efter dina behov) så man kan koppla in flera 
stycken. 
 
 
 

Recorder 
 
Ni behöver också ett sätt att spela in ljudet. En 
budgetlösning är att spela in rätt i datorn i ett 
redigeringsprogram. 
 
  

Mjukvara för att redigera ljudet 
 
Ni kommer vilja klippa i det ni spelar in för att 
skapa ett poddavsnitt som ni är nöjda med. En 
budgetlösning för detta är att använda gratis-
programmet Audacity – det funkar till de flesta 
operativsystem. Om du använder en Mac har 
du antagligen Garageband på datorn och det 
funkar också fint att redigera i. 
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Hur gör man för att lägga upp en 
podd? 
 
För att få ut en podcast i etern behöver ni 
lägga upp den någonstans. Både WordPress 
och Soundcloud har förmånliga publicerings-
verktyg som ni kan använda för att ladda upp 
era poddar.  
 
Det finns oftast prova på gratis så man kan 
ladda upp ett par timmars material men sen 
måste man börja betala.  
 
När det gäller iTunes är det inte en plats där 
man laddar upp podden utan istället registre-
rar man bara sin podd där och lägger in RSS-
flödet.  
 
Både iTunes och Spotify är mycket vanliga 
platser att lyssna på poddar så där vill ni helt 
klart finnas med er podd! 
 
När ni blivit lite varma i kläderna kanske ni 
kommer vilja plocka in gäster i podden; då 
kan zoom vara ett bra verktyg för att spela in. 
 
 Det kan också vara läge att hitta eller skapa 
lite musik som kan funka som intro och outro 
och jinglar mellan samtalsämnen. 
 
// Pelaren /Rosie 

 
 

 
Corona-hälsningar från Åland    

Klubbhuset har haft stängt hela våren, men 
lyckligtvis fick jag kontakt med Helsingfors 
klubbhus från början..  

Jag var ledsen eftersom jag inte kunde resa till 
fastlandet  för att träffa vänner, ej heller min 
familj. Vi har en liten kattunge som har givit 
mig tröst eftersom min son började ringa of-
tare än en gång i månaden.  

Sommaren gick jag emellanåt till Helsingfors 
klubbhusteamet. Jag motionerade ute på min 
cykel och fotade i omgivningen, växter och 
blommor.   

Sedan gjorde jag och min man ett FB-möte 
live på Nabbens naturskyddsområde.  

Det var första live-sändningen till Helsingfors 
klubbhus. Sen blev jag tillfrågad om en andra 
live-sändning från Pommern. Det lyckades 
inte första gången, men sen fick jag hjälp av 
min man en tredje gång och det lyckades nog 
nästan.  

Min telefons lagringsutrymme slutade funka 
och pga det blev den tredje gången bara en li-
ten snutt, men Helsingfors klubbhus godkände 
det.  

Jag har ännu 8 live-sändningar ogjorda, men 
en ska jag göra nästa vår och ännu en på vin-
tern då jag ska besöka Jomalas präst.  

På hösten blir det ännu mera teammöten med 
Helsingfors klubbhus. Jag gillar pratstunderna 
med de gamla medlemmarna.  //Taija  
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Louis Vuitton 
 
 
 

Louis Vuitton Malletier, vanligt vis Louis 
Vuitton,  
ibland förkortat till LV, är ett franskt företag 
som  
tillverkar lyxvaror.  
 
Har sitt huvudkvarter i Paris. Louis Vuitton är 
speciellt känd för sina väskor. Företaget sam-
arbetar ofta med framstående personer i sin 
marknadsföring och design. T.ex den världs-
kända supermodellen Gisele Bundchen och 
modedesignern Marc Jacobs.  
 
LV är ett av de mest kända märkena inom mo-
devärlden, på grund av detta har LV också bli-
vit ett av dom mest förfalskade märkena. LV, 
som grundades 1854, är också ett av dom 
äldsta modehusen i världen. Deras produkter 
säljs endast genom deras egna butiker, små 
butiker i high-end-varuhus samt online. I Sve-
rige finns endast en butik, den är placerad i 
Stockholm på Birger Jarlsgatan.  
 
Louis Vuitton är född fjärde augusti 1821 och 
död 27 februari 1892.  
Han föddes i Jura, Frankrike. I Paris började 
han arbeta som kofferttillverkare för framstå-
ende hushåll. På grund av sitt välarbetade 
ryckte blev Vuitton utvald av Napoleon den 
tredje till att arbeta för dennes fru, kejsarinnan 
Eugenie av Frankrike. Genom sina erfarenhet-
er av den franska aristokratin, utvecklade 
Vuitton expertkunskaper i hur en bra resväska 
skulle se ut, och började då designa sina egna 
väskor.  
 
 Speedy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      1854 till 1892.  
 
Louis Vuitton, Malletier á Paris grundades 
Vuitton 1853 på Rue Nueve des Capucines i 
Paris. 1858 introducerade Vuitton sina 
flatbottnade koffertar av trianocanvas, vilka 
var lätta och lufttäta. Vuittons koffertar använ-
des med rundade ovansidor, som främjade 
vattenavrinning, men som inte kunde staplas 
på varandra. Denna design blev framgångsrik 
och prestigefylld, och många väsktillverkare 
började ta efter Vuittons design. 1892 dog 
Vuitton och hans son Georges, tog över före-
taget. 

 
 

                        1893 till 1936. 
 
 Efter sin fars död började Georges Vuitton 
arbeta för att transformera företaget till av 
världsomspännande bolag. 1896 lanserades de 
legendariska monogram Canvas, som man tog 
patent på världen över. Materialet grafiska 
symboler med blommor och LV monogram-
met var baserade på den då rådande trenden 
att använda japanska och orientaliska mönster.  

 

 
Neverfull                         Alma 
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                                1901 
 
 Lanserades steamel bag, en mindre väska 
som var avsedd att förvaras inuti Vuittons ba-
gagekoffertar. 1914 öppnade Louis Vuitton 
buoticue på Champs-Elyse. Detta var vid 
denna tid punkt världens största butik för väs-
kor och andra researtiklar. Butiker öppnades 
också i New York, Bombay, Washington, Lon-
don, Alexandria, Buenos Aires.  
 
 
 
I början av första världskriget 1930 introduce-
rades Keepall-väskan och under 1932 kom 
Noe-väskan. Noe-väskan var ursprungligen 
avsedd för Champange tillverkare att trans-
portera flaskor. Strax där efter lanserade 
Speedy-väskan. 
  

                            1936  
 
Dog Georges Vuitton och hans son, Gaston-
Louis Vuitton tog kontroll över företaget. 
1936-2000. Det gjordes handväskor, väskor 
och plånböcker. 1966 lanserades Papillon- 
väskan, (en cylinderformad väska som är po-
pulär än idag. 2001 till idag. 2001 designade 
Stephen Sprouse och Marc Jacobs tillsam-
mans en kollektion av väskor i en begränsad 
utgåva, med texten Louis Vuitton skrivet i 
grafitti över monogrammönstret. År 2002 lan-
serades kollektionen Tambour. 2004 firade 
Louis Vuitton sitt 150 års jubileum. 
 

/////Källa wikipedia//Jonis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mitt intresse för mode startade tidigt när ja 
var liten.  De började med att jag tyckte de var 
intressant att titta på nobel festen med alla 
fina klänningarna. Jag tyckte om att titta på 
konståknig för att dräkterna var så vackra. 
 
När jag flyttade till Sverige 2012 för att gå på 
ett gymnasium växte mitt intresse för at skissa 
egna kläder då ja började se på Project 
Runnway på tv.  
 
Jag tycker om att skissa  haute couture 
(vackra klassiska klänningar)  och avant garde 
( extra vagant). Jag skissar fortfarande än 
idag. När jag flyttade hem till Åland så köpte 
jag min första väska.  Jag funderar på att köpa 
en Speedy väska i framtiden. 

Har även byggt en egen väsk monter ( se Bild) 

//Jonis 
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Min resa till klubbhuset Pelaren 

Att arbeta med psykisk ohälsa har av någon 
obegriplig orsak präglat mitt arbetsliv såväl 
som yrkesarbetande, politiker som förenings-
aktiv. Jag tror allt började med ett sommarvi-
kariat som 19-åring år 1972 vid Grelsby sjuk-
hus som vårdare. Än idag vet jag inte vad det 
var som fick mej att söka dit. Kanske ett in-
tresse för socialt arbete.  

I alla fall öppnades en helt obekant värld där 
personer med psykisk ohälsa vårdades och 
levde i på Grelsby sjukhus. Det väckte starka 
känslor inom mej när många av patienterna 
var övergivna av sina närmaste och näromgiv-
ningen. Man hade helt enkelt tagit avstånd i 
från dem på grund av deras livssituation.  

Speciellt kommer jag ihåg morfadern som 
stilla avled på avdelningen helt övergiven utan 
att någon av de närmaste brydde sig om att 
närvara vid insomningen, trots att man infor-
merade de anhöriga om vad som skulle ske. 

Trots alla känslostormar arbetet väckte trivdes 
jag alldeles utmärkt med arbetet och arbets-
kamraterna. Och kan i efterhand konstatera att 
det var det bästa sommararbetet jag hade i min 
ungdom. Arbetade sedan två månader vintern 
1973 vid Ekåsens sjukhus och tänkte utbilda 
mej till vårdare, men ändrade mej och fick 
andra yrkesplaner. På sommaren 1973 arbe-
tade jag vid Nickby sjukhus samtidigt som jag 
sökte inträde till Svenska social- och kommu-
nalhögskolan (soc&kom) i Helsingfors där jag 
började mina studier på hösten samma år. 

 

 

 

 

 

 

Efter studierna i soc&kom fortsatte jag att ar-
beta som socialarbetare i Mariehamn och i 
början av 1990-talet blev jag tillfrågad om jag 
kunde bli ordförande för Reseda och så bör-
jade mitt långvariga föreningsengagemang.  

 

Samtidigt konkretiserades mitt politiska enga-
gemang genom inval i såväl lagting som 
stadsfullmäktige. Dessutom valdes jag till 
medlem i nya styrelsen för Ålands Hälso- och 
Sjukvård, där jag speciellt vurmad för den 
psykiatriska vården.  

 

Det väckte starka känslor, både negativa och 
positiva, när jag drev på frågan om Grelsby 
sjukhus´ flyttning till stan. Det var ingen kritik 
mot personalen utan jag ansåg att den psykia-
triska vården krävde en annan utveckling och 
en närmare integrering med den somatiska 
vården.  

 

Det gemensamma resultatet efter år av poli-
tiskt processande kom när den psykiatriska 
institutionen flyttade till stan i anslutning till 
Ålands Centralsjukhus i början av 2000-talet, 
men då var jag varken invald i lagtinget eller 
ÅHS styrelse. Till lagtinget skulle jag senare 
åter inväljas. 
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Lotta Eriksson tog år 2006 kontakt med mej i 
egenskap av ordförande för Reseda och berät-
tade om hennes idé att starta ett klubbhus. In-
nan det kunde eventuellt förverkligas måste en 
utredning visa på ett behov av ett klubbhus. 
Och att en förening påtog sig det formella an-
svaret för en sådan utredning. Allt i enlighet 
med EU-direktiv.  

Jag tände på idén för det var en viktig bit som 
saknades som berörde personer som har eller 
haft psykisk ohälsa, nämligen den arbetsinrik-
tade dagen som gör att man känner sig behövd 
och är en del av en gemenskap. Lotta anställ-
des tre månader av Reseda för att utreda beho-
vet av ett klubbhus. Utredningen påvisade ett 
behov av ett klubbhus och sändes till land-
skapsregeringens EU-enhet med en anhållan 
om EU-pengar. Och efter det tillsattes en inte-
rimstyrelse med mej som ordförande och som 
en juklapp till oss år 2009 fick vi besked om 
att EU-pengar för ett treårigt projekt för ett 
klubbhus hade beviljats. Sedan är det som 
man säger historia! 

Nu under vårvintern kommer jag att stiga av 
ordförande- och styrelseengagemanget i Pela-
ren. Det är med stor glädje och förtröstan inför 
framtiden som jag kan konstatera att allas ge-
mensamma arbete; medlemmarna, anställda 
och styrelsen har givit ett gott resultat.  

 

 

 

Vi har ett välfungerande klubbhus som dessu-
tom har en god renommé i klubbhusvärlden. 
Vi har en välutbildad personal men som också 
måste tillförsäkras kontinuerlig intern utbild-
ning. Det finns därför ingen anledning att 
lägga sig till ro. Det kommer hela tiden nya 
utmaningar och de 37 internationella riktlin-
jerna och dess uppföljning kräver hela tiden 
att alla är aktiva och engagerade. Den senaste 
aktuella utmaningen är klubbhusets arbete i 
samband med den uppflammande Corona-
situationen. 

Ekonomin för 2021 är tryggad och Kommu-
nernas Socialtjänst har möjliggjort ett smidi-
gare samarbete med kommunerna. Istället för 
16 olika kommuner gäller det nu bara en ge-
mensam part (KST) när det gäller den kom-
munala finansieringen vilket naturligtvis un-
derlättar arbetet. Landskapets andel i finansie-
ringen genom PAF-pengar har tillsvidare fun-
gerat bra. Ekonomin för de följande åren kom-
mer att vara en utmaning. 

 Under hela klubbhusets historia har vi varit 
angelägna att hela tiden aktivt arbeta med våra 
externa kontakter som olika myndigheter, 
ÅHS, politiker, massmedia, andra klubbhus i 
världen m.m. och det är mycket viktigt att 
fortsätta att odla så mycket kontakter som 
möjligt.  

Det är viktigt att så många som möjligt, gärna 
alla, har kännedom om klubbhuset Pelarens 
arbete och verksamhet. 

För en sak är de flesta idag eniga om – den 
psykiska ohälsan i vårt samhälle ökar hela ti-
den-. 

Det var min resa med klubbhuset Pelaren! 

Hälsar Christian Beijar 



 

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 138 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 
handledarna 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 någon-
ting i vår tidning Pelarbladet. 

Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse el-
ler 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 - 14.15 
Onsdagar kvällsöppet 15.30 - 18.30 

Söndagsöppet minst en gång i 
månaden! 


